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ÖN SÖZ
Merhaba;
Türkler ve Ruslar, dünya tarihinin bilinen dönemlerinde beri varlıklarını
bu güne kadar devam ettiren, bulundukları coğrafyada söz sahibi olan milletlerdendir. Türkler, anavatanları Ortaasya’dan başlayarak Avrupa’nın ortalarına kadar çok sayıda develetler kurmuşlar, Selçuklu ve Osmanlı devleti gibi
dünyaya nizam verecek ölçüde büyük güce ulaşmışlardır. Bu gün Türklerin
ulaşmadığı, bulunmadığı, iş ve sosyal hayatta etkin olmadığı coğrafya neredeyse kalmamıştır.
Ruslar da Kafkasya ve Balkanlar arasında yaşayan, özellikle 18. asırdan
başlayan bir ivme ile sürekli güç kesbeden, büyüyen ve bu gün de dünyanın
önemli güç merkezi olan bir devlete sahip olan milettir.
Başka bir ifadeyle aynı coğrafyada yaşamanın da etkisi ile Türkler ve
Ruslar zaman zaman iç içe yaşamışlar, kültürel olarak birbirinden çok etkilenmişlerdir. Zaman zaman da barış içinde veya savaşarak bu ana kadar bir
tarih yazmışlardır. İki ülkeyi ve bu ülkelerin hinterlandını daha iyi tanıyabilmek için her yıl yayınladığımız kitapler serisinin dördüncüsünü sizlerle buluşturtırmaktan mutluluk duymaktayım.
Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya 4 adlı bu kitap, Türk- Rus ilişkilerine farklı açılardan bilimsel ışık tutacak bir çalışmadır.
Bu çalışmanın kütüphanelerde yerini almasıyla araştırcuların sıkça başvuracağı bir çalışma olacağı muhakkaktır. Bu vesile ile kitapta çalışmaları ile yer alan
değerli bilim insanlarına teşekkür ediyorum.
Ayrıca bu çalışmayı siszlerle buluşturan Berşkan Yayınevi’ne de teşekkür ediyorum.
Saygılarımla

Prof. Dr. Osman KÖSE
1 Aralık 2020
Ankara
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PETERSBURG SEFİR-İ KEBİR VEKİLİ RUMBEYOĞLU
FAHREDDİN BEY’İN SİYASİ FAALİYETLERİ
Dr. Aydın ÇAKMAK
İstanbul Üniversitesi
Özet
Eski sadrazamlardan Rum Mehmed Paşa ailesinden gelen Rumbeyoğlu Fahreddin [Reşad] Bey, meslekten yetişme bir hariciyeci idi. Kendisi Viyana, Roma, Atina,
Petersburg, Londra, Berlin, Peşte gibi önemli misyonlarda görev yaptı; Uşi Antlaşması’nı imzalayan heyette bulundu ve Çetine Sefareti’ne atandı. 1914 yılı Şubat ayında ise
daha önce başkatip, şehbender ve müsteşar olarak bulunduğu Petersburg’a sefir-i
kebir vekili ünvanıyla tayin edildi.
Dünyanın büyük bir savaşa sürüklendiği dönemde, Rusya gibi mühim bir ülkede
Osmanlı İmparatorluğu’nu temsil eden Fahreddin Bey, yaklaşık dokuz ay süren memuriyeti boyunca pek çok siyasi gelişmeyle karşı karşıya kaldı. İlk dönemlerde; TürkYunan ilişkileri, Boğazlar Sorunu, Türkiye’deki Alman subayları, Kafkasya’daki askeri
hareketlilik, Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki yakınlaşma girişimi gibi konular
gündemde bulundu. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra ise esas konu savaş
oldu ve savaş şartlarındaki hemen her mesele sefaretin gündeminde yer buldu. Bu
çalışmada iki devlet arasındaki ilişkiler ve Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa giriş
süreci, Petersburg’da görevli Osmanlı misyon şefinin faaliyetleri üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır. Bu bakımdan Osmanlı arşiv belgeleri esas alınmıştır. Ayrıca Fahreddin
Bey’in hatırat niteliğindeki tefrika edilmiş yazılarından, çeşitli gazetelerden ve telif
eserlerden de yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fahreddin Bey, Rusya, Birinci Dünya Savaşı.
Political Activities of Rumbeyoglu Fahreddin Bey, Deputy Ambassador to
Petersburg
Abstract
Rumbeyoglu Fahreddin [Resad] Bey, who comes from the family of Rum Mehmed Pasha, one of the former grand viziers, was a foreign affairs officer who has
grown up in the profession. He served in important missions such as Vienna, Rome,
Athens, Petersburg, London, Berlin, Pest; was present in the mission who signed the
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Treaty of Ouchy, and was assigned to the Cettigne Embassy. In February 1914, he was
appointed deputy ambassador to Petersburg, where he had previously been firstsecretary, consolos and counselor.
Fahreddin Bey, who represented the Ottoman Empire in a country as important
as Russia at a time when the world was being dragged into a great war, faced many
political developments during his approximately nine-month tenure. In the early periods, issues such as Turkish-Greek relations, the Straits Problem, German officers in
Turkey, military mobility in the Caucasus, the attempt to rapprochement between the
Ottoman and Russia were on the agenda. After the beginning of the First World War,
the main issue has become the war and almost every issue in the conditions of war
was on the agenda of the embassy. In this study, the relations between the two states
and the process of the Ottoman Empire’s entry to the war will be explained through
the activities of the Ottoman mission chief in Petersburg. In this regard, Ottoman archival documents were taken on the basis. In addition, Fahreddin Bey’s serials which
have the characteristics of memoirs, various newspapers and copyrighted works were
also used.
Key Words: Fahreddin Bey, Russia, The First World War.

GİRİŞ
Osmanlı hariciyesinin dikkate değer isimlerinden biri olan Rumbeyoğlu
Fahreddin [Reşad] Bey (Birinci, 2001: 193), eski Sadrazamlardan Rum Mehmed Paşa ailesinden gelen ulemadan Mehmed Efendi’nin oğludur. 1867 yılında
doğan Fahreddin Bey, Viyana, Roma, Atina, Petersburg [başkatip ve şehbender], Londra ve yine Petersburg [müsteşar] sefaretlerinde görev yapmıştı
(BOA, DH.SAİD.d., 42/89; BOA, HR.SAİD., 15/34, lef.1-5). Viyana Sefareti’ne
müsteşar olarak tayininin ardından Berlin Sefareti Müsteşarlığı’na getirilmişti
(BOA, İ.HR., 415/47, lef.2). 1912 yılında, sefirliğe yükselmenin önemli bir basamağı olan Peşte Başşehbenderliği’ne atanmıştı (BOA, İ.HR., 428/17, lef.2).
Aynı senenin Ağustos ayında ise Çetine Sefiri olmuştu (BOA, İ.HR., 429/32,
lef.2). Bu sırada Uşi Antlaşması’nı imzalayan Osmanlı heyetinde görev alan
Fahreddin Bey’in (BOA, HR.TO., 598/29; BOA, MV., 227/262) Karadağ nezdindeki vazifesi, I. Balkan Savaşı’nın başlamasından dolayı kısa sürmüştü.
Fahreddin Bey, 4 Şubat 1914 tarihine gelindiğinde, sefir-i kebirlere mahsus maaşın yarısı ve tam tahsisatla Petersburg Sefareti’ne vekaleten atanmıştı
(BOA, İ.HR., 433/40, lef.1-2; BOA, HR.MTV., 11/31, lef.3). Ardından Rusya Çarı’na hitaben iki name-i hümayun hazırlanmıştı (BOA, İ.MBH., 14/46, lef.4;
BOA, İ.HR., 433/41, lef.2). Görüldüğü üzere Fahreddin Bey, sefir-i kebir vekili
2
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ünvanıyla tayin edilmişti. Bir sefarete vekil atanması, nadir olmakla birlikte
Osmanlı diplomasi tarihinde görülen bir uygulamaydı. Daha önce Rusya’da
başkatip ve müsteşar olarak görev yapması, muhtemelen, sefarete atanmasında etkili olmuştu. Sefirlik hizmetindeki deneyim eksikliği ise doğrudan büyükelçi olarak atanmasına engel olmuş olmalıdır.
Sefaret işlerini yürütmeye memur edilen Fahreddin Bey (Tasfir-i Efkar,
S.985, 22 Kanun-ı Sani 1329/4 Şubat 1914: 2), 8 Şubat Pazar günü Petersburg’a gitmek üzere hareket edecekti (Tanin, S.1838, 23 Kanun-ı Sani 1329/5
Şubat 1914: 3; Tasfir-i Efkar, S.987, 24 Kanun-ı Sani 1329/6 Şubat 1914: 2). Bu
bakımdan, Cumartesi günü vasati saat birde huzura kabulü uygun görülmüştü
(BOA, İ.MBH., 14/47, lef.2). Bundan sonra yola çıkan sefir-i kebir vekili, 13
Şubat’ta Petersburg’a ulaşarak görevi devralmıştı (İkdam, S.6100, 2 Şubat
1329/15 Şubat 1914: 3; Tasfir-i Efkar, S.996, 2 Şubat 1329/15 Şubat 1914: 4;
Tanin, S.1848, 2 Şubat 1329/15 Şubat 1914: 2). Hatta Hariciye Nezareti, daha
memuriyet mahalline ulaşmadan evvel yeni misyon şefi adına bildirimde
bulunmaya başlamıştı (BOA, HR.SYS., 1344/66, lef.1).
1. SEFARETİN İLK DÖNEMİ
Fahreddin Bey’in göreve başladığı günlerde Rus hükümetinde önemli
değişiklikler meydana gelmiş; Başvekil Kokovtsov’un istifasının ardından yerine Mösyö Goremikin geçmişti. Yeni siyasiler hakkında ayrıntılı bilgi veren sefir-i kebir vekili, kabinedeki değişikliklerin Rus dış siyasetine bir etkisinin beklenemeyeceğini dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Mösyö Sazonov, yaptıkları bir
görüşmede, Rus hükümetinin bütün mesaisini yeni iktisadi programa hasredip
komşularının toprağında gözü olmadığı ve Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmak istediği hususlarını beyan etmişti (BOA, HR.SYS., 1185/64,
lef.1; BOA, HR.SFR.1, 172/21, lef.1). Ayrıca Üsküdar Kumandanlığı’na bir Alman subayının tayini tasavvurundan duyulan rahatsızlığı da dostane bir şekilde belirtmişti (BOA, HR.SFR.1, 172/15). Hakikaten de Rusya’nın, Türkiye’deki
Alman nüfuzunun artmasından büyük endişe duyduğu aşikardır. Zira Alman
subayları meselesi, ilerleyen dönemde yine gündeme gelecektir. Bunun yanı
sıra Fahreddin Bey, meclislerde çoğunluğu oluşturan Nasyonalist Parti ile bu
partiye mensup siyasilerin Osmanlı Devleti’ne karşı faal ve şiddetli bir politika
takibi için Rus hükümetini tazyik etmekte oldukları halde kabinenin mutedil
bir siyaset izlemek niyetinde olduğunu da bildirmişti (BOA, HR.SYS., 1263/1,
lef.227; BOA, HR.SFR.1, 172/22).
3
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Görüldüğü üzere Rusya’daki gündem gayet yoğun başlamıştı. Mesela sefir-i kebir vekili, Yunanistan Başvekili Mösyö Venizelos ile Sırbistan Başvekili
Mösyö Pasiç’in kısa bir süre önce Rusya’ya düzenledikleri ziyaretler hakkında
tahkikatta bulunmuştu. Fahreddin Bey’in bildirdiğine göre Mösyö Venizelos’un
gelişi, Adalar Meselesi’nin Yunanistan lehine halledilmesi ile Osmanlı Devleti
ve Bulgaristan’ın saldırıda bulunma ihtimallerine karşı bir destek arama amacına yönelikti (BOA, HR.SFR.1, 172/23). Bu arada İtalya Büyükelçisi, Yunanistan’ın Ergiri ve Koniçe’deki faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığı dile getirmişti
(BOA, HR.SYS., 1987/5, lef.32; BOA, HR.SYS., 2918/116). Aynı günlerde Mösyö
Sazonov’un Dışişleri Bakanlığı’ndaki konumu önemli bir gündem maddesi olmuştu. Kendisinin göreve devamı muhakkak addedilmekle beraber bakanlık
için namzet gösterilen kişiler; İstanbul Büyükelçisi Mösyö M. Giers, Viyana
Büyükelçisi Mösyö Chabeko ile Belgrad Sefiri Mösyö Hartvig idi (BOA,
HR.SFR.1, 172/30, lef.1; BOA, HR.SYS., 2918/121; BOA, HR.SFR.04, 788/118).
İki devlet ilişkileri konusunda yapılan bir görüşmede Mösyö Sazonov,
Petersburg kabinesinin Osmanlı Devleti’ne yönelik dostluk hisleri ve barışçı
emellerinden bahsederek bütün arzusunun bunun devamı olduğu yolundaki
teminatını yinelemişti. Babıali’nin de aynı hissiyatı paylaştığını belirten Fahreddin Bey, Rusya’nın teminatını fiilen dahi göstermesi, yani istikraz ve Adalar
Meselesi gibi konularda yardımcı olması lüzumundan bahsetmişti. Mösyö Sazonov, Babıali’ye karşı her türlü yardımda bulunacağını beyandan sonra Babıali’nin harp taraftarı olmadığına dair kanaatini dile getirmişti. Ayrıca Düyun-ı
Umumiye’ye bir Rus delegesi isteğindeki maksadın, mali işlerde kontrol arzusu
olan devletlere engel olarak Osmanlı mali bağımsızlığını temin etmekten ibaret
olduğunu belirtmişti. Şimdilik Adalar Meselesi’ni olduğu üzere bırakmak gerektiğini ve Rusya’nın düvel-i muazzama kararlarına karşı gelemeyeceğini de
söylemişti. Buna karşılık Fahreddin Bey, adalarda tertip edilebilecek çetelerin
Anadolu’daki asayişi zedeleyeceğini, siyaset ve ticaret nokta-i nazarından bizde kalmaları lazım geldiğini ve bu konudan dolayı iki devlet arasında bir soğukluk ortaya çıkmasının mümkün olduğunu söylemiş; netice itibariyle adaların, bir İkinci Girit Meselesi halini alabileceği tespitinin ardından İtalya tarafından iade olunacak bazı adalarla Sakız ve Midilli’nin mübadelesi için Rusya hükümeti çaba gösterdiği takdirde memnuniyet duyulacağını belirtmişti. Adalar
Meselesi, İngiltere Büyükelçisi ile yapılan bir görüşmede de gündeme gelmişti.
Büyükelçi, devletlerin son kararı verdiklerinden ötürü Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında bir uyuşma sağlanmasının yegane hal çaresi olduğunu beyan
etmişti (BOA, HR.SFR.1, 172/41; BOA, HR.SYS., 1988/1, lef.4).
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Fahreddin Bey, Kafkasya’ya yönelik askeri hareketlilik haberlerinin alındığı günlerde Dışişleri Bakanlığı Doğu İşleri Müdürü Prens Troubetzkoy ile bir
görüşme yapmıştı. Burada Prens, Rus hükümetinin Osmanlı Devleti’ne yönelik
halis niyetlerinden bahsettikten sonra haberlerin aslı olmadığı, iki devlet arasındaki tüm meselelerin halledilmiş bulunduğu, Rusya’nın bütün arzusunun
Vilayât-ı Şarkiye Islahatı’nın yapılarak hududa yakın bölgelerdeki asayişin
sağlanması olduğu cevabını vermişti (BOA, HR.SFR.1, 172/45). Fahreddin Bey,
Kafkasya’ya asker sevki hakkında İran Elçisi nezdinde de tahkikatta bulunmuştu. Elçi, Rus Dışişleri Bakanlığı’na sevkiyatın sebebini sorduğunu ve yapılacak
ıslahatın tatbikini teminle Osmanlı memleketinde Alman nüfuzunun artışını
önlemek için bazı ihtiyati tedbirlerden ibaret olduğu cevabının verildiğini söylemişti. Prens ile elçinin ifadelerindeki tezada dikkat çeken Fahreddin Bey,
Rusların Almanlara karşı husumetlerinin pek fazla olduğunu, Avusturya ile
ilişkilerinde ise Balkan Savaşları’ndan beri bir olumsuzluk müşahede edildiğini
belirtmişti. Ayrıca Rusya’nın, Almanların Osmanlı topraklarındaki iktisadi
mevkilerini fazlasıyla kıskandığını ve genişlemesinden korktuklarını ifade etmişti. Almanya ve Avusturya ile bir savaş çıktığı takdirde Babıali’nin buna katılması ihtimaline nazaran Rusya’nın Kafkasya’daki ordularını takviye etmesini
mümkün gören sefir-i kebir vekili, Adalar Meselesi’nden dolayı bir savaş çıkması ve bunun Balkanlara sirayetiyle Avrupa’da bir karışıklığa sebep olmasının dikkate alındığını da söylemişti. Netice itibariyle, Rusya’nın, yakın zamanda Şark Meselesi’ni uyandırıp bir kargaşaya sebebiyet vermesini beklememekle beraber, her ihtimale karşı ordusunu tanzim ve arttırmasının önemli olduğunu vurgulamıştı (BOA, HR.SFR.1, 172/58; BOA, HR.SYS., 2918/133, lef.1-3).
Rusya’nın askeri ve bahri durumuna dair Harbiye Nezareti’ne gönderilen
aynı günkü bir raporda da benzer yorumlar serdedilmişti: halkta telaş ve heyecan izleriyle savaş taraftarı fikirler müşahede edilmediği, subaylar arasında
Almanya’ya karşı büyük bir husumet bulunduğu, basının Osmanlı aleyhinde
bir şey yazmadığı, Kafkasya’ya gönderilen askerin miktarı çok değilse de
ehemmiyetten uzak olmadığı gibi. Velhasıl Fahreddin Bey, Rusya’nın Osmanlı
Devleti’ne karşı bir muharebeye hazırlandığı düşüncesinin doğru olamayacağını belirtmişti. Yine Kafkasya ve Karadeniz’deki askeri gelişmeler hakkında
şehbenderliklerden yeterli malumat alınamadığından bu hususları incelemek
üzere ticaret veya tahsil amacıyla askeriyeden çıkarılan bir-iki kişinin bölgeye
gönderilmesini önermişti (BOA, HR.SFR.1, 172/48, lef.2). Bu sırada, Fahreddin
Bey’in iki devlet arasında muallakta kalan meselelere dair gönderdiği iki mufassal rapor bulunduğu ve siyasi mahfillerde bu raporlara büyük ehemmiyet
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atfedildiği haberi İstanbul basınına yansımıştı (İkdam, S.6123, 25 Şubat
1329/10 Mart 1914: 2).
Görüldüğü üzere, Avrupa kıtası üzerindeki savaş bulutları giderek kararmakta, Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerse her geçen gün gerginliğini
arttırmakta idi. Halihazırda Rusya’nın gerek Kafkasya gerekse Almanya ve
Avusturya sınırlarında olağanüstü bir faaliyet içerisinde olduğu gözlenmekteydi (BOA, HR.SYS., 1185/70, lef.1). Hatta bir Rus gazetesinde, ‘Rusya barış
istiyor, ama savaşa da hazır’ başlığı altında Alman basınının yazılarına cevap
veren bir makale neşredilmişti (BOA, HR.SYS., 1185/68, lef.1).
Fahreddin Bey, 16 Mart tarihli bir raporunda, daha önce görev yaptığı
dönemle şimdiki Rusya arasında bir değerlendirme yapmıştı. 1908 yılı sonlarına doğru Petersburg’dan ayrıldığında ülkeyi siyasi, askeri ve mali anlamda
kötü bir halde bıraktığını belirten Osmanlı temsilcisi, dönüşünde olumlu yönde
bir değişiklik gördüğünü, hükümetin konumunu sağlamlaştırdığını ve eski
otoritesini yeniden kazandığını ifade etmişti. Kısacası Rusya, Japonya’ya karşı
alınan yenilgiden ve onu izleyen inkılaptan olduğundan daha güçlü bir şekilde
çıkmıştı (BOA, HR.SYS., 2918/137).
Mösyö Sazonov’la yapılan uzun bir görüşmede, Babıali’ye karşı saldırgan
bir amaçlarının bulunmadığı, istedikleri tek şeyin Osmanlı’nın bağımsızlığı ve
toprak bütünlüğü; istemedikleri şeyin ise İstanbul’daki bir başka gücün entrikalarına kurban gitmek olduğu beyan edilmişti. Sazonov’un bununla Almanya’yı kastettiği açıktı. Fahreddin Bey, bu korkunun gereksiz olduğunu ve Babıali’nin kendi çıkarlarını takdir ve hiçbir güç tarafından etkilenmesine izin
vermeyeceğini vurgulamıştı. Zikrolunan ifadeler bakana güven verse de kanıt
istemişti. Dışişleri Bakanı daha sonra müfettişler meselesinden bahsetmiş;
ıslahat konusundaki amaçlarının, sınırlarının huzur içinde bulunması olduğunu söylemişti (BOA, HR.SYS., 2893/1; BOA, HR.SYS., 2918/133, lef.5; BOA,
HR.SYS., 2918/139). Anlaşılacağı üzere, Vilayât-ı Şarkiye Islahatı gündemdeki
önemini korumaya devam etmekteydi. Bununla beraber, Petersburg Sefareti’nin, iki taraf arasında akdolunan antlaşmanın neden ibaret olduğuna, yani
içeriğine dair hiçbir malumatı olmadığını ve bir suretini talep ettiğini de belirtmek gerekir (BOA, HR.SFR.1, 173/11, lef.1-2).
Fahreddin Bey, bu sırada icra ettiği bazı tahkikatı merkeze bildirmişti.
Buna göre Rusya, donanmasını tahkim için gemi ve barut temini çalışmalarında bulunmaktaydı (BOA, HR.SFR.1, 172/44, lef.2). İran hudut meselesinin çözümlenmesinden beri Osmanlı istilasından korkulmadığı ve Babıali’ye karşı
hiçbir tedbirde bulunulmadığı ifade edilmekteydi (BOA, HR.SFR.1, 172/87,
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lef.2). Beş sayfalık mufassal bir raporda ise Rusya’nın askeri hazırlıklarına süratle devam etmesi, ordu ve donanmasını 1917 yılına kadar ikmal için pek
büyük harcamalarda bulunması, talim ve seferberlik tecrübeleri yapması gibi
hususların dikkatlerden kaçmadığı üzerinde durulmuştu. Rapora göre Rus Çarı
ve Dışişleri Bakanı gibi rical, Osmanlı Devleti ile dostluk ilişkileri tesis ve takviye etmek arzusunu beyanla saldırı amacında olmadıkları yolunda teminat
vermekte; sadece Alman nüfuzunun artışından çekindiklerini belirtmekteydi.
Buna karşın, Rusya’daki askeri girişimler hakkında bazı şehbenderliklerden
raporlar gelmeye devam etmekteydi. Fahreddin Bey, Mösyö Sazonov ile yaptığı
bir görüşmede Kafkasya havalisine asker ve mühimmat sevki hakkında nazar-ı
dikkatini çekmişti. Mösyö Sazonov ise önceki teminatını tekrarla şu şekilde bir
açıklamada bulunmuştu:
“Bu hususda şayi olan havadis külliyen bi-esasdır. Askeri program mucibince Kafkasya’da asayiş-i mahalliyi muhafaza zımnında bir dördüncü kolordu
teşkil edilmek mukarrer iken iki senedir onu bile icra etmedik. Bizim Devlet-i
Osmaniye’ye karşı hiçbir maksad-ı bedbinamemiz yoktur. Rusya’nın menfaati
Devlet-i Osmaniye’nin istiklali ve tamamiyet-i mülkiyesi ve her türlü nüfuz-ı hariciden azade olmasıdır. Rumeli’nde sakin Slav ırkına mensup akvam için
müdâhalâtta bulunduk; fakat Ermenilerle hiçbir karâbet-i ırkiyemiz yoktur. Zaten muharrik olan Rusya Ermenilerinden memnun değiliz. Bunların adedinin
tezyidini hiçbir vakitte arzu etmeyiz. Vilayât-ı Şarkiye’de ıslahat talep etmekliğimizden maksad hududumuz üzerinde bir karışıklık olmaması içindi. Bir de
bizdeki Ermenileri memnun etmek iktiza ediyordu. Bizim Türkiye’den bundan
başka bir talebimiz yoktur. En büyük arzumuz ıslahatın icrasıyla hududumuza
karib vilayâtta sükun ve asayişin takarrürüdür. Türkiye ile bizim aramızda yalnız bir hususta ihtilaf hasıl olabilir. O da diğer büyük bir devletin (Almanya’yı
ima ederek) nüfuzunun tezayüd etmesidir. Boğazların setrde kalmasını biz cidden arzu ederiz, çünkü menfaatimiz iktizasındandır. Boğazlar Rusya için hayat
meselesidir. Bütün ticaretimizin mahreci Karadeniz’in medhalidir. Sizden başka
hiçbir devlete geçtiğini istemeyiz ve bütün kuvvetimizle mani oluruz. Sizi tekrar
temin ederim ki size karşı samimiyetten başka bir maksadımız yoktur. Bütün
temenniyatımız tamamiyet-i mülkiye ve istiklalinizdir”.
Mülakattan iki gün sonra Avusturya-Macaristan Maslahatgüzarı sefarete
gelerek Rusya’nın güneyindeki askeri harekat hakkında bir görüşme yapmıştı.
Bunun üzerine Fahreddin Bey, Almanya ve İtalya Büyükelçileri ile de görüştükten sonra bu haberlerin biraz abartılı olduğu sonucuna varmıştı. Kendisine
göre, askeri hazırlıklar yalnız Kafkasya havalisinde ve Karadeniz sahillerinde
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olsaydı Viyana kabinesinin mütalaası doğru olabilirdi; ama Rusya’nın en fazla
takviye ettiği batı orduları olduğu gibi Fransızların Türkiye’ye yönelik askeri
hazırlıklarda bulunmak için Rusya’ya büyük paralar vermeyeceği açıktı. Dış
politikanın vukuata ve durumun gidişatına bağlı olup, başka bir tarafta menfaat gören bir devletin siyaset değişikliğine gidebileceğini söyleyen sefir-i kebir
vekili, Rusya’nın bize karşı iyi niyetler beslemesi ve iki devlet arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesini arzu etmesi bir fırsat ortaya çıktığı takdirde aleyhimizde bir girişim yapmayacağı anlamına gelmez uyarısında bulunmuştu.
Halihazırda Rusya’nın hazırlıkları Osmanlı’dan ziyade Almanya’ya yönelikti.
Zira Avusturya’da bulunan Slav eyaletlerini ele geçirerek Sırbistan ve Karadağ
ile birleşip Adriyatik’e inmesine, Osmanlı Devleti’ne karşı asırlardan beri takip
ettiği siyasetin gerçekleşmesine mani gördüğü devlet Almanya idi. Bu bakımdan, Rusya’nın Almanya’yı mağlup etmedikçe ne Avusturya’ya ne de Babıali’ye
karşı bir harekette bulunabileceğini vurgulamıştı.
İngiltere ile Rusya’nın İran hakkında akdettikleri antlaşmanın pek devam edemeyecek gibi göründüğünü belirten Osmanlı temsilcisi, iki devleti yakınlaştıran hususun İran itilafından ziyade Almanya’yı rakip olarak görmeleri
olduğunu söylemişti. Fahreddin Bey’e göre Rusya ile Almanya arasında çıkabilecek bir savaşı hangi tarafın kazanacağını bilmek mümkün değildi. Eğer Rusya
galip gelirse bütün Avrupa’ya hakim olacak ve bu durum Osmanlı Devleti için
büyük bir tehlike teşkil edecekti. Buna mukabil Rusya mağlup olursa dahilde
büyük bir ihtilal zuhuru muhakkak olduğundan hiç olmazsa yarım asır muattal
bir halde kalacak, coğrafi mevkii icabı büyük bir zayiata uğramasa da Avrupa’daki önemini kaybedecekti (BOA, HR.SFR.1, 172/90, lef.2; BOA, HR.SYS.,
2918/147). Görüldüğü üzere, 1914 yılı Mart ayı sonlarında, yani büyük savaştan dört ay önce Osmanlı Devleti-Rusya ilişkilerine ve devletlerarası münasebetlere dair verilen malumatla yapılan tespit ve değerlendirmeler büyük bir
ehemmiyeti haizdi. Özellikle Rusya ile Almanya arasındaki anlaşmazlığın giderek arttığı ve savaşa yönelme durumu ile Rusya’nın kaybedeceği bir savaş sonrasında içeride büyük bir ihtilal olma ihtimali yolundaki ifadeleri sonraki döneme ışık tutacak mahiyetteydi.
Bir diğer mufassal rapor ise Rusya’nın İran siyaseti ve İngiltere ile münasebetlerine yönelikti. Petersburg kabinesinin son dönemde İran’daki faaliyetlerini arttırmaya başladığını belirten Fahreddin Bey, ülkenin zayıf ve kargaşa içinde bulunmasından dolayı İranlı yetkililerin Rusya’nın isteklerine muhalefet imkanı olmadığını dile getirmişti. İngiltere’nin İran itilafını yapma amacını Rusya’nın Umman Denizi’ne inmesine engel olmak şeklinde açıklayan sefir-i
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kebir vekili, bu meseleden dolayı iki büyük devlet arasında ileride bir ihtilaf
çıkmasını mümkün görmekteydi (BOA, HR.SFR.1, 172/70, lef.2; BOA, HR.SYS.,
2919/7, lef.1-4).
Aynı günlerde Courrier de St. Petersburg gazetesi müdürüyle başyazarı
sefarete gelmiş; Osmanlı Devleti ile dostluk ilişkileri tesisi, iki millet arasındaki
yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için yazılar neşrederek kamuoyunu Osmanlı lehine çevirmek ve İstanbul’da olduğu gibi bir Türk-Rus Komitesi oluşturmak amacında olduklarını beyan etmişlerdi. Görüşme sırasında başyazar,
“Rusya Devleti 1916 ve 1917 senelerinden birinde Almanya ve Avusturya ile muharib bir halde bulunacaktır ve bütün istihzarat-ı askeriyesi bunun içindir. Bizim
arzumuz böyle bir muharebe zuhurunda Devlet-i Osmaniye’nin bitaraf kalmasıdır, çünkü eğer Devlet-i Osmaniye’ye karşı Kafkasya’da birkaç ordu bulunduracak olur isek garp cihetindeki kuvvetimize nakise ârız olur. Şayet Almanya ve
Avusturya ile bu bir iki sene zarfında bir muharebe zuhur eder ise Devlet-i Osmaniye’nin bitaraf kalacağından emin olmak isteriz” ifadelerini dahi kullanmıştı. Rusya’nın en mühim gazetesi olarak nitelendirdiği Novoié Vrémya’nın politika yazarlarından biriyle de uzun bir görüşme yapan sefir-i kebir vekili, iki devlet arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yolunda matbuatın Osmanlı lehinde bir
lisan kullanması lüzumunu belirtmişti (BOA, HR.SFR.1, 173/24).
Fahreddin Bey, bu sırada Dışişleri Bakanı ile bir dizi görüşme gerçekleştirmişti (BOA, HR.SFR.1, 173/25, lef.1-2; BOA, HR.SFR.04, 280/70; BOA,
HR.SYS., 2919/1, lef.4; BOA, HR.SYS., 2919/11; BOA, HR.SYS., 1988/2, lef.6 ve
15; BOA, HR.SFR.04, 280/72; BOA, HR.SYS., 2918/145, lef.3). Esas gündem
maddesi Osmanlı-Yunanistan ilişkileri idi. 28 Nisan tarihli görüşmede, Mösyö
Sazonov, Türkiye’den hicret eden Rumlar hakkında Rus konsoloslarından alınan raporlarla Patrikhane’nin şikayetinden ve tedbir alınması lüzumundan
bahsetmiş; Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediği bir dönemde muhaceret meselesinden dolayı iki devlet arasında bir yanlış anlaşılma ortaya çıkması endişesini belirtmişti. Buna mukabil Fahreddin
Bey, Dahiliye Nazırı Talat Bey’in tahkikatı ve Babıali tarafından alınan tedbirler
sayesinde pek yakında sükunet hasıl olacağı cevabını vermişti. Ayrıca Makedonya’daki Müslüman ahaliye yönelik Yunan hükümetinin olumsuz muameleleri hususunda da dikkatini çekmişti (BOA, HR.SFR.1, 173/33, lef.4).
İzinden dönen Almanya Büyükelçisi Kont de Pourtales ise ülkesiyle Rusya arasındaki ilişkilerden bahsettiği bir görüşmede Livadya’ya gidişinden önce
Mösyö Sazonov’la görüştüğünü ve Babıali’ye yönelik olumlu yönde bir değişiklik müşahede ettiğini belirtmişti. Fahreddin Bey, Doğu İşleri Müdürü Prens
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Troubetzkoy ile de bir mülakat gerçekleştirmişti. Burada Prens, Vilayât-ı Şarkiye Islahatı, Düyun-ı Umumiye’ye bir Rus delegesinin kabulü, gümrüklere
zam, Boğazlar Meselesi, Türk-Rus Komitesi gibi konular yanında iki devlet
arasındaki dostluk ilişkilerinin gittikçe artmakta olmasından duyduğu memnuniyeti beyan etmişti (BOA, HR.SFR.1, 173/50).
Hakikaten de iki devlet arasında bir yakınlaşma ve iyi ilişkiler oluşturma
çabaları giderek etkisini göstermeye başlamıştı. Bunun en bariz örneklerinden
biri Türk-Rus Komitesi’nin kurulması ise diğeri de Talat Bey heyetinin Livadya’ya yaptığı ziyarettir (Avcı, 2014: 95-102).1 Ertuğrul yatıyla İstanbul’dan
ayrılan heyet, 10 Mayıs günü fevkalade bir törenle karşılanmıştı. Gayet samimi
bir atmosferde gerçekleşen ziyaret sırasında siyasi konulara da temas edilmiş;
bu meyanda Talat Paşa’nın ittifak teklifi gündeme gelmişti (Özel, 1998: 246250). Ziyaretin yansımalarını aktaran bir Rus gazetesi ise “Türkiye ile Rusya
beynindeki münasebat-ı diplomatikiyyeden bahsederken Petersburg Osmanlı
Sefareti’nde bulunan ve Türkiye’nin meşhur diplomatlarından olan Fahreddin
Bey’in faaliyet-i fevkaladesinden bahsetmeyi de unutmamaklığımız lazım gelir.
Bu diplomat sayesinde şimdiye kadar halledilemeyen münazaun-fih nukat halledilmiş olduğundan Türkiye ile Rusya arasında yalnız münasebat-ı samimane için
değil, iki hükümet için mucib-i istifade hakiki bir dostluk zemini de ihzar edilmiştir” ifadelerini kullanmıştı (Tanin, S.1937, 2 Mayıs 1330/15 Mayıs 1914: 3;
Avcı, 2014: 107-108). Bir başka deyişle, Fahreddin Bey’in sefaretinin iki devlet
ilişkilerinin gelişmesindeki rolü üzerinde durmuştu. Diğer taraftan Livadya
dönüşünde Mösyö Sazonov ile görüşen sefir-i kebir vekili, bakanın seyahatten
memnun olduğunu bildirdiği gibi (BOA, HR.SYS., 2958/19), Rus dış politikası
üzerine Duma’da yaptığı konuşmanın kordiplomatik üzerinde iyi bir izlenim
bıraktığı ve basının, özellikle Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren bölüm hakkında
çok olumlu yorumlar yaptığını iletmişti (BOA, HR.SYS., 1263/1, lef.237).
Aynı dönemde Türk-Yunan ilişkileri gerginleşmiş; Adalar, Makedonya,
Trakya ve Batı Anadolu’daki gelişmeler iki devleti yeni bir savaşın eşiğine kadar getirmişti. Prens Troubetzkoy, Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında
çatışma ve Boğazların kapanma ihtimaline yönelik Rus hükümetinin endişelerini yinelemişti. Buna mukabil Fahreddin Bey, Babıali’nin konuyu barışçıl bir
çözüme kavuşturma niyetinde bulunduğunu söyledikten sonra sorunun LondTalat Bey’in heyet riyasetinde bulunmasına nazaran seyahate hususi bir önem verildiğini belirten bir haberde, Fahreddin Bey’in Mösyö Sazonov ile gerçekleştirdiği en son mülakata dair
Babıali’ye mufassal malumat gönderdiği ifade edilmişti (İkdam, S.6184, 27 Nisan 1330/10 Mayıs
1914: 2).
1
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ra Konferansı kararlarının bir neticesi olduğunu, adaların Anadolu’nun ayrılmaz bir parçası olması hasebiyle adil ve meşru taleplerden vazgeçilmeyeceğini
ifade etmişti (BOA, HR.SYS., 2966/41). Görüşme sırasında Prens, Mösyö Sazonov’un emriyle, üzerinde siyaha boyanmış bir Rumeli haritası olup her iki tarafında Türkçe olarak intikam kelimesi yazılı bir kartvizit göstermiş ve ahali bu
şekilde heyecana getirilecek olursa Balkanlarda barış ve asayişin mümkün
olamayacağını belirtmişti. Fahreddin Bey ise barışçı niyetlere sahip olan Babıali’nin bundan haberi bulunmadığı ve bu gibi şeylere lüzumundan fazla önem
atfetmenin gereksiz olduğu cevabını vermişti (BOA, HR.SYS., 1096/96; BOA,
HR.SFR.1, 174/31). Bu sırada Babıali, Makedonya ve Epir’deki Müslümanlara
yapılmakta olan mezalim hakkında yurtdışındaki diplomatik temsilciliklere bir
tebligatta bulunmuştu. Bunun üzerine Fahreddin Bey tarafından gönderilen
tahriratta, bir an evvel olayların önünün alınması için Atina’ya baskı yapması
hususunda Rusya hükümeti nezdinde defalarca teşebbüste bulunduğunu belirttikten sonra gazetelerin Rus milletinin dini hissiyatını rencide etmemek
adına Rumlar tarafından icra kılınan mezalimi neşretmekten kaçındıklarını
dile getirmişti (BOA, DH.KMS., 19/68, lef.15).
Fahreddin Bey, Dışişleri Bakanı ve yardımcısının yokluğunda yine Prens
Troubetzkoy ile yaptığı bir görüşmede kendisini kötümser bulmuştu. Prens,
İzmir’deki Rus temsilcisinin telgraflarına nazaran durumun savunulamaz olduğu ve Yunanistan’la yapılacak bir savaşın ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunmuştu. Buna mukabil Osmanlı temsilcisi, iddia edilen tüm zulümlerin uydurma ve savaşı kışkırtacak olanın Babıali olmayacağı cevabını vermişti. (BOA, HR.SYS., 2919/60; BOA, HR.SFR.04, 876/13). Prens Troubetzkoy bir
sonraki görüşmede Dahiliye Nezareti tarafından alınan önlemlerden duyduğu
memnuniyeti dile getirmiş; ülkesinin çatışmayı önlemek için her türlü çabayı
gösterdiğini, Boğazların kapanmasına neden olacak bir savaşın ticaretlerine
büyük zarar vereceğini ve savaşın genele yayılması endişesi taşıdıklarını dile
getirmişti. Fahreddin Bey’in Müslüman nüfusun yaşadığı sıkıntılarla ilgili dikkatini çekmesi üzerine de bu durumu durdurmak için gerekli baskıyı uygulayacağına söz vermişti (BOA, HR.SFR.04, 876/25). Sefaretin diplomatik bir kaynaktan edindiği malumata göre, Rusya ile Romanya, Babıali’ye uzlaşmacı bir
tutum takınması ve Boğazları kapatmaması için bir girişimde bulunma konusunda anlaşmışlardı. Adı geçen devletler, ticari çıkarları nedeniyle, savaş halinde bile Boğazlarda ticaret özgürlüğünü güvence altına almak amacıyla çalışacaklardı. Çeşitli vesilelerle sefaretten bildirildiği üzere, Rusya, Boğazların
kapatılmasını hayati bir mesele olarak görmekte ve kayıtsız kalamayacağını
her fırsatta ilan etmekteydi (BOA, HR.SYS., 2919/80).
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Ele alınan süreçte, Rusya ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerde bir gerginlik müşahede edilmekteydi. Balkan Savaşları sonrasında Bulgaristan’ın Avusturya’ya temayül etmesi, Romanya’ya arazi terkiyle Sırp ve Yunan kabineleriyle uyuşması hususunda Rusya tarafından verilen öğütleri dikkate almaması iki
devlet arasında bir soğukluğa neden olmuştu. Rusya’ya muhalif bir kabinenin
Bulgaristan’da iktidara gelmesi anlaşmazlığı arttırdığı gibi Rus Çarı’nın Romanya Kralı’nı ziyaret etmesi de Bulgarlar üzerinde olumsuz bir etki yapmıştı.
Bulgaristan’ın Almanya’dan istikraz ve Avusturya’nın onları kazanmak için
yaptığı girişimler bu ülkeyi İttifak Devletleri’ne yakınlaştırırken Rusya ile olan
ilişkilerini de açmıştı (BOA, HR.SFR.1, 175/3; BOA, HR.SFR.04, 876/59; BOA,
HR.SYS., 2919/83). Bu arada Mösyö Sazonov, Osmanlı Devleti ile Yunanistan
arasındaki çatışma tehlikesinin aşıldığını söylemiş ve Talat Bey’in konu hakkındaki gayretlerini övmüştü (BOA, HR.SYS., 2919/87; BOA, HR.SFR.04,
876/71). Ayrıca bu görüşmede, Vilayât-ı Şarkiye Islahatı’ndan da bahsedilmişti
(BOA, HR.SFR.1, 174/24, lef.3; BOA, HR.SYS., 2974/24).
Daha önce de ifade edildiği üzere, dünyanın büyük bir savaşa sürüklendiği dönemde Rusya, kara ve deniz kuvvetlerini güçlendirme yolunda önemli
bir program başlatmıştı. Fahreddin Bey’in bildirdiğine göre, askeri hazırlıklar
Almanya ve Avusturya’ya yönelikti. Büyük kısmı batı orduları ve Baltık Denizi’nde olmakla birlikte Kafkasya ve Karadeniz’dekiler de büyük bir önemi haizdi. Karadeniz donanmasındaki hareketlilik, son dönemlerde alınan savaş
gemileri dolayısıyla Osmanlı donanmasının oluşturduğu üstünlüğe karşı bir
tedbirdi. Rusya’da, bir savaş çıktığı takdirde Babıali’nin Almanya’yla birlikte
kendisine karşı hareket edeceği gayet kökleşmiş bir düşünce halini almıştı. Rus
hükümeti, iki ülke donanmasının Karadeniz sahillerine taarruz ve Osmanlı
ordusunun Kafkasya hududuna saldırı yapma ihtimalini nazar-ı dikkate alıyordu. Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin dostluk ilişkilerini geliştirme arzusunda
bulunduğuna dair beyanat ve teminatları güven verici olamıyordu. Çar ve Dışişleri Bakanı’nı barışçı olarak niteleyen sefir-i kebir vekili, buna karşın Rus dış
politikasında ileride yaşanabilecek değişikliklere de dikkat çekmişti. Bu noktada Rusya’yla iyi ilişkilerin devamı ve karşılıklı güven tesisi düşüncesi, ihtiyati
tedbirler alınmasına mani değildi. Nihayetinde Rusya, Avrupa’da çıkacak bir
karışıklığa karşı 1917 senesinde hazır olabilecekti. İleriki üç yılın büyük bir
önemi olduğunu belirten Osmanlı temsilcisi, bir program dahilinde ve gayet
gizli bir surette Boğazları tahkim için gerekli tedbirler alınması gereğini bildirmişti (BOA, HR.SYS., 1204/1, lef.309; BOA, HR.SFR.1, 174/26, lef.1).
12
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Bu sırada Babıali, Petersburg’da bir Türk-Rus Komitesi teşkili konusunu
yeniden gündeme getirmişti. Fahreddin Bey’in Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle
yaptığı görüşmede, tatil mevsiminde ileri gelen ricalin başkentte bulunmamasından ötürü sonbaharda bakanlık tarafından böyle bir komite teşkiline teşebbüs olunacağı belirtilmişti (BOA, HR.SFR.1, 174/17, lef.1). Aynı günlerde, Petersburg’da, Rusya Müslümanları Kongresi toplanmıştı. Cemiyet-i Hayriye-i
İslamiye dairesinde gerçekleştirilen kongreye Tatar, Kırgız ve Türkmenler ile
Polonya ve Litvanya Müslümanları iştirak ederken müzakerelerde dini, kültürel, sosyo-ekonomik konular ele alınmıştı (BOA, HR.SYS., 1344/80, lef.1-4;
BOA, DH.EUM.2.Şb., 1/26). Ayrıca Arnavutluk Başvekili Turhan Paşa, Petersburg ziyareti sırasında sefarete gelerek bir görüşme yapmıştı (BOA, HR.SFR.1,
172/26, lef.16).
Sefaretten gönderilen bir diğer rapor Boğazlar Meselesi’ne yönelikti. Rapora göre, Mösyö Sazonov, iki devlet arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesinin Boğazlarda ticaret serbestliğinin teminiyle hasıl olabileceğini pek
çok defa beyan etmişti. Son dönemde Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlığın bir
savaşa sürüklenme ihtimali, Boğazların kapanması ve ticaret nokta-i nazarından Rusya’da büyük bir telaşa neden olmuştu. Bununla beraber, Rus hükümetinin, Babıali için gayet mühim olan bu meseleyi yeniden gündeme getireceğine dair şimdilik hiçbir emare olmadığı da belirtilmişti (BOA, HR.SFR.1, 175/12,
lef.3).
Fahreddin Bey’in Yunanistan Elçisi’yle yaptığı bir görüşmede, Sadrazam
Said Halim Paşa ile Yunanistan Başvekili Mösyö Venizelos arasında bir toplantı
yapılacağı havadisi ile Türk-Yunan ilişkileri konusu gündeme gelmişti (BOA,
HR.SFR.1, 173/33, lef.55). İtalya Büyükelçisi ise Arnavutluk tahtının Şehzade
Burhaneddin Efendi’ye teklifi hakkında çıkan rivayeti bir mülakat esnasında
sual etmişti. Büyükelçi ayrıca Arnavutluk’ta kalıcı bir hükümet tesisi ve asayişin temini şerefinin yine Osmanlı Devleti’ne ait olacağı ve Avrupa devletlerinin
bir İslam hükümeti teşkili için Babıali’nin yardımına mecbur kalacakları zannında bulunduğunu söylemişti (BOA, HR.SFR.1, 172/26, lef.20). Fahreddin Bey,
büyükelçinin bu husus hakkında müteaddit ifadelerde bulunmasının İtalyan
hükümeti nezdinde Arnavutluk tahtı için bir Müslüman hükümdarın belirlenmesi meselesinin gittikçe kuvvetlendiğine delalet ettiğini belirtmişti (BOA,
HR.SFR.1, 172/26, lef.21).
2. SEFARETİN SAVAŞ DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ
Arşidük François Ferdinand’ın Saraybosna’da uğradığı suikast, Avusturya-Macaristan ile Sırbistan’ı karşı karşıya getiren bir buhrandan öte genel bir
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bunalıma yol açtı. 28 Temmuz’da açılan ilk savaş ilanı, İtilaf ve İttifak devletlerini de içine sürükledi; arka arkaya gelen harp ilanlarıyla Almanya, İngiltere,
Fransa, Rusya gibi pek çok devletin dahil olduğu büyük bir dünya savaşı başlamış oldu (Renouvin, 1969: 214-226).
Hiç şüphesiz bunalım günlerinin en hareketli merkezlerinden biri Petersburg’du; Fahreddin Bey ise adı geçen başkentte Osmanlı Devleti’ni temsil
eden misyon şefiydi. Bu bakımdan süreci yakından izleyerek Babıali’ye önemli
bilgiler gönderdi. Mesela 29 Temmuz tarihli telgrafında, ahvalin pek vahim
olduğunun Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda gizlenmediğini bildirmişti. Birinci
Daire Müdürü ile yaptığı görüşmede, kendisine, Osmanlı Devleti’ne karşı bir
hazırlık yapılmadığı teminatının verildiğini ve iyi ilişkilerin devamı isteğinin
söylendiğini aktarmıştı (BOA, DH.EUM.EMN., 117/33; BOA, HR.SYS., 2401/16,
lef.2). Görüşmenin ertesi günü, Rusya’nın seferberlik ilanına dair Osmanlı şehbenderliklerinden haberler gelmeye başlamıştı (BOA, HR.SYS., 2362/2, lef.8-9
ve 57). Bu ortamda, Fahreddin Bey, yaşanılan süreci genel bir yangının arifesinde olunduğu şeklinde nitelendirmişti (BOA, HR.SFR.1, 175/40). Bilindiği
üzere, bu sırada Osmanlı Devleti de umumi seferberlik ilan etmişti.
2 Ağustos günü saat yedi buçuk raddelerinde Almanya’nın Rusya’ya savaş ilan ettiği haberi gelmişti (BOA, HR.SYS., 2090/1, lef.7). Bunun ardından
Rusya da savaş ilanında bulunmuştu. Ülkenin her yerinde örfi idare ilan olunarak basın sıkı kontrol altına alınmıştı. Polonya ve Finlandiya’da bir ihtilale
meydan vermemek üzere kati tedbirler alınırken Kafkasya’da bazı askeri hareketlilikler icra olunmuştu (BOA, DH.EUM.VRK., 12/60, lef.2; BOA, HR.SYS.,
2362/2, lef.25; BOA, HR.SFR.1, 175/51, lef.3). Üstelik Almanların ilerledikleri
havadisinin yayıldığı günlerde, Rus Çarı ve genelkurmayın Moskova’ya nakli
rivayeti gündeme gelmişti (BOA, HR.SFR.1, 175/62; BOA, HR.SYS., 2161/6,
lef.2).
Fahreddin Bey, 4 Ağustos günü Prens Troubetzkoy ile bir görüşme yapmıştı. Burada Rusya aleyhine bir harekat yapılması ihtimaline karşı tehditkar
ifadelerde bulunan Prens, kendilerine yönelik olmadığı Sadrazam tarafından
bildirilmesine rağmen ciddi askeri hazırlıklar yapıldığı bilgisini söyledikten
sonra bir macera politikası benimsendiği takdirde sonuçlarının kötü olacağını,
Osmanlı ordusundaki Alman subayların varlığı dışında Babıali’ye karşı iyi niyetler beslediklerini beyan etmişti (BOA, HR.SFR.1, 175/61; BOA, HR.SYS.,
2401/57, lef.1-2; Aslanova, 2011: 157).
Berlin yoluyla ülkeye dönmekte olan Petersburg Sefareti Ataşemiliteri
ise “Rusya ordusu muharebeye katiyen hazır değildir Rusya’ya karşı Almanya ve
14
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Avusturya ile müttehiden hareketle büyük işler görmek kabildir Bu fırsatı bizim
katiyen kaybetmemekliğimiz lazımdır… Biz bitaraf dahi kalsak Rusya’nın
galebesi halinde mahvolacağımız şüphesizdir… Petersburg’da iken Rusya Hariciye Nazırı sefir vekilimize karşı tehdidkarane istimal-i lisan eylemişti Bunlar
hep blöftür Petersburg Sefareti’nden bu babda gelecek telgraflara karşı ihtiyatlı”
olunması gereğini belirtmişti (Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 67/141, 2018:
145-146). Mütareke dönemi basınında tefrika edilen hatıra niteliğindeki bir
yazısında döneme dair açıklamalar yapan Fahreddin Bey, “Harb-i Umumi’nin
ertesi günü Devlet-i Osmaniye’nin umumi seferberlik ilan etmesi herkesin bais-i
hayreti oldu” dedikten sonra sefaret ataşemiliterinin nezdine gelerek,
“Avusturya Ataşemiliteri bizim de Harb-i Umumi’ye iştirak edeceğimizi ve birkaç
güne kadar ilan-ı harb edip hareket edeceğimizi söyledi. Zaten biz İstanbul’daki
arkadaşlarla (bu devleti ya batırıp veya çıkarmağa karar verdik), sakın Devlet-i
Osmaniye’nin Harb-i Umumi’ye iştirakine mani olmayınız” şeklinde ifadeler
kullandığını dile getirmişti (Rumbeyoğlu Fahreddin Bey, “Devlet-i Osmaniye’nin Siyaset-i Hariciyesi 2”, Sabah, S.10413, 13 Teşrin-i Sani 1334/1918: 2).2
Diğer taraftan Rostov Şehbenderliği, Osmanlı seferberliğinin olumsuz tesir icra ederek tebaa hakkında nefret belirtileri ve suimuamele gösterilmeye
başlandığını haber vermişti (BOA, HR.SYS., 2090/1, lef.20; BOA, HR.SFR.1,
175/78).
Fahreddin Bey de bütün basının Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya karşı bir
hareketi ihtimalinden bahsettiği ve seferberliği buna atfettiğini bildirmişti
(BOA, HR.SYS., 2107/2, lef.14; BOA, HR.SFR.1, 175/81, lef.2). Yine İstanbul ile
Petersburg arasındaki posta haberleşmesinin kesildiği, şehirde her şeyin iki
misli pahalandığı (BOA, HR.SFR.1, 174/33, lef.45), Tiflis Başşehbenderliği’nin
gözetim altında tutulduğu gibi haberler paylaşan sefir-i kebir vekili, Almanya’nın Rusya, Belçika ve Fransa’daki muharebeleri, Romanya ve İtalya’nın tarafsızlığı (BOA, HR.SYS., 2376/8, lef.2; BOA, DH.EUM.VRK., 13/24), Japonya’daki Alman aleyhtarlığı ve İsveç’in durumu gibi konulardan da bahsetmişti
(BOA, HR.SYS., 2402/14, lef.2). Görüldüğü üzere Petersburg Sefareti’nin savaş
dönemindeki mesaisi çok fazla artmıştı. Osmanlı-Rus ilişkilerini yürütmenin
yanında ülkedeki durum ve askeri gelişmeler, savaşın genel gidişatı, tarafsız
devletlerin ahvali gibi pek çok konuda malumat vermekteydi.
Zikrolunan tefrika, aynı gazetenin 12, 13, 16 ve 17 Kasım tarihli nüshalarında yayımlanmıştı.
Ayrıca son üç tefrikanın büyük kısmı, naklen bir başka basın organında da neşredilmişti. Bkz:
Rumbeyoğlu Fahreddin Bey, “Türkiye Harbe Nasıl Girdi”, Haftalık Gazete, S.23, 28 Teşrin-i Sani
1334/1918: 2-5.
2
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Osmanlı Devleti’nin seferberlik ilanının Rus devlet yetkilileri ve kamuoyunda olumsuz bir intiba teşkil ettiğine yukarıda değinmiştik. Bu noktada Fahreddin Bey, “umumi seferberliğin ilanı İtilaf devletlerince da‘i-i şüphe olduğu
cihetle Rusya Hariciye Nazırı’nın bitaraf kalıp kalmayacağımızı sual etmesi üzerine nezaret-i celileden istifsar-ı keyfiyet ettim. Cevaben aldığım telgrafnamede
‘umumi seferberlik ilanı bir tedbir-i ihtiyati olduğu cihetle hükümet-i seniyye
bitaraflığı muhafaza edeceği’ beyan edildiğinden Rusya Hariciye Nezareti’ne
bitaraflığımızı resmen tebliğ” ettiğini belirtmektedir (Rumbeyoğlu Fahreddin
Bey, aynı yer). Söz konusu açıklama Petersburg kabinesi üzerinde gayet iyi bir
tesir hasıl etmiş (BOA, HR.SYS., 2096/2, lef.9-10); ancak, Rusya’nın kaygıları
bundan sonra da sürmüştü. Anlaşıldığı kadarıyla savaşın ilk üç ayındaki ilişkiler görünüşte dostane olmakla birlikte esasında gergin ve endişeli bir süreç
içerisinde cereyan etmişti. Her iki taraf da kendisine yönelik bir saldırı ihtimalini göz önünde bulundurmakta ve diğerine karşı hazırlıklı bulunmaya çalışmakta idi. Bir başka deyişle ne Osmanlı Devleti ne de Rusya savaş şartlarında
birbirine itimad ediyordu. Bu noktada Rusların Karadeniz ve Osmanlıların
Kafkaslar üzerinde dikkatlerinin yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Üstelik
iki taraf arasında yaşanan sorunlar da eksik olmamıştır. Mesela Erzurum Konsolosu’nun İstanbul Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile haberleşmesinin
kesilmesi hakkında bir görüşme yapan Mösyö Sazonov, iki devlet arasındaki
dostluk ilişkilerinin daimi olduğu ve Osmanlı Devleti’ne yönelik hiçbir suiniyetleri bulunmadığı hakkında yazılı teminat verildiği halde böyle bir hareketin
uygun görülemeyeceğini, Rusya’nın buna tahammül edemeyeceğini gayet asabi
bir halde belirtmişti (BOA, HR.SYS., 2094/5, lef.6). Osmanlı tarafı ise personeline ve tebaaya yönelik uygulamalardan kaynaklı şikayetlerini zaman içerisinde dile getirmişti.
Alman subaylarının orduda görevlendirilmesi ve bilhassa adı geçen ülkenin Osmanlı Devleti’ndeki etkinliğinin artması, Rusya’yı başından beri rahatsız etmekteydi. Buna bir de Goben ve Breslau kruvazörlerinin Osmanlı hizmetine alınması eklenince bu durum daha da arttı. Zira bu şekilde Osmanlı donanması gittikçe güçlenip Rusya’ya karşı Karadeniz’de önemli bir tehdit oluşturmaktaydı. Rusya’nın Kerç şehrinde yayınlanan bir gazetede “Türkiye Rusya’ya İlan-ı Harb Edecek” başlığıyla yayınlanan bir haberde, “Türkiye’nin fikri
ilan-ı harb mesuliyetini Rusya’ya bırakmaktır. Şayet Rusya bunu yapmazsa nihayet iki hafta sonra Türkiye Rusya’ya ilan-ı harb edecektir” ifadeleri kullanılmıştı.
Gazetenin Petersburg mahreçli diğer haberleri arasında; “Almanlar Türk Memuriyetinde”, “Türkler Harbe Hazırlanıyor” ve “Almanlar Türkiye’de” gibi yazı16
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lar mevcuttu (BOA, HR.SYS., 2402/44, lef.1-2). Bu ortamda Harbiye Nezareti,
Petersburg’da ihtilal başladığı, ülkede veba ve kolera ortaya çıktığı gibi haberlerin tahkikiyle birlikte (BOA, HR.SFR.1, 189/29, lef.1-2), askeri durum, tahkimat ve hazırlıklar hakkında kati malumat elde edilmesini istemişti (BOA,
HR.SFR.1, 174/33, lef.88).
21 Ağustos tarihli raporunda Rusya’daki askeri gelişmelere yönelik bilgi
veren sefir-i kebir vekili, Kafkasya’da sükunetin devam etmekte olup bölgedeki
bir ihtilalin ancak Rusların tam anlamıyla hezimete uğramaları neticesinde
meydana gelebileceğini vurgulamıştı (BOA, DH.EUM.VRK., 13/39, lef.1-2). Fahreddin Bey, Petersburg Müslümanlarından dost ve itimada şayan olarak nitelendirdiği bir kişi sefarete geldiğinde, şayet iki taraf arasında bir muharebe
çıkacak olursa Rusya Müslümanlarının bize karşı ne vaziyet alacaklarını sual
etmişti (BOA, HR.SFR.1, 174/33, lef.173). Ayrıca Osmanlı tebaasından olup
sefarete gelen bir şahıs, Petersburg kabinesinin Osmanlı Devleti ile ittifak akdetmek arzusunda olduğunu söylemişti. Aynı girişimin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na da yapıldığını tahkik eden Fahreddin Bey, Babıali’nin böyle bir arzusu
olması halinde ya doğrudan doğruya sefiri veya İstanbul’daki Rus Büyükelçisi
vasıtasıyla tebliğ edeceğini bakanlık yetkililerine bildirmişti (BOA, HR.SFR.1,
177/3, lef.1).
Kars Şehbenderi tarafından gönderilen bir tahriratta, şehbenderliğin tarassut altında tutulduğu belirtildikten sonra Rusya’nın hudut vilayetlerinde
ihtilal çıkarmak üzere Osmanlı topraklarındaki Ermeni ve Kürt unsuru ifsad
eylediği, bölgede fevkalade müteyakkız olunarak sınırda bu iki unsurdan asker
bulundurulmaması lüzumu iletilmişti. Tiflis Başşehbenderi ise Babıali’nin tarafsızlık ilanına güven duyulmadığı, savaş çıkacağı fikrinin günden güne arttığı,
Osmanlı’ya karşı bir savaş için zahire ve askeri nakliyat yapıldığı, başşehbenderhanenin şiddetli bir surette göz hapsine alındığı bilgileri paylaşılmıştı
(BOA, HR.SFR.1, 174/33, lef.109). Yine Kafkasya’daki askeri hazırlıkların mühim olduğu, ihtilal ortaya çıkmasının uzak görüldüğü, bir muharebe halinde
kendi gücümüze istinad etmek gerektiği, bölgede Türklere karşı düşmanlık ve
Babıali’ye karşı itimatsızlık hislerinin mevcut olduğu belirtilmişti (BOA,
HR.SFR.1, 174/33, lef.116).
Hariciye Nezareti ise Odessa ve Batum’da toplanan Osmanlı tebaasından
20-45 yaşları arasındaki Müslümanların ülkeye gelişlerine engel olunduğu
haberinin doğru olması halinde yetkililer nezdinde girişimde bulunulmasını
bildirmişti (BOA, HR.SYS., 2116/1, lef.7). Ayrıca şahsi işleri dolayısıyla Rusya’ya giden bazı Osmanlı vatandaşlarının Rusya memurları tarafından tevkif
17
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olundukları bilgisi de iletilmişti (BOA, HR.SYS., 2116/1, lef.8). Rusya hükümetinin Osmanlı seferberliğini kendisine karşı bir hareket ihtimaline atfettiğini
belirten Fahreddin Bey, ülkeye dönmek için Karadeniz iskelelerine gelen tebaanın izin alma hususunda pek büyük sıkıntılara uğradığı, Babıali’nin tarafsızlığı
muhafaza edeceğine emin olunmadığından Dışişleri Bakanlığı nezdinde yaptığı
girişimlerin neticesiz kaldığını dile getirmişti (BOA, HR.SFR.1, 174/33, lef.179).
Kapitülasyonların kaldırılması kararı, iki ülke ilişkilerini etkileyen bir
diğer olaydı. Söz konusu kararı tepkiyle karşılayan Rusya, diğer İtilaf devletleri
gibi, bir süre sonra anlaşma temayülü göstermeye ve bunu Osmanlı tarafsızlığı
için bir koz olarak kullanma düşüncesine yönelmişti (Arslan, 2008: 270-274).
Zaten sefir-i kebir vekili de bazı güvenceler verilip tam tarafsızlık siyaseti güdülürse kararın kabulünün mümkün olduğunu bildirmişti (Bayur, 1983: 171).
Fahreddin Bey’in hatıra niteliğindeki yazısına nazaran, Mösyö Sazonov, Babıali
ile imzalanmış antlaşmalar olan kapitülasyonların diğer tarafın kabulü olmadan tek taraflı feshedilemeyeceğini beyan etmiş; bununla beraber, kapitülasyonların iktisadi yönünün Osmanlı Devleti’ne büyük bir haksızlık olduğunu
itiraf ve İtilaf devletlerinin bunun ortadan kaldırılmasına muvafakat ettiğini
belirtmişti. Daha sonra adli kısım için bir süre tayinini öneren Rus Bakan, her
halde on beş seneden evvel bu kısmın feshi hakkında teminat vermeye hazır
olduklarını söylemişti. Bir diğer görüşmelerinde ise Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığını devam ettirmesi için mülki bütünlük, Boğazlar Meselesi ve kapitülasyonlar gibi konularda İtilaf devletlerinin yaptığı teklifleri serdetmişti. Bu arada
Fahreddin Bey, Rusya’nın Osmanlı hazırlığı tamamlanmadan savaş açmayı
düşünmekle birlikte bir türlü karar veremediğini, ama yavaş yavaş düşman
devlet muamelesine yakın bir vaziyet almaya başladığını da belirtmişti
(Rumbeyoğlu Fahreddin Bey, “Devlet-i Osmaniye’nin Siyaset-i Hariciyesi 3”,
Sabah, S.10416, 16 Teşrin-i Sani 1334/1918: 2).
Böyle bir ortamda Hariciye Nezareti, Osmanlı tebaasına yönelik saldırıların Rusya hükümeti ile siyasi ilişkilerin kesilmesi halinde daha da artacağından ötürü tebaanın getirtilmesi hakkında bir karar alınması lüzumunu Sadaret’e arz etmişti. Ayrıca ailelerini ülkeden çıkarmak üzere Rus memurlarına
tebligatta bulunulduğu hakkındaki rivayetlerin doğruluk kazandığı da Polis
Müdüriyet-i Umumiyesi’nin tahkikatına atfen bildirilmiş; bir savaş ihtimali
mevcut ise Rusya’daki memur ve tebaanın saldırı ve müşkülata uğramasına
mahal kalmamak üzere geri çağrılmaları hususunun devletçe bir karara bağlanması istenmişti (BOA, HR.SYS., 2116/2, lef.2). Görüldüğü üzere nezaret,
daha Eylül ayı ortalarında Rusya’daki sefaret ve şehbenderlik personeli ile
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tebaanın durumlarını güven altına almak niyetindeydi. Üstelik Rusya’dan gelen
haberler de endişesini teyid eder nitelikteydi. Odessa Başşehbenderi Kamil
Bey, Avusturya memurlarının durumunu açıkladıktan sonra, kendi hayatının
tehlike altında bulunduğu gibi tebaanın hal ve mevkiinin de fevkalade sıkıntı
içerisine düşmekte olduğunu ifade etmişti. Bunun üzerine nezaret, daha önceki
talebini yinelemişti (BOA, HR.SYS., 2116/2, lef.3-4).
Fahreddin Bey’in raporlarında, ikili ilişkilerde yaşanan sorun ve gelişmelerle savaşa doğru giden süreç ayrıntılı bir şekilde yer almıştı. Nitekim tutuklanan Osmanlı vatandaşlarının tahliyeleri için Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmuş; fakat savaş hali dolayısıyla tevkif sebeplerinin tedkikinin
askeriyeye ait olduğu cevabı verilmişti (BOA, HR.SYS., 2116/2, lef.25). İtalya
Büyükelçisi ile görüşen Rus Dışişleri Bakanı’nın Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığına pek güven duymadığını, bir savaş çıktığı takdirde Kafkasya’da 700.000
kişilik bir Rus kuvveti bulunduğunu ve Yavuz zırhlısının Karadeniz sahillerinde yapacağı hasarın pek mühim olamayacağını söylediği haber verilmişti (BOA,
HR.SYS., 2403/6, lef.2; BOA, HR.SFR.1, 177/11). Yine Rus Savaş Bakanı, bir
ataşemilitere, Osmanlı Devleti’nin Odessa’ya hücum ve adı geçen zırhlının ateşi
altında asker çıkarmaya teşebbüs etmesinin muhtemel olduğunu söylemişti.
Babıali’nin Azerbaycan’da bir olay çıkarıp askeri yoldan müdahalesi yahut
Balkanlarda bir çatışmaya sebebiyet vermesi ihtimalleri de nazar-ı dikkate
alınmaktaydı. Velhasıl Rusya ile savaş fikrinin kuvvetlendiği ve güvensizliğin
sürdüğü görülmekle birlikte Osmanlı Devleti’ne karşı bir taarruzda bulunulmayacağının temin olunduğu da bildirilmişti (BOA, HR.SFR.1, 177/14, lef.2;
Kurat, 2011: 241).
Bir süre önce tevkif olunan bir Rus askerinin hapsi üzerine, Kafkasya
Umumi Valisi’nin emriyle, aralarında Batum Başşehbenderliği tercümanıyla
imamının da bulunduğu dokuz kişi tutuklanmış; Rus askerinin iadesini müteakip tutukluların tahliye edileceği tebliğ olunmuştu. Derhal Dışişleri Bakanlığı’na giden Fahreddin Bey, yine tarafsızlık halinin şüpheli olduğu ifadesiyle
karşılaşmıştı. Bu bakımdan teşebbüslerinin müspet sonuca ulaşabilmesi için
askerin iadesi istirhamında bulunmuştu (BOA, HR.SYS., 2116/2, lef.11). Ayrıca
Rus askeri polisi tarafından kendi tebaalarından olan sefaret müterciminin
evindeki evrakın müsadere edilmesi de bir sorun kaynağı olmuştu. Sefir-i kebir
vekili, Osmanlı seferberliğinden ötürü Petersburg kabinesinin gücenikliğini
saklamadığı ve bütün girişimlerine sorun çıkarılmakta olduğu ifadesini yinelemişti (BOA, HR.SFR.1, 177/27; BOA, HR.SYS., 2161/13).
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Zikrolunan yazışmalar, tabiidir ki Babıali içerisinde muhabere edilmişti.
Dahiliye Nazırı Talat Bey imzalı, 3 Ekim tarihli ve mahrem ibareli bir cevabî
tezkirede, tutuklanan Rus askeriyle alakalı sefaret telgrafındaki son kısmın pek
ziyade dikkate şayan olduğu vurgulanmıştı. Ayrıca Babıali’nin mümessili bulunan ve bilhassa Petersburg gibi gittikçe önem ve nezaket kazanan bir mevkide
görev yapan bir sefirden hükümetinin tarafsızlığını nezdinde bulunduğu devlete karşı temin edecek bir girişim beklendiği ve zaten bu husus en başta gelen
vazifelerinden olduğu halde bundan bile izhar-ı acz etmesi veya merkeze yazmakla işi doğal akışına bırakması hususlarına dikkat çekilmişti. Netice itibariyle Talat Bey, “kendisi hakkında Bükreş’te bulunduğum sırada sefaret-i Osmaniye
ataşemiliterinden aldığım malumata nazaran Osman Nizami Paşa’nın Edirne
meselesinde nokta-i nazarını bildirmesi memuriyete tayinine mani olduğunu ileri
sürerek fikr ü mütalaasını bile yazmaktan tehâşi etmesi ve öteden beri mesmu‘
olan muhafaza-i mevki ihtirası kendisinden şu sırada bulunduğu muhitte hiçbir
istifade temin olunamayacağını bir kere daha teyid etmiş olduğundan sefaret
umurunun her halde mücerreb bir zata tevdi buyrulması” tarzında gayet sert ve
kati ifadeler kullanmıştı (BOA, HR.SYS., 2116/2, lef.10). Özetle Talat Bey, Rusya
hükümeti nezdine yeni bir sefir tayini gereğini belirtmişti. Fakat dönemin en
önemli şahsiyetlerinden birisi tarafından gündeme getirilen bu istek, her nedense uygulamaya girmemişti.
Bu sırada Fahreddin Bey, Rusya’daki Müslümanların ruhi ve toplumsal
durumu, Osmanlı Devleti’ne karşı olan hissiyatıyla bir savaş çıktığı takdirde
muhtemel hal ve hareketleri hakkında bir incelemede bulunmuştu. 3 Ekim
tarihli raporunda; Rusya’daki yaklaşık yirmi beş milyon Müslüman’ın çeşitli
şehirlerde pek dağınık bir halde yaşamakta olup büyük kısmının cehalet ve
fakr u meskenet içerisinde olduğu, gayet az sayıdaki çağdaş kısmın ise Rus
okullarında eğitim gördüklerinden anadil açısından eksik ve bir dereceye kadar Ruslaşmış bulunduğu ifade edilmişti. Yine burada yaşayan Şiilerin İran’a
müteveccih olup mutlak çoğunluğu oluşturan Sünnilerin ise Osmanlılara karşı
büyük sevgi beslemekte oldukları belirtilmişti. Balkan Savaşları’ndan sonra
Osmanlı Devleti’nin kuvvet ve haşmetine itimadları kalmadığı gibi Rusya’nın
azamet ve şiddetinden fena halde yıldıkları da dile getirilmişti. Söz konusu
raporda, daha sonra şu şekilde ifade ve değerlendirmelerde bulunulmuştu
(BOA, HR.SFR.1, 177/43; BOA, HR.SYS., 2376/19; Kurat, 2011: 241):
“Şurasını kemal-i ehemmiyetle arz etmek isterim ki şayet Rusya ile beynimizde bir muharebe zuhur edecek olur ise … dahilde bizim lehimizde bir ihtilal
çıkarmağa cüret değil tasavvur bile edemeyeceklerdir… Filhakika bize karşı olan
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münasebat-ı diniye ve karâbet-i ırkiye ü lisaniyeden dolayı muhabbetlerini izhardan geri durmuyorlar ise de lehimizde bir teşebbüste bulunmak iktidarını
haiz değillerdir. Eser-i faaliyet külliyen mâdumdur. Maddeten bize hiçbir faideleri olamayacağını kendileri de itiraf etmekte ve şayet bir muharebe zuhur eder ise
bir mevki-i müşkülde kalarak manen muzdarip olacaklarını bize en muhib olanları söylemektedirler… Buradaki Müslümanlardan istifade için evvelemirde hükümet-i Osmaniye’nin kuvvet ve şevketine ve icabı halinde kendilerini himayeye
kâdir olabileceğine Müslümanların itimad edebilmeleri, saniyen Dersaadet’te
mekatib-i aliye kesb-i intizam ederek ve hükümet-i seniyye tarafından Tatarlara
büyük fedakarlıklar ederek ve suhulet göstererek bunların çocuklarını İstanbul’da tahsil ettirerek hissiyat-ı milliyelerini ikaza muktedir olması lazımdır…”.
Petersburg Sefareti, Odessa ve Batum’da yaşanan tutuklamalar konusundaki girişimlerini bu sırada devam ettirmişti (BOA, DH.EUM.2.Şb., 2/35,
lef.2; BOA, HR.SYS., 2116/2, lef.16-17 ve 19). Yine posta haberleşmesinde yaşanan sorunlar ve özellikle de Rusya’dan gelen mektupların açık ve yırtık bir
halde bulunması, yani bunların tevkifi ve açılması hususunda Dışişleri Bakanlığı nezdinde teşebbüste bulunmuştu (BOA, HR.SYS., 2184/12). Hariciye Nezareti ise yapılan sorgulamada casus olmadığı anlaşılan Rus askerinin mülteciler
gibi ülke dahilinde alıkonulması gerekeceği, ülkemize ilticasının Batum’daki
hapis olayına sebep olamayacağı ve mukabele-i bi‘l-misile mahal kalmadan
tutukluların tahliyesinin teminini bildirmişti (BOA, HR.SYS., 2116/2, lef.18).
Bir başka deyişle, Babıali, bir uluslararası hukuk kaidesine atıf yaparak karşılıklılık ilkesini gündeme getirmişti.
Fahreddin Bey’in savaş ortamı ve ikili ilişkiler hakkındaki raporları da
sürekliliğini korumuştu. Mesela Rus hükümeti, şayet Osmanlı Devleti ile Rusya
arasında bir muharebe zuhur ederse Azerbaycan’ın askeri ve stratejik açıdan
büyük önemi olduğunu İran Elçisi’ne ima ettiği bildirilmişti (BOA, HR.SFR.1,
175/18, lef.2). Kafkasya’da Osmanlı sınırlarına doğru asker sevk olunduğu gibi
Ermenilerden gönüllü alayları teşkil (BOA, HR.SFR.1, 189/53, lef.1) ve hatta
bazı Ermenilerin suikast amacıyla İstanbul’a gönderildiği istihbar edilmişti
(BOA, HR.SFR.1, 189/43, lef.6). Rus Karadeniz donanmasının açık denize çıkması da bir diğer istihbarat bilgisiydi (BOA, HR.SFR.1, 189/47, lef.8). Diğer
taraftan, Petersburg kabinesinin, Babıali’nin tarafsızlığını muhafaza hususundaki teminatına güvenmekle beraber, Yavuz zırhlısının Alman subayları kumandasında bulunması hasebiyle, Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Rusya ile bir
savaşa tutuşturmak için kasten bir vaka çıkararak emrivaki karşısında bulunduracağını pek muhtemel addettiğini bildirmişti (BOA, HR.SFR.1, 189/33, lef.2;
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BOA, HR.SYS., 2376/17, lef.1). Bu ortamda sefir-i kebir vekili, bir ihtiyati tedbir
alınması lüzumunu hissetmiş ve halihazırdaki durum her türlü ihtimale müsait
olduğundan şayet diplomatik ilişkilerde bir kesinti olursa sefaret evrakını yanına alıp almaması gereğinin bildirilmesini istemişti (BOA, HR.SYS., 2161/20,
lef.2).
Bir süredir yaşanan olaylarla dolaşan havadisler, iki devlet arasındaki
ilişkilerin giderek gerginleştiğini gösterirken bir savaşın ayak sesleri de duyulmaya başlamıştı. Sivastopol, Odessa ve Kerç Şehbenderlikleri, Rusya’nın Karadeniz donanmasında hareketlilikler olduğu ve bazı gemilerin Romanya ile
İstanbul Boğazı açıklarında dolaştığı bilgisini iletmişti (BOA, HR.SFR.1, 189/47,
lef.1). Fahreddin Bey, Petersburg’daki siyasi ricalle yaptığı görüşmelerde,
Rusların Almanları mağlup etmeleri halinde Boğazlar Meselesi’ni tartışmaya
açacakları sonucunu çıkarmıştı. Yine her ne kadar savaşın gidişatından Almanların mağlup olmayacakları görünüyorsa da İttifak orduları galip geldiği
takdirde Rusya ile İngiltere arasındaki dostluk ve ittifakın bozulmasının ihtimal dahilinde olduğunu ifade etmişti. İngiltere’nin harbin sonucu ne olursa
olsun Boğazlar Meselesi’nin Rusların arzusu üzere çözümlenmesine muvafakat
etmeyeceğini belirten sefir-i kebir vekili, bununla birlikte, Rusya şimdiden bu
meseleyle meşgul olduğundan İngiltere’nin görüşünün öğrenilmesi lüzumunu
gündeme getirmişti (BOA, HR.SFR.1, 189/46). Gerçekten de Rus diplomasisi,
bu sırada Boğazlar konusu hakkında bazı girişimler içerisine girmişti (Sazonov, 2002: 289-299).
29 Ekim 1914, Osmanlı-Rus ilişkileri açısından büyük önemi haiz bir gün
olmuştu. Evvela bir Fransız gemisinin Karadeniz’deki Osmanlı filosu tarafından bombalandığı haberi sefarete ulaştı (BOA, HR.SFR.1, 177/65). Haber üzerine Dışişleri Bakanlığı’na giden Fahreddin Bey, burada uzun bir görüşme
yapmıştı. Mösyö Sazonov, İstanbul’dan alınan haberlerin pek iyi olmadığı, bir
savaş ilanı gelmesinin beklendiği, Babıali’ye karşı saldırgan bir amaçlarının
olmadığı gibi ifadelerin yanı sıra savaşa girilmesinin sakıncaları noktasında
uyarıda bulunmuştu. Buna karşılık Fahreddin Bey, İstanbul’dan aldıkları haberlerin doğru olmadığı, Babıali’nin tarafsız kalmaya kararlı bulunduğu, seferberliğin Avrupa ve Balkanlar’daki durumu takiben ihtiyati bir tedbir olarak
ilan edildiği ve saldırgan bir amaç atfetmenin yanlış olacağı cevabını vermişti
(BOA, HR.SFR.1, 177/64).
Çok geçmeden, Karadeniz Hadisesi’ne ve iki devlet arasındaki çatışmaların başladığına yönelik haberler Rus basınında gündeme gelmişti. Bunun üzerine yine bakanlığa giden Fahreddin Bey, söz konusu haberlerin doğru olup
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olmadığını sual etmişti. Haberleri doğrulayan Dışişleri yetkilileri, İstanbul’daki
Rus Büyükelçisi’ne ayrılma emri verildiği, Osmanlı memurlarıyla ilgili olarak
da Türkiye’deki Rus misyonları gibi hareket edileceği cevabını vermişti (BOA,
HR.SFR.1, 177/66). Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere Petersburg’daki Osmanlı temsilcisinin Karadeniz’de gerçekleşen hadiseden haberi yoktu. Zaten
bu durum Rus basınına da yansımıştı (Öztürk, 2017: 110-111).
Hariciye Nezareti, 31 Ekim günü Petersburg, Londra, Paris ve Roma sefaretlerine bir telgraf çekerek şayan-ı teessüf bir vaka olarak nitelendirilen olay
ve sonrasındaki gelişmeler hakkında bilgi vermişti (BOA, HR.SYS., 2975/16,
lef.6-8; BOA, HR.SYS., 2090/3, lef.8). Zikrolunan telgrafın devamı niteliğinde
Petersburg Sefareti’ne çekilen bir diğer telgrafta ise hadisenin sorumluluğu
Rus donanmasına atfedilmekle beraber dostane ilişkilerin tehlikeye düşmesinden duyulan üzüntüyü ve sorunu barışçıl bir şekilde çözümleme niyetini
gösteren ifadeler kullanılmıştı (BOA, HR.SYS., 2090/3, lef.4; BOA, HR.SYS.,
2975/16, lef.9; BOA, HR.SYS., 2975/17, lef.6). Ertesi gün ulaşan telgrafın içeriğini Mösyö Sazonov’a ileten Fahreddin Bey, Babıali’nin sorunu barışçı yollardan çözümleme talebini ve uzlaşmacı tavrını aktarmıştı. 1 Kasım akşamı saat
altıda Hariciye Nezareti’ne gönderdiği tahrirata göre, Dışişleri Bakanı ve Siyasi
İşler Müdürü ile yaptığı görüşmelerde, tebligatın verilmesinde geç kalındığı ve
daha sonra da belli şartların kabul edilmesi halinde görüşmeler yapılabileceği
kendisine beyan edilmişti (BOA, HR.SYS., 2090/3, lef.5; BOA, HR.SYS., 2975/16,
lef.10-11; BOA, HR.SYS., 2975/17, lef.8-9; Bayur, 1983: 256).
Yaşanan bu birkaç günlük hareketli süreci tefrika edilen bir yazısında
ayrıntılı olarak açıklayan Fahreddin Bey, aynen şu ifadeleri kullanmıştı
(Rumbeyoğlu Fahreddin Bey, aynı yer):
“İlan-ı harpten birkaç gün akdem şayet Rusya ile aramızda hal-i harp tahaddüs eder ise ne yolda hareket edeceğime dair Hariciye Nezareti’nden talimat
istedim. Cevaben aldığım telgrafnamede ‘Devlet-i Osmaniye’nin seferberliği bir
tedbir-i ihtiyatiden ibaret olduğu ve bitaraf kalmağa katiyen karar verdiği cihetle telaşa lüzum olmadığı’ bildiriliyor idi. Bu telgraf Karadeniz Hadisesi’nden bir
gün akdem vasıl olmuş idi. Derhal Rusya Hariciye Nazırı’nı görerek tebliğ ettim
ve hükümet-i seniyyenin bitaraf olmağa katiyen karar verdiğini musırrane tekrar ettim. Hariciye Nazırı yazıhanesinden bir telgraf çıkararak bana kıraat etti.
Dersaadet Sefiri Mösyö Giers tarafından gönderilen bu telgrafta deniliyor idi ki:
‘Enver Paşa ile Talat Bey katiyen harp istiyorlar, Cemal Paşa her ne kadar ara
sıra Fransız muhibliğinden bahsediyor ise de bunlarla hem-fikirdir. Sadrazam
harbin aleyhindedir ve bitaraflığı muhafaza edeceğinde musırdır. Fakat hükü23
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met Enver ve Cemal Paşalarla Talat Bey’in elinde olduğundan Sadrazam’ın harp
aleyhinde olması bizi temin edemez. Bu hafta zarfında Karadeniz’de bir hadise
zuhuruna intizar etmelidir’. Hariciye Nazırı bu telgrafı okuduktan sonra dedi ki:
‘Siz bitaraf kalacağınızı söylüyorsunuz, Mösyö Giers bu hafta zarfında harp ilan
edileceğini bildiriyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım, vukuata intizardan başka
çare yoktur’. Fakat Hariciye Nazırı’nı bir dereceye kadar temin edebilmiştim.
Ertesi günü Karadeniz Hadisesi zuhur etti. Nümayişçiler sokağa döküldü, sefaretin önüne kadar geldiler, bağırdılar, çağırdılar, matbuat Hariciye Nazırı’na hücum etti, fakat harp başlamış idi. Vaka Perşembe günü olmuş idi, Pazar’a kadar
İstanbul’dan bir haber almadım. Pazar günü sabahleyin bir telgraf aldım, bu
telgraf gayet muslihane idi. Karadeniz Hadisesi’ne Rusların sebebiyet verdiğini
ve bir daha böyle bir hale sebebiyet vermeyeceklerini temin ettikleri halde meselenin hal olunabileceği iş‘ar olunuyor idi. Derhal Hariciye Nezareti’ne koştum.
Telgrafı nazıra kıraat ettim, her halde meselenin sulhen tesviyesini talep ettim.
Hariciye Nazırı hadiseye Rusların sebebiyet verdiğine protesto ile dedi ki: ‘Ben bu
telgrafı üç gündür bekliyor idim. Hatta ilan-ı harp beyannamesini elan İmparator’a imza ettirmedim. Eğer bu telgraf Cuma akşamı gelmiş olsa idi harbin önünü almak mümkün olur idi. Mösyö Giers’e İstanbul’u terk etmesi için dün emir
verdiğim gibi muharebeye mübaşeret için hudut kumandanları dün emir aldılar’.
Milyonlarca insanın boş yere telef olmasının önü alınmak lazım olduğunu, Mösyö
Giers İstanbul’dan hareket etti ise benim Petersburg’da müzakerata devam edebileceğimi ve kumandalara dahi tevakkuf emrinin itası müşkül bir mesele olmadığını ve her halde muharebeye mani olmak lazım geldiğini musırrane söyledim.
Mösyö Sazonov ifadâtımı kemal-i dikkatle dinledikten sonra ‘iş benim elimden
çıktı, telgrafınızın mealini bugün Meclis-i Vükela’ya tebliğ ederim, ben de çalışırım, eğer muvaffak olabilirsem size malumat veririm’ dedi. Saat ikide ‘itilaf hasıl
oluncaya kadar hudutlarda muhasamat devam etmek ve Almanlar İstanbul’dan
ihraç edilmek şartıyla müzakerata İtalya devleti vesatetiyle devam olunabileceğini ve benim heyet-i sefaretle memuriyetimi terk etmekliğim lüzumunu bildirdi’”.
Bundan sonra Babıali’nin Petersburg, Londra, Paris ve Belgrad sefirlerini
geri çağırdığı haberi basına yansıdı (İkdam, S.6359, 21 Teşrin-i Evvel 1330/3
Kasım 1914: 2; Tanin, S.2107, 21 Teşrin-i Evvel 1330/3 Kasım 1914: 4). Petersburg Sefareti heyeti de 3 Kasım günü Finlandiya yoluyla Petersburg’dan
ayrıldı (Tanin, S.2108, 22 Teşrin-i Evvel 1330/4 Kasım 1914: 4). Fahreddin
Bey’in Stockholm’den çektiği 6 Kasım tarihli telgrafta, şehirden ayrıldığı gün
veda etmek için nezdine gelen İtalya Büyükelçisi’nin ifadeleri konu edilmişti.
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Burada Büyükelçi, Osmanlı ordusu Mısır’a girdiği takdirde Eritre ve Trablus’taki ahalinin başkaldırması ihtimalinden doğan endişesini saklamamıştı.
Bunun üzerine, Osmanlı Devleti’nin İtalya’ya her türlü kolaylığı göstereceği ve
icabı halinde ahaliyi teskin hususunda yardım edeceği dolayısıyla hükümetinin
bu konuda endişeli olmaması cevabını vermişti (BOA, DH.EUM.5.Şb., 3/15).
Birkaç gün sonra yeniden yola çıkan heyet, Berlin (Tanin, S.2114, 28
Teşrin-i Evvel 1330/10 Kasım 1914: 2) ve Viyana’ya gelmişti (Tasfir-i Efkar,
S.1256, 29 Teşrin-i Evvel 1330/11 Kasım 1914: 4; Sabah, S.9034, 29 Teşrin-i
Evvel 1330/11 Kasım 1914: 4). Yani sefaret heyeti, Rusya ile ilişkilerin kesilmesi sonrasında en kısa yol yerine Finlandiya, İsveç ve Almanya üzerinden
dönüş yapmak mecburiyetinde kalmıştı (BOA, BEO., 4321/324015, lef.2; BOA,
HR.SYS., 2159/1, lef.6). Sonuçta Fahreddin Bey, 13 Kasım gecesi gelen trenle
İstanbul’a ulaşmıştı (İkdam, S.6370, 1 Teşrin-i Sani 1330/14 Kasım 1914: 2).
Sonraki yıllarda Mütareke Komisyonu Riyaseti, Hariciye Müsteşarlığı ve
Maarif Nezareti gibi görevler yapan Fahreddin Bey (BOA, HR.İM., 13/130),
Sevr Antlaşması’nın imzalanmasını kabul eden hükümette bulunmasından
ötürü yüzellilikler listesine dahil edilmişti. 1938 yılındaki af kanunundan sonra
yurda dönen ve Âmidâmiri soyadını alan Fahreddin Bey, 1942 senesinde İstanbul’da vefat etmişti (Birinci, 2001: 194)
SONUÇ
Osmanlı Devleti’nin Rus Çarlığı nezdindeki son diplomatik misyon şefi
olan Rumbeyoğlu Fahreddin Bey, 1914 yılı Şubat ayında sefaret görevine
atanmıştı. Sefaretinin ilk dönemlerinde Ege Adaları ve Türk-Yunan ilişkileri,
Türkiye’deki Alman subayları meselesi, Boğazlar Sorunu, Kafkasya’daki askeri
gelişmeler, Vilayât-ı Şarkiye Islahatı, Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki yakınlaşma girişimleri gibi konular gündeminde bulunmuştu. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra ise gündemin esas konusu savaşla ilgili meseleler oldu. Bilhassa iki taraf ilişkilerinde meydana gelen gerginlik ve anlaşmazlıklar siyasi faaliyetlerinin esasını oluşturmuştu.
Fahreddin Bey, Rusya’da bulunduğu süreç içerisinde Dışişleri Bakanı
Mösyö Sazonov ve Doğu İşleri Müdürü Prens Troubetzkoy gibi bakanlık yetkililerinin yanı sıra ülkede görev yapan diplomatik heyetler, gazete temsilcileri,
Osmanlı tebaası ve Müslüman ahali ile yoğun görüşme ve temaslar gerçekleştirmişti. Fahreddin Bey’in İstanbul’a gönderdiği raporlarda, yapılan görüşme
ve elde edilen bilgilerle beraber kendi inceleme ve değerlendirmelerini de
bulmak mümkündür.
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Yaklaşık dokuz ay süren Petersburg Sefir-i Kebir Vekilliği hem dünya tarihi hem de iki devlet arasındaki ilişkiler açısından önemli bir devreye tesadüf
etmişti. Dünyanın büyük bir savaşa sürüklendiği dönemde görev yapan Fahreddin Bey, Karadeniz Hadisesi sonrası Osmanlı-Rus diplomatik ilişkilerinin
kesilmesi üzerine Babıali tarafından geri çağrılmış ve sefaret heyetiyle birlikte
ülkeye geri dönmüştü.
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A SOVIET “ENIGMA” ON THE TAKSIM REPUBLIC
MONUMENT–BEYOND THE HISTORY
Dr. Tsvetelina TSVETKOVA
Yıldız Technical University
Abstract: Undoubtedly, one of the most famous Turkish historical monuments –
the Republic Monument on Taksim Square, is not only tourist attraction, but in the
course of recent years it is part of a peculiar “enigma”. Ordered to and made by the
Italian sculpture Pietro Canonica to commemorate the Turkish War of Independence
and the proclamation of the Turkish Republic, it was officially opened in 1928. Until
nowadays the monument has taken central role in many celebrations, official ceremonies, and protests, being Istanbul`s emblematic landmark for social and political life.
In 1999 an article in a Turkish daily newspaper, contributed to the already unconditional popularity of the Taksim Republic Monument by stating that there were
two Soviet generals on it: Mikhail Frunze and Kliment Voroshilov. This information,
published without reference to any source, began to have a “snowball effect”, being
spread throughout the Turkish media and later the Russian ones. Today, this statement is almost accepted as a proven fact, thus raising a lot of questions, concerning not
only the genesis of the Soviet-Turkish relations during the period of the Turkish War
of Independence, but also the nowadays realities and “instrumentalisation” of history.
Are there Soviet general(s)/ambassador on one of the most popular Turkish
historical monuments and what significance it would bring to the modern RussianTurkish relations? Beyond the history, the answer can be drawn on post-communist
countries` experience on the peculiar “monument diplomacy” after the dissolution of
the Soviet Union.
Keywords: The Taksim Republic Monument, Soviet generals, enigma, RussianTurkish relations, post-communist countries, “monument diplomacy”

In light of the contemporary Russian-Turkish cooperation in different
areas, the history is considered to be the tool to create a favourable environment for the realisation of present or future joint projects and politics. The
task is not easy taking into account the centuries of political and military confrontation between both countries. A “bright moment” in this historical background is the Soviet support for the Ankara government during the Turkish
War of Independence. It is this appropriate construct that can respond to the
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current needs of the rapprochement, but at the same time it requires the
“physical attributes” to visualize and to create strong emotional connection.
The Taksim Republic Monument turned out to be a peculiar example in this
respect as it can be a transmitter of a serious message to the society, especially
if it represents the unconditional “brotherhood” between both nations. The
potential of a greater consideration to be given to it in the future is related also
to the mechanisms of diplomacy and “soft power”, which use all possible channels for influence. Therefore, the “enigma” of the Taksim Monument will be
presented not only within the historical framework of some issues in the Soviet-Turkish relations after the First World War, but also based on the experience of the post-Soviet countries and the peculiar “monument diplomacy”,
which, beyond the history, continues to play a significant role in the political
development of the bilateral relations with Russia.
1. Soviet-Turkish Cooperation: Support in Confrontation
The Soviet-Turkish cooperation during the Turkish War of Independence (1919-1923) is not a novelty for the scientific world nowadays and it has
its logical explanations. Even though not completely researched from all possible aspects, the historiography is concentrated more on presenting concrete
matters and “numbers” of the Soviet support. But namely the multifacetedness
of the relations between Moscow and Ankara governments can display the
“price” of the support, which in some cases prelude to confrontation. In order
to understand better if there are really historical reasons to immortalize Soviet
personage(s) on the Taksim Republic Monument, we have to point out some of
them.
The determination of the border in Caucasus was one of the main questions concerning the region. The end of the First World War, the dissolution of
the Russian empire, the Civil war after the October Revolution and the foreign
intervention raised additional serious issues related to the appearance of new
state formations and their future politics toward Soviet and Ankara governments. Not only was the future of the Soviet-Turkish relations dependent on
the political developments in Caucasus but also the significance of the region
as base for cooperation or confrontation, diversifying the potential of solving
crucial issues. Additionally, during the process of rapprochement we can observe gradual withdrawal of Turkey from Caucasus, its influence remaining
there mainly in the field of unofficial support, which later also disappeared,


In the present article the term “Turkey” has a particular role as synonym of the new formation,
established with the beginning of the Turkish National Movement in Ankara and represented by
the Grand National Assembly and the government there.
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while the limit of the border pretensions was decreasing as well. An example
in this regard was Azerbaijan, which became one of the contradictory experiences in the genesis of Soviet-Turkish relations.
Azerbaijan struggling for recognition and independent political life after
separation from the Transcaucasian Federation and proclaiming itself as independent republic became arena for confrontation of the Soviets, foreign interveners and the Turks that were supporting the Musavat government. As obvious the destiny of the country was in someone else’s hands. Regardless of that
Mustafa Kemal accepted that the interests of Azerbaijan and North Caucasus
had to be considered in the relations with the Soviet government1, it had to be
sacrificed in the name of the Soviet-Turkish tacit agreement for Turkish support against the Whites, the main enemy Great Britain and other imperialist
countries, in return receiving Soviet financial and material support. The decision to sovietise Azerbaijan was related also purely to logistic necessities, because of its position on the route to Anatolia, where military support from
Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) was expected. The steps
of the cooperation on Azerbaijani ground between the Soviets and the Nationalists were successful and synchronized – establishing local “Turkish Communist Party” to work in conformation to the local communist formations,
using the rest of the Turkish officers for pro-Soviet propaganda especially
when the XI Red Army regiment was advancing to occupy the country2. The
biggest “mistake” of the Azerbaijani government, excluding its natural geographical position on an important crossroad, was the direction of their foreign policy, entrusting its salvation from the Soviet aspirations on the Western
powers, thus becoming part of the “enemies’ group”. The possibility of a territory such as Caucasus to be under the control of the Entente was one of the
biggest fears for the Soviets and for the Turkish nationalists due to the potential to be used as a place d’armes for suppression of the revolutionary movement in Russia and the national movement in Turkey. This was very clearly
stated by Mustafa Kemal following the same line of ideas: “If the Caucasian
nations decided to be a barrier for us, then we will come to an agreement with
the Bolsheviks for a joint offensive against them.”3
Georgij Čočiev, “Kavkazskoorıentirovannaâ deâtelʹnostʹ čerkesskoj političeskoj èlity v Turcii v
1918-1922 gg.”, Istoričeskie, filosofskie, političeskie i ûridičeskie nauki, kulʹturologiâ i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2014. № 4 (42): v 2-kh ch. Ch. I.: 206.
2 Tsvetelina Tsvetkova, “Turkish National Movement and Soviet Russia in Caucasus (19191922)”, Journal of Balkan and Black Sea Studies, Year I, Issue 1, Fall 2018: 91.
3 Kâzım Karabekir, Istiklal Harbimiz, Vol. 1, (Istanbul: Emre Yayınları, 2005), 512-514.
1
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More problematic was the situation with Armenia regarding the decisions of the Paris Peace Conference, taking place in the Treaty of Sevres to give
Eastern vilayets of the Ottoman Empire to Armenia, namely Erzurum, Trabzon,
Bitlis and Van and the border to be decided under the arbitration of the President of the United States of America4. Additionally, there was a need to open
the road between the Bolsheviks and the Nationalists, especially the important
railroad Baku-Erzurum, controlled by the Dashnak government5. During the
first official meeting in Moscow, serious issues appeared, namely territorial
ones – those of Kars, Ardahan and Batumi, and another - a joint campaign
against Armenia for making the logistical connection between the two governments. Regarding the first, the Treaty of Brest-Litovsk was no longer accepted as valid by the Bolsheviks, which meant they would work in direction
towards other regulations on the border. As for the second, they couldn’t respond to the Turkish expectations being engaged in Civil war and the one with
Poland.
After peculiar “blitzkrieg” between Armenia and Turkey in November
1920 the future of Armenia was more than predictable. Appearing to be another successful Soviet-Turkish plan, the country was weakened by the Turks
and there was no power for resistance against the Red Army. Still, the Soviets
feared possible spread of the Turkish influence in territories of interest to
them and strong pressure was exercised over the Dashnak government during
their negotiations with the Turkish representatives in Aleksandropol. Announcing the Socialist Republic of Armenia on 2 December didn’t prevent the
signing of the Treaty of Aleksandropol, which turned out to be another issue in
Soviet-Turkish relations. The Soviets were insisting the withdrawal of the
Turkish army and didn’t recognise the Treaty. For the Turks it was important
they managed to secure their rear, but realising further advance would not be
in their favour. The final decision about Armenia was to put on test the cooperation.
Similar was the situation with regard to Georgia – the last to come to be
sovietised and a predicative for a new collision between Ankara and Moscow
because of the Batumi region. Batumi was a crossing point of economic and
The Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Turkey Signed at Sèvres
August 10, 1920, https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Section_I,_Articles_1_-_260 (accessed October 30, 2020)
5 Bülent Gökay, “Turkish Settlement and the Caucasus, 1918-20”, Middle Eastern Studies, Vol. 32,
No. 2 (1996): 67.
4
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strategic importance, connecting Black Sea with the East through Transcaucasia. Main priority was not to let the Entente Powers keep the city and use it for
their military purposes. More interesting, Soviet Russia wouldn’t like to let it
even in a friendly “hand”, that is why any Turkish aspirations were to be
warned accordingly. Such aspirations existed as Ankara considered Batumi
part of its territories. After an exchange of provocations and lack of understanding between the Menshevik and the Soviet governments, the advance of
the Red Army started in February 1921, and in addition this provoked the
Turkish response and under the order of Kâzım Karabekir an occupation of
Batumi, Akhalkalaki and Akhaltsikhe started. It was evident that the Turks or
at least their high command didn’t want to give up on their pretentions to
these territories, even though their actions played in favour of the Red Army.
Announcing on 17 March that Batumi was under Turkish control, they created
a hostile environment in several aspects that wasn`t of any benefit at the end.
In the first place, the Georgians’ nationalistic feelings were provoked and they
united with the Bolsheviks to resist the occupation putting aside their political
differences and with the only aim to keep the city within Georgia. Second, the
partners – Turks and Bolsheviks, de facto fought against each other in Batumi on 18 March, 1921 the Menshevik government signed an agreement with the
Revolutionary Committee, which established a joint defence of Batumi6. And
third, but very important aspect – the Treaty of Moscow was already signed on
16 March, 1921, and the beginning of the Turkish occupation of Batumi on the
very next day was, to put it mildly, not a sign of brotherhood.
As we mentioned the Treaty – the Soviet-Turkish negotiations themselves were in deadlock for several months due to the border issues. Meanwhile both sides were trying to strengthen their positions using all the possible “levers”. For example, let’s take the activities of the North Caucasian Diaspora of Turkey in North Caucasus in the period of the Civil War. They were not
all friendly to the Bolsheviks and not at all without the knowledge of the Ankara government. In the beginning of 1920 a special delegation consisting of İsmail Hakkı Berkok, Aziz Meker and Mustafa Butbay, left for North Caucasus in
order to “create unity and togetherness”, as this initiative was with Mustafa
Kemal’s consent7. They had to unite the North Caucasians in the struggle for
their independence both from the Whites and the Reds and revive the North
Firuz Kazemzadeh, The Struggle for Transcaucasia (1917-1921) (New York: Philosophical Library, 1951), 326-327.
7 Mustafa Butbay. Kafkasya hatıraları (Ankara: Turk Tarih Kurumu Basimevi, 1990), 1, 7.
6
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Caucasian Mountainous Republic. In three months the delegates held meetings
with local leaders from Chechnya, Dagetsan and Ingushetia, orientating in their
political views and thoughts about the independence and unity of the North
Caucasus.
Not without Turkish support was also Mehmet Said Şamil - grandson of
Imam Şamil, sent to Caucasus in June 1920 as the occupation of the Bolsheviks
didn’t stop him to fight against the Reds8. After that, when he returned in Turkey in the beginning of 1921 Mehmet Said Şamil was in communication with
Kâzım Karabekir and Bekir Sami Bay in order to continue the resistance with
other means9.
On behalf of the Soviets, they also had their “mechanisms” for impact
and pressure. One of them the unofficial support for Enver Paşa, who at some
moment could become a serious competitor for the power of Mustafa Kemal.
His activities were directed at organising a parallel movement for liberation of
Turkey and struggle against the imperialist countries, which made him very
influential especially among the Muslims in Central Asia. In March 1921 when
the Russians signed a trade agreement with Great Britain, and Turkey with
France for withdrawal of their armies, the rapprochement with the Entente
pushed Russians to keep Enver as a “plan B”. Another means was the communist movement. Starting with establishment of Turkish Communist Party in
the Soviet Russia under the leadership of Mustafa Suphi, the Bolsheviks were
also providing support for communist propaganda in Turkey and for establishment of parties.
Turkey fell short of Russia’s expectations concerning the Bosphorus at
the Lausanne Conference. Renouncing all claims to Constantinople and the
Straits, the Soviet government was not ready to share its influence in the Black
Sea region with non-littoral states. Even more, it wanted to solve the question
directly with Turkey or any matters regarding the Straits as they seemed to be
confident enough to have the power in the future to exercise political, or if
needed, military power over their ally. In case of a conflict, it would be also
easier to protect the Caucasian coasts only from one enemy only. Therefore,
the behaviour of the Turkish diplomats on the conference was totally different
from the promises made at signing the Treaty of Moscow and more or less
inclined to Entente’s suggestions for the regime of the Straits.
Ibid., 101.
Arsen Avagyan, Osmanlı İmparatorluğu ve Kemalist Türkiye'nin Devlet-İktidar Sisteminde Çerkesler (Istanbul: Belge Yayınları, 2004), 241-242.
8
9
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All these “small” collisions had also an impact on the provided financial
and material support of the Soviet government to Ankara. One example in this
direction was related to the rejection of Turkey to withdraw its army from
Aleksandropol even after the signing of the Treaty of Moscow. The logical consequence of the increased Moscow suspicion (2 cities – Aleksandropol and
later Batumi, which destiny was defined by the Treaty still occupied against
the diplomatic arrangements), was the suspension of the Soviet military and
financial support. Whatever hopes the Turks might have had to preserve the
benefits from the Treaty of Aleksandropol, they were eliminated in April 1921
with the last blow on the Dashnak power by the Red Army. After regaining
Yerevan, Grigory Chicherin warned officially the Ankara government through
its representative Ali Fuat Cebesoy that Turkish troops had to leave Aleksandropol and the insistence to maintain the Treaty of Aleksandropol would be
equal to annulment of the Treaty of Moscow. An ultimatum was sent to Kâzım
Karabekir also by Sergo Ordzhonikidze – commander of the XI Army, on 13
April, requiring immediate withdrawal of the Turkish army and rejecting any
responsibility for the entrance of the Red Army in the city as a consequence of
eventual denial10.
Without a doubt, a war with the Soviet Russia was the last thing to be
wanted by Ankara especially when the situation on the front with Greece became again complicated.
A war with the Soviet Russia was certainly not the result the Ankara
government was persuading from the situation that had arisen and the Turkish troops left Aleksandropol on 23 April, 1921. Solving this last issue and the
Greek offence to Ankara in the beginning of July intensified the decision process in the Turkish government by ratification of the Treaty of Moscow and the
organisation of a conference in Kars to sign a treaty with the Transcaucasian
countries. This happened on 13 October, 1921, when, with the mediation of
RSFSR, the Treaty of Kars was signed between the Turkish Grand National
Assembly (GNA), Georgian SSR, Armenian SSR and Azerbaijani SSR, and the
border line, which didn’t change until nowadays was defined. Following the
withdrawal of the troops, the ratification of the Treaty of Moscow by GNA and
the signing of the Treaty of Kars, the Russian support for the Turkish government was resumed at the end of 1921.
Nataliâ Ulʹčenko, “Iz istorii podpisaniâ Karsskogo Dogovora (Mart-Oktâbrʹ 1921 g.)”, Turcica
et Ottomanica: sbornik v čestʹ 70-letiâ M. S. Nejera. Eds. I. Zajcev, S. Oreškova (Moscow: 2006):
362.
10
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As it can be seen the support was not at all unconditional and the cooperation not without critical moments. Undoubtedly, the Soviet help in diplomatic, financial and military aspect was of great importance, but having in
mind also the confrontation that was regularly putting under test the cooperation, was it enough to “purchase” a place on the first monument to commemorate the proclamation of the Turkish Republic? If the presented historical aspects of the Soviet-Turkish cooperation in the time of the Turkish War of Independence does not give us enough arguments to state with certainty whether
there might be or not any Soviet figure on the monument, let’s see in short
from the history of the building of the monument fırst, and second, the very
obvious signs – the sculptures themselves.
2. The Monument – Why Enigmatic?
First information for an idea to build a monument was in July, 192511. A
special commission was gathered by the Municipality of Istanbul that had to
deal with all arrangements – from gathering the money to the construction of
the monument. They were responsible also for the selection of the sculptor,
and presenting the models to Mustafa Kemal. In September, 1926 the Italian
sculptor Pietro Canonica was selected to make the monument and even from
the beginning the idea was there to be just the figure of Mustafa Kemal. Then,
after visiting Istanbul, Canonica prepared a model of a bigger monument to
present a scene of the War of Independence as well as a scene of the proclamation of the Turkish Republic. As Canonica himself stated this was unique monument of war and peace12. According to all information from the period of the
monument`s creation, it is a proven fact that there were the figures of three
prominent personages – Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak13. The
“Monument Commission”, after a dispute with the Ministry of Education (Maarif Vekâleti), took a decision about the clothes of the figures of the monument
both civil and military as there was a detailed description of the military uniforms and boots14. After two years of hard work the monument was officially
opened by the Chairman of the GNA Kazim Bey in the presence of other prominent Turkish officials, personnel and ordinary people. All the speeches, all the
newspapers from that time mentioned only these figures as presented on the
monument. Then, how an enigma was created?
Mevlüt Çelebi, Dünden Bugüne Taksim Cumhuriyet Anıtı (Istanbul: Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü), 17.
12 Ibid., 62.
13 Ibid., 149.
14 Ibid., 47; 149.
11
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Since 1999 onwards claims that there were two Soviet generals on the
Taksim Republic Monument – Mikhail Frunze and Kliment Voroshilov, or the
figure of the Soviet ambassador Semen Aralov, started to appear in different
Turkish media. This information with the time started to become more and
more discussed in newspapers, magazines, and TV programs such as “Zaman”,
Milliyet”, “Aksiyon”, “Aydınlık”, “Hürriyet”, CNN Türk etc.15 Nowadays even one
key word with reference to the monument or to the mentioned Soviet personages opens at least hundreds of publications in Turkish and Russian language
in Google, reproducing same information without questioning its authenticity.
One of the reasons perhaps is related to the historical personages themselves,
which undoubtedly had contributed to the strengthening of Soviet-Turkish
cooperation in the period of Turkish War of Independence and after that. Another reason we can find in today`s Russian-Turkish political rapprochement
and related with its necessity to establish a modern projection of a deeprooted historical friendship and cooperation, which in the case of RussianTurkish relations is a real challenge. Let us look first at the historical figures16.
Mikhail Frunze was a prominent Soviet military leader, commander-inchief of the Soviet Forces in Ukraine, who in December 1921 arrived in Ankara17 not only with the aim to establish the official Turkish-Ukrainian relations,
but to shatter all doubts and prove the inconsistence of all rumours for deterioration of Turkish-Soviet relations and an eventual future military conflict on
Caucasus between them. In addition, equipment and munitions were provided
for the Turkish army and even more - there was a readiness Red Army officers
to participate in the campaign against the Greeks. When he returned in Moscow, based on his report that he presented to the Council of People's Commissars and the Central Executive Committee of Ukraine, we could assume that he
achieved even more: “An access to the most important military secrets was
opened for me, I became acquainted with the battle schedule of the Turkish
and Greek Army, I became acquainted with all the necessities of these armies,
with the number of soldiers, with quantity and quality of the military equipment, with the condition of the rear etc. I can say that I have almost the same
general idea of the Turkish armed forces as for the Ukraine army.”18
Ibid., 143-147.
More information about military career and political activities of both M. Frunze and K. Voroshilov, see: John Erickson, The Soviet High Command: a Military-political History, 1918-1941
(London: Frank Cass, 2001).
17 Mihail Frunze, Sobranie sočinenij. (Moskva: Gosizdat, 1929), Vol. 1 (1905-1923), 319-321.
18 Ibid., 359.
15
16
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After M. Frunze, on 26 January, 1922, the newly appointed Soviet envoy
to Turkey Semen Aralov, strengthened the trust in the Soviet Russia’s moral
and material support in the final period of the Turkish War of Independence.
In the Turkish press Mustafa Kemal was criticized for his fiduciary relations
with S. Aralov, but under the cover of drinking tea, evening events etc. they
managed to discuss and prepare the offensive against the Greek positions19. S.
Aralov together with his colleagues the military attaché Zvonarev and the
Azerbaijani envoy had the opportunity to visit the front line personally invited
by Mustafa Kemal in the period of the preparation of the general Turkish offensive against the Greeks – March-April, 192220. The Entente’s proposal for
peace was also discussed with S. Aralov, which was rejected by Ankara government following the confidence of Mustafa Kemal that Soviet Russia would
continue to help Turkey21. In May 1922 a final balance of the given credit of 10
million rubles was done
in a period when the
Entente made an attempt
to end the war between
Greece and Turkey22.
Kliment Voroshilov
was one of the first marshals of the Soviet Union,
important figure during
the October Revolution
and after that as a commander of the Southern
Front during the Civil
War and then being a
Political Commissar in
the 1st Cavalry Army
during the Polish–Soviet
War. In 1925, after the
Rasim Ors, Russkie, Atatûrk i roždenie Tureckoj Respubliki. V zerkale sovetskoj pressy 1920-h
godov, (Moskva: Ves' Mir, 2012), 78.
20 Semen Aralov, Vospominaniâ sovetskogo diplomata. 1922-1923 (Moskva: Izdatel’stvo IMO,
1960), 76-110.
21 Ibid., 83.
22 Harish Kapur, Soviet Russia and Asia, 1917–1927: A Study of Soviet Policy towards Turkey, Iran,
and Afghanistan (Geneva: V. Chevalier, 1966), 114. Semen Aralov, Vospominaniâ, 104.
19
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death of Mikhail Frunze, K. Voroshilov was appointed People's Commissar for
Military and Navy Affairs and Chairman of the Revolutionary Military Council
of the USSR, and in this position he visited Turkey in 1933 for the first 10 years
anniversary of the Turkish Republic.
As seen all of them were important, but is it logical and most important –
is it provable with historical sources that some of them were immortalized on
the Taksim Republic Monument? Here in short some of Mevlüt Çelebi`s arguments “against” from his book “Dünden Bugüne Taksim Cumhuriyet Anıtı”23:
 After making interviews with the Turkish journalists, who first published the information, they couldn`t give any reliable answer what source
they used in order to make their statements.
 After interviews with Turkish and Italian researchers, who had access
to Russian and Italian documents, they also didn`t give any information about
available sources regarding the statement. Still, according to Mehmet Perinçek
there was a physical similarity between one of the figures of the monument
with Semen Aralov, judging on a photograph from the period of his service in
Turkey. By the Italian researcher Fabio Grassi it was underlined that as a
“good fascist” Canonica would reject to make figures of Soviet personages.
 Another argument related to the concrete historical period and already mentioned as controversial in the Soviet-Turkish relations, was not only
the lack of tolerance against communist movements in Turkey but also the
persuading of communists. Not to remind the tragic, but at the same time suspicious death of Mustafa Suphi in 1921.
 There is no documentary source that Mustafa Kemal gave a special order to Canonica to put a Soviet figure on the monument. Neither is there in the
memories of people who were contemporaries and close to the Turkish leader.
 During the K. Voroshilov`s visit in Turkey in 1933 he didn`t go at all to
the Taksim Monument. It is more than strange if his statue was to be there. In
addition, during his visits in different cities, and in his speech to the GNA – all
of them being documented in the media, he had never mentioned anything
about the monument. His name was not even among those who put wreaths at
it24.
Mevlüt Çelebi, Dünden Bugüne, 147-154.
Niyazi Ahmet Banoğlu, Taksim Cumhutiyet Abidesi Şeref Defteri (Istanbul: Büyük İstanbul
Derneği: 1973), 48-56.
23
24
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Based on his own research conducted in Italy, the author concluded that he
couldn`t find any document to prove the
statement under question. While he fully
rejected the presence of Soviet generals
on the monument, for him was still more
logical that one of them seemed to be that
of S. Aralov even though there was no
documentary proof of it, except some similarities between the concrete statue and
Aralov`s photograph.
There can be added several more
arguments and they are related with some
obvious, even for the untrained eye, aspects. First of all, a fast look at the photographs of M. Frunze and K. Voroshilov, comparing them with any face of any of
the statues on the monument would clearly show their absence. Of course, if
this might be accepted as speculative as it`s the statement about Aralov`s photograph, then let us look at the uniforms. All of them are from the period after
the Turkish War of Independence, i.e. there are no Soviet military uniforms on
the monument. Otherwise these would be the first Soviet generals in Turkish
uniforms (!). Why not K. Voroshilov and M. Frunze to be in civil clothes? The
same reason Fevzi Çakmak is not. These historical personages were famous
more than anything else as military leaders and this provides the explanation
why they were depicted on pictures or monuments with military uniforms.
Even in Russia and postSoviet countries their
monuments are mainly
with uniform and their
historical
photographs
from the period under
consideration as well.
And one more thing. If we
assume that there had to
be a Soviet figure on the
monument to express the
gratitude of the Turkish
nation to Soviet Russia
40
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for the provided support and brotherhood, why this figure is not the one of
Vladimir Lenin? He was the leader of the international communist movement,
one of the ideologists of the communism after K. Marx and F. Engels, he was
the leader of the county that agreed to support Turkey. How one could even
imagine that without his approval the efforts of S. Aralov or M. Frunze (later
Stalin`s role for these of K. Voroshilv) would have results. It is necessary also
to have a look at the experience of the post-Soviet countries, where the monuments of Lenin and Stalin were among the most important to be erected in
cities in central places, where people could praise them. In this regard, it is of
great significance to show what it means to have a Soviet (communist) monument, because the Monument of the Republic would have been part of this
praising if there had been any Soviet/communist representative on it.
3. Post-Communist Countries` Experience on the Peculiar “Monument Diplomacy”
After the sovietisation of the Eastern European countries (respectively
after the First or the Second World War – a.n.) the Lenin`s plan for “monumental propaganda”25 spread outside the Soviet Union within the territories of the
Eastern Block. The monuments that were built were an important tool for
propagating the communist idea and the Great Socialist Revolution. They
commemorated its leaders and ideologists, the brotherhood and friendship
between the respective countries and the Soviet Union. Later, after the Second
World War, the monuments related to the Great Patriotic War and the Red
Army symbolised the “liberation” from the fascist regime through the figures
of the Red Army soldiers, taking a special place in the construction of the new
socialistic societies. After the dissolution of the Soviet Union and the establishment of democratic regimes in the Eastern European countries, with the
start of the discussions about the communist past most of the monuments and
sculptures were removed, as some of them became a touristic attraction in
specially established museums of the communist art26.
N. V. Šalaeva, “Plan sovetskoj monumentalʹnoj propagandy: problemy realizacii. 1918–1921
gody”, Vestnik Čelâbinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 8 (337). Istoriâ. Vyp.59:30–
35; Dekret Soveta narodnyh komissarov o snâtii pamâtnikov, vozdvignutyh v čestʹ carej i ih slug, i
vyrabotke proektov pamâtnikov Rossijskoj Socialističeskoj Revolûcii// Izv. VCIK. 1918, № 74, 14
(1) aprelâ; Sobr. Uzak. 1918. № 31: 416; shorturl.at/axGX6 (accessed on November 3, 2020)
26Stanislav Ivanov, Rossitza Ohridska-Olson, Vklûčvaneto na pametnicite na socializma v turističeskoto predlagane – političeska propaganda ili ikonomičeski racionalizʺm?, Seminar_BG, №15,
2017.
https://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy15/item/499-vlkyuchvaneto-napametnitsite-na-sotsializma-v-turkisticheskoto-predlagane.html (accessed on October 30, 2020)
25
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The integration of the post-Soviet Eastern European countries in the European-Atlantic structures even deepened the confrontation, creating separation in the post-Soviet societies. A recent strong blow for Russia was the “European Parliament resolution on the importance of European remembrance
for the future of Europe”27, which was adopted on 19 September, 2019 in
Strasbourg and which considered the “liberation” of the Eastern Europe from
the Nazis by the Red Army as a suffering “under Soviet occupation and communist dictatorships”. And additionally: “…Is deeply concerned about the efforts of the current Russian leadership to distort historical facts and whitewash crimes committed by the Soviet totalitarian regime and considers them a
dangerous component of the information war waged against democratic Europe that aims to divide Europe, and therefore calls on the Commission to decisively counteract these efforts”. Special attention in this document was paid
to the aggression and occupation of Poland, annexation of the Baltic States and
parts of Romania and the aggressive war against Finland by the Soviet Union
during the Second World War.
In this specific environment, created by the rethinking of “sensitive” historical periods and introduction of multiple points of view, the Soviet (communist) monuments became “political hostages” of the revision of the controversial period of totalitarian regimes, aggravating the relations with the Russian Federation about certain topics and opening possibilities for external intervention in internal matters. In the bilateral relations with Russia particular
significance is devoted to the monuments related to the Red Army and the
"Great Patriotic War", which is definitely one of the most eminent historical
events in the Russian history and one that had undoubted contribution to the
common European one. Here, only a few examples will be presented with regard to monuments with military figures in several post-Soviet countries,
which will outline a specific diplomatic tool for exercising “soft power”28.
Estonia, which territories were part of the Russian Empire and later one
of the republics of the Soviet Union, nowadays with population of 1 328 976
almost 25% (327,802)29 of which of Russian origin; is in difficult position even
as a member of EU, when the question of revising history is concerned.
European Parliament resolution of 19 September 2019 on the importance of European remembrance for the future of Europe (2019/2819(RSP)), https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.pdf (accessed on November 4, 2020)
28 Very interesting case in this aspect is the one with the American War cemeteries in France.
See: Kate Clarke Lemay, TRIUMPH of the DEAD. American World War II Cemeteries, Monuments,
and Diplomacy in France (Tuscaloosa: The University of Alabama Press), 2018, 65.
29 Statistics Estonia. RV0222U: Population by Sex, Ethnic Nationality and County, 1 January.
Administrative Division as at 01.01.2018. https://andmed.stat.ee/en/stat/rahvastik__ rahvasti27
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The Russian minority is the strongest memory-keeper and protector of
the past due to which its sensitivity could be easily politically utilised. In Tallinn city centre in April, 2007 a dismantled monument of the Red Army – a
sculpture of soldier and a memorial erected in 1947 and symbol of the defeat
of the Nazis, provoked mass protests of the Russian minority. One person was
killed and 57 were injured, 300 people were arrested. It was followed not only
by official protest of the Russian state but also of “occupation” of the Estonian
Embassy in Moscow. The Parliament of the Russian federation insisted Vladimir Putin to impose sanction on Estonia and to end the diplomatic relations
with the Baltic country. The foreign minister Sergey Lavrov warned that this
act “will have serious consequences for our relations with Estonia”30. It is not
to be disregarded as well that this happened just a few days after a NATO
meeting, where “high-level representatives from the United States, Czech Republic and Poland briefed other NATO members on proposals to place parts of
the US missile defence system in the Czech Republic and Poland.”31
Poland – maybe one of the most hostile towards Russia countries, which
of course has its deep roots in history with the separation of Poland in 18 century, the politics towards Polish territories within the Russian empire, the separation of Poland by Germany and Russia in 1939 and its becoming part of the
Soviet Bloc. Poland, being member of NATO is a specific threat to the Russian
security as a neighbouring country. Poland was also one of the biggest critics
to the Russian`s annexation of Crimea in 2014. Having this already as a background for confrontation, in Nowa Sól in June, 2015 the monument of the
friendship between the Soviet and Polish soldiers was dismantled. Russia
threatened Poland with the “most negative consequences” and the Foreign
Ministry of the Russian Federation accused Poland of waging “a war on monuments”32 and violation of 1994 Russian-Polish agreement on monuments33.
kunaitajad-ja-koosseis__rahvaarv-ja-rahvastiku-koosseis/RV0222U/table/tableViewLayout1
(accessed November 1, 2020)
30 “Russia Rebukes Estonia for Moving Soviet Statue”, https://www.nytimes.com/2007/04/27/
world/europe/27cnd-estonia.html (accessed October 27, 2020); “Monument of contention: How
the Bronze Soldier was removed”, https://news.err.ee/592070/monument-of-contention-howthe-bronze-soldier-was-removed (accessed October 27, 2020); “Russia enraged as Estonia takes
down Soviet war memorial”, https://www.theguardian.com/world/2007/apr/27/russia (accessed October 27, 2020)
31 “NATO United on Missile Defence Approach”, https://www.nato.int/docu/update/2007/04april/e0419a.html (accessed November 4, 2020)
32 “Russia Accuses Poland of Waging ‘War on Monuments”,
https://www.themoscowtimes.com/2015/07/05/russia-accuses-poland-of-waging-war-onmonuments-a47899 (accessed on October 28, 2020)
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The lack of consultation with Russia was also among the accusation, which
could be also seen as questioning of the sovereignty of the Polish state. The
process of dismantling Soviet war monuments was accelerated in Poland by an
amended “decommunisation” law, which came into force in October 201734. It
allows the removal of up to 230 Soviet war monuments by local authorities
within the year (after which remaining decisions will be taken at the regional
level)35.
Another post-Soviet country – the Czech Republic, is the freshest example for confrontation with Russia regarding the Soviet monument heritage. In
Prague in April 2020, the statue of the Red Army commander Ivan Konev was
removed by a decision of the local district council36. Marshal Ivan Konev, a
Hero of the Soviet Union, who led the Red Army troops that entered Prague in
May 1945, was also considered to have been committed to the suppressing of
the Prague Spring in 1968. In light of this event, his monument couldn`t be
considered as one of a “liberator”. Several times already the monument was a
victim of political vandalism, as in August 2019, at the anniversary of the 1968
invasion of Czechoslovakia, it was written with spray "No to the blood-covered
marshal, we shall not forget" on Konev's statue that was erected by the then
communist regime in 198037. The case in 2020 provoked not only the official
protest of Russia, but it launched a criminal investigation for “desecration of
symbols of Russia’s military glory”38. The Czech Ministry of Foreign Affairs
condemnеd this act as interference in the internal affairs.
“Russia outraged by Poland’s removal of Soviet war memorial”, https://www. financialexpress.com/india-news/russia-outraged-by-polands-removal-of-soviet-war-memorial/94899/
(accessed on October 28, 2020)
34 Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001389 (accessed on October
28, 2020)
35 “Soviet war memorials in Eastern Europe continue to strain relations with Russia”,
https://theconversation.com/soviet-war-memorials-in-eastern-europe-continue-to-strainrelations-with-russia-101687 (accessed on October 28, 2020)
36 “Prague removes statue of Soviet General Konev”, https://www.dw.com/en/prague-removesstatue-of-soviet-general-konev/a-53010658 (accessed on October 30, 2020)
37 “Controversial Soviet-Era Statue Removed in Prague”,
https://www.themoscowtimes.com/2020/04/03/controversial-soviet-era-statue-removed-inprague-a69865 (accessed on October 30, 2020)
38 “Russia opens criminal case after Czech officials remove Soviet statue”, https://www.
theguardian.com/world/2020/apr/10/russia-opens-criminal-case-after-czech-officialsremove-soviet-statue (accessed on October 30, 2020); “Removal of Soviet statue further strains
Czech-Russian relations” https://www.aljazeera.com/news/2020/4/7/removal-of-sovietstatue-further-strains-czech-russian-relations (accessed on October 30, 2020).
33
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Bulgaria – a country,
which territories were five
centuries part of the Ottoman Empire, reappearing on
the map of Europe as a result
of the Russian-Ottoman War
1877-1878, was one of the
most loyal members of the
Soviet Bloc. After the democratic changes the reconsideration of the communist
period and in general Bulgarian-Russian
relations
through the centuries is always on the agenda, provoking strong division of the society, still victim of the
confusion between russophilism and communism as they were overlapped as
part of the propaganda to support the smooth adoption of the regime change
in Bulgaria after the Second World War. Due to this, one of the most controversial and disputable nowadays monuments of the Red Army in Sofia city center
became another “hostage” of the political processes, especially after Bulgaria
joined NATO and the European Union (EU) – should the monument be removed or this is desecration of the memory of the Russian soldiers, who “liberated” Bulgaria for second time (first from the Ottomans, second – from the
fascist, as it is also nowadays disputable if there was at all fascism in Bulgaria –
a.n.)? We should also mention that the monument is still a place of commemoration by some people on the dates of 9 September and 9 May – key dates for
Bulgaria and Russia and we should definitely add – for Europe, having the international perspective with the changes that happened in the old continent
after the Second World War. Regarding this, what happened in June, 2011 in
Sofia with the most prominent monument of the Soviet Army, seriously escalated the confrontation within the Bulgarian society and within the BulgarianRussian bilateral relations. The monument was painted overnight by anonymous artists, “dressing” the Soviet Army soldiers as American popular culture
characters. A caption was painted underneath: “Abreast with the Times”39.
“Sofia’s Red Army Monument: Canvas for Artists and Vandals”, https://balkaninsight.com/
2018/10/26/sofia-s-red-army-memorial-the-favorite-canvas-of-artists-and-vandals-10-252018/ (accessed on October 27, 2020); “Sofia Red Army Monument in Multicolour – Art, Vandal39
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This was not the only case to use the monument for political messages to Russia. In August 2013, the memorial was painted pink in reference to the Czech
installation artist David Černý, who famously painted a Second World War
monument of tank crews in pink. An inscription in both Bulgarian and Czech
was added: “Bulgaria apologises“, referring to the Bulgaria’s support of the
Soviet troops that invaded Czechoslovakia in 1968 to crush the Prague Spring.
In 2014 one of the figures was painted with the colours of the Ukrainian flag in
order to show support with the so called “Euromeydan” accompanied by the
inscription “Glory to Ukraine”. The Russian state protested and after these
consequent cases, insisted that strict security measures had to be taken
against the “vandalism” and “dishonour of the memory of the Soviet soldiers”.
In the examples presented earlier we cannot speak solely about different
perceptions of history and confrontation because of subjective nationallyorientated interpretations of historical personages and facts. The countries
mentioned above have strategic closeness to Russia`s periphery and their integration in NATO structures, which led to establishing military bases in them, is
accepted as security threat by Russia. The limitation of the Russian political
influence in the post-Soviet Eastern European countries due to their EU membership makes them politically bound by EU community decisions’ some of
them against Russia's interests. In this regard, the peculiar “monument diplomacy” plays a dubious role – on one side, it is a tool to express political views,
which cannot be so directly stated on a diplomatic level by the post-Soviet
countries; on the other side, it is a tool for Russia to exercise pressure and
even provoke internal political unrest in the “ungrateful” countries. In fact, the
“sense of gratitude” was created with many years and the monuments were
one of the expressions and the pillars of the propaganda of this emotional relation with the “liberator” and “the closest friend”. Thus, they cannot keep fulfilling this function if they are removed and the history they were part of is
being revised. For Russia the protection of the Soviet monuments is not only
protection of the memory of the Russians, who died for the rest of Europe or
who contributed to the establishment of cooperation and friendship with other
countries. It is also protection of their right to request “gratitude” based on the
ism or Protest”, https://historycampus.org/2020/sofia-red-army-monument-in-multicolourart-vandalism-or-protest/ (accessed on October 27, 2020); “Soviet monument gets Bulgarian
guard”, https://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-46021457 (accessed on October 27, 2020); “Russia not amused at Red Army statue re-invented as Superman and friends”,
https://www.theguardian.com/world/2011/jun/22/russia-red-army-memorial-painted
(accessed on October 27, 2020)
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strong bounds between Russia and the pro-Russian auditory in the post-Soviet
countries in order to be always an alternative for political development of the
relevant country.
How can we correlate the shortly presented experience of some of the
post-Soviet countries with the topic about Taksim Monument enigma? It is the
same expression of gratitude that has to strengthen the significance of the Soviet support for the Ankara government and the efforts of Mustafa Kemal to
establish the new Turkish Republic. Thinking about Soviet Russia, it is also
considering a logical cooperation in the time when both nations faced the same
danger. It is thinking about the lack of possibility for Turkish Republic even to
exist without the Soviet paternalism. Why it is needed nowadays will be presented further.
Still reflecting on the topic of the Soviet monuments and how their removal or acts of vandalism against them provoked the official Russian reaction
– let`s see what happened with the Taksim Monument when it also became a
victim of vandalism. On 24 July, 2019 on the monument an “M” was sprayed
and the name “Mehmet” as the police started an investigation to find the guilty
one(s)40. On 27 April, 2020, the monument again became under attack, this
time painted with red paint on it41. The responsible for this act was arrested
and turned out to be with psychological problems as stated by the Beyoğlu
district administration42. The question here is where the reaction of the Russian consulate (at least) was, having in mind the sensitivity to everything related to Russian history memory abroad? Were these cases too insignificant –
just some initials of names, the last act related with person whose psychological condition was the argument for the vandalism? Do we observe double
standard – some monuments, related to common history with Russia are more
important than others? Or just there is no any Soviet figure on the monument,
“Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sprey boyayla yazı yazdılar”, https://t24.com.tr/haber/taksimcumhuriyet-aniti-na-sprey-boyayla-yazi-yazdilar,832059 (accessed on October 27, 2020);
“Taksim Cumhuriyet Anıtı'na sprey boyayla yazı yazdılar”, https://www.haberler.com/taksimcumhuriyet-aniti-na-sprey-boyayla-yazi-12275625-haberi/ (accessed on October 27, 2020)
41 “Iconic Istanbul monument vandalized with red paint, suspect in police custody”,
https://www.duvarenglish.com/domestic/2020/04/27/iconic-istanbul-monument-vandalizedwith-red-paint-suspect-in-police-custody/ (accessed on October 27, 2020); “Taksim Meydanı’nda Cumhuriyet Anıtı’na kırmızı boya atıldı!”, https://www.haber.com/taksimmeydaninda-cumhuriyet-anitina-kirmizi-boya-atildi-293191/ (accessed on October 27, 2020)
42 “Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı boya atıldı”, https://www.haberturk.com/taksimdeki-cumhuriyet-aniti-na-kirmizi-boya-atildi-2660215 (accessed on October 27, 2020);
“Taksim'deki anıta kırmızı boya atıldı”, https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2020/04/27/
taksimdeki-anita-kirmizi-boya-atildi (accessed on October 27, 2020).
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which could be the simplest explanation for the lack of reaction. Although in
the fore-mentioned cases there is no political message or attempt for political
confrontation, this is an offence towards the supposed figures` memory of ones
of the most prominent personages in the Russian modern and contemporary
history.
The lack of reaction is also strange when we read the interview, given by
the Russian ambassador Aleksei Erkhov from 03.06.2020 for “Milliyet”, where
he stated that “It is symbolic that, by personal order of M. K. Atatürk in 1928,
the figure of the first plenipotentiary representative of the Soviet Russia in
Turkey, Semen Aralov, was immortalized along with the main figures of the
Turkish national liberation movement in a sculptural composition erected on
Taksim Square in Istanbul.”43 Nothing is mentioned about the act of vandalism
that happened just 3 months earlier. And still, if the Russian Federation possesses any historical document about this special order of Mustafa Kemal to
put the statue of S. Aralov on the Republic Monument, why cannot we find information about it in academic articles both in Russia and Turkey? Why as
Mevlüt Çelebi asked in his book, until 1999 there was not any other publication about Soviet figure on the monument, why, if true, it was secret then and
now, if a nation was proud of its friendship with the Soviets. And, according to
him, at the time of projecting the monument nobody would oppose Mustafa
Kemal if he had taken a decision to put a Soviet figure on the monument and to
express gratitude.
Thus, the enigma became even more “shrouded in mystery”, which just
bring a greater “charm” to its role in the contemporary Russian-Turkish relations.
4. The Role of the “Enigma” in the Contemporary Russian-Turkish
Relations - Beyond the History
We can regard as quite normal when two countries, that put the beginning of the process of rapprochement, start to search first in history for a base
to strengthen their cooperation nowadays as a strong historical argument
would facilitate this process. In the case of Russia and Turkey this is not an
easy task because historically the relations were based on confrontation. For
300 years from 1569 to 1878, the Ottoman and Russian Empires found them“Statʹâ Posla A. V. Erhova dlâ gazety "Milliyet"”, https://turkey.mid.ru/ru/press-centre/news/
statya_posla_a_v_erkhova_dlya_gazety_milliet/?fbclid=IwAR2Q15jiV3QF6x1
FEjAyE1WOozvFbD8A9zO5PN7SO46LodnsMNNwN7bGjHM (accessed on October 29, 2020)
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selves engaged in 11 military conflicts44 (not counting the ones where they had
also allies during the military conflicts – a.n.). During this period on few occasions we could find examples of cooperation among which was the period of
Napoleonic Wars45 and the Egyptian crisis in 1833. But within today`s realities
these examples are not very appropriate. The historical frame that best suits
the present Russian-Turkish cooperation is the one from the period after the
First World War during the Turkish War of Independence. It can be directly
“copy-pasted” without much need of “shaping” it, because as in that historical
time, nowadays Russia and Turkey are becoming more and more isolated and
attacked by the Western countries (including USA). Sanctions against Russia
by EU countries due to political or military acts of international significance
and NATO basis and trainings close to its borders or regions of strategic interest are just a few of the reasons for straining the relations with the Western
world. At the same time Turkey has its opposing EU countries and USA due to
its strong engagement in the region of the Mediterranean and Syria. A conflict
point in Turkey-USA/NATO relations was the purchase of S-400 missile system
from Russia. Even presented in this schematic and very general way, we could
find serious resemblance with the situation from the fore-mentioned historical
period not to say that even some of the players are the same. For the society
this schematic picture is enough and easily digestible. Thus, the historical
frame is just where it should be. In addition, it is really an example of significant cooperation regardless of the issues presented in the first part of this article, which almost escalated to a serious confrontation and were a challenge
between the Soviet and Ankara governments. Even in this aspect the situation
of today resembles the one of the period under consideration, because nowadays the positions of Russia and Turkey are not similar in many cases, but they
still find a way to cooperate.
In order for the historical frame to be better adapted and fixed, there is a
need of its strong representatives at highest level to convince the society of the
importance of the current friendship. It is the personage of Mustafa Kemal,
who is at the highest possible level to prove the need of friendship with Russia
and the affirmation coming with the alleged order to put S. Aralov`s statue on
the monument – nobody would oppose to his decision as his authority in Turkey is still unconditional. This way people would never forget about the Soviet
Aleksandar Stoyanov, Rusko-turskite vojni, Sofia: Siela, 2018, 7.
Tsvetelina Tsvetkova, Antoaneta Petkova, „Balans na silite ili politika na protivorečie. Franciâ,
Rusiâ i Osmanskata imperiâ (1787 – 1812 g.)”, Plovdivski istoričeski forum, Kn. 3 (2019): 24-44.
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help and always, when they are grateful to Mustafa Kemal, not to forget to be
grateful to the Soviet Russia for the strong support, given for the establishment
of the Republic. Simply – when you put flowers in front of the monument, you
also put flowers and show respect to what Soviets did. And being grateful/thankful is a very strong base to establish good relation between both nations nowadays. But also it is a base for soft power and diplomacy, which we
continue to observe in the post-Soviet countries. Of course, Turkey does not
have this experience and here the ground is not so fruitful, but it has its potential. The present Russian-Turkish cooperation needs its historical heroes to be
the example for the brotherhood, even though such has never existed neither
in the Russian-Ottoman relations nor in the Soviet-Turkish ones. But Mustafa
Kemal Atatürk`s legacy cannot be questioned by the Turks who praised him.
Same time people like Semen Aralov, Mikhail Frunze and Kliment Voroshilov,
as already mentioned, are of great importance for the Russian history, for the
period after the First World War and even the Second World War in the case of
Voroshilov. They were people, who worked for their country in order to gain
Turkish political trust and especially M. Frunze and S. Aralov, who were personally engaged to strengthen the cooperation and reaffirm the material and
financial support for Mustafa Kemal and his government. And yet, we should
not forget that they were not the last to take the decision at that time. Their
influence in the government and of course their opinion was highly appreciated in the decision making process but they couldn’t have done anything if they
had received rejection from the highest authority. And yet for our societies
nowadays which live so fast, who are used to receive ready information, consuming it without any further research, when critical thinking is so much attacked by fake news, yes, the adapted-to-the-needs historical frame works
very well. This answers the question why on the monument that had to commemorate the Turkish War of Independence and to celebrate the establishment of the Republic, there had to be a Soviet figure – to always remind the
strong support and friendship and to be praised by the people.
The common interests that Turkey and Russia have nowadays in strategic regions, their partnership in strategic projects as Turkish Stream Pipeline
and Akkuyu nuclear power plant, the economic relations, and many future
projects for development of the cooperation in positive aspect that might occur, need guaranteed sustainability within the Turkish society, which can be
achieved by gaining its permanent benevolence. In the name of this goal the
elementarisation of the history is obviously acceptable.
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Today, if you have a walk to Taksim Square you will find in front of the
monument an informational table in the shape of a book, where one can read
in the description: “On the north side of the monument, Mustafa Kemal is seen
in front of his soldiers, on the other side, Mustafa Kemal Ataturk next to İsmet
İnönü and Fevzi Çakmak are depicted with soldiers and people, illustrating the
establishment of young Turkish Republic. In this side of the monument again,
statues of Soviet General Mikhail Frunze and Kliment Voroshilov in the back of
Ataturk represent the gratitude to Soviet help during the War of Independence”. Here we can just cite the Bulgarian philosopher and journalist Toni Nikolov presenting a thesis in the social history in his article related to Bulgarian
“obsession about monuments”: “...what else are the monuments for, if not to
release the society from its obligation to strain and remember?”46. This is more
then valid for nowadys “digital” generations for who it is easier to consume
something with the eyes then with the brain. The history, transforming in
“monumental illsutration”47, provide the possibility to release from the ability
to memorise and to read about a historical event/personage. It also does not
stimulate any more the genuine interst to learn more, especially if the “story”
is presented in an official public information, ready for consumption. Thus, a
statement, not based on any historical documentary source became enigma –
and it is typical for an enigma not to require deeply invetigated proves.
*
In 1914 the government of the Young Turks, that took the decision to enter the First World War on the
side of Germany, took responsibility also for the demolishing of
the monument of San Stefano - a
Russian monument, erected in
nowadays Yeşilköy in 1898 to
commemorate the Russian soldiers, who died in the RussoOttoman War 1877-1878 and to
celebrate the Russian victory.
This act of demolishing was a
Toni Nikolov, “Našata monumentalna obsesiâ”, shorturl.at/jlEW1 (accessed on November 2,
2020)
47 Ibid.
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kind of “national revenge” deleting the “shame” but “could also be interpreted
as the manifestation of a national desire to return to those ancient glorious
days by effacing the memory of defeat, in other words, by forgetting.”48
An enigma related to this event was a specially shoot film, which existence today is under question but the supposed date of its shooting has been
celebrated as Turkish cinema day since 1996.
Then we come to another enigma, which promotes just the opposite –
gratitude and admiration of the Soviet Russia. The difference is just that the
existence of the Russian monument of San Stefano is a proven fact, while for
the Soviet figure on the Taksim Republic Monument we still do not have any
document.
The historical review of the Soviet-Turkish relations in the years of
Turkish War of Independence in the light of the confrontations that both governments experience, does not give serious reason to praise the Soviets.
And here the aim is not to reject or to underestimate the support, which
definitely had its serious contribution to the efforts of the Turkish nation in
that period. It is more important that “Clio” one more time is helpless in the
hands of the political interests, which searching for fast efficiency, will result in
a long-term strategically consequences.
We can imagine them approximately based on the experience of the
post-Soviet countries, which still bear the burden of the communist period and
its “hostages” – the monuments.
Following the current developments in the Russian-Turkish relations
with regard to creating a favorable social environment for future projects and
agreements in political, economic and military sphere, maybe next step will be
the rebuilding of the San Stefano moment49 for which there is already a legal
base50.
Dilek Kaya Mutlu, “The Russian Monument at Ayastefanos (San Stefano): Between Defeat and
Revenge, Remembering and Forgetting”, Middle Eastern Studies, Vol. 43, No. 1 (January 2007):
75 – 86.
49 “Rus Anıtı 98 yıl sonra yeniden inşa edilecek”, https://www.sabah.com.tr/yasam/2012/12/
03/rus-aniti-98-yil-sonra-yeniden-insa-edilecek (accessed November 3, 2020); “Utanç
Abidesi'nde son adım da atıldı!”, https://www.yenicaggazetesi.com.tr/utanc-abidesinde-sonadim-da-atildi-168911h.htm (accessed November 3, 2020);
50 Soglašenie meždu pravitel`stvom Rossijskoj Federacii i pravitelʹstvom Tureckoj Respubliki o
mestah rossijskih zahoronenij na territorii Tureckoj Respubliki i tureckih zahoronenij na territorii Rossijskoj Federacii, 03.12.2012 (into force: 16.06.2017) https://www.mid.ru/foreign_
policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-44/44528
(accessed November 3, 2020)
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BİR İMPARATORLUK MİRASI OLARAK DOĞU
ANADOLU'DA SOVYETLER BİRLİĞİNİN İKİ SAVAŞ
ARASI DÖNEMDE TİCARİ FAALİYETLERİ
Dr. Erdal BİLGİÇ1
ÖZET
Sovyetler Birliği iki savaş arası dönemde bir imparatorluk mirası olarak Türkiye
ile dış ticaretini coğrafi anlamda Batı ve Doğu Anadolu etkinlik bölgelerine ayırarak
kurgulamıştır. Türkiye'nin batısında Arcos, Russotürk, Petrol Sendikası gibi kurumlar
etkin iken Doğu Anadolu'da Sovyet mallarının ihracat ve ithalatı Kafkaslar Üzerinden
Ticaret Yapan Kuruma bırakılmıştır. 1921 yılında İstanbul'da diplomatik ve ticaret
faaliyetleri yürütmek adına açılan KÜTYK'un ofisi 1923 yılında faaliyetleri sadece ticaret olarak sınırlandırılarak Arcos altına örgütlenmiştir. Kurumun ilk görevi Rus İmparatorluğundan miras kalan Doğu Anadolu'daki ticaret ağlarını koruyarak genişletmek,
tüccarlarla olan bağları kuvvetlendirmek ve Sovyet dış ticaret hacmini bölgede arttırmaktır. Sovyetlerin dış ticaret stratejilerini belirlerken motive kaynakları coğrafik
olarak yakınlık, sınır şehirlerinin birbirine olan ekonomik bağımlılığıdır. Ayrıca
1920'lerin ortasına kadar İstanbul'da ofisi bulunan kurum İstanbul limanını Kafkas
mallarının dünyaya açılan limanı olarak kullanmıştır. İki savaş arası dönemde dış ticaret verilerinde Türkiye'nin batısı Sovyetlere karşı cari açık verirken, doğusu ise Sovyetlere olan ihracatıyla bu açığı kapatmada önemli rol üstlenmiştir. Ayrıca bir dönem
Türkiye'nin Sovyetlere ihracatını arttıran lisanssız mal ithalatının ilk uygulandığı bölgede kurum önemli işler yapmıştır. Merkezi Tiflis'te bulunan kurum 1926 Doğu Anadolu'da kendine karşı örgütlenen yerel tüccarlara karşı yeniden yapılandırılmıştır.
1927 ticaret anlaşması ile Doğu Anadolu'da Ticaret Temsilciliği adı altında ofisler açan
kurum bölgede yapılan dış ticareti Sovyet topraklarına kaydırmıştır. Böylelikle yerel
tüccarlar savunmasız kalmış, pazarlık payları azalmış ve Türkiye'nin ihracat mallarının
fiyatları düşmüştür. Bölgeden özellikle canlı hayvan alan kurum 1932 Türk-Sovyet
ticaret anlaşmasının ana maddesi olan netto-balans dış ticaretinin Türkiye adına dengesini sağlamasında önemli alımlar yapmıştır. Kurum Sovyet dış ticaretinin kendi içinde yeniden dizayn edilmesi ile 1936 yılında kapanmıştır. Bundan sonra ise Sovyetlerin
özellikle Doğu Anadolu ile olan dış ticareti önemli ölçüde azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Türkiye, Doğu Anadolu, Dış Ticaret
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As an Emperial Heritage: The Trade Activities of Soviet Union in Eastern
Anatolia in the Interwar Period
ABSTRACT
The Soviet Union organized its foreign trade with Turkey as an imperial heritage in the interwar period by separating its activities into two regions in the geographical sense as West and East Anatolia. Arcos, Russotürk, and Petroleum Union were the
effective institutions of the west part of Turkey, while exports and imports of goods in
Eastern Anatolia have been handed over to the Institution that carried out its trade
operations over the Caucasus. The office of TTO, which was opened to realize diplomatic and commercial activities in Istanbul in 1921, was organized under Arcos in
1923 by restricting its activities to trade operations only. The first task of the institution is to preserve and expand the trade networks in Eastern Anatolia inherited from
the Russian Empire, strengthen ties with merchants, and increase the Soviet foreign
trade volume in the region. Geographical proximity and the economic interdependence
of the border cities are the motivating sources of the Soviets in determining their foreign trade strategies.In addition, the institution, which had an office in Istanbul until
the mid-1920s, used Istanbul port as an opening gate of Caucasian goods to the world.
In the interwar period, foreign trade data showed that the western region of Turkey
gave an account deficit against the Soviets, while the eastern region undertook an important role in closing this gap through its exports. Moreover, the institution realized
important work in the first region that unlicensed imports of goods were applied that
also increased the export of Turkey to the Soviet Union. The institution, headquartered
in Tbilisi, was restructured in 1926 against local merchants who were organizing
against the institution in Eastern Anatolia.The institution, which opened offices under
the name of Trade Representation in Eastern Anatolia enabled by the clauses in the
trade agreement of 1927, shifted foreign trade in the region to the Soviet territories.
Thus, local traders have remained vulnerable, their bargaining advantages diminished
and the prices of the Turkish export goods declined. The institution, which particularly
purchased livestock, made important purchases in order to maintain the balance of
Turkey in netto-balancing foreign trade, which was the primary material of the 1932
Turkish-Soviet trade agreement. The institution was closed in 1936 after the Soviet
foreign trade was redesigned within itself. After that, the foreign trade of the Soviets
especially with Eastern Anatolia decreased significantly.
Keywords: The Soviet Union, Turkey, Eastern Anatolia, Foreign Trade
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INTRODUCTION
This study aims to describe the economic activities of the Soviet Union in
Eastern Anatolia during the interwar period. The Soviet Union organized its
trading institutions in Turkey by dividing Anatolia geographically into West
and East regions since the beginning of the 1920s. In Western Anatolia, the
Soviets sold their products through trade institutions organized under Arcos
and the joint-stock company named Russotürk, while in Eastern Anatolia the
trade was carried out through the Transcaucasia Trade Organization2. In order
to survive the economic conditions, some cities in Eastern Anatolia had been
commercially linked to their neighboring Soviet cities since the empire era.
The economy of Artvin became mutually dependent on Batumi and the economy of Kars with Leninakan3.The greatest advantage of the border cities is the
reduction of transportation costs due to proximity. When the Soviet goods
exported from closer regions to Eastern Anatolia were intended to be sold in
Istanbul markets, it took at least ten days to transport these products, while
the distance of Leninakan to Kars was 45 kilometers by train. The TbilisiLeninakan-Kars line was opened in 1899 and the Kars-Sarıkamış railway was
opened in 1914. (Badem, 2018:345) In addition, during World War I, a narrow-gauge railway line was built from Sarıkamış to Erzurum. (Badem,
2018:345)
The Istanbul office of TTO was established in 19214 under the supervision of NKVT. The purpose of its establishment was to develop foreign relations as well as carrying out commercial activities.5 In the 1923-1924 fiscal
year, serious cutbacks were imposed on the number of employees, and nine
employees were determined to continue their jobs. Following, the activities of
the institution had been reduced to trade operations only (GARF, fon:374,
opis:28, delo:1873, p.117).While determining the commercial goals of the Soviets in the region in the 1920s, Foreign Minister Çiçerin demonstrated the
importance he attached to Eastern Anatolia by stating, 'whichever country has
a geographic superiority should be superior in trade, also'. The main goal of
TTO, which was quite effective in Eastern Anatolia during the 1920s and
1930s, was not to lose the trade links established in the region during the RusHereafter TTO.
Gyumri
4 In Soviet documents, 1921 is given as the establishment date of the Istanbul office, but in other
sources, August 1922 is provided as the establishment date of TTO. See: Bagirov
5 The Caucasian Republics were later included in the Soviet Union.
2
3
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sian Empire period and the markets on the transportation networks to western originated products.Through utilizing the old trade routes in the Eastern
provinces, especially the trade caravans going into Anatolia passing by Iğdır
and Erzurum, the Soviets wanted to increase the exports of Soviet products in
the markets in Eastern Anatolia, where they were already geographically close.
Soviet products would be exported to Diyarbakır, Muş, Bitlis, and Van markets
through these roads. Thus, the Soviets desired to end the domination of western originated products in the region by expanding its export product portfolio. Italian textile goods and Czech candies were among the first merchandise
to be sold in Artvin. (GARF, fon:374, opis:28, delo:1072, p.202-216).
The main office of TTO was opened in Tbilisi. The sole responsibility of
the institution towards Arcos, and later on Trade Agency, was to submit import and export related data. The control of quotas and contingents set by the
trade agreements by the Soviet and Turkish institutions in time made it necessary to obtain reliable data. Arcos was responsible for auditing TTO's data and
notifying Moscow and Tbilisi headquarters with the necessary warnings. Until
the 1927 trade agreement, the Turkish government did not intervene in the
independent foreign trade of the institution. The Trade Agency had been given
the right to establish trade offices in Eastern Anatolia with an agreement. TTO
exercised this right on behalf of the Trade Agency. TTO's desire to continue its
existence in this way in the 1930s caused difficulties with the Turkish government. The employees of TTO were registered as staff of the Trade Agency,
which the Turkish government knows about. This had been overlooked in order to avoid a diplomatic crisis.
Until the mid-1920s, TTO carried out the transit export of carpets produced in Central Asia and the Caucasus by using the Istanbul port. TTO supplied Russotürk, another Soviet institution, the products of cement factories in
the Caucasus for marketing. During the 1920s, the balance of foreign trade
with Eastern Anatolia was in favor of the Soviets. Towards the end of the
1920s, when the livestock numbers began to decrease because of the difficulties experienced in the domestic markets of the Soviets, they started to import
a large amount of livestock from Eastern Anatolia. The main export goods of
the region were large and small cattle. The terms of trade in Eastern Turkey
turned against the Soviets in the 1930s. TTO had trouble with local traders
during the 1930s. Other structures with which TTO was in dispute were other
Soviet institutions such as Arcos and Russotürk. TTO did not report the necessary foreign trade data, which was one of the most important issues for the
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Soviets, to the relevant institutions on time and in accordance with their
amount. TTO changed its organization structure several times until the second
half of the 1930s when it was closed. The reason for this was that the Soviet
experts working in the organization were not sufficiently experienced in foreign trade.
1. The Commercial Activities of TTO Until the 1927 Trade Agreement
TTO, which continued its foreign trade activities under the supervision
of Arcos in Istanbul, exported Soviet goods in 1924-1925 amounting to
1,718,327 Turkish Lira and in the meanwhile imported merchandise amounting to 514,452 Turkish Lira. In the 1925-1926 fiscal year, exports amounted to
691,924 Turkish Lira, and imports were 368,277 Turkish Lira. The volume of
trade carried out by the institution decreased by 47% within a year. The decline in exports was 40.2%, while the decrease in imports was 40%. (GARF,
fon:374, opis:28, delo:1873, p.117). In the 1924-1925 fiscal year, TTO performed better according to the Arcos reports through expanding its range of
sales goods. (RGAE, fon:413, opis:2, delo:2041, p.54-64). Among the major
export products of TTO to Turkey in the 1924-1925 fiscal year were carpets,
caviar, and tobacco. Similar to Arcos and Russotürk, TTO was also inclined to
make a monopoly agreement with an economically powerful trader in Turkey,
and market its products through that channel. However, the agency could not
establish good relations with local traders and wholesalers in Turkey in the
1920s. (GARF, fon:374, opis:28, delo:1873, p.118). In the 1924-1925 fiscal
year, TTO imported products such as seed, cinnamon, paper, coffee, photo paper, medicine for syphilis, cocoa, razors, and medical devices from Turkey. Out
of these products, only seed was originated from Turkey. Purchases of goods
were often random. A TTO office employee had to go around the market to find
a product ordered from the Soviets. TTO was not in contact with other Soviet
business institutions established in the rest of the world. Therefore, the prices
around the globe could not be known and most purchases resulted in losses.
(GARF, fon:374, opis:28, delo:1873, p.121)
It was alleged that the commercial activities of TTO in Eastern Anatolia
were subject to restrictions by some politicians during the fiscal year. Some
bureaucrats and politicians from Turkey had established contacts with the
Tbilisi office and had pressed for a reduction in activities in the region. The
commercial activities of the Soviets in Iğdır, Kars, Artvin, Trabzon, and Erzu61
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rum were demanded to be prevented through politicians. Consul reports contained many such personal comments, although many of which were not true.
What necessarily needed to be done was to terminate the Istanbul TTO office
and manage the operations from the Eastern Anatolia office. (GARF, fon:374,
opis:28, delo:1873, p.101)Soviet authorities considered the closure of TTO
during trade agreement negotiations in 1926 in order not to encounter problems with Turkey. (GARF, fon:374, opis:28, delo:1873, p.151). On the other
hand, in the Eastern part of Turkey, TTO continued and even increased its
commercial activities after the trade agreement.
The export of 5,000 tons of sugar, which was ordered by the Soviet monopoly before the 1927 trade agreement, for the eastern provinces of Turkey,
constituted a significant portion of the Soviet exports in 1926. The agreement
was signed primarily between Arcos and the monopoly in Turkey. It was clearly written in the text of the agreement that the delivery of the sugar would be
directly made to the monopoly. The agreement signed by the parties in June
was sent to Moscow. TTO has attempted to sell sugar in the eastern regions of
Turkey. The institution planned to sell 60 wagons of sugar in total and demanded to buy cotton in return. The Institution was subjected to harsh warnings by Arcos claiming the violation of the terms of the agreement with the
Turkish monopoly. (GARF, fon:374, opis:28, delo:1873, p.94-95).
The goods such as olives, chestnuts, sesame seeds, ready-made skin, butter, sausage, salami, dairy products, salt, and canned foods were included in
the list6 of the merchandise, which was allowed to be imported without a license from the eastern regions of Turkey, in the 1925-1926 fiscal year. For the
other products included in the list of unlicensed import goods, the Soviets imposed a requirement to transport them by road. In addition, it was decided not
to apply customs taxes for the fresh fish products extracted from Lake Çıldır.
On the other hand, orange and lemon purchased from Iğdır would be removed
from the duty-free purchase list. Meanwhile, Turkey's ambassador to Moscow
had applied to the relevant Soviet institutions for permission to transport the
fresh fruits by boats over the river Çoruh. The Soviets, who attached significant
importance to their trade with the Eastern provinces of Turkey, immediately
approved the proposal. Because the main goal was to prevent the economies of
Artvin and Batumi from being separated from each other. Baku and Nizhegorod fairs were crucial for Turkey's eastern Anatolian provinces. The fairs,
Erdal Bilgiç, A Different Way of Foreign Trade with the Soviet Union in the Early Turkish Republican Period: Unlicensed Import Trade, CTAD, Year 15, Issue 29 (Spring 2019), pp. 247-284
6
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which would continue for three years, aimed to revive trade on the eastern
borders of the Soviets and to accelerate the flow of goods on the old trade
routes. TTO carried out a great responsibility for the products to be delivered
to these fairs.(GARF, fon:374, opis:28, delo:1072, p.147-152).
2. Trade Networks Expansion of TTO in Eastern Anatolia
Erzurum province is known to the Soviets as the place where many
goods were accumulated and delivered to Trabzon for sale because it was on
the trade route of the provinces such as Van, Bitlis, and Diyarbakır.(GARF,
fon:374, opis:28, delo:1102, p.3-3ob) The Soviets, on the other hand, desired
the trade to be rejuvenated and resumed its pre-war volume through the increase of their exports.(GARF, fon:374, opis:28, delo:1102, p.3-3ob). Unlicensed import had been considered as a method to achieve this goal. The
terms of trade of Kars were increased due to the unlicensed goods trade that
was allowed to be imported by road through the city. According to Leninakan
customs data, the volume of goods sent to the Soviet Union from Turkey
amounted to 477,000 pounds from June to December in 1924. Sixty percent of
these sales, which was realized through Kars, were livestock, 20% were hay,
and 10% were dairy products. The products exported from the Soviets to Kars
were cement, soap, diesel oil, iron products, and kerosene. With the gas oil
shipped in January and February, the total exported gas oil amounted to
50,000 rubles.(GARF, fon:374, opis:28, delo:1102, p.4-4ob.,5-5ob.)
Before the war, the Soviet goods in products such as petroleum and derivatives, flour, cement, and seeds had an important competitive power in
Trabzon province. Export items in the post-war period were Soviet kerosene
and cement, which were not listed in the records, smuggled by small sailboats.
The greatest obstacle for the Soviets to export their products to Trabzon markets was that the city was not on the railway line. It was costly to export Soviet
products through Batumi.(GARF, fon:374, opis:28, delo:1102, p.4-4ob.,5-5ob.)
The total exports of Turkey to the Soviets during the entire 1924-1925
fiscal year amounted to 1,169,000 Turkish Lira. These products departed from
the eastern provinces of Turkey and they were transported via roads and
boats through Trabzon-Batumi. According to the Turkish customs figures, milk
and dairy products, hay, wool, cotton, and fish were exported to the Soviets.
The main export item of the Soviets is petroleum and its derivatives, amounting to 297,000 Turkish Lira. The grain products amounted to 24,000 Turkish
Lira, while the cement sales amounted to 25,000 Turkish Lira.(RGAE, fon:413,
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opis:11, delo:177, p.69).The economy of Artvin had been dependent on Batumi
for many years. Fruits and olives exported from Artvin to Batumi could not be
sold in Soviet markets for a long time. The purchasing power of Artvin merchants, who could not make sales, decreased. When unlicensed goods trade
was allowed, exports increased, and Artvin's purchasing power improved. The
most important Soviet import good from Artvin was olive. Up to 10 puds7 (an
older Russian measure weighing 16.3 kilograms) were allowed to be brought
to the Soviets duty-free. (GARF, fon:374, opis:28, delo:1102, p.6-6ob.) Merchants from Artvin, who brought their goods to the markets of Batumi in this
way, found buyers for their goods at good prices. The only point of access to
the mines in Artvin is the Coruh River. Batumi was the only place where these
mines have a marketing opportunity. Therefore, the Russians thought of laying
a railway from Batumi to Borcka before the war. Because the copper extracted
from Hopa and Ahave was important for Kvaruahanskiy and Dzaisulskiy factories. (GARF, fon:374, opis:28, delo:1102, p.5ob.)
Çiçerin, closely following the Soviets' foreign trade with Eastern Anatolia, warned NKVT to review trade policies and remedial elements in 1925. He
wrote to Krasin that, let alone the desired increase in Soviet trade volume, the
merchandise of foreigners ended the sovereignty of the Soviet goods in city
markets of the Eastern Anatolia provinces. According to Çiçerin's opinion,
whoever has a geographical superiority should also be the leader in the trade.
He gave the order to open the border gates at Karahe and Markara, where the
transition points from Eastern Anatolia to the Soviets were located. In line
with the instructions to be given, it was decided to market oil and derivative
products in small batches to local traders in Eastern Anatolia through TTO.
(GARF, fon:374, opis:28, delo:1101, p.97).
Kuzyebirdin, the Kars consul in the 1920s, constantly criticized TTO for
the late supply of orders of the merchants in Eastern Anatolia. The problem
was that the same orders were able to be provided in a shorter time by European companies with which local companies had agreements. Merchants traveling to Leninakan could buy the products they wanted there, far below the
prices of TTO in Eastern Anatolia. The consul stated that it was important to
gain the trust of the merchants by meeting their orders on time and in the accurate quantity. Kuzyeberdin argued that the Soviets had the potential to sell
at least 30 wagons of sugar annually in the region. The Consul wrote that the
7

Some documents claim it weighs up to 50 kilos.
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first few wagons should be sold at a lower price, even at the cost of financial
loss, and that the people of the region should be accustomed to the Soviet sugar, and then high profits would be obtained when the winter months came.
(RGAE, fon:413, opis:2, delo:2043, p.324-329).
It was the 1927 trade agreement that mainly affected the commercial activities of TTO in the eastern regions of Turkey. With the agreement, the Trade
Agency of the Soviet Union gained the right to open an office in Eastern Anatolia. Turkey had long condoned the employees of TTO, who were recognized as
members of the Trade Agency. Because one of the major products exported by
Turkey to Soviet Union was livestock, which was mostly originated out of eastern Anatolia. Livestock sales were managed and directed by TTO's trade experts employed in Erzurum. The trade agreement signed in 1927 came to an
end in 1930. Commercial relations, which were interrupted in April 1931,
were back on track with the agreement signed in September. In the same period, merchants who sold goods to the Soviets faced great difficulty when they
could not find buyers in Istanbul markets. Soviet goods were transported to
the region by train services between Kars-Leninakan and Kars-Sarıkamış twice
a week.(RGAE, fon:413, opis:12, delo:274, p.50-73).
3. TRADE ACTIVITIES OF TTO AFTER THE 1927 TRADE AGREEMENT
Between 1926 and 1929, TTO has no commercial records maintained
individually by Arcos and the Trade Agency. However, it was known that the
Soviets imported especially livestock, cotton, wool, and goat hair from the region. Petroleum, its derivatives, and sugar were exported to the region in exchange for livestock.(Türkiye İstatistik Yıllığı, 1937). Sugar, through an agreement with a monopoly institution in Turkey, were sent to the region in large
batches via the railways connecting Eastern Anatolia to the Soviets.(Bakulin
and Mushistin, 1939:248). After the 1927 agreement, it was observed that the
foreign trade between the two countries in the region revolved around livestock, petroleum, and its derivatives, sugar, and textile products. However,
after the 1927 trade agreement, if the trade agreements signed in 1931 and
1937 are observed, it is seen that western Anatolia continuously faced an account deficit in the trade with the Soviet Union, while the livestock exports
carried out in the eastern part of Anatolia succeeded the offset of the current
account deficit.
Throughout the 1930s, the employees of the Erzurum office were actually Soviet bureaucrats appointed by the TTO's Tbilisi main office, although they
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seemed to be members of the Trade Agency. The Turkish government, on the
other hand, turned a blind eye to this situation, although they were aware of it.
The Soviets were not given a warning until the mid-1930s because of Soviet
trade officials selling petroleum and its derivatives in Kars. Although the Soviet
employees in the region were accused of espionage activities, the main reason
was that the Soviets did not comply with the trade agreement and TTO performed foreign trade in Eastern Anatolia instead of the Trade Agency.
The years 1930 and 1931 were not bright in terms of the commercial activities of TTO. The needs of the region such as textiles and processed leather
were mostly provided from Istanbul and the Soviet Union. In Kars, where there
were no traders with large capital, there were six or seven merchants with a
total capital of 200,000 Turkish Lira. These merchants conducted business
with the Soviets and had good relations with Istanbul markets. A large proportion of domestic trade was carried out through credited sales. Similarly, TTO
sold its products, which were imported from the Soviets, to local merchants on
credit. The duration of the loans was generally between 60-90 days. Considering the credit relations, it can be deduced that a kind of trust relationship between TTO and the merchants in the region barely developed in the 1930s.
TTO was selling its products, excluding sugar and petroleum derivatives,
by barter. Woven fabrics were sold in exchange for livestock. Therefore, the
prices in Eastern Anatolia generally had nothing to do with the global price
level and the Istanbul market.(RGAE, fon:413, opis:13, delo:356, p.1-13) Local
and foreign traders in the region were able to make excessive profits. The sales
of commodities such as coal, textiles, and lamps continued with the merchants
who signed monopoly agreements. Since many difficulties were brought to
TTO by the Turkish government, adverse conditions arose in its sales. The institution mainly working in the Erzurum office had sold the goods of Technology Export, Forest Products Export, Coal Export, Textile Export, Mineral Substances Export Institutions in Eastern Anatolia. The number of Soviet employees in Kars and Erzurum in 1932 was reduced from twelve to six.(RGAE,
fon:413, opis:13, delo:566, p.1-24).In Eastern Anatolia, TTO abandoned the
bartering procedure as of June 1, 1933, and started trading with cash. Although the Soviet goods were allowed into Turkey in accordance with some
quotas in August and September of 1933, Moscow considered the foreign trade
taking place with Turkey satisfactory in terms of securing the targets.(RGAE,
fon:413, opis:13, delo:566, p.1-24). However, petroleum and its derivatives
continued to be traded for goods in Eastern Anatolia.(RGAE, fon:413, opis:13,
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delo:566, p.1-24).TTO had carried out imports and exports more than planned
volumes. In the early 1930s, Soviet trade institutions declared their superiority over the goods of other countries in the Eastern Anatolian markets. The
commercial institutions of the Soviets, which were on the way to becoming a
monopoly in their export goods, also achieved their goals.
Even at the beginning of the crisis years between 1925 and 1931, Soviet
trade with the region fluctuated between 1,118,000 and 2,602,000 rubles. It
amounted to 175,000 rubles only in the 1923-1924 accounting year. With the
decline in the purchasing of cotton, leather, dairy, and other products, Soviet
imports from the region began to drop. In the 1934 report, it was stated that
68.5% of the exports to the region and 67.9% of the imports from the region
were with the Soviets.(RGAE, fon:413, opis:12, delo:1982, p.153-155). According to the trade agreement signed in 1927, the Soviets gained the right to establish a Trade Agency office in Kars, but this initiative was not used until
1934. Local authorities did not lean towards the establishment of the office. It
was stated that the interests of the people living in the region should be protected above all and that they considered in this manner in order to prevent
the Soviets from selling the goods at higher prices.(RGAE, fon:413, opis:12,
delo:1553, p.23-25). A group of traders in the region, especially those trading
livestock and who had previously migrated from the Caucasus, reported their
discomfort to the Turkish government. The office of the Petroleum Union in
Kars was renamed as the Trade Agency office. Since TTO carried out the sales
of the Petroleum Union, all these duties were left to the office in Erzurum.(RGAE, fon:413, opis:12, delo:1553, p.105-107). It would not be wrong to
state that the consulate of the Soviet Union in Kars province was acting as a
trade agent. The Kars consul constantly reported to the ministry on the economy and trade of the region.
The operations of TTO in Eastern Anatolia was contrary to the trade
agreement signed with Turkey. Although the office in Erzurum appears to be
an office of the Trade Agency, activity reports were prepared and decisions are
actually made by TTO. The Turkish side was concerned with the issues related
to the flow of the foreign trade in Eastern Anatolia rather than the presence of
TTO. The complaints from the local merchants, discussions due to the price
policy, late arrival of the goods, and the problems encountered during their
reception, the discriminative measures applied in the selection of traders attracted the attention of the Turkish authorities. The Trade Agency had difficulties in answering questions about these issues or searching for a solution, both
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because they did not have sufficient information regarding these issues and
because they had to deal with the Turkish official authorities although they
were only a cover and not the acting party. (RGAE, fon:413, opis:12, delo:1969,
p.2-8).According to the Soviet internal correspondence, although TTO was
decommissioned within 1934, through the order given by NKVT in 1935, the
ongoing trade in the eastern region of Turkey and the transit trade that passed
through Kars, Erzurum, Iğdır, Leninakan, Marakara, Batumi, Samsun, and Istanbul was transferred to TTO again. (RGAE, fon:413, opis:12, delo:1986, p.124).
The main addressee of the complaints submitted to the Trade Agency by
the Turkish government was TTO. For example, when the terms of the agreement for the purchase of livestock in exchange for sugar were not fulfilled in
Eastern Anatolia, problems arose regarding the reception of the goods. The
Trade Agency had been accepted as the addressee for the solution of the problem. There were significant differences between the total of goods exported
and imported by TTO during the year and the data provided by the Turkish
customs authorities to the Trade Agency. It was important that TTO provided
that data on time, as the quota method was applied for the import and export
of the goods. (RGAE, fon:413, opis:12, delo:1969, p.2-8). For this reason, conflicts frequently occurred between the Turkish side and the Soviet statistical
data. Trade Agency employees had always dealt with the solution of the problem.
Due to the geographical proximity of the Soviets to the region, the valuable products of their time such as sugar were delivered smoothly, causing the
Turkish side to force the Soviet institutions to arrange some agreements in
return for this product. It was determined by an agreement that in 1934, in
exchange for sugar sold in Eastern Anatolia, products would be purchased
from the region with at least 30% of it being consumption goods. However, the
purchases were not realized on time and were extended to the first half of
1935. Some articles of the agreement were changed. Until the end of the second quarter, it was planned to buy oranges, olives, and livestock. As the purchase period extends, the prices of the products changed. Livestock prices far
exceeded Soviet expectations.(RGAE, fon:413, opis:12, delo:1969, p.113-121).
According to the Agency manager, the reason for not purchasing livestock in
exchange for sugar on time was the mistake of TTO. For sugar to be exchanged
for livestock, certificates should have been obtained and given to the exchange
commission. TTO, on the other hand, did not complete the certification proce68
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dures for these purchases and did not report these purchases correctly to the
Ministry of Economy. (RGAE, fon:413, opis:12, delo:1969, p.10-22).According
to the 1931 trade agreement, trade between the two countries was carried out
on netto-balance and it was the request of both countries to close the accounts
towards the end of the year without extending into the next accounting year.
4. The Relations of TTO with Other Soviet Institutions and the Union Company
TTO exported textile products, sugar, glass products, metals, agricultural
tools, and petroleum derivatives in 1935 to Eastern Anatolia. 74.7% of the
sales realized by the Soviets to Eastern Anatolian merchants took place on
Soviet territory. In 1935, Soviet exports to Eastern Anatolia increased by
21.4% compared to 1934. The increase in the sales of petroleum and its derivatives was due to the supply of the goods at the right time and the reflection of
the decrease in the customs tax to the prices. Diesel export was 2,341 tons in
1934 but decreased to 669 tons in 1935. The reason for the decrease is the
decrease in the purchases of the management of the railways between Erzurum and Kars.(RGAE, fon:413, opis:12, delo:2309, p.188-203).Compared to
1934, the imports increased by 48% in quantity and 43% in value. Wool purchase was 639.7 tons. 89% of the purchased wool is from the province of Van.
Cotton purchase was 502 tons. 70% of the cotton produced in the region was
bought by TTO. The imported furs were generally marten, badger, fox, and
sable.(RGAE, fon:413, opis:12, delo:2309, p.188-203).
There were differences of opinion between TTO administrator Sinkin
and the Kars Consul regarding the Soviet trade in the region not being at the
desired level. In the report of the Kars Consul in 1934, it was emphasized that
the Soviets had a monopoly in the region for the sales of petroleum and its
derivatives. In terms of sales of mineral materials, such as glass, correct pricing, and continuous supply of goods were required. TTO competed with
Czechoslovakia in sugar exports. However, the fact that refined sugar could not
be obtained from the Soviets for a long time reduced the volume of the imports
of this commodity. The Consul of Kars criticized TTO for not having a proper
market relationship as well as not knowing the commercial structure and
markets of Eastern Anatolia well.(RGAE, fon:413, opis:12, delo:1983, p.181185).
According to the Kars Consul, livestock purchases should be made without behaving unjustly towards the traders in the region. There were many
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complaints from traders about TTO's reception of goods. According to the consulate, employees, who did not sufficient training or experience were employed in TTO's trade agreement negotiations and property controls. The Consul suggested that trade in the region be linked to the Agency Office in Istanbul. The Trade Agency did not want the responsibility of the region due to its
geographic distance and disadvantage. TTO, on the other hand, made high
profits in the exports of the Soviets in Eastern Anatolia due to its elevated
price policy.(RGAE, fon:413, opis:12, delo:1983, p.139-142).According to the
Consul's suggestion, the variety of products imported from the region should
be increased.(RGAE, fon:413, opis:12, delo:1983, p.133-137).
The Director of the Trade Agency, Varobyev, presented reports that
dealt with other issues apart from the disputes between the consulate and the
TTO. Until the middle of 1933, trade with the merchants in Eastern Anatolia
was carried out through barter. After 1933, TTO tried to switch to a trading
system that runs entirely on cash. In some cases, there was an unnecessary
sales competition with TTO in the Eastern Anatolia region in products such as
textile, petroleum and derivatives sold by the Trade Agency and TTO. The foreign trade system running on netto-balancing imposes certain obligations on
the Agency Office in Istanbul and mandates the negotiations with the Ministry
of Economy. Therefore, the Soviet foreign trade activities in Turkey were desired to be gathered under one roof. The Soviets rely on the Erzurum office for
the commercial activities in Eastern Anatolia and the large group of traders
with whom a monopoly agreement would be made.(RGAE, fon:413, opis:12,
delo:1983, p.55-58).
Mirzabekyan, who worked as an employee of the TTO in Erzurum trade
office, attributes the season of the Soviet foreign trade not being at the desired
level in Eastern Anatolia at the end of 1935 when the Ministry of Economy
opened a Turkoffice in Kars. He thought that the manager named Ahmet Haim
especially had a grudge against the ongoing Soviet trade in the region. Kars
Export Union was established under the leadership of the governor of Kars,
Akif Erdoğan. That constituted a monopoly institution in Eastern Anatolia to
deal with Turkey's foreign trade with the Soviet Union. Under the Union, more
than fifty known merchants of the region were gathered.(RGAE, fon:413,
opis:12, delo:2310, p.54-57).Only one of the seven people administrating the
Union was of Turkish origin and the others were immigrants of Caucasian
origin. The Soviets, on the other hand, built an important business relationship
in the region with the merchant Ziya Ardoslu. On May 10, the Union made a
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request to the Soviets to buy 20 tons of wool and announced that they were
ready to sit at the table for the sale of livestock. In the meantime, TTO had
reached an agreement with Ziya Ardoslu and Kömürcüzade Ali for the purchase of livestock. Petroleum and its derivatives would be given to the merchants in exchange for the agreement. Ziya Ardoslu convinced the Union and
the merchants around it to trade with the Soviets under his leadership.(RGAE,
fon:413, opis:12, delo:2310, p.54-57).
Although TTO tried to defend itself by blaming various institutions and
individuals, NKVT directed similar accusations in the reports written about the
institution in late 1935 due to collaborating with incompetent people. NKVT
criticized TTO for not putting forward a clear stance and information related
to livestock trade in Turkey within the fiscal year. TTO did not have an employee in Erzurum specialized in this subject. According to NKVT, TTO learned
about the developments in livestock markets spontaneously and incidentally.It
had been found out that TTO prepared reports without checking the product
prices in the market properly and without being aware of the misinformation
that it had received. The domination of a group of merchants immediately
drew attention to the trade of livestock purchased in 1935. Most of the deals
resulted in a loss for the Soviets because TTO never bothered with proper
business contracts and organized purchasing process. One of the main sources
of the problem was the lack of coordination between the TTO and the Trade
Agency and their poor relationship. (RGAE, fon:413, opis:13, delo:1414, p.5-6).
According to NKVT, TTO could not successfully fulfilled its task of purchasing livestock. The traders in Eastern Anatolia and the Soviets were getting
more and more fallen out due to the fact that the experts working in the institution constantly made mistakes and could not establish the trade organization. Bargaining with merchants by practicing different conditions in different
places such as Erzurum, Tbilisi, Markara, and Leninakan disrupted the livestock trade in two ways. For the development of trade with Eastern Anatolia, it
was decided to liquidate TTO as a first step.All duties of the institution would
be transferred to the Erzurum office of the Trade Agency. The Erzurum office
of the Trade Agency would purchase livestock in accordance with the rules
specified in the instructions of NKVT. The reception of the goods would be
done by the Leninakan, Karaçe, and Markara offices of the Livestock Export
Agency. There would be no bargaining in these offices, and products would be
accepted according to the terms of the agreement signed in Erzurum.(RGAE,
fon:413, opis:13, delo:1414, p.5-6). In October 1936, TTO was decommis71
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sioned from the duty of importing livestock and transferred to the Livestock
Import Authority. Nevertheless, TTO continued to import livestock on behalf of
the new institution in order to avoid problems until the end of the year.(RGAE,
fon:413, opis:12, delo:2310, p.12-13.)
CONCLUSION
With the liquidation of TTO in 1936, there was a considerable decline in
foreign trade with Eastern Anatolia. The Trade Agency experts were not able
to organize the sales of goods as TTO experts did.(RGAE, fon:413, opis:12, delo:2586, p.28-33).The Trade Agency exported all kinds of merchandise produced by the Soviet institutions in small batches regardless of the source of the
good. Ziya Ardoslu and the merchants who would gather around him were not
allowed to have a monopoly in the sales of Soviet goods in the region. An expert named Mirzabekyan, who was working in the Erzurum office of the Georgian Soviet, was authorized to sign business agreements with the merchants.
(RGAE, fon:413, opis:12, delo:2586, p.35-36).The reason for the Soviet trade
institutions to sell many of their products as a monopoly through some specific
traders in Western Anatolia but did not employ this in Eastern Anatolia is the
undesired past of the leading traders of the region with the Soviet Union.
In July 1936, the Trade Agency signed an agreement with local traders
for the purchase of livestock in Eastern Anatolia under the supervision of the
organization called Birlik. According to the agreement, the Livestock Import
Authority committed to the Birlik Institution to purchase 16,000 cattle and
130,000 ovine. However, the Trade Agency was not satisfied with working
with Birlik at all. On the other hand, according to the laws of the Soviets, it was
forbidden to buy livestock through organizations such as Birlik and to cut off
ties with small and medium level merchants.(RGAE, fon:413, opis:12, delo:2590, p.8-13).
The sale of Soviet textile products in Eastern Anatolia was directly linked
to the import of livestock. The agreements to be realized had to be signed with
Birlik. On the other hand, the Union stated that they lost 120,000 Turkish Lira
in livestock sales to the Soviets in 1937 and that they did not comply with a
new agreement. For the new agreement, they asked for a 50% increase for
cattle and a 41% increase for ovine. Negotiations with the staff of the Birlik in
Moscow and Tbilisi within the year did not yield any results. Birlik wanted the
monopoly of all sales of textile products across Turkey from the Soviet Union
in return for the supply of livestock. Soviet experts opposed this proposal. Be72
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cause they considered the organization named Birlik as a structure that had an
agenda to prevent the sale of Soviet textile products.(RGAE, fon:413, opis:12,
delo:2902, p.4-12).
After TTO was closed, the Livestock Import Agency became responsible
for livestock purchases. In 1938, an agreement was signed with Birlik for the
purchase of livestock. Delivery of the goods took place in Ahurike (Armenia)
and Markara (Georgia). In an environment where the buyer and seller were
monopolies, Birlik directed the sales prices as it desired.(RGAE, fon:413,
opis:12, delo:3333, p.166-172).n addition to the goods imported by the Soviets, the goods they exported were also sold above global prices in the region.
On average, the prices of petroleum and its derivatives in Eastern Anatolia
were between 150% and 250% above global prices. Small traders outside the
Birlik bought goods from Leninakan, Maradidi, and Markara. For large noncash purchases, the advance payment was deposited at the Istanbul branch of
the Soviet Foreign Trade bank, followed by informing Leninakan, Markara,
Maradidi and Batumi branches of the bank, and the supply was carried out. It
is understood that the sales of petroleum and its derivatives were transferred
into the Soviet territory and purchases were made from the three mentioned
points.(RGAE, fon:413, opis:12, delo:3333, p.162-164).
By 1939, the Soviets were the only country to buy livestock from Eastern
Anatolia. When the merchants in the region were left alone and if they did not
follow the prices set by the Chamber of Commerce, the Soviets could buy
products cheaply. As most of the trade with the Soviets developed in the form
of barter, the accumulation of some goods in the region increased. Since these
products were difficult to transport to other regions, the stocks in the hands of
traders have increased. The expansion of stocks was to the advantage of the
Soviets and they offered 50% lower prices for the products they wanted to
buy. Another disadvantage of the merchants against the Soviets was that they
had to use the customs on Soviet territory for their products. Since the trade
took place in the land of the Soviets, the prices and exchange amounts were
compulsorily accepted by the merchants. Traders generally bought petroleum
and its derivatives, textile materials, and iron products in return for livestock.(BCA, 490-01-494-1988-2).

73

Erdal BİLGİÇ

BIBLIOGRAPHY
ARCHIVES
GARF- (Gossudarstvennıy Arhiv Rassiskiy Fedaratsii- Rusya Federal Devlet
Arşivi)
GARF, fon: 374, opis: 28, delo: 1873
GARF, fon: 374, opis: 28, delo: 1072
GARF, fon: 374, opis: 28, delo: 1102
RGAE - (Rassiskiy Gasudarvstvennıy Arhiv Ekonomiki- Rusya Devlet Ekonomi
Arşivi)
RGAE, fon: 413, opis: 13, delo: 1414
RGAE, fon: 413, opis: 12, delo: 1553
RGAE, fon: 413, opis: 12, delo: 1969
RGAE, fon: 413, opis: 12, delo: 1982
RGAE, fon: 413, opis: 12, delo: 1983
RGAE, fon: 413, opis: 12, delo: 1986
RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 2041
RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 2043
RGAE, fon: 413, opis: 12, delo: 2309
RGAE, fon: 413, opis: 12, delo: 2310
RGAE, fon: 413, opis: 12, delo: 2586
RGAE, fon: 413, opis: 12, delo: 2590
RGAE, fon: 413, opis: 12, delo: 2902
RGAE, fon: 413, opis: 12, delo: 3333
RGAE, fon: 413, opis: 11, delo: 177
RGAE, fon: 413, opis: 12, delo: 274
RGAE, fon: 413, opis: 13, delo: 356
RGAE, fon: 413, opis: 13, delo: 566
(Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi)
BCA, 490-01-494-1988-2
BOOKS AND ARTICLES
Bakulin S. N., D. D. (1939). Vneşniya Torgovliya SSSR za 20 Let 1918-1937
Statistiçeskiy Spravoçnik. 1. İzdeliya. Moskva: Mejdunorodnaya Kniga.
Bilge, A. S. (1992). Güç Komşuluk İlişkileri Türkiye Sovyetler Birlliği İlişkileri
1920-1964. 1. Baskı. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.
Boratav, K. (2005). Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002. İstanbul: İmge Kitabevi.
74

DOĞU ANADOLU'DA SOVYETLER BİRLİĞİNİN İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TİCARİ FAALİYETLERİ

Bulutoğlu, K. (1970). 100 Soruda Türkiye'de Yabancı Sermaye. İstanbul: Gerçek
Yayınevi.
Çavdar, T. (2003). Türkiye Ekonomisinin Tarihi 1900-1960. İstanbul: İmge
Kitabevi.
Erdal, B. (2010). A Different Way of Foreign Trade with the Soviet Union in the
Early Turkish Republican Period:Unlicensed Import Period Trade (Cilt 15).
Ankara: CTAD.
Goldstein, J. v. (1929). Entsiklopediya Sovetskovo Importa. Tom Pervıy.
Moskva: Izdatelstvo Narkomtorga SSSR i RSFSR.
Gürün, K. (2010). Turkish-Soviet Relations 1920-1933. 109-118. Ankara.
Hirst, J. S. (2018, Kasım). ''Emperyalizm, Antiemperyalizm ve Sovyet-Türk
İlişkilerinde Georgiy Çiçerin'in Rolü''. (299) . İstanbul: Toplumsal Tarih.
İlkin, S., & Tekeli, İ. (2009). 1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi
Politika Arayışları. İstanbul: Billge Kültür Sanat Yayın Dağıtım.
İlkin, S., & Tekeli, İ. (2009). Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin
Oluşumu. Bilge Kültür Sanat Yayın Dağıtım.
Kazgan, G. (1977). Türk Ekonomisinde 1927-1935 Depresyonu, Kapital
Birikimi ve Örgütleşmeler. In Atatürk Döneminin Toplumsal ve Ekonomik
Sorunları. İstanbul: İÜİDBF Yayınları.
Keyder, Ç. (1993). Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye 1923-1929. İstanbul: Tarih
Vakfı Yurt Yayınları.
Ökçün, G. (1971). 1920-1930 Yılları Arasında Kurulan Türk Anonim
Şirketlerinde Yabancı Sermaye. Ankara: AÜSBF Yayınları.
Ökçün, G. (1974). Türk Anlaşmaları Rehberi 1920-1973. Ankara: AÜSBF
Yayınları.
Rozaliyev, M. P. (1958). K İstorii Sovetsko Turetskiy Otnoşenii . Moskva: GİPL.
Silier, O. (1975). 1920'lerde Türkiye'de Milli Bankacılığın Genel Görünümü.
Ankara: Mars Matbaası.
SSCB Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Bölümü. (1978). Ekim Devrimi
Sonrası Türkiye Tarihi. (A. Hasanoğlu, Çev.) İstanbul: Bilim Yayınları.
Şemsutdinov A., B. Y. (1979). Bir Karagün Dostluğu Kurtuluş Savaşı Yıllarında
Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri (1. Baskı b.). (A. Hasanoğlu, Çev.)
İstanbul: Bilim Yayınları.
Tacibayev, R. (2004). Kızıl Meydan'dan Taksim'e. İstanbul: Truva Yayınları.
Tezel, Y. S. (1977). 1923-1939 Döneminde Türkiye'nin Dış İktisadi İlişkileri. In
Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları. İstanbul: İYİTM
Derneği Yayınları.
75

Erdal BİLGİÇ

Tezel, Y. S. (1994). Cumhuriyet Döenminin İktisadi Tarihi (1923-1950). İstanbul:
Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Türkiye İstatistik Yıllığı . (1934). DİE.
Vandov, D. (2014). Atatürk Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri. 1. Basım. İstanbul:
Kaynak Yayınları.

76

BÜYÜK VATAN SAVAŞI:
SOVYET HALKI VE BÜYÜK ZAFER
Arş.Gör. Özgenur TURAN
Beykent Üniversitesi
Öz
‘‘Büyük Vatan Savaşı’’, 22 Haziran 1941 tarihinde Almanya’nın Sovyetler
Birliği topraklarına girmesiyle başlayan ve 9 Mayıs 1945 tarihinde Sovyetler
Birliği’nin Almanya’ya karşı zafer kazanmasıyla sonuçlanan savaştır. O dönemde birçok devleti ve halkı tehdit eden faşizm, Sovyet halkında büyük bir
vatanseverlik duygusu uyandırır; bununla birlikte, saldırgana karşı büyük bir
mücadele hissi ve zafere olan inancı beraberinde getirir. Sovyet halkı, savaş
döneminde kitlesel bir şekilde hareket eder. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden,
tüm Sovyet halkı en yüksek manevi ve ahlaki değerleriyle birlikte acımasız
düşmanlarıyla mücadele içerisine girer. Tarihsel yöntemle ele aldığımız bu
çalışmada, ‘‘Büyük Vatan Savaşı’nın’’ tarihi önemine değinilir. Tarihi önemi
kapsamında, Alman Ordusu’nun kuşattığı; Leningrad, Moskova, Stalingrad ve
Kursk olmak üzere, dört büyük şehre yer verilir. Bu dört büyük şehirde, faşizmle kanlı bir savaşa giren Sovyet halkının, o günün zorlu şartları altında
anavatanlarını savunma mücadelesi, çektiği acılar, soğuk ve açlık ile imtihanları, yaşanılan can kayıpları, her daim zafere olan inançları ve Kızıl Ordu’nun
üstün başarısı ele alınır.
Anahtar kelimeler: Büyük Vatan Savaşı, Sovyetler Birliği, Sovyet Halkı,
Faşizm, Zafer
The Great Patriotic War: The Soviet People and The Great Victory
Abstract
The "Great Patriotic War" is the war that started with Germany's entry
into the Soviet Union on June 22, 1941 and ended with the victory of the Soviet
Union over Germany on May 9, 1945. Fascism, which threatened many states
and people at that time, evoked a great sense of patriotism in the Soviet people; however, it brings with it a sense of great struggle against the aggressor
and a belief in victory. The Soviet people act massively during the war. All the
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Soviet people, young, old, female or male, fight their ruthless enemies together
with their highest spiritual and moral values. In this study, which we consider
with a historical method, the historical importance of the "Great Patriotic War"
is mentioned. As part of its historical significance, four major cities surrounded
by the German Army are located: Leningrad, Moscow, Stalingrad and Kursk. In
these four major cities, the struggle of the Soviet people, who went to a bloody
war with fascism, to defend their homeland under the harsh conditions of that
day, their suffering, their trials with cold and hunger, their loss of life, their
belief in victory at all times and the outstanding success of the Red Army are
discussed.
Key Words: The Great Patriotic War, Soviet Union, The Soviet People,
Fascism, Victory
Giriş:
‘‘Büyük Vatan Savaşı’’ ‘‘II.Dünya Savaşı’’ sırasında gerçekleşen, 22 Haziran 1941 tarihinde Nazi Almanya’sının Sovyetler Birliği topraklarına girmesiyle başlayan savaştır. ‘‘Büyük Vatan Savaşı’’ tarihin en kanlı ve en büyük savaşı
olan ‘‘II. Dünya Savaşı’nın’’ kaderini belirleyen savaştır.
1933 tarihinde Alman halkına karşı etkileyici konuşmalar yaparak, Alman halkının parçalanabileceğinden bahsederek, ‘‘I. Dünya Savaşı’nın’’ gazilerinin duygularını kullanarak, kontrolü ele geçirip lider olan, ‘‘Reich’’ adı altında
Almanca konuşan milletleri bir araya getirmek isteyen ve Avrupa’da birçok
ülkeyi ele geçiren Hitler’in en büyük amaçlarından biri de; Sovyetler Birliği’ni
kendi himayesi altına almaktır. Sovyet Birliği, hammadde, petrol ve çeşitli kaynaklar açısından zengin bir ülkedir ve ayrıca kendisi komünizm ideolojisini
yok etme düşüncesindedir. Öyle ki Hitler ‘‘Kavgam’’ adlı kitabında, Rusya için
şu sözleri ile dikkat çeker; ‘‘Yeni sınırları düşündüğümüz zaman, Rusya’yı düşünmeliyiz. Kaderin kendisi orayı gösteriyor.’’ (Çelen, 2017:38)
1939-1940 yıllarında Finlandiya ve Sovyetler Birliği arasında geçen ‘‘Kış
Savaşı’nda’’ Sovyetler’in Finladiya’ya yenilgisi ve ‘‘Büyük Temizlik’’ sırasında
savaş tecrübesi olan kıdemli birçok askerin ve sivilin öldürülmesi, Hitler ve
generallerinin Sovyet Ordusunun gücünün yerinde olmadığı ve birkaç ay içinde Sovyetler Birliği’nin düşeceği kanısına varmasına neden olur. Bu sebeple
Hitler, Sovyet Birliği’ne farklı bir açıdan yaklaşır. Nazi lider Hitler ve Sovyetler
Birliği lideri Stalin, 1939 tarihinde ‘‘Saldırmazlık Antlaşması’’ imzalar. Bu antlaşmayla birlikte, Almanya ve Sovyetler Birliği, Polonya’yı da aralarında paylaşır. Polonya, o dönemde Almanya ve Sovyetler Birliği arasındaki tek toprak
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sınırıdır. Polonya’nın paylaşılmasıyla birlikte bu sınır, özellikle Hitler için ortadan kalkmış olur. Böylelikle, Hitler’in Sovyetler Birliği’ne saldırması daha kolay bir hal alır.
1940 tarihinde Stalin’in Almanya’da bulunan ajanları, Hitler’in Sovyetler
Birliği’ne saldırma planı içinde olduğunu söyler. Stalin, Hitler ile aralarında
yapmış olduğu antlaşmaya dayanarak, bu saldırı planına ihtimal vermek istemez. Fakat saldırı planına dair Stalin’in Almanya’da bulunan ajanlarından çeşitli uyarılar alması, bunun yanında İngilizlerin, Hitler’in savaş içinde olduğu
bilgisini vermesi, Stalin’i bir takım önlemler almaya iter. Bu durumda, yapımı
henüz tamamlanmamış olan batı sınırı boyunca bir tahkimat sistemi olan Molotov Hattı’na bir takım birliklerin yerleştirilmesine karar verilir.
Almanya ve Sovyetler Birliği arasında meydana gelecek olan savaş, tüm
Sovyetler Birliği halkları tarafından bilinir. Savaş öncesinde, 5 Mayıs 1941 tarihinde, Moskova’da bulunan bir askeri akademide, Stalin’in yapmış olduğu bir
konuşma da ‘‘Almanya ile savaş kaçınılmazdır. "Yoldaş Molotov, savaşı iki ya da
üç ay ertelemeyi başarabilirse bu bizim için iyi bir şans olur. Fakat siz, birliklerimizin savaşma azmini arttıracak önlemler almayı başarmalısınız." (Lyashenko,
1941: 18 ) sözleri savaşın gerçekleşeceğinin apaçık bir göstergesidir.
22 Haziran 1941 tarihinde Almanlar, Sovyetler Birliği topraklarına girer.
Sovyetler Birliği yeni bir güne, Alman askerlerinin başlatmış olduğu topçu ateşiyle uyanır. Almanya’nın Sovyet topraklarına girmesi bir nevi baskındır. Almanya saldırılarına hava bombardımanıyla devam eder ve tüm yurtta radyolarda ‘‘ Vatansever Bir Savaşın’’ başladığı halka duyurulur. ‘‘Büyük Vatan Savaşı’’ adını radyolardan yapılan bu anonslardan alır. Stalin, savaşın başlamasıyla
ruhsal bir çöküntü yaşar. Başlıca Kızıl Ordu komutanlarından Georgi Jukov, bu
durumu şöyle ifade eder; ‘‘Çiçek bozuğu yüzü süzgün ve bezgindi. İ.Stalin’i moral bozukluğu içerisinde gördüğüm tek an buydu.’’( Çelik, 2020: 29)
Sovyetler Birliği lideri Stalin, savaşın başladığı gün halka şu şekilde seslenir;
“Kız ve erkek kardeşlerim, Hitler’in Almanya’sı tarafından saldırıya uğradık. Düşman çok acımasız ve karşı koymak çok zor. Ülkemiz ölümcül bir tehlikenin altında.” ve şunu ekler;‟ Napolyon’un ordusu da yenilmez sanılıyordu ama
yenildiler.(Jewishvirtuallibrary,2008)
Stalin aynı zamanda, fabrikadaki makinelerin ve işçilerin Doğu’daki Ural
dağlarına götürülmesi emrini verir. Bunun yanında çiftçiler için bir çağrıda
bulunur;
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“Kaçın! Evlerinizi ve tarlalarınızı yakın! Geriye Faşist Hitler’in askerlerinin
kullanabileceği hiçbir şey bırakmayın.” (Jewishvirtuallibrary,2008) Bu
Stalin’in “kavrulmuş toprak” politikasıdır.
Bulgular:
1.LENİNGRAD KUŞATMASI
Savaşın ilk aylarında Alman Ordusu işgallerine küçük şehirlerde başlar.
Bu küçük şehirlerin yanında, Alman Ordusunun hedefinde özellikle; Leningrad,
Moskova, Stalingrad ve Kursk gibi büyük şehirler vardır. Alman Ordusu büyük
şehir kuşatmalarına ilk olarak Leningrad’ta başlar. Almanların Leningrad şehrini kuşatmasında iki temel sebep vardır. Bu sebeplerden birincisi; Leningrad’ın kuşatılmasının, Moskova’nın kuşatılmasını kolaylaştıracağı kanısıdır.
İkincisi ise; Leningrad’ta büyük bir tank yapım fabrikasının bulunmasıdır. Almanlar buna bağlı olarak, tank fabrikasını ele geçirme ve tank yapımını durdurma düşüncesindedir.
1941 tarihinde başlayan Leningrad kuşatması, tarihin en korkunç olaylarından birine ev sahipliği yapar. Leningrad halkı, kuşatmanın başladığı gün
itibariyle siperler ve Alman tanklarını durduracak tahkimatlar inşa etmeye
başlarlar. Savaşın başladığı ilk günden itibaren Leningrad halkı; kendi evlerini,
ailelerini ve ülkelerini korumak adına savaşmaya hazırdır. Halktan birçok kişi
savaşa katılmak için göreve çağırılır. Sovyet halkına göre; ‘‘Bu bir savaş değil,
bu bir mücadeledir.’’ Bu dönemde, halk için bütün silahlar önemlidir; balta,
bıçak, kürek ve hatta tuğla bile saldırgana karşı koymak için önemli silahlardır.
Halk mücadele boyunca, 13.yy’da Novgorod şehrinin knezi ve büyük savaşçısı
olan Aleksandr Nevsky’nin şu sözlerini sık sık hatırlar; ‘‘Bize kim kılıçla gelirse,
kılıçla ölür.’’ (Volzhkayapracda,2012) Öyle ki bu sözler, Sovyetler Birliği’nde
her okul çağındaki çocuğa ezberletilir.
Kuşatmanın ilk yıllarında halka; ısınma, su ve elektrik temini zor koşullar altında yapılır. Bunun yanında halkın en büyük düşmanı; açlık ve soğuk
olur. Alman birlikleri Leningrad’a ulaşan tüm demir yollarını ele geçirir. Leningrad halkına yiyecek temini Ladoga gölü üzerinden yapılır. Ladoga gölü,
Leningrad halkının ‘‘yaşam yolu’’ olur. Kışın gölün donmasıyla birlikte, Leningrad’a kızaklarla ve kamyonlarla yiyecek getirilir. Sovyet yetkilileri, yiyecek
ihtiyaçlarının karşılanması için sivil halka karneler verir. Kişiler böylece paylarına düşen yiyecekleri temin eder. Bunun yanında, insanlar ısınmak için evlerindeki mobilyaları ve kitapları yakmak zorunda kalır. Kuşatmanın ilerlemesiyle birlikte, halka yiyecek temini zorlaşır. Kişi başına sadece ‘‘250 gr’lık ek80
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mek’’ verilmeye başlanır. Bu ekmekler; kepek ve talaş benzeri katkı maddelerinden oluşur. Yiyecek kıtlığının başlamasıyla birlikte, halkın sadece bir kısmına karne verilir. İnsanlar bu karnelere sahip olmak için birbirini tehdit eder ve
bir süre sonra hırsızlık başlar. Bu dönemde insanlar, bir soğan veya patates
yemek için en değerli eşyalarını satar. Yiyecek kıtlığının devam etmesiyle birlikte trajik olaylar gerçekleşmeye başlar. Yiyecek bulamayan insanlar; kedi,
köpek, kuş, fare gibi birçok hayvanı yemek zorunda kalır.
Bu dönemde Hitler, Leningrad halkının yavaş yavaş açlık mücadelesini
kaybetmesinden dolayı, Leningrad’a daha fazla askeri birlik göndermeme kararı alır. Bir nevi, Leningrad halkını ölümle baş başa bırakır. Bu dönemde açlık
mücadelesi vermesine rağmen, kuşatmada sağ kalmayı başarabilen bir Leningradlı ile savaş sonrası röportaj yapılır. Leningradlı açlığın üzerinde yarattığı
etkiyi şöyle anlatır; ‘‘ Bu benim bedenim mi yoksa benden farkına varmadan
başkasınınkiyle mi değiştirildi? diye merak ediyordum. "Bacaklarım ve bileklerim büyüyen bir çocuğunki gibi, midem çöktü, kaburgalarım yukarıdan aşağıya
doğru çıkıntı halinde.’’ (Volzhskayapravda,2012) Bu dönemde açlıktan ölen
insanların sayıları artar. Kuşatmanın devam etmesiyle birlikte, Leningrad caddeleri cesetlerle dolmaya başlar. Bir Leningradlı yaşanan bu olayları şöyle
özetler;
‘‘ İnsanlar artık kolay bir şekilde ölüyor. Önce çevrelerine karşı ilgilerini yitiriyorlar sonra yataklarına uzanıyorlar ve bir daha kalkamıyorlar. Uykuya dalar gibi ölüyorlar. Çevrelerindeki yarı ölü insanlarda onlarla hiç ilgilenmiyor.’’
(Volzhskayapravda,2012)
Zor günler geçiren Leningrad halkı, Kızıl Ordu’nun başlıca komutalarından biri olan Georgi Jukov’un, Leningrad’a gelmesiyle birlikte moral bulur.
Leningrad halkı, kısa zamanda şehirlerinin Alman işgalinden kurtulacağına
inanır. Jukov, şehrin savunma planını yeniden düzenler ve bu düzenleme sayesinde, Alman Ordusunun kara birliklerini bir süreliğine durdurmayı başarır.
Kara birliklerinin durdurulmasıyla birlikte Alman Ordusu, saldırıya hava bombardımanıyla devam eder. Leningrad halkına, Alman hava bombardımanlarından korunmaları için şehirdeki tüm hoparlörlerden metronom sesi dinletilir.
Eğer metronom normal bir şekilde çalışıyorsa, ‘‘ Her şey yolunda.’’, eğer metronom hızlı bir şekilde çalışıyorsa, ‘‘Tehlike yaklaşıyor. Saklanın!’’ demektir. Bu
dönemde metronom Leningrad halkının kalp atışıdır.
Leningrad’ta, Alman Ordusu saldırılarına devam etmesine rağmen, Sovyet mühendisleri Leningrad’a bağlanan özel bir demiryolu inşa etmeyi başarır.
Bu demiryolunun inşa edilmesiyle birlikte, Leningrad’a beş milyon ton gıda ve
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malzeme nakledilir. Uzun süre açlık çeken bu şehir, yapılan yardımlar sayesinde hayata döner. Yüzde sekseni kadınlardan oluşan fabrika işçileri, kısa bir
süre sonra büyük miktarlarda cephane ve makine üretir. 1944 tarihinde Kızıl
Ordu’nun büyük atılımlarıyla birlikte, Alman ordusu Leningrad şehri sınırlarından geri çekilmek zorunda kalır. Böylece Leningrad şehrinin yaklaşık dokuz
yüz gün süren kuşatması sona ermiş olur. Tüm zorlu şartlar altında Alman
Ordusu’na teslim olmayı reddeden Leningrad şehri, kahramanca direnişin ve
azmin sembolü haline gelir.
2. MOSKOVA KUŞATMASI
1941 tarihinin Ekim ayında, Leningrad şehrinin kuşatılmasından kısa bir
süre sonra, Alman Ordusu yeni hedeflerindeki Moskova şehrine doğru ilerler.
Moskova, Hitler için hayati önem taşır. Moskova, Sovyetler Birliği’nin başkenti
ve kalbidir. Bu şehrin alınması, Sovyetler Birliği’nin kalbini yerinden sökmek
demektir.
Kuşatma öncesi, Moskova’da ve Moskova yakınlarında bulunan Tula,
Bryansk, Vyazma, Smolensk ve Ryazan şehirlerinde savunma hatları ve cepheler kurulur. Erkekler cephelere giderken, kadınlar ve yaşlılar tanksavarlar için
hendekler kazar. Hava bombardımanlarını söndürmek için, şehirlerin yüksek
binalarına itfaiye ekipleri yerleştirilir. Ekim ortasında bir tahliye kararnamesi
yayınlanır. Fabrikalar ve dükkanlar kapatılır. Metronun çalışması durdurulur.
Stalin ve hükümet görevlilerinin Moskova’yı terk edeceği söylentisi, halk arasında paniğe yol açar. Buna bağlı olarak, halkın bir kısmı Moskova’dan ayrılmaya çalışır.
Alman Ordusu’nun, Moskova yakınlarındaki şehirlere yakınlaşmasıyla
birlikte saldırılar başlar. Bu şehirlerde bulunan Kızıl Ordu askerleri, Alman
Ordusu’na karşı büyük bir mücadele içerisine girer. Kızıl Ordu askerlerinin
mücadelesi, Alman Ordusu’nun Moskova’ya doğru ilerlemesini yavaşlatır. Kış
mevsimin gelmesi, yağışların başlaması ve tüm yolların çamura dönmesi, Almanların Moskova’ya ilerlemesini yavaşlatan bir diğer unsurdur. Alman Ordusu; teçhizat, gıda, yakıt ve üniforma açısından kış mevsimine hazırlıklı değildir.
Almanların yavaş ilerleyişleri sayesinde, Moskova ve civarındaki şehirlere,
Sibirya’dan askeri takviye yapılır.
Kasım ortasında, Alman Ordu birliklerinin bir kısmı Moskova yakınlarına
ilerlemeyi başarır. Almanların Moskova’ya yaklaşmayı başardıkları gün, başkentlerini savunmak için hazır olan yüzbinlerce Sovyet genci, Bolşevik Devrimi’nin yıl dönümünde Stalin ve Komünist parti üyelerinin önünde, Kızıl Mey82
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dan’da bir askeri yürüyüş düzenler. Törende, Stalin halka hitaben bir konuşma
yapar ve Stalin’in yaptığı konuşmada şu sözler dikkat çeker;
“Aleksandr Nevsky’e, Aleksandr Suvorov’a ve Mihail Kuduzov’a layık olun.”
(Marxists:2020)
Bu yürüyüş töreni bir nevi Alman Ordusu’na Kızıl Ordu’nun gücünü göstermek için yapılan bir törendir. Bu tören, halka ve askerlere büyük bir moral
olur ve o gün Kızıl Ordu’nun müthiş savunmasıyla birlikte, Alman Ordusu
Moskova yakınlarından püskürtülür. Alman Ordusu Moskova’ya girmeyi başaramaz.
Mart ayında, Kızıl Ordu’nun verdiği büyük mücadele sayesinde, Alman
Ordusu Moskova yakınlarında bulunan şehirlerden de geri çekilme kararı alır.
Altı aylık kuşatma böylece sonlanmış olur. Moskova kuşatması, Alman Ordusu’nun ilk en büyük yenilgisidir. Alman General Heinz Guderian, Moskova kuşatmasıyla ilgili şu sözleri dile getirir;
“Moskova taarruzu başarısız oldu. Biz düşmanın gücünü, onun büyüklüğünü veiklimi hafife aldık. Birliklerimi 5 Aralık‟ta durdurdum, aksi halde bir felaket
kaçınılmaz olacaktı. (Çelen,2017:120)
3.STALINGRAD KUŞATMASI
Moskova kuşatmasının ardından, Alman Ordusu 1942 tarihinin Temmuz
ayında Stalingrad’a doğru ilerlemeye başlar. Stalingrad, Hitler açısından büyük
öneme sahip olan şehirlerden biridir. Stalingrad; Volga Nehri kıyısında kurulmuş, endüstri ve sanayinin gelişmiş olduğu bir şehirdir. Aynı zamanda Kafkaslar’daki petrol yataklarına ve Don, Kuban, Kuzey Kafkasya ve Aşağı Volga bölgesinin verimli tarım bölgelerine uzanması açısından önemli bir noktadır.
Bunun yanında, bu şehir Stalin’in adını taşımaktadır. Hitler’e göre bu şehri ele
geçirmek, bir nevi Stalin’in adına da zarar vermektir.
Alman Ordusu’nun Stalingrad şehrine ilerlemesinden kısa bir süre önce,
Stalingrad ve çevresindeki Rostov, Voronezh, Samara şehirlerinde ve Don, Volga ve Kuban Nehirlerinin kıyılarında savunma hatları oluşturulur. Stalingrad’taki büyük traktör fabrikasında binlerce işçi Kızıl Ordu için gece gündüz
tank ve silah üretir. Stalin’in emriyle savaşın ilk başladığı dönemde, Ural bölgesine taşınan fabrikalarda da askeri teçhizat üretimine başlanır.
Temmuz ayının ortasında, Alman Mareşal Friedrich Paulus’un seçtiği en
iyi Alman birlikleri, Stalingrad çevresindeki şehirlerde taarruza başlar. Kızıl
Ordu, Alman birliklerinin Stalingrad şehrine ulaşmaması için üç ay boyunca
büyük bir mücadele verir. Bu mücadele boyunca her iki tarafta asker ve teçhizat açısından büyük kayıplar yaşar. üç aylık mücadele sonunda, Alman birliklerinin bir kısmı Stalingrad’a doğru ilerlemeyi başarır ve böylece ‘‘Büyük Vatan
Savaşı’nın’’ en can alıcı ve her an, her dakika devam edecek olan muharebesi
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başlar. Alman bombardımanı kısa zaman içerisinde, Stalingrad’taki yapıların
birçoğunu harabeye çevirir, şehrin büyük bir kısmı yok olur. Stalingrad şehrinin her bölgesinde, caddesinde ve evinde büyük çatışmalar söz konusudur.
Muharebenin durmaksızın devam etmesiyle birlikte, her iki tarafta ağır can
kayıpları yaşar. Bir Kızıl Ordu askeri yaşanan bu durum için; ‘‘Toprak kana
doydu.’’ ifadesini kullanır.
Stalingrad Muharebesi’nde savaş muhabiri olarak görev yapan Sovyet
yazarı Vasili Grossman ise; “ Cephenin sıradan kokusu-morgla demirci dükkanı
arası bir koku.”(Beeovor ve Linograda:2013:20) sözleriyle Stalingrad’ta yaşanan savaş ortamında, verilen can kayıplarını bizlere tasvir eder.
Bölgeye Volga Nehri’nden gemilerle kısa zaman aralıklarıyla, birçok Sovyet askeri sevk edilir. Teçhizat açısından yaşanan sıkıntıdan dolayı, her iki askerden birine silah verilir. Eğer silahı olan asker hayatını kaybederse, silahsız
olan askerin silahı alıp, savaşmaya devam etmesi gerekmektedir. Stalin, bu
dönemde Stalingrad’ta savaşan askerler için bir emir yayınlar. Bu emirde şu
ifadeler geçer;
“... Alman işgalciler Volga için, Stalingrad için çabalıyorlar ve ne pahasına
olursa olsun petrol ve tahıl kaynakları ile Kuzey Kafkasya ve Kuban'ı ele geçirmek istiyorlar. Bıraktığımız her yeni toprak parçası, düşmanı her yönden güçlendirecek ve savunmamızı, Anavatanımızı mümkün olan her şekilde zayıflatacaktır... Geriye adım atmak yok! Bu Anavatanımızın çağrısıdır. Bu çağrıyı yerine
getirmek, toprağımızı savunmak, Anavatanı kurtarmak, nefret edilen düşmanı
yok etmek ve yenmek demektir...’’ (Ognev,2012)
Stalingrad’ta gece gündüz devam eden kanlı çarpışmalar, Stalingrad şehrini adeta cehenneme çevirir. Bir Alman askeri olan Gunter Koschorrek savaş
sonrası yazdığı anılarında, Stalingrad’ın ‘‘cehennemi’’ andıran görüntüsünü şu
sözlerle ifade eder; ‘‘ Daha fazla kara duman ve için için yanan ateş – ne korkunç bir manzaraydı. Stalingrad’ın sıcak nefesini hissedebiliyorduk. Nero, Roma’yı ateşe verdiğinde demek ki şehir böyle görünüyordu. Ancak bir farkla; bu
kez şehrin cehennemi andıran görüntüsünü daha kötü hale getiren ölümcül patlamalar ve çığlığı andıran sesiyle düşen bombalar, otaya çıkan deliliğin çıtasını
yükseltiyor ve bakan kişiye dünyanın sonuna şahitlik ediyormuş hissi yaşatıyordu. Şehrin derinliklerinde ilerledikçe bombalar daha da yakınımıza düşer oldu.’’
(Koschorrek,2019)
1943 tarihinin kış aylarında, Kızıl Ordu müthiş direncinin yanında, kısa
sürede ürettiği askeri teçhizat ve müttefik devletlerin gıda ve silah yardımıyla
birlikte, Alman Ordusu’nu Stalingrad dışına geri püskürtmeyi başarır. Geri
püskürtülen Alman Ordusu; asker, teçhizat ve gıda açısından büyük sıkıntılar
yaşar. Alman Ordusu’nun yaşadığı bu sıkıntılar, Alman Ordu ajans bültenlerinde dile getirilmez. Bu durumun tam aksine bültenlerde, Alman Ordusu’nun
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Stalingrad içindeki ilerleyişinden bahsedilir. Alman askeri Gunter Koschorrek
yazdığı anılarda gerçekleri; ‘‘ Tanrı aşkına, Ordu ajans bültenlerinde sürekli
‘‘görkemli ve muzaffer Alman ilerleyişinden’’ dem vuruluyordu ancak burada,
Stalingrad’ta bunlardan eser yoktu. Gördüğüm tek şey yıkıntıların arasında fareler gibi saklandığımız ve canımızı kurtarmak için çarpıştığımızdı. Ancak Rusların
üstünlüğü karşısında başka ne yapılabilirdi ki?’’(Koshorrek,2019) sözleriyle
gözler önüne serer.
Kış aylarında gıda yönünden sıkıntı yaşayan Alman Ordusu, çevredeki;
kedi, köpek, kuş ve at gibi hayvanlarla beslenmek durumunda kalır. Bir Alman
askeri, bir yakınına yazdığı mektupta açlık ile mücadelelerini şöyle anlatır;
‘‘Dün Votka aldık. Şu anda bir köpeği kesiyorduk ve votka çok işe yaradı. Toplamda dört köpek kestim ama yine de arkadaşlarım için doyurucu olmadı. Bir
kez bir saksağan vurup pişirdim…’’ (Vedomosti,2015)
1943 yılının bahar aylarında, Kızıl Ordu büyük azmi ve zafere olan inancı
sayesinde, Stalingrad’tan ve çevresindeki şehirlerden Alman Ordusu’nu tamamen püskürtmeyi başarır. Stalingrad ve çevresindeki şehirlerde gerçekleşen, yaklaşık iki yüz günlük kuşatma sona erer. Kuşatmanın sonunda, Alman
Mareşal Friedrich Paulus ve liderliğindeki askeri birimler teslim olur. Bunun
yanında, Kızıl Ordu Alman Ordusu’nun birçok askeri teçhizatını ele geçirir.
Stalingrad Muharebesi, Kızıl Ordu’nun Alman Ordusu’na karşı en büyük zaferidir.
4. KURSK MUHAREBESİ
1942-1943 tarihlerinde gerçekleşen Stalingrad Kuşatması’nda olağanüstü kayıplar veren Alman Ordusu, 1943 tarihinde Kursk şehrinde yeni bir taarruza başlama kararı alır. Kursk şehrinde yeni bir taarruza başlama planı, Alman Ordusu tarafından son ana kadar gizli tutulur. Taarruzun son ana kadar
gizli tutulma planı gerçekleşmez. Sovyetler Birliği Hükümeti, Alman Ordusu’nun Kursk şehrinde gerçekleştireceği taarruzdan haberdar olduğu andan
itibaren, hazırlıklara başlar.
Alman Ordusu tarafından Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan taarruz, Hitler’în emriyle ertelenir. Taarruzun ertelenmesi sayesinde, Sovyetler
Birliği savunma açısından kendini geliştirme fırsatı edinir. Kursk şehri etrafında; makineli tüfek yuvaları, tanksavarlar, mayın tarlaları, tank engelleri, ve
toplar ile savunma hatları oluşturur.
5 Temmuz’da, tarihin en büyük tank çarpışması başlar. Bu taarruzda,
Sovyetler Birliği’nin savaş döneminde üretmiş olduğu T-34 tankları ile Alman
Tiger tankları çarpışır. 2 hafta süren bu taarruzda, Tiger tanklarının sert saldırıları, T-34 tanklarının inatçı savunmaları ile karşı karşıya kalır. Alman Ordusu,
Kızıl Ordu’nun geride mevzilenmiş ana unsurlarına ulaşmayı başaramaz. Günlerce devam eden taarruzda, Kızıl Ordu, Alman Ordusu’na galip gelir. Alman
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Ordusu Kursk şehrinde gerçekleştirmiş olduğu taarruzdan, 16 Temmuz tarihinde geri çekilme kararı alır. Alman Ordusu’nun, Kursk Muharebesi’nden yenilgi ile ayrılması, Doğu Cephesi’nde gerçekleştirecekleri büyük çaplı taarruz
planlarının yok olmasına neden olur. Kursk Muharebesi, Alman Ordusu’nun
Sovyet topraklarında kesin yenilgisinin göstergesidir. Alman Feldmareşal
Erich Von Manstein savaş sonrasında yazdığı “ Kaybedilen Zaferler” adlı kitabında, Kursk Muharebesi’ni şöyle özetler;
“Kursk Muharebesi’nin başarısızlığa uğraması bizi kesin sonuçlu bir yenilgiye götürdü. Bunca büyük emeklerle yeniden örgütlenen ve yeniden donatılan
zırhlı teşkiller insancave donatımca büyük kayıplar vermişler ve şimdi uzun bir
süre yeniden kullanılamayacak duruma düşmüşlerdir. Doğu Cephesi’ni savunmak için bunların zamanında derlenip toplanacakları da şüpheliydi.. Burada
söylemeye gerek yoktur ki, Ruslar zaferlerinin başarısını tam anlamıyla genişletmeyi başarmışlardır. Artık Doğu Cephesi’nde sükunetli dönem diye bir şey
kalmayacaktır. Zira düşman inisiyatifi tartışma götürmez bir şekilde eline almıştır.” (Erich Von Manstein, 1962: 401)
-----------------------Kursk Muharebesi’nden sonra Batı Ukrayna’ya doğru sürülen Alman Ordusu, 1 Ocak 1945 tarihinde Sovyet topraklarından kesin olarak çekilir. 1945
tarihinin Nisan ayında, Kızıl Ordu bazı müttefik birliklerin de yardımıyla, Berlin’e doğru ilerler. Kızıl Ordu; Berlin’i kuşatma, Alman Ordusu’na karşı zaferini
kesin olarak gösterme ve müttefik devletlerle bir araya gelme amacındadır.
Savaşın galibiyetinde büyük bir rol oynayan General Georgi Jukov eşliğinde
Berlin’e doğru ilerleyen Kızıl Ordu, ilerleyişleri sırasında karşılarına çıkan Nazi
Toplama Kampları’ndaki esirleri serbest bırakır. Kamplarda büyük zorluklarla
mücadele edip, hayatta kalmayı başaran esirlere, Kızıl Ordu ve beraberindeki
müttefik birlikler tedavi ve yiyecek yardımı yapar. 16 Nisan’da Berlin’e ulaşmayı başaran Kızıl Ordu, buradaki müttefik devletlerle birlikte Berlin’i kuşatır.
Kuşatma sırasında, Berlin halkının birçoğu ve Alman Ordusundaki bazı birlikler Berlin’i terk eder. Alman Ordusu’nun kesin yenilgisini gören ve kısa zaman
içinde yakalanacağını düşünen Hitler, 30 Nisan 1945 tarihinde, Berlin’de saklandığı sığınağında intihar eder.
Berlin’in tamamen ele geçirilmesiyle birlikte, 2 Mayıs 1945 tarihinde, Kızıl Ordu Reichtag’a kızıl bayraklarını diker. 9 mayıs 1945 tarihinde ise, Alman
Mareşal Wilhelm Keitel, Sovyetler Birliği, Amerika ve İngiltere karşısında, Nazi
Almanya’sının kayıtsız ve şartsız teslim olduğuna dair bir belge imzalar. Nazi
liderler yakalanır ve böylece Sovyetler Birliği Nazi Almanya’sına ve faşizmine
karşı zaferini kesinleştirmiş olur.
Alman General Heinz Guderian Almanya-Sovyetler Birliği savaşını şöyle
özetler;
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“Hitler, ilk darbeler üzerine indiğinde Sovyet sisteminin çökeceğine, Sovyet
halkının sevmediği komünist düzeninden kaçarak Nasyonal Sosyalizm’in kanatları altına sığınacağına inanıyordu. Ancak Rusya seferi başlayınca böyle bir şeyin
başarılması için ne gerekiyorsa yapıldı. İşgal altındaki Sovyet halkına yeterince
kötü muamele edilerek ve zalim bir yönetici gibi davranılarak, Rus toplumu ezildi. Bu da yetmiyormuş gibi Ukrayna başta olmak üzere büyük bölgelerin Alman
topraklarına katılacağı açıkça belirtildi. Velhasıl, akıllı bir yönetimle kazanılması mümkün Sovyet halkı, inatla Stalin‟in bayrağı altına itildi ve üçüncü Reich’ın
feci sonu böylece hazırlanmış oldu. (…)
Kuşkusuz bu trajedi de Hitler’in ırkçılık ilkesi de büyük rol oynamış ve diğer milletlerin insanlarını küçük görme saplantısı, sonu çabuklaştırmıştır. Nasyonel Sosyalizm’in ve Almanya’nın sonunu hazırlayan en önemli etken bu ırkçılık
budalılığıdır.” (Kuter, 2017:294)
Sonuç:
‘‘II.Dünya Savaşı’’ döneminde, 1941-1945 yılları arasında, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası arasında geçen ‘‘Büyük Vatan Savaşı’’ ‘‘II. Dünya Savaşı’nın’’ kaderini belirlemesi açısından hem Rusya tarihinde hem de dünya tarihinde büyük bir önem arz etmektedir. ‘‘Büyük Vatan Savaşı’’ adını, savaşın
başladığı gün 22 Haziran 1941 tarihinde, Sovyetler Birliği’nin tüm radyo yayınlarından ‘‘Vatansever Bir Savaş’ın’’ başladığını duyurmasıyla alır. Kimi kaynaklara göre ise ‘‘Büyük Vatan Savaşı’’ adını, Alman işgalinin ertesi gününde,
Sovyetler Birliği’nin Pravda adlı gazetesinin sürmanşetinde ‘‘Sovyet Halkının
Büyük Vatan Savaşı’’ ifadesinin kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkmasıyla alır.
Ayrıca Sovyet medyasında bu savaş için ‘‘Kutsal Savaş’’ ve ‘‘ Kutsal İnsanların
Savaşı’’ deyimleri de kullanılır.
4 yıl süren ‘‘Büyük Vatan Savaşı’nda’’ Sovyetler Birliği’nin maddi ve manevi kaybı, Almanya’nın kayıplarından daha fazladır. Tarihi kaynaklara göre;
‘‘İkinci Dünya Savaşı’nda’’ toplamda altmış milyon kişi hayatını kaybeder. Altmış milyonluk can kaybının yirmi yedi milyonluk kısmını, ‘‘Büyük Vatan Savaşı’nda’’ hayatını kaybeden Sovyet insanının oluşturduğu bilinmektedir. Sovyetler Birliği’nin yirmi yedi milyonluk can kaybının on bir milyonluk kısmı; yaralanan, hastalanan ve esaretten geri dönemeyen askerler oluşturur. Kalan kısmı
ise siviller oluşturur. Savaş sırasında, Sovyetler Birliği toprakları üzerinde yer
alan bin yedi yüz şehir ve kasaba, yetmiş binden fazla köy yakılır veya kısmen
harabeye çevrilir. Bu yerleşim yerlerinde toplamda; dört yüz yirmi yedi müze
yağmalanır, bin altı yüz yetmiş ibadethane hasar görür ve yıkılır, yüzlerce kütüphane ve arşiv tamamen yok olur.
‘‘Büyük Vatan Savaşı’’ Sovyet halkının azmiyle, mücadelesiyle, vatansever duygusuyla ve zafere her daim olan inancıyla kazanılmış bir savaştır. Bu87
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nun yanında, savaşa katılan komutanların özel stratejileri ve Kızıl Ordu’nun
dayanıklılığı, savaşın kazanılmasında büyük rol oynar. ‘‘Büyük Vatan Savaşı’’;
Alman ve Sovyet halkının değil, iki ideolojinin savaşıdır. Alman faşizminin yenilmesi, insanları köleleştirilme tehdidinden kurtarır. Sovyetler Birliği bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya devam eder. Bu bağlamda, Sovyetler Birliği
uluslararası otoritesini daha fazla güçlendirme yoluna girer.
Savaş, birçok kadını; eşsiz, çocukları; babasız ve annesiz bırakır. Sovyetler Birliği, Hitler’in faşizmini yenmek için büyük bedeller öder. Savaş zamanında ve savaş sonrasında, ‘‘Büyük Vatan Savaşı’’ üzerine birçok çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarla birlikte, Sovyet halkının savaşta göstermiş olduğu özverinin
ve mücadelenin diri tutulması sağlanır.
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ÖZET
Bu çalışmada, kuramsal ve ampirik olmak üzere iki soruya cevap aranmıştır.
Bunlar; “devletlerarasındaki bağımlılıklar siyasi krizlerin ekonomik etkilerini nasıl
şekillendirmektedir?” ve “Türkiye ve Rusya arasındaki bağımlılık ilişkileri uçak krizinin ekonomik etkilerini nasıl şekillendirmiştir?” şeklinde belirlenmiştir. Bu soruları
cevaplamak üzere çalışmada öncelikle siyasi krizlerin ekonomik krizlere dönüşmesi ve
bu etkilerin oluşumunda bağımlılık türlerinin oynadıkları şekillendirici roller araştırılmıştır. Ardından (tarihsel arka plan bölümünde), Türkiye ve Rusya arasındaki tarihsel ekonomik ilişkiler, uçak krizinin ekonomik krize dönüşmesine yönelik alt yapı ve
söz konusu ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada analize yer verilen kısmında; bağımlılık, siyasi kriz ve ekonomik etki ilişkiselliği çerçevesinde Türkiye ve Rusya arasındaki uçak krizinin etkileri ele alınmıştır. Çalışmada nitel
araştırma yöntemi kullanılmış, doküman analizi yapılmış, resmi sitelerden konuya
ilişkin çeşitli kaynaklar/istatistikler toplanmıştır. Yapılan analiz neticesinde, siyasetin
ekonomiyle önemli bir etkileşimi olduğu, bu kapsamda bağımlılığa rağmen uluslararası siyasi krizlerin devletlerarası ekonomik ilişkileri genel olarak olumsuz etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye-Rusya, Bağımlılık, Siyasi kriz, Ekonomik ilişkiler,
Karşılıklı Bağımlılık.

Bu çalışma, 12.03.2018 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Bölümünde “Uluslararası Siyasi Krizler ve Ekonomik Etkileri: Türkiye-Rusya Uçak Krizi
Örneği” başlıklı Yüksek Lisans Tezi’nden üretilerek yazılmıştır.
*
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An Examination of International Political Crisis and its Economic Impacts
on Turkey-Russia Aircraft Crisis Special Case
ABSTRACT
In this study, two theoretical and empirical questions were answered. These
are; “How do dependencies between states shape the economic impact of political
crises?” and “How did dependency relations between Turkey and Russia shape the
economic impact of the aircraft crisis?” In the aim of answering these questions, the
study primarily explored the transformation of political crises into economic crises
and the shaping roles played by dependence types in the formation of these effects. Then (in the historical background section) historical economic relations between Turkey and Russia infrastructure for turning the aircraft crisis into an economic
crisis and dependency relations between those countries were evaluated. In the part of
the study that is in the analysis; the effects of the aircraft crisis between Turkey and
Russia were discussed within the framework of dependency, political crisis and economic impact relationality. Qualitative research method was used in the study, document analysis was done and various sources/statistics on the subject were collected
from official sites. As a result of the analysis, it was concluded that politics has an important interaction with the economy and in this context, despite dependence; international political crises generally have a negative impact on interstate economic relations.
Keyword: Turkey-Russia, dependency, political crises, economic relations, interdependency.

1. GİRİŞ
Ekonomik bağımlılıklar ve çıkarlar doğrultusunda yıllardır dostluk ve işbirliği içerisinde olan Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, 24 Kasım 2015
günü yaşanan (SU-24) uçak düşürme olayı neticesinde âdeta durma noktasına
gelmiştir. Bu olayın ardından, Rusya’nın tarım ürünleri ithalatının yanı sıra
Türk inşaat şirketlerinin yatırımlarına getirdiği ciddi kısıtlamalardan ötürü
Türkiye ile ihracatında ciddi bir düşüşe yol açmıştır. Dolayısıyla, Türkiye’ye
uygulamış olduğu ekonomik yaptırımlardan Rus ekonomisi de bizzat olumsuz
etkilemiştir. 2014 yılından itibaren zaten ekonomik açıdan daralma içinde olan
Rusya’nın, uçak krizi neticesinde önemli bir ticaret ortağı olan Türkiye ile ilişkileri zedelenmiştir. Bu bakımdan düşünüldüğünde; yaşanan bu gerginliğin,
Türkiye için daha ağır olsa da her iki ülke için de ciddi maliyetlere yol açtığı
fark edilmektedir.
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Bu çalışma kapsamında, uluslararası siyasi krizlerin ve devletlerarası
bağımlılık ilişkileri doğrultusunda oluşan ekonomik maliyetlerin bilimsel bir
yaklaşım çerçevesinde araştırılmasıyla Türkiye ve Rusya arasında meydana
gelen Uçak krizi hadisesinin daha net kavranacağı düşünülmektedir. Bu noktada araştırma, devletlerarası ilişkilerde siyasi krizlerin ekonomik yaptırımlara
dönüşmesini ve bu bağlamda da devletlerarasındaki bağımlılık ilişkilerinin
yaptırımlara (tepkilere) etkilerini sorunsallaştırmaktadır.
Çalışmadaki amaç; uluslararası siyasi krizler ve bunların ekonomik etkileri ele alınarak 2015 yılında Türkiye ile Rusya arasında yaşanan ve iki ülke
ilişkilerinde büyük infiale yol açan uçak krizinin iki ülke için ekonomik sonuçlarını incelemektir. Ancak bu sorgu, iki ülke arasındaki bağımlılık ilişkileri ve
söz konusu bağımlılıkların krizin ekonomik sonuçları üzerindeki etkileri kapsamında değerlendirilmiştir.
1.1. Araştırma Soruları
 Çalışmamızdaki araştırma sorumuz: Devletlerarasındaki bağımlılıklar
siyasi krizlerin ekonomik etkilerini nasıl şekillendirir?
 Bu noktada ampirik sorumuz: Türkiye ve Rusya arasındaki bağımlılık
ilişkileri uçak krizinin ekonomik etkilerini nasıl şekillendirmiştir?
Bu soruların cevaplandırılması ve konunun araştırılmasının önemi; Türkiye-Rusya Uçak krizi hadisesi şimdiye dek genel kapsamda yüzeysel bir şekilde araştırılarak derinlemesine incelenmeksizin yalnızca yaşanan bu gerginliğin
etkileri üzerinde durulurken bu araştırmada, söz konusu olayın ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkileri çerçevesinde nasıl şekillendiği üzerinde durarak
sektörel açıdan bu bağımlılığın tek tek incelemesinin yapıldığı bir çalışma özelliği taşıması noktasında ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin enerji bağımlılığının
bu denli yüksek olduğu ülke bir ülke durumunda olan Rusya ile arasındaki bu
bağımlılığın iki ülkenin birbirleriyle yaşayacağı siyasi krizlerin ekonomik krizlere dönüşmesini etkilemesi büyük bir olasılık teşkil etmektedir ki; bu etkinin
incelenmesi oldukça önemlidir, bu çalışma da bu hedef doğrultusunda tasarlanmıştır.
2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Çalışmada kullanılan yöntem: “Nitel Araştırma Yöntemi”dir. Nitel araştırma, disiplinler arası öznel bir bakış açısı benimsenerek, yorumlayıcı bir yaklaşımla araştırma problemini incelemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Nitel çalışmalarda genel olarak görüşme (soru sorma), gözlem (gözlemleme) ve do91
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küman analizi (okuma) şeklinde üç çeşit veri toplama metodu kullanılır. Nitel
araştırmalarda, araştırma problemiyle ilgili yazılı ve görsel malzemeler kullanılabilir. Araştırılan konuya ilişkin bilgi içeren yazılı belgelerin incelenmesi ve
yorumlanması yoluyla veri toplanması anlamına gelen doküman analizi, tek
başına bir araştırma yöntemi olarak da uygulanabilir. Bu çalışmada Türkiye ile
Rusya arasında meydana gelen Uçak Krizi ile ilgili ulusal ve uluslararası yazılı
ve görsel kaynaklar incelenerek yorumlanmıştır. Araştırma verileri toplanırken; basılı kitaplardan, süreli yayınlardan, raporlardan, analizlerden, akademik
veri tabanlarından ve bilimsel yayın tarama sitelerinden, ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye
Cumhuriyet Ticaret Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Boru Hattı İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK), Yatırım ve İşletmeler resmi devlet kurumlarının resmi sitelerinden
elde edilen birincil ve ikincil kaynaklar kullanılmıştır. Bunların dışında internet ve gazete gibi haber kaynaklarından ilgili haber ve yazılar (makale vb.)
taranmıştır. Veri toplama aracı olarak doküman analizi tekniğinin kullanıldığı
bu araştırmanın örneklem grubunu, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan Uçak
Krizi ve bu krizin her iki ülke ekonomisi üzerindeki etkileri oluşturmaktadır.
3. TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ: TARİHSEL ARKA PLAN
1990’lı yılların başına kadar birbirleri ile sınır komşusu olan Rusya ve
Türkiye, siyasi, askeri ve kültürel ilişkilerinin yanı sıra ekonomik ilişkilere
sahip iki ülkedir. Türkiye Rusya ilişkiler, Soğuk Savaş dönemi boyunca gergin
ve mesafeli, Soğuk Savaş’ın ardından rekabet ve işbirliği içerisinde olmuştur.
Türkiye ve Rusya’nın siyasi ilişkilerinde zaman zaman yaşanan gerginliklerin
sebebi: bölgesel ve küresel olaylar karşısındaki farklı tutumları olmuştur.
İki ülke arasında yaşan sorunlar şunlardır:
 Rusya tarafından doğal gaz fiyatlarının artırılması,
 Sözde Ermeni Soykırımı iddiaları,
 Montrö üzerine değişiklik istekleri,
 Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz aramaları, sebze meyve ihracatında
zaman zaman yaşanan sıkıntılar,
 Rusya’nın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinde uyguladığı
sert politikalar ve Rusya’nın 2008 yılında Gürcistan’a yönelik askeri müdahalede bulunması ardından Kırım’ı ihlak etmesi.
 Türkiye-Rusya Uçak Krizi
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 İdlib Gerginliği ve Bahar Kalkanı Harekâtı: 27 Şubat 2020 tarihinde
İdlib’de rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı neticesinde çok sayıda
Türkiye “Bahar Kalkanı Harekatı”nı başlatmıştır. İdlib’de Türkiye ve Rusya
farklı tarafları desteklemiştir. İki ülke arasında 5 Mart 2020 tarihinde İdlib’deki gerginliği azaltma noktasında ateşkes imzalanmıştır. Bu tarihte Türkiye-Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Rus savaş uçakları, rejim güçleri İdlib’deki askeri noktaları/köyleri/kasabaları hedef almıştır.
Ancak ekonomik ilişkileri etkileyen asıl siyasi kriz, 2015 yılında yaşanan
ve Türk Rus ilişkileri hem diplomatik hem de ekonomik olarak durma noktasına getiren “Uçak Krizi” olmuştur.
Bütün bu sorunların haricinde son zamanlarda olumlu gelişmeler de yaşanmaktadır. Örneğin; 2019 yılı Temmuz ayında Türkiye-Rusya S-400 anlaşması imzalanmıştır. Türkiye, Rusya’da S-400 orta menzilli hava ve füze savunma sistemi sistemini satın alımını sağlayan tarihi bir anlaşmaya imza atmıştır. Rusya, Çin’e S-400 sevkiyatı yapmış, bunun yanı sıra S-500 denemelerine başlamış ve 12 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye’ye S-400 sevkiyatına başlamıştır. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin güvenlik ilişkisini
tehdit biçiminde algılamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri olumsuz etkilenmiş; ABD,
Türkiye’nin F-35 programını askıya alma sürecini başlatmıştır (https://www.
bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54664164).
4. UÇAK KRİZİ – EKONOMİK KRİZE DÖNÜŞMESİ
Bir ülkeye, enerji ithalatında aşırı bağımlılık, tek taraflı bağımlılık kavramını akıllara getirmektedir ki; bu durum enerji güvenliği için olduğu kadar,
ekonomik güvenlik ve dış politika açısından da büyük risk oluşturmaktadır.
Bağımlılık, bir ülkenin dış politikalarının başka bir devlet tarafından belirlenebildiği tek taraflı olarak etkileşimi anlamına gelmektedir (Gürkaynak ve Yalçıner, 2009). Enerji bağımlılığı, bünyesinde siyasi ve ekonomik anlamda riskler
barındırmaktadır. Devletler arasında yaşanan çıkar çatışmaları ve krizler,
enerji bağımlılığından kaynaklı riskler doğurmaktadır. Enerji denklemindeki
arz tarafının siyasi bir araç olarak enerjiyi kullanması, enerji fiyatlanmasında
dalgalanmalar veya arzı kısıtlayarak karşısındaki aktörlerin siyasi tercihlerini
yönlendirme girişimleri, enerji bağımlılığını tehlikeli hale getirmiştir (Sönmez,
2015). Ekonomik ilişkilerde karşılıklı bağımlılık normal olarak görülse de,
‘Uçak Krizi’nden sonra bazı sektörlerde Türkiye’nin Rusya’ya tek taraflı bağımlılığının (özellikle enerji bağlamında) ciddi sorunlara yol açabileceği anlaşılmıştır.
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Türkiye’nin enerji konusunda Rusya’ya tek taraflı bağımlılığı, güvenliğini
de risk altında bırakmıştır. Nitekim iki ülke arasındaki ilişkiler bir süre aksamış olsa da gene bu bağımlılıklar doğrultusunda kısa sürede normalleşmeye
başlamıştır. Özetle, günümüzde Türkiye ve Rusya arasında gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan sektörel bazda değişmekle birlikte, çeşitli bağımlılık ilişkileri gelişmiştir. İki ülke arasında bu bağımlılıklar özellikle dış ticaret (asimetrik karşılıklı bağımlılık), doğrudan yatırımlar ve müteahhitlik (asimetrik karşılıklı bağımlılık), turizm (asimetrik karşılıklı bağımlılık) ve enerji (tek taraflı
bağımlılık) alanlarında öne çıkmış ve uçak krizinin ekonomik etkilerinin oluşumunda bu bağımlılık ilişkileri belirleyici olmuştur. Analiz kısmında bu ilişkiyi söz konusu sektörler üzerinden daha derinlemesine incelenecektir. Şimdi
uçak krizine ve ekonomik krize dönüşmesine bakalım.
 Uçak Krizi gibi bir siyasi kriz neden ekonomik krize dönüştü? Buna
şöylece cevap verilebilir:
Türkiye-Rusya ilişkileri tarihi, Osmanlı döneminde savaşlar, Cumhuriyet
döneminde ise, ekonomik işbirliklerine ve desteklere rağmen, gerilim üzerine
kurulu olmuştur. Buna dayanarak, bugün iki ülke arasında yaşanan gerilimin
sadece uçak krizine bağlı olmadığını, birbirini takip eden birçok olayın bugünkü kriz koşullarının oluşmasına zemin hazırladığı söylenebilir. Ancak Uçak
Krizi, var olan durumun açık şekilde gözler önüne serilmiş olması açısından
önemli olmuştur (Çopuroğlu ve Karpuzcu, 2017). Türkiye için Rusya, göz ardı
edilemeyecek boyutta doğalgaz ithalatı yaptığı ve bunu yaparken de kesintisiz,
güvenilir bir enerjiye ihtiyaç duyduğu ülkelerin başındadır. Türkiye, Rusya
dışında farklı ülkelerden alternatif enerji kaynakları aramaya devam etmekte
ve kaynakları çeşitlendirmek istemektedir. Rusya ise, enerji güzergâhının sadece Ukrayna ve Belarus’a bağlı olmasını istememektedir. Alternatif olarak,
Türkiye ile enerji güzergâhını çeşitlendirmek istemektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde, enerji alanındaki işbirliğinin karşılıklı çıkar temelinde daha da
geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, bu iki ülkenin dış politikasında gelecekte de
giderek artan bir öneme sahip olacağını göstermektedir. Neticede ticari bir
ürün olan enerji, siyasi manevralarla siyasi konularda etkili bir araç olarak
kullanılmaktadır. (Zengin, 2015). Hal böyle olunca Türkiye’nin Rusya’ya uygulayabileceği yaptırımlar, yeterince caydırıcı olamamaktadır. Bu nedenle “Türkiye’nin Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmesi gerekmektedir” hissiyatı Türk politika yapıcılarda hakimdir. Buna bağlı olarak, Türkiye ile Rusya arasında enerji
alanında (doğalgaz, petrol, nükleer enerji vb.) gelişen bağımlılık ilişkisinin gelecekte artarak devam edeceği öngörülmektedir. (Özdal vd., 2013). Bu ilişki
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şunu doğrular niteliktedir: Tek bir ülkeye ya da tek bir tip enerji kaynağına
aşırı bağımlı olmak, yalnızca ekonomik değil, siyasi bağımlılığı da beraberinde
getirmektedir. Uçak krizinin ekonomik krize dönüşmesinin de zemininde bu
bağımlılıklar yatmaktadır.
 Uçak krizi nasıl yaşandı ve faturası nasıl kesildi?
 24 Kasım 2015 tarihinde bir Rus jeti, ısrarlı sınır ihlali nedeniyle Türk
F-16’lar tarafından düşürülmüştür.
 ‘Uçak Krizi’ hadisesi, Sovyetler Birliği’nin dağılması neticesinde kurulan Rusya ve Türkiye arasındaki 24 yıllık stratejik ilişkilerin kısa bir süre için
de olsa yıkılmasına yol açmıştır.
 Rusya’nın, 24 Kasım sonrası başta ekonomi olmak üzere birçok alanda Türkiye’ye yaptırımları şu şekildedir:
Ekonomik yaptırımlar: 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türkiye’den yapılan bazı gıda ürünleri ithalatının durdurulması, Rusya’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen tarifesiz uçuşların iptali, Türkiye’ye tatil paketi satışı yapan turizm şirketlerine satışlarına son vermesi için çağrıda bulunulması, Türk vatandaşlarının işe alımlarının sınırlandırılması ve aynı tarihten itibaren Rusya’da
sürekli ikametgâhı bulunmayan Türk vatandaşlarının vizesiz bir şekilde seyahatlerinin durdurulması.
4.1. Uluslararası Siyasi Krizler ve Ekonomik Etkileri
Siyasi krizlerin ekonomik etkileri şunlardır:
 Sektörel Etkiler (dış ticaret, turizm, müteahhitlik, enerji)
 Yaşanan her uluslararası siyasi kriz, farklı sektörler üzerinde farklı
ağırlıklarda etkiye sahip olmaktadır.
 Gerek politik gerekse ekonomik krizlerden ilk etkilenen temel sektörler: dış ticaret ve turizm sektörleridir.
 Diplomatik Etkiler (yaptırımlar ve ambargo)
 Günümüzde siyasi krizlerle karşılaşan ülkeler (bireysel devletler) ve
uluslararası toplum, uluslararası arenada sorun teşkil ettiğini düşündüğü ya da
birebir olarak sorun yaşadığı bir ülkeyi ekonomik ve siyasi açıdan zor duruma
düşürmek amacıyla uyguladığı yöntemler:
 Siyasi ve ekonomik yaptırımlar, ambargolar,
 Ulaşımın ve iletişimin kesilmesi,
 Kuşatmalar, askeri müdahalede bulunma gibi.
 Yaptırımlar,
 Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılırsa ‘küresel’,
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 AB gibi bölgesel bir birlik tarafından uygulanırsa ‘bölgesel’,
 Bir ülkenin bir başka ülkeye yaptırımı ise ‘bireysel yaptırım’.
Ekonomik yaptırımlar ve ambargolar, kimin tarafından kime karşı uygulanırsa uygulansın özgürlük alanlarını daraltan ve toplumların refahını olumsuz yönde etkileyen bir olgudur.
4.2. Bağımlılıklar ve Krizlerin Etkileri
Bağımlılık (dependency), bir devletin diğer ülkeler karşısında güçlü bir
aktör olarak dış kuvvetler tarafından belirlenmesi ya da bazı ülkelerin, öteki
ülke ekonomilerinin gelişimi ve genişlemesiyle kısıtlanarak bağımlı hale getirilmesi olarak ifade edilmektedir. Aralarındaki bağımlılıklar, bir siyasi kriz ile
karşılaşan ülkelerin birbirlerine karşı daha sert politika izlemelerini engellemektedir. Yazında sıkça geçen ve bağımlılık denildiğinde akla ilk gelen kavram
olan karşılıklı bağımlılık (interdependence), farklı ülkeler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan karşılıklı etkileşimi konu alan ‘karşılıklı ve dengeli bağımlılık’
kavramları olmuştur.
Karşılıklı bağımlılıklar, simetrik olduğunda ilişkinin zarar görmesi iki tarafı da olumsuz etkilerken, asimetrik ilişki söz konusu olduğunda ise bağımlılığı fazla olan taraf daha çok etkilenmektedir.
 Ancak bu etkinin ölçüsünü belirleyen ne? Her kriz taraflara ya da tüm
sektörlere aynı ölçüde etki doğurmuyor ve bunun sebebini belirlemek, etkiyi
ölçebilmek ve anlayabilmek açısından önemlidir.
Çalışmada savunulduğu üzere bu farklılaşmanın sebebi, krize taraf devletlerin birbirlerine olan bağımlılık seviyeleri, farklı bağımlılık türleri ile farklılaşan etkilerin oluşmasıdır.
5. ANALİZ VE BULGULAR
Dış Ticaret
Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret ilişkilerinde Rusya lehine bir
asimetrik karşılıklı bağımlılık söz konusu olmaktadır. Tablo 1’de açıkça görülebilmektedir ki; 2011-2014 döneminde Rusya’ya yapmış olduğumuz ihracatta
ciddi bir artış gerçekleşirken 2015 ve 2016 yıllarındaki azalışların sebebi sırasıyla, Rusya’da baş gösteren kriz ve Türkiye-Rusya arasındaki uçak krizi sonrası Türkiye’ye uygulanan ekonomik ambargolar olmuştur.
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Tablo 1: Türkiye- Rusya Dış Ticaret Verileri (Bin $)
Yıllar

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

1997

2.056.542

2.174.258

4.230.800

-117.716

1998

1.347.533

2.154.994

3.502.527

-807.461

1999

586.589

2.371.856

2.958.445

-1.785.267

2000

643.903

3.886.583

4.530.486

-3.242.680

2001

924.107

3.435.673

4.359.780

-2.511.566

2002

1.172.039

3.891.722

5.063.761

-2.719.683

2003

1.367.591

5.451.316

6.818.907

-4.083.725

2004

1.859.187

9.033.138

10.892.325

-7.173.951

2005

2.377.050

12.905.620

15.282.670

-10.528.570

2006

3.237.611

17.806.239

21.043.850

-14.568.628

2007

4.726.853

23.508.494

28.235.347

-18.781.641

2008

6.483.004

31.364.477

37.847.481

-24.881.473

2009

3.202.398

19.450.085

22.652.483

-16.247.687

2010

4.628.153

21.600.641

26.228.794

-16.972.488

2011

5.992.633

23.952.914

29.945.547

-17.960.281

2012

6.680.586

26.625.286

33.305.872

-19.944.700

2013

6.964.209

25.064.214

32.028.423

-18.100.005

2014

5.943.014

25.293.392

31.239.105

-19.347.679

2015

3.588.657

20.401.756

23.990.413

-16.813.099

2016

1.733.569

15.160.961

16.894.530

-13.427.392

Kaynak: TUİK
Ayrıca, karşılaştırma adına son 4 yıl için dış ticaret verileri Tablo 2’de
yer almıştır.
Tablo 2. Türkiye-Rusya Dış Ticaret Verileri (Milyar $)
Yıllar

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2017

2,8

20

-17,2

22,8

2018

3,6

22,7

-19,7

26,3

2019

3,8

22,4

-18,6

26,2

2020 (OcakMayıs)

1,5

7,5

-6

9

Kaynak: TUİK
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Turizm
Türkiye ile olan turizm ilişkilerinde Rusya lehine asimetrik karşılıklı bağımlılığın olması bilinen bir gerçektir. En fazla turistik harcama yapan ülkeler
listesinde yer alan Rusya’nın kriz sonrası uyguladığı yaptırımların, 2015 yılında Türkiye’nin dış aktif turizm piyasasında %1,6’lık bir daralmaya yol açması
kuvvetle muhtemeldir. Tablo 2’ ye göre, 2010 yılından itibaren Rus turist sayısında giderek artış, 2015 ile 2016 yılında ise bu sayıda gözle görülür bir azalış
olduğu fark edilmektedir. 2015 yılındaki azalışın sebebi, Rusya’da baş gösteren
kriz, 2016 yılındaki azalışın ise Türkiye-Rusya arasındaki uçak krizi sonrası
Türkiye’ye uygulanan ekonomik ambargolar olmuştur.
Tablo 3. Rusya’dan Türkiye’ye Gelen Turist Sayısı ve Elde Edilen Gelir
Yıllar

Ziyaretçi Sayısı

Bir
Önceki
Yıla Göre Değişim

Toplam
(bin $)

2010

3.107.043

-

2.081.718

-

2011

3.446.915

10,9

2.443.862

17,4

2012

3.559.925

4,4

2.573.946

5,3

2013

4.269.306

18,6

3.197.710

24,2

2014

4.479.049

4,9

3.471.263

8,5

2015

3.649.003

-18,5

2.609.037

-24,8

2016

866.256

-76,2

548.340

-78,9

Gelir

Bir Önceki yıla
Göre Değişim

Kaynak: Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (2016) Verilerince Derlenmiştir.
Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Müteahhitlik, İnşaat Sektörü
Rusya, Türk müteahhitlerinin yurt dışında en çok iş aldığı ülkedir. Rusya,
1990’lı yılların ortalarından itibaren Türk müteahhitler için önemli bir pazar
(Türk firmaları, Rusya’da gerek kamu ihalelerine girmekte gerekse özel projeler yürütmekte) haline gelmiştir. Türkiye-Rusya arasında doğrudan yabancı
yatırımlarda da (müteahhitlik, inşaat sektörü) Rusya lehine bir asimetrik karşılıklı bağımlılık olduğunu söylemek mümkündür.
Şekil 1’de 2015-2018 yıl aralığında Rusya’daki Türk İnşaat firmalarının
toplam işçi sayısı gösterilmiştir.
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Şekil 1. Rusya’daki Türk İnşaat firmalarının toplam işçi sayısı (20152018)
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu’na ait veriler baz alınarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır.
Şekil 1’de, Türk inşaat firmalarının faaliyetleri 2015 yılı Kasım ayında,
SU-24’ün düşürülmesinin ardından ciddi oranda sekteye uğradığı gözlemlenmektedir. Daha sonra yapılan kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılmaya başlamıştır.

Şekil 2. Türk-Rus Doğrudan Yabancı Yatırım Akışları (2005-2017)
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerini baz alarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır.
Şekil 2’de görülmektedir ki; Türkiye 2010 yılından itibaren net yatırım
fazlasına sahiptir. Yaşanan gerginlik ve uygulanan yaptırımların, Türkiye’ye
gelen doğrudan yatırımlarda aynı yıl içinde sınırlı etkisi bulunmaktadır. 2015
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yılına göre doğrudan yatırımlarda Rusya 7. sırada yer alırken (Dünya Bankası),
2016 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım miktarında düşüş
yaşanmıştır (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası).
Enerji: Doğal Gaz, Petrol ve Projeler
Son yıllarda, Türkiye-Rusya ilişkilerinde öne çıkan unsur: ‘Enerji’olmuştur. 2015 yılının Kasım ayında yaşanan ‘Uçak krizi’, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının – Rusya özelinde tek taraflı bağımlılığın yarattığı riskler
olarak ortaya çıkmıştır. Fakat bu olaydan enerji sektörünün çok fazla etkilenmeme nedeni; güvenilir enerji tedarikçisi konumunu tehlikeye atmamak adına
Rusya’nın, bu konuda herhangi bir yaptırım uygulamaması olarak gösterilebilmektedir. Türkiye, doğal gaz ihtiyacının hemen hemen tamamını (%98,8’ini)
ithal ederek tedarik etmektedir. Rusya, %58 oranla Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılamada önde gelen ülke konumundadır. Türkiye’nin bu ihtiyacının
kalan kısmını ise İran ve Azerbaycan’dan boru hattı ile, bunun dışındaki doğal
gaz ithalatını da Cezayir, Nijerya gibi ülkelerden likid gaz şeklinde karşılamaktadır. Nitekim Türkiye’nin Rusya’ya enerjide önemli ölçüde bağımlı olması ve
bu bağımlılığın, her zaman için dış politikada alan daraltan bir unsur olarak
Türkiye’nin karşısına çıkması söz konusudur. Rusya’nın Türkiye’ye doğalgaz
ihracatı konusunda getireceği olası bir kısıtlama veya ücret artışı, ekonomik
anlamda Türkiye’yi çok zor durumlara sokabilecek potansiyele sahiptir.

Şekil 3. 2015 Yılı kaynak ülkeler bazında Türkiye’nin doğal gaz ithalat
oranı (%)
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Kaynak: BOTAŞ ve EPDK
SONUÇ
Çalışmada, uluslararası siyasi krizler ve ekonomik etkileri değerlendirilmiş, devletlerarası bağımlılıkların bu etkileri nasıl şekillendirdiği ele alınmıştır. Bu bağlamda da 2015 yılı Kasım ayında Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi hadisesi ve bunun iki ülke ilişkilerine etkisi, devletlerarasındaki bağımlılıklar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Türkiye ve Rusya ilişkileri
özelinde uçak krizinin tek taraflı bağımlılığın olduğu “enerji sektöründe” çok
da fazla olumsuz etkisi olmamıştır. Karşılıklı bağımlılığın olduğu sektörlerde
ise etkiler farklılaşmıştır. Örneğin çalışmada “dış ticaret ve turizm” sektörlerinde etki fazlaca görülürken, doğrudan yatırımlar gibi hayati ve stratejik işbirliklerini içeren sektörlerde krizin kısmen ekonomik etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın literatürdeki diğer çalışmalardan farkı ve orijinal yönü; bağımlılık, kriz ve ekonomik tepkiler arasında kurulan ilişkiye bir
de stratejik önem boyutunun eklenmesi ile ortaya çıkmaktadır.
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Özet
Türk halkları Orhun-Yenisey, Uygur, Arap, Latin, Kiril gibi yazıları kullanarak tarihi boyunca ortak yazı birliğini korumayı başaran bir millettir. Bu birlik, onların siyasi
ve sosyo-kültürel ilişkilerini istikrarlı sürdürmelerine ve birbirinden kopmadan genel
Türk kültürünü bugüne dek koruyabilmelerine imkan sağlamıştır. Türkler bugün de
ortak yazı birliğini oluşturabilecek ve uluslararası arenada ve Unicode gibi uluslararası semboller sistemine ayrı ayrı değil, dünyanın 5.büyük dilini konuşan 220 milyonu
aşkın Türk nüfusunun ortak yazısı olarak gireceklerse, o yazıya daha ciddî ve daha
itibarlı muamele gösterileceği kesindir. Fakat Türk devletlerinin eğemenlik aldığı 1991
yılında büyük bir heves ve heyecanla ortaya atılan Türk Ortak Yazı davası 30 yıldır
sürdürülmesine rağmen tam sonuçlandırılmış değil. Davanın bugün geldiği durum,
ortak yazı kavramını oluşturan bütün unsurların etraflıca araştırılmasını, Latin yazısına geçmiş ve geçmekte olan dillerin alfabelerindeki harf kadrolarının eşleştirme imkanının tartışılmasını gündeme getirmektedir. Bildiride, Тürk halklarının Latin alfabelerinin ortak yazı ekseninde birleşmesine yön verecek harf eşleştirme konusu ele
alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Ortak Türk Latin Yazısı, egemen Türk devletleri, Türk
halklarının alfabeleri, alfabelerde harf eşleştirme meselesi.

The Issue of Unification of Letters in the Latin Alphabets of the Turkic
Nations
Abstact
Turkic peoples have managed to preserve the unity of a common written
language throughout their history thanks to such scripts as Orkhon-Yenisei,
Uyghur, Arabic, Latin and Cyrillic. This union allowed them to keep their political and socio-cultural relations stable and to preserve the common Turkish
culture to this day, without separating from each other. If today the Turks could create a single written language and enter the international arena and also
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the international system of symbols such as Unicode, together as one, as well
as the 5th largest language in the world with more than 220 million native
speakers, then the attitude to this written language would undoubtedly be
much more serious and respectful. However, the effort to create a unified Turkic script, which was initiated with great enthusiasm and conviction in 1991
when the Turkic States gained independence, has not yet been fully achieved,
even though it has been developing for 30 years. The current situation requires a thorough study of all the elements that make up the concept of the common written language, and discussion of the possibility of pairing and unifying
the letters in the alphabets of the Turkic languages that have already transitioned or are in the process of transitioning into the Latin alphabet. The statement will discuss the issue of unification of letters, which will bring about the
unification of Latin alphabets of Turkic States around a common axis.
Keywords: common Turkic Latin alphabet, alphabets of the Turkic peoples, the question of unification of letters in the Turkic alphabets.
Türkler bugün ortak yazı birliğini oluşturabilecek ve uluslararası arenada ve Unicode gibi uluslararası semboller sistemine ayrı ayrı alfabeler ile
değil, dünyanın 5.büyük dilini konuşan 220 milyonu aşkın nüfuslu Türk dillerinin ortak yazısı olarak girerlerse, o yazının daha ciddî ve daha itibarlı muamele göreceği kesindir. Fakat Türk devletlerinin egemenlik aldığı 1991 yılında
büyük bir heves ve heyecanla ortaya atılan Türk Ortak Yazısı davası 30 yıldır
sürdürülmesine rağmen günümüzde tam olarak sonuçlanmış değildir. Davanın
bugün geldiği durum, ortak yazı kavramını oluşturan bütün unsurların etraflıca araştırılmasını, Latin yazısına geçmiş ve geçmekte olan dillerin alfabelerindeki harf kadrolarının eşleştirme imkanının tartışılmasını gündeme getirmektedir.
Türk halkları XX.yüzyıl boyunca dünyanın 3 büyük yazısını: Arap, Latin,
Kiril yazılarını kullanarak 4 kere harf değiştirmesi ile gerçek bir dünya rekoruna imza atmış oldular. Tabii ki bütün bu harf değiştirmelerin her birinin
belli sosyal, kültürel ve siyasi nedenleri olmuştur. Onların her birinden de
belli dersler çıkartıldığı ve belli tecrübeler edinildiği gibi, her birisi de belli
sıkıntıların çekilmesine vesile olmuştur. Yazı değişikliği her zaman bir önceki
dönemin yazılı kaynaklarının yeni nesile tam aktarılmayacağı açısından alıp
baktığımızda bilgi akışı devamlılığına zararı dokunacağı şüphesizdir. Örneğin,
Türk bölgelerinde yüzyıllardır ortak kullanılan Arap alfabesinin, yapılan reformalara ragmen, Türk ses yapısına tam uyum sağlayamayıışı, matbaa, telg104
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raf gibi 19-20. yüzyıllarda gelişmeye başlayan yeniliklerde yetersiz kalması,
insanları o eksikleri bertaraf edecek başka bir yazı arayışı içine girmelerine
neden olmuştur. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Türk Dünyasının her yerinde toplumun aydın kesimleri tarafından gündeme getirilmeye başlayan Latin
yazısı işte bu talepleri tam karşılayacak türden bir yazıydı.
Neden Latin yazısı?
Bu soru yakınki Türk tarihinde çok kez sorulan bir sorudur. O, zamanında bu davanın ateşli savunucusu, öncülerinden biri olan Azerbaycanlı aydın
Mirza Fetali Ahundov’a da, Türkiye’de bu davayı hayata geçiren Mustafa Kemal Atatürk’e de, 1926’da bu dava uğruna çeşitli Türk bölgelerinden kalkıp
Bakü’ye gelen Türkoloji Kurultayı 131 delegesine de sorulmuştu. Bakü Kurultayı’ndan neredeyse bir asır sonra, geçen yıl hazırladığım Kırgız Latin Alfabesi
projesinin Bişkek’te tanıtımını yaptığım sırada bana da aynı soru soruldu. Demek ki, biz Türkler, 19. asrın ortalarında başlayan Latin harfine geçme davamızı bugüne kadar ne tamamlayabilmişiz, ne de vazgeçebilmişiz.
Türklük aleminin 150 yıl kadar süren süreç içinde Latin yazısından vazgeçemeyişinin asıl nedeni, 1860. yıllarda ne ise, bugün de aşağı yukarı aynıdır: 1) Latin yazısının Türk ses yapısına en uygun yazı olması; 2) eğitimöğretim için kolaylığı, 3) günümüzde dünyanın iletişim ve bilişim ağlarının da
tercih ettiği üstün yazı durumunda olmasıdır.
Türk halkları Orhun-Yenisey, Uygur, Arap, Latin, Kiril gibi yazıları kullanarak tarihi boyunca ortak yazı birliğini korumayı başaran bir millettir. Bu
birlik, onların siyasi ve sosyo-kültürel ilişkilerini istikrarlı sürdürmelerine ve
birbirinden kopmadan genel Türk kültürünü bugüne dek koruyabilmelerine
imkan tanımıştır. 1920'lı yılların başlarında hem Türkiye’de hem diğer Türk
yurtlarında yazı değiştirme konusu sadece bir ülkenin yazısını ilgilendiren
kültürel sorun değil, sosyal ve dinî açılardan da birçok tartışmayı beraberinde getiren, hatta belli kutuplaşmalara kadar giden siyasî bir konu haline gelmişti.
O yüzden 1926 yılında Bakü'de düzenlenen I. Türkoloji Kurultayı'nda
değişik Türk bölgelerinden gelen delegeler dil ve kültürel konularda 38 bildiri
sunsalar da gündemin asıl konusunu alfabe konusunun oluşturduğu boşuna
değildi. O zamana kadar Sovyetler Birliği'ndeki Türkler bu konuda epey yol
almışlardı.
Türk halkları içinden Mart 1917’de ilk olarak Latin yazısına geçen Saha
Türkleri olmuştur. 1922’nin Temmuzunda Azerbaycan Türklerinin de geçme105
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sinin ardından Orenburg, Kazan, Ufa gibi Türk kültür merkezlerinde de benzer girişimler alevlenir ve alfabe hazırlıkları başlatılır. Tatar, Başkurt Türklerinin yeni alfabe örnekleri 1924’te Eşçe (İşçi) gazetesinde yayımlanır. Sovyetler
ülkesinde alfabe konusunun bu şekilde serbestçe ve hızlı yol almasının nedeni,
aslında, V. İ. Lenin önderliğindeki Bolşevikler partisinin Latin yazısını dünya
proleterlerinin ortak yazısı yapma hayalleri ile de örtüştüğü için, hareket İosif
Stalin’in merkezî hükümeti tarafından da güçlü destek görüyordu.
Bakü Türkoloji Kurultayı’ında alınan karar, Türk halklarının Latin yazısına geçmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Bakü Kurultayının kararları ile
oluşturulan Merkezi Alfabe Komisyonu, bütün Türk bölgelerindeki şubelerinden gelen teklifleri değerlendirme ve onlar arasında unifikasyon, yani harf
eşleştirmesi yaparak Ortak Türk alfabesini oluşturma görevini üstlenmişti.
1928’in sonunda bölgelerden gelen 18 proje değerlendirilmiş. Türk halklarının seslerinin tamamını yansıtabilecek 33 harf ve bir işaretten oluşan Yanalif (< Tat. Yanga alif ‘yeni elifba’dan kısaltılmış) alfabesi oluşturulmuş ve
onaylanmıştır. Bu genelleştirilmiş alfabeden her Türk dili kendi seslerine uygun harf seçebilirdi. Aşağıdaki örneklerde 1928 yılında ortak Türk Latin alfabesi Yanalif ile ondan istifade ederek alınan ilk Kırgız Latin alfabesini görüyorsunuz.
Таblo 1. 1927-1929 yıllarında teklif edilen Ortak Türk Alfabesi Yanalif
(33 harf)
A B C Ç D E Ə F GƢH X İ J K Q L MN Ņ O Ɵ P R S Ş T U V Y Z Ƶ Ь
a в ç c d e ə f g ƣ h x i j k q l m n ᶇ o ɵ p r s ş t u y v z ƶ ь
а б ч ж д е ə ф г ғ h x и j к қ л м н ң о ө п р с шщ у й в з з ы

Таblo 2. 1927-1929 yıllarında teklif edilen Kırgız Latin alfabesi (31
harf)
A B C Ç D E K G Q Ƣ Ь İ L M N Ņ O Ɵ P R S Ş T U Y Z J V X HF
a в ç c d e k g q ƣ ı i l m n ᶇ o ө p r s ş t u y z j v x h f

1.tabloda Ortak Türk Latin Alfabesi Yanalif’, 2.tabloda 1929-1940 yıllarında Kırgızların kullandıkları 31 harfli Kırgız Latin alfabesi. İkisini karşılaştırdığımızda, Kırgız alfabesinde ulusal seslerin hepsinin yansıtıldığını, ayrıca
uluslararası alâkalar da göz önünde bulundurularak alfabeye J, V, X, H, F harf-
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lerinin eklendiğini görüyoruz. Böylece, Kırgız alfabesi, Yanalif’in Ə ve Ƶ harfleri dışındaki bütün harflerinden yararlanmış. Kırgız alfabesi yerine herhangi
bir Türk alfabesini de seçseniz, onun da Yanalif temelli olduğunu görecektiniz.
Biz burada, Ortak Türk Alfabesi kavramından rahatlıkla söz edebiliriz. Çünkü
oluşturulmuş ortak alfabenin genel kadrosu da kullanılan diyakritik işaretleri
de bütün Türkler için aynı olduğundan her Türk dili kendisi için ayrı bir alfabe
veya işaret seçmesine gerek kalmadan ortak alfabeden istifade edebilirdi.
Alfabelerin aynı yazı karakterlerine sahip olması, bazı dillere özgü 1-2
özel harf için gerekli açıklamaların da yapılması, Türk halkları arasında iletişimi kolaylaştırmış, karşılıklı birbirinin neşriyatlarını okumada, her türlü yazışmalar yapmalarda engellere yer bırakmamıştır.
Maalesef, Sovyetler ülkesinde yaşayan Türklerin alfabe ortaklıkları için
söylenen bu övgüyü Yanalif ile Türkiye Türkçesi alfabeleri ortaklığı için de
söyleyemeyiz.
Таblo 3. 1927-1929 yıllarında teklif edilen Ortak Türk Alfabesi Yanalif
(33 harf)
A B C Ç D E Ə F GƢH X İ J K Q L MN Ņ O Ɵ P R S Ş T U V Y Z Ƶ Ь
a в ç c d e ə f g ƣ h x i j k q l m n ᶇ o ɵ p r s ş t u y v z ƶ ь
а б ч ж д е ə ф г ғ h x и j к қ л м н ң о ө п р с шщ у й в з з ы

Таblo 4. Türkiye Latin Alfabesi (29 harf)
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
a b c ç d e f g ğ h ı i

j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z

а б җ ч д е ф г ғ х ы и ж к л м н о ө п р с ш т у ү в й з

Tablodan da görüldüğü gibi, Türkiye Türkçesinin Iı harfi dışında bütün
harflerini klasik Latin harflerinden seçerek, onlara diyakritik işaretler koyarak
oluşturduğu 29 harfinden Yanalif’in 10 harfi farklıydı: Əə, Qq, Xx, Ņņ, Ƶ ƶ harfleri edebî Türk dilinde ses ifadesi olmadığı için Türkiye alfabesine alınmayan
harflerdi; Bв, Өө, Ьь, Yy (ü) harfleri Yanalif’e Kiril yazısından uyarlanarak
yapılmış, bazı harfler de bu alfabe için özel olarak uydurulmuş (Əə, Ƣƣ) harflerdi. İki alfabe arasındaki sayısal fark sadece 4 olmasına rağmen, şekilsel fark
10a çıkarılmıştı. Bu rakam, kardeş dillerin karşılıklı okuma, yazmasını engelle-
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yici bir yaklaşıma işaret etmekteydi. Biz burada, ne yazık ki, alfabelerin kardeş
halkların iletişimlerini yalnızca yakınlaştırıcı değil, ayrıştırıcı da rol oynayabileceğinden söz edebiliriz. Sonuçta, bu alfabelerdeki farklılıklar ile Türk dünyasının ortak yazı geleneğinde ilk ayırışmalar başlamış ise, Kiril yazısıyla tamamıyla ayrı yollara düşürülmüştür.
1939-1940’lı yıllarda Sovyetler çapında Kiril yazısına geçildiğinden,
Cengiz Aytmatov’un üzüntülü söylemiyle, Türk halkları o güzelim “elverişli”
yazılarını terk etmek zorunda kalmışlardı. Türklerin Kiril harfli alfabeleri için
de ortak Türk alfabesi kavramından söz etmek mümkün değil. Kiril yazısına
geçiş süreci çok kısa zaman içinde ve hazırlıksız, Latin alfabesinde uygulandığı
gibi Merkezî Alfabe Komisyonu oluşturulmadan, bölge dillerinin Kiril harflerine göre değerlendirmesi, harf eşleştirilmeleri yapılmadan yürütüldüğü için
her dil, kendi harf kadrosunu belirlemede, diyakritik işaretlerin, harf sıralamaların seçimi gibi ortak çalışmalar gerektiren uygulamaları tek başına yapmak zorunda bırakılmıştır. Peşinden yapılan birbirinden farklı imlâ kuralları
da en yakın dillerin bile birbirinin yazısını okuyamayacak kadar farklılaşmasına yol açmıştır. Onları birleştiren tek ortak husus, her ulusal alfabede 33 harfli
Rus alfabesinin tam kadro ve eksiksiz yer alması olmuştur.
Biz bunun örneğini Kırgızca, Kazakça gibi çok yakın iki kardeş dilin Kiril
alfabelerindeki harf farkının 6ya çıkarılmasından görebiliyoruz. Bu fark, Kazak
alfabesine Kırgızcadan farklı olarak (Әә, Һһ, Ұұ, Ii) harflerinin fazla alınmasından, Kırgız alfabesine ise her iki dilin de ortak ses ifadeleri olan (Ғғ, Ққ) harflerinin eksik alınmasından meydana gelmiştir.
Таblo 5. Kazak Kiril Alfabesi (33+9)
А Ә Б В ГҒ Д Е Ё Ж З И Й К Қ Л М Н Ң О Ө П Р СТ У Ұ Ү Ф Х Һ Ц Ч Ш Щ Ъ Ы IЬ ЭЮ Я
а ә б в г ғ д е ё ж з и й к қ л м н ң о ө п р с т у ұ ү ф х һ ц ч ш щ ъ ы iь э ю я

Таblo 6. Kırgız Kiril Alfabesi (33+3)
А Б В Г Д Е Ё ЖИ Й К Л М Н Ң О Ө П Р С Т У Ү Ф Х Ц Ч ШЩЬ Ы Ъ Э ЮЯ
а б в г д е ё ж и й к л м н ң о ө п р с т у ү ф х ц ч шщь ыъ э юя

1990’lu yıllarda beş Türk ülkesinin egemenliğine kavuşmasının ardından ortak Türk Latin yazısına geçme meselesi tekrar gündeme gelmiştir. Latin
harfli ortak Türk yazısını oluşturma ve geçme meselesini müzakere etmek
üzere 1991 yılının 18-20 Kasım günlerinde Marmara Üniversitesi tarafından
tertiplenen Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu'nda 14 Türk yurdundan çağrılan 27 uzman dilbilimci bir araya gelmiştir. Türk halklarının aynı dava uğ108
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runa 1926’da bütün Türk yurtlarından Bakü Türk Kurultayı’na gelen 131 delegenin gayesi ne ise, 1990’lu yılların başında İstanbul’a Çağdaş Türk Alfabeleri
Sempozyumu'na gelen 6 egemen ve 7 federasyon Türk devleti temsilcilerinin
gayesi de oydu: millî dillerinin yapısına ters gelen, gelişmesine engel olan yazılardan kurtulmak ve ortak bir Türk yazısı ekseninde birleşmek idi.
Sempozyumda bütün Türk dillerinin özelliklerini yansıtabilecek ortak
bir alfabe projesinin ortaya koyulması hedefleniyordu. Bütün delegelerin ortak
görüşü, Türkiye alfabesi temelli ortak alfabenin oluşturulması yönünde gelişmiştir. Bu görüşe göre Azerbaycan'dan - 4 (Теlgat Bariyev, Feridun Celilov,
Еfrasiap Gemalmaz, Аfat Gurbanov), Tataristandan - 2 (Rafael Muhammedinov, Аhmet Temir), Каzakistan'dan - 1 (Аbduali Kaydarov) gibi katılımcılar tarafından hazırlanan 7 proje teklif edilmiştir. Uzun süren değerlendirmeler sonucunda Türkiye alfabesi temelli, 34 harfli Türk Ortak Latın Alfabesi üzerinde
oy birliğine varılmıştır.
Таblo. 7. 1991-1992 yıllarında teklif edilen Ortak Türk Latin Alfabesi
(34 harf )
A B C Ç D E Ä F G Ğ H I İ J K Q L MN Ñ O Ö P R S Ş T U Ü VWX Y Z
a b c ç d e ä f g ğ h ı i j k q l mn ñ o ö p r s ş t u ü v w x y z
а б ж ч д е ǝ ф г ғ h ы и j к қ л м н ң о ө п р с ш т у ү в w x й з

Sempozyumu takiben yapılan bilimsel ve siyasi yetkililerin de imzaladıkları seri anlaşmaların arkasından Azerbaycan 1992 yılında, Özbekistan
1993 yılında, Türkmenistan 1993 yılında Latin harflerine resmî olarak geçtiler.
Kazakistan da 2017 yılında 8 yıl içinde geçiminin tamamlanması hedeflenen
yeni alfabeye geçme kararı aldı. Tataristan’ın 1999 yılında kabul ettiği alfabe
kanunu, 5 yıl çalıştıktan, eğitim başta olmak üzere basın-yayın organlarında da
kayda değer kaynakların bu harflerle yayımlanarak epeyce yol alındıktan sonra durduruldu. Fakat başından beri Latin harfine geçme fikrinin öncüleri olarak tanınan Tatar Türkleri İnalif' (internet ortamında alfabe) adını verdikleri
alfabelerini günümüzde de aktif kullanmaya devam etmektedirler. Egemen
Türk devletleri içinden Latin harfine geçmeyen, henüz geçme hazırlığı dahi
yapmayan tek ülke olarak Kırgızistan kalmıştır. Bizim 2019 yılında yeni Kırgız
Latin Alfabesi taslağını hazırlayıp Bişkek’te kamuoyu yoklaması yapmamızın
nedeni de bu sebeptendi.
Fakat Türk devletlerinin birkaç kez değiştirerek kabul ettikleri yeni alfabelerinin kendi aralarında da, 1991 yılında Ortak Türk Latin alfabesi olarak
teklif edilen 34 harfli alfabeyle de uyumlu olduğu söylenemez. Örneğin, bunu
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34 harfli alfabe ile yürülükte olan Özbek, Kazak alfabelerinin karşılaştırmasından da görebiliriz.
Таblo. 7. 1991-1992 yıllarında teklif edilen Ortak Türk Latin Alfabesi
(34 harf )
A B C Ç D E Ä F G Ğ H I İ J K Q L MN Ñ O Ö P R S Ş T U Ü VWX Y Z
a b c ç d e ä f g ğ h ı i j k q l mn ñ o ö p r s ş t u ü v w x y z
а б ж ч д е ǝ ф г ғ h ы и j к қ л м н ң о ө п р с ш т у ү в w x й з

Табло 8. Kazak Latin Alfabesi (32 harf )
A Á B D E F G Ǵ H I I J K L M N Ń O Ö P Q R S T U Ú V Y Ý Z Sh Ch
a à b d e f g ǵ h i ı j k l m n ń o ö p q r s t u ú v y ý z sh ch
а ə б д е ф г ғ х i йж к л м н ң о ө п қ р с т ұ ү в ы у з ш

ч

Табло 9. Yürürlükteki Özbek Latin Alfabesi (29+1 harf)
A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ch G’ O’ Sh Ng ‘
a b d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z ch g' o' sh ng ‘
а б д е ф г h и j к л м н о п қ р с т у в x ү з ч ғ ө ш ң ъ

Fakat Özbekistan, 1993 yılında kabul ettiği alfabesini 2019 yılında tekrar
yeni redaksyonu ile değiştirme kararı aldı. Yeni Özbek alfabesinin Türkiye alfabesine daha yakınlığı, aynı zamanda önceki alfabesindeki digrafların (ch, sh,
ng) ortadan kaldırılmış olması, memnuniyet verici bir gelişmedir. Şu an aynı
seslerin ifadesi olan digraflar sadece Kazak alfabesinde bulunmaktadır. Aslında, Türk dillerinde [ç] [ş] [ñ] seslerinin yoğun kullanılan sesler olduğunu dikkate alırsak, onların arka arkaya geldiği durumlar hem okumada hem yazmada
sıkıntı yaratacağı kesindir.
Tarafımızdan hazırlanmış olan Kırgız Latin alfabesi taslağında bu sebeple digraflara yer verilmemiştir. Söz konusu üç harfin karakterleri klasik Latin
harflerine diakritik belgilerin konulması ile hal olunmuştur. Burada, neredeyse asırlık Latin alfabesi geçmişi ve deneyimi olan, ayrıca IPA’ya (International
Phonetic Alphabet) göre Latin-5 Turkish olarak dünyaca tanınan Türkiye Türkçesi alfabesinden örnek alınmışır. Alfabe taslağını hazırlarken biz Kırgız yazısının çağdaş hayatın gereksinimi olan eksiği doldurmasını, kardeş halklar ile
internet ortamında da olsa aynı safta yer almasını hedeflemiştik. İnarip’in harf
seçimi 34 harfli Ortak Türk Latin alfabesi dışına çıkılmadan hazırlanmıştır.
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Таblo 10. 1991-1992 yıllarında teklif edilen Ortak Türk Latin Alfabesi
(34 harf )
A B C Ç D E Ä F G Ğ H I İ J K Q L MN Ñ O Ö P R S Ş T U Ü VWX Y Z
a b c ç d e ä f g ğ h ı i j k q l mn ñ o ö p r s ş t u ü v w x y z
а б ж ч д е ǝ ф г ғ h ы и j к қ л м н ң о ө п р с ш т у ү в w x й з

Таblo 11. Teklif edilmekte olan Kırgız Latin Alfabesi. İnarip. (33 harf)
A B C Ç D E F G Ğ H X I İ J K Q L MN Ñ O Ö P R S Ş T U Ü VWY Z
a b c ç d e f g ğ h x ı i j k q l m n ñ o ö p r s ş t u ü v w y z
а б ж ч д е ф г ғ - х ы и j к қ л м н ң о ө п р с ш т у ү в - й з

Qırğız Latın Alfaviti (İnarip) (33 tamğa)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aa
Bb
Cc
Çç
Dd
Ee
Ff
Gg
Ğğ
Hh
Iı

а
б
ж
ч
д
е
ф
г
ғ
ы

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

İi
Jj
Kk
Qq
Ll
Mm
Nn
Ññ
Oo
Öö
Pp

и
j
к
қ
л
м
н
ң
о
ө
п

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Rr
Ss
Şş
Tt
Uu
Üü
Vv
Xx
Yy
Ww
Zz

р
с
ш
т
у
ү
в
х
й
з
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ÖZ: Müzik tarihinde Rus müziği ve bestecileri önemli bir yer tutmaktadır. Rus
müziğinin aynı dönem yaşamış iki önemli bestecisi olan Dmitry Shostakovich ve Sergei
Sergeyevich Prokofiev 20.yüzyıldaki müzikal anlayışları ile öne çıkmışlardır. Kaynak
tarama yöntemi kullanılarak yapılan bu nitel çalışmada sözü edilen iki bestecinin müzikal anlayışlarının ele alınarak karşılaştırmalı incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın
sonucunda genel olarak Dmitry Shostakovich ve Sergei Sergeyevich Prokofiev’in müzikal anlayışlarında yeni klasikçilik çizgilerinin ortak olduğu fakat özellikle geleneğe
bağlılıkta bazı farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Dönem, Shostakovich, Prokofiev, Rus Besteciler

Comperative Study of Musical Appreciation of Dmitry Shostakovich and
Sergei Sergeyevich Prokofiev
Keywords: Contemporary Term , Shostakovich, Prokofiev, Russian Composers

1. GİRİŞ
Müzik tarihinde Shostakovich ve Prokofiev, adları her zaman birlikte
anılmış iki ünlü bestecidir. Aynı dönemde yaşamış olmaları ve Sovyet bestecisi
olmaları dışında müzikal anlayışlarındaki benzerlik, bu iki bestecinin birlikte
anılmasına en büyük sebebidir. Teknoloji ve sanayi alanındaki gelişmelerin baş
gösterdiği 20.yüzyıl, müzik sanatındaki yeni akımları, farklı deneysel çabaların
ortasında bu iki büyük besteciyi zaman zaman yalnız bırakmıştır. Bu yalnızlık,
yaşadıkları ülke olan Rusya’da Sovyet rejiminin getirdiği baskılarla daha da
gün yüzüne çıkmış, müziklerini ülke dışında duyurma yoluna da itmiştir. Her
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iki besteci de eserlerinde geleneği, kendi müzikal doku ve karakterlerini aynı
potada eritmeyi başarmışlardır.
19.yüzyıl, bir önceki yüzyılın getirdiği siyasi, politik, askeri, bilimsel ve
sanatsal sonuçlarıyla birlikte ulusal bilincin yeniden uyanışa geçtiği yüzyıl olarak anılabilir. Bu sonuçların hepsi bir yana müzik alanında da çeşitli gelişmeler
kendini göstermiş ve ulusal bir akım olma yolunda ilerlemiştir. Bu yüzyıla kadar Fransız ve Alman ekollerinin ağır bastığı müzik sanatında, artık her ülke
kendi kimliğini yansıttığı ulusal bir anlayış oluşturmuştur. Alman müzikolog ve
müzik eleştirmeni Alfred Einstein’a (1880-1952) göre, ‘19.yüzyıl bestecilerinin
kendi halklarına duydukları yakınlık, o dönemin deyişiyle ‘toprağa geri dönme
akımı’, ulusal müzik stillerinin kimlik yönünden gelişimine yol açmıştır’ (1954:
191). Taşra ve kırsal kesimde yaşayan halk günlük konuşma dili kadar dans ve
şarkı geleneğini de gün yüzüne çıkarmış, halk ezgilerinden yararlanarak eserler veren bestecilerin eserlerine ilgi artmıştı. Köyden, kalabalık nüfuslu merkezlere yerleşen halk, opera ve bale konserlerine giderek kendi dilinde, kendi
tarzında bir şeyler duyma beklentisine girmişti. Bu beklenti doğrultusunda Rus
Beşleri1 olarak anılan bestecilerin öncülüğünde 19.yüzyılın son çeyreğinde
Avrupa’nın her bölgesinde ulusal anlayışta eserler besteleyen besteciler ortaya
çıkmıştır.
Her ne kadar Ulusal Rus müziğinin gelişiminde Rus Beşleri’nin katkısı
büyük olsa da, bu gelişimin ilk temsilcilerinin Mikhail İvanovich Glinka (18041857) ve ardılı Aleksandr Dargomijiski (1813-1868) olduğu unutulmamalıdır.
Her iki besteci de kendinden sonraki kuşak tarafından Rus Beşleri grubuna
temel oluşturmuşlardır. Yine hemen hemen aynı dönemde yaşamış, Piyort
İlyiç Tchaikovsky (1840-1893) ve Anton Rubinstein (1829-1894) verdikleri
eserlerin derinliğinin yanı sıra, 19. yüzyıl Rus romantizminin kurucuları olarak
görülebilirler.

Aleksandr Borodin (1833-1887), Cesar Cui (1835-1918), Mili Balakirev (1837-1910), Modest
Musorgski (1839-1881), Nikola Rimski-Korsakov (1844-1908).
1
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Şekil 1: Rus Bestecilerin Kronolojisi (Çınar, 2010: 38)

20.yüzyıl, 19.yüzyıldaki gelişmelerden bir adım öteye giderek bilim, teknoloji ve toplumsal hayattaki “Büyük Sıçramalar Çağı” olarak görülmüştür.
Ayrıca hemen yüzyıl başında 1.Dünya Savaşının başlaması (1914), ardından
Amerika’daki Büyük Buhran (1929) ve 1939 yılından başlayıp 1945 yılında
sonra erecek 2. Dünya Savaşı pek çok değişimi de birlikte getirmiştir. Bu olayların yarattığı sosyo-ekonomik boyutun yanı sıra sanatın her dalında farklı
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gelişmeler gözlemlenmiştir. Ses hiyerarşisinin bilerek bozulduğu ezgiler, tonal
anlayışın yerini modal ve atonal olarak adlandırılan farklı ses dizilerinin ve
sınıflandırılmalarının kullanımı, düzenli ritmik örgü yerine aritmik ya da poliritmik gibi daha önce kullanılmamış deneysel çalışmalara yer verilmesi aslında
20.yüzyılda yeni bir müzikal anlatım yolunun önünü açmıştır. Aslında bu yeni
müzik anlatımı, 19 yüzyıl sonuna doğru yoğun kromatik armoninin kullanılması sonucu tonalitenin zayıflatılmasıyla bir nevi hazırlanmıştı. 20. yüzyıl bu
gelişmeler ışığında birçok akım ve stil doğurmuştur. Bu akım ve stillerden etkilenerek eserler veren Sergei Sergeyevich Prokofiev ve Dmitry Dmitryevich
Shostakovich de klasik anlayışı yeniden ele alarak Neo-klasik bir anlatımla
20.yüzyıl müziğine katkıda bulunmuşlardır.
2. İNCELEME
20.yüzyılda Rus müziğine kimlik kazandıran, Prokofiev ve Shostakovich,
müzik tarihi kitaplarında isimleri ardarda anılan iki bestecidir. Her iki besteci
de üstün yeteneklerini kanıtlamışlar, özellikle 20. Yüzyılın başında YeniKlasikçilik akımının öncü isimleri olmuşlardır. Çalışmanın bu kısmında her iki
besteciye ayrı ayrı yer verilecek, ardından iki bestecinin müzik anlayışları karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
2.1 Sergei Sergeyevich Prokofiev
Rusya’da 1917 yılında gercekleşen devrim öncesinde ve Sovyetler Birliği
döneminde üstün yeteneğini kanıtlayan Sergei Sergeyevich Prokofiev (18911953), lirik ve dramatik yapıtlarıyla 20. yüzyıl Rus müziğinin verimli bestecisidir. On bir yaşında St. Petersburg Konservatuarına giren Prokofiev, sırasıyla
Rimski - Korsakov ile kompozisyon, Anette Essipova ile piyano, Nikolai Cerepnin ile orkestra şefliği çalışmıştır. 1912'de I. Piyano Konçertosunu besteleyen
Prokofiev, 1914'de yazdığı ve Stravinsky'nin Bahar Ayini'nden esinlendiği orkestra için İskit Suiti ile kendini kanıtlamıştır. 1918'de yapıtlarını tanıtmak
amacıyla Fransa ve Amerika'ya geziye çıkan besteci, 1920’de Paris'e gelerek
Diyagilev'in bale topluluğu için en başarılı yapıtlarından biri olan Soytarı
(Chout) adlı bale müziğini yazmıştır. Rusya dışında yaşadığı 1933 yılına kadar
olan dönemde çok sayıda orkestra yapıtı besteleyen Prokofiev, 1933'de Sovyetler Birliği'ne yerleşmiş ve yaşamının sonuna değin yapıtlarını burada vermiştir. ‘Artık müzikal dili olgunluğa erişmiş ve Sovyetler Birliği’nin desteklediği bir sanatçı olarak geniş halk kitlelerine seslenmeye hazır hale gelmiştir. Önceleri Ekim Devrimi’nin 20. yıldönümüne ya da Stalin’e kaside gibi besteler
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yapar. Aynı zamanda Romeo Juliet balesi ve Beşinci Senfoni gibi büyük çapta
yapıtlarını üretir. Ancak ortam çok gergindir. Shostakovich’in Lady Macbeth’i o
sıralarda olaylar yaratmış ve kendi Romeo Juliet’i reddedilmiştir. Peter ve Kurt
gibi öğretici bir yapıtla tiyatro ve film müzikleri besteler. Eisenstein’ın filmlerine yazdığı müzikler de bu döneme rastlar: Aleksandr Nevski ve Korkunc İvan
gibi. Sinderelia balesini geniş kitleleri etkileyecek bir yapıt olarak düşünür ama
bale yine de gösterime alınmaz.’ (İlyasoğlu, 1994: 254).
Prokofiev, ülkesindeki ideolojik sanat tartışmaları çerçevesinde, resmi
Stalinist kültür politikasına uyum göstermek zorunda kaldı. Bu dönemdeki
yapıtlarında avantgard ton dilinden uzaklaşıp 19. Yüzyıl Rus müzik geleneğine
dönmüştür.2
Yaşadığı dönemde sanatçılar üzerinde kurulan politik baskılardan dolayı
kendisi de etkilenmiş ancak tüm bu baskılara rağmen uzun süre yazısındaki
modern ve karakteristik özelliklerini koruyabilmiştir. Ancak sonuçta Stalin’in
emriyle, uzun süre sürdürdüğü araştırmacı ve deneysel yaratılardan vazgeçmek zorunda bırakılmıştır (Arslan, 2006: 72).
Prokofiev, müzikte izlediği çizgiyi şöyle açıklamaktadır:
“Başlangıçtaki klasik dönemim çocukluğuma rastlar. Annemin iyi derecede
piyano çalmasından dolayı Beethoven sonatları tanıma imkanı buldum. Böylece
neo klasik stilde sonatlar ve konçertolar yazdım. İkinci türdeki eserlerim yenilikçi
anlayıştadır. Kişisel bir armonik dil arayışına girdim. Üçüncü dönemimde toccato
gibi eserler verdim. Bu alanda, bir zamanlar çok beğendiğim Schumann’ın toccato yazısından etkilenmiş olmalıyım. Dördüncü öğe liriktir. Aslında çalışmalarım
dört dönemden oluşur. Beşinci öğe gibi görülen güldürü, sadece diğer özelliklerin
bir çeşitlemesidir” (Aktaran Pamir, 1981: 201, Kütahyalı, 1981: 162-63 ).
Müziği ülkesi içinde ve dışında ün kazanmış Prokofiev’in stili şu öğelerin
bileşiminden oluşur:
(1) Modern armonik dissonans; (2) multi-tonal ve çoğunlukla bitonal yazı; (3) lirik melodi; ( 4) düz, sapmasız bir ritm ve ölçü; (5) formun genel açıklığı. Belli bir ölçü dahilinde stili, neo-klasik anlayışa yakındır (Çelebioğlu, 1986:
87).
Prokofiev, Avrupa’da yenilik getirmeyen Yeni-Klasikçi (Neo-Klasik) akım
içinde yer alarak eserlerinde Rus müziği renklerini şiirsel bir dille vermeye
yönelmiştir (Say, 2019: 149). Birçok 18. yüzyıl bestecisinin yaptığı gibi Prokofiev de belli bir temayı bir operasında, bir senfonisinde veya bir bale müziğin2

YENİ BİNYIL, (?). Yüzyılın 100 Bestecisi, İstanbul: Afa Yayıncılık.
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de aynen kullanmıştır. Gerek güzel temalarının melodik çizgilerinden, gerekse
operaya ve Romantik veya neo romantik konuları seçmesi açısından büyük bir
lirik besteci olarak tanımlanabilir. Glinka ve Tchaikovsky gibi aynı ruh halini
taşıyan nesildendir. Rus halkının kahramanlıklarını Alexander Nevsky, Simeon
Kotko ve Savaş ve Barış’ta ifade etmiştir. Diaghilev'in ısmarladığı “Şut” adlı
alaycı peri masalında lirik özellikler ve samimi hislerini ortaya koymuştur (Çelebioğlu, 1986: 221).
Bestecinin ilk dönemine ait yapıtları, 1917 Devrimi’ne hazırlanan Rusya’nın durumunu yansıtır nitelikte, bireysel olmayan, karanlık ve iddialıdır.
Baleleri, Eisenstein’ın filmleri için müzikleri, piyano konçertoları ve senfonileriyle 20. yüzyılın ilk yarısını ikinci yarısına geçişi sağlayan ve köprü görevi
gören bestecilerden biridir.
2.2. Dmitri Dmitrievich Schostakovich
Dmitri Dmitrievich Shostakovich, annesi ile başladığı müzik ve piyano
derslerinde kısa zamanda büyük aşama kateder ve 1919’da St. Petersburg
Konservatuarı’na girer. Nikolayev’in bestecilik, Steinberg’in orkestrasyon ve
armoni sınıflarından başarıyla mezun olur. Kariyerine parlak bir piyanist olarak başlamasının yanı sıra, ortaya çıkan ilk besteleri de ilgiyle karşılanır.
1926’da ilk senfonisinin çalınması farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep
olur. Önce çok beğenilen yapıt, politik çevrelerce burjuvazi zevklere yönelik
olmakla suçlanır. 1928’de Sovyet müziğinin elçisi olarak yarı resmi bir görev
verilir ve dünyayı dolaşarak Rus müziğini tanıtması istenir. Buna karşılık yenilikçi yöntemlerde eserler yazmasının sonucu kişisel bir müzik dili yaratmaya
başlaması nedeniyle ve ince alayla yüklü Burun adlı nükteli operasıyla yeni
tepkilerin odağı olur. 1931’de New York Times’ın Aralık sayısına verdiği bir
demeçte besteci, kendini bir devrimci-popülist olarak tanımlar ve içinde ideoloji taşımayan müzik düşünemediğini söylemesiyle Batı dünyası tarafından“komünist besteci” olarak anılmaya başlar. (İlyasoğlu, 1994: 257).
Shostakovich, modern armonik ve tonal yöntemleri kullanmakla beraber
müziği pek fazla dissonans değildir ve atonalliğe nadiren yaklaşır. Ritmik ve
ölçü tekniği açısından tutucudur (Çelebioğlu, 1986: 88).
Shostakovich sanat yaşamının ilk yıllarında, özellikle Romantiklerden
Mahler ve aynı zamanda Berg ve Hindemith etkisi altındadır. Bunu Birinci Senfonisinde izlemek mümkündür. Shostakovich hiç bir zaman tonal ifadeyi terketmemiş ve politonalizm atonalizm veya on iki ton teknikleri gibi 20. yüzyıl
kavramlarma yer vermemiştir. Birçok yapıtı ideolojik ve çağdaş temaları taşı118
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yan programlı müzik türündedir. Besteci, zaman zaman Sovyet makamlarının
suçlamalarına uğramış, bu nedenle birçok eserinde resmi makamlarını isteklerini yerine getirmeye çalışmıştır (Çelebioğlu, 1986: 231).
Yapıtları arasında on beş senfonisi özel bir yer tutar, bunların hemen
hemen hepsi, bestecinin kendi kendini eleştirme niteliğinden yoksunluğunun
tanıtı olarak gösterilebilecek aşın bayağılıktaki sayfaları yanında, başarılı bölümleriyle Shostakovich’i yirminci yüzyılın ileri gelen senfonicilerinden biri
olma durumuna yükseltmiştir. Gençlik yıllarında, 1920’lerin Almanya'sında
geçerlikte olan eğilimlerle ilgilenen, çağdaşı Viyanalıların müziğe getirdikleri
yeni dile kulak veren ve bunu uygulamaya çalışan, yukarda da belirttiğimiz gibi
devrim müziği yolunda önemli yapıtlar da veren Shostakovich, Mzensk’li Lady
Macbeth operasıyla ve dördüncü senfonisiyle rejimin tepkisini çekmiş, beşinci
senfonisiyle rejimin istediği müzik dilinde eser vermiştir (Mimaroğlu,
1995:168).
2.3. Sergei Sergeyevich Prokofiev ve Dmitri Dmitrievich Schostakovich ’in Müzikal Anlayışlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi
Shostakovich ve Prokofiev aynı zaman aralığında yaşamalarından ve
Sovyet rejimi döneminde müzik yapmak zorunda olduklarından dolayı müzik
anlayışlarında genel olarak benzerlikler ve uyumluluk söz konusudur.
Prokofiev ilk bestecilik yıllarında avant-garde bir besteci olarak sayılmış,
19.yüzyıl Rus bestecilerin renkli çizgisini devam ettirmiştir. 20.yüzyıl başlarında yeni modasına uymamış, klasikçi yapıyı kendine has üslubuyla birleştirmiştir. 1930 yıllarına kadar bestelediği eserlerden dolayı kübist3 olarak da
tanımlanmıştır. Müziğindeki ezgiselliğe ve eşlik eden disonans armonizasyona,
keskin ritmik yapıyı da ekleyerek modern ve gelenekçiliği birbirine bağlayan
lirik bir besteci olarak öne çıkmıştır.
1941’de Sovyet Müzik dergisine yazdığı bir makalede müziğini kısaca
şöyle tanımlamaktadır:
“Önce klasik çizgi…Sonat biçimindeki verimimde yeni klasik amaca dönük
kaldım…” Ayrıca makalesinde dört ayrı eserinden örnek vererek her birinin
farklı karakterlerde eserler olduğundan bahsetmiştir (Klasik- Özgür Armonik
Dil- Ezgisellik ve Orkestralama- Lirizm) (Yener, 1992: 94).
Kübizm’i savunan sanatçı. Kübizm ise insanları ve diğer formları betimlerken geometrik
şekiller kullanan, Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından başlatılan bir sanat akımıdır.
Müzikte Igor Stravinsky ön plana çıkmıştır https://www.tesadernegi.org/kubizmintarihi.html?0c86f0&0c86f0 (Erişim Tarihi: 20.11.2020).
3
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Yeni-klasikçi akım içinde yer alarak yapıtlarında Rus müziği renklerini
şiirsel bir dille vermeye çalışmıştır. Prokofiev’in sanatındaki ince alay, Stravinski’ninkine çok benzemektedir. Birçok müzikolog ve eleştirmen tarafından,
Prokofiev’in müziğinin çok kolay anlaşılabilecek bir karaktere sahip olduğu,
fakat en belirgin yanının alaylı, mizahlı ve hiciv dolu olduğu değerlendirmesi
yapılır. Eisenstein’ın filmleri için ise “Prokofiyev’in müziği olmaksızın düşünülemez” denmiştir. Piyano konçertolarındaki teknik bestecinin kendi piyano
ustalığını yansıtır. (İlyasoğlu, 1994: 255).
Prokofiev’in armonik dilinin oluşumunda ilk etki Scriabin’in müziğiyle
olmuştur. Fakat besteci bu oluşumun sonrasında farklı arayışlara da girmiştir.
Bu farklı arayışları genel olarak tonal armoni prensipleri üzerine kurgulamıştır. Çağdaş armoninin tüm özellikleri eserlerinde kendine has üslubuyla ortaya
konmuştur (Elhankızı, 2012: 208).
Prokofiev'i herhangi bir müzik hareketinin veya döneminin temsilcisi
olarak görmek yanlış olur. Birçok 18. yüzyıl bestecisinin yaptığı gibi Prokofiev
de belli bir temayı bir operasında, bir senfonisinde veya bir bale müziğinde
aynen kullanmaktan çekinmemiştir. Esasen klasik olan Prokofiev'in sanatı
atletik, dengeli ve canlıdır. Gerek güzel temalarının melodik çizgilerinden, gerekse operaya ve romantik veya neo-romantik konuları seçmesi açısından bir
lirik besteci olarak tanımlanabilir. Glinka ve Tchaikovsky gibi aynı ruh halini
taşıyan nesilden olduğu değerlendirilebilir.
Bestecinin Klasik Senfoni’si, Yeni Klasikçiliği başlatan ilk yapıt olarak görülür. Op.25 Klasik Senfoni, Prokofiev’in Haydn senfonilerini örnek alarak bestelediği ve senfoni çağının bir çok bestecisini etkileyen görkemli bir eserdir.
Dört bölümlü senfoni hicivli karakteri ve orkestra renklerinin zarif ve parlak
kullanımı ile dikkati çekmiştir. İlk icrası 1918’de Petersburg’da yapılmıştır.
Birinci bölümü yaylı çalgıların sunduğu iki ana temadan kuruludur. Her
iki temanın da ilerleyişi ve gelişimi parlak ve sevimli bir karakterdedir. Aynı
zarif karakteri devam ettiren ikinci bölümden sonra “Gavotte” başlıklı üçüncü
bölüm gelir. Besteci, Mozart senfonilerindekine tezat oluşturacak şekilde “Menuet” yerine “Gavotte”’u tercih etmiştir. Senfoni akıcı bir üsluptaki son bölümle
tamamlanır (Yener, 1992: 92).
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Şekil 2: Prokofiev- op.25 Klasik Senfoni 1. Bölüm Giriş Teması (Piyano
Redüksiyonundan)
Klasik Senfoni’nin biçimciliğine karşılık aynı yıl bir Sümer efsanesi üzerine bestelediği “Yedidirler Yedi” adlı yapıtı karmaşık dokudan beslenmiş "aşırı
modern" bir müzik olması bakımından "Klasik Senfoni'nin tam zıttıdır. Açık
olarak görülebilir ki Prokofiev, bir üslûp arayışı içerisindedir. (Mimaroğlu,
1995:168).
Prokofiev’in müziği, kolay anlaşılabilecek bir karakterde olmasının yanı
sıra en belirgin özelliği, mizahi ve hicivli olmasıdır. Hareketli figürlerle dolu
olan ezgilerine, ölçülü kullanılmış disonans aralıklar, politonalite ve metrik/simetrik ritimlerle bu mizahi duygu öne çıkmaktadır (Pamir, 1981: 201).
Shostakovich ise müzikal dilini şöyle tanımlamıştır:
“Kendisini dünyadan ve çevresinden yalıtmış bir sanatçının kötü bir kaderi
önceden kabullendiğine inanmışımdır. Halktan ve dolayısıyla dinleyiciden yoksun
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bir besteci olanaksızdır. Sanatçı halkın hizmetinde kalmayı bilmelidir. İşte bu
nedenle kolay anlaşılır müzik yazmaya çalışırım ben…” (Yener, 1992: 88).
Shostakovich’in yukarıda kendi cümleleri ile belirttiği özelliklerinin yanı
sıra, besteci o dönemki Sovyet rejimini memnun etmeye yönelik eserler de
vermiştir. Müziğindeki yapısal bütünlük ve orkestralamadaki ustalığı onu
20.yüzyılın başlıca senfoni bestecilerinden biri yapmıştır. Prokofiev etkisinde
kalmasının yanı sıra Çaykovski, Mahler ve Sibelius etkileri müziğinde görülmektedir. Özgürce kullandığı uyumsuz aralıklar ve akorlar, karışık kontrpuan
yapısı müzikal dilinde önemli bir yere sahiptir. Geçici olarak On iki Ton müziğine kaymasına karşın tonaliteye bağlılığını korumuştur. Seçkin tutumu ve
satirik üslubu hemen her yapıtında kendini gösterir.
Yazar David Fanning, Shostakovich’in müziği üzerine şöyle söylemektedir:
“Shostakovic’in müziğinin Batıda anlaşılamasında en önemli eksiklik, ‘armonik’ ve ‘tonal’ dili ile ilişkilidir. Batılı müzik analizcileri genellikle ‘tonal’ veya
‘atonal’ olmak üzere iki ‘armonik’ dil stillerinden birine kategorize ederler; bir
besteci- Schostakovich’in bazen ‘tonal’, bazen ‘modal’ bzaen ikisinin arasında bir
yerlerde ve bazen her ikisinin de sınırları dışında olması gibi- bu iki kategorinin
belirsiz bir birleşiminde olduğunda geleneksel müzik analiz tekniklerinin uygulanmasında sorunlar oluşmaktadır” (Aktaran Ayvazoğlu, 2016: 13).
Shostakovich’in, 2.Dünya Savaşında Almanya’nın Sovyetlere saldırdığı
dönemde önemli bir yere sahip olan Leningrad kuşatmasını anlattığı
7.Senfonisi, bestecinin müzik repertuarına kazandırdığı en önemli senfonik
eserlerinden biridir. Savaşta gönüllü olarak yer alan besteci eseri 1941 yılının
Kasım ayında tamamladı. ‘Senfonide Rus halkının kahramanlığını gösteren
davul eşliğinde bir zafer şarkısını, nazilerin yürüyüşünü canlandıran gürültülü
bir marş temasıyla birleştirdi’ (Feridunoğlu, 2005: 248). ‘İlk defa 1 Mart 1942
tarihinde Kuybişev kentinde Bolşoy Tiyatro Orkestrası tarafından yorumlanmış, dakikalar süren coşkun gösterilerle karşılanmıştı. Yarattığı büyük yankı
üzerine, partisyonun tümü mikrofilm üzerine alınarak Kuybişev’den uzun uğraşlar sonucu New York’a gönderilmiş, yapıt 19 Temmuz 1942 tarihinde ünlü
orkestra şefi Arturo Toscanini yönetimindeki NBC Senfoni Orkestrası tarafından radyo ile tüm dünyaya sunulmuştur’ (Yener, 1992: 90).
Şarkı benzeri ezgileri ve bu ezgilerdeki beşeri imgeleri yoğun dramatik
doku ile birleştirerek daha zengin ve daha derin bir müzik biçemine ulaşma
arzusunu Leningrad Senfonisinde gerçekleştiren Shostakovich’in bu eseri,
yirminci yüzyıl müziğinin tarihsel bir başarısı olarak da görülebilir. Besteci,
müziğin “çaptan düşmediğini” ve müziği anlamanın zor olmadığını, halkın yaşamında en büyük önemi taşıyabileceğini, halka gericiliğe ve insanı yok etmek
isteyen güçlere karşı toplu mücadelesinde esin verebileceğini böylece kanıtlamış oldu (Finkelstein, 1986: 153).
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Şekil 3: Shostakovich- 7.Senfoni 1 Bölüm Giriş Teması (Piyano Redüksiyonundan

3. SONUÇ
20.yüzyılın ortalarına kadar Sovyetler Birliği'nde yeni ve deneysel müzik
akımlarına dönemin rejimi izin vermemiş, bestecilerin rastlamsal ve elektronik
müzikten uzak durmalarını, atonal ve disonans melodik çizgiye izin vermemiş,
ezgilerin bellekte tutulabilir olmasına, sahne yapıtlarında Sovyet yaşamının
vurgulanması istemiştir. Bazı besteciler bu kurallara uygun müzikler yazarken,
bazıları ise bu isteklere cevap vermemişlerdir. Rus müziğinin iki önemli bestecisi Prokofyev ve Shostakovich de zaman zaman bu isteklere uygun müzikler
yazmak zorunda kalmışlarsa da özgün müzikal dillerini diri tutmaktan da asla
vazgeçmemişlerdir.
Her iki besteci de müzik kariyerlerine çok iyi birer piyanist olarak başlamışlardır. Tonaliteye bağlılıklarını eserlerinde göstermişler ve kullandıkları
müzikal cümleler satiristik karakteri yansıtmıştır. Prokofiev, Shostakovich’e
göre daha yaşlı olmasından dolayı 19.yüzyılın sonlarında yer alan müzikal
akımlardan daha çok etkilenmiş, özellikle Yeni-Klasikçi akımı benimsemiştir.
Her iki besteci de piyano, oda müziği ve senfonilerinin yanı sıra çok sayıda film
için müzikler yazmışlar hatta senfonik eserlerinin bazı bölümleri filmlerde
kullanılmıştır. Özellikle Einstein’in filmleri için her iki besteci de müzikler
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yazmışlardır. Modern (20.yüzyıl) çağın getirdiği yeniliklere mesafeli duran
Prokofiev ve Shostakovich, ezgiselliği ön planda tutan bir müzikal dokuyu
eserlerinde ön planda tutmuşlardır.
Prokofiev’in müzikal kariyeri yaklaşık dört farklı anlayışta ilerlemiştir.
Başlangıç eserleri klasik, sonra kişisel armoni arayışları, karışık duygular, lirizm’dir. Buna dört dönem de denebilir. Shostakovich’in ise müzikal anlayışı
daha tutarlı ama gelenekten asla vazgeçmeyen bir yapıdadır.
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Özet
Gösterişçi tüketim, sosyoekonomik açıdan her toplumda bireylerin tüketici kimliklerini ve toplumsal statülerini, tükettikleri ürünler ve hizmetler aracılığıyla sergilemelerini mümkün kılmaktadır. Kapitalist sistemin bir yansıması
olan bu tüketim türü dijital dünyanın gelişmesi ve büyümesiyle de gün geçtikçe toplumlarda yaygınlaşmaktadır. Teknoloji ve iletişimde yaşanan gelişmelerle tüketicilerin istek ve ihtiyaçları değişmekte ve farklılaşmaktadır. Pazarlama
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına dayanmaktadır ancak geleneksel pazarlama yöntemleri artık tüketicilerin beklenti ve isteklerinin giderilmesinde yetersiz kalmaktadır. Gün geçtikçe alternatiflerin fazlalaşması, kitle
iletişim araçlarına olan güvenin azalması gibi nedenler tüketicilerin kafa karışıklığı yaşaması sonucunu doğurmakta ve tüketiciler karar verme sürecinde
zorlanmaktadır.
Ağızdan ağıza pazarlama son derece güvenilir bir pazarlama yöntemi olduğu için, işletmeler ağızdan ağıza pazarlamayı tüketicilere ulaşmak için giderek daha fazla kullanmaktadır. Bu makalede, ağızdan ağıza pazarlamanın gösterişçi tüketim üzerindeki etkisi araştırılmış ve bu kavramın tüketim toplumundaki yeri incelenmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında Rusya pazarındaki
442 katılımcıya online anket yapılmıştır ve bu katılımcıların demografik özellikleri üzerinden ağızdan ağıza pazarlamanın gösterişçi tüketim üzerinde etkisi
olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, ağızdan ağıza pazarlamanın gösterişçi tüketim üzerinde etkisi kabul edilmiş ve demografik olarak
bir profil çizilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağızdan ağıza pazarlama, Gösterişçi tüketim, Rusya
pazarı, Rus tüketicisi
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The Effect of Word of Mouth Marketing on Conspicuous Consumption:
The Russian Market
Abstract
Conspicuous consumption, in a very socio-economically classified society, it
permits people to show their consumer identities and social status through the product and services they consume. With this study, it's been seen among the explanations of alternative within the literature of the showy consumer product that are wide
used these days are examined social motives in a very thanks to have an effect on the
society. it's an oftentimes determined state of affairs among sure teams {that people|that folks|that individuals} use flashy luxury product as a way of causation messages to different individuals. Consumption during this context, it functions as a social
communication tool.
In this study, the impact of word of mouth marketing on showy consumption
was investigated and its place in shopper society, theoretical studies on showy consumption, the factors that build showy consumption widespread, the link between
showy consumption and alienation, youth and showy consumption. In the applied a
part of the study, a form consisting of 442 participants was conducted, and through
word of mouth marketing demographic characteristics of the participants to look
at whether or not the result on use of goods and services. The effects of the evaluation
and phrase of mouth advertising and marketing consistent with the speculation of the
observe on the effect of conspicuous intake has been adopted and all however one of
the hypotheses we have determined has been accepted.
Keywords: Word of mouth marketing, Conspicuous consumption, Russian
market, Russian consumer.

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1.Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Kavramsal Yaklaşım
Ağızdan ağıza pazarlama (Word of mouth, WOM) kavramı ilk kez George
Silverman (2001) tarafından ortaya atılmıştır. Silverman’a göre ağızdan ağıza
pazarlama, “Ürün ve hizmetlerle ilgili, o ürün ve hizmetleri sağlayan firmalardan bağımsız olarak algılanan bir ortamda ve kişiler arasındaki iletişimdir”.
Ağızdan ağıza yayılma, hizmetlerin ve ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili
kişisel taraflar arasında resmi olmayan bir iletişim modeli olarak ifade edilmiştir (Chung ve Darke, 2006: 270). Solomon (2004) ise ağızdan ağıza yayılmayı,
kişiden kişiye iletilen ürün bilgisi olarak tanımlamıştır. Ağızdan ağıza pazarlama; ticari olmayan bir şekilde bir marka, ürün veya hizmetle ilgilenen iki veya
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daha fazla sayıda tüketici arasında sözel iletişim şekli olarak tanımlanmaktadır
(Woodside ve Delozier, 1976: 13). Ağızdan ağıza pazarlama, tüketicinin bir
şirketin ürün veya hizmetine olan ilgisinin günlük diyaloglara yansıdığı durumdur. Yani kısaca, müşteri deneyimlerinin tetiklediği ücretsiz reklamcılıktır
diyebiliriz (Kozyrev, 2017).
Silverman’a göre (2001), en iyi ağızdan ağıza pazarlama stratejileri; güvenilir, sosyal, tekrarlanabilir ve ölçülebilirdir. Kaynağın güvenilirliği, algılanan dürüstlük ve objektiflik seviyesine bağlıdır ve mesajların alıcı tarafından
nasıl değerlendirileceği üzerine etki etmektedir. Kaynak, alıcı tarafından saygın olarak kabul edildiği ve hakkında iyi düşünüldüğü zaman mesajların inandırıcılığı artmaktadır. Tam tersi bir durumda ise kaynak mesaja şüpheyle yaklaşmakta ve genelde reddetmektedir. Günümüzde geleneksel reklamların işlevselliğini yitirdiği aşikardır ve tüketiciler artık eş, dost ve yakınlarının verdiği tavsiyeler üzerine satın alma kararlarını belirlemektedir. Bir arkadaştan
gelen bir öneri veya bir aile üyesinin tavsiyesi bir reklamdan daha etkili olabilmektedir (Ilyin, 2016). Bu durumda pazarlamacılar öncelikle tüketiciler
karar alırken ağızdan ağıza pazarlamanın neden bu kadar önemli bir rol oynadığını ve aynı zamanda hangi unsurların ağızdan ağıza pazarlamanın çekici bir
iletişim şekli haline getirdiğini anlamalıdır. Ağızdan ağıza pazarlama, geleneksel pazarlama iletişim yöntemlerine karşı bir kalkan oluşturan tüketiciyi anlamak ve tüketicinin davranışlarında meydana gelen değişim nedenlerini anlamak için kullanılan en önemli yöntemdir. Çünkü tüketiciler, satın almayı düşündükleri bir ürünle ilgili hem olumlu hem de olumsuz şeyleri objektif biçimde duymayı tercih etmektedirler.
Modern ağızdan ağıza pazarlama teorisi “İki Adım Akış Modeli (Two–
Step Flow Model)” ile başlamıştır. Bu teori, tüketicinin ürün veya hizmetleri
satın alma karar sürecini sosyolojik açıdan inceler. Bu teori de iletişim akışı iki
aşamalı süreç biçiminde incelenmiştir. İlk aşamada, kitle iletişim araçlarından
yararlanarak bilgi sahibi olmuş tüketiciler, ikinci aşamada ise kitle iletişim
araçlarına uzak ve gerektiği kadar bilgilenememiş tüketiciler yer alır. Bu grupların kıyaslanması sonucunda ortaya çıkan duruma göre bilgi sahibi kişiler
doğru yönlendirilebilir ve ikna edilebilirse kitle iletişim araçlarını kullanmayan kişilere istenilen mesaj iletilebilir (Katz ve Lazarsfeld, 1955). Ağızdan ağıza pazarlama hem karmaşık hem de genellikle kontrol edilmesi zor bir süreçtir. Bununla birlikte, pazarlamacıların markalarının çıkarları doğrultusunda
WOM’u kontrol edebilmeleri çok önemlidir.
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Ağızdan ağıza pazarlamanın daha efektif olması için markaların orijinal
ve yaratıcı şeyler yapmaları gerekmektedir. Mümkün olan en basit bilgilendirme fırsatını bulmaları ve onun hakkında bir konuşma dalgası başlatmaları
gerekir. Memnun müşteriler reklam vermenin en iyi yoludur. Markalar, tüketicileri mutlu ederek, ağızdan ağıza pazarlamadan diğer tüm yöntemlere göre
daha fazla etki alabilirler. Ağızdan ağıza yayılma aktiviteleri ve ticari olan kitle
iletişim arasında iki fark vardır. Birincisi, kitle iletişim bilgi iletimi için farklı
medya (araç) tiplerine dayanırken, WOM habercisi alıcıyla doğrudan, yüz yüze
bağlantı kurar. İkincisi, WOM habercisinin pazarlamacıdan bağımsız olduğunun düşünüldüğü, müşteri hakimiyetli bilgi kanalıdır (Arndt, 1967: 190; Silverman, 1997: 33). Ağızdan ağıza yayılma, olumsuz bilgi içerdiğinde marka
veya üründen vazgeçilmesinde ya da ağızdan ağıza yayılma olumlu olduğunda
yeni bir ürüne daha hızlı adapte olunmasında müşterilerin kararları üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir (Bone, 1992: 580).
Günümüzde mevcut olan bilgi hacmi şirketler ve tüketiciler arasındaki
güç dengesini önemli ölçüde değiştirmiştir. Tüketicilere olan aşırı bilgi yüklemesi, onları geleneksel şirket odaklı reklamcılık ve pazarlama konusunda gittikçe şüpheci hale getirmiştir. Bunun sonucunda da satın alma kararlarını, şirketlerin ürünler hakkında söylediklerinden büyük ölçüde bağımsız hale getirmeyi giderek daha fazla tercih etmişlerdir.
Bugün markalar tarafından, tüketicilere yönelik olan bu tektonik güç
kayması, insanların şu anda satın alma kararlarını alma şekillerini yansıtmaktadır. Tüketiciler bir ürünü satın almaya karar verdikten sonra, farkındalık,
öneriler ve ürün deneyiminden oluşan bir sürecin içine dahil olurlar ve satış
sonrası deneyimleri bir sonraki satın alma kararlarını belirler. Bu yolculuğun
her aşamasında ağızdan ağıza pazarlama tüketiciler üzerinde farklı derecelerde etkili olur.
1.2. Gösterişçi Tüketim Teorisi
Tarih boyunca, insanların neden dikkat çekici, gösterişçi bir şekilde tüketime gerek duyduğu konusunda çeşitli fikirler öne sürülmüştür. Bunların en
eskisi Thorstein Veblen tarafından ilk kez 1899 yılında yayınlanan “The Theory of the Leisure Class” adlı kitabında ortaya kondu. Veblen'e göre (2007),
kişinin itibar gücü, sahip olunan ve sergilenen para ile doğrudan ilişki içerisindedir; yani “iyi bir itibar, isim edinme ve bu itibarı, ismi elde tutmanın temeli,
özgürce ve göze çarpan tüketimdir”. Veblen “maddi gücün” sadece “haksız ayrıma” değil, aynı zamanda toplum içinde onur, prestij ve saygınlık sağladığını
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iddia eder. Veblen'e göre cömert harcama, zenginlerin gereksiz yaşam tarzının
göstergesi olmuştur.
Duesenberry (1967) Veblen’in çalışmasını modernize etmiş ve “gösteri”
veya “çoğunluğa gösteri” adı altında kendi etki teorisini geliştirmiştir. Temelde
bu etki, kişinin kendine güvenini korumak için "İtibarlılara ayak uydurma"
denemesidir. Aynı zamanda günümüzün tüketim davranışını da ifade eden,
bandwagon etkisini karşılamaktadır. Bu teori, insanların sırf başkaları yaptığı
için bir şeyler yaptığı psikolojik bir fenomen olarak tanımlanır. Temelinde psikolojik, sosyal ve ekonomik nedenler olabilir.
Veblen gösterişçi tüketim terimini, ikinci sanayi devrimi sırasında sermaye birikiminin bir sonucu olarak 19. yüzyılda öne çıkan, hızlı zenginleşen
sınıf olan Nouveau Riche' davranışını tanımlamak için kullandı. Bu bağlamda,
terimin kullanımı sadece üst sınıf üyelerinin servetlerini gerçek ya da hayali
sosyal güçlerini ilan etmek için kullanması şeklinde daralmıştır. 20. yüzyılda
yaşam standartlarının artması ve orta sınıfın ortaya çıkması sonucu, gösterici
tüketim terimi daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı (Ivanova, 2008).
İnsanlar tarafından tüketilen ürünlerin ve hizmetlerin asıl amacı olan “tüketim” den ziyade esas olarak kendi statülerini göstermeye dayanan tüketim
modeli karakterize edildi.
1920'lerde, Paul Nystrom gibi bir dizi iktisatçı, teorik olarak, endüstriyel
çağın gelişiyle, yaşam tarzındaki değişikliklerin kitleler arasında farklılığın
yayılmasına ve sonuç olarak “moda” tüketiminde bir artışa yol açacağını ileri
sürdü. Böylece “gösterici tüketim” kavramı bağımlılık, narsisizm, tüketim, anlık
zevk ve hazcılık arzusu ile ilişkilendirilmiştir (Romanova ve Lekontseva,
2013). Genellikle gösterici tüketim çoğunlukla varlıklı insanların karakteristiği
olarak görülmesine rağmen, ekonomistler Kervin Kofi Charles, Eric Hurst ve
Nikolai Rusanov tarafından yapılan son araştırmalar, nispeten fakir insan
grupları arasında ve gelişmekte olan ekonomilerde belirgin gösterişçi tüketimin daha yaygın olduğunu göstermiştir (Rostovtseva ve Miroshina, 2012).
Üyeleri toplum tarafından fakir olarak algılanan bu gruplarda pahalı şeylerin
sergilenmesi, düşük gelir izlenimi ile mücadele etmenin bir aracıdır. Sonuç
olarak, kapitalist sistemin bir yansıması olarak belirginleşen gösterişçi tüketim
olgusu, toplumsal ilişkilerin dokusuna nüfuz ederek kitlesel bir hal almıştır.
1.3. Rusya Pazarı
Bu araştırmaya konu olan Rusya pazarının büyüklüğünü özetlemek gerekirse; Rusya Federal Gümrük Servisi'ne göre dış ticaret cirosu Haziran
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2019'da 51.5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhracat, BDT üyesi olmayan ülkelere 28.0 milyar dolar ve BDT üyesi ülkelere 4.2 milyar dolar dahil
olmak üzere 32.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. BDT üyesi olmayan ülkelerden 17.0 milyar dolar ve BDT üyesi ülkelerden 2.2 milyar dolar dahil olmak
üzere ithalat 19.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylesine büyük bir
pazara sahip olan Rusya ticaret konusunda göz ardı edilemeyeceği bir gerçektir. Bu pazarda yer alan tüketici profilleri de incelenmesi gereken başka bir
alandır.
Rus tüketicilere yönelik araştırmalar incelendiğinde, gösterişe ve lükse
önem veren bir profil ortaya çıkmaktadır (Radina, Shaydakova ve Mokhnatkina, 2013). Uzun yıllar, kalite, çeşitlilik ve yüksek hizmet beklentisi konusunda
talepkar bir profil sergilemeyen tüketiciler 2000’li yıllarla birlikte kazancının
büyük kısmını gösterişli tüketime, lüks ürünlere ve hizmetlere harcadığı gözlemlenmektedir. Talep edilen lüks ürünler tekstil, mücevherat ve özellikle
otomobil sektöründedir. Örneğin otomobil sektöründeki istatistiklere bakılacak olursak 2020 yılının ilk çeyreğinde bu sektörünün lideri Mercedes-Benz ESerisidir ve 191 bin kayıtlı araç vardır. En popüler ikinci araç ise 160 bin araç
satışı ile BMW 5 Serisi’dir. Lexus RX’de 131 bin ile üçüncü sırada yer almaktadır. Sadece premium model olarak nitelendirdiğimiz araçların sayısı yaklaşık
500.000 adettir. (https://www.autostat.ru/news/44457/ ve https://www.
marketing.spb.ru/read/m7/11.htm)
Rus tüketicisin bir diğer özelliği de yeni ve yabancı her ürüne ve hizmete
güvensiz yaklaşmasıdır. Pazarlama iletişimi araçlarına karşı ön yargılı olan bu
tüketici grubu, diğer müşterilerin olumlu/olumsuz tavsiyelerini daha çok dikkate alır. Ayrıca bu profil ürünleri ve hizmetleri deneyimlemek ister. Bu sebeple bu pazarda en sık uygulanan pazarlama stratejilerinden biri deneyimsel
pazarlamadır. Rus tüketicisini markaya yönlendirmedeki ve marka sadakati
yaratmadaki en önemli diğer silah satış geliştirme faaliyetleridir. Hediyeler,
kuponlar, çekilişler, promosyon ürünler, indirimler vs. (https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=15282) Impulsive (dürtüsel) alışveriş özelliği de gösteren bu tüketici grubu için markanın düzenleyeceği etkinlik ve faaliyetler de son derece önemli ve cezbedicidir. Rus tüketicilerin geleneksel ticari
mottosunda “aynı masada oturmadığı biri ile alışveriş yapmamak” gibi bir inanış da mevcuttur (https://www.dv.ee/mnenija/2012/06/19/chto-za-zverrusskij-potrebitel-i-kak-jego-priruchit) Türkiye ve Rusya arasındaki ticari akış
da göz önünde bulundurulursa, Rus tüketici profilinin tanımlanması, bu pazara
yatırım yapacak işletmeler açısından hayati önem taşımaktadır.
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2. METODOLOJİ
2.1. Araştırmanın Amacı, Türü ve Kapsamı
Bu çalışmanın amacı; Rusya pazarında ağızdan ağıza pazarlama kavramının gösterişçi tüketim üzerine etkisinin incelenmesidir. Gösterişçi tüketim
ile ağızdan ağıza pazarlama arasındaki ilişki ve etkileri ortaya koymak ve varsayılan ilişkide hangi kavramların aracı rolü olup olmadığını tespit etmek de
amaçlanmaktadır. Araştırmanın sınırlaması ana kütle içerisinden seçilen örneklemle ilgilidir. Zaman, maliyet, ulaşılabilirlik gibi kısıtlardan dolayı araştırmanın kapsamı sadece Rusya’nın Moskova ve Saint Petersburg şehirlerinde
bulunan iki üniversitenin çalışan ve öğrencilerine uygulanmıştır. Bu üniversiteler: Russian New University-Moskova ve European University-St. Petersburg’tur. Araştırma verilerinin toplanmasında tesadüfi örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yönteminin seçilmiştir. Bu araştırma keşifsel ve
nicel bir araştırmadır.
2.2. Hipotezler ve Araştırmanın Modeli
H1: Ağızdan ağıza pazarlamanın gösterişçi tüketim üzerinde etkisi vardır.
H2: Gösterişçi tüketim ile demografik faktörler arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H2a: Gösterişçi tüketim ile cinsiyet farklılıkları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H2b: Gösterişçi tüketim ile yaş farklılıkları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H2c: Gösterişçi tüketim ile eğitim durumu farklılıkları arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
H2d: Gösterişçi tüketim ile medeni durum farklılıkları arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
H2e: Gösterişçi tüketim ile meslek farklılıkları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
Araştırma amacı doğrultusunda çalışmanın temelini ve detaylarını yansıtan araştırma modeli; ağızdan ağıza pazarlamanın gösterişçi tüketim üzerine
etkisi konuları ile ilgili yazın taraması neticesinde aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Şekil 1: Araştırmanın Modeli
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2.3. Veri Toplama ve Araştırma Yöntemi
Veri toplama yöntemi olarak online anket yöntemi tercih edilmiştir.
Oluşturulan ankete toplamda 442 katılımcı katılmıştır. Araştırmada anket yolu
ile elde edilen veriler, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
2.4. Katılımcıların Demografik Nitelikleri
Araştırmanın bu kısmında, katılımcıların demografik niteliklerini belirleyebilmek adına cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durumu, gelir düzeyi ve
mesleği ile ilgili sorular sorulmuştur.
Tablo 1. Demografik Özelliklere Ait Bulgular

Tablo 1’de yapılan frekans analizi sonucunda araştırmaya katılım gösterenlerin %50,9’ u kadın, %49,1’inin erkektir. Katılımcıların yaş faktörü açısından dağılımlarına bakacak olursak:
Katılımcılardan, 18 – 25 yaş aralığında olanların oranı: %24,7, 26 – 35
yaş aralığında olanların oranı %36,2, 36 – 45 yaş aralığında olanların oranı
%25,6, 46 – 55 yaş aralığında olanları oranı %13,6’dır. Katılımcıların medeni
durumları: %43,2’si evli, %38,5’i ise bekar ve %18,3 inin ise boşanmış olduğu
görülmektedir. Araştırmanın bulgularına göre katılımcıların %43’ünün üniversite mezunu olduğu, %12,2’sinin ilkokul mezunu, %29’unun lise mezunu,
%15,8’inin ise yüksek lisans ve üstü eğitim düzeyine sahip olduğu tespit edil132
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miştir. Araştırmaya katılım gösterenlerin %32,4’ünün aylık geliri 30.00145.000 Ruble olduğu, %12,7’inin ise 15.000 Ruble ve daha az geliri olduğu,
%19,7’inin geliri ise 45.000 – 60.000 Ruble olduğu ve %14,7’inin ise 60.000
Ruble ve daha üst aylık gelire sahip olduğu görülmektedir. Katılımcıların mesleki açıdan dağılımları kategorize edilmiş olup, %37,6’sının özel sektör çalışanı, %17,9’nun bireysel girişimci olduğu, %19,2’inin ise kamu personeli görevinde olduğu, %16,3’ünün öğrenci, %3,4’ünün ev hanımı olduğu ve %5,7’inin
ise işsiz olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Cinsiyet ile Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği ve Gösteriş Tüketimi Ölçeği Arasındaki İlişki

Araştırmaya katılım gösterenlerin cinsiyet değişkenleri ile ağızdan ağıza
pazarlama alt boyutlarından olumlu ağızdan pazarlama arasında anlamlı bir
fark görülmemektedir. Cinsiyet değişkenleri ile olumsuz ağızdan pazarlama
arasında ki farkın da anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkenleri
ile gösteriş tüketimi ölçeği arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir.
Bu sebepten dolayı “H2a: Gösterişçi tüketim ile cinsiyet farklılıkları arasında
anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 3. Yaş ile Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği ve Gösteriş Tüketimi
Ölçeği Arasındaki İlişki
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Araştırmaya katılım gösterenlerin yaş seviyeleri ile ağızdan ağıza pazarlama alt boyutlarından olumlu ağızdan pazarlama arasında anlamlı fark görülmektedir. Yaş seviyeleri ile olumsuz ağızdan pazarlama arasındaki farkın da
anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Yaş seviyeleri ile gösteriş tüketimi ölçeği arasında anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle “H2b: Gösterişçi
tüketim ile yaş farklılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi kabul
edilmiştir.
Tablo 4. Eğitim Durumu ile Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği ve Gösteriş
Tüketimi Ölçeği Arasındaki İlişki

Araştırmaya katılım gösterenlerin eğitim düzeyleri ile ağızdan ağıza pazarlama alt boyutlarından olumlu ağızdan pazarlama arasında anlamlı fark
görülmektedir. Eğitim düzeyleri ile olumsuz ağızdan pazarlama arasında ki
farkın da anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Eğitim düzeyleri ile gösteriş tüketimi
ölçeği arasında anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçtan yola çıkarak “H2c: Gösterişçi tüketim ile eğitim durumu farklılıkları arasında anlamlı
bir ilişki vardır” hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 5. Medeni Durum ile Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği ve Gösteriş
Tüketimi Ölçeği Arasındaki İlişki
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Katılımcıların medeni durum değişkeni ile ağızdan ağıza pazarlama alt
boyutlarından olumlu ağızdan pazarlama arasında anlamlı farkın olmadığı
görülmektedir. Araştırmaya katılım gösterenlerin medeni durum değişkeni ile
olumsuz ağızdan pazarlama alt boyutu arasındaki farkında anlamlı olduğu
görülmektedir. Medeni değişkenler ile gösteriş tüketimi ölçeği arasında da
anlamlı fark bulunmaktadır. Bu sonuca göre “H2d: Gösterişçi tüketim ile medeni durum farklılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 6. Meslek ile Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği ve Gösteriş Tüketimi
Ölçeği Arasındaki İlişki

Katılımcıların meslek değişkeni ile ağızdan ağıza pazarlama alt boyutlarından olumlu ağızdan pazarlama arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Benzer
şekilde olumsuz ağızdan pazarlama alt boyutu arasında ki farkında anlamlı
olduğu görülmektedir. Meslek değişkeni ile gösteriş tüketimi ölçeği arasında
da anlamlı fark bulunmaktadır. Bu sonuç bizi “H2e: Gösterişçi tüketim ile meslek farklılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezinin kabulüne götürmektedir.
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Tablo 7. Gelir Durumu ile Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği ve Gösteriş
Tüketimi Ölçeği Arasındaki İlişki

Araştırmaya katılım gösterenlerin gelir seviyeleri ile ağızdan ağıza pazarlama alt boyutlarından olumlu ağızdan pazarlama arasında anlamlı fark
görülmektedir. Gelir seviyesi ile olumsuz ağızdan pazarlama arasında ki farkın
da anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Gelir seviyesi ile gösteriş tüketimi ölçeği
arasında anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın “H2f: Gösterişçi tüketim ile gelir düzeyi farklılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi de kabul edilmiştir.
Görebileceğimiz üzere aylık kişisel geliri 30.000 – 45.000 Ruble veya daha fazla olan kişiler, diğer gelir düzeyine sahip olanlara kıyasla daha çok gösterişçi tüketime eğilimlidirler. Aylık kişisel geliri 30.000 – 45.000 Ruble veya
daha fazla olan kişilerden sonra, aylık kişisel gelir düzeyi 30.000 Ruble olanlar
gösterişçi tüketim yapmaya en çok meyilli gruptur. Ve aylık geliri 30.000 Ruble’nin altında olan kişilerin gelirleri arttıkça gösterişçi tüketici haline dönüşmesi olasıdır. Gösterişçi tüketim gelirlerin artmasıyla beraber artış göstermektedir.
Ölçeklerin Korelasyon Analizi
Tablo 8. Olumlu Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Gösterişçi Tüketim Ölçeği
için Pearson Korelasyon Analizi
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Tablo 8’e göre, ölçekler arası korelasyon analizine göre 0,01 anlam seviyesinde güçlü yönde (,894) bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
Tablo 9. Olumsuz Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Gösterişçi Tüketim Ölçeği
için Pearson Korelasyon Analizi

Tablo 9’a göre 0,01 anlam seviyesinde ölçekler arasında anlamlı ve güçlü
bir korelasyon bulunmaktadır.
Ölçeklerin Regresyon Analizi
Tablo 10. Olumlu Ağızdan Ağıza Pazarlama Alt Boyutunun Gösteriş Tüketimine Etkisi

Tabloda ağızdan ağıza pazarlama alt boyutlarından olumlu ağızdan ağıza
pazarlama gösteriş tüketimi değişkeninin yaklaşık %89’unu açıklamaktadır
(R=,984). Bağımlı değişken ile tahmin değişkeni için kurulacak regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır (F(1,441) = 17.546, p<0,01).
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Tablo 11. Olumsuz Ağızdan Ağıza Pazarlama Alt Boyutunun Gösteriş
Tüketimine Etkisi

Tabloda ağızdan ağıza pazarlama alt boyutlarından olumsuz ağızdan ağıza pazarlama gösteriş tüketimi değişkeninin yaklaşık %80’ini açıklamaktadır(R=,984). Bağımlı değişken ile tahmin değişkeni için kurulacak regresyon
modeli istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır (F(1,441) = 801,605, p<0,01).
SONUÇ
Günümüz bilgi çağı olarak adlandırılır, bunun anlamı bireylerin bilginin
ezici üstünlüğüyle çevrelenmiş olmasıdır. Bireyler zaman faktörünü göz önünde bulundukları için bilgiyi araştırmak, keşfetmek ve ona ulaşmak için zaman
harcamak istememektedir. Kitle iletişim araçları ile günümüzde her bireye
ulaşılabilir fakat ağızdan ağıza yayılma hızı diğer tüm kitle iletişim araçlarından daha hızlı yayılım gücüne ve etkiye sahiptir. Ürün ve hizmetlerin yoğun
olduğu pazarlarda tüketiciler markaların reklamlarına karşı direnç geliştirir.
Birçoğunu görmez ve duymazlar. Bu durum karşısında ihtiyaçları olan bilgiyi
seçip çıkarmaları zorlaşır.
Tüketiciler daima birbirlerine günlük hayatta tecrübe ettikleri deneyimleri anlatmaktadır. Ayrıca artık internetin avantajıyla tavsiye istemek ve vermek daha da kolaylaşmıştır. Günümüz çağında ağızdan ağıza pazarlama, internet aracılığıyla insanların sadece tanıdıklarıyla, yakınlarıyla değil aynı zamanda yabancılarla da iletişim kurmasını ve istedikleri bilgiye ulaşmalarını sağlamıştır. Ağızdan ağıza bilgi yayılımı ile rekabet edebilecek başka bir aracın olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Günümüzde tüketimi, yeni dünyanın
ideolojisi kabul edip; daha fazla tüketim, daha fazla üretim ve bu da daha fazla
refah demektir şeklinde ele alan yaklaşımlar bulunmaktadır. Tüketiciler ihtiyaçları olan ya da olmayan, istedikleri, arzuladıkları ürün ve hizmetleri, bu
ürün ve hizmetlerin sahip oldukları sembolik anlamlarına göre değerlendirmektedir. Tüketim, kapitalist sistemin varlığını sürdürmesinde ekonomik bir
rol üstlenir ve toplumsal mekanizmanın işleyişini sağlayacak değerlerin oluşturulmasında ve tüketicilerin sistemi benimsemelerinde önemli bir yere sahiptir.
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Ağızdan ağıza pazarlama firmadan bağımsız olması, güven duygusunu
barındırması, deneyime dayanması, riski azaltması gibi özellikleriyle geleneksel yöntemlerden ayrılmaktadır. Ayrıca, düşük maliyetli olması, tüketicilerin
güvenini kazanması ve kısa sürede kitlelere ulaşma imkanı sunması gibi nedenler sayesinde firmaların da dikkatini çekmeyi başarmıştır.
Rus tüketicilerin davranış analizi pazarla ilgili de birçok bilgiyi ortaya
koymaktadır. Tüketicinin, istek ve ihtiyacının nasıl oluştuğu, nasıl değiştiği,
neden etkilendiğini anlayabilmek son derece önemlidir. Genel olarak, tüketici
satın almadan önce ve malları satın aldıktan sonra alacağı faydaları ve maliyetleri tartar. Araştırma ortaya koymaktadır ki, kolektivist değerlere dayalı tüketim alışkanlığı olan Rus tüketicisinin rasyonel olarak karar vermediği, eylemlerinin dürtüsel (impulse) olduğu sonucuna varıyoruz. Uzun yıllar, Rus tüketicisi
kalite, çeşitlilik ve yüksek hizmet beklentisi konusunda talepkar bir profil sergilemiyordu. Birçok Rus malının düşük kalitesi, operasyondaki güvenilmezliği
ve üreticilerin modayı takip etme yavaşlığı, Batı mallarının çoğunluğunun yerli
olanlara tercih edilmesinin temelini oluşturmuştur. Hedonistik değil, ızdırap
ilkesi (maneviyatın madde (meta) üzerindeki önceliği), Rusların tüketici davranışlarının karakteristiği olarak tanımlanmıştır.
Rusya'da gösterici tüketimin kendine özgü özellikleri vardır. Örneğin,
daha önce reklamla ilgili olarak Rusya tüketicileri şu düşünceye sahipti: “Bir
ürün reklamı yapılıyorsa, satın almaya değmez”. Fakat siyasal ve sosyal yapının değişmesiyle profilde değişmeye başladı. 80’li yılların başında, bir Sovyet
vatandaşı sadece beş marka biliyordu, 90'ların başında bu sayı 50 olmuştur.
Şimdi ise Rusya pazarında birçok ulusal ve uluslararası marka bulunmaktadır.
Günümüzde Rus tüketiciler içinde bulunulan ekonomik konjonktürden dolayı
daha çok tasarrufa yönelseler de tam anlamıyla nasıl tasarruf edileceğini henüz öğrenebilmiş değil. Rusya Boston Consulting Group tarafından tüketiciler
üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, nüfusun %78'i kazançlarının
%10'undan daha az tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda, katılımcıların %31'i hiçbir şekilde tasarruf etmemekte. Katılımcıların demografik özelliklerine ve analizlerin sonucuna bakıldığında ağızdan ağıza pazarlamanın (olumlu ve olumsuz) gösterişçi tüketim üzerinde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda öncelikle gösterişçi tüketimin, “yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve aylık gelir” değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
olduğu ortaya koyulmuştur. Ağızdan ağıza pazarlamanın tüketime ve özellikle
gösterişçi tüketime olan etkisi birçok dünya pazarında olduğu gibi Rusya pazarında da aynı şekilde ortaya çıkmıştır. Kapitalist sistemin yan etkileri tüketicileri işletmelere karşı negatif yönde etkilemiş, güvensiz kılmıştır. Bunun neticesinde de tüketiciler markaların mesajlarından çok, diğer tüketicilerin mesajlarına kulak kabartmaya başlamıştır.
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RUS MUHACİRLERİN BEDİİ ESERLERİNDE
TÜRKİYE
Doç. Dr. Leyla ALIYEVA
Bakü Slavyan Universitesi
Geçen yüzyılın 20'li yıllarının başlarında Rusya'da İç Savaş'ın sona ermesi ve
Beyaz Ordu'nun yenilgisi binlerce Rus mülteciyi – sivil nüfusu ve Wrangel ordusunun
kalıntılarını “Türkiye kıyılarına” attı.
Rus ordusunun Gelibolu'da yerleştirilmesiyle bağlı belgelere bir kısım
kaynaklarda rastlanmaktadır. Bununla ilgili daha geniş bilgiye Miroslav Yovanoviç'in
“Balkanlar'da Rus muhacireti 1920-1940 " kitabında ulaşıyoruz.
Rus muhacirlerin eserlerinde Türkiye, özellikle de yazarların tabirince,
Konstantinopol'un tasviri sahneleri (İstanbul) özel yer tutmaktadır. V.Andreyev'in “Bir
seyyahın hikayesi” kitabında da Konstantinopol hakkında yazılmış, gecelerini çok
milletlerin bulunduğu Konstantinopol'un minarelerinin çatıları altında geçiren Rus
gençlerin hayatı tasvir edilmiştir.
Rus yazar, siyasetçi ve gazetecilerin Türkiye'nin en büyük merkez şehri
Konstantinopol'a gelişi, orada meşkunlaşması veya yaşaması zamanla onların
yazılarında, eserlerinde bu güzel yerlerin tasviri, yeni insan tipleri, süjet için konu
oldu. Egzotik, Doğu efsane ve masallarıyla süslenmuş İstanbul bilinir mizah ustası
yazar Arkadi Averçenko'nun hikayelerinde “eskiliğin muhafazacısı bir şehir” olarak
sayısız sokak, meydan ve köprülerinin isimleriyle geçer.
Rus muhacir yazar, naşir ve eleştirmen Gaito Gazdanov "Boş Zaman Hikayeleri”
eserinde Rus mühacirlerini güzelliği ve mücizesiyle büyüleyen Konstantinopol'dan
(Царьград-Çarşehir) bahseder. O, 1920 yılında gemiyle Türkiye'ye gitmiş,
Konstantinopol'da ilk hikayesi olan "Geleceğin Oteli" eserini yazmıştır. Eleştirmenler
Gaito Qazdanov'un yazı üslubunun güzelliği, özelliği ve canlılığını yüksek
değerlendirerek, onu mühacir yazarlar arasında en yetenekli yazar olarak tanıtmışlar.
Türkiye o dönemde Rus muhacirlere çok büyük yardımlarda bulunmuştur. Şunu
da belirtelim ki, bu ülkede uzak Rusya'dan imdada koşan Rus muhacirler hala da
unutulmamıştır. Onlar hakkında kitaplar, makaleler yazılmış, belgesel filmler
çevrilmiştir. Marina Sığırcı'nın “Teşekkürler, İstanbul!” Türkiye'deki Beyaz
Muhacirler'in izinde” adlı kitabı 1917 devrimi sonrası Türkiye'ye sığınan Rus
muhacirlerden bahseder.
Anahtar kelimeler: sürgüne maruz bırakılan Ruslar, mühaceret edebiyatı,
hatıralar
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Turkey in the works of the Russian emigration
In the early 20s of the XX century due to the end of the Civil War in Russia and
the defeat of the White Army thousands of Russian refugees- the civilian population
and the remnants of the Wrangel Army -found themselves in "Turkish shore". Documentary literature about the stay of the Russian army in Gallipoli is presented in a
number of sources. Among them, this historical fact is covered most fully in the book
“Russian emigration in Balkans. 1920-1940 "(M., 2005) by Miroslav Yovanovich.
In Russian emigrant literature Constantinople is mentioned in book "The
Story of a Journey" (Moscow, 1974) by V. Andreyev and other literary works. In
these books many details of lifestyle of Russian youth, who spent the night under the
“roofs of minarets” in fancy and multilingual Constantinople are described. The
stay in Turkey, in its main city Constantinople, became the subject of descriptions,
plots, interspersions in a number of texts created by Russian writers, politicians, journalists. These texts sometimes were created on the heels of events, and later in
memoirs. E.g. in the stories by remarkable humorist writer Arkady Averchenko exotic Istanbul, ornamented with oriental legends and fairy tales is presented in its "shabby form”.
In “Tales about Free Time”, Gaito Gazdanov who was a Russian emigrant
writer, prosaist and literary critic told about Constantinople (Tsarigrad) which
charmed Russian emigrants by its beauty and fabulousness. In Constantinople he
wrote his first story -"Hotel of Future" (1922). Critics appreciated brilliance, peculiarity and liveliness of Gaito Gazdanov's writing style, they recognized him as the most
talented writer who appeared in emigration.
Turkey rendered great support to Russian exiled emigrants. Here, in this magnificent country, the long-ago Russian expatriates are not forgotten even today. Different books are dedicated to Russian emigrants, about them articles are written,
documentary films are produced. The book “Thank You Constantinople! In the Footsteps of White Emigrants in Turkey ” by Marina Sigirji's is dedicated to Russian emigrants who ended up in Turkey after 1917 Russian revolution.
Keywords: memoirs, emigration, Turkish plots, fiction, Russian exiles

XX. yüzyıl çok kısa, fakat önemli olan zaman diliminde Rus-Türk edebi
ilişkileri tarihine bir sıra yeni konular ekledi. Geçen yüzyılın 20'li yıllarının
başlarında Rusya'da İç Savaşlar'ın sona ermesi ve Beyaz Ordu'nun yenilgisi
binlerce Rus mülteciyi “Türkiye kıyılarına” attı. Bunlar sivil nüfus ve Dardanel
körfezi boyunca uzanan Gelibolu yarımadasına yerleştirilmiş Wrangel
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ordusunun kalıntılarından ibaretti. Türkiye Rus sürgünlere çok büyük
yardında bulundu.
“Gelibolu” kelimesi, o dönem muhacirlerin dilinde şehitlik, kahramanlık,
vatanseverlik ve ideallere sadakat gibi yeni, sembolik bir anlam kazanarak dile
girdi.
O yıllarla ilgili kaynaklarda, notlarda geçenlere ve çağdaşların ifadelerine
göre, İstanbul (Rus muhacirlerin zihninde ve edebiyatında sonsuza kadar
Konstantinopol gibi yerleşen isim) yeni Babil'e benziyordu; birkaç hafta
içerisinde şehir nüfusu yüz bin civarında artım göstermişti.
Farklı dillere sahip insanları kitle şeklinde bir araya getiren "yeni
Babil"deki yeni yaşam tarzı ve yaşam koşulları, gelişlerinin hemen ardından ve
çok daha sonra yazılan farklı janrdan kaynaklara da yansıdı. Bu makalede söz
konusu eserlerden bir kısım alıntılar yer almaktadır. Rus ordusunun
Gelibolu'da olması hakkında belgesel edebiyat bir kısım kaynaklarda geçer.
Onlardan en kapsamlısı ve belgelere dayanmasına göre en muteber olanı
Miroslav Yovanoviç'in “Balkanlarda Rus muhacereti. 1920-1940” kitabı,
Beyazlar'ın tarihine ilişkin bilgiler, “Rus düşünce tarihi üzerine araştırmalar”
makaleler mecmuası, Rusya'da Vatandaş Savaşı'nın tarihi üzerine araştırmalar
ve s.'dir
Gelibolu Yunanca'da “güzellik şehri” anlamındadır. İlginç olan güneşin
yaktığı ve yegane sakinleri kertenkeleler olan bu sahrayı neden böyle
adlandırmalarıdır. Rus askerler burayı Golo-Pole (Çıplak Sahra) adlandırıyor.
Bu isim ona daha çox yakışırdı.
Rus ordusunun yurtdışındaki varlığı, Rusya'nın gelecekte kurtuluşu için
doğru yolda bulunma düşüncesi birinci dalga muhacir edebiyatında hatıra
eserlerinde ve bedii eserlerde kendi yansısını bularak birçok düşünceye konu
oldu. "Gelibolu iskemleleri" – bu, D.I.Meissner'ın "Seraplar ve Gerçeklik" adlı
kitabında bir bölümün başlığıdır.
"Çoğunluğa, ya da diyelim ki, çok sayıda kişiye, askeri tatbikatların, geçit
törenlerinin, saha eğitiminin, yönetmelik çalışmalarının üzücü anlamsızlığı
belliydi ... <...> Fakat daha sonra askeri muhacirler farklı ülkelere yerleşerek
dağılsalar da, kendi amaçları uğruna mücadele düşüncesi eski beyaz askerlerin
büyük bir kısmının zihninde yaşamaya devam etti” (Meysner, 1966:108).
Sonunda yenilen Beyaz Ordu, orada da siyasi olayların kaynadığı, kendi
devriminin gerçekleştiği bir ülkeye varmıştı.
General Mustafa Kemal (Atatürk) Beyaz Ordu subayları arasında
popülerdi. "Genel düşünceye göre, Türk generali Denikin ve çevresindekilerde
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eksik olan boyun eğmez karakteriyle Rus göçkünleri etkilemişti" (Meysner,
1966:101). O zaman aramızdan birçoğu Türkiye'de giden savaşta Kemal'in
yanında yer almaya hazır olduklarını söylüyordu. Türkler ve Yunanlar
arasında çıkan kısa askeri çatışmada çoğumuz dindaşımız Rumlar'dan çok
Türklerin tarafındaydık" (Meysner, 1966:101).
Rus yazar, siyasetçi ve gazetecilerin Türkiye'nin en büyük merkez şehri
Konstantinopol'e gelişi, orada meskunlaşması veya yaşaması zamanla onların
yazılarında, eserlerinde bu güzel yerlerin tasviri, yeni insan tipleri, süjet için
konu oldu.
"İstanbul'un çok ilginç çekici bir özelliği vardır: Kimse bu şehri kayıtsız
bırakmaz: ya ona dar sokakları, kokuları ve sesleriyle aşık olursunuz ya da sizi
rahatsız eden birşeyler vardır (https://mk-turkey.ru/culture/2016/05/10/
uvidet-stambul-i-ne-zabyt-gorod-glazami-russkih-pisatelej-1.html).
Elbette bu aşırı nüfuslu şehirdeki Rus göçmenlerin yaşamla ilgili
izlenimleri farklıydı; herkesin ülke, dil, insanlar, dinleri, ulusal gelenekleri
hakkında kendi vizyonu vardı.
Lyudmilla Evgenyevna Belozerskaya-Bulgakova'nın "Anıları" nda yer
alan "Yadların eşiğinde" adlı kitabı "Konstantinopol" bölümüyle başlıyor.
Devrimin ve İç Savaş'ın ilk yıllarında kader, L. Belozerskaya'yı, Rusya'nın her
yerinde Not - Letter takma adıyla tanınan ünlü Rus yazar Ilya Markovich
Vasilevsky ile Paris'e gidene kadar yaşadığı Konstantinopol'e fırlattı.
Moskova'ya döndükten sonraki ikinci evliliği M.A. Bulgakov ile oldu. "Beyaz
Muhafız" romanının bölümlerinin çoğu, "Kaçış" oyunu yazar L.
Belozerskaya'nın hikayeleri ona adanmıştır.
Eser rüyalar şeklinde verilmiştir. Beşinci rüya, karakterleri
Konstantinopol'e götürür. Burada yazar, sahne yönetmenlerine şehri renkler,
sesler, reklamlar, yazılar, yazı tipleri vb. ile sunmayı önerir.
"Ve aniden Konstantinopol batmakta olan akşam güneşinin ışınlarıyla
aydınlandı. Hakim minarelerin, evlerin çatıları görünüyor. Atlıkarıncaya
benzeyen olağanüstü görünümlü bir yapı var. Üstünde Fransızca, İngilizce ve
Rusça büyük harflerle: “Dur! Konstantinopol'de Heyecan! Hamamböceği Yarışı
!!! Polisin izniyle Rus kumarı" yazılmıştır <…>" Başlık: “Rus nefis yemeği vobla. Porsiyon 50 kuruş <...> Hırpalanmış askeri üniformalı Ruslar görünüp
yok oluyor. "
En özlü açıklama bile kendine özgün bedii metne, üsluba sahiptir.
Sekizinci rüyada yine Konstantinopol'ün anıları var: “Halılı odalar, alçak
sedirler, nargileler <...> Camın arkasında Konstantinopol'ün yüksek minareleri,
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hamamböceği kralının defne ve döner tablası yanar. Sonbahar güneşi batıyor...
Gün batımı... "Stanbul'u tanımlamasında, Avrupa yakası da ona "pencereleri
kalın perdeli, kendi kapalı yaşamları olan, başkalarının gözünden korunan"
Türk evleri yaptırıyor (Belazerskaya-Bulgakova, 1989:7). Doğu'yu tasvir
ederken genellikle sık sık canlı kapalı çarşıları anlatılır. Ancak İstanbul'daki
"Kapalıçarşı" tam tersine, gizli sessizliği ve ıssızlığıyla insanı hayrete
düşürüyor. <...> Buraya varırsan, asla geri dönmeyeceğin hisediyorsun ... ”(
Belazerskaya-Bulgakova, 1989:26).
L.E.Belozerskaya-Bulgakova'nın “Anılar” kitabı Konstantinop ol'e
adanmış bir bölümle açılıyor. Bu şehirde kalışıyla ilgili hikayeleri, Mihail
Bulgakov'un ünlü “Kaçış” oyununun bölümlerine dahil edildi.
Vadim Andreev (yazar Leonid Andreyev'in hayalleri), “Bir Yolculuğun
Öyküsü” adlı kitabında “dünyanın en güzel şehri” olarak bilinen
Konstantinopol hakkında yazmıştır. “İstanbul'da (o yıllarda şehrin tamamı
İstanbul değil, sadece güney kısmı İstanbul adlanmaktaydı), müştemilatların
gri küpleri ve Ayasofya'nın kubbesinin eşsiz ovali yükseliyordu. Sonuçta, bir
görgü tanığına göre kubbeniz gökten bir zincirle asılı. Devasa Beyazıt meydanı
minarelerin lacivert mumlarıyla korunuyordu ve şehrin üzerindeki gökyüzü
sınırsız görünüyordu"(Andreyev, 1974:2).
Bu renkli ve çok dilli şehirde Beyaz Ordu'nun yenilgisinden sonra hiçbir
geçim kaynağı olmadan atılan askeri gençliğin hayatı hakkında çok şey
anlatılıyor, minarelerin çatıları geceyi geçirmek ve soğuktan kurtarmak için
yer haline geldi. Herkes becerdiği gibi yerleşti: kimisi gecelerini Karaköy'deki
sıkışık Mukaddes Andrey kilisesinde geçirdi, kimisine geceyi Dolma-Bahce
sarayının ahırlarında geçirmesine izin verildi, kimileri de deniz kıyısında
devrilmiş teknelerin altında uzandı.
"Mültecilerin sayısı günden güne artıyordu <...> ve şafaktan şafağa
Konstantinopol'deki tüm Rus yaşamının korkunç merkezi rengarenk, kirli,
haykıran çılgın bir kalabalıkla kaynıyordu” (Andreyev, 1974:193-194).
Bunlar, Konstantinopol'ün müttefik güçler – Fransızlar, İngilizler, vb.
tarafından işgal edildiği yıllardı. "O zamanlar, işgali protesto eden şehrin kadın
nüfusu siyah yas kıyafetleri giyerek, nadiren yüzlerini açıyordu.
Konstantinopol, Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınların peçeyi kaldırmasına
izin verilen tek şehirdi" (Andreyev, 1974:193)
Egzotik, Doğu efsane ve masallarıyla süslenmuş İstanbul bilinir mizah
ustası yazar Arkadi Averçenko'nun hikayelerinde gözümüz önünde “günlük
hayatıyla” beliriyor. “Bu, sayısız yeni cadde, meydan, köprü, şerit adında yeni
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bir alana sahiplenmekti. “Rus Sanatı” öyküsünde oyuncu şöyle açıklıyor: “ –
Nerede mi yaşıyorum? Bir dakka, izin veriniz söyleyeyim. Ya Şaşlı-Başlı ya da
Büyük-Tömrük ya da belki de Kazanlı-Bazanlı. En iyisi yine de bana kalem ve
kağıt verin sizin için çizeyim.
Kısmen, Pera'daki itişen yoğun kalabalık anlaşılır hale geliyor: bunlar
hep karşı karşıya durup yarım saat boyunca adreslerinin Şaşlı-Başlı veya
Babacan Osmandı olduğunu açıklamaya çalıçan Ruslar'dı.
Genelde bir kalem ve bir kağıt parçası kurtarmaya gelir ve başlangıç
noktası Tokatlıyan – bu, çılgın Rus mültecilerin her zaman dans ettikleri
fırınhanedir ”( Averçenko, 1989:124).
Hikayenin kahramanları ünlü bir Petersburg dram aktrisi, bir yazar, bir
zamanlar bir orduyu komuta eden ve Rus toplumunun üst tabakalarının diğer
birçok temsilcisi olmuş, şimdi aşçı, hizmetçi, hamal ve daha sonra Paris, Berlin,
Prag'da taksi şoförlüğü, sokak satıcılığı ve başka işlerle uğraşan insanlardır.
Konstantinopol V. Şulgin'in “1920 yılı. Etütler” isimli ünlü kitabında ayrı
bir bölüm olarak yer almıştır. Şehir yazara Petrograd'ı hatırlatıyor.
Çok benzer değil ama ortak bir nokta var. Köprü boyunca güzelce akıyor.
Hava ılıktır ... Ekim başında Petrograd'da ılık bir akşam gibi. Tanrım, tüm
bunlar nerede? " (Şulgin, 1927:252). “Uzun zamandır korkutucu, ikna olmuş
bir Turkofilim.
Yüzyıllardır savaştığımız insanların başkentinde, son savaşta, defalarca
ve tamamen açıkça almak istediğimiz başkentte, ama burada aralıksız çığlıklar
duyuluyor: - Haroşh, Urus, haroş ... Tanrım, senin nasıl da harika işlerin var! ..
"(Şulgin, 1927:258).
Don Aminado'nun "Tren Üçüncü Yolda" adlı kitabında Konstantinopol'de
kısa bir yaşam (M., 1991): "Altıncı günde - Anadolu Mersin kıyıları ve defne,
Kadıköy'ün gülleri. Boğaziçi, Büyük-Dere, saraylar, camiler, yüksek selviler.
Feodosya Sütunu. Mavi Bizans gökyüzündeki Mukaddes Irene'nin pembe
kubbeleri. Ve her şeyin ötesinde, geçmişte, günümüzde sakin şekilde ifade
edilemeyecek sürekli kaos, saçmalık, şamata, herhangi bir hikayede
betimlenmeyen uluslararası bir akıl hastanesi
“Bosfor sularında yırğalanır
Güzel oyma bir minare,
Ve müezzin okuyor ki,
Gelecek, dönecek Muhammet.” (Don Aminado, 1991:231-232).
"Babil Nehirleri" I. Surguçev'in Konstantinopol'de kısa bir süre kaldığı
zaman yoksulluk ve çaresizlik içinde yazdığı bir oyun. Eylem, mülteci göçmen
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kamplarından birinin kışlalarında gerçekleşiyor. (Literatura russkogo
zarubejya. Antologiya v şesti tomax, t.2.1926-1930. М., Kniga,1991:255, 290).
Oyunun kahramanları farklı toplumsal katmanlardan insanlardır: vali,
savcı, dedektif (Özel Bölümden), oda hizmetcisi, islahı imkansız monarşistler,
sanatçılar, Kiyev-Peçerski Lavra'nın keşişi, toprak sahibi, kilise başı.
Kahramanlardan biri bu konuda şunu söylüyor: "Ay ışığında böyle bir meclis
ne zaman görüldü ki?" (Literatura russkogo zarubejya. Antologiya v şesti
tomax, t.2.1926-1930. М., Kniga,1991:256).
Karakterler geçmişten, bir daha geri dönmeyecek günlerden bahsediyor.
Sarayların hatıraları, Tsarskoe Selo, çiçek açan leylaklar, kesilmiş
ağaçlar.
(Vali :): Majesteleri sağlıkla ayağa kalktı, merhametliydi, atları şekerle
besledi.Ve ofisten birkaç pencereli sarayım bulvara, diğeri yemek odasından
nehre bakıyordu. Teras, bir düğün yapacak kadar, tüm ev gibi çok genişti.
Bazen bir yaz akşamı oturup çay içmek isterken ışıkları yeşil, kırmızı
vapurların yelken açtığını görürsün.Dürbünü alırsınız - iyi dürbünlerim vardı,
Zeiss olanlar - insanları görüyorsunuz: şapkalı eski bir tüccar, birinci sınıf bir
güverte, ikinci sınıf bir güverte.
Valinin karısı: (Çam kulübesinden). Kapa çeneni, Voldemar! Peki, neyi
yine gevşetmişsin? Kimin neye ihtiyacı var? Tamamen çocuklaşmaya başladı
(d.I).
Toprak sahibi: Benim sekiz bin desiyatin toprağım vardı, Kırım'da
Alupka yakınlarında yazlığım. Nasıl mücevherlerim vardı! Hatırlamak bile
korkutucu. Beşinci kitabın asaleti. St.Petersburg'da ilişkilerim, Moskova'da
ilişkilerim. Malıy Tiyatro'nun oyuncuları evin insanlarıydı (dosya II).
Vuku bulan şeylerin geleneksel anlayışı, uzak ve bir daha yetişilemeyecek
vatan sevgisi ...
Oyunun bitiminden önce bir duraklama ve iki isimsiz karakterden gelen
açıklamalar:
2.: Akşam geliyor. Onunla da rüya.
1.: Hayaller kısa sürer, rüyalar kaygısız.
2.: Doğa insanlara hergün ölmeyi öğretiyor. Uykuya dalarken bir tabutun
içine uzanırsın. Uyanırsın – yeniden dirilirsin. Ve ölüm yani bu kadar korkunç
mu? Uyku".( Literatura russkogo zarubejya. Antologiya v şesti tomax, t.2.19261930. М., Kniga,1991:260-261).
Konstantinopol, İ. Bunin'in genç karısının onu terk ettiği şehir olan
"Paris'te" hikayesinin kahramanı tarafından hatırlanıyor. "Bu bir utanç. Aynı
147

Leyla ALIYEVA

zamanda bir çocuktu, yakışıklı bir karabuğdaydı, son derece zengindi. Ve bir
veya iki ay içinde, hepimiz için, Beyaz Ordu için dua eden saf, dokunaklı kızdan
eser bile kalmadı. Onunla Pera'nın en pahalı meyhanesinde yemek yemeye
başladım, ondan dev sepetlerle çiçekler alacağım ... Onu unutmak kolay olmadı
- eski Yekaterinodarlıyı ..."( Bunin, 2011:21).
S. Bulgakov'un "Yalta ve Konstantinopol günlüğü" adlı günlük notlar
kitabının giriş kısmında İstanbul baş keşiş tarafından hatırlanıyor.
“Bu, artık altın kubbeli Prag'da bulunduğumuz ikinci haftadır.
"Svobodarnya" 6 taş kafesinde oturuyor, ana Rusya'yı hatırladığımız gibi, bizi
bir peri masalı gibi büyüleyen İstanbvul'u da hatırlıyoruz"(Kozırev ve
Golubkova, 1923-1924:105).
Anı literatüründen de A.N. Vertinski'nin İstanbul anılarından bahseden
“Vatansız bir çeyrek asır. Geçmişin Sayfaları” kitabına dikkati çekiyoruz:
Tekneden indim. Konstantinopol'de. Muhacerette. Yirmi yıllık gönüllü sürgün.
Uzun ve acı bir özlem. İstanbul. Sabah erkenden Boğaz'a doğru yola çıktık.
Gözlerimizin önünde bin bir gecenin panoraması belirdi. Haliç ışıklarla
doluydu. Sultanların şeker beyazı saraylarının doğrudan suya inen
basamakları. Bir ışık denizi. Minarelerin ince uçları. Sadakatsiz eşlerin Boğaz'a
atıldığı kule" (Vertinskiy, 1989:4).
Rus muhacir anı yazarı ve eleştirmen Gayto Gazdanov “Boş zaman
hakkında hikayeler” isimli eserinde güzelliği ve muhteşemliğiyle Rus
muhacirleri büyüleyen İstanbul'dan (Konstantinopol'den) bahsetmiştir.
“Çok güzel bir şehir olan Konstantinopol'ün sokaklarında yürüdük.
Avrupa tepelerinden Kasm Paşa'nın – bin yıllık kudretli imparatorluğun virane
kalmış sarayını gördük.
Kendimizi ölümsüz kadim bir cinsin – küçük eşeklerin sırtlarında
yakacak odun ve uzun sepetlerde erzak taşıdıkları dar sokaklarda bulduk.
Yüzleri kapalı kadınlar, dar boyunlu testiler taşıyorlardı – bu bize İncil'den
resimleri hatırlatıyordu.” (Qazdanov, 2009:60).
1920'de Gayto Gazdanov vapurla Türkiye'ye gitti. İstanbul'da, "Geleceğin
Oteli" adlı ilk öyküsünü yazdı Eleştirmenler Gayto Gazdanov'un yazı tarzının
parlaklığını, özgünlüğünü ve canlılığını takdir ederek, onu muhacerette ortaya
çıkan en yetenekli yazar olarak kabul ettiler.
Türkiye, sürgündeki Rus muhacirlere büyük yardımlarda bulundu.
Burada, bu muhteşem ülkede ve bugün de uzaktaki Rus sürgünlerini
unutmadılar. Onlar hakkında kitaplar yazılmış, belgeseller çekilmiştir. Marina
Sığırcı'nın kitabı “Teşekkürler Konstantinopolis!”, “Türkiye'deki Beyaz
Göçmenlerin İzinde" Rus göçmenlere adanmıştır.
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DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEVLET BAŞKANI AÇISINDAN
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ÖZ
Rusya Federasyonu Anayasası’nın bazı maddelerinde, 14.03.2020 tarih N:1 FKZ
sayılı Federal Anayasal Yasa ile değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler; 4 Temmuz 2020
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikler; federal yapı,
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, Federal Meclis, Rusya Federasyonu Hükümeti,
yargı ve yerel yönetimler olmak üzere devletin kurumsal yapısı ve işleyişine ilişkin
kapsamlı bir alanı içermektedir. Çalışmanın konusu, Anayasa’da yapılan değişikliklerin
Rusya Federasyonu Devlet Başkanının kurumsal yapı içindeki konumu, yetki ve görevleri ile diğer organlarla olan ilişkisinin anayasal ilkeler bağlamında ele alınmasıdır. Bu
çalışma ile, yapılan değişikliklerin sınırlı iktidar, kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, çoğulcu demokrasi gibi ilkeler ile temel hak ve özgürlükler açısından sonuçları ortaya
koyulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, değişiklik öncesi durumda, Devlet Başkanının
Duma, Federal Konsey, Rusya Federasyonu Hükümeti ve Anayasa Mahkemesi karşısında güçlü konumu dikkate alındığında; değişiklikler ile bu konumun daha da güçlendirilmiş olduğunu, siyasal iktidar erkleri arasında kurulmaya çalışılan dengedenetimin devlet başkanı lehine artırıldığını söylemek mümkün görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu Anayasası, Rusya Federasyonu Devlet
Başkanı, Anayasa Değişiklikleri.

Assessment of the Russian Federation Consitutional 2020 Amendments
in terms of Head of State
ABSTARCT
Some articles of the Constitution of the Russian Federation have been amended
with the Federal Constitutional Law N: 1 FKZ 14.03.2020. These amendments entered
into force on 4 July 2020 by published. It covers a wide range of areas regarding the
institutional structure and functioning of the state including the federal structure, the
President of the Russian Federation, the Federal Assembly, the Government of the
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Russian Federation, the judiciary and local authorities. The subject of this study is to
examine the position of the President of the Russian Federation in the institutional
structure, his powers and duties, and the relationship with other state bodies in the
context of constitutional principles. It is aimed in this study to reveal the results of the
amendments in terms of principles such as limited government, separation of powers,
rule of law, pluralist democracy, and fundamental rights and freedoms. Considering
the strong position of the President in pre-amendment situation against the Duma, the
Federal Council, the Government of the Russian Federation and the Constitutional
Court; It is possible to say that this position has been strengthened with the changes,
and the check-balance has been increased in favor of the President.
Keywords: The Constitution of the Russian Federation, President of The Russian Federation, Amendments.

1. GİRİŞ
Rusya Federasyonu Anayasası’nın çeşitli maddelerinde, 14.03.2020 tarih
N:1 FKZ sayılı Federal Anayasal Yasa ile değişiklik1 yapılmış ve bu değişiklikler; 4 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Ukaz Prezidenta RF ot 03.07.2020 N 445). Anayasa değişikliği, Anayasanın çeşitli maddelerinde devletin kurumsal yapısı ve işleyişine ilişkin esaslı değişiklikler getirmiştir. Söz konusu değişikliklerin içeriğinin yanı sıra değişikliğe ilişkin genel
olarak referendum diye adlandırılan oylamanın niteliğinden de söz etmek yerinde olacaktır. Anayasa değişikliklerine ilişkin olarak 1 Temmuz 2020 tarihinde2 Rusya’da, Rusça “Obşerosiskoe Golosovanie” (общероссийское
голосование) olarak adlandırılan ve Türkçe’ye “Rusya Çapında Oylama” şeklinde aktarılabilecek olan bir oylama yapılmıştır. “Rusya Çapında Oylama”
Rusya yasal mevzuatında usul ve esaslarına yer verilmiş bir oylama türü olmamakla birlikte, bu oylamada bir referendumda izlenmesi gereken usul ve
kurallar da izlenmemiştir. Zira Rusya Federasyonu Anayasası’nda yapılacak
değişikliklere ilişkin usul ve esaslar Anayasa’nın 9. Bölümünde 134-137. maddeler arasında düzenlenmiştir (RF Anayasası için Bkz. http://www. constitution.ru/10003000/10003000-11.htm). Referenduma ilişkin düzenlemeler ise,
Anayasa Değişikliğine ilişkin Yasanın açık adı: “Zakon RF o Popravke kı Konstitutsii RF ot
14.03.2020 N:1 FKZ” O Soverşenstvovanii Regulirovaniya Otdelnıh Voprosov Organizatsii i
Funktsionirovaniya Publiçnoy Vlasti” şeklinde olup Türkçesi, Rusya Federasyonu Anayasasının
Değiştirilmesi Hakkında 14.03.2020 tarih N:1 FKZ sayılı “Devlet Makamlarının İşleyişi ve Kurumsal Yapıya İlişkin Belirli Konularda İyileştirme ve Düzenleme Yapılması” adlı Federal
Anayasal Yasadır.
2 Elektronik ortamda oylama 25 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında uygulanmıştır.
1
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Referendum Hakkındaki Federal Anayasal Yasa’da düzenlenmiştir (Referendum Yasası için Bkz. http://www.cikrf.ru/law/constitution.php ). Bu bağlamda, bir tür “kamuoyu yoklaması” denilebilecek bu oylamanın, belirtilen nedenlerle herhangi bir bağlayıcılığından söz etmek mümkün görünmemektedir.
2. RUSYA FEDERASYONU DEVLET BAŞKANININ STATÜSÜ, GÖREV
VE YETKİLERİ
2.1 Devlet Başkanının Statüsü
Demokratik hukuk devletinde devlet başkanının statüsü, anayasa ve yasalar çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu ise; devletin kurumsal yapısı içerisinde yüksek bir konuma sahip olan devlet başkanının hem hak ve yükümlülüklerinin açık şekilde belirlenmesine hem de eylem ve işlemlerinde, anayasayla çizilen sınırları ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini ihlal etmesinin önlenmesine hizmet etmektedir. Rusya Federasyonu Devlet Başkanının statüsü,
görev ve yetkileri Rusya Federasyonu Anayasası ile diğer federal yasalarda
düzenlenmiştir. Bu yetki ve görevleri ile statüsü, genel olarak Anayasa’nın
“Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı” Başlığını taşıyan 4. Bölümü’nde yer almakla birlikte; Federal Meclis, Rusya Federasyonu Hükümeti ve Yargı’ya ilişkin
düzenlemelerin olduğu bölümler de devlet başkanına ilişkin hükümler içermektedir.
Devlet başkanının kurulu iktidar organları içindeki konumunun belirlenmesi, bizi kuvvetler ayrılığı ilkesine götürmektedir. Bu husus, devlet başkanının görev ve yetkileri aracılığıyla yasama, yürütme ve yargı organlarıyla olan
ilişkisinin saptanması meselesidir. Rusya Federasyonu Devlet Başkanının statüsü ise; öğretide tartışmalı olup konu, kuvvetler ayrılığı ilkesi ve hükümet
sistemi ekseninde birlikte ele alınmaktadır. Tartışmanın odağını, Anayasa’nın
10. ve 11. maddelerindeki düzenlemeler ile Anayasa ve yasalarla devlet başkanına tanınan görev ve yetkilerin çelişmesi oluşturmaktadır.
Rusya Federasyonu Anayasası’nın 10 maddesi:
“Rusya Federasyonu'nda devlet iktidarı; yasama, yürütme ve yargının ayrılması temelinde kullanılır. Yasama, yürütme ve yargı organları bağımsızdır.”
hükmünü,
Rusya Federasyonu Anayasası’nın 11. maddesi:
“1. Rusya Federasyonu'nda devlet iktidarı, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı, Federal Meclis (Federal Konsey ve Devlet Duması), Rusya Federasyonu
Hükümeti ve Rusya Federasyonu mahkemeleri tarafından kullanılır.
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2. Rusya Federasyonunun anayasal kurucu birimlerindeki devlet iktidarı,
onların oluşturduğu devlet organları tarafından kullanılır.
3. Rusya Federasyonunun devlet iktidar organları ile Rusya Federasyonu
anayasal kurucu birimlerinin devlet iktidar organları arasında yönetim konuları
ve yetkilerin ayrılması; bu Anayasayla, yönetim konuları ve yetkilerin ayrılmasına ilişkin federal antlaşmalar ve diğer antlaşmalarla gerçekleştirilir.”
hükmünü içermektedir. Kuşkusuz, Anayasa’nın 10. maddesi kuvvetler
ayrılığı ilkesini düzenlemektedir. Günümüzde Rusya’da kuvvetler ayrılığı ilkesi; devlet –iktidar- erklerinin birbirlerinden bağımsızlığı temelinde ayrılması
ve erklerin işbirliği düşüncesiyle temellendirilmektedir (Kolosova, 2014:331).
Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi de kuvvetler ayrılığı ilkesini, gücün
bir elde toplanmasını önlemek şeklinde tanımlamış ve erklerin bağımsızlığı ile
karşılıklı işbirliğine dayandığını vurgulamıştır (AYM Karar: No:28-P/1998). Bu
bağlamda, devlet iktidarı, kuvvetler ayrılığı temelinde yasama, yürütme ve
yargı organları aracılığıyla kullanılmaktadır. Ancak, RF Anayasası’nın 11. maddesi 1. fıkrası hükmünden hareketle, Öğretide Yazar Suvarov, devlet başkanının iktidarı kullanan organlar arasında yer aldığını ve Başkan’ın bir devlet iktidarını kullandığı kabul edildiği takdirde bu yetkinin ancak bu üç organın yetkisine giren bir yetki olması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, RF Hükümeti’nin
yürütme organının başı olduğunun kabul edilmesi halinde, devlet başkanının
yürütmeyi bağlayıcı kararlar alma yetkisine sahip olamayacağına, bu halde
Başkan’ın statüsünün yürütmeye atfedilmemesinin anayasal normlarla çelişeceğine işaret etmiştir. Anayasa’nın 4. Bölümü’nde AY md. 80/3, 86, 87 hükümleri ile Devlet başkanına doğrudan yürütmeye ilişkin yetkiler verildiğini, dolayısıyla devlet başkanının yürütme organına dâhil bir unsur olduğunu ifade
etmiştir (Suvarov, 2000:14-15).
Yazar Luçin, devlet başkanının hükümet toplantılarına başkanlık etme
yetkisini, yürütme organının başı olduğunun göstergesi şeklinde kabul etmektedir (Luçin, 2002:448). Benzer şekilde yazar Baglay, demokratik hukuk devletlerinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin vazgeçilmezliğini, devlet yetkisi kullanan
herhangi birinin gücünün; yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç yetkiden
birine ait olduğunu vurgulamıştır. Öte yandan yazar, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının işlevinin her üç yetkiye de temas ettiği; ancak O’nun yetkilerinin
yasama ve yargıya atfedilemeyeceğini ve devlet başkanının yürütme organı ile
olan ilişkisinden hareketle genel eğilimin devlet başkanının yürütme organının
başı olarak tanımlandığını da belirtmektedir (Baglay, 2015:470-471).
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Yazar Avakyan’a göre; Sovyet Anayasalarında, devlet iktidarının kullanılmasında öncelik, Cumhurbaşkanı’nın yetkileri de dahil olmak üzere en yetkili organ olan “Rusya Federasyonu Halk Vekilleri Kongresi”ne tanınmıştır.
1993 Anayasası ise; iktidar erkleri arasında güç dengesini devlet başkanı lehine artırmıştır. Anayasa’da devlet başkanına tanınan yetkiler çerçevesinde;
devlet başkanının anayasal düzende kuvvetler ayrılığı sistemine dâhil olmadığı; aksine tüm erklerin üzerinde bir yerde konumlandırıldığını belirtmektedir
(Avakyan, 2014, cilt 2: 338-340).
Anayasa ile tasarlanan hükümet sisteminin yarı başkanlık sistemi olduğu
yönündeki görüş, öğretide geniş bir yer bulmaktadır (Ebzeyev, 2014:211).
İleride ayrıntılı biçimde ele alınacağı üzere, devlet başkanına yasama, yürütme
ve yargı alanında görece geniş yetkiler tanınması, sistemin yarı başkanlık sistemi olarak kabulüne olanak tanımadığı gibi; yürütme erkinin Hükümet tarafından kullanılacağının açık beyanı başkanlık sistemi olarak tanınmasını da
engellemektedir. Anayasa, devlet başkanının yürütme erkinin başı olduğuna
ilişkin açık bir düzenleme içermemesine rağmen; doğası gereği çoğunlukla
yürütme ve idareye dâhil olan bir dizi başka yetkileri kullanma olanağının devlet başkanına sağlanmasıyla, esasında devlet başkanı, hükümet başkanının
görevlerini de yerine getirmektedir. Devlet Başkanının yetkilerinin Hükümet
Başkanı’nın yetkileriyle birleşimi, Rusya Devlet Başkanının elinde devasa, gerçek bir "süper-başkanlık" gücü toplamasına izin vermektedir (Marçenko,
2015:391). Dolayısıyla Rusya’da nasıl bir hükümet sisteminin uygulandığı sorusunun yanıtı tek bir boyuta indirgenememekle birlikte, genel kabul gören
önemli noktanın; Rusya Federasyonu Anayasası’nda öngörülen hükümet sisteminin devlet başkanını geniş yetkilerle donattığı, onu devlet erkleri karşısında kuvvetli bir pozisyona getirdiğini belirtmek mümkündür (Asker,
2016:1116).
2.1.1 Devlet Başkanının Göreve Geliş Usûlü
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, Anayasa’nın 81. maddesine göre;
Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından genel, eşit ve doğrudan oy hakkı
temelinde gizli oy ile altı yıllığına seçilir. Yaşı 35’ten az olmayan ve en az 10 yıl
Rusya Federasyonu’nda daimi ikamet eden Rusya vatandaşları devlet başkanı
olabilir. Bir kişi ard arda iki dönemden uzun süre Rusya Federasyonu Devlet
Başkanlığı görevinde bulunamaz. Seçim usûlü federal yasa ile belirlenir. Başkanın görev süresinin iki dönemle sınırlı tutulması, iktidarın kişiselleşmesi ve
gücün yozlaşmasının doğuracağı tehlikelerin önlenmesine yönelik bir mekanizmadır.
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2.1.2 Devlet Başkanının Görevinin Sona Ermesi
Anayasa’nın 93. maddesi gereğince, devlet başkanının görevinden uzaklaştırılması yalnız; Devlet Duma’sı tarafından ileri sürülen devlete ihanet veya
diğer ağır suç işlediği iddiası temelinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının
eylemlerinde suç unsurlarının varlığına ilişkin Rusya Federasyonu Yüksek
Mahkemesi’nin görüşü ve itham usullerine uyulduğuna ilişkin Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi’nin görüşüne dayanarak Federal Konsey tarafından
yapılabilir. Devlet Duması’ nın suçlama kararı ve Federal Konsey’in devlet başkanını görevden alma kararı, Devlet Duma’sı milletvekillerinin en az üçte birinin girişimi ve Devlet Duma’sı tarafından oluşturulan özel bir komisyonun
görüşüne bağlı olarak, her iki kanadın üye tamsayının üçte iki çoğunluğu ile
alınmalıdır. Federal Konsey’in Devlet Başkanını görevden alma kararı, Devlet
Duması’ nın devlet başkanı aleyhine suçlamada bulunmasından itibaren en geç
üç ay içinde verilmesi gerekir. Federal Konsey’in kararı bu süre içinde alınmazsa, devlet başkanına yöneltilen suçlama reddedilmiş sayılır.
2.2 Devlet Başkanının Görev ve Yetkileri
2.2.1. Yatay Kuvvetler Ayrılığı: Devlet Başkanının Yasama, Yürütme
ve Yargı Organları ile Olan İlişkisi ve Yetkileri
Devlet erkleri içerisindeki konum ve rolü anayasal düzenlemelerden açık
bir şekilde saptanması mümkün olmayan devlet başkanının sahip olduğu yetkiler, kuvvetler ayrılığı ilkesinin herkesçe kabul gören temel işlevine hizmet
etmekten oldukça uzaktır. Bir adım daha öteye taşıyarak, devlet başkanının bu
yetkiler sayesinde gücün merkezi konumunda olduğu ve diğer organları işlevsiz bıraktığını söylemek mümkün görünmektedir.
Şöyle ki; Anayasa’da Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanının devletin başı olduğu, anayasanın, insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerinin güvencesi olduğu ve devlet organlarının uyumu ve işleyişini sağlayacağı belirtilmiştir (AY.
md. 80). “Devletin başı” olmasından kaynaklı görevleri yerine getirmek üzere
devlet başkanına yetki ve olanaklar tanınması doğaldır. Ancak devlet başkanının “icrai” nitelikteki çok sayıda yetkiyle donatılmış olduğu görülmektedir. Bu
bağlamda, devlet başkanı yasamaya ilişkin olarak; yasama organı Federal Meclisin alt kanadı olan Duma seçimlerini belirleme, Anayasa’da öngörülen hallerde Duma’yı feshetme, referendum belirleme, Duma’ya yasa tasarısı sunma ve iç
ve dış politikaya ilişkin olarak Federal Meclise yıllık mesaj verme yetkilerine
sahiptir (AY. md.84). Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin sahip olduğu bu
yetkiler, hem kuvvetler ayrılığı ilkesiyle çelişmekte hem de bu ilke temelinde
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belirlenen hükümet sistemlerinde cumhurbaşkanının sahip olabileceği yetkileri aşması nedeniyle Rusya Federasyonu’nda hükümet sisteminin nasıl şekillendiğini tanımlamayı olanaksızlaştırmaktadır. Devlet başkanının fesih ve yasa
tasarısı sunma yetkisi başkanlık sistemlerinde organların işlevsel sert ayrımı
ilkesi ile kesinlikle bağdaşmamaktadır. Başkanın meclise vereceği mesajlar
bilgilendirmeden öteye geçemez. Ancak Rusya Federasyonu Devlet Başkanının
meclise verdiği mesajlar, Duma’yı yasama işlevi konusunda harekete geçirici
niteliktedir. Bununla birlikte devlet başkanının halk tarafından seçilmesi unsuru dışında yarı başkanlık sistemiyle benzerlik kurulacak başka özellik bulunmamaktadır. Zira yarı başkanlık sisteminde, yasama organına karşı siyasal
sorumluluk taşıyan bir hükümetin varlığı gereklidir. Yasama organının güvensizlik oyu ile hükümeti düşürebilmesi şeklinde ortaya çıkan bu siyasal sorumluluk, Rusya Federasyonu’nda Duma’nın hükümete güvensizlik oyu vermesi
halinde bunun devlet başkanı tarafından geçersiz kılınabilme olanağı nedeniyle ortaya çıkmamaktadır. Bununla birlikte, devlet başkanının kararnamelerle
üst düzey kamu görevlisi ve yargı üyelikleri seçiminde yasama organını devre
dışı bırakma olanağı da söz konusudur.
Devlet başkanının yürütme organının yapısında ve işlevinde aktif rol aldığı görülmektedir. Devlet başkanının hükümete ilişkin yetkileri anayasada ve
federal anayasal yasada belirlenmiştir. Hükümet başkanını ve başkan yardımcılarını atamak, Duma’nın onayı olmaksızın hükümet başkanını ve yardımcılarını görevden almak, anayasa ve yasalarla çeliştiğini düşündüğü hükümet kararlarını kaldırabilmesi en belirgin yetkileridir (AY. md. 83). Son yıllarda Rusya Federasyonu Hükümeti üyelerini atama sürecinde, doğrudan devlet başkanı
tarafından yönetilen federal yürütme organları listesinin genişletildiğine dikkat çekilebilir (adaletten sorumlu yeni organlar eklenmiştir). Devlet başkanının bu organlarla ilgili yetkisi de genişletilmiştir. Bu durumda hükümetin yalnızca teknik rolünün kaldığı, yetkilerinin zayıflamasına yol açıldığını söylemek
mümkündür. Rusya Federasyonu Hükümet Başkanının önemli bir ayrıcalığı,
federal yürütme organlarının yapısına ilişkin önerileri Rusya Federasyonu
devlet başkanına sunma hakkına sahip olmasıdır (AY. md. 112.1). Bununla
birlikte, devlet başkanı, federal yürütme organlarının “yapısının” ve “sisteminin” oluşumuna aktif olarak katılmaktadır. Anayasa mahkemesi anayasanın 71,
76 ve 112 maddelerinin yorumlanmasına ilişkin 1999 tarihli bir kararında,
“yapı” ve “”sistem” kavramlarının birbirinden ayrılması gereğine işaret etmiştir. Kararda; “Hükümet Başkanının Rusya Federasyonu Devlet Başkanına önerdiği “federal yürütme organlarının yapısı”, Rusya Federasyonu Hükümeti'ndeki
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ilgili pozisyonlara aday göstermeye temel olarak bu organların bir listesini içermektedir. “Federal yürütme organları sistemi” kavramı, devlet iktidarının kollarından biri olarak yürütme gücünün bütünlüğünden bahsediyorsa, o zaman “yapı” kavramı, sistemin iç yapısını, onun belirli kurucu unsurlarını görmemizi sağlar.” Şeklinde ifade edilmiştir (AYM Karar: No:2-P/1999). Nitekim buna ilişkin
yetkiler, devlet başkanı tarafından kullanılabilmektedir. Buna ek olarak devlet
başkanı bir Kararname yayınlayarak federal yürütme organlarının yapısını
yeniden düzenlemek için değişiklik ve eklemeler yapabilir. Bu tür bir yeniden
düzenleme, yalnızca cari yıl için bütçe ile ilgili federal yasa tarafından belirlenen ödenek sınırları dahilinde gerçekleştirilebilir. Öte yandan Hükümet, bakanlıkların ve diğer idari birimlerin faaliyet ve işleyişini yönetmek hakkına
sahip olmasına rağmen; “Rusya Federasyonu Hükümeti" hakkında Federal
Anayasal Yasa’nın 12. maddesinde yapılan değişiklikle, devlet başkanı ile hükümet arasındaki yetkilerin dağıtılmasında devlet başkanının yetkileri genişletildiği görülmektedir.
Bir başka önemli nokta, devlet başkanının Kararname çıkarma yetkisidir.
Aslî ve ilk elden düzenleme yetkisi içeren bu yetki, temelde Anayasa’nın 90.
maddesi ile tanınmış olup sıkıyönetim (AY. md. 87) ve olağanüstü hal (AY. md.
88)’in uygulanması ile federal anayasal kurucu birimlerin isimlerinin değiştirilmesi (AY. md. 65) gibi konularda da ilgili anayasa hükümlerinde ve federal
anayasal yasalarda yer bulmaktadır. Kararnamelerin anayasaya uygunluğu
Anayasa Mahkemesince yapılmaktadır. Ancak uygulamada özellikle olağanüstü
hal ve sıkıyönetime ilişkin Kararnamelerin Federal Konsey tarafından yapılan
siyasal denetiminin atlanarak devlet başkanının istediği düzenlemeleri kararname yoluyla yapabilmesinin yolunun da açık olduğu örnekler mevcuttur (Özkan, 2019:271).
Devlet başkanının yargı işlevi yerine getiren organların oluşumuna ilişkin yetkileri de dikkat çekicidir. Anayasa’nın 83. ve 128. maddeleri gereğince
federal yargıçlarının atanması yetkisini tek başına kullanmaktadır. Devlet başkanı, Anayasa Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yüksek Hakem Mahkemesi yargıçlarını ve Rusya Federasyonu Prokuratoru’ nu seçme ve atanma yetkisini Federal Konsey ile birlikte kullanmaktadır. Ancak burada kilit nokta, yasalarla devlet başkanının bu atamalarda tek
başına inisiyatif kullanması ve dolayısıyla Federal Konsey kararlarını etkisiz
kılacak olanaklara sahip olmasıdır. Örneğin; Anayasa Mahkemesi hakkında
Federal Anayasal Yasanın 9. maddesi, yargıçların atanma usulüne ilişkin hüküm içermektedir. Söz konusu düzenlemeye göre yargıçların atanması aday
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önerme ve Federal Konsey’de yapılacak seçimle gerçekleşir. devlet başkanına
yasama organı, yüksek yargı ve diğer kamu kurumlarından aday önerisinde
bulunulur ve devlet başkanı bu öneri üzerine adaylarını Federal Konsey’e sunar. Son aşamada Federal Konsey’de seçim yapılır. Ancak Devlet Başkanı kendine yapılan öneri ile bağlı değildir. Adaylar kendine önerilen isimler içinden
belirleyebileceği gibi kimsenin önermediği bir ismi kendi inisiyatifiyle belirleyebilir. Bu ise, devlet başkanına yasama organı karşısında bir üstünlük sağladığı gibi yargı bağımsızlığı ilkesini de zedelemektedir. Daha önce anayasa
mahkemesi başkan ve başkan vekilleri mahkeme üyeleri arasından mahkeme
üyelerince genel kurulda ve gizli oyla ayrı ayrı seçilmekteyken; federal anayasal yasada yapılan değişiklikle devlet başkanının önerisi üzerine Federal Konsey tarafından seçilmesi düzenlenmiştir. Benzer şekilde bu durum da yargı
bağımsızlığını ihlal eden bir uygulamadır.
Bir başka önemli nokta, anayasa mahkemesinin örgütsel yapısı içinde
yer alan devlet başkanının yetkili temsilcisidir. Yetkili temsilci, Devlet Başkanlığı İdaresi Yönetici Vekili görevlisi olup Devlet Başkanını “Devletin Başı” sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde temsil eder ve Başkan’ın AYM hakkındaki Federal Anayasal Yasa’da belirtilen görevlerini yerine getirir. Yetkili temsilci, devlet
başkanının Anayasa Mahkemesine göndermekte olduğu işlemler hakkındaki
görüşlerini açıklamak, duruşmalara katılmak, davet üzerine Mahkeme toplantılarına katılmak ve Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Devlet Başkanının yasama organına yapması gereken başvurular konusunda devlet başkanına öneride bulunmak gibi geniş bir yelpazede yetki ve
görevleri vardır.
2.2.2. Dikey Kuvvetler Ayrılığı: Devlet Başkanının Federal Anayasal Kurucu Birimlerle Olan İlişkisi ve Yetkileri
Rusya Federasyonu Devlet Başkanının anayasal kurucu birimlerle ilgili
yetkisi Anayasa’nın 85. maddesinde düzenlenmiştir. Bu yetki iki önemli biçimde açığa çıkmaktadır. Birincisi; devlet başkanının uyuşmazlık çözme konusunda uzlaştırmacılık yetkisi ve ikincisi; anayasal kurucu birimlerin yürütme organlarının kararlarını askıya alma yetkisidir.
Anayasa’nın 85/1 hükmü gereğince; federal devlet organları ile anayasal
kurucu birimlerin organları arasında veya anayasal kurucu birimlerin kendi
organları arasında çıkan uyuşmazlıklarda devlet başkanı uzlaşma usullerini
uygulayabilir. Uzlaşmaya varılamaması halinde sorunun çözümünü ilgili mahkemeye yönlendirebilir. Bu halde devlet başkanının yetkisi, devlet organları
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arasında eşgüdüm ve karşılıklı etkileşimin sağlanmasından ziyade, adeta yarı
yargısal/yargı benzerî görünüm arz etmektedir. Anayasa’nın 85/2 hükmü gereğince devlet başkanı, anayasal kurucu birimlerin yürütme organlarının kararlarının anayasa, federal yasalar veya Rusya Federasyonu’nun uluslararası
yükümlülükleriyle çatışması veya insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerini ihlal
etmesi halinde bu kararların yürütülmesini askıya alma hakkına sahiptir. “Rusya Federasyonu’nun Kurucu Birimlerinin Yasama ve Yürütme Organlarının Oluşumuna ilişkin Genel Prensipler” hakkında Federal Yasa uyarınca Rusya Federasyonu Devlet Başkanı bu yetkiyi bir kararname ile kullanır. Devlet Başkanının bu yetkiyi kullanması halinde kurucu birimlerin yürütme organı temsilcisi
bu çatışmanın olup olmadığı hakkında karar verilmek üzere Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilir. Nitekim devlet başkanının bu yetkiyi defalarca kullandığı
görülmektedir. 22 Şubat 1994’te Krasnoyarsk Bölgesi Yönetiminin “Doğrudan
Demokrasinin Temelleri ve Krasnoyarsk Bölgesi Devlet Organlarının Kurumsal
Yapısı” adlı yasa taslağı kararname ile askıya alınmıştır. Benzer şekilde
1996’da Başkurtistan Bölgesi’nin, 2000’de Varonej Bölgesi’nin yasaları da devlet başkanı kararnamesi ile askıya alınmıştır (Kutafin, 2015:440-441).
Bir diğer önemli kurum, devlet başkanının federal bölge temsilcileridir
(Ukaz Prezidenta RF 13 Mayıs 2000 N. 849). Daha önce yalnız bölgelerde (region) bulunan temsilciler kararname değişikliği ile 2000 yılından itibaren federal bölgeler (federal okrug) düzeyinde işlev görmeye başlamıştır. Federal
bölgeler, anayasal kurucu birimlerin gruplandırılması şeklinde devlet başkanı
kararnamesiyle oluşturulmuş yapay bölümlerdir. Bu birimlerin başındaki yetkili temsilci, devlet başkanının anayasal yetkilerinin uygulanmasını sağlamak,
federal devlet organlarının faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve kararlarının
uygulanması üzerindeki kontrol sistemini iyileştirmek amacıyla tesis edilmiş
bir kurum olduğu belirtilmekte ise de federal devlet yapılanmasında örneği
görülmemektedir. Esasen bu yetkili, anayasal kurucu birimlerin başkanı ya da
valiler üzerinden geniş denetim yetkisine sahiptir.
Devlet başkanının anayasal kurucu birimler üzerinde bu aşırılaşmış yetkileri, federal devlet yapılanmalarında anayasayla güvence altına alınan federe
unsurların yetkilerini dikey kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak genişlikte
ve federal devlet uygulamasıyla bağdaştırılamayacak türdedir. Bunula birlikte,
devlet başkanına anayasal kurucu birimlerin seçilmiş organlarının kararlarını
ve düzenlemelerini ortadan kaldırma olanağı sağlayan bu yetkiler, federal devlette her iki yönetim alanında kurulan iktidar merkezlerinin kendi yetki alanlarında faaliyet göstermelerini ve birbirlerinin yetki alanlarını ihlal etmemele160
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rini sağlayacak olan demokratik ilke ve kurumların da yok sayıldığını göstermektedir. Her iki iktidar merkezinin eşit ve bağımsız statü içinde varlık göstermesi ve anayasal güvenceye bağlanması ancak demokratik siyasal iktidarın
tesisi halinde mümkündür.
3. Anayasa Değişikliğinin Getirdiği Yeni Durum
3.1. Devlet Başkanına İlişkin Anayasa’nın 4. Bölümünde Doğrudan
Yapılan Değişiklikler
2020 yılı Anayasa Değişiklikleri ile anayasada devlet başkanının düzenlendiği 4. Bölümde doğrudan ve devletin kurumsal yapısı içerisinde diğer organlara ilişkin yapılan değişikliklerde de dolaylı olarak devlet başkanına ilişkin
düzenlemeler bulunmaktadır.
İlk olarak Anayasa’nın 81.3 maddesinde devlet başkanının seçimiyle ilgili değişiklik yapılmıştır. Bir kişinin “ard arda” iki dönemden uzun süre devlet
başkanlığı görevinde bulunamayacağı şeklindeki hüküm ard arda ifadesi çıkarılarak iki dönemden uzun süre devlet başkanlığı görevinde bulunamayacağı
şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca 81.3 maddesine şu şekilde ekleme yapılmıştır.
Madde 81.3.3 ”Rusya Federasyonu Anayasasının 81. maddesinin 3. fıkrasının, aynı kişinin Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı görevini yürütebileceği
süre sayısını sınırlandıran hükmü, Rusya Federasyonu Anayasasında yapılan
değişikliğin yürürlüğe girdiği sırada Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten ve (veya) yürütmüş olan kişiye, bu görevi ne kadar süreyle yürüttüğü veya yürütmüş olduğu dikkate alınmaksızın uygulanır ve söz konusu hükmün izin verdiği sürelerde Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürme olasılığını ortadan kaldırmaz.”
Maddeye yapılan ekleme ile, iki dönem kuralının maddenin değiştirilmesinden önce cumhurbaşkanlığı yapmış ve halen yapmakta olan kişilerin önceki
görev süreleri bakımından geçerli olmayacağı belirtilmiştir. “Ard arda” devlet
başkanlığı görevinde bulunamama engelinin kaldırılması ve “iki dönem” kuralının da önceki görev sürelerinin hesaba katılmayacak şekilde uygulanacak
olması, mevcut durumda devlet başkanının görev süresi bitiminde tekrar ve iki
dönem daha devlet başkanlığı yapabilmesinin önü açılmıştır.
Anayasa’nın 83. maddesinde devlet başkanının sahip olduğu yetkilere
ilişkin kapsamlı değişiklik yapılmıştır.
(a) bendindeki hüküm, daha önce, devlet başkanının Duma’nın onayıyla
Hükümet Başkanını ataması yetkisini düzenlemekteydi. Değişiklikle birlikte
yeni şekline göre; Hükümet Başkanının atanması usulü, devlet başkanının tek161
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lifi üzerine Duma tarafından adaylığının onaylanmasıyla devlet başkanı tarafından atanması şekline dönüştürülmüştür.
(b) bendindeki, devlet başkanının hükümet oturumlarına başkanlık etme
hakkına sahip olduğu şeklindeki hüküm, devlet başkanının “hükümetin genel
sevk ve idaresini yürütme” ve oturumlarına başkanlık etme hakkına sahip olduğu şeklinde değiştirilmiştir. Bendin devamına yapılan ekleme ile, devlet başkanının hükümet başkanı önerisiyle federal yürütme organlarının yapısını belirleme ve değiştirme yetkisine sahip olduğu; bu organların yapısında ve faaliyetlerinde devlet başkanı tarafından ve hükümet başkanı tarafından yönetilecek
birimleri belirleme yetkisine sahip olduğu ve hükümet başkanının görevden
alınması halinde yeni hükümet başkanının bu alanlarda değişiklik yapamayacağı düzenlenmiştir.
(c) bendinde yalnızca hükümet başkanının istifasıyla ilgili karar yetkisinin yanında değişiklikle, hükümet başkanının, hükümet başkan yardımcısının,
bakanların ve faaliyetleri devlet başkanı tarafından yönetilen federal yürütme
organlarının başkanlarının da istifalar hakkında karar yetkisi de devlet başkanına tanınmıştır.
(d) bendindeki değişiklikle, hükümet başkan yardımcısının ve bakanların atanmasındaki hükümet başkanının önerisi aşaması kaldırılarak hükümet
başkan yardımcısının atanması yetkisi doğrudan devlet başkanına, bakanların
atanması yetkisi ise adaylıklarının Duma tarafından onaylanması halinde devlet başkanına tanınmıştır.
(e1) bendinde Rusya Federasyonu Prokuratoru ve anayasal kurucu birimlerin savcılarının atanmasında daha önce devlet başkanının Federal Konsey’e aday önermesi usulü kaldırılmış ve Federal Konsey’in aday belirlenmesi
üzerindeki yetkisi danışma/görüş bildirme niteliğine çekilmiştir.
Maddeye yapılan (e3) bendi eklemesiyle; devlet başkanına, Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başkan Yardımcısı ve yargıçlarının,
Rusya Federasyonu Yüksek Mahkeme Başkanı, Başkan Yardımcısı ve yargıçlarının, temyiz mahkemesi Başkanı, Başkan Yardımcısı ve yargıçlarının şeref ve
haysiyetini karalayan bir eylemde bulunmaları halinde ve ayrıca bir yargıcın
yetkilerini kullanmasının imkânsızlığını gösteren federal anayasal kanununda
öngörülen diğer durumlara göre görevden alınmaları hakkında Federal Konsey’e öneride bulunma yetkisi verilmiştir. Bu şekilde yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin açıkça ihlal edildiğini söylemek mümkündür.
Maddeye yapılan (e4) bendi ile devlet başkanına sayıştay başkanı ve üye
sayısının yarısını atanmak üzere Federal Konsey’e aday önerisinde bulunma
yetkisi tanınmıştır.
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Maddeye yapılan (e5) bendi ile devlet başkanına devletin iç ve dış politikasının ana yönleri ile sosyo-ekonomik alandaki öncelikleri belirleme yetkisi
tanınmıştır.
Anayasa’nın 92. maddesinde yapılan ekleme ile; istifa, sağlık nedenleri
veya sürekli şekilde görevi yerine getiremeyecek herhangi nedenden dolayı
görev süresi sona eren devlet başkanının dokunulmazlığının devam edeceği,
yalnız 93. maddedeki devlete ihanetten suçlanması usulü sonucu görevinin
sona ermesi halinde dokunulmazlıktan yoksun bırakılabileceği düzenlenmiştir.
3.2. Kurulu İktidar Organlarında Yapılan ve Dolaylı Olarak Devlet
Başkanına İlişkin Olan Değişiklikler
Anayasa’nın Rusya Federasyonu yasama organı Federal Meclise ilişkin
hükümler içeren 5. Bölümü ve Rusya Federasyonu Hükümeti’ne ilişkin hükümler içeren 6. Bölümünde yapılan değişikliklerle devlet başkanına çeşitli yetkiler
tanınmış ve statüsünde belirgin yenilikler meydana getirilmiştir.
Anayasa’nın 95. maddesinde yapılan değişiklikle Federal Konsey üyelerinin tanımlamasında “temsilci” kavramı “senatör” biçimine dönüştürülmüş ve
en çok otuz Senatörün Devlet Başkanı tarafından atanacağı, bunlardan en çok
yedisinin ömür boyu atanabileceği ve bu senatörlerin devlet başkanının görev
süresi sona erse bile yine devlet başkanı tarafından görevden alınabileceği
hüküm altına alınmıştır. 102. maddede yapılan değişiklikle, Federal Konsey’e
görevinden ayrılan devlet başkanının dokunulmazlığının kaldırılmasına karar
verilmesi yetkisi verilmiştir. 109. maddede yapılan değişiklikle devlet başkanının Duma’nın feshedilmesine ilişkin yetkisi, bu yetki kapsamına 112. madde
de dahil edilmek suretiyle genişletilmiştir.
Rusya Federasyonu Hükümetinin kurumsal yapısı ve yetkilerine ilişkin
en belirgin değişikliklerden biri, Anayasa’nın 110.1 maddesindeki “Rusya Federasyonu'nun yürütme yetkisi, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından kullanılmaktadır” şeklindeki hükümde, yürütme yetkisi ifadesinden sonra “Rusya Federasyonu ‘Devlet Başkanının genel liderliği altında” ifadesinin eklenmesiyle
ortaya çıkan ve devlet başkanının yürütmenin önemli bir unsuru haline getirildiğini açıkça beyan eden düzenlemedir. 111. maddede eklenen yeni bir fıkra
ile, hükümet başkanının atanmasında adayların Duma tarafından üçüncü kez
reddedilmesi sonucu devlet başkanına Duma’yı feshetme yetkisi tanınmıştır.
Rusya Federasyonu Hükümeti’nin görev ve yetkilerini belirleyen 113. maddesi
ise yeniden yazılarak köklü bir değişikliğe gidilmiştir. 113. Maddenin eski ve
yeni şekli şu şekildedir:
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Eski md. 113: “Rusya Federasyonu Hükümet Başkanı, Rusya Federasyonu
Anayasası’na, federal yasalar ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanının kararnamelerine uygun olarak, Rusya Federasyonu Hükümeti’nin faaliyetlerinin temel
yönlerini belirler ve çalışmalarını düzenler.”
Yeni md.113: “Rusya Federasyonu Hükümet Başkanı, Rusya Federasyonu
Anayasası’na, federal yasalara, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının kararnamelerine, emirlerine ve talimatlarına uygun olarak Rusya Federasyonu Hükümeti’nin çalışmalarını düzenler. Rusya Federasyonu Hükümet Başkanı, Rusya Federasyonu Hükümeti’ne verilen yetkilerin kullanımından Rusya Federasyonu Devlet
Başkanı’na karşı kişisel sorumluluk taşır.”
Maddenin yeni şeklinde açıkça ifade edildiği üzere, hükümetin faaliyetlerinde uymakla yükümlü olduğu düzenlemeler arasına devlet başkanının normatif (düzenleyici işlem) nitelikte olmayan emir ve talimatları da dâhil edilmiştir. Bununla birlikte, yukarıda izah edildiği üzere, siyasal iktidar erklerine
tanınan yetkiler, bir hükümet sisteminin tanımlanabilmesine olanak vermemekte ve dolayısıyla hükümetin siyasal sorumluluğunu gösterecek düzenlemeler bulunmamakta idi. Bu yeni düzenleme ile, siyasal sorumluluğu dahi belirsiz
olan hükümetin yetkilerini kullanmaktan dolayı devlet başkanına karşı kişisel
sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu tür bir sorumluluk tesis edilmesi,
siyasal iktidarın kurumsallaşması olarak karşımıza çıkan modern demokratik
devletin en hafif deyimle varlığının inkâr edilmesi anlamına gelmektedir.
SONUÇ
Anayasal devletlerde kuvvetler ayrılığı, devlet iktidarının ve işlevlerinin
farklı organlar aracılığıyla yerine getirilerek devlet iktidarının rasyonel biçimde kurulması ve bu organların karşılıklı olarak birbirini denetlemesi ve dengelemesi anlayışı üzerine kuruludur. Bu sayede, iktidarın keyfiliğinin önlenmesi
ve hak ve özgürlüklerin güvenceye kavuşturulması sağlanmaktadır. Rusya
Federasyonu açısından her ne kadar anayasa hükümlerinde kuvvetler ayrılığı
ilkesinin kabul edildiği belirtilmekte ise de; yukarıda açıklanmaya çalışıldığı
üzere, hem devlet organlarının kuruluş ve örgütlenişinde hem de yetki ve görevlerinin belirlenmesinde ilkenin hayata geçirilememiş olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda, devlet başkanına anayasa ve yasalarla tanınmış geniş yetkiler, devlet başkanını diğer iktidar organları olan Federal Meclis, Hükümet ve
yargı organları karşısında merkezi ve güçlü konuma getirmiştir. 2020 Anayasa
Değişiklikleri ile bu konum pekiştirilmekle birlikte, devlet başkanı tarafından
fiili olarak kullanılan yetkiler de anayasal hüküm haline getirilmiştir. Tüm bu
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değişiklikler birlikte ele alındığında, devlet başkanının yürütme işlevini yerine
getireceği belirtilmekle ve yürütme organının yapısı ve faaliyetlerindeki merkezi konumu da açıkça güçlendirilmekle kalmamış, aynı zamanda iktidarın
kişiselleşmesine yol açacak mekanizmalar kurularak bireylerin temel hak ve
özgürlüklerinin güvencesi de ortadan kaldırılmıştır.
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Öz: 1949 yılında kuruluşundan bu yana Çin Halk Cumhuriyeti’nin SSCB ve ardından Rusya ile ilişkileri genel olarak sorunlu bir çizgide ilerlemiştir. Ancak özellikle
son dönemde Rusya’da Vladimir Putin ve Çin’de Xi Jinping’in çabaları sonrası tarih
boyunca ‘görülmemiş’ bir seviyeye yükselen Çin-Rusya ilişkileri küresel düzenin aşındığı ve dönüştüğü şu günlerde öne çıkmaya başlamıştır. Çin-Rusya ilişkilerini değerlendiren çalışmalar genellikle iki ülke ilişkilerine bölgesel bir çerçeveden yaklaşmaktadır. Ancak küresel ölçekte ABD-Çin rekabetinin keskinleştiği şu günlerde Çin ve Rusya ilişkileri ABD karşıtı ortak bir karakteristik göstermeye başlamıştır. Bu çalışmanın
amacı kavramsal bir çerçeve eşliğinde Çin-Rusya ilişkilerini küresel bir bağlamda analiz etmektir. Stratejik ortaklık ve ittifak kavramları çerçevesinde yapılanan çalışma
Putin ve Xi Jinping dönemi ilişkilerini kendisine vaka olarak belirlemiştir. Metodolojik
açıdan iki liderin bu dönem içerisinde ortaya koyduğu söylemler ve pratikler çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. İki ülkenin son dönemde devasa ortak askeri
tatbikatlar yapması ve ekonomik işbirliğini üst seviyelere çıkarması dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Çin-Rusya ilişkilerinin küresel ilişkiler ve küresel rekabet bağlamında ciddi etkilerinin olabileceği öngörülmektedir. Bu çalışmada Çin ve Rusya yakınlaşmasının adı konulmamış bir ittifaka doğru dönüştüğü savunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çin, Rusya, Yeni Dönem, İttifak, Ortaklık.

Strategic Partnership or Alliance? China-Russia Relations in the New Era
Abstract: Since its establishment in 1949, the relations of the People's Republic
of China with the USSR and then Russia have generally progressed in a problematic
line. However, China-Russia relations, which have risen to an "unprecedented" level,
especially after the efforts of Vladimir Putin in Russia and Xi Jinping in China, have
come to the fore nowadays as the global order is eroded and transformed. Studies in
recent years which has analyze China-Russia relations generally approach the relations between the two countries from a regional perspective. However, in these days
when the US-China competition is sharpening on a global scale, the relations between
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China and Russia have started to show a common anti-US characteristic. The aim of
this study is to analyze China-Russia relations in a global context with a conceptual
framework. The study, conducted within the framework of the concepts of strategic
partnership and alliance, is determined the relations Putin and Xi Jinping era as a case
for. In terms of methodology, the discourses and practices put forward by the two
leaders during this term constitute the main subject of the study. It is noteworthy that
the two countries have recently carried out huge joint military exercises and increased
their economic cooperation to higher levels. In this context, it is predicted that ChinaRussia relations may have serious effects in the context of global relations and global
competition. In this study, it has been argued that the rapprochement of China and
Russia has turned into an 'unnamed alliance'.
Keywords: China, Russia, New Era, Alliance, Partnership.

1.GİRİŞ
Geçmişte sınır sorunları dahil olmak üzere çeşitli defalar karşı karşıya
gelen Çin ve Rusya ortak bir ideolojik çizgide olmalarına rağmen “anlaşamayan” iki güç profili çizmiştir. O günden bugüne soğuk bir çerçevede ilerleyen
ilişkiler Rusya’da Putin ve Çin’de Xi dönemi ile beraber “eşi benzeri görülmemiş” (TASS, 2020a) bir ortaklığın eşiğine gelmiştir. İki ülke küresel hegemonya
rekabetinin ortaya koyduğu dönüşüm dinamiği üzerinden yeni döneme hazırlık yapan bir görüntü vermektedir. Bir yandan stratejik manevralar içerisinde
olan iki güç diğer yandan ABD karşıtlığı üzerinden gelişen bir ortaklığın inşası
için çaba göstermektedir. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Asya Altyapı Yatırım
Bankası ve BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) gibi kurumsal
hamleler söz konusu güçlerin materyal birikimleri üzerine işlevsel bir yapı
inşa etmeye çalıştıklarını göstermektedir. 2017 yılında Baltık Denizi’nde ve
2018 yılında Vostok’ta gerçekleştirilen (BBC, 2018) büyük askeri tatbikatlar
kurumsal ilişkilerin her alanda geliştiğini gösteren önemli bulgular olarak öne
çıkmaktadır. Çin ve Rusya özellikle ABD tarafından maksimum şekilde baskılanan İran ile işbirliğinde ortak hareket etmektedir. (Choksy & Carol E. B.
Choksy, 2020)
Bütün bu verilerin ışığında Çin ve Rusya ilişkilerinin önümüzdeki dönemde küresel hegemonya rekabeti içerisinde çokça gündeme geleceği ve
oyun değiştirici bir karakteristiği olacağı görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu ilişkinin ABD-Çin rekabeti çerçevesinde analizi de büyük önem taşımaktadır. Çok kutuplu bir yapıya doğru ilerleyen uluslararası sistemin nasıl bir
gelecek görüntüsü vereceği üzerine yapılan tartışmaların Çin-Rusya ilişkisine
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değinmeleri elzemdir. İki ülke arasında özellikle askeri alanda gelişen ilişkiler
ve liderlerin “askeri bir ittifakın mümkün olabileceğinin” (AP, 2020) işaretini
veren söylemleri ‘adı konulmamış bir ittifaka’ doğru ilerleyen bir ilişki modelini çağrıştırmaktadır. Rusya’nın Çin’e S-400 savunma sistemleri ve SU-35 savaş
uçağı satmaya çalışması (TASS, 2020b) gibi gelişmeler askeri açıdan ilişkilerin
hangi düzeyde olduğunu anlamak açısından önem göstermektedir. 2018 yılında yapılan Vostok 2018 askeri tatbikatı yüz binlerce askerin katılım gösterdiği
bir gövde gösterisine dönüşmüştür. Toplam ticaret hacimleri 100 milyar doları
aşan (Xinhua, 2019) iki ülke Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Moskova liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği projesi arasında stratejik bir uyum aramaktadır.
Çin ve Rusya tarafından yapılan “çok kutupluluk” çağrıları ABD-Çin rekabetinin yoğunlaştığı son dönemlerde dikkat çekmeye başlamıştır. ABD tarafı
ise Çin-Rusya arasında oluşmaya başlayan stratejik ortaklığı endişeli bir şekilde izlemektedir. ABD’nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinde “revizyonist güçler” (NSS, 2017) şeklinde tanımlanan Çin ve Rusya stratejik bir rekabet düzeyinde ilgilenilmesi gereken ülkeler olarak algılanmaktadır. Çin’in yükselişi ve
Rusya’nın bölgesel açıdan ciddi anlamda güçlenmesi çok kutuplu bir dünya
düzenine doğru eğilim gösteren uluslararası sistemin işareti olarak değerlendirilmekle birlikte liberal düzenin bir yanılsama (Mearsheimer, 2018) içerisinde olduğu eleştirileri yapılmaya başlanmıştır. Hatta Walt (Walt, 2018) Amerikan üstünlüğünün aşındığını ve bu üstünlüğün yitirilmeye başlandığını iddia
etmiştir.
Bu çalışmada iki ülke arasındaki ilişkiler Vladimir Putin ve Xi Jinping dönemleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Küresel hegemonya rekabetinin söz
konusu ilişki modelini belirleyen bir özelliği olduğu vurgulanarak ABD-Çin
rekabetinin Çin-Rusya ilişkilerinde etkili bir faktör olarak ortaya çıktığı tartışılmıştır. Bu etkiler üzerinden Çin-Rusya ilişkilerinin adı konulmamış bir ittifak modeli içerisinde yapılandığı ancak Soğuk Savaş benzeri bir ortam yaratmamak için ilişkilerin stratejik ortaklık şeklinde bir söylemsel düzeye sahip
olduğu görülmüştür.
2.KÜRESEL HEGEMONYA REKABETİ, ÇOK KUTUPLU DÜNYA VE
STRATEJİK ORTAKLIK
ABD tarafından 2017 yılının sonunda yayınlanan Ulusal Güvenlik Strateji
Belgesi Rusya ve Çin ile ilgili net bir yaklaşım ortaya koymuştur. Bu belgeye
göre;
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“Çin ve Rusya, ABD değerlerine ve çıkarlarına karşı zıt bir dünya oluşturmak istiyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni Hint-Pasifik bölgesinde yerinden etmek, devlet güdümlü ekonomik modelinin kapsamını genişletmek ve
bölgeyi kendi lehine yeniden düzenlemek istiyor.” (NSS, 2017:25)
Raporda belirtilen hususlar ABD’nin iki ülkeyi kendisine karşı birleşmiş
bir muhalefet ortaklığı olarak gördüğünü teyit etmektedir. ABD’nin Trump
yönetiminde TPP (Trans Pasifik Ortaklığı) gibi bölgesel ekonomik anlaşmalardan çekilmesi Çin ve Rusya gibi ülkelerin manevra sahasını genişleten bir etkiye neden olmuştur. Buna karşılık Çin ve Rusya gibi ülkeler üyesi oldukları
uluslararası anlaşmalara olan bağlılıklarını korumaya devam etmiştir.
ABD özellikle Çin’e karşı uyguladığı ağır tarifeler ve Güney Çin denizindeki yoğunlaşan askeri faaliyetleri Çin ve Rusya’ya karşı hegemonik bir alan
oluşturma çerçevesinde yapılandırmaya çalışmaktadır. ABD’de Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats gibi isimler de benzer uyarılarda bulunarak Çin-Rusya
yakınlaşmasının ortay koyduğu tehlikelere dikkat çekmiştir (Coats, 2019: 5)
ABD’nin Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra başlayan “tek kutuplu an”
süresi içerisinde dünyanın jandarmalığına soyunması ve sonrasında askeri
müdahaleci bir tavrın içerisine girmesi sistemin diğer üyelerinde huzursuzluğa
neden olmuş ve bu huzursuzluk beraberinde bir tedirginliğe neden olmuştur.
Liberal bir uluslararası düzen tahayyülü ve bu tahayyülün baskıcı bir
şekilde söz konusu değerlerin küresel ölçekte her yere yaymak istemesi söz
konusu diğer güçlerin ortak bir tutum geliştirmek adına ilişkilerini
güçlendirmesine neden olmuştur. ABD’nin söz konusu bu tahayyül içerisinde
özellikle son dönemde Trump yönetimi ile beraber ittifakları gevşeten ve hatta
parçalayan bir yolu takip etmesi Çin ve diğer güçlere karşı sürdürdüğü
hegemonik mücadelede elinin zayıflamasına neden olmuştur. Bununla beraber
revizyonist güçler şeklinde tanımladığı Çin ve Rusya’nın uluslararası sistem ve
işbirliğine yabancılaşmasını da tetikleyen tehlikeli bir süreci ateşlemiştir.
Çin ve Rusya, ABD’nin bu tehlikeli dış politikası karşısında bölgesel ve
küresel çıkarlarını korumak için teyakkuza geçmiş ve Amerikan karşıtı bir
hegemonik alanda ortaklıklarını derinleştirmeye başlamıştır. Aslında bu
söylem daha da gerilere gitmektedir. Yüzyılın hemen başında 2000’li yıllarda
yazdığı bir makalede Putin, şöyle demiştir:
“Rusya, kendisini her zaman bir Avrasya ülkesi olarak hissetmiştir. Rus
topraklarının büyük kısmının Asya'da olduğunu asla unutmadık. Açıkçası, bu
avantajı her zaman iyi kullanmadık. Asya-Pasifik ülkeleri ile birlikte bizim için
sözden eyleme geçme ve ekonomik, politik ve diğer bağlar kurma zamanının
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geldiğini düşünüyorum. Rusya bugün bunun için her fırsata sahip (Skarzynski
& Wong, 2020)”
Putin’in de ortaya koyduğu gibi “Avrasya” üzerinden Asya-Pasifik
ülkelerinin harekete geçmesi demek akla Mackinderci jeopolitik görüşleri
hatırlatmaktadır. Avrasya üzerinde hakim bir konum elde etmek ile dünya
düzeninin yeniden şekillendirilmesi arasında doğrudan bir bağlantı
kurulmaktadır. Bu vizyon, doğrudan Mackinder ve Spykman'ın jeopolitik
çalışmalarından ortay çıkan bir vizyondur. Bu bağlamda konsolide bir ÇinRusya stratejik ortaklığı, ABD'nin Avrasya'da bölünmesini sağlayacak ve söz
konusu bölgeyi yönetebilmesini zorlaştıracaktır (Rolland, 2019).
3. ADI KONULMAMIŞ BİR İTTİFAKA DOĞRU
Çin ve Rusya’nın ilişkileri SSCB’de Kruşçev’in başa gelmesi ile bozulmuştur. Stalin döneminde biraz da Mao’nun sabrı ve zorlaması ile ağır aksak bir
şekilde ilerleyen ilişkiler Kruşçev’in Stalin karşıtı politikalar ortaya koyması ve
ABD ile yakınlaşmayı kendisine bir opsiyon olarak tanıması Mao tarafından
tepki ile karşılanmıştır. Daha sonra iki ülke arasında sınır hattında önemli sorunlar baş göstermiştir. Yaklaşık elli yıl önce, Çin askeri devriyeleri Ussuri
Nehri yakınlarındaki bir Sovyet karakoluna saldırmış ve ardından Sovyetler,
Çin askeri tugayının tamamını yok ederek misilleme yapmıştır (Dasgupta,
2020). Bu olayın ardından uzun süre problemli devam eden ilişkiler ABD ve
Çin’in yakınlaşması ile beraber kopmuştur. Bu dönem 90’lı yıllara kadar sürmüştür. Yeni dönemde Çin-Rusya ilişkileri 1996 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmıştır (Korkmaz, 2019). 1996 ile 2008 arasında, yarım yüzyıldır
süren Çin-Rusya sınır anlaşmazlığı yavaş yavaş çözülmekle kalmamış, Rusya'daki ticaret takası ve Çin yatırımları da katlanarak büyümüştür. Çin’de Xi
Jinping’in başa gelmesi ile beraber Çin-Rusya ilişkileri yeni bir döneme girmiş
ve yoğun bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Süreç, 2017 yılına kadar Hindistan
ve Pakistan'ı da üye olarak kabul eden Şangay İşbirliği Örgütü'nün (SCO) oluşturulması ve geliştirilmesiyle sonuçlanmıştır (Skarzynski & Wong, 2020).
2001 yılında ilan edilen Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO), Sovyetler sonrası Orta Asya'daki Çin-Rusya işbirliğini yönetmek için önemli bir mekanizma
olarak öne çıkmıştır. Çin ve Rusya dört başı mamur bir ittifak kurmuş olmasalar da bölgede kapsamlı bir stratejik ortaklığa giden ilginç bir denge inşa etmişlerdir. Çin ve Rusya arasında giderek derinleşen bir ortaklıktan bahsetmek
mümkündür. Çin tarafından “dostluk nişanına” layık görülen Putin, Xi Jinping
tarafından “en iyi arkadaş” olarak takdim edilmektedir (Reuters, 2018) . Çin
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devlet medyasında konu ile ilgili çıkan yorumlar söz konusu ilişki modelinin
ABD’yi dengelemek açısından işe yarayabileceği üzerinde durmaktadır (Mai &
Zhou, 2019).
Öte yandan iki ülke ilişkilerinde aksayan taraflar da bulunmaktadır. Yakın zamanda Çin ve Hindistan arasında yoğunlaşan sınır çatışmaları sonrasında Rusya'nın Çin'e satmayı taahhüt ettiği S400 hava savunma sistemlerinin
sevkiyatını geçici süreliğine askıya aldığını not etmek gerekmektedir (Dasgupta, 2020). Şubat 2020'de Rusya'nın önde gelen Arktik bilim adamlarından birisi olan Valery Mitko devlet sırlarını Çin'e ilettiği iddiasıyla tutuklanmıştır. Bu
da gösteriyor ki aslında iki ülke arasındaki ilişkiler tamamen pürüzsüz değildir. Fakat yine de ilişkilerin eskiye göre çok daha kararlı olduğunu söylemek
gerekmektedir.
İki ülke devlet başkanının Haziran 2019’da Moskova’da bir araya geldikleri önemli bir toplantıda kapsamlı stratejik ortaklığı teyit etmeleri ve özellikle
küresel meseleler konusunda bahse konu iki ülkenin “benzeri görülmemiş
derecede yüksek” bir seviyede aynı fikirde olduklarını vurgulaması önemlidir.
Çin devlet başkanı Xi, “adım adım ilişkileri en yüksek seviyeye getirmeyi başardık” diyerek Çin ve Rusya ilişkilerinin son dönemde geldiği düzeyin altını
çizmiştir (Mai & Zhou, 2019). Yine aynı toplantıda Xi, "İlişkilerimizin temel
dayanağı olan ekonomik işbirliği ve ticarettir" derken Putin yaptığı açıklamada
"Eşi görülmemiş derecede yüksek düzeyde güven ve işbirliğinin tadını çıkarıyoruz. Bu, tam anlamıyla çok yönlü bir stratejik ortaklıktır ve ekonomiye de
yansımaktadır” demiştir (Hilman, 2020). Aslında iki ülkenin de yeni bir düzen
konusunda öne çıkan tahayyülleri dikkat çekmektedir. Rusya dışişleri bakanı
Lavrov’un “Küresel İlişkilerde Rusya” isimli dergide “Dünya Bir Dönüm Noktasında ve Uluslararası İlişkilerin Geleceği” (Lavrov, 2007) başlıklı geçmiş dönemli makalesinde yer alan “yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğuna” dair
ibareler aslında iki ülkenin bu konuda bir konsensüse sahip olduklarını göstermektedir.
İki ülke kamuoyu da söz konusu ilişkiler konusunda olumlu bir tutuma
sahiptir. Otuz dört ülkeyi kapsayan PEW anketinde, Çin'in en olumlu puanları
Rus vatandaşlarından gelmiştir. Ankete yanıt veren Rusların yüzde 71'i Çin
hakkında olumlu bir görüşe sahiptir ve yalnızca yüzde 18’i olumsuz bir görüşe
sahiptir (Hilman, 2020). Küresel salgın ile beraber durgunlaşan ilişkiler iki
tarafın çabaları ile yeni bir boyut kazanmak üzeredir. Yakın zamanlarda küresel salgın nedeniyle video konferans yoluyla yapılan görüşmelerde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in yeni dönemde Rusya ile ikili kapsamlı stratejik koor172
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dinasyonu daha yüksek bir seviyeye çıkarmaya istekli olduğunu söylerken
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise şiddetli salgına rağmen Rusya-Çin ilişkilerinin hızla ilerlemeye devam ettiğini ve bunun da ikili ilişkilerin yüksek düzeyini
yansıttığını söylemiştir (Ecns, 2020). Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un da Rusya'nın Birleşmiş Milletler, BM Güvenlik Konseyi, Şangay İşbirliği Örgütü ve
BRICS gibi çok taraflı platformlarda Çin ile yakın koordinasyon kurmaya hazır
olduğunu söylemesi dikkat çekmiştir (ECNS, 2020).
İki ülkenin bir araya gelmesinde etkili olan önemli faktörlerden birisi de
ABD’nin bölgedeki güvenlik mimarisini yeniden tahkim etmek istemesidir.
Bölgede müttefikleri ile askeri ilişkilerini sıklaştıran ABD, sürekli tatbikatlar
yaparak Çin’e yönelik bir çevreleme yaklaşımı içerisinde hareket etmektedir.
ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya'nın dahil olduğu QUAD'ın (Dörtlü Güvenlik Diyalogu) yeniden canlanması konuşulurken Çin'in Rusya'ya olan ihtiyacının bir kat daha arttığı artık aşikardır. Bununla beraber Rusya'nın özellikle
kuzey kutbu bölgesinde var olan limanlarını geliştirmesi için Çin yatırımlarına
ihtiyaç duyduğunu da eklememiz gerekmektedir (Dasgupta, 2020). Çin ve Rusya arasındaki askeri işbirliği son yıllarda yüksek seviyededir, ancak kapsamlı
stratejik koordinasyon ortaklığına dayalı işbirliği iki tarafın küresel işbirliğine
ortaklaşa katılmasına daha elverişli olduğundan, iki ülkenin askeri bir ittifaka
ihtiyacı yoktur (Wenwen & Hui, 2020).
Öte yandan Çin ve Rusya ilişkisinde birtakım endişeler de mevcuttur.
Çin'in Orta Asya ve Orta Doğu'ya yönelik herhangi bir hamlesi daha güçlü bir
Doğu Asya kartını korumak isteyen Rusya'yı endişelendirmektedir (Dasgupta,
2020). Çin ve Rusya’nın ekonomik bağlantıları güçlendikçe, ortaklıkları daha
da asimetrik hale gelecektir. Rusya’nın ufak ortak statüsü bir sorun haline gelebilir ve Rus yetkililer, Çin’e daha güvenme riskini azaltmak için opsiyon aramak isteyebilirler (Hilman, 2020). Buna karşılık Putin ve Xi, 2024 yılına kadar
200 milyar dolarlık yeni bir ticaret hedefi açıklamış durumdadır (Hilman,
2020). Çin ve Rusya'nın askeri işbirliği içerisine girip girmeyeceği konusunda
temkinli yaklaşanlar olmakla beraber (Aron, 2019) Putin'in Batı ve Çin arasında bir denge sağlamaya çalıştığını iddia eden araştırmalar da mevcuttur
(Skarzynski & Wong, 2020). Diğer yandan Çin ve Rusya arasında askeri ilişkilerin derinleştiğine dair alarmist uyarılar son zamanlarda kendisine fazlaca yer
bulmaktadır (Gabuev, 2018). Aralık 2019'da Çin, Rusya ve İran'ın Umman Körfezinde "Deniz Güvenlik Kemeri" isimli bir deniz tatbikatına katılması (Choksy
& Carol E. B. Choksy, 2020) o dönem ABD cenahında önemli bir endişeye neden olmuştur. Bu bağlamda Çin ve Rusya'nın bir ittifak için gerekli güçlü ku173
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rumsal temeller oluşturduğunu ve resmi bir askeri ittifakın gerçekleşmesi için
sadece küçük adımlar kaldığını söylemek mümkündür. Ancak, bu tür adımların
atılıp atılmayacağı henüz garanti edilmemiştir (Korolev, 2019).
4.SONUÇ
Sonuç olarak Çin, Rusya ile “tek kutuplu uluslararası sisteme” muhalif bir
ortak söylem üzerinde birleşmiş ve daha farklı bir büyük güç ilişkisinden dem
vuran yeni bir uluslararası ilişkiler türünden bahsetmektedir. ABD’de Trump
yönetiminin ortaya koyduğu çevreleme stratejisi Çin ve Rusya gibi güçleri yakınlaştıran bir dinamiği harekete geçirmiştir. Müttefikleri ile de sorunlar yaşamaya başlayan ABD’nin bu yaklaşımı Çin ve Rusya’nın yer aldığı “karşı hegemonya” alanında ortaklığa giden sürecin önünü açmıştır. Bu da sistemik
düzeyde düzensizliğin artmasına ve ‘dengesiz çok kutupluluğun’ oluşmasına
neden olmaktadır. Bu arada Çin ve Rusya arasındaki ilişkiler tamamen problemsiz değildir. İki ülke Hindistan gibi ülkeler üzerinden pürüzler yaşa da total
ilişkiler açısından kararlı bir duruş sergilemektedirler. Çin’in özellikle ABD ile
girdiği küresel hegemonya rekabeti bağlamında Rusya’yı yanında tutmak istemesi de Çin-Rusya ilişkilerinin gelişmesinde bir başka stratejik ve önemli
faktördür.
Çin ve Rusya’nın bu mevcut durumunu söz konusu iki ülkenin ortak tehdit algısı etrafında ilişkileri derinleştirdikleri yönünde yorumlamak mümkündür. Her ne kadar iki ülke liderleri “ittifak” kavramından bilinçli bir şekilde
uzak dursalar da stratejik ortaklık kavramından çok sık bahsetmektedir. Çin ile
Rusya yoğun ve karşılıklı savunma gibi yükümlülükleri de içerisinde barındıran resmi bir ittifak aşamasına gelmeseler de adı konulmamış bir ittifak modeli içerisinde hareket etmeyi kararlaştırmış gibi gözükmektedir.
Uluslararası sistemin yaşadığı organik kriz ve içerisine girdiği düzensizlik durumunun devam etmesi durumunda Çin ve Rusya gibi ülkelerin, ki bunlara İran gibi sistem tarafından yalıtılan ülkeleri de katmak gerekmektedir,
ittifaka benzeyen kapsamlı bir ortaklık modeli etrafında bir araya gelmelerini
beklemek mümkündür. Burada belirleyici olan büyük güç rekabetinin nasıl bir
karakterle devam edeceğidir.
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Резюме:
Современный мир, в котором мы живём, становится всё более
зависимым от компьютерных технологий, потому что они всё больше
используются во всех сферах общественной жизни. Для миллионов
людей компьютер превратился в привычный атрибут повседневной
жизни, стал незаменимым помощником везде: в учебе, в работе и отдыхе.
Он избавил человека от шаблонного труда, упростил поиск и получение
нужной своевременной информации, общение между людьми, ускорил
принятие решений. Всё вышеуказанное привело к появлению нового
типа культуры – информационной.
На наш взгляд, работа с компьютером на занятих русского языка
должна быть налажена таким образом, чтобы с первых же занятий она
стала мощным психолого-педагогическим средством развития
потребностно-мотивационного плана деятельности студентов, способом
поддержания и дальнейшего их интереса к изучаемому предмету.
Правильно организованная работа студентов с компьютером может
содействовать,
в
частности,
росту
их
познавательного
и
коммуникативного интереса, что в свою очередь будет способствовать
расширению и активизации возможностей самостоятельной работы
обучаемых по овладению русским языком как иностранным, как на
занятии, так и во внеаудиторное время.
Применение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в
образовательном процессе даёт возможность решать одну из главных
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задач обучения – повышение уровня знаний. Преподаватели,
использующие в своей работе ИКТ, пришли к такому выводу:
информационные технологии предназначены только для тех
преподавателей, которые ищут и любят осваивать новое. Они именно
для тех, кому небезразличен уровень своей профессиональной
компетентности, кого волнует, насколько он, педагог, отвечает
требованиям века грядущего.
Использование ИКТ изменит преподавание традиционных учебных
предметов, оптимизирует процессы понимания и запоминания учебного
материала, а главное – поднимет на гораздо более высокий уровень
интерес студентов к учёбе.
Ключевые слова: компьютерные технологии, русский язык как
иностранный, информационная культура, повышение уровня знаний
Özet:
Yaşadığımız modern dünya, git gide bilgisayar teknolojisine daha fazla
bağımlı hale gelmektedir. Çünkü sosyal hayatın her alanında bilgisayar
kullanım oranı artmaktadır.
Milyonlarca insan için bilgisayar günlük yaşamın tanıdık bir özelliği haline gelmiş, yaşamın her anında vazgeçilmez bir yardımcı olmuş (okulda, işte
ve boş zamanlarda v.s.), kişiyi basmakalıp çalışmalardan kurtarmış, gerekli
bilgiyi zamanında bulmayı ve almayı kolaylaştırmış, insanlar arasındaki
iletişimi arttırmış, karar verme güdüsünü hızlandırmıştır. Yukarıda sıralanan
özelllkiler ise yeni bir kültür türü olan ‘‘bilgilendirici kültürün’’ ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Bize göre, Rus dili öğreniminde, ilk derslerden itibaren bilgisayarla çalışmak, öğrencilerin faaliyetlerinin, ihtiyaç-motivasyon planını geliştirmenin
güçlü bir psikolojik ve pedagojik yöntemi olmakla birlikte, çalışılan konuya
olan ilgilerini sürdürmenin ve ilerletmenin de bir yolu olacak şekilde ayarlanmalıdır. Öğrencilerin bilgisayarla doğru bir şekilde organize edilmiş çalışmaları, özellikle bilişsel ve iletişimsel ilgilerinin büyümesine katkıda bulunacak ve
bu da, öğrencilerin bağımsız çalışmalarının, hem derslerde, hem de ders dışı
zamanlarda, bir yabancı dil olarak Rusça öğrenim süreçlerinde ustalaşma olanaklarının genişletilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.
Eğitim sürecinde bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin (BBT) kullanılması,
eğitimin ana sorunlarından birini çözmeyi mümkün kılmakta ve bilgi düzeyini
arttırmaktadır. Çalışmalarında BBT kullanan öğretmenler şu sonuca varmış178
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lardır: bilgi teknolojileri sadece yeni şeyler arayan ve öğrenmeyi seven öğretmenler içindir. Onlar mesleki yeterlilik düzeyine kayıtsız kalmayan, öğretmenin gelecek yüzyılın gereksinimlerini ne kadar karşıladığını önemseyenler
içindir.
BBT kullanımı geleneksel akademik konuların öğretimini değiştirecek,
eğitim materyallerini anlama ve ezberleme süreçlerini optimize edecek ve en
önemlisi öğrencilerin öğrenmeye olan ilgisini çok daha yüksek bir seviyeye
çıkaracaktır.
Anahtar Kelimeler: bilgisayar teknolojileri, yabancı dil olarak Rusça,
bilgi kültürü, bilgi düzeyinin artırılması
Features of Using Computer Technologies in the Lessons of the Russian
Language As a Foreign Language
Abstract:
The modern world in which we live is becoming more and more dependent on computer technologies, because they are increasingly used in all
spheres of public life. For millions of people, the computer has become a familiar attribute of everyday life, it has become an indispensable assistant everywhere: in study, in work and leisure. He saved a person from routine work,
simplified the search and receipt of the necessary timely information, communication between people, and accelerated decision-making. All of the above
has led to the emergence of a new type of culture - informational.
In our opinion, work with a computer in the classroom of the Russian
language should be adjusted in such a way that from the very first lessons it
becomes a powerful psychological and pedagogical means of developing the
need-motivational plan of students' activities, a way of maintaining and further their interest in the subject under study. Correctly organized work of students with a computer can contribute, in particular, to the growth of their cognitive and communicative interest, which in turn will contribute to the expansion and activation of the possibilities of independent work of students in mastering Russian as a foreign language, both in class and outside the classroom.
The use of information and computer technologies (ICT) in the educational process makes it possible to solve one of the main tasks of education increasing the level of knowledge. Teachers using ICT in their work have come
to the following conclusion: information technologies are intended only for
those teachers who are looking for and love to learn new things. They are for
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those who are not indifferent to the level of their professional competence,
who cares how much he, a teacher, meets the requirements of the century to
come.
The use of ICT will change the teaching of traditional academic subjects,
optimize the processes of understanding and memorizing educational material, and, most importantly, will raise students' interest in learning to a much
higher level.
Key Words: computer technologies, Russian as a foreign language, information culture, increasing the level of knowledge
1. ВВЕДЕНИЕ
Широкая
компьютеризация
вузовского
обучения
идёт
нарастающими темпами. Сюда входят современные технические
средства, новые формы и методы преподавания, новый подход к
процессу обучения. Мы, преподаватели XXI века, сталкиваемся с
проблемой поиска нового педагогического инструмента.
Прежде всего, нужно систематизировать информацию, где и как
разумно использовать информационные технологии в обучении,
учитывая, что современные компьютеры дают возможность
интегрировать в рамках одной программы тексты, звук, графику,
видеоклипы, анимацию, высококачественные
фотоизображения,
довольно-таки большие объемы полноэкранного видео.
Тимонина В.Ю. например, предлагает использование на занятиях
русского языка материалов цифровых образовательных ресурсов («1С:
Образование
4.
Школа»),
электронных
учебников,
ресурсов
образовательных сайтов сети Интернет (например, www.gramota.ru,
www.wikipedia.ru, www.slovopedia.ru [Тимонина В.Ю, 2006: 15].
2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА НА ЗАНЯТИЯХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Компьютерные технологии дают преподавателю возможность
организовывать и групповую, и индивидуальную работу на занятии. При
индивидуальной работе нужно учитывать особенности восприятия
информации, стиль мышления, базовый запас знаний, статус студента в
группе. Например, на занятиях русского языка студент с приоритетным
визуальным способом восприятия может выполнять задание на

180

YABANCI DİL OLARAK RUS DİLİ DERSLERİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI ÖZELLİKLERİ

компьютере в то время, когда преподаватель проводит слуховой
диктант.
При организации дифференцированной работы по уровню
усвоенного материала можно привлечь студентов для работы за
компьютером во время словарной работы, фронтального опроса,
закрепления ранее пройденного материала. Прежде всего, это касается
студентов, нуждающихся в упрощённых или, наоборот, более сложных
по сравнению со средним уровнем группы заданиях.
Рассмотрим, как же можно применять компьютерные технологии
на занятии русского языка как иностранного:
1) при объяснении нового материала – демонстрационноэнциклопедические программы; презентации Power Point;
2) закрепление пройденного материала – тренинги, различные
обучающие программы;
3) система проверки и контроля (контролирующие программы,
тестирование с оцениванием);
4) самостоятельная работа студентов (обучающие программы
типа «Репетитор», развивающие программы, энциклопедии);
5) тренировка определённых способностей студента (внимание,
мышление, память).
Кроме вышеперечисленного, на занятиях русского языка можно
проводить и мультимедийные презентации.
Время не властно над нами. Новое время требует новых подходов в
образовании, новых технологий, в том числе и компьютерных, или, как
принято сейчас называть, информационно-коммуникационных.
Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс
позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи
развивающего обучения, повысить темп занятия, увеличить объём
самостоятельной работы студентов [Захарова Н.И., 2008: 31].
Как нам известно, основные знания и умения в области ИКТ
студенты получают на занятиях информатики. На сегодняшний день
формирование информационной культуры студента необходимо
выносить за рамки специализированной дисциплины, мотивировать его
к саморазвитию в области ИКТ. Таким образом, нужно создать условия,
которые стимулируют применение ИКТ при обучении русскому языку на
младших курсах, а также во внеаудиторной деятельности.
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Безусловно, мы не отрицаем того, что компьютер не сможет
заменить преподавателя или учебник, поэтому его необходимо
использовать в комплексе с другими методическими средствами,
имеющимися в распоряжении преподавателя. Естественно, что
использование современной техники на каждом занятии нереально, да
это и не нужно. Однако грамотное применение ИКТ на занятиях и
повышает их эффективность, и, в первую очередь, содействует
повышению познавательных потребностей студентов. Каждый
преподаватель может распланировать свои занятия так, чтобы
использование компьютерной поддержки было наиболее эффективным,
уместным и интересным для студентов.
3. РАБОТА С КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ КАК ОДНА
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ И РАСПРОСТРАНЁННЫХ ФОРМ
В настоящее время на занятиях русского языка как иностранного
очень часто используются современные технологии: к ним можно
отнести и показ презентаций, и обучающие программы, и тренажёры, и
работа в Интернете, и просмотр фильмов онлайн, и проигрывание
музыкальных композиций.
Самой известной и распространённой формой, на наш взгляд,
можно
назвать
работу
с
компьютерными
презентациями,
выполненными в программе Power Point. Она наиболее универсальна,
очень проста в работе и распространена в Турции и в мире.
Цели, которые преследует преподаватель, применяющий
презентации, могут быть разными. Главная функция презентации –
служить наглядным материалом. С помощью проектора на широкий
экран выводятся цветные портреты писателей, иллюстрации к их
произведениям, фотографии и многие другие изображения. Это
оживляет ход урока, пробуждает у студентов интерес к литературным
произведениям, позволяет образно представить жизнь и личность
писателя, интерес к учебному материалу. Вторая функция презентации
– информативная. Цели занятия, задания, вопросы, большие по объёму
тексты можно вывести на экран, чтобы дать возможность студентам
самостоятельно работать с ними.
Использование мультимедийных презентаций на занятиях
совмещает в себе много частей, необходимых для успешного обучения
студентов. Это и телевизионное изображение, и анимация, и звук, и
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графика. Анализ подобных занятий показал, что познавательная
мотивация увеличивается, упрощается овладение сложным материалом.
Помимо этого, фрагменты занятий, на которых используются
презентации, отражают один из главных принципов создания
современного
урока
–
принцип
фасциации
(принцип
привлекательности). Благодаря таким презентациям, студенты, которые
обычно не отличались высокой активностью на занятиях, стали более
активно высказывать своё мнение, рассуждать. Довольно широкое
распространение мультимедиа проекторов намного увеличивает
наглядность за счёт использования в ходе занятия преподавателем
мультимедиа презентации.
Преподаватель не должен забывать, что презентация – это
иллюстративный ряд к занятию, а не учебник и не конспект урока,
поэтому нельзя выносить на экран слова преподавателя, цели и задачи.
То, что можно сказать словами – в презентации будет лишним. На экране
должна быть лишь та основная информация, которая привлечёт
внимание студентов и останется у них в памяти.
Несомненно, презентация не должна заменять практическую
деятельность студентов. Лучше запомнится то, что усвоено через
практический опыт, а не просто продемонстрировано на экране [Осин
А.В., 2005: 87].
Используя компьютерные презентации на занятиях, преподаватель
выступает в роли сценариста и режиссёра своего занятия, а студенты
являются не пассивными зрителями, а непосредственными участниками
процесса обучения [Осин А.В., 2005: 91].
Если это целесообразно, презентация может использоваться на
всех этапах занятия. В этом случае первые 15-25 минут занятия
происходит усвоение 60-80% новой информации. Значит, чтобы в
памяти студентов оставались усиленные визуальным восприятием
новые знания, не нужно перегружать слайды анимационными
эффектами.
4. ВАРИНТЫ ЗАНЯТИЙ С ИКТ
Опыт работы с использованием компьютерных технологий
выявила несколько вариантов занятий с ИКТ.
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Так, на занятии в демонстрационном режиме используется один
компьютер и мультимедийный проектор, который чаще всего в виде
слайдов выводит на экран нужную информацию.
При проектировании занятия с использованием компьютера
необходимо продумать цель, задачи и структуру
занятия,
целесообразность использования ИКТ, формы контроля усвоения
материала и организации деятельности студентов.
При наличии цифровых образовательных ресурсов можно
использовать компьютерные технологии на всех этапах процесса
обучения: при объяснении нового материала, повторении, закреплении,
контроле заранее изученных навыков.
В ходе изучения нового материала обычную доску заменяет
электронный экран, преподаватель организует и направляет учебный
процесс, а компьютер и проектор обеспечивают демонстрацию
материала с помощью видеоряда, звука или текста. Использование
видеотехнологии позволяет повысить роль наглядности, даёт студентам
всестороннюю и достоверную информацию об изучаемых процессах,
включает их в активную работу [Папшева Л.В., 2003: 76].
Уроки с использованием ИКТ являются одним из самых важных
результатов инновационной работы и в школе, и в вузе. Практически на
любом занятии можно применить компьютерные технологии. Важно
одно – найти ту грань, которая позволит сделать занятие по-настоящему
развивающим и познавательным. Использование информационных
технологий позволяет преподавателям осуществить задуманное, сделать
занятие современным. Использование компьютерных технологий в
процессе обучения влияет на рост профессиональной компетентности
преподавателя. Оно способствует значительному повышению качества
образования, что ведёт к решению главной задачи образовательной
политики [Керимова К.Т. 2012: 6].
Считаем, что применение ИКТ преследует следующие цели и
задачи:
1) развитие умений работать с электронными ресурсами для
поиска нужной информации;
2) развитие коммуникативных умений и навыков;
3) практика групповой и индивидуальной работы;
4) создание электронных документов, таблиц, презентаций;
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5) снабжение обучаемого тем количеством информации, которое
является лучшим именно для него (реализация личностноориентированного подхода);
6) улучшение культуры речи и письма;
7) формирование творческого мышления студентов (метод
проектов).
5. ОБОБЩЕНИЕ ВЫСКАЗАННОГО
В
заключении
обобщим
вышесказанное.
Использование
компьютерных технологий – это не повальное увлечение, а потребность,
которая диктуется сегодняшним уровнем развития образования.
Компьютер может быть на занятии и средством подвижной
наглядности, и тренажёром, и хранителем информации, и средством
контроля и мониторинга [Гуненкова Е.В., 2007: 39].
Одна из кардинальных проблем любого обучения – проблема
удержания внимания студентов. Благодаря смене ярких впечатлений от
увиденного на экране монитора, компьютер позволяет удерживать
внимание в продолжение всего занятия. При этом внимание носит не
пассивный характер, а мобилизующий, ибо то, что происходит на экране,
требует ответной реакции.
Информационные технологии, оснащённые всеми необходимыми
компонентами,
становятся
базой
современного
образования,
гарантирующей необходимый уровень качества, вариативности,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания [Босова
Л.Л., 2002:88].
В конечном итоге, нельзя забывать, что, несмотря на заманчивость
для студентов, компьютерные технологии – это не развлечение.
Использование анимированных картинок, некоторых эффектов
анимации в презентациях, перегруженность рисунками может отвлечь и
рассеять внимание студентов. Студенты младших курсов любят всё
красочное и подвижное, но цель урока – дать знания и закрепить умения,
а не развлечь.
Только лишь умелое использование возможностей современных
информационных технологий в выслей школе содействует стимуляции
познавательной активности, повышению качества обучения студентов;
формированию универсальных учебных действий, развитию навыков
самообразования и самоконтроля у младшекурсников; снижению
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дидактических затруднений у студентов; повышению энергичности и
инициативности младшекурсников на занятии; формированию
информационно- коммуникационной компетенции.
На наш взгляд, использование ИКТ изменит преподавание
традиционных учебных предметов, оптимизирует процессы понимания
и запоминания учебного материала, а главное – поднимет на гораздо
более высокий уровень интерес студентов к учёбе.
6. ВЫВОДЫ
Исходя из опыта применения компьютерных технологий на
занятиях русского языка в вузе, анализа изученной по данной проблеме
литературы, можно сделать следующие выводы. При использовании
компьютерных технологий:
1. Намного повышается эффективность обучения (разнообразие
форм учебной деятельности студентов на занятии; развитие интеллекта
студентов и навыков самостоятельной работы по поиску информации).
2. Осуществляется индивидуальный подход в обучении
(самостоятельная работа с оптимальной для себя скоростью).
3. Увеличивается объём предъявляемой учебной информации.
4. Обеспечивается гибкость регулирования учебным процессом
(отслеживание процесса и результата своей работы).
5. Усовершенствуется организация занятия (дидактический
материал всегда имеется в достаточном количестве).
6. Повышается качество контроля знаний студентов и
многообразие его формы.
7. Студенты подключаются к коллективной деятельности в
группах, в парах.
8. Повышается интерес студента к изучению предмета и к учению в
целом.
Сегодня компьютерное обучение считается очень интересной и
перспективной областью исследований. Оно привлекает передовых
учёных, методистов и педагогов всего мира. С внедрением
компьютерного обучения поменялись устоявшиеся подходы к обучению
и стили, стала быстро меняться сама традиционная сфера человеческой
деятельности. В целом нелегко переоценить значение и влияние этих
изменений на судьбы человеческой цивилизации.
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КОНЦЕПТ «ЕДА», ВЫРАЖЕННЫЙ
ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ РУССКОГО И ТУРЕЦКОГО
ЯЗЫКОВ
RUSÇA’DA VE TÜRKÇE’DE DEYİMLER İLE İFADE
EDİLMİŞ ‘YEMEK’ KAVRAMI
Larisa ZAKHAROVA
Beykent Üniversitesi
ÖZET
Araştırmanın hedefi, Türk ve Rus dillerinde “yemek” kavramının deyim dil dünya görüşünü karşılaştırmaktır. Dil dünya görüşü, dil biriminin yansıdığı dünyayı kavrama sistemidir. Dil dünya görüşünün etraflı bir şekilde incenlemesi için dilbilimde
yaygın olan bilincin bilişsel yapısının araştırılmasına başvurulmuştur. Bilişsel birimi ve
dil dünya görüşü temsili olarak bilişsel kavram kabul edilmektedir. Bu çalışmada bilişsel kavram, insanın düşünce kodunun temel birimi olan zihinsel oluşumdur. Bilişsel
kavram, düzenli bir yapıya sahiptir, kişi ve toplumun dünyayı kavrama faaliyetlerinin
sonucu olarak kabul edilmektedir. Araştırma, birçok aşamadan oluşmaktadır. Deyimlerin toplanması için biz, “anlamdan kavrama” yolunu izledik, yani semantik-bilişsel
yöntemini kullandık. Sonra leksikolojik ve deyim bilişsel kavramlarının benzer yapıya
sahip olduğunu baz alarak, Türkçe ve Rusça dillerinin sözlüklerinde “yemek” sözcüğünün bilişsel alanını ortaya koyduk. Toplanan sözcüklerin leksikolojik ve psikodilbilimsel anlamlarının bilişsel yorumlama yöntemiyle “yemek” bilişsel kavramını oluşturduk.
Bu yapı, imge (yemek isimleri, tadı, kokusu ve sıcaklık), anlam (işlev, kalite, kıvam,
sayısal göstergeler, yer, zaman, yemek yeme hızı ve şekli, açlık derecesi, doyum derecesi, yemek yememenin sebebi) ve ek bilgi alanı bileşenlerini içermektedir. Çalışmanın
son aşaması, deyim kavramının oluşturulma olmuştur. Bunun yanında Türkçe’de ve
Rusça’da “yemek” deyim bilişsel kavramının leksikolojik kavramını büyük ölçüde
zenginleştirdiği gösterilmiştir. Ayrıca Türkçe ve Rusça “yemek” deyim bilişsel kavramının ifadesinin karşılaştırılmış, benzerlik ve farkların ortaya konmuştur. Sonuç olarak, her iki dillerin deyimlerinin yemek kavramsal özellikleri değil yemek yeme ile
ilgili işlevsel bilişsel özellikleri ifade ettiği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: dil dünya görüşü, deyim dil dünya görüşü, bilişsel kavram,
bilişsel bileşen, bilişsel yorum, semantik-bilişsel yöntem.
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Idiomatic Concept "meals" in Russian and Turkish
ABSTRACT
The aim of the article was to compare fragments of the idiom-based language
world model of "meals" on the material of the Russian and Turkish languages. The
word-based language world model is of system of knowledge about the world, which is
attached with language signs. For its full-fledged research in linguistics use the study
of the cognitive structures of consciousness. The concept is accepted in linguistics as a
unit of consciousness and as a representative of the word-based language world model. İn our research the concept is understood as mental phenomenon, which is the
main unit of the human mental code. It has an ordered structure and is the result of the
cognitive activity of the purson and society. The research included several stages. To
collect of the idioms we used a semantic-cognitive approach. Then, having accepted
the thesis about an identity of structure of word and idiomatic building world models, ,
we find the sememes of the cognitive field "meals" on the dictionaries of the Russian
and Turkish languages. As a result of cognitive interpretation of the lexical and psycholinguistic meaning of the collected words, a model of the concept "meals" was build,
what is including image (names of dishes, taste, smell, temperature signs), conceptual
signs (function, quality, consistency, quantitative indicators, place, time, actions related to food intake, degree of need for it, degree of saturation, reasons for restriction in
food) and signs of the additional field. The last stage of the research was the building
of a idiomatic concept. It was found that the idiomatic concept in Russian and Turkish
does not duplicate the word building concept but substantially supplements it. As a
result of comparing the idiomatic expression of the concept "meals" in the Russian and
Turkish languages were revealed the similarities and were described distinctive features. It has been established that idioms do not characterize the concept of meals
itself, but express the functional features of the concept, i.e. signs associated with its
consumption.
Keywords: word-based language world model , idiom-based language world
model, concept, cognitive sign, cognitive interpretation, semantic-cognitive method.

ВСТУПЛЕНИЕ
Тема исследования языковой картины мира в лингвистике не нова.
Ее традиции были заложены еще в трудах Л. Вайсгербера, В.фон
Гумбольдта, Э. Сепира, Б. Уорфа и др. Но несмотря на большое
количество публикаций вопросы исследования языковой картины мира
и в двадцатые годы двадцать первого столетия не утрачивают своей
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актуальности, так как охватывают как
междисциплинарную и
межъярусовую, так и межязыковую сферы. В современном языкознании
прослеживается несколько подходов к изучению фразеологии. Наиболее
старым
и
традиционным
из
них
представляет
собой
лингвострановедческий, направленный на экспликацию фоновой
национально-культурной информации посредством анализа входящих
во
фразеологизм
лексических
единиц.
Другим
не
менее
распространенным направлением исследования фразеологии является
сравнительный межъязыковой, цель которого состоит в выявлении
безэквивалентных и эквивалентных фразеологических единиц и
описание национального своеобразия последних. Лингвокультурное
направление анализа фразеологии заложено в трудах В.Н.Телия и ее
школы, где объектом исследования выступает фразеологизм как
отражение национально-культурных эталонов, стереотипов, символов,
транслированных коннотациями. В рамках этого подхода написана наша
кандидатская диссертация, где мы исследовали коннотативный
компонент именований верховных правителей государства на
материале произведений А.С.Пушкина. Ключевым понятием нашего
исследования была внутренняя форма, ее связь с русской культурой
методами компонентного анализа и синтеза, этимологического анализа
и лингвокультурологического комментария (Захарова, 2006).
Достаточно новым в лингвистике является когнитивное
направление в рассмотрении фразеологии, которое и представлено в
настоящей работе. Суть подхода заключается в изучении
фразеосемантических полей с целью выявления национального
менталитета и выявления соостветствий фразеологизмов единицам
идеального мыслительного кода, образующих концептосферу сознания,
или картину мира определенного народа.
Цель работы исследование связи между национальным
сознанием и единицами фразеологического яруса русского и турецкого
языков, которые образуют фразеологические картины мира
соответствующих народов.
Актуальность и новизна нашего исследования заключается в том,
что представляет собой
многосторонний анализ фактического
материала (от значения к когнитивному признаку, от признака к
выражаемому им фразеологизму) с привлечением различных методов. В
качестве объекта изучения нами выбран фрагмент языковой
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фразеологической картины мира «еда» в русском и турецком языках.
Нас, как преподавателя русского как иностранного, исследователя языка
и просто русского человека, живущего в Турции и постоянно
совершенствующего свои знания турецкого языка всегда привлекала
фразеология, ее роль для выражения мыслей, наличие фразеологизмов
для обозначения какого-либо понятия в одном языке и отсутствие в
другом. Мы часто задавались вопросом, почему тот или иной язык
содержит несколько наименований одного и того же признака. Поэтому
мы решили исследовать наиболее близкую тему каждому человеку «еда»
и обнаружить в ней приоритеты, связанные с национальной спецификой.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для построения фрагмента языковой фразеологической картины
мира необходимо было найти рабочее определение этого понятия и
соотнести его с термином «языковая картина мира».
Вслед за
исследователем связи языка с культурой А.Вержбицкой, под языковой
картиной мира мы понимаем исторически сложившуюся в обыденном
сознании определенного языкового коллектива и отражённая
в языке совокупность представлений о мире, определённый способ
восприятия и устройства мира. (Вержбицкая, 2000:34). В отличие от
концептосферы, которая является идеальной сущностью, продуктом
человеческого сознания, структурированной информационной базой о
мире, языковая картина мира вербальна, т.е. представляет собой
семантическое пространство, выражаемое номинативными средствами
языка. К ним относят семемы, фразеологизмы, стилистические и
образные средства языка и его фоносемантику (Попова и Стернин,
2007:4.), а также частично грамматику. Это значит, что язык и его
картина мира отражает некую идеальную систему представлений
определенного народа.
Кроме понятия в языковой картины мира в современной
лингвистике активно вошел в обиход термин фразеологическая картина
мира. Основы изучения фразеологической картины мира были заложены
в трудах В.Н.Телия, Д.О.Добровольского, В.А.Масловой и др., где акцент
был сделан на отражении национальной специфики языка в его
фразеологических единицах. Исследователи связи между структурами
сознания и фразеологическим фондом языков Р.Х.Хайруллина, Р.Т.
Сираева, Ф.Г.Фаткуллина и другие отмечают факт ее существования как
192

RUSÇA’DA VE TÜRKÇE’DE DEYİMLER İLE İFADE EDİLMİŞ ‘YEMEK’ KAVRAMI

части общей языковой картины мира, описываемой фразеологическими
единицами. При этом каждому фразеологизму отводится особая роль
эмоционально-оценочного выражения понятия концептосферы в
определенной национальной языковой картине мира (Хайруллина,
2008:13) .
Причем именно эта особенность фразеологической единицы не
быть наименованием понятия как это свойственно слову, а описывать
реальную действительность посредством отсылки к другому образу, или,
как его называют в лингвистике, внутренней форме (Телия, 1996:239),
путем обработки информации в сознании выражать оценочное суждение
и формировать на этой основе эталоны и стереотипы национального
мышления позволяет нам отнести фразеологическую картину мира к
разряду наивных. Понятие наивной картины мира введено в российскую
лингвистику и подробно описано Д.Ю.Апресяном. Это значит, что такая
система знаний о мире содержит не научно достоверную, а информацию
на уровне обыденного сознания любого носителя языка (Апресян,
1995:59). В силу перечисленных особенностей именно фразеологическая
в отличие от выражаемой лексемами картины мира определяет
нацииональное сознание и формирует менталитет народа. Однако
фразеологическая картина мира не является некой отстраненной от
общей языковой картины мира системой. Каждый фразеологизм
обозначает какой-либо объект действительности посредством
установления ассоциативной связи между его внутренней формой и
значением, уже ранее выраженном в языковой картине мира какой-либо
лексемой. Поэтому мы сначала мы обратились к моделированию
фрагмента картины мира, или концептосферы с помощью анализа
лексических единиц, а затем на его основе создавали ее
фразеологическую версию.
В связи с выше сказанным, первым этапом работы было
воссоздание
идеальной системы, т.е. фрагмента концептосферы.
Языковые средства при этом являлись для нас способом выявления
единиц концептосферы. То есть мы исследовали языковой материал от
значения языковых знаков к выявлению их идеального содержания
концептосферы, структурным компонетом которой в когнитивной
лингвистике признан концепт.
Вслед за разработчиками теории концептологии в российской
лингвистике А.П.Бабушкиным и И.А.Стерниным под концептом мы
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понимаем ментальное образование, являющееся базовой единицей
мыслительного
кода
человека,
обладающее
относительно
упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой
результат познавательной деятельности личности и общества
(Бабушкин и Стернин, 2018:8). Согласно классификации, представленной
З.Н.Поповой и И.А.Стерниным, концепт «еда» имеет фреймовую структру,
а фрейм, в свою очередь, является многокомпонентным концептом,
объемным представлением, некоторой совокупностью знаний о
предмете или явлении. (Попова и Стернин, 2007:82-83).
В отличие от языкового знака концепт – это структура сознания,
идеальная сущность, единица информации о мире, которая может быть
выражена с помощью языковых средств. Концепт и значение слова
являются результатом отражения действительности, но относятся к
разным уровням сознания (когнитивному и языковому). Компоненты
лексического значения могут выражать часть концепта, какие-либо
когнитивные признаки. Поэтому невозможно отждествлять значение
слов со всем содержанием концепта. Но через семантику лексических
единиц можно достичь ментальных структур коллективного сознания.
Поэтому наше исследование выполнено в русле семантикокогнитивного подхода к единицам языка, т.е. мы шли от анализа
структуры семантики лексических единиц когнитивного поля «еда,
пища» к выделению концептуальных признаков.
В отличие от
семантического когнитивное поле включает в себя слова любой части
речи, напрямую или косвенно связанные с понятием еды.
Итак, на первом этапе путем сплошной выборки из
фразеологических словарей русского и турецкого языков (Войнова и др.,
1987; Телия, 2010; Aksoy, 1988; TDK) фразеологизмов со значением еды
нами было собрано когнитивное фразеологическое поле интересующего
нас концепта в количестве ста единиц. Необходимо оговорить и тот
факт, что в предмет нашего исследования не входили фразеологизмы с
компонентами с семантикой еды.
Второй этап заключался в поиске семем, вербализующих данный
концепт в русском и турецком языках. К анализу привлекались толковые
словари обоих языков (Ушаков, 2020; Чернышов, 1948-65; TDK), а также
данные «Ассоциативного словарь русского языка» (Караулов и др., 2002).
Подобное по исследовательскому подходу описание концепта «вода»
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частично проведено нами во второй главе нашей монографии «Концепт
«вода»» (Захарова, 2015)
На третьем этапе описание концепта осуществлялось посредством
когнитивной интерпретации семантики собранных лексических единиц
когнитивного поля, выявления и классификации выражаемых ими
признаков. Данный анализ был необходим как промежуточный для
выявления признаков концепта и переходу к анализу фразеологических
единиц и построению выражаемого ими концепта. Так как
фразеологизмы представляют собой результат вторичной номинации
объектов реальной действительности посредством образов, для
выделения когнитивных признаков концепта «еда» мы использовали
лексемы, составляющие его концептуальное поле. Созданную модель
рассматриваемого концепта мы будем использовать на следующем этапе
с целью построения его фразеологической версии.
У каждого концепта с помощью поиска ключевых слов более или
менее объективно можно установить имя и номинативное ядро. Эти
лексические единицы содержат в своей семантике наиболее полные
признаки рассматриваемого концепта. Большую роль в их обнаружении
сыграли синонимические словари «....». Среди представленных в них ряда
слов мы выбрали наиболее употребительные, стилистически
немаркированные и семантически емкие. Так, семный состав слов
«пища, еда» в русском языке определяет суть концепта (вещество,
потребность организма, питающее его), а в турецком «yemek, besin, gıda».
Кроме того, данные синонимических и толковых словарей позволили
нам установить номинативное ядро исследуемого концепта «продукты
питания, трапеза, корм, пропитание, жратва, снедь, съестное, хавчик,
харчи, точилово, жрачка, хрумка, провизия, провиант, стряпня,
продовольствие, питание, блюдо, закусь» «yiyecek, taam, aş».
Другие
же
обнаруженные
нами
лексические
единицы
когнитивного поля концепта «еда» отражают различные его признаки и
могут быть структурированы по категориям. Kонцепт строится из
когнитивных
полей:
чувственного
образа,
информационного
содержания и интерпретационного поля (Попова и Стернин, 2007:75-80).
Итак, анализируемый нами концепт с именем «пища, еда»
представляет собой сложное единство, состоящее из чувственного
образа и фреймов, или совокупности структурированных стандартных
знаний о рассматриваемом объекте. Модель концепта «еда»
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Чувственный образ представлен признаками:
1)вкус: острая, горькая/ сладкий, кислый, соленый и вяжущий
2)температурные характеристики: горячая/холодная/остыла;
3) запах/ аппетитная
4)
названия
блюд
(хлеб\курица/картошка/каша/борщ/
бутерброд/ватрушка/капуста/кефир/колбаса/манная/пицца
Хат/тарелка
с
супом/яичница/курятина/супчик)
и
продуктов
(концентрат/наноеда/харчи
Понятийные признаки:
1) Суть понятия: вещество/ пополнение запасов энергии/
2) Функциональный аспект/Потребность в ней: необходимость/
насущная / манит/не главное/ хлеб насущный/ топливо//нужна
3)Характеристики:
А) постная/калорийная/ жирная/ Б) легкая/сытная/ В) грубая/
изысканная /деликатес
Г) домашняя/ готовая/ Д) натуральная/
нитраты / здоровая /качественная/полезная Е)свежая /испортилась
/несвежая Ж)пригодность к потреблению: отравленная/yenebilen
4)Консистенция: всухомятку /сухая /жидкая/сухпай
5)количественный
показатель
(обильная/много/скудная/не
впрок/калории/
рацион/порция/доза/порцион/добавка/плотный
завтрак/перекусить)
6) Виды деятельности и процессы: принять\ готова/подана
/лизать/жевать//кормежка/есть/жрать/поглощать/готовить/подавать
/подача/поглощение/глотать)
7)место,
где
можно
принять
пищу
(столовая/дом/на
привале/кухня/привал/столовка)
8)время принятия пищи в зависимости от дневного цикла
(завтрак/обед/ужин/ полдник/перекус)
9)виды совместного приема пищи: застолье, пир
10) предметы, связанные с принятием пищи/место (тарелка, на
столе, в холодильнике\ стол/миска/судок/
11) способ приема наспех/ натощак/на голодный желудок/,
трапезование/ кушать/с удовольствием)
12) состояние ее отсутствия/чувство голода (голод, голодный,
хочу, проголодаться/ голодуха/охота)
13)наличие/отсутствие
аппетита
(отсутствие аппетита/
наброситься на еду)
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14)Степень аппетита (здоровый аппетит, хороший аппетит,
отменный аппетит, особый аппетит, завидный аппетит, отличный
аппетит, прекрасный аппетит)
15)Состояние сытости (сыт)
16)Степень сытости (обжорство, обжора/ пробовать)
17)причины в ограничении (диета/ /где достать/пост/
затруднения/отсутстствует/очень дорогая
Информационное поле
Оценочная зона:
1)Эмоц. Характеристики: изысканность (кушанье культ/гурмана
вкушать трапеза/яства) /короля / пренебрежение (жратва)/ пожирание
2)субъект. Оценка вкуса (любимая/отвратительная/отрава/брр/
несъедобная/гадость/бурда/выкинуть/мерзкая/наскучила/
нямка/разносолы/
кушанье
лакомство/объедение//
помои/варево/яство/ баланда/трапеза/ /искушение)
Энциклопедическая зона:
Звуки, связанные с потреблением пищи : чавкать, хрумкать,
шамкать, хлебать
То, что от нее остается называют объедками.
орган пищеварения (желудок) ею угощают гостей
наноеда
Ею угощают гостей: потчевать
Утилитарная зона (знания, связанные с возможностью и
особенностями его использования для каких-либо практических целей):
ее можно выкинуть, она может наскучить, ее можно переварить, для
приготовления нужны рецепты.
Регулятивная
зона(объединяет
когнитивные
признаки,
предписывающие, что надо, а что не надо делать в сфере, «покрываемой»
концептом): нужно потреблять ежедневно, следует сохранять в
холодильнике/eе нужно добывать/можно заказать
Последним этапом работы было «наполнение» полученной модели
фразеологическим материалом, выявление дополнительных признаков,
не выраженных лексемами, и сравнение фразеологических концептов
русского и турецкого языков с целью экспликации их национального
своеобразия.
В результате применения метода когнитивной
интерпретации нами установлено, что несмотря на превалирующую
эмоционально-оценочную
семантику
и
образное
отражение
действительности фрезеологизмы соответствуют определенному
когнитивному признаку концепта, а некоторые из них и двум признакам.
Так, фразеологизм что за ушами трещит является языковым
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выражением двух когнитивных признаков ‘скорость потребления пищи’
и ‘наличие аппетита’.
Когнитивные признаки концепта «еда» и их вербализация
фразеологизмами в русском и турецком языках представлены в Таблице 1.
Таблица 1.
Зона концепта
Образный
компонент

Понятийные
признаки

Когнитивные признаки

Выражение в Выражение в
русском языке турецком
языке
вкус
Горький как Zehir gibi (acı)
яд
Bal gibi (tatlı)
Сладкий как Tadı tuzu yok
сахар
Твердый как
сухарь/как
камень
Потребность/необходимость
для
Can boğazdan
поддержания жизнедеятельности
gelir
свежесть
Не
первой Çiçeği
burсвежести
nunda (çamuru karnında)
Изысканность
Пища богов
Kuş
sütüyle
Выделение статуса персоны
beslemek
Ağzına layık
Постоянное чувство голода
Лапу сосать
Aç açına
Щелкать
зубами
Положить
зубы на полку
Затянуть
поясок
Святым духом
питаться
Захотеть
есть
(одноразовый Не брать в рот Ağzına bir şey
признак\сиюминутное
чувство ...Сосет
под koymamak
голода)
ложечкой
Karnı zil çaldı
Степень голода

Сидеть
на
хлебе и воде
Живот
подводит
(подвело)
Кишки сводит
Маковой
росинки в рот
не брать
Слона бы съел
Слюной
подавился
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Aç kurt gibi
Açlıktan göbeğine taş bağlamak
Açlıktan köpük kusmak
Açlıktan imanı
gevremek
Bağdat harap
Midesi kazınmak
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Состояние сытости
Степень сытости

Количество потребляемой пищи

Голодный как
волк/
как
собака
Голод
не
тетка
Набить брюхо
До отвала
От пуза
Наесться как
слон
Заморить
червячка
Воздухом
питаться
Манной
небесной
Чем
бог
послал
Ест как не в
себя
Как прорва
Есть за троих

Частота приема пищи

Karnım tok
Çatlanana
kadar yemek
Tıka
basa
yemek
Ağıza tat boğaza feryat
Doyumluk
değil tadımlık
Ağıza koyacak
bir şey

Boğaz işlemek
Boğaz durmaz

Скорость приема пищи

Что за ушами
трещит

Способ приема пищи

Aç karnına
Ağız
tadıyla
yemek
Ağzı çelikli

Эстетический фактор приема пищи
Наличие аппетита

Ест как свинья
Что за ушами
трещит
Уписывать за
обе щеки
Волчий
аппетит
Зверский
аппетит
Нагулять
аппетит

Отсутствие аппетита

İştah kapanmak (kesmek)
Кусок
в Boğazından
гороло
geçmemek
(глотку)
не Boğazına
лезет
durmak
Нечего в рот
положить
Чем
бог
послал

Причины ограничения в пище
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Kaşık atmak
(çalmak)
Boğazı
açılmak
Gövdeye
atmak
Mideye indirmek
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Признаки
информационного
поля
Оценочная зона

По вкусу

Язык
проглотишь
Пальчики
оближешь
Таять во рту

Всеядность
Переборчивость
Любить поесть

Tadına doyum
olmamak
Parmakları
yemek
Tadından
yenmemek
Yeme de yanında yat
Pis boğaz
Ağız
tadını
bilmek
İştahlı olmak
Boğazına
düşkün olmak

Энциклопедическая
зона
Традиция угощения едой
Эталон счастья
Утилитарная зона Польза/вред
(информация
о
необходимости или
ее отсутствии)
Регулятивная зона Способ добычи

Хлеб-соль
Göz hakkı
Чем
бог
послал
Сыт, пьян и
нос в табаке
Не в коня İçi bayılmak
корм
Mideye oturmak
На подножном
корму
На
чужих
хлебах

ВЫВОДЫ
Метод
когнитивной
интерпретации
представленных
во
фразеологической модели концепта фразеологических единиц позволил
сделать следующие выводы:
1.В отличие от словесного выражения концепта «еда» большая
часть фразеологизмов характеризуют не образные и качественные
понятийные признаки еды, а выражают функциональные признаки
концепта, т.е. признаки, связанные с ее потреблением. К ним относятся:
‘постоянное чувство голода’, ‘сиюминутное чувство голода’, ‘состояние
сытости’, ‘степень сытости’, ‘количество’, ‘частота’, ‘скорость’, ‘способ’,
‘эстетический фактор приема пищи’, ‘наличие’/’отсутствие аппетита’,
‘традиции угощения едой’, ‘эталон счастья’.
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2.Фразеологический концепт «еда» содержит невербализованные
лексемами когнитивные признаки и тем самым обогащает или уточняет
его содержание: ‘степень голода’, ‘постоянное чувство голода’, ‘частота’,
‘скорость приема пищи’, ‘эстетический фактор приема пищи’,
‘всеядность’, ‘переборчивость’, ‘традиция угощения’, ‘способ добычи
пищи’, ‘эталон счастья’.
3.Наибольшей номинативной плотностью во фразеологическом
концепте «еда» обладают когнитивные признаки: ‘постоянное чувство
голода’, ‘степень голода’, ‘степень сытости’, ‘количество потребляемой
пищи’, ‘наличие аппетита’, признаки оценочной зоны ‘приходится по
вкусу’, ‘польза/вред’.
Выводы из сравнительной части фразеологического концепта
«еда», выражаемого фразеологизмами русского и турецкого языков:
1.В зависимости от номинативной плотности, т.е представленности
большим количеством фразеологизмов в русском языке, а значит и
наибольшей актуальности для русской культуры концепт «еда» можно
описать следующим образом:
Еда связана для русских с постоянным, длительным периодом
голода, а также степенью сытости и количеством потребляемой пищи.
Кроме того, для сознания русских актуальными оказались признаки
быстрого поедания пищи, эстетического фактора приема пищи, способа
добычи пищи (дармовой).
К определяющим национальное своеобразие концепта «еда» в
русской картине мира можно отнести и сему «постоянство», которая
выражает признак ‘постоянное чувство голода’ во фразеологизмах лапу
сосать, щелкать зубами, положить зубы на полку, затянуть поясок,
святым духом питаться. Фразеологизмы лапу сосать, щелкать зубами,
святым духом питаться включают сему ‘постоянный’ благодаря
грамматической форме глаголов – несовершенного вида. Фразеологизмы
положить зубы на полку и затянуть поясок содержат сему ‘постоянный’
благодаря своему образному основанию – внутренней форме. Так, под
зубами, или зубъями понимали инструменты, которые приходилось
класть на свое место, когда не было работы, а значит наступало голодное
время, которое длилось какой-то период. А затягивание пояса означало
подготовку к вынужденному периоду, когда не будет средств к
существованию и питанию.
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2.Концепт «еда» в турецкой фразеологической картины мира
можно описать следующим образом:
Еда связана для турков со степенью голода(с тем, насколько можно
быть голодным), с количеством потребляемой пищи, ее вкусовыми
качествами, с наличием аппетита. Кроме того, для сознания турков
важно, что еда – это потребность для для поддержания
жизнедеятельности, частота и способ ее приема, отсутствие аппетита, а
также признаки всеядности / переборчивости и любви к еде.
3.Нами установлено, что в первую очередь национальная
специфика фразеологических картин мира русского и турецкого языков
проявляется за счет выражения фразеологизмами одно из языков
признаков, не выраженных в другом. Эу специфику признаков
соостветствующие им фразеологизмы мы продемонстрировали в
Таблице 2.
Таблица 2.
Национальные особенности концепта
«еда» в русской языковой картине
мира
‘Скорость приема пищи’: Что за
ушами трещит
‘Эстетический фактор приема пищи’:
Ест как свинья
Энциклопедическая зона
‘Эталон счастья’: Сыт, пьян и нос в
табаке
Регулятивная зона
‘Способ добычи’: На подножном
корму/ На чужих хлебах

Национальные особенности концепта
«еда» в турецкой языковой картине
мира
‘Потребность/необходимость
для
поддержания жизнедеятельности’: Can
boğazdan gelir
‘Частота приема пищи’: Boğaz işlemek
/Boğaz durmaz
‘Способ приема пищи’: Aç karnına /Ağız
tadıyla yemek
‘Отсутствие аппетита’: Aç karnına /Ağız
tadıyla yemek
‘Всеядность’: Pis boğaz
‘Переборчивость’: Ağız tadını bilmek
‘Любить поесть’: İştahlı olmak / Boğazına
düşkün olmak

4.Различия можно установить и с помощью анализа одинаковых по
количеству реализаций признаков концепта «еда» в русской и турецкой
картине мира вследствие того, что выражаемые признаки имеют разную
направленность
и
связываются
с
оценочной
семантикой
фразеологизмов. Это можно продемонстрировать на примере анализа
двух признаковых реализаций концепта «еда» ‘сиюминутное чувство
голода’ и‘наличие аппетита’. Так, практически полными эквивалентами
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можно считать фразеологизмы, выражающие признак ‘сиюминутное
чувство голода’, не брать в рот и аğzına bir şey koymamak, а также
фразеологизмы с разным образным основанием сосет под ложечкой и
кarnı zil çaldı, которые имеют в своей семантике дизъюнктивные семы
«разные виды сигнала о наступившем чувстве голода».
Фразеологизмы, реализующие признак ‘наличие аппетита’ в
русском языке, включают дополнительные семы «степени»
(волчий/зверский аппетит), «звука, связанного с поеданием» (что за
ушами трещит). А в турецком - семы «скорости поедания» (kaşık atmak
(çalmak), gövdeye atmak, mideye indirmek). Общей семой для
фразеологизмов, выражающих признак ‘наличие аппетита’, в обоих
языках является сема «размер»(уписывать за обе щеки, вoğazı açılmak).
Таким
образом,
национальная
специфика
в
рассмотренных
фразеологизмах
создается
за
счет
дополнительных
сем,
эксплицирующих разную направленность признака, выражаемого
концепта «еда».
5.Интересными
выводами
их
результата
когнитивносемасиологического описания фразеологизмов являются наличие в их
семантике категориальных сем, являющихся словесным выражением
других концептов. Так, например, фразеологизмы, выражающие признак
‘изысканность пищи’ в турецком языке kuş sütüyle beslemek и ağzına layık,
включают сему «особый статус персоны». Фразеологизм göz hakkı наряду
с семами «сильное желание съесть», «попадать в поле зрения» имеются
дизъюнктивные семы «традиция» «угощать», посредством которых
концепт «еда» связывается в турецкой культуре с концептом
«щедрость». Например, значение фразеологизма сыт, пьян и нос в табаке
кроме семы ‘состояние сытости’ содержит и дизъюнктивную оценочную
сему ‘эталон счастья’, которая на когнитивном уровне способствует
связыванию концепта «еда» с концептом «счастье». Естественно, что
образы, положенные в основу фразеологизмов как номинантов какоголибо признака, в русском и турецком языке разные. Это можно
установить методом лингвокультурологического анализа, что не
входило в объект исследования нашей работы.
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BİR SKAZ ÖRNEĞİ: İSAAK BABEL’İN TUZ ADLI
ÖYKÜSÜ
Dr. Öğr. Üyesi Kevser TETİK
Anadolu Üniversitesi
ÖZ
Skaz (epik halk hikâyesi), tarihsel konuların işlendiği, kahramanların ait olduğu
sosyal tabakaya göre konuşturulduğu, bu yüzden sıklıkla halk dilinin, lehçenin ve meslekî söz kalıpların kullanıldığı, böylece okuyucuda anlatıcının kendisiyle bire bir temas
hâlinde bulunduğu duygusunu uyandıran anlatı türüdür. İlk skaz örneklerine Rus halk
edebiyatında rastlanır. Yeremeyev Destanı (Еремеево слово) ve Artyom’un Anahtarı
(Артемов ключ) skaz türüne örnek verilebilecek eserlerdir. Yazılı edebiyatta ise neorealistlerin üslup arayışlarının bir sonucu olarak, özellikle 1920’li yıllarda skaz türüne
yoğun bir şekilde başvurulur.
Bu çalışmada, savaş nesri yazarı İsaak Babel’in İç savaş (1917-1922) ve SovyetPolonya savaşı (1919-1921) konularını ele aldığı Kızıl Süvariler (Конармия, 1926)
öykü derlemesinde yer alan Tuz öyküsünün skaz bağlamında üslup çözümlemesi yapılmıştır. İnceleme sonucunda, Babel’in öyküde sıklıkla halk diline, yerel kelimelere ve
jargona başvurduğu tespit edilmiştir. Yazar, Kazak askerlerinin eğitimsizliklerini vurgulamak için yer yer dilbilgisi hatalarına (fiillerin ve sayıların yanlış çekimi vb.) yer
vermiştir. Yoğun bir şekilde diyaloglara yer verdiği Tuz öyküsünde İsaak Babel, üslup
olarak skazı kullanarak eser kahramanlarına kendilerini tam ve eksiksiz bir şekilde
ifade edebilme fırsatını tanımıştır. Söz konusu çalışmada, XX. yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran skaz türüne ilişkin genel bilgi vermek ve bu bilgiyi örnek eser aracılığıyla
somutlaştırmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İsaak Babel, skaz, Kızıl Süvariler, Tuz.

An Example of ‘Skaz’: Isaac Babel’s Story Named Salt
Abstract
‘Skaz’ (epic folk tale) is a type of narrative in which historical subjects are handled, heroes are made to speak according to the social stratum they belong to, so folk
language, dialect, and vocational phrases are often used, thus evoking the feeling that
the reader is in direct contact with the narrator. The first examples of ‘skaz’ are seen in
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Russian folk literature. "The Epic of Yeremeyev" and "Artyom's Key" are works of the
‘skaz’ genre. In the written literature, as a result of the neo-realists’ search for style,
especially in the 1920s, the type of ‘skaz’ is used extensively.
In the study, the style analysis of the "Salt" story in the story of the "Red Cavalry", in which the war prose writer Isaac Babel dealt with the Civil War (1917-1922)
and Polish-Soviet War (1919-1921), was examined in the context of ‘skaz’. As a result
of the analysis, it was found that Babel frequently used folk language, local and slang
words in the story. The author included some grammatical errors (wrong conjugation
of verbs and numbers etc.) to emphasize the lack of education of the Cossack soldiers.
Isaac Babel gave the heroes the opportunity to express themselves fully and completely by using ‘skaz’ as a style in the "Salt" story, in which he densely included dialogues. In this study, it was aimed to give general information about the type of ‘skaz’
that made a mark to the first half of the XX. century and to instantiate this information
through a sample work.
Keywords: Isaac Babel, ‘skaz’, Red Cavalry, Salt.

GİRİŞ
Skaz (epik halk hikâyesi), tarihsel konuların işlendiği, anlatıcının, âdeta
bir başkahraman işlevi gördüğü, anlatıcı ve eser kahramanlarının ait oldukları
sosyal tabakaya göre konuşturulduğu anlatı türüdür. İlk olarak halk edebiyatında ortaya çıkar. Daha sonra ise Nikolay Gogol’ün bazı eserlerinde [Palto
(Шинель, 1842)] komik skaz türüne rastlanır. Yoğun kullanımı ise neorealistlerin üslup arayışlarının bir sonucu olarak 1920’li yıllarda görülür.
Rus edebiyatında Şubat ve Ekim Devrimlerinden sonra 1920’li yıllarda
yeni üslup arayışları ortaya çıkar. Bu arayışlar ekseninde 20’li yılların edebiyatının neoklasik nesrinde üç önemli üslup eğiliminden bahsetmek mümkündür:
bunlar, realizm akımına özgü olan geleneksel edebiyat üslubu “nötr üslup”
(нейтральный стиль), nötr üslubun evrimleşmesiyle ortaya çıkan “itibarlı
üslup” (авторитетный стиль) ve “otoriter üslup” (авторитарный стиль)1
tur. Edebiyat araştırmacıları bu üslup eğilimlerini yeni terimlerle, otoriter üsNötr (нейтральный стиль) ve otoriter üslup (авторитарный стиль) kavramları, ünlü Rus
edebiyat kuramcısı Mihail Bahtin tarafından işlenmiştir (1975). 1920-1930’lu yılların
edebiyatında nötr üsluptan otoriter üsluba geçiş konusunu ise edebiyat eleştirmeni ve bilimcisi
Galina Belaya Nötr Üslubun Üstesinden Gelme Süreci Olarak Yeni Üslupların Doğuşu (Рождение
новых стилевых форм как процесс преодоления «нейтрального» стиля) adlı çalışmasında
ele almıştır (1978:460). Belaya, yine aynı kitabın bir başka bölümünde Üslup ve Zaman “İtibarlı
Üslup” ve Onun Sorunsalı [Стил и время («авторитетный стиль и его проблематика)] konusuna da yer vermiştir (1978:431).
1
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lubu “skaz”, itibarlı üslubu ise “süslü nesir” (орнаментальная проза) olarak
adlandırmaktadırlar (Golubkov, 2016:189).
Skaz anlatı türü, farklı bir tarzda oluşturulur ve sözlü konuşma biçimleri
tarafından yönlendirilir. Edebî skazın en önemli özelliklerinden biri, eserlerde
halk edebiyatı türleri olan efsane ve masallara başvurması, bu şekilde gerçek
ve fantastiğin organik bir bileşimini yansıtmasıdır. Anlatıcının konuşmasının
üsluplaştırılmasına dayanan skaz anlatımı, eser kahramanı tarafından, doğasında var olan konuşma biçimiyle yapılır. Böylece skaz, konuşma dili
(разговорная речь), halk diline özgü kelimeler (просторечие), deyimler
(фразеологизм), diyalektizm/yerel diller (диалектизм), meslekî kalıplar
(профессионализм), jargon (жаргонизм), eksiltili cümlelerin (неполное
предложение) kullanımı ve kendiliğindenlik (спонтанность) özelliği ile yaşayan, konuşulan dili taklit eder. Ayrıca eğitici öğretici içerik, masala yakınlık,
masal başı (döşeme, tekerleme) bölümü (зачин) tekrarlar, diyaloglar, sonuç
bölümü ve uydurulmuş kelimeler içerme gibi özelliklere de sahiptir. Bu yönüyle skaz, anlatıcının, eser kahramanlarının psikolojik (dışavurumcu), etnik (lehçe), toplumsal (meslekî ifadeler, jargon, yerel dil, halk edebiyatı) özelliklerini
dikkate alarak onları taklit etmeye dayanan özel bir anlatı türüdür.
Skaz türünde eserler veren yazarlar arasında Andrey Belıy, [Gümüş Güvercin (Серебряный голубь, 1909)]; Leonid Leonov [Tuatamur (Туатамур,
1922), Yegoruşka’nın Ölümü (Гибель Егорушки, 1924)]; Maksim Gorki [Olağanüstü Olanın Hikâyesi (Рассказ о необыкновенном, 1922-1924); İsaak Babel
[Kızıl Süvariler (1926) eserinde Tuz (Соль), Mektup (Письмо) öyküleri vd.)];
Aleksey Remizov [Vaftiz Kardeşler (Крестовые сестры, 1910), (Güneş Yönünde (Посолонь, 1930)]; Mihail Zoşçenko [Lyalka 50 (Лялька Пятьдесят,
1922), Dişi Balık (Рыбья самка, 1923), İçli Öyküler (Сентиментальные
повести, 1930)]; Nikolay Leskov [Bir Kadının Yaşamı (Житие одной бабы,
1863), Büyülü Gezgin (Очарованный странник, 1873), Çelik Pire (Сказ о
тульском Левше и о стальной блохе / Левша, 1881)]; Pavel Bajov [Bakır
Dağ’ın Hanımı (Медной горы Хозяйка, 1936), Taş Çiçek (Каменный цветок,
1938), Gümüş Toynak (Cеребряное копытце, 1938), Malahit Kutu
(Малахитовая шкатулка, 1939), Madenci (Горный мастер, 1939), Kırılgan
Dal (Хрупкая веточка, 1940)] vd. bulunur.
Rus edebiyatında Şubat ve Ekim Devrimi’nden sonraki ilk yıllarda, aktif
olarak küçük epik türler (hikâye, deneme vb.) gelişir. Bu yıllarda dönemin
önemli sorunlarına değinen sosyo-politik konulu yazılar geniş yer tutar. Çeşitli
gazetelerin, dergilerin ve kitapların sayfalarında birçok hikâye, deneme ve
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makale yayımlanır. Bu eserlerin çoğu Maksim Gorki, Mihail Zoşçenko, Mihail
Bulgakov, Mihail Şolohov, İsaak Babel, Konstantin Fedin, Andrey Platonov gibi
yazarlara aittir. Bu dönemde Rus edebiyatı, devrimler ve sonuçları, ülkenin
kaderi, kültürün gelişimi, birey ve toplum, devrimden sonraki yeni insanın
doğuşu gibi sorunlara odaklanır.
1920’lerde hem realist hem de modernist yazarlar tarafından çeşitli
eserler ortaya konulur, biçim ve üslup alanında aktif denemeler yapılır. Anlatı,
genellikle parçalı hâle gelir. Birçok eserde yazarlar farklı türleri bir araya
getirirler. Örneğin, Dmitriy Furmanov, Çapayev (Чапаев) adlı romanının metninde kronikler, günlük kayıtları, denemeler ve mektuplara yer verir. İsaak
Babel’in Kızıl Süvariler, Mihail Şolohov’un Don Hikâyeleri (Донские рассказы),
Vyaçeslav Şişkov’un Şakacı Öyküler (Шутейные рассказы) eserleri gibi ortak
bir tema ve bir isimle birleşen kısa öykü ve derlemeleri popüler hâle gelir (Alyoşka, 2009:17-18).
Kızıl Süvariler, İsaak Babel’in otuz dördünü 1923-1925 yıllarında, dört
tanesini ise 1937 yılında yazdığı, ortak tema ve kahramanlarla birleştirdiği
otuz sekiz öyküden oluşan derlemesidir. Eser, tarihî belge niteliğindedir ve
otobiyografik özellik taşır. 1919 yılının sonu ve 1920 yılının başını kapsayan
dönemi Babel, Ukrayna Devlet Yayınevi’nin yazı işleri ve yayın kurulu başkanı
olarak çalıştığı Odessa’da geçirir. 1920 yılının baharında ise Kızıl Ordu birliklerinden biri olan Birinci Süvari Ordusu’nda “Kızıl Süvari” (Красный
кавалерист) gazetesinin muhabirliğini yapmaya başlar. Askerî birliklerle hareket ederek propaganda makaleleri yazar ve onları Kiril Lyutov takma adıyla
yayımlar. Askerlik görevi sırasında katıldığı ve tanığı olduğu birçok olay, Babel’in yaşam deneyimleri ve ahlakî değerleriyle çelişir. Yazar, ülkede neler
olduğunu anlamaya, gördüklerini anlamlandırmaya çalışır ve bütün yaşananları günlüğüne kaydeder. Daha sonraları bire bir yaşadığı olayları yazıya döktüğü günlüğündeki notlardan Kızıl Süvariler adlı öykü derlemesini oluşturur.
Eserin ana teması, İç Savaş ve Sovyet-Polonya savaşıdır. 1920 Sovyet-Polonya
savaşı sırasında Semyon Budyonnıy komutasında Birinci Süvari Ordusu’nda
görev yaparken tuttuğu günlüğüne dayanan öykü derlemesinde Babel, Zbruç’u
Geçiş (“Novgorod-Volın, Temmuz 1920”), Brodi’ye Giden Yol, Dolguşov’un Ölümü (“Brodi, Ağustos 1920”), Akşam (“Kovel, 1920”), Bir Atın Öyküsünün Devamı
(“Galiçya, Eylül 1920”), Dul Bir Kadın (“Galiçya, Ağustos 1920”), Zamość (“Sokal, Eylül 1920”) gibi bazı öykülerin sonunda onları yazdığı tarihleri ve yerleri
belirtir. Öykülerin yazıldıkları yer ve tarihlere bakıldığında, Babel’in Ukrayna’nın çeşitli şehir ve kasabalarında savaştığı ve Kızıl Süvariler eserindeki öykülerini nispeten kronolojik sıraya göre derlemediği görülür.
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Eserde savaşın acımasız yüzünü yansıtan birçok natüralist resim vardır
(Beresteczko, Dolguşov’un Ölümü, vb.). Eserdeki olaylar, Lyutov ya da başka bir
anlatıcının dilinden, bazen de bir mektup (Mektup, Tuz öyküleri) üzerinden
yine anlatıcı aracılığıyla aktarılır. Yazar ile anlatıcı arasındaki mesafe belirgin
değildir: “Anlatıcının “ben”i, çoğunlukla yazarın kendisinin “ben”idir, bazen neredeyse ondan hiç ayrılamaz. Lyutov, âdeta yazarın kendisi tarafından deneyimlenen, hissedilen ve bazen ondan tamamen kopmayan, tamamen aşamadığı, ona
güçlü bir göbek bağıyla bağlı olduğu yazarın dünkü kişiliğidir”2 (Levin,
1972:145). Öykünün anlatıcısı Lyutov, bünyesinde çok fazla otobiyografik
özellik barındırır, hem karakter hem de kader olarak yazara yakındır. Ancak
Babel ile öykünün anlatıcısı arasında bir fark vardır; Lyutov, savaştaki entelektüel ve aydın sınıfın genelleştirilmiş bir timsalidir.
1. RUS EDEBİYATINDA SKAZ
“Skaz” terimi, edebiyatta üslup ve tür kavramı olarak kullanılmaktadır.
Skaz, halk menkıbeleri ile efsanelerine dayanan, halk yaşamının ve geleneklerinin doğru eskizlerini, halk edebiyatının fantastik, masalsı dünyasıyla birleştiren epik bir türdür. Her ne kadar skaz ve skazka (masal) kelimeleri ‘skazıvat’
fiilinden türemiş olsa da bunlar iki farklı türdür. Skazda gerçek hayat ve tarihin
unsurları vardır. Gerçek bir olaya dayanır ve gerçeğe olan bu yakınlık skazı
masaldan ayırır. Skaz, üslupla, belirli bir tonlamayla ve konuşmanın üsluplaştırılmasıyla halk edebiyatı eserlerine öykünen bir edebiyat türüdür.
Bir fenomen olarak XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde şekillenir, ancak kuramsal açıdan 1910’lu yıllarda gelişmeye başlar. Rus biçimcileri başta olmak üzere
birçok edebiyat bilimci, eserlerinde skaz anlatı türünü kuramsal olarak ele alır.
Bu eserler arasında B. M. Eyhenbaum’un Skazın İlüzyonu (Иллюзия сказа,
1913), Gogol’ün “Palto”su Nasıl Yapıldı (Как сделана „Шинель“ Гоголя, 1918)
makaleleri; V. V. Vinogradov’un Üslupbilimde Skaz Sorunsalı (Проблема сказа
в стилистике, 1926); Mihail Bahtin’in Roman Üzerine Söz. Romanın Üslup
Sorunları Üzerine (Слово в романе. К вопросам стилистики романа, 1965);
Ye. G. Muçşenko, V. P. Skobelev ve L. Ye. Kroyçik’in Skazın Poetikası (Поэтика
сказа, 1978); V. Ye. Halizev’in Üsluplaştırma. Parodi. Skaz (Стилизация.
Пародия. Сказ, 1999); N. A. Kojevnikova’nın Sovyet Nesrinde Anlatı Türleri
Üzerine (О типах повествования в советской прозе, 1971); Wolf Schmid’in
Anlatıcının Metni ve Karakterin Metni. Skaz (Текст нарратора и текст
персонажа. Сказ, 2003) gibi çalışmaları bulunur.

2

Rusça metinlerden yapılan alıntılar Türkçeye bu çalışmanın yazarı tarafından çevrilmiştir.
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Rus biçimci edebiyat eleştirmeni, şiir kuramcısı, metin analisti, edebiyat
tarihçisi Boris Tomaşevski’ye göre skaz, “edebî normlardan sapan ve konuşmacının, anlatıcının kişiliğini karakterize eden, bütünüyle özel, orijinal bir dilde inşa
edilen edebiyat fenomenidir” (Tomaşevski, 1983:170). Diğer Rus biçimci edebiyat bilimci Yuri Tınyanov, skazın mecazî bir tanımını verir: “Skaz, fizyolojik
olarak algılanabilir bir dil yaratır. Onda tüm hikâye, tek bir monolog hâline gelerek her okuyucuya hitap eder. Böylelikle okuyucu, hikâyeye girer, tonlama yapmaya, rol yapmaya ve gülümsemeye başlar; âdeta hikâyeyi okumaz, kahraman
konumuna geçerek onların rollerini oynar. Hikâye, eser kahramanını değil, okuyucuyu nesirle tanıştırır” (Tınyanov 1977:160). Bir diğer Rus biçimci edebiyat
bilimci Boris Eyhenbaum’un Skazın İlüzyonu (Иллюзия сказа) ve Gogol’ün
“Palto”su Nasıl Yapıldı (Как сделана «Шинель» Гоголя) makalelerinde verdiği
tanıma göre skaz, sözlü sanatın yazılı edebiyatın içinde özgürleşmesi, sözcüklerin, konuşma dilinin, mimik ve jestlerin eklenmesiyle «ses, artikülasyon, tonlama ile oluşturulmuş canlı, hareketli bir etkinlik» olarak edebiyata sokulması
anlamına gelir. Eyhenbaum’un Skazın İlüzyonu adlı makalesine göre ise skaz,
özel olarak yapılmış bir masal ilüzyonudur. Edebiyat her ne kadar sözlü ve
yazılı olarak ayrılsa da yazılı edebiyatın içinde yaşayan konuşma dilini görmek
mümkündür: (Eyhenbahum, 1924:153), çünkü canlı kelimeye dönüş kaçınılmazdır. Gerçek bir yazar, eserinde anlatımın ilkel ama organik güçlerinden
vazgeçmemelidir (Eyhenbahum, 1924:156).
Skaz türünün hem içerik hem de biçim olarak nitelendiren en önemli
özelliği anlatıcı imgesidir. Bu anlatı türünde anlatıcıdan olayları ve gerçekleri
halkın bakış açısından değerlendirmesi istenir. Bir halk skazının anlatıcısı bireydir. O, sesi yazarın sesiyle birleşen halktan bir kahramandır. Anlatıcının,
halkın ve yazarın kimlikleri skazda çözülemez. Sovyet edebiyat ve dil bilimci
Viktor Vinogradov, “anlatıcının yazarın konuşmasının ürünü olduğunu ve öyküdeki anlatıcının imgesinin yazarın edebî sanatının bir biçimi olduğunu” savunur.
Ona göre “skazda yazar imgesi, yarattığı sahnede bir oyuncu görevi görür” (Vinogradov, 1959:122-123). Skaz, anlatılan olayların halk tarafından yapılan bir
değerlendirmesini, toplumsal yaşam fenomenlerinin halk görüşünü yansıtır.
Bu nedenle skazdaki anlatıcı, kitle bilincinin taşıyıcısıdır.
Skazın yapısı karmaşık ve çok yönlüdür. Skazda, diğer edebî türlerde olduğu gibi, bir olay örgüsü (сюжет); serim (завязка), düğüm (кульминация)
ve çözüm (развязка) bölümleri vardır. İçinde portre, peyzaj, diyalog ve monologlar bulunur. Tüm bu unsurlar, ana sanatsal görevin yerine getirilmesine,
tarihsel dönemin yansıtılmasına, bağlı olarak varlık gösterir.
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Skaz konusunda en geniş bilgiye Alman dil ve edebiyat bilimci, filolojide
narratoloji (anlatıbilim) kuramının temsilcisi Wolf Schmid’in Narratoloji
(Нарратология, 2003) adlı kitabında yer verilir. Schmid’e göre Rus edebiyatında skaz, karakteristik (характерный) ve süslü skaz (орнаментальный
сказ) olmak üzere ikiye ayrılır:
1. Karakteristik skaz: Bakış açısının tüm anlatıyı kotrol ettiği bir anlatıcı
tarafından gerekçelendirilen skaz türüdür.
2. Süslü skaz: Sadece anlatıcıyı değil, aynı zamanda bir dizi ses ve maskeyi yansıtan skazdır (Schmid, 2003: 106).
1.1. Karakteristik Skaz
Anlatıcı imgesinin altında yatan ve gerekçelendirilen karakteristik skaz,
gerçek yazara karşı yazar maskesi işlevini yerine getirir. Anlatının yaratıcısı,
kendi anlatı tarzından farklı olarak, yazarın kendisinden temelde farklı olan ve
farklı bir değer taşıyan “ikincil” bir anlatıcı imgesi yaratarak “yabancı” kelimeler kullanır, böylece yazar daha başka, daha değerli ve daha ideolojik bir konuşmacı konumundadır. Nikolay Leskov’un Büyülü Gezgin (Очарованный
странник, 1873), Mühürlü Melek (Запечатленный ангел, 1873) ve İçli Öyküler (Сентиментальные повести, 1930); Mihail Zoşçenko’un Nazar İlyiç Bay
Sinebryuhov’un Notları (Записки Назара Ильича господина Синебрюхова,
1922) ve Pavel Bajov’un (Malahit Kutu (Малахитовая шкатулка, 1939) eserleri karakteristik skaz türüne örnektir. Küçük burjuva bilincinin «klişeliği» ile
alay (Zoşçenko’nun öykücülüğü), halk kültür gelenekleri içerisinde yaşayan
insanların saplantıları ve onların şiirselleştirilmesi (Nikolay Gogol, Vladimir
Dal, Nikolay Leskov, Vasiliy Belov, Vasiliy Şukşin) gibi özellikleriyle skazın anlamsal işlevlerinin kapsamı geniştir (Os’muhina, 2007:237).
Wolf Schmid, karakteristik skazın özelliklerini; anlatısallık
(нарраториальность), anlatıcının sınırlı zihinsel ufku (ограниченность
умственного горизонта нарратора), çift seslilik (двуголосость, sözlülük
(устность),
anlık/kendiliğindenlik
(спонтанность),
konuşma
dili
(разговорность), diyaloglardan oluşma (диалогичность) olmak üzere yediye
ayrılır (Schmid, 2003):
Anlatısallık (нарраториальность): Skaz, karakterin değil, anlatıcının
(birincil, ikincil veya üçüncül, hangi derecede olduğu fark etmeksizin) metnidir. Skazda anlatıcı vurgulanır. Elbette anlatıcı, ikincil veya üçüncül bir anlatıcı
olarak karşımıza çıkabilir, ancak skaz anlatılan olayı değil, anlatımın üslubunu
yansıtır.
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Anlatıcının sınırlı zihinsel ufku (ограниченность умственного
горизонта нарратора): Klasik skazın vazgeçilmez özelliklerinden biri, anlatıcı ile yazar arasındaki fark edilebilir entelektüel mesafe ve sınırlı zihinsel bakış
açısıdır. Klasik skazın anlatıcısı profesyonelce değil, basit anlatımı olan, az ya
da çok eğitimsiz bir halk adamıdır.
Çift seslilik (двуголосость): Anlatıcının yazardan uzaklığı, okuru çift sesli bir anlatı metnine götürür. Skazda, saf anlatıcı ve onun konuşması, yazar
tarafından belli bir miktarda ironi veya mizahla ifade edilir. Ayrıca çift seslilik,
iki işleve sahiptir: anlatı, hem tasvir eder hem de tasvir edilir.
Sözlülük (устность): İlk ortaya çıktığı andan beri sözlü konuşma, skazın
temel özelliklerinden biridir. Sözlü konuşma unsurundan bağımsız karakteristik bir skazdan bahsetmek imkânsızdır.
Anlık / kendiliğindenlik (спонтанность): Skaz, anlık sözlü konuşmadır.
Bir konuşmacının veya bir avukatın konuşması gibi hazırlanmış bir konuşma
değildir.
Konuşma dili (разговорность): “Demokratik” kahramanın anlık sözlü
konuşması, kural olarak, günlük konuşma özelliklerine sahiptir. Konuşma, dilin
halk diline özgü yerel ve eğitimsiz kullanımlarını içerebilir. Öte yandan konuşma dili, yazı dilini dışlamaz.
Diyaloglardan oluşma (диалогичность): Skaz, konuşmacının dinleyiciye
karşı tutumu ve tepkileriyle ayırt edilir. Anlatıcı, kural olarak, dinleyiciyi “kendi” kişisi, ayrıca destekleyici ve yardımsever olarak kabul ettiğinden dolayı
kurulan diyaloglar, genellikle gergin bir karaktere sahip değildir.
Bu özelliklerin önemi eşit değildir. Karakteristik bir skazda az çok sözlülük, anlık/kendiliğindenlik, konuşma dili ve diyalog gibi özelikler görülür. Ancak skazda anlatısallık, sınırlı ufuklar ve çift seslilik gereklidir. Onlar olmadan
‘karakteristik skaz’ kavramı, anlamını yitirir (Schmid, 2003:106-107).
1.2. Süslü Skaz
Yalnızca “klasik” tür olan ‘karakteristik skaz’, kesin tanımlamaya uygundur. ‘Süslü skaz’ ise, anlatı metnine dekoratif dokunun dayatılmasından kaynaklanan çeşitli sapmalar olarak yalnızca ‘karakteristik skaz’ın arka planında
var olur (Schmid, 2003:106). Leonid Leonov’un Tuatamur (Туатамур), Yegoruşka’nın Ölümü (Гибель Егорушки) ve Andrey Belıy’ın Gümüş Güvercin
(Серебряный голубь) eserleri süslü skaz türüne ait eserler arasındadır.
Süslü skaz, birbirini dışlayan karakteristiklik ve şiirselliğin paradoksal
bileşimine dayanan melez bir fenomendir (Kojevnikova, 1994: 64). Sözlülük
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ilkesi, konuşma dilinin izleri ve kişisel anlatıcının jestleri, skazda muhafaza
edilir. Süslü skaz, çok yönlüdür; sözlü ve yazılı dil, günlük konuşma ve şiir dili,
edebiyat ve halk edebiyatı ilkeleri arasında sürekli dalgalanır. Karakteristik
skazın aksine süslü skaz, okuru saf ve eğitimsiz bir anlatıcıya değil, bilinçli olarak farklı roller ve maskelerle hareket eden bir anlatıcıya yönlendirir. Metnin
anlatı ve şiirsel yapısının ilkelerini birleştirir. Süslü skazda sözlülük, kendiliğindenlik ve konuşma dili bulunur. Ayrıca retorik tonlama (риторическая
интонация), ritmikleştirme (ритмизация), ses enstrümasyonu (звуковая
инструментовка), bir ses ağı ve tematik leitmotivler yardımıyla metnin unsurlarının birleştirilmesi ile yükseltilen üslubun, süslüleştirmenin izleri vardır.
Bu süslü şiirsel ögeler skazda yer yer folklorik renk kazanır (Schmid,
2003:108).
2. TUZ ÖYKÜSÜNÜN ÜSLUP ANALİZİ
Tuz, İsaak Babel’in Kızıl Süvariler derlemesindeki öykülerden biridir.
Mektup türünde yazılmıştır ve Nikita Balmaşev’in dilinden anlatılır. Çoğunlukla anlatıcı Balmaşev ve Kazak askerlerinin diyaloglarından oluşan öyküde,
cepheye gitmek üzere bulundukları Fastov Tren İstasyonu’nda başlayan, adı
bilinmeyen bir kadınla yaşanan olaylar anlatılır. Eserde, anlatıcı Balmaşev’in
dilinden kendisinin ısrarlarıyla “sevgili Kazaklar”ın acıyarak kucağında bebeği
olan bir kadını, kocasının yanına gitmesi için içerisinde bulundukları sobalı
yük vagonuna almalarını, ancak kundaktakinin bebek değil de birkaç pudluk
tuz torbası olduğunu fark edince Balmaşev’in talihsiz kadını vagondan aşağıya
atmasını, düştüğünde ise hâlâ hayatta olduğu için ateş ederek öldürmesini
konu alır.
Tuz öyküsü folklorik ögelerle başlar. Daha ilk paragrafında dinleyiciyi
masala davet etmek için ilginç tekerlemelere başvurulan masal başı (döşeme)
bölümüne yer verilir. Örneğin; “Kaf Dağı’nın ardında, kervan geçmez kuş uçmaz
bir yerde / uzak topraklarda, uzak bir devlette, uzak/bilinmeyen bir çarlıkta”
(«за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом
пространстве») (Babel, 2005:123). Eserde Babel, halk edebiyatı türlerinden
sadece masala değil, atasözlerine ve deyimlere de başvurur: “kaça aldıysa aynı
fiyata bırakır” (“за что купил за то и продает”; пословица); “Biz hepimiz,
ortak davaya katkıda bulunma (isteğiyle) yanıp tutuşuyorduk” (“Все мы горели
(желанием) способствовать общему делу...”; фразеология).
Öyküdeki olaylar, Ukrayna dolaylarında geçer. Eser, anlatıcı Nikita Balmaşev’in, takımındaki köylü ve eğitimsiz Kazak askerleriyle kurduğu diyalog213
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lardan oluşur. Bu nedenle eserin dili, yerel kelimelerle doludur: “umarım”
(«надеюся»), “bir şeyler” (“кой-чего”),“yedi gün” (“семь ден”), “ilk zil çalınca”
(“пробивши первый звонок”), “sonra” (“опосля”; “после” anlamında), “köşeye”
(“за куток”), “yavru”/”körpe”(“молодняка”), “açlıktan içim kıyıldı/ezildi”
(“голодом нас давнуло”), “tekerler tıkırdıyor tıkırdıyor” (“колеса тарахтят,
тарахтят”), “onda” (“у ней”; у нее yerine), “çul çaput/paçavra” (“тряпье”),
“meme istemiyor” (“титек не просит”), “konuşmaya atlıyor” (“встревает в
разговор”), “alâkası yok”/“konu bu değil” (“сюда не касаются”; ни причем
anlamında), “ırzına geçilmiş kızların” (“поруганных девиц”), “altına yapmıyor”
(“не мочится”).
Eserde, “hakkında” anlamına gelen “за” edatının yoğun kullanımı dikkat
çeker. Bu tür bir kullanım, Rusçanın Odessa lehçesinde3 görülür:4 “Bilinçsiz
kadınlardan bahsetmek istiyorum size” (“хочу описать вам за
несознательность женщин…”), “bu yüzden, sadece kendi gözlerimle gördüklerimi anlatacağım size” (“Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза
собственноручно видели”), “Rusya’yı düşündüğünüz yok sizin, siz çıfıt Lenin ve
Troçki’yi kurtarmaya çalışıyorsunuz…” (“вы за Расею не думаете, вы жидов
Ленина и Троцкого спасаете...”), “konunun çıfıtlarla alakası yok, hain kadın”
(“за жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка”), “bu arada Lenin’den
bahsetmiyorum” (“Между прочим, за Ленина не скажу…”). Öyküde Rusçanın
Odessa lehçesine ait “bebek” anlamına gelen “дите” kelimesine de sık sık rastlanır.
Rusçada yönelme bildiren “к” edatıyla kullanılan “подходить” fiili yörenin kullanımına uygun olarak “до” edatıyla verilir: “onun yanına varacağım”
Rusçanın Odessa lehçesi (Одесский диалект русского языка), edebiyatta, özellikle de İsaak
Babel’in Odessa Hikâyeleri (Одесские рассказы) eserinde yoğun bir şekilde görülen, Rus dilinin
Odessa’da konuşulan lehçelerinden biridir. Söz konusu lehçe, XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde, Odessa halkının konuşma dilinin Yunanca, İtalyanca ve Ukrayna dillerinin özelliklerinden güçlü bir
şekilde etkilenmesiyle ortaya çıkmıştır. XIX. yüzyılda Odessa’da Yahudi nüfusunun artması
nedeniyle Yidiş dilinin halkın konuşma diline etkisi artmıştır. Medya sayesinde, belirli Odessa
söyleyişleri ve yerel ifadeler Odessa dışına da taşınmıştır. Odessa’da çoğunlukla Rusça konuşurlar, ancak diğer dillerin etkisiyle ilgili özelliklere de sahipler, bu nedenle özel bir Odessa lehçesinin varlığından bahsedilebilir. Odessalılar, kelimeleri genellikle tamamen ödünç almamış, hem
sözlü biçimlerini hem de anlamsal içeriklerini değiştirmişlerdir. Ayrıntılı bilgi için bkz.:
ODESSKİY DİALEKT RUSSKOGO YAZIKA, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1072228,
18.11.2020.
4 1943 yapımı savaş filmi İki Savaşçı (Два бойца) için sözleri Vladimir Agatov tarafından yazılan,
Nikita Bogoslovskiy tarafından bestelenen ve Mark Bernes’in seslendirdiği ünlü Sovyet şarkısı
“Sana Odessa’dan bahsetmeyeceğim” (“Я вам не скажу за всю Одессе...”), Rusçanın Odessa
lehçesindeki “hakkında” anlamındaki “за” kullanımına örnektir.
3
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(“подхожу до нее”).5 Böylece, Odessa’da doğan ve yaşamının önemli bir bölümünü Odessa’da ve Ukrayna dolaylarında geçiren yazar, yörenin dilini eserlerine olduğu gibi yansıtır.
Öyküde, konuşma dilinin yoğun kullanımı göze çarpar: “trenimiz bir türlü
kalkmıyor” (поезд наш никак не отваливает; yazılı dildeki поезд не
отходит yerine), “tırıs koştular” (“на рысях пробегали”), “ortalığı velveleye
verdiler”, (“коловоротили”), “ortamı bulandırdılar” (“мутили”), “ırzına geçiyorlar”(“насильничают”). Eserde konuşma dilindeki sevgi bildiren küçültme
ekleri de geniş yer tutar: “noçka” (“ночка”), “kazaçki” (“казачки”), “reçka”
(“речка”) vb. Öyküde, sadece sevgi belirten konuşma dili değil, aşağılayıcı, küçümseyici dil/üslup (разговорно-сниженная форма/пренебрежительная
форма) da görülür: “tuhaf yavrucak” (“антиресное дите”), “aşağılık vatandaş”
(“несчетная гражданка”), “seni alçak/şerefsiz” (“тебя, неподобную
только”), “çıfıtlar” (“жиды”). Eserde, Kazak askerlerinin kundakta bebeği var
diye acıyarak bulundukları vagona aldığı isimsiz kadın, gerçek ortaya çıktığında, askerlerin tepkilerine karşı “Rusya’yı düşündüğünüz yok sizin, siz çıfıt Lenin
ve Troçki’yi kurtarmaya çalışıyorsunuz…” cümlesiyle yazar, Rus toplumdaki
antisemitizme de yer verir. Yaşamı ve eğitimi boyunca ırkından dolayı ayrımcılığa uğrayan Yahudi asıllı Babel, dönemin ırkçı tutumunu skaz anlatı türüyle
tüm gerçekçiliğiyle yansıtmayı başarır. Eserde, jargona (жаргон) da rastlanır:
“…efendilerin pisliğini (b…nu) taşımakla bitiremezsin” (“…господнего дерьма
не перетаскать”); “aşağılık/iğrenç vatandaş” (гнусная гражданка) vb.
Kazak askerlerinin eğitimsizliklerini vurgulamak için yer yer dilbilgisi
hatalarına (fiillerin ve sayıların yanlış çekimi vb.) yer verilir: “ekmek istemiyirler” (“хлеба не просют”; doğru fiil çekimi: “просят”), “bizi çukura taşıycekler”
(“тащут нас в яму”; doğru fiil çekimi “тащат”), “cepheye gidirler” (“ездют на
фронт”; doğrusu “ездят”).
Öyküde devrimci klişeler (революционные штампы) de bulunur: “yoldaş” (“товарищ”),“ortak davaya katkıda bulunmak” (“способствовать
общему делу”), “hor görülmüş/aşağılanmış yönetimin” (“поруганной власти”),
“Cumhuriyet’te çalışan bir anne” (“трудящаяся мать в Республике”).
Eserde sadece alçak üsluba, konuşma diline değil, yüksek üsluba, yani
bürokratik ve resmi yazışma diline de yer verilmiştir: “yukarıda arz olunan”
(вышеизложенную), “görüşmek istiyorum” (“хочу иметь свидание”; bu kalıp
hastane ve hapishane gibi kurum ve müesseselerde kullanılır). Öyküde, “RusAyrıntılı bilgi için bkz.: SLOVAR’ ODESSKOGO DİALEKTA, http://odesskiy.com/odesskiydialekt/i-slovar.html, 18.11.2020.
5
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ya” kelimesi halk arasında vatansever Rusların ülkelerinin gücünü vurgulamak
için kullandığı, şiir ve şarkılarda görülen hâliyle “Rаseya” (Расея)6 olarak geçer: “Acılar içinde kıvranan Raseya’ya dön bir bak” [“Оборотись на Расею,
задавленную болью...” (Babel, 2005:126)]. “Ve ikinci takım askerleri olarak
bizler, değerli yoldaş editör, hem bu sapasağlam kadına hem de çevresindeki
anlatılması zor Rusya’ya bakıp, hem bizleri felakete götüren hem devrim deresinin akışını gerisin geri döndüren hem de Raseya’nın cesetlerle ve kuru otlarla
kaplanmasına sebebiyet veren bütün hainlere acımasızca davranmaya sizin
önünüzde ant içiyoruz” [“И, увидев эту невредимую женщину и несказанную
Расею вокруг нее, И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами,
дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции,
беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащут нас в яму
и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и
мертвой травой” (Babel, 2005:127)].
Eser, her ne kadar karakteristik skazın anlatısallık, çift seslilik, sözlülük,
kendiliğindenlik, konuşma dili, diyaloglardan oluşma gibi özelliklerini taşısa
da, şiire ve süslü nesre özgü sanatlar olan ön yinemeler, art yinelemeler, tekrarlar ve benzetmeler de öyküde belirgin olarak görülür.
Öyküde birbirini izleyen cümlelerin başında aynı sözcüğü ya da sözcük
öbeklerini kullanma sanatı olan ön yineleme/anafor (анафора) söz sanatına
başvurularak Türkçede “ve” bağlacına karşılık gelen Rusça “и” bağlacıyla metinde belirgin bir âhenk sağlanır: “Ve üçüncü zil çaldığında tren kalktı. Ve nefis
bir gece, örtüsünü yaydı üzerimize. Ve gece örtüsünün içinde yıldız kandiller vardı. Ve askerler Kuban gecesini, yeşil Kuban yıldızını anımsadılar. Ve düşünce kuş
gibi uçup gitti” [И пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная
ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И
бойцы вспомнили кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка
пролетела, как птица (Babel, 2005:125)]. Ön yinelemelerden başka metin
içinde tekrarlara da yer verilmiştir (“Kuban” ve “örtü”).
Öyküde ön yinelermeden başka, birbirini takip eden cümlelerin sonunda
aynı sözcüğü ya da aynı sözcük öbeklerini kullanma sanatı olan art yinelemeden (эпифора) de yararlanılır: “merhamet duyarak askerler, bazı kadınları soÖrneğin; Sergey Yesenin’in “Burada yine içerler, dövüşürler ve ağlarlar ...” (“Снова пьют здесь,
дерутся и плачут…” şiirinin son iki dizesinde Yesenin, “Sen, Rusya’m benim… Rus…ya… Rus…ya
Asya yakası” (“Ты, Рассея моя… Рас… сея… Азиатская сторона!”) diyerek, “Rossiya” yerine
“Rasseya” kelimesini tercih eder. Lyube müzik grubunun ise “Volga’dan Yenisey’e Rusya’m Benim
Rusya’m” (“Рассея Моя Рассея от Волги до Енесея”) adlı şarkısı bulunur.
6
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balı yük vagonuna aldılar, bazılarını ise almadılar” [“Имея сожаление, бойцы
которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили” (Babel,
2005:124)]; “Bu arada kadına diyorum ki “takımımın kararı ne olursa, kaderin
öyle olacak”. Ve takıma yönelerek, onları bu endamlı kadının kocasının yanına,
görev yaptığı yere, gitmek istediğinden, yanında evladının da olduğundan dem
vuruyorum, “kararınız ne olacak, vagona alıyor muyuz almıyor muyuz?”
[«Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие у
взвода, такая получится ваша судьба. — И, обратившись к взводу, я им
доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на
место назначения и дите действительно при ней находится и какое
будет ваше согласие — пускать ее или нет?» (Babel, 2005:124)]; “Bırakın,
sevgili Kazaklar” diye lafımıza atlıyor kadın, oldukça soğukkanlı bir şekilde… Ben
değilim kandıran, kötü talihim kandırdı sizi…” [“Простите, любезные казачки,
— встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, — не я
обманула, лихо мое обмануло...” (Babel, 2005:126)].
Eserde, anlam sanatları olan benzetme/karşılaştırmalara (сравнения) da
başvurulur: “Ve düşünce, kuş gibi uçup gitti…” (“И думка пролетела, как
птица”), “… uyku, cani köpeklerden kaçan kurt gibi kaçtı” (“... сон бежал, как
волк от своры злодейских псов”), “kürek cezasına mahkûm edilenler gibi…”
(“как присужденные каторжане”).
Öykünün genelinde şiire özgü âhenk ve ritim görülür: “…usı obmoçilo, v
rot ne zaskoçilo” (“усы обмочило, в рот не заскочило”),“Vı za Raseyu ne dumaete, vı jidov Lenina i Trotskogo spasaete” (“Вы за Расею не думаете, вы
жидов Ленина и Троцкого спасаете...”), “…golodom nas davnulo, holodom
obojglo” (“...голодом нас давнуло, холодом обожгло”). Örneklerde de görüldüğü gibi, söz konusu ritim, zengin kafiyeye (ilk örnekte “çilo”, ikinci örnekte
“ayete”) ve aynı seslilerin tekrar edilmesi ile meydana gelen, vurguyu taşıyan
aynı sesin tekrarı ile elde edilen ses oyunu olan asonansla sağlanmıştır. Üçüncü
örnekte, aynı ünlü ses (-o- ünlüsü) vurgulu heceye rastlatılarak özel bir âhenk
sağlanmıştır. Eserde ritmi sağlayan bir diğer ses sanatı, aynı ünsüzlerin tekrarlanmasıyla ritmin sağlandığı aliterasyondur: “… staroye staritsya, a molodnyaka
vidat’ malo” (“... старое старится, а молодняка видать мало”). Örnekte, “s”,
“t”, “r”, “m”, “l”, “d” ünsüzlerinin tekrar edilmesiyle âhenk sağlanmıştır.
SONUÇ
20’li yılların ilk yarısının Rus nesrinde skaz anlatı türü oldukça popülerdi. Skaz türündeki eserlerinin geniş dağılımı, söz konusu dönemde gerçeği,
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kitlelerin seslerinin yardımıyla yansıtma ihtiyacının son derece acil olmasıyla
ilişkilidir. Bu nedenle dönem yazarları, yaşanan devrimler ve savaşların acımasızlığı altında sıkışıp kalan sıradan halkın sesini geniş kitlelere duyurmayı
amaçladılar. Bunu da skaz anlatı türü aracılığıyla alçak tabakadan olan halkın
seviyesine inerek, anlatıcının ve eser kahramanlarının konuşmalarına hiçbir
filtre uygulamadan aktararak gerçekleştirdiler. Skaz anlatı türüne başvuran
yazarlar arasında Nikolay Leskov, Pavel Bajov, Aleksey Remizov, Mihail
Zoşçenko gibi yazarlar vardı. Bu türe Kızıl Ordu’nun birliklerinden biri olan
Birinci Süvari Ordusu’nda Kızıl Süvari (Красный кавалерист) gazetesinin
muhabiri olarak görev yapan, yaşadıklarını günlüklerine kaydeden, daha sonra
ise kişisel günlüklerindeki notlardan Kızıl Süvariler (1926) öykü derlemesini
oluşturan savaş nesri yazarı İsaak Babel de başvurdu. Söz konusu derlemenin
sayfalarında yer alan Tuz öyküsünde Babel, sıklıkla halk diline, yerel kelimelere, jargona, aynı zamanda Kazak askerlerinin eğitimsizliklerini vurgulamak
için yer yer dilbilgisi hatalarına (fiillerin ve sayıların yanlış çekimi vb.) yer
vermiştir. Yazarın sıklıkla diyaloglara yer verdiği Tuz öyküsünde anlatıcı, âdeta
bir başkahraman rolünü üstlenmiştir. Anlatıcının sesiyle, yazarın ve kahramanların sesi birbirine karışmıştır. Eserde ne anlatıldığı kadar nasıl anlatıldığı
da önem kazanmıştır. Yazar, üslup olarak skazı kullanarak eser kahramanlarına kendilerini tam ve eksiksiz bir şekilde ifade edebilme fırsatı tanımıştır. Böylece sıradan halkın sesi, geniş halk kitlelerine ulaşabilmiştir. Eserde, sözlü ve
yazılı edebiyatın sınırları kalkmış, halk edebiyatına özgü masal formülleri, atasözleri, deyimler, konuşma dili ve edebî dil iç içe geçmiştir. Öyküde, konuşma
diline ait küçültme ekleri ile birlikte baskın olarak aşağılayıcı üsluba yer verilmiştir. Ayrıca anlatısallık, çift seslilik, sözlülük, kendiliğindenlik, konuşma dili,
diyaloglardan oluşma, anlatıcının sınırlı zihinsel ufku gibi karakteristik skaz
özellikleri görülse de, şiire ve süslü nesre özgü sanatlar olan ön yinemeler, art
yinelemeler, tekrarlar ve benzetmelerden de yararlanılmıştır. Ayrıca asonans,
aliterasyon gibi ses oyunlarını içeren yöntemlerle metinde müzikalite, özel bir
âhenk sağlanmıştır. Skazın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, Tuz
öyküsünün süslü skaz türünün özelliklerini yansıttığı tespit edilmiştir. Birçok
edebiyat akımının, grubunun ve birliğinin aynı anda var olduğu, çoğulculuğun
(plüralizm) görüldüğü 1920’li yıllar, üslup açısından da çeşitlilikler ve alternatifler dönemidir. Neorealist yazar İsaak Babel, dönemin üslup arayışlarının
sonucu olan skaz ve süslü nesri Kızıl Süvariler derlemesinin sayfalarında yer
alan Tuz öyküsünde harmanlayarak süslü skaz türünde bir eser ortaya koymuştur. Süslü skaz yönteminden yararlanarak yazar, karakteristik skaza özgü
218

BİR SKAZ ÖRNEĞİ: İSAAK BABEL’İN TUZ ADLI ÖYKÜSÜ

alçak üslup ile süslü anlatıma özgü yüksek üslubu sentezlemiştir. Alçak ve yüksek üslubu, farklı ideolojileri, yazarın, anlatıcının ve halkın sesini bir arada
vermiştir. Böylece yazar Tuz öyküsünde, skaz anlatı türünün yazınsal, dilsel
çok seslilik ve söyleşimsellik imkânlarından olabildiğince yararlanmıştır.
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Özet
Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında son derece etkili olmakla
birlikte, tarihin seyrini değiştirecek nitelikte önemli bir vaka olarak mazideki yerini
almaktadır. Savaşın hararetli geçen cephelerinden biri olan Çanakkale cephesi ise Millî
Mücadele'nin en cevval basamağıdır. Bu cephe sadece Türk tarihinde değil dünya tarihinde de çok önemli sonuçlara neden olmuştur. Böylesi önemli bir olayın toplumu
dolayısıyla edebiyatçıları tesir altında bırakmaması düşünülemez. Bu bağlamda Birinci
Dünya Savaşı'nın Çanakkale cephesini konu alan pek çok tarihî roman yazıldığı bilinmektedir. Buket Uzuner'in 2001 yılında kaleme aldığı Uzun Beyaz Bulut Gelibolu adlı
eseri, bu romanlardan yalnızca biridir.
Uzun Beyaz Bulut Gelibolu romanı, Yeni Zelandalı Viki'nin dedesi Alistair John
Taylor'ın Çanakkale Savaşı’nda ölmediğini kanıtlamak amacıyla yaptığı araştırma gezisini ele alır. Roman boyunca tarihî gerçeklerin insanî değerler ve detaylar bilinmeden
tam olarak anlaşılamayacağı vurgusunu yapan yazar, düşüncelerini roman kahramanları aracılığıyla okuyucuya sunar. Bu sunumda yapı unsurlarından biri olan mekân ile
son derece yoğun bir ilişki kurar. Öyle ki roman boyunca olay örgüsünün gerçekleştiği
açık ve kapalı mekânlar, kişilerin bakış açısı doğrultusunda şekil alır ve canlı bir varlık
gibi ruha bürünür. Bu durum mekânın insanla imtihanıdır. Nitekim romanda somut bir
kavram olarak görülen mekân, insan ile etkileşime girdiğinde onun duygularından
etkilenerek soyut bir varlık hâline dönüşür. Böylelikle mekân ile insanın birbiri ile olan
ilişkisi, kişinin mekâna hangi bakış açısı ile bakarsa mekânın da o havaya büründüğünü göstermiş olur. Biz de çalışmamızda bu romanı, metin çözümleme yöntemini kullanarak mekân-insan bağlamında değerlendirmeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale Savaşı, Roman, Mekân, Uzun Beyaz Bulut Gelibolu.

Challenge of Area With Human: “Uzun Beyaz Bulut Gelibolu”
Abstract
Although the First World War was extremely effective in the collapse of the Ottoman Empire, it takes its area in the past as an important event that will change the
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course of history. Çanakkale front, which is one of the fronts of the war, is the most
important step of the National Struggle. This front has had very important consequences not only in Turkish history but also in world history. It is unthinkable that such an
important event would not affect the literateurs. In this context, it is known that many
historical novels have been written about Çanakkale front of the First World War.
“Uzun Beyaz Bulut Gelibolu”, written by Buket Uzuner in 2001, is just one of these novels.
“Uzun Beyaz Bulut Gelibolu” follows Viki's grandfather Alistair John Taylor's research trip to prove that he did not die in the Battle of Gallipoli. Emphasizing that historical facts cannot be fully understood without knowing human values and details
throughout the novel, the author presents his thoughts to the reader through the heroes of the novel. In this presentation, he establishes an extremely intense relationship
with area, which is one of the building elements. So much so that the open and closed
areas, where the plot takes place throughout the novel, take shape in line with the
perspective of the people and take on the creature like a living being. This situation is a
challenge of area with people. As a matter of fact, the area, which is seen as a concrete
concept in the novel, turns into an abstract entity when it interacts with the human
being affected by his emotions. In this way, the relationship between the area and the
person shows that the place takes on that atmosphere from whatever perspective one
looks at the area. In our study, we will try to evaluate this novel in the context of areahuman by using the text analysis method.
Key Words: Çanakkale War, Novel, Area, “Uzun Beyaz Bulut Gelibolu”.

Giriş
Roman; zaman, kişiler, olay örgüsü gibi temel yapı taşlarının üzerine inşa edilen bir edebî türdür. Bu inşayı oluşturan bir başka yapı taşı da “1. Yer,
bulunulan yer. 2. Ev, yurt. 3. Uzay, feza.” (Türkçe Sözlük, 1998:1526) anlamlarında kullanılan ‘mekân’ unsurudur. Bir romanda mekân olgusunun ele alınışını etkileyen pek çok etmen bulunmaktadır. Yazarın bakış açısı, şahıs kadrosunun ele alınışı, dönemin şartları, tarihî süreç ile amaç mekânın teşekkülünde
son derece etkili olmaktadır. Mekânın romandaki kullanımında dikkat edilmesi
gereken husus ise “haricî âlemi aksettirme endişesiyle tanıtılıyor ve tasvir ediliyorsa ‘mimesis’e bağlı yapma ve yaratma tarzına uygun bir esere vücut veriliyor”
(Aktaş, 2005:127) olmasıdır.
Roman boyunca gerçekleştirilen mekân tasvirleri, şahıs kadrosunun bazı
hususiyetlerini dikkate sunmakta yardımcı iken yalnızca olay örgüsünü okuyucunun muhayyilesinde somutlaştırmak adına panorama, fon, dekor olarak
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da kullanılabilmektedir. Bu aşamada, kahramanların tahlil ve tasviri yapılırken
mekânı göz ardı etmemek gerekmektedir. Nitekim “romanda sahne, olaylar
dizisini ve karakteri etkilediği ölçüde bütünün bir parçasıdır” (Stevick,
2010:275) denilebilir. Bu parça, yaşanılan mekânın kahramanın ruhunda nasıl
bir tesir bıraktığını, psikolojisinin nasıl etkilediğini göstermesi bakımından
mühimken mekânın da durağan kalmadığını, kahramanlar gibi değişkenlik arz
eden canlı bir varlık hâline büründüğünü göstermektedir. Bu gibi durumlarda
kahramanların iç dünyaları mekâna tezahür ederken mekân “anlam üreten,
anıları barındıran, kişinin iç dünyasını yansıtan bir değer” (Korkmaz, 2015:82)
hâlini alır.
Kişinin içinde bulunduğu psikolojik dünya ile dış / fizyolojik dünya arasında oldukça yoğun bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkide kişinin “o andaki ruhsal durumu, bağlamı ve mekânı nasıl algıladığı asıl belirleyici unsurdur” (Korkmaz, 2015:83). Dolayısıyla mekân tek başına ele alındığında üzerinde düşünülmekten uzaklaşılan sıradan bir unsur gibi algılanırken insan ile birlikte
mütalaa edildiğinde kimi zaman müspet kimi zaman da menfi yaklaşımlara
maruz kalır. Bu yaklaşımlar, mekânın canlılık emaresine sahip olmasına vesile
iken onun insan ile mücadele içine girmesine de sebep olur. Bu mücadelede
imtihan, mekânındır. Zira değişkenlik göstererek metnin algılanışıyla dahi oynayan bu olgu, kendi olmaktan ziyade insansı özellikler gösterir, hatta onunla
bütünleşir. Buket Uzuner’in Uzun Beyaz Bulut Gelibolu adlı eserini de bu bağlamda değerlendirmek mümkündür.
Uzun Beyaz Bulut Gelibolu’da Mekân ve İnsan İlişkisi
Temelde Çanakkale Savaşı’nı konu alan roman, geçmiş ile an’ı mektuplar
aracılığıyla birleştirerek savaşın yalnızca Türkler için değil tüm insanlığı etkileyen bir dönüm noktası olmasına dikkatleri çekmektedir. 2001 yılında kaleme
alınan eser, mektuplar yolu ile geriye dönüş tekniği kullanılarak oluşturulmuş,
savaşın gerçekleştiği 1915 yılı ile mektupların okunduğu 2000 yılı arası geniş
bir zaman dilimi olarak ele alınmıştır. Bu zaman aralığında gerçekleşen olay
örgüsü ise gerçek mekânlar ile somutlaştırılarak anlatılanların okuyucunun
muhayyilesinde yerli yerine oturması sağlanmıştır.
Romandaki mektuplar, Çanakkale Savaşı’nda mücadele eden Türk Ali
Osman ile Anzak Alistair John Taylor’ın ailelerine yazdıkları mektuplardır. Bu
mektuplarda yaşadıkları süreci detaylıca anlatan her iki asker de gidip gördükleri mekânları ve kültürleri betimlerken kendileri üzerinde bıraktığı tesirlerden de bahsetmiştir. Hatta müşahit oldukları her türlü değişikliği kendi mem223
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leketleri ile mukayese etmeyi de ihmal etmemişlerdir. Söz konusu betimlemelerde dikkati çeken nokta ise mekânların kişilerin algılayışına göre değişiklik
göstermesi, bir nevi şekil değiştirmesidir. Bu değişime göre savaşa giden bir
kişinin psikolojisi yaşadığı şartlara göre kimi zaman heyecanlı ve mağrur iken
kimi zaman da bitkin, mutsuz ve üzgündür. Dolayısıyla içinde bulundukları her
mekân bu ruh halinden etkilenir.
Roman boyunca ruh hâlinin tesiri ile gelgitler yaşayan bir başka kahraman ise Viki’dir. Viki, dedesi Alistair John Taylor’ın Çanakkale Savaşı’nda ölmediği kanaatindedir ve bunun gerçeklik payını öğrenebilmek için Gelibolu’ya
gider. Burada Beyaz Hala ve onun yeğeni Ali Osman ile tanışır. Bir süre Beyaz
Hala’nın evinde kalır. Viki’nin bu süre zarfında hissettikleri ise yine dedesi ile
ilgili gerçekleri öğrenmesi ve mektupların okunması aşamasında son derece
değişkenlik gösterir.
Hülasa, roman boyunca kahramanlar ile mekânlar arasında sürekli bir
etkileşim söz konusu olmuş, mekânlar sıradan bir yer gibi algılanmaktan ziyade insana tesir eden hatta insanın da mekâna tesirini hissettirdiği bir yer olmuştur.
Romanda olayların vuku bulduğu ana mekân Çanakkale’nin Eceyaylası
Köyü ve çevresidir. Aynı zamanda Anzak Koyu, Kanlısırt, Çanakkale, Arıburnu,
Eceabat, köydeki kahvehane ve mektupların okunduğu Beyaz Hala’nın evi
2000 yılındaki olaylara ev sahipliği yaparken Mısır, Kıbrıs, Toroslar, Kudüs,
Limni Adası ve Gelibolu, 1915 yılındaki olayların yaşandığı yerler olarak okuyucunun karşısına çıkar. Bu mekânlardan bazıları olay örgüsünün somutlaşması adına kullanılırken bazıları da kahramanlar ile etkileşime geçerek onların
ruhunun tezahürü hâline gelir ve sıradan olmaktan uzaklaşıp kahraman için
belirli bir anlam ifade eden yerler olmaya başlar. Bu bağlamda romanda olayların vuku bulduğu mekânlardan ilki olan Gelibolu, pek çok defa kahramanların ruhsal betimlemelerine ev sahipliği yapar. Söz gelimi, havasının sertliğinden ve ayazının yamanlığından sıklıkla bahseden anlatıcı, savaşın kişiler nezdinde algılanışının farklı olabileceğini şöyle belirtir:
“Gelibolu’nun rüzgârı yorar, yalnızlaştırır. Gelibolu’nun ayazı yaman ve
ürperticidir. Yabancılar bunu anlamaz, bu kadar Doğu Akdeniz’de, ayazın bu
kadar sert olabileceğine inanmazlar. Ancak Çanakkale’nin yerlileri bilir ayazının
sertliğini.” (Uzuner, 2005:3)
Alıntıda yer alan Türkler ile düşman güçlerinin Gelibolu’yu algılayışı, ona
yükledikleri anlam ile ilişkilidir. Düşman Gelibolu’yu tanımadığı ve bilmediği
için kolaylıkla geçebileceğini zannederken Gelibolu’nun nasıl zor şartlara sahip
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olduğunu bilen ve tanıyan Türkler, yani yerlilerdir. Fakat ne kadar zor olursa
olsun Gelibolu, gören herkesi büyüleyen bir doğaya sahiptir. Her an birçok
ölümün gerçekleştiği bu topraklarda çeşit çeşit, renk renk çiçekler de yetişmektedir. Öyle ki roman kahramanlarından olan Alistair John Taylor ailesine
gönderdiği mektupta savaşmak amacıyla gemilerle geldikleri Gelibolu’da bulunan bu çiçeklerden bahseder ve en çok da gelinciklerin dikkatini çektiğini
belirtir. Gelincikler tıpkı orada ölen insanların topraklara bıraktığı kanları gibi
kıpkırmızıdır. Bu renk ve güzellik onu mutlu etse de içinin acımasına engel
olamamaktadır:
“Çevremizdeki bütün kaos ve huzursuzluğa inat burada dağ taş kırmızı
gelinciklerle dolu. Çadırımızın içi ve dışı, parlak kırmızı rengiyle yaşamın güzelliğini ve çoktan unuttuğumuz aşkı bize hatırlatan gelinciklerden halılarla
döşenmiş durumda. Sizin için bir tane kurutup, bu mektubun arasında yollayacağım. Ama sakın kuruyunca oluşan bordo renge aldanmayın, o renk ölü gelinciğin rengi. Siz onu burada, Gelibolu’da yaşarken görmelisiniz. Burada kendi
topraklarında, yeşil çimenler üzerinde parlak kan damlası renginde pırıl pırıl
yaşarken. Gelibolu gelincikleri güzellikleriyle içimi acıtarak sevindiriyor beni”
(Uzuner, 2005:90).
Alistair John Taylor her ne kadar gelinciklerin ve oluşturdukları görsel
şölenin etkisini derinden hissetse de yaşanan savaş ve gözlerinin önünde vuku
bulan ölümler onun bu hissiyatını müspet değil menfi tarafa yönlendirmekte,
mektubunu da “Hepinize Gelibolu cehenneminden derin sevgilerimi gönderiyorum” (Uzuner, 2005:94) diyerek bitirmesine sebep olmaktadır.
Bir başka mektubunda yine Gelibolu’nun güzelliklerinden bahsetmekten
kendini alamayan Taylor, “Gelibolu güzel bir yer! Ah evet öyle! Çıkarma yaptığımız plaj normal şartlar altında çok güzel bir yer olmalı. Normal şartlar altında!” (Uzuner, 2005:130) sözleri ile savaşın olmadığı günleri tahayyül ettiğinde
Gelibolu’nun hakikaten güzel bir yer olduğu kanaatini yineler. Hatta gelinciklerin yanında bülbüllerden de bahseden Taylor, kendisini canlı gibi hissetmesine
vesile olan tek şeyin Gelibolu bülbülleri olduğunu şöyle belirtir:
“….Ve bir de Gelibolu bülbülleri… Tanrım, bunları hâlâ görebiliyor oluşum bir mucize değilse nedir? Fakat buna sebep bülbüllerdir. Gelibolu’da hâlâ
unufak olmadan kalan küçük bir ruh parçam mevcutsa, bunu bülbüller sağlamıştır. Onlar sanki benim hayatta kalmam için didiniyor, benim bir sayıya dönüşerek yok olmamam için çaba harcıyorlar” (Uzuner, 2005:130).
Gelibolu’nun bu tesiri yalnızca Taylor’ı değil onu aramak amacıyla Gelibolu’ya gelen torunu Viki’yi de etkisi altında bırakır. Büyük halası olduğunu
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öğrendiği Beyaz Hala’nın evinde kaldığı sürede beklentilerinin ve aklındaki
soruların cevabını isteği doğrultusunda alan Viki, zamanın nasıl geçtiğini anlayamaz. Kendisi ile ilgilenen rehber Mehmet’in dönüş tarihine dair bilgi vermesinin ardından “Haaa… Bir hafta mı? Gerçekten mi? O kadarcık mı kaldı? Zaman
ne çabuk geçti burada Beyaz Hala’nın evinde. Yok yok… Gelibolu’da üç hafta
bana bir ömür kadar uzun geldi.” (Uzuner, 2005:248) diyerek kendisini tatmin
ve mutlu eden bilgiler ve tanıştığı kişilere karşı hissettiği samimi duygular ile
zaman mefhumunun nasıl belirsizleştiğini ortaya koyar. Bu belirsizlik menfi
bir anlamı çağrıştırsa da aslında mekân-insan bağlamında müspet bir duygunun zuhur ettiğini gösterir. Dolayısıyla mekânla insanın bir araya gelmesi neticesinde canlı bir varlık gibi ruha bürünen Gelibolu, hem savaş ortamında
olunmasına rağmen güzelliğiyle yabancıların dikkatini çekmeyi başarır hem de
kişilerin içlerinde bulundukları duruma göre farklı duygular ile algılanır.
Alistair John Taylor’ın tabiatın güzelliği ile içinde bulunduğu savaş ortamının sıkıntı veren ruhundan uzaklaştığını hissettiği bir başka mekân ise Gelibolu’ya ulaşmadan önce uğradıkları Limni Adası’dır. Burada da tıpkı Gelibolu’daki gibi renkli bir bitki örtüsü mevcuttur. Bu ortam Taylor ve arkadaşlarının moralini düzeltmiş, öğrendikleri mitolojik bir bilgi ile Ada’ya olan ilgileri
daha da artarak kendilerini tam bir savaşçı gibi hissetmelerine vesile olmuştur
(Uzuner, 2005:83-84). Ada’dan ayrılıp Türk sularına geldiklerinde Ege Denizi
ayrı bir güzellikte görünür Taylor’a. “Ege’nin insan ruhu üzerinde pozitif ve yatıştırıcı bir tesiri[nin] var” (Uzuner, 2005:85) olduğundan bahseden Taylor,
savaş başladığı vakit Ege’yi öyle görmez. Nitekim denizin üzeri cesetlerle doludur ve deniz kıpkırmızıdır. “Biraz önce bize güzelliklerini sunan Ege Denizi,
Gelibolu’da öfkeden kudurmuş, kıpkırmızı kesilmiş, sanki bizi reddediyordu”
(Uzuner, 2005:88). Bu reddediş ile denizin verdiği huzur ve sükûnet ortadan
kalkar, masumiyet derinliklere gömülür. Masumiyetini kaybeden Taylor ise
Ege gibi kudurmuş bir hâlde düşmana saldırır.
Bir başka kahraman olan Ali Osman ise savaşa doğru yol aldıkları her
gün çeşitli duygular içerisinde gelgitler yaşar. Bu esnada yedek subay olarak
Kudüs’te görevlendirilir. Şehre dair pek bir beklentisi olmayan Ali Osman, yaşadıkları çetin yol şartlarından dolayı hayli mutsuz ve yorgundur. Lakin Kudüs’e geldiğinde karşılaştığı şehir, onu içinde bulunduğu ruh halinden hemen
uzaklaştırır:
“Fakat Valideciğim, bu Kudüs denen şehir ne kadar zengin ve muhteşem
bir yermiş meğer. Sanki bir masal şehri. Manzarası, binalarının ve caddelerinin
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temizliği ve ferahlığı bize, hele o meşakkatli yolculuktan sonra büsbütün tesir
etti” (Uzuner,2005:69).
Ali Osman’ın Kudüs’te hissettiği bu duygular, onu gerçek hayattan hayal
dünyasına taşır. Bu duygu yoğunluğu ise Kudüs’ten ayrılıp Gelibolu’ya geldiği
vakit yerini acı, hüzün, keder ve vatan toprağını savunma arzu ve isteğine bırakır. Ali Osman’ın olduğu bilinen lakin gerçekte Alistair John Taylor’ın torunu
olan Avukat Ali Osman ise bir başka roman kahramanıdır. Dedesinin kimliğindeki gizemi çözmek amacıyla Gelibolu’ya gelen Viki ile sohbetleri esnasında
torun Ali Osman Doğu Akdenizli biri olmanın kendisini ve burada yaşayanları
nasıl etkilediğini şöyle anlatır:
“Hem burası Türkiye, biz serinkanlı, akılcı Yeni Zelandalılar’a benzemeyiz ki… Biz Doğu-Akdenizliyiz Viki. Aklımızla değil, yüreğimizle karar verir,
çabuk heyecanlanır, çabuk bağlanır, çabuk soğuruz. Biz birine hemen inanır ya
da hemen soğuruz. Sonra, küçük öfkeleri büyük nefretlere, küçük umutları
büyük heyecanlara dönüştürmekte üstümüze yoktur. Aslında bu Akdeniz denen müthiş denizin çevresindeki bütün kültürler az çok böyledir, ama biz
Türkler en ‘delikanlı’ olanıyız galiba… Deli-kanlı. Bak bunun İngilizcesini anlatmak bile zor, neredeyse olanaksız. Çünkü bizim kültürümüzde bir insanın
kanında delilik bulunması bir hakaret değil, övgü anlamına gelir. Çünkü biz
hem Doğulu hem Akdenizliyiz. Çocuk ruhluyuz, tutkusalız, bir türlü büyüyemiyoruz işte. Ama böyleyiz… Biraz Balkan, biraz Kafkas, ama en çok DoğuAkdenizli. Pek övünülecek bir durum mu bilemem, ama böyleyiz biz!” (Uzuner,
2005:249)
Ali Osman’ın bu açıklaması yaşanılan mekânın, daha kapsayıcı bir dille
coğrafyanın, kişi üzerindeki tesirini son derece detaylı olarak aktarmaktadır.
Öyle ki Viki’nin memleketi ile Türkiye’yi mukayese ederek karakter analizi
yapmış olması da mekân-insan ilişkisini oldukça somut hâle getirmektedir.
Burada yer alan durum, mekânların da bir dili olduğunu göstermektedir. Bu
dil, üzerinde barındırdığı kişileri tesir altında bırakırken kendisinin de canlı
olduğunu ifşa eder. Dolayısıyla mekân, kişiye göre kişi de mekâna göre şekil
almaya başlar. Mekânın söz konusu değişimi ise onun hem kendiyle hem de
insanla olan imtihanını ortaya çıkarır. Bu imtihan ise mekânı sıradanlıktan
çıkarıp kişiye göre değişen hâle getirir.
Viki ise dedesi ile ilgili gerçekleri öğrenmek için gittiği Beyaz Hala’nın
evinde mekânın ve yaşadıklarının tesiri ile psikolojik bir değişim içine girer.
Önceleri evden ve sahibesinden hiç hoşlanmayan Viki, öğrendikleriyle birlikte
kendisine ikram edilen sevmediği limon kolonyasından bile rahatsızlık duy227
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mamaya başlar. Hiç sevmediği bu koku ona kötü gelmez. Hatta kokudan hoşlanır. “Kendisini görünürde ferahlamış hissetti. Belki de Beyaz Hala’nın doğaüstü
güçleri olduğuna inanmak istediğinden böyle hissediyordu” (Uzuner, 2005:74).
Beyaz Hala’dan beklediği gerçekleri öğrendiğinde ise sevimsiz ve aksi olan bu
kadın, sıcak ve samimi gelmeye başlar. “Elinde buram buram ev peyniri kokan
gözlemelerle sağa sola yalpalayarak oturma odasına giren Beyaz Hala son derece dingin, keyifli ve güzel görünüyordu. Evet, güzel görünüyordu” (Uzuner,
2005:205). Beyaz Hala’ya olan yaklaşımı değişen Viki için onun getirdiği yiyecekler de dünyanın en leziz yiyeceği hâline gelir. Çünkü o, Viki’nin büyük halasıdır. Kendi kanından biri ile aynı evde olan Viki için ise o ev artık sıcak bir
yuva olmuştur. Viki “burada Gelibolu’da Beyaz Hala’nın evinde şimdi şu anda
kahve içip, çikolata yerken kendini çok iyi hissediyordu” (Uzuner, 2005:243244). Bu his ile köyde sıklıkla duyduğu horoz sesinin dahi mutlu öttüğü düşüncesine kapılır. Dolayısıyla bu durum, muallakta kalan bir sorunun neticesinde
istediğini alan birinin çevreye ve hatta çevresindeki canlı varlıklara da müspet
bir bakış açısı ile yaklaşması insanın insana / insanın mekâna olan algısını son
derece etkilediğini göstermektedir.
Viki’nin mekâna karşı bakış açısını değiştiren bir diğer olaya ise sabah
erken saatlerde uyandıkları bir vakit Ali Osman’ın rezene kokulu parfümünü
duyması ile ortaya çıkar. İyi bir avukat ve yakışıklı bir genç olan Ali Osman’dan
oldukça etkilenmiş olan Viki, onun bu kokusu ile üzerindeki ölü toprağının
kalktığını hisseder. “Yaşam devam ediyordu ve o yaşamın tadını ve kokusunu
hissetme cesaretine Gelibolu’da kavuşmuştu [Viki]” (Uzuner, 2005:298).
Hülasa, Viki’nin Gelibolu’ya gelmeden önce ve geldikten sonraki Beyaz
Hala ile karşılaşıncaya kadar olan zaman diliminde yaşadığı ruhsal gerginlik,
Gelibolu’nun ve orada yaşayan halkın güzelliğini ve samimiyetini görmesine
engel olurken Beyaz Hala ile tanışması ve evinde kalmasının ardından ortaya
çıkan gerçekler ile ruhsal rahatlaması söz konusu güzelliği ve samimiyeti fark
etmesini sağlamaktadır. Köy meydanında gezen horozun mutlu öttüğünü, her
zaman yediği domatesin dünyanın en güzel domatesi olduğunu düşünür hâle
gelmesi ise mekânın kişi ile etkileşime girerek müspet bir şekle büründüğünü
göstermektedir. Aynı zamanda kaldığı evde tanıştığı birinden hoşlanması ise
hissettiği bu duyguları arttırır ve kendisini şehre ait hissetmesine vesile olur.
Sonuç
Mekân, roman türünün en önemli yapı taşlarından biridir. Bu yapı taşı
kimi eserlerde yalnızca olay örgüsünün belirli bir zemine oturması için kullanı228
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lırken kimilerinde de kahramanın ruhsal dünyasının tezahürü hâline gelir.
Uzun Beyaz Bulut Gelibolu adlı roman ise bu anlamda değerlendirilebilecek bir
eserdir. Romanda yer alan mekânların büyük bir kısmı sıradanlıktan ve durağanlıktan uzaklaşarak canlı bir varlık gibi kahramanlaşır. O mekânlardan olan
Gelibolu, Limni Adası, Kudüs, Ege Denizi ve Beyaz Hala’nın evi son derece dikkat çekici bir şekilde betimlenmiş ve insanın mekâna olan yansımasının somutlaştığı yerlerden olmuştur. Ayrıca kişilerin psikolojilerine göre değişen
mekân algısında, savaşa katılan askerlerin milliyetlerine göre mekâna bakışı
menfi / müspet olarak değişiklik göstermiştir. Dolayısıyla bu eserde mezkûr
mekânların canlılık emaresi gösterdiğini, kişiye göre değişmesinden dolayı da
iyi / kötü arasında bir mücadele içine girdiğini söylemek mümkündür.
Mekânın bu mücadelesi aslında kendi olma çabasının ta kendisidir. Lakin insan
ile mekân daima birbirini tesir altında bırakacak iki önemli unsur olarak romanlarda var olacaktır.
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Öz: Türkiye’de gelişen feminizmin kökenlerini üç ana eksende toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi Osmanlı toplumunda kadının haklarını elde etmek içi verdiği mücadeleyken, diğerleri, Türk kadınının Milli Mücadele Dönemi’nde vatan savunmasına destek amaçlı hizmetleri ve Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında oluşturulan
devletçi feminizmden (devletlû/ hatırşinas kadın hareketi) bahsedilebilir. Bu elbette ki
Türk feminizmin dip dalgalarını ayrıştırmaktan ziyade, tarihsel inceleme metoduna
bağlı kalınmak kaygusuyla yapılmış bir bölümlendirmedir. Türkiye’de feminizm
1800’lü yılların sonlarından itibaren yaşanan Türk modernleşmesi doğrultusunda
gelişmiştir. II. Meşrutiyet Dönemi bu hareketin başlangıcı sayılabilir. Osmanlı’da kadınların sadece eş ve anne olarak sadece görevlendirilmeye çalışılması eleştirilmiştir.
Özellikle kurulan derneklerle kadınların eğitim alması ve çalışma hayatına girmesi için
faaliyetlerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Osmanlı Feminist Hareketi, Kadın Hakları, II. Meşrutiyet,
Erken Cumhuriyet Dönemi, Kadın Hareketi.

The Historical Background of Feminism in Turkey from the Late Ottoman
Era to the Early Republican Period
Abstract: The feminist movement of the new- era Turkish politics can be divided into three parts. The fisrt rise of the Turkish woman movament was seen in the
late Ottoman Empire while the leaders of the movement were trying to solve the
Woman problem by forcing the Ottoman rules and the classical attitude towards
woman question to change. The men supporting the feminist movement, gave a great
hand to the leaders of the movement. The second era was during the time of the Salvation War against the Occupation Forces. The motto of the time was to pull the people
towards nationalist- revolutionary leadership to show an united nation was built for
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the new Turkey. The feminist Ottoman movement was a step pushed forward within
Turkish Modernization process beginning from 1800’s. The II. Constitutionalist Period
can be given as the birth of the very first feminist cadre. The European feminist movement taken as an example gave strenght to the feminist authors and leaders to demand for the equal social standarts and work oppurtinity for the women inside. The
Woman newspaper, magazines and associations being formed were representing that
feminism was a demand of the Woman kind.
Keywords: The Ottoman Feminist Movement, Woman Movement, II. Constitutional Period, Early Republican Era, Woman Rights

Giriş: Feminist Hareketin Oluşumu
Türkiye’de gelişen feminizmin kökenlerini üç ana eksende toplamak
mümkündür. Bunlardan birincisi Osmanlı toplumunda kadının haklarını elde
etmek içi verdiği mücadeleyken, diğerleri, Türk kadınının Milli Mücadele Dönemi’nde vatan savunmasına destek amaçlı hizmetleri ve Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında oluşturulan devletçi feminizmden (devletlu/ hatırşinas
kadın hareketi) bahsedilebilir. Bu elbette ki Türk feminizmin dip dalgalarını
ayrıştırmaktan ziyade, tarihsel inceleme metoduna bağlı kalınmak kaygusuyla
yapılmış bir bölümlendirmedir. Türkiye’de feminizm 1800’lü yılların sonlarından itibaren yaşanan Türk modernleşmesi doğrultusunda gelişmiştir. II.
Meşrutiyet Dönemi bu hareketin başlangıcı sayılabilir. Osmanlı’da kadınların
sadece eş ve anne olarak sadece görevlendirilmeye çalışılması eleştirilmiştir.
Özellikle kurulan derneklerle kadınların eğitim alması ve çalışma hayatına
girmesi için faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın gelişmiş
ülkelerindeki feminist hareketlerinden etkilenilerek, orta gelirli Osmanlı kadınına seslenen, şehir hayatındaki kadının, kendisine dayatılan hayatın eleştirisi
olarak ortaya çıkmıştır (Tekeli, 1990: 19). Savaş koşullarında, eğitim alanından
orduya, sağlık hizmetlerinden İstanbul’un çöpünün toplanmasına, kadınların
ön plana çıkmasını sağlayan koşullar kendiliğinden ve hızla oluşmuştur (Doğan, 2012: 184).
1. Tanzimat- II. Meşrutiyet Arası Dönem
Öte yandan İslamiyet öncesi kadının yeri değerlendirildiğinde eski Türklerde hakanların eşlerinin, devlet başkanı yardımcısı olarak siyasetin tam içinde oldukları dikkati çekmektedir. Orhun Kitabelerinde dahi kadının yönetimin
tam içinde bulunduğunu destekleyen ifadeler yer almaktadır. Aynı zamanda
İslamiyet’in kabulünden önce kadın, genel anlamda sosyal hayatın içinde de
desteklenmiş ve kadınla erkek eşit olarak hayatın her alanında var olmuştur.
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Türklerin VII. Yüzyılda İslamiyet’in etkisine girmesinden sonra kadının gerek
sosyal gerekse siyasal alanda geride kalmaya başladığı bilinmektedir. (Dural:
2018) Bir başka görüş ise yerleşik hayata geçilmesiyle beraber kadınların toplumsal alanda geri planda kalmaya başladığını öne sürmektedir.
Osmanlı’da ilk defa 1860’lı yıllarda, “Cemiyet’i İlmiye-i Osmaniye Derneği”
gazetesinde kadın haklarının savunulduğu görülmüştür. Tanzimat yazarları
kadınların lehine ve geleneksel Osmanlı aile yapısının aleyhine görüşlerini
belirtmişlerdir. Osmanlı Müslüman kadınları ise feminizm kelimesini kullanmak yerine, kadın hareketi ya da kısaca “nisvan (kadın)” ifadesini kullanmayı
yeğlemişlerdir. Batı’da kadınların siyasal haklar talep etmeleri ve bunun neticesinde eylemlere girişimleri, dışarıdan gelen gazete- dergilerin belirli merkezlere girmesiyle bir farkındalık yaratmıştır. Buna rağmen Avrupa genelinde öne
sürülen sloganlarla, Osmanlı kadınlarının kimi taleplerinin örtüşmemesinin,
Türk kadınını ilk başlarda siyasal eyleme geçmekten alıkoyduğu ileri sürülebilir. Parçalanmakta olan bir imparatorluğu kurtarma girişiminde olan ve Jön
Türkler (Jeune Turcs) tarafından yayılan milliyetçilik akımı ile yurttaşlık bilincine erişen kadınlar arasında feminizm, Türk milliyetçiliği ile birlikte baş vermeye başlamıştır. (Doğan: 184-185)
1.1 Modernleştirici sultanlar döneminde kadının yetiştirilmesi
1869 yılında çıkarılan, “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi” ile 7-11 yaş kız
çocukları için sıbyan mektepleri zorunlu hale getirilmiştir. Nizamnameye göre,
bir mahalle veya köyde iki sıbyan mektebinden birisi kızlara olacaktır. Eğer
ayrı mektep yoksa kızlar erkek öğrencilerle aynı mektebe, ayrı sıralarda oturmak şartıyla gidebileceklerdir. (Kodaman, 1980: 109) Kızlara ortaöğretimde
okuma hakkı ise ilk defa 1859 yılında, İstanbul’da Sultanahmet semtinde bir
kız rüştiyesi açılarak sağlanmıştır. 1872’de Fatma Hanım, Beşiktaş İnas Rüştiye Mektebi’nde ilk defa bir kadın müdüre olarak yöneticilik yapmıştır. Yine bu
okulda öğretmenlik yapan kadın öğretmenler Darülmuallimat’ın ilk mezunlarındandır. İstanbul dışında ilk kız rüştiyelerinin açılması ise 1883-1884 yıllarına rastlamaktadır. Kızlar için ilk idadi ise 1880’de açılmıştır. Fakat ilgisizlikten
iki yıl sonra kapansa da, kızların lise öğreniminin ilk örneği olmuştur. (Kurnaz,
2011: 31-45)
Modernleştirici (reformcu) sultanlardan Sultan Abdülmecid tarafından
(1839- 1861), kadınların eğitilmesi yönünde başlayan ciddi çalışmalar, diğer
iki modernleştirici sultan, Sultan Aziz (1861- 1876), Sultan II. Abdülhamid
(1876- 1909) tarafından sürdürülmüştür. Sultan II. Abdülhamid döneminde,
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kadınların eğitimi konusunda kalıcı kitabi bilgilere ulaşılması yönünde çalışmalar yürütüldüğüne değinen Yeni Asya gazetesinden Yasemin Güleçyüz, konuya ilişkin olarak şu bilgileri veriyor:
1.2 Osmanlı sosyal tabakaları arasında kadın
“Kız öğretmen okullarında öğrencilere örnek ve ibret alacakları meşhur
kadınları tanıtmak amacıyla bir kitap hazırlama vazifesi Maarif Vekaletince
Mehmet Zihni Efendiye verilir. Meşahurinnisa uzun araştırmalar neticesinde iki
cilt halinde hazırlanır. Şair, fakih, muhaddis, veli ve sahabi kadınlardan örnekler
vardır kitapta. Mehmed Zihni Efendi Müslüman kadının cahilliği ile ilgili zanların
tashihi için bu eseri kaleme almıştır. İslâm tarihinde kadınlarla ilgili çalışmalar
az yapılmıştır. ‘Meşahirunnisa’ isimli çalışma bu açıdan da önemlidir. Mehmet
Zihni Efendi’nin kadınların eğitimine verdiği önemi onun ilkokul düzeyindeki
küçük kız çocukları için hazırladığı ‘Hanım İlmihali’ ve ‘Kızlar Hocası’ isimli eserlerin sahibi olmasından da anlayabiliriz.” (Güleçyüz, 2019)
Bu arada Osmanlı’nın yönetenler ve yönetilenler olarak bölüntülenen
sosyal tabakalaşmasında, halkın içinde bir unsur olarak kalmaya mahkûm kadın, hayli edilgen ve neslin/ ailenin türemesini sağlayan bir aracı konumundaydı. Köylerde erkekle birlikte tarlada çalışmasından dolayı özellikle imparatorluğun gelişmiş Batı kısımlarında yaşayan kadınlar erkekleri karşısında daha
eşitlikçi bir statüye sahipken, Anadolu’nun içlerine gidildikçe kadın aleyhine
değişen sosyal yapı ancak Halep, Şam, Bağdat gibi büyük kentlerde kısmi bir
değişiklik gösterebiliyordu. Buna karşın erken dönemlerden itibaren haremde
toplanan saraylıların arasında kadın görünüşte erkeğe hâkim durumdayken
gerçekte ülkenin kaderine hâkim olma şansı kazanabiliyordu. Sarayın ikili niteliği ve farklı (devşirme ağırlıklı) nüfusu içinde kadının etkin rolü fazla bir tezat
oluşturmasa gerekti. (Yılmaz, 2010: 194-197)
Osmanlı’da 1567-1568 yıllarına kadar olan dönemde miri arazi sahiplerinin varlıkları, erkek evlada miras yoluyla geçmiştir. Söz konusu tarihten sonra miras hakkının tapu bedeli ile kız evlada da geçebileceği öngörülmüştür.
1846-1847 yıllarında yapılan düzenleme ile kız çocuklarının, ailesinin mirasını
karşılıksız bir şekilde alabileceği düzenlemiştir. 1867 ve 1912 yıllarında çıkarılan yeni yasal iyileştirmelerle erkek ve kız çocuklarının hakları eşit düzenlenmiş olup, kadınların, kocaları öldükten sonra elde edecekleri miras oranı yükseltilmiştir. Osmanlı’da köle statüsündeki cariyelik müessesi Batılılaşma çabaları çerçevesinde çok defa tamamen kaldırılmaya çalışılmış, fakat özellikle
Anadolu’dan uzak yerlerde buna uyulmadığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet ile bir234
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likte bu durum tamamen ortadan kaldırılmıştır. Yabancılarla evlenen kadınlar
ise Osmanlı uyrukluğundan çıkarılmış olup, bu uygulama 1929’a kadar devam
etmiştir. (Kurnaz, 2011: 63-70) Haremin Osmanlı’da boy göstermesiyle kurumlaşan cariyelik müessesesi, gerek saray içinden gerekse saray dışından
kadınlarla yapılan evlenmeler, ileride köleliğin kaldırılmasının üzerinde en
büyük engeli teşkil etmiştir. (Erkıns, 1950: 8-10)
Osmanlı sultanlarının köleliğin kaldırılması ve kadınların alım satımının
engellenebilmesine yönelik olarak birbirini takip eden adımlar attığına değinen Parlatır, “Köleliğin kaldırılması hareketine devam eden Sultan Abdülmecid,
1847'de "meclis-i vükelâ"daki bir toplantıya katıldı ve üserâ-yı zenciyye ticaretini yasakladığını bildirdi. Bu kararını irade-i seniyelerle pekiştirmeye çalıştı. Başbakanlık Arşivi'ndeki irade-i hâriciyye'de kayıtlı 1888 nolu irade, zenci ticaretini
kesinlikle yasaklıyordu. Aynı yıl (1847) Üsküdar esir pazarı da resmen kaldırılıyordu” (Parlatır, 2018: 419) demektedir.
2. Kadının Dönüşümü Başlıyor
Eski Türklerde kadının toplumsal konumunun sonraki dönemlerden
hayli farklı olduğuna değinilmişti. Nitekim Dede Korkut’un eserlerinde Türk
kadını ata binmekte, kılıç kuşanmakta, çatışmalara ve güreşlere katılmaktadır.
Kadınlar şefkatli, müsamaha gösteren, sevgi dolu anne ve erkeğine denk bir
eştir. (Doğramacı, 1989: 27) Ne var ki, bu dönemle ilgili bir kesit sunmak için
Dede Korkut yegâne kaynak değildir hiç kuşkusuz. “Türkler’de Kadın ve Aile”de,
Türklerin ahlak yapısı ve kadına verdikleri değeri aktaran Sevinç, Matüridi
geleneğinin Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır’dan getirtilen din adamlarıyla
değiştirilmesinden sonra, İslam dini adı altında Arap kültürünün Türkiye sınırlarında yayılmaya başladığına değiniyordu. Kadınların eski Türklerde devlet
başkanı, ordu komutanı, asker, olabildiğini, elçilerin kadınlar tarafından kabul
edildiğini, hatunun imzalamadığı hakan mührünün geçersiz sayıldığını hatırlatan Türkçü yazar (Sevinç, 2007: 26-50), “Yaratmak” destanında Tanrıya “yaratma” ilhamını veren Akana’nın, bir kadın hayali olarak resmedildiğinin altını
çiziyordu. (Sevinç: 9) (Dural, 2019: 530-531)
Abdülhak Hamid Tarhan’ın, “Tarık” adlı eserinde milletlerin ilerleme seviyesinin kadınların gelişmesine bağlı olduğu görüşü vurgulanarak, Meşrutiyet
sonrası kadın hareketinin sloganı haline gelmiştir. (Enginün, 1982: 76) Namık
Kemal, “Terbiye-i Nisvan Hakkında Bir Lahiya” ve “Aile” isimli makalelerinde,
kadınların özellikle kendi istekleri dışında evlendirilmelerinden ve erkek şiddetinden rahatsızlıklarını dile getirmiştir. Aile ilişkileri, kadın-erkek ilişkileri
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ve çocuk hakları konuları üzerinde durmuştur. “Vatan Yahut Silistre” eserinde,
erkekle beraber savaşa giden kadın bir karakter ilk defa yaratılarak (Taşkıran,
1973: 33-34), hikâye aşk ve kahramanlık anlatısına dönüştürülmüştür.
2.1 Kadın hareketini destekleyen erkek yazarlar
Ahmet Mithat Efendi feminizmin mutlak olarak öne sürdüğü kadın- erkek eşitliğini savunmasa da, kadının bir kenara atılamayacağını, onun da bir
hak öznesi olduğunu savunmuştur. Yazara göre eğer kadınlara gereken haklar
verilirse, feminizm Osmanlı toplumunda yıkıcı bir etki yaratamayacaktır. Adı
geçen süreçte çeşitli yazarlarca, İslamiyet’in kadınlara Batılı düşünüşten daha
çok hak verdiğini öne sürerek, kadınların belli meslekleri yapması gerektiği
savunularak, kadının toplumsal hayata daha çok çekilmesi amaçlanmıştır. Kızların erkeklerle eşit eğitim alması gerektiğini ilerici yazarlarca genelde benimsemiştir. Harem ve cariye sistemine karşı çıkılmıştır. (Tanpınar, 1976: 464)
Namık Kemal ile Ahmet Edip’in kadın hareketine yaptığı katkıya, “öncülük”
izafe eden Katfar, Kemal’den şu alıntıyı yapmaktadır:
“Hâlbuki onlar dahi âdeta bizim gibi insan olup cemiyet-i beşeriyenin bilcümle menâfiinden hissedâr oldukları ve erkekler kadınlara hizmetkâr olmak
için yaratılmadığı müsellem bulunduğu hâlde meşakk-ı sa‟y ve ikdamdan niçin
vâreste olsunlar. Bu hâlin mazarratı yalnız efrada ait olmayıp vücud-ı beşer her
türlü esbab-ı ma‟muriyetin ruhu mesâbesinde olduğu hâlde ben-i nev‟imizden
nısf ve belki daha ziyadesinin diğerlerinin semere-i mesaisi ile taayyüş ve tezeyyün ederek atalet halinde kalması teâvün-i umumî kaide-i esasiyesine ne derecelerde halel vereceği ve belki hey‟et-i milleti vücudun bir tarafına ârız olan
illet-i fâlice kadar ızrâr etmekte olduğu meydandadır.” (Katfar, 2017: 2437)
Yeniden Şemseddin Sami’ye dönüldüğünde, yazarın, “Kadınlar” isimli
eserinde, kadınların geri kalmasının başat nedeni olarak eğitimsizliği öne çıkardığı görülmüştür. Bu yüzden kadın ve erkeğin aynı eğitime tabi olmasını
istemiştir. Kadınların eğitimiyle toplumsal eğitimin artacağını belirtmiştir.
Böylece anneler çocuklarını da eğitme fırsatı yakalayacaktır. Kadının aile demek olduğunu belirtip, ticaret, eczacılık, hastabakıcılık, öğretmenlik gibi mesleklerde kadının daha iyi olduğunu belirtmiştir. Tek eşliliği savunup, Kur’an-ı
Kerim’e göre tek eşliliğin daha hayırlı olduğunu belirtmiştir.
2.2 Gökalp- Namık Kemal’in katkıları
Namık Kemal eserlerinde Türk toplumunda vücut bulan kökleşmiş kadın-erkek eşitsizliğini ve kadının hor görülmesinin nedenlerini ortaya koymuş236
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tur. “Zavallı Çocuk” isimli eserinde kadın kahraman Şefika’nın âşık olduğu kişi
ile değil de ailesinin ona uygun gördüğü biri ile evlendirilmek istenmesi sonucu oluşan çatışmalar anlatılmıştır. Düşünürün “İntibah” başlıklı eserindeyse,
kadınların kara peçe takmak zorunda bırakıldıkları, erkeklerden ayrı kapalı
araçlarda seyahat etmeye koşullandırılmasını eleştirel bir dille ele alır. Kitabın
kahramanlarından “Mahpeyker” bu duruma itiraz edince, haksızlığa uğrayarak
toplumun dışına atılmıştır. Ayrıca “Dilaşup” gibi talihsiz kadın karakterler üzerinden kadına reva görülen baskı- haksızlıklar, Namık Kemal’in eserlerinde
anlatılmıştır. Yazar, “Aile” adlı makalesinde ise kadının hayatının terakki göstermeden, baskı altında geçmesinin istendiğini anlatır. (Doğramacı, 1989: 29-31)
Osmanlı’nın kadın yazarlarından Fatma Aliye Hanım kadınlarca kurulan
ilk dernek olan, “Cemiyet-i İmdadiye’nin” yöneticiliğini yapmıştır. 1860’larda
kurulan, “Cemiyet-i İlmiye-i Osmanlı” isimli dernek ise kadın hakları için mücadele eden bir merkezde kurulmuştur. Meşrutiyetin getirdiği yeni görüşler çerçevesinde feminizm vurgusu, giderek güçlenmiştir. (Kırkpınar, 2013: 298)
2.3 Tanzimat ve kadın dergileri
Dergiler ve süreli yayınlara bakıldığında, kadınlar lehine ilk yayın yapan,
“Terakki Gazetesi” olmuştur. Okullarda kadın erkek eşitliği konusu ciddi biçimde ele alınmış, o dönem modernleşmenin adresi olarak sunulan Fransa’dan
örnek gösterilerek, kadınların toplumsal- siyasi haklarına kavuşmalarına ilişkin haberler yapılmıştır. “Muhedderat” gazetesinde, yine Batı’da kadınların
durumuna ilişkin verilerden yola çıkılarak, tek eşlilik konusunda bilgiler verilmiştir. Bu dönemde ayrıca “Vakit Yahut Mürrebi-i Muhadderat”, haftalık gazete olarak yayımlanmıştır.
Kadınların haklarını korumaya ve kadına saygı gösterilmesini sağlamaya
yönelik, “İnsaniyet” ve “Hanımlar” dergileri çıkarılmıştır. Tamamen kadınlar
tarafından çıkarılan ilk dergiyse, “Şükufezar” olmuştur. “Mürüvvet” ve “Parça
Bohçası”, kadınlara yönelik yayınlar yapmıştır. Nigar Hanım, Saide Hanım, Saliha Suat Hanım, Fatma Aliye Hanım, Makbule Hanım gibi kadınların hazırlayışı
ile resimli olarak, “Hanımlara Mahsus Gazete” yayın hayatına atılmıştır. Ayrıca
ek olarak çıkan, “Hanımlara Mahsus Malumat”, Selanik’te “Ayine”, “Aile” dergileri ve kadınlara ilişkin bilgiler veren, “Takvim-i Nisa” dönemin önde gelen
yayın organlarıdır. Böylece Tanzimat Dönemi kadınları, sınırlı olarak da olsa
basın vasıtalarından yararlanarak, eğitim ve görgülerini arttırmışlar, entelektüel yalnızlıklarına son vermişlerdir. (Kurnaz: 85-94)
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Yukarıda adı geçen dergilerden Şükufezar, “çiçek bahçesi” anlamına gelmekte ve tüm yazı kadrosunu kadınlardan oluşturarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Dönemin şartlarında feminist bir kadın olarak tanınan Arife Hanım önderliğinde yayımlanan dergi, ilk sayısında, “saçı uzun aklı kısa” lafına savaş
açtığını duyurmuştur. Dijital olarak da erişilebilen söz konusu derginin, Osmanlı’da 1845’te yayına başlayan “Kypseli” adlı Rum ve 1862’de Ermeni kadın
hareketi temsilcilerince çıkarılan “Gitar” dergisinden sonra imparatorluğun
üçüncü kadın dergisi olduğu eklenmelidir. Sultan Hamid’e bir süre ekonomipolitik dersi veren ve derslerine halktan katılım olmasına izin veren ilk Türk
ansiklopedisti Münif Paşa’nın kızı Arife Hanım, herhangi bir gazete ya da grubun eki, uzantısı olmayı reddederek girdiği siyasal mücadelesinde, Osmanlı
ileri gelenlerinin tabakası üyesi kadınlara tipik bir örnektir. (Derya, 2020) Osmanlı’da çıkan muhafazakâr kadın dergilerine örnek olarak gösterilen Mürüvvet ise imparatorlukta kadının nesneden özneye dönüşümünde ciddi bir kilometre taşı olarak dikkatleri üzerinde toplamıştır. 28 Şubat- 23 Nisan 1888
tarihleri arasında yayımlanan ve kadınların bilgi- görgülerinin arttırılmasına
hizmet eden dergi, Osmanlı aile yapısıyla çelişmeyen çizgisiyle, eleştirilerini
dönemin diğer dergilerinden görece mahcup bir tutumla dile getirmiştir. (Kılıç,
2014: 12- 15) Mürüvvet dergisinin en göze çarpan yönü, dergi politikasının
Sultan Abdülhamid tarafından da desteklenmesi, hatta dergiyi yayınlayanlara
sultanca nişan ve çeşitli armağanlar verilmesidir. Bu yönüyle kamuoyundaki
iki yönlü yanlış aktarımlara rağmen Sultan Abdülhamid’in dünyanın gerçeklerine ayak diretmeyen bir sultan olarak Abdülhamid’in, kontrol edebileceği
modernleşme çalışmalarının mimarı ya da destekçisi olmaktan çekinmeyen
sorumlu idareci kimliğidir. Bu tutumu sultanı modernleştirici sultanlar dizgesinin doğal üyesi yapmaktadır. (Kılıç: 100)
2.4 II. Meşrutiyet Dönemi’nde saflar netleşiyor
II. Meşrutiyet dönemi kızların eğitiminde kafaların karışık olduğu bir
dönemdir. En azından devrimin arifesi ve ilk günlerinde kimi erkek yazarlar
karşıt cinsin hak arama mücadelesine destek sağlarken, kimi devrimci kalemlerin erkeklerin cisil iktidarının, kadınlar üzerinde egemenliğini korumasını
sağlamak istemişlerdir. Sosyalist Türkçü Ethem Nejat Bey, kızların erkeklerle
aynı sınıfta okuduklarında, süslenip kendilerini beğendirme çabasına girdiklerini ve iyi birer eş olamadıklarını belirtmiştir. Yusuf Akçura da, kızların yükseköğretime ihtiyacının olmadığını savunurken, Halide Edip ise lise ve sonrası
için kızların, erkek öğrenciler gibi Avrupa’daki okullara gönderilmesi gerekti238
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ğini belirtmiştir. Bu arada, 1914 yılında ilk defa İstanbul Darülfünunu’nda kadınlar yükseköğrenim görme imkânı elde etmişlerdir. Bu çerçevede kadınlara,
hemşirelik, ticaret, öğretmenlik, güzel sanatlar, konservatuar alanlarda eğitim
alma imkânı sağlanmıştır (Ergün, 1996: 440-441).
Dönemin başat İslamcı kalemlerinden Mehmet Akif, İslami usuller çerçevesinde kadınların sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtmiştir. Yazar, sadece Batı kadınlarına özenilerek çarşafın kaldırılmasına yönelik talepleri tepkiyle
karşılarken, muhafazakârlıkla kadın talepleri arasında orantılı bir yer tutmayı
benimsemiştir. Abdullah Cevdet ise tek eşliliği padişah dâhil herkesin benimsemesi gerektiğini ileri sürmüştür. Abdullah Cevdet’e göre kadının giyimine
hiç kimsenin karışmadığı bir sosyal düzen oluşturulmalıdır. Kadınlar ve erkekler birbirlerinden kaçmamalı ve herkes dilediğiyle evlenebilmelidir. (Kurnaz:
127-135)
Tevfik Fikret, kadınları okumayan bir milletin, oğullarının manevi bir
öksüzlüğe düşeceğini belirtmiştir. (Taşkıran: 49) Tevfik Fikret için Türk kadının mevcut durumu dinin baskıcı niteliğinden kaynaklanmamaktadır. İslam
dininin, toplumdan anlaşıldığının tam tersine, kadın haklarını, bir İngiliz kadından çok daha fazla tanımaya meyilli olduğunu ileri süren Tevfik Fikret, dinin geleneksel- iptidai yorumlarının, Müslümanlığın kavranmasını zorlayıcı
tesir yaptığında ısrarcıdır. Savaşlar yüzünden sürekli askeri bürokrasinin işbaşında olduğu Osmanlı toplumunda, erkeğin kahvede otururken kadının tarlada
çalışması, dinin bir vecibesi olarak değerlendirilemez. Bu tutum içtimai olarak
geleneklerden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden çocuğun da ilk eğiticisi olan kadının eğitimi, çok önemlidir. (Ülken, 1976: 419) Halil Hamit ise Müslümanlığın
kadın- erkek eşitliğine karşı olmadığını, “İslamiyet’te Feminizm” adlı eserinde
vazıh biçimde ortaya koyarken, Osmanlı parlamentosuna kadın vekillerin girebileceğine söylemekten çekinmemiştir. (Caporal, 1982: 91) Çalışmada dikkat
çekilen pek çok devrimci- İttihatçı yazarın yanı sıra Mehmet Akif, Halil Hamit
gibi isimlerin de kadın hareketini takip etmeleri, II. Meşrutiyet döneminde en
heyecanlı merak konularından birisinin Osmanlı Kadın Hareketi olduğunu öne
çıkarmaktadır. (Güç, 2007: 4-5)
Bu arada dönemin en ciddi aydın hareketini temsil eden Türk Yurdu
Dergisi ve Türk Ocakları etrafında birleşen Türk milliyetçilerinin, kadın hakkındaki görüşleri de önemlidir. Türk kadının durumunu yükseltebilmek için
muhafazakâr kesimin tepkilerini almalarına rağmen, kadınlı erkekli toplantı,
çaylar ve konferanslar düzenlemekten çekinmeyen Türk Ocakları, geç Osmanlı- Erken Cumhuriyet devirlerinde kadın ve erkeklerin kolaylıkla bir araya gel239
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diği görece özgür mekânlar olarak dikkatleri üzerlerinde toplamaktadır. (Taşkıran: 55) Ziya Gökalp için Türk kadını, İran’ın Bizans’ın ve Arapların etkisinden arındırılmalı, kadın, Türklerin kökenlerine inilerek yüceltilmelidir. Türklerin kökeninde demokratlık ve feminizm vardır. Şamanizmde kadınların güçlü
kuvvetli olarak tanıtılıp erkekle denk tutulduğuna göre erkek- kadın tezadı
sonradan türetilme ve klasik Türklükle bağlantısız bir mefhumdur. Türk kadını; siyasi, askeri ve hukuki işlerde, hep eşiyle beraber karar verici mercii olarak bulunmuştur. (Kurnaz: 140-141)
2.5 Şamanizm’den İslam’a
Ziya Gökalp’e göre şamanların kadınlar gibi elbise giymeleri, saçlarını
uzatmaları, seslerini inceltmeleri, sakallarını ve bıyıklarını kesmeleri feminizmin temellerinin, eski Türklerde atılmasını sağlamıştır. Erkek ve kadın eşit
sayıldığı için liderlikte hem kadının hem erkeğin sözü geçmektedir. Kadınlar at
binicisi, silahşör, kale kumandanı, hükümdar, vali ve elçi olabilmişler, hakan
eşleri yabancı elçileri kabul edip ağırlayabilmişlerdir. Ziya Gökalp Malta tutsaklığı sırasında kızlarına gönderdiği mektuplarda, kadının aile içindeki yerine,
yasal eşitliğine, kadının teknik- mesleki eğitimine ve toplumsal kalkınma davası içindeki önemini aktarmıştır. (Doğramacı: 78-82)
Ziya Gökalp feminizmi, Türklerin yaşam biçimiyle bağdaştırmıştır. Türklerin yaşam biçiminde hem demokratlığın hem de feminizmin olduğu savunan
Gökalp, “Türkçülüğün Esasları” isimli eserinde, Türk Feminizmi olarak bir bölümlemeye yer açmıştır. Ona göre, “Zaten demokrat olan cemiyetler umumiyetle
feminist olurlar. Türkler’in feminist olmasına başka sebeb de, eski Türkler’de
şamanizmin kadınlardaki kudsi kuvvete istinat etmesiydi. Feminizm de Türklar’in en esaslı şiarıdır. Türkçülük cereyanı doğar doğmaz, feminizm mefkuresi
de beraber doğdu. Türkler’in hem halkçı hem de kadıncı olmaları, yalnız bu asrın, bu iki mefkureye önem vermesinden dolayı değildir. Eski Türk hayatında
demokrasi ve feminizmin iki başlıca esas olması da bu hususlarda büyük bir
amildir.” (Gökalp, 1958: 119-123)
Ziya Gökalp ünlü “Kızıl Elma” isimli eserinde, Ahmet Hikmet, “Gönül Hanım”da ve Halide Edip, “Yeni Turan” başlıklı çalışmasında, genellikle Türkçülüğü anlatan kadın karakterlere yer vermişlerdir. Cumhuriyet ile birlikte kadınların siyasal alandaki kazanımları sonucu oy hakkının elde edilmesi, milliyetçilik ideolojisi çerçevesinde kadınların eğitim seviyesinin geliştirilmesi ve kamusal alanda meslek edinmeleri devlet eliyle sağlanmıştır. Bu bağlamda adı geçen
dönemde, bir nevi, “devlet feminizmi” uygulandığı söylenebilir. (Tekeli, 1990:
21-22)
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3. “Eksik Etek” İşe El Koyuyor
Bu noktada durup, dönemin önde gelen kadın yazarlarının kendilerini
nasıl ifade ettiklerine değinmek yararlı olacaktır. Muhafazakâr aydınlardan
Mecelle komisyonunun başkanlığını yürüten Ahmet Cevdet Paşa’nın kızları
Fatma Aliye ve Emine Semiye Hanımlar, Türk kadın hareketinin çok ünlü iki
figürüdür. Yazılarında İslam’a karşı uzlaşmacı bir üslup kullanmaya özen gösteren Fatma Aliye, Osmanlı devlet sisteminde kadınların konum yitirmelerini
din ya da ulusal karaktere bağlamak yerine Bizans saray adetlerinin Osmanlı
sarayında çok çabuk benimsenip yer etmesine bağlamıştır. Dural, “Batıda ve
Türkiye’de Kuramsal Milliyetçilik” eserinde mercek altına aldığı Fatma Aliye
Hanım hakkında şu ipuçlarını vermektedir:
3.1 Fatma Aliye ve Emine Semiye Hanımlar
“Fatma Aliye hanım, evliliklerinde Osmanlı bürokrasisinde bile kadın haklarının geliştirilmesine yönelik duyarsızlığın bedelini öder ve baskı altında kalır.
İlk kocasının okuma- yazma- bilimsel faaliyet yasağı koyduğu Fatma Aliye, ancak
evliliğinin 10. Yılında bu baskıyı kırıp çeviri- romanlarıyla okuyucusunun karşısına çıkabilmiştir. Osmanlı döneminde nispeten hareketli bir toplumsal mücadele
zemini bulabilen Fatma Aliye Hanım, kadınlara boşanma hakkı ve erkeklerle
aynı işlerde çalışma şansının verilmesini istemektedir. Sanayileşmenin devindiriciliğinin farkındalık hissedilen Fatma Aliye hanımın yazılarında fabrikalarda
kadın- erkeklerin yanyana çalışmalarının hem ekonomik hem de sosyal faydalarına işaret etmesi önemlidir. 1922 senesinde kızı Zübeyde İsmat’in evden kaçıp
din değiştirerek rahibe olmasıyla yazılarına son veren Fatma Aliye hanım, belki
de Çınar’ın tezinde ifade ettiği ‘Cumhuriyetçi muhafazar’ çekingenlik sebebiyle,
Cumhuriyet döneminde pek göz önünde kalamamıştır.” (Dural, 2018)
“Mütalaat ve Hanımlara Mahsus gazetede” siyasi- toplumsal yazılarıyla
dikkatleri üzerine çeken Emine Semiye, ablası Fatma Aliye Hanım gibi Cumhuriyet idaresi kurulana dek Osmanlı kadın hareketinin başat isimleri arasında
gösterilmiştir. Servet-i Fünun akımından etkilenerek, İslam’da feminizm olgusuna atıfta bulunmaktan çekinmeyen Emine Semiye Hanım, İslamcı olarak
anılan ablasına nazaran çok daha eleştirel ve radikal bir üslupla makalelerini
kaleme almaktaydı. (Zihnioğlu, 2003: 47-49) Kuruluş tüzüğü ve muhalefetteki
söylemiyle kadın- erkek eşitliğine hayli vurguda bulunan devrimci İttihat Terakki yönetiminden iktidarda samimi davranmasını talep eden Emine Semiye
Hanım,1909’da şu şekilde görüş beyan etmekteydi:
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“Evet efendim, tıbben kadınla erkek dimağı arasında hiçbir fark yoktur.
Erkek ve kız çocukların karışık olarak tahsil ettikleri Amerika’daki darü’t- tedrislerde, daima istidât ve zekâlarıyla temeyyüz eden ve aliyyü’l-alâ derecesini kazanan talebatın talebe adâtına müsavi gelmekte olduğuna dikkat eden esâtize-i
kiram rical ile nisvan beyninde fark bulunmadığına hüküm vermişlerdir. Buna
dair aceze de etibba-yı hazıkanın ekserisinden muvafık izahat almıştım. Fazla
olarak kadınların zekâsı yüksek, maneviyatı rakik ve şeffaf bir şefkatle mücelladır deniliyor.” (Semiye, 1909: 5)
Türk feminizmi içinde Halide Edip’in yeri önemlidir. Yazar, kızların eğitim almaları için okullar açılmasına öncülük etmiştir. “Teali-i Nisvan” adlı cemiyette, Türk kadının sorunlarını dile getirmiş ve genel olarak kadının durumunun iyileşmesi için mücadele vermiştir. Halide Edip “Seviye Talip” romanında eğitim almayan kadınlara verilen hakların kadını, süslü bir oyuncaktan
farksız bir yaratığa dönüştürdüğü tezine yer vermiştir. Türk kadınının eğitim
ve doğru imkân elde etmesi sonucu, her şeyi yapabileceğini belirtmiştir. “Handan” adlı eserinde ise eğitimli ve güçlü bir genç kızın, çevresindekilere fikirlerini anlatması nedeniyle, yalnız kalışını betimlemiştir. (Doğramacı, 1982: 5963) Türkçülük akımından etkilendikten sonra kaleme aldığı, “Yeni Turan” kitabında, Türk kadını, çarşaf yerine manto giymektedir. Yüzü açıktır ve eğitimine
önem verip her türlü işte çalışan biri olarak tasvir etmiştir. (Yüksel, 1970: 18-19)
3.2 Halide Edip: Farklı bir duruş- üslup
Bu dönem kadınlarla ilgili cemiyet, dernek ve basılı yayın kuruluşları,
kadınların etkinliklerini ön plana çıkaran mahfiller olmuştur. Fatma Aliye Hanım’ın önderliğinde ilk kadın kuruluşu olan “Cemiyet-i İmdadiye”, kadınların
örgütlenebilmesi açısından önemlidir. İngiltere’de kurulmuş olan , “Türk Kadınları Muhibbi Cemiyeti’ne (Türk Kadınının Dostları)” paralel olarak Halide
Edip, tarafından kurulan, “Teali-i Nisvan Cemiyeti,” kadınlarla erkekleri ilk defa
aynı salonda bir araya getirmiştir. Dernek kadınlar tarafından gerçekleştirilen
mitinge de öncülük etmiştir. (Taşkıran: 38-39)
Ayrıca “Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyet-i Hayriyesi” “Esirgeme Derneği”,
“Osmanlı Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye (Osmanlı Kadınları Hayır Cemiyeti)”,
“Teali-i Vatan-ı Osmani Hanımlar Cemiyeti (Osmanlı Vatanı Kadınlar Derneği)”,
“Mamulat-ı Dâhiliye Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi’”, “Donanma Cemiyeti Hanımlar Şubesi”, “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyet-i Merkeziyesi (Kızılay Kadınlar Kolu)”, “Müdafaa-i Milliye Osmanlı Hanımlar Cemiyeti”, “Müdafaa-i
Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti”, “Şehit Ailelerine Yardım Birliği”, “Asker Ailelerine
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Yardım Hanımlar Cemiyeti”, “Bilgi Yurdu”, “Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi (İttihat Terakki önderliğinin girişimiyle kurulmuştur)”, “Musiki Muhibbi
Hanımlar Cemiyeti”, “Biçki Yurdu” ve “İnas Darülfünunu Mezuneleri Cemiyeti
(Üniversiteli Kadınlar Mezunlar Derneği)” kadınların hem mesleki hem de akademik konularda eğitim almaları için faaliyette bulunmuşlardır. Bununla birlikte, her dernek kendi temel iştigal sahası dışında bile olsa, diğer kadınlara ve
topluma yardım faaliyetlerinde bulunmuşlardır. (Kurnaz: 157-173)
Süreli yayınlara bakıldığında, “Mehasin” gazetesinde kadınlara ilişkin
konferansların yanı sıra kadınlarla belli başlı ilişkin görüşlere yer ayrılmıştır.
(Duman, 1986: 226) Haftalık olarak çıkan “Demet” dergisi, ünlü Osmanlı kadınlarını okuyucularına tanıtmıştır. Ayrıca çocuk eğitimi, moda, terbiye, yüz bakımı gibi konular işlenmiştir. (İlyasoğlu- İnsel, 1984: 165) “Kadınlar Dünyası”
gazetesi, “Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti”nin kuralmasına yönelik ilk fikrin
oluştuğu yerdir. Gazetede kadınların çeyiz hazırlama zorunluluğu ve görücü
usulü evlenme uygulaması eleştirilmiştir. (Taşkıran: 52) Bu arada ilginçtir,
“Erkekler Dünyası” isminden bir erkek dergisi gibi anlaşılsa da, kadınlara hizmet etme gayesi ile çıkarılmıştır. Kadınların değerini bilen Osmanlı gençleri
yetiştirmek için kadın ve erkek eşitliğini sağlamayı amaç edinmiştir (İlyasoğluİnsel: 168). Bunların yanında “Kadın”, “Musavverin Kadın”, “Kadınlar Dünyası”,
“Hanımlar Âlemi”, “Kadın Âlemi”, “Seyyale”, “Siyanet”, “Kadınlık”, “Kadınlık Hayatı”, “Bilgi Yurdu Işığı”, “Genç Kadın”, “Türk Kadını”, “İnci”, “Kadınlar Saltanatı”,
“Hanım”, ve “Ev Hocası” gibi yayınlar da önemlidir. (Kurnaz: 174-192)
Dernekler, aynı zamanda Türk kadınının tarihin gerçek mücadele alanı
sayılan, sivil topluma katılması ve görüşlerini sivil toplum üzerinden duyurma
fırsatına erişmesine yaramıştır. Türk kadını ilk kez memuriyet hakkını, “Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti”nin, kamuoyunda oluşturduğu baskı sayesinde,
üyelerinden Bedra Osman’ın telefon şirketinde memurluğa atanmasını sağlayarak elde etmiştir. (Tunaya, 1984: 482) Bu dönem Müslüman kadınların sahneye çıkması yasak olduğundan, Afife Hanım, “Jale” takma adıyla, Kadıköy’de
Apollon Tiyatro sahnesine kaçak olarak çıkmıştır. “Tatlı Sır” ve “Odalık” oyunları sırasında, tiyatro baskına uğramıştır. (And, 1971: 34) II. Meşrutiyet sonrası
feminizm hareketi, demokrasi kuramı ile birleştirilmiştir.
Sonuç: Milli Mücadele Dönemi
Milli Mücadele Dönemi Türk kadınının feminizm algısı, kadınlarda erkelerin yanında savaşa katılma isteğinin yaratılması ve vatanın savunulması bağlamında gelişmiştir. Kadınlar Sultanahmet’te milli mücadeleye destek için dü243
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zenlenen mitingde başrolü oynamışlardır. Elbette ki bunda gazeteci- yazar
kadın mücadelecisi Halide Edip Hanımın büyük etkisi olmuştur. “Ya şanla şerefle sürdürdüğümüz tarihe devam ederiz yahut ihmal ettiğimiz tarihle birlikte
ebediyen kayboluruz” ortak temasıyla düzenlenen mitingde hatip Halide Edip
Hanımın sadece Türkiye kamuoyuna değil, işgal güçlerine de Türkiye’de çok
şeyin değiştiğinin kanıtlandığını ifade eden İlber Ortaylı, görüşlerini şu şekilde
somutlaştırmaktadır:
“Sultanahmet mitingleri işgal İstanbul’unda İngilizlerin bu gibi toplantılara gösterdikleri sözde toleransı bile esirgedikleri faaliyetler haline dönüştü. Sonu
Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması, üyelerinin önemli kısmının Malta’ya sürülmesiyle bitti. Bu başka bir direniş tarzıydı. Açıktır ki Batı’ya karşı çatışma, Batılıların
kendi yöntemleriyle yapılıyordu ve ardındaki destek halen yaşayan ordu, Türk
bürokrasisi, işgalden yaka silken esnaf ve okumuşlardı. Mitingde herkesin ilgisini
çeken işgal kuvvetlerini de herhalde çok düşündüren ne eski Şark kadınları hakkındaki ezberin hatta ne de Pierre Loti’nin dezanşantelerinin (desenchantee)
değil, doğrudan doğruya Tanzimat’tan beri gelişen eğitimin ürünleriydi. Geleceğin Türkiye’sini bunlar kuracaktı.” (Ortaylı, 2018)
Ortaylı, Halide Edip’te gündeme gelen yeni ve siyasi duruşu hayli güçlü
kadın imajının ondan önceki veya eşzamanlı kadın liderlerde de bulunduğuna
değinerek, Halide Edip ile ilgili, “Halide Edip Hanım’ı burada ele alalım: Türk
yakın tarihinin önemli bir portresidir ve o nispette de okumuşlarımızın yanlış
tanımak ve değerlendirmekte ısrar ettikleri bir şahsiyettir. En son hikâye kendisinin “dönme”liği üzerinedir. Dönmelikten kastımız 1660’lardan beri var olan
Sabetay Sevi hareketine mensubiyet ise bu doğru değildir. Halide Hanım’ın bir
tarafı düpedüz ihtida etmiş yani İslamiyet’i seçen bir koldur ve Halide Hanım
bütün Avrupai görünümüne ve yaşayışına rağmen bir müminedir, inançlı Müslümandır. Sol düşünceye itibar etmemiştir, liberaldir. Kuşkusuz ki Anadolu hareketini başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere İstiklal Harbi komutanları bir araya gelip teşkilatlandırmaya başladıkça doğru ve gerekli yöne yürümüştür. Bir
müddet sonra eşi Adnan (Adıvar) Beyle Ankara’dadırlar. Dünya görüşü bütün
açıklıklara rağmen Gazi Paşa’nın 1924’ten itibaren takip ettiği politikalara ve
reformlara ayak uyduramadı. Çatışmaya düştüler ve eşi Adnan Bey’le yurtdışına
gitti. Yurtdışında herhangi bir Türk münevveri gibi değildi. Lafı dinlenen, yazdığı
okunan bir şahsiyetti” diye yazmaktadır. (Ortaylı: 2018)
Öte yandan İstanbul Darülfünun’da yapılan çeşitli toplantılarda ise kadının toplumun küçük unsuru olmadığı ve bilhassa onun toplumu var eden en
büyük şey olduğu vurgulanmıştır. Kadınlar Cemiyeti Başkanı Nakiye Elgün
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başta olmak üzere, o dönem yapılan bütün mitinglerde kadınlar hatipler konuşmacı olarak yer almıştı. (Mısıroğlu, 1976: 48) Meşrutiyet dönemi okullarında eğitim gören kadınlar, Milli Mücadele Dönemi’ne kadar kadın hakları
konusunda mücadele vermişlerdir. Halide Edip ve Müfide Ferit’in, “Hâkimiyet-i
Milliye”, “İrade-i Milliye” gazetelerinde çıkan yazıları, milli mücadelenin kadınlar arasında tanıtılmasını kolaylaştırmıştır. Edip, “Duatepe, Aziz’in Karısı,
“Üzeyr’in Karısı” isimli yazıları ile Yunan zulmünden, “Kırmızı Tepe” makalesiyle şehitliğin faziletlerinden bahsetmiştir. Müfide Ferit’in de “Türk Askeri” ve
“Gaziantep” yazıları, milli mücadele ruhu ile yazılmıştır. (Kurnaz: 224-225)
Halide Edip’ın, “Duatepe” çalışmasında ortaya koyduğu şu yürekli söylem, Osmanlı kadın hareketine mensup kadınların, milli mücadele ruhuna katkısını
tanıtlamak için yeterlidir:
“Mustafa Kemal Paşa’nın muharebeyi idare ettiği siperlere girdiğimde;
‘Gelin Hanımefendi, harb ediyoruz, Dua Tepe’ye hücum ediyoruz” dedi. Biraz
sonra Dua Tepe alınmıştı. Üstünde bir tek Türk askerinin güneşin altında, elinde bayrakla ayakta durduğunu gördüm. ’İşte o an, Türk’ün makûs talihinin
artık değiştiğini hissettim” (İstiklal, 2018)
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ÖZET:
Günümüz enformasyon çağında üniversiteler küreselleşme süreciyle ortaya çıkan sosyal ve ekonomik değişime uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Üniversiteler
gerek eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri gerekse bu faaliyetlerin temelini oluşturan insan kaynağını geliştirmek ve değişime uyumlu hale getirme sürecinde birçok
yeni yönetsel uygulamayı kullanmalıdır. Bu yeni yönetsel uygulamaların başında bilgiyi ticarileştiren, istihdam odaklı bir üniversite modeli olan girişimci üniversite yapısı
gelmektedir.
Özellikle artan rekabet ortamı üniversiteleri kendi fonlarını oluşturma, organizasyon yapılarını daha dinamik hale getirme gibi faaliyetleri yürütmeye zorlamaktadır.
Neo-liberal eğitim ve öğretim anlayışı yükseköğretimde öğrenci merkezli, bilgiyi ticarileştiren, sanayi işbirliğini sağlayan, istihdam odaklı, nitelikli insan kaynağı arzını oluşturan bir yapıyı beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, yükseköğretimde girişimci üniversite modeli yapısı üzerine kapsamlı bir literatür taraması yaparak, yükseköğretim
kurumları için bir model oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalışma keşfedici bir özelliğe
sahip olup, daha sonraki çalışmalar için bir ön araştırma niteliğindedir. Çalışma sonuç
olarak, girişimci üniversite modelinin yükseköğretimde uygulanabilirliğini ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Girişimci Üniversite, Bilgiyi Ticarileştirme,
Girişimcilik
ABSTRACT:
In today's information age, universities find it difficult to adapt to the social and
economic change that has emerged with the globalization process. Universities should
use many new administrative practices in the process of developing and adapting the
human resources that form the basis of these activities, as well as in education, training and research activities. The most important of these new managerial practices is
the entrepreneurial university structure, which is an employment-oriented university
model that commercializes knowledge.
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Especially, the increasing competitive environment forces universities to carry
out activities such as creating their own funds and making their organizational structures more dynamic. The neo-liberal understanding of education has brought a structure that is student-centered in higher education, commercializing knowledge, providing industry cooperation, employment-oriented, qualified human resources supply.
This study aims to create a model for higher education institutions by making a comprehensive literature review on the entrepreneurial university model structure in
higher education. The study has an exploratory feature and is a preliminary research
for further studies. As a result, the study reveals the applicability of the entrepreneurial university model in higher education.
Key Words: Globalization, Entrepreneurial University, Commercializing
Knowledge, Entrepreneurship

GİRİŞ:
Çalışmanın amacı, üniversitelerin veya yükseköğretim kurumlarının var
olma nedeni olan misyonları ve gelecekteki rollerini ortaya koyan vizyonları
üzerine bilimsel tartışmaları tetiklemektir. Özellikle artan rekabet ortamı üniversitelerin vizyon farklılaşmasına gitmesini beraberinde getirmiştir.
Üniversiteler kendi fonlarını oluşturma, organizasyon yapılarını daha
dinamik hale getirme gibi faaliyetlere yönelmişlerdir. Özellikle, neo-liberal
eğitim ve öğretim anlayışı yükseköğretimde öğrenci merkezli, bilgiyi ticarileştiren, sanayi iş birliğini sağlayan, istihdam odaklı, nitelikli insan kaynağı arzını
oluşturan bir yapıyı beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın bir başka amacı
ise, yükseköğretimde girişimci üniversite modeli yapısı üzerine kapsamlı bir
literatür taraması yaparak, yükseköğretim kurumları için bir model oluşturmaktır.
Çalışma aynı zamanda üniversite anlamını ve fikrini yeniden sorgulanmasına vesile olmaktadır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde
üniversitelerin veya yükseköğretim kurumlarının tarihsel gelişimleri hakkında
bilgi verildikten sonra, ikinci bölümde yükseköğretimin günümüzde geldiği
konum ve gelecekteki rolü hakkında bilimsel bir tartışma yürüterek, çalışmanın temelini oluşturan “girişimci üniversite modeli” detaylıca ele alınacaktır.
Çalışma keşfedici bir özelliğe sahip olup, daha sonraki çalışmalar için bir ön
araştırma niteliğindedir.
Keşfedici araştırmalar, literatürde üzerine pek fazla akademik çalışma
yapılmamış konularda ve araştırma konusunun görece yeni olduğu durumlarda yapılan araştırmalardır. Çalışma sonuç olarak, girişimci üniversite modelinin yükseköğretimde uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır.
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1.BÖLÜM: TARİHSEL GELİŞİM
Araştırmalar Asya, Afrika ve Arap dünyasında başka tür üniversiteler
veya yüksek öğrenim kurumları olduğunu ortaya koysa da üniversitelerin tarihsel başlangıcı orta çağ döneminde Batı Avrupa’daki uygulamalara dayandırılmaktadır. Taşıdığı hedefler, ulusal ve kurumsal özellikler dikkate alındığında, hem ideal bir modern yükseköğretim sistemi hem de ideal bir üniversite
tanımı yapmak oldukça zordur. Yükseköğretim üniversite de dahil olmak üzere çok çeşitli kurumları kapsamakta olsa da yükseköğretim dendiğinde genelde akla sadece üniversiteler gelmektedir.
Modern yükseköğretim sanat, beşerî bilimler ve fen bilimleri gibi geleneksel üniversiteler ile, tarım, mühendislik, bilim ve teknoloji gibi alanlarda
ihtisaslaşmış / uzmanlaşmış yenilikçi üniversiteleri kapsamaktadır. Bazı yerlerde yükseköğretim kavramı aynı zamanda politeknik, eğitim kolejleri ve
grandes ecole gibi orta öğretim sonrası kurumları da tanımlamaktadır. Dolayısıyla yükseköğretim şemsiyesi altında her türlü profesyonel eğitim kurumu
yer alabilmektedir (Assie-Lumumba, 2005).
Üniversite konusunda birçok farklı tanımlama olmasına rağmen, üniversite hem bir yükseköğretim kurumunun taşıması gereken tüm yetkinlikleri
taşıyan hem de akademisyenler ve idari personellerden oluşan bir topluluğu
ifade etmektedir. Üniversite, bireyleri sanat ve bilim alanında geleneksel ve
modern disiplinlerde yüksek düzeyde entelektüel gelişime getiren ve üst düzey araştırma yapmalarını destekleyen yükseköğretim kurumlarıdır.
Üniversite aynı zamanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten
topluluğu da ifade etmektedir. Üniversiteler mesleki gelişim için evrensel bilgi
ve yüksek vasıflı insan kaynağı yetiştirme amacındadırlar. Dolayısıyla üniversitelerin ve diğer yükseköğretim kurumlarının misyonları makro çerçevede
çok büyük farklılıklar göstermemektedir. Tüm yükseköğretimin temel misyonu yani var olma nedeni, eğitim ve öğretim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüterek nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlamaktır.
Ancak yükseköğretim kurumlarında özelde misyon farklılaşmaları hedeflerine, bünyelerindeki fakültelerin özelliklerine, öğrenci kabul kriterlerine
ve sundukları eğitim hizmetlerine göre şekillenmektedir (Assie-Lumumba,
2005).
Üniversite kavramı, Avrupa’da Orta Çağ döneminde çeşitli eğitim kurumlarının tanımlanmasında kullanılan “universitas” kelimesinden gelmektedir. 18
yüzyıldan başlayıp günümüze kadar gelen süreçte üniversiteler entelektüel
gücün geliştirilmesi ve akademik disiplinlerin metodolojik çalışmalarını yü251
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rütme görevini üstlenmiştir (Ruegg, 1992). Verger’e (1992) göre, üniversite
kavramı, Latince universitas’tan türemiş olup, bütünlük, bütün anlamlarına
gelmektedir.
Orta Çağ’daki üniversite yapılanmaları, belirli bir özgürlük veya bağımsızlık ve iç birliğe sahip bilim adamları topluluğundan oluşmaktadır. Medeniyetin göreceli ilerlemesi, yüksek öğrenmeyi zorunlu kılmış ve üniversite yapılanmasını bir değişime sokmuştur (Perkin, 2007).
Bir üniversiteyi diğer yükseköğretim biçimlerinden ayıran en temel özellik, akademik personelinin ve öğrencilerinin daha güçlü bir yapıya sahip olması olarak ifade edilebilir.
Üniversiteler özellikle bir tür idari özerklik sağlamaya başladıkları andan itibaren büyük prestijler elde etmişlerdir. Orta Çağ’da üniversiteler, skolastik ve akademik düşünce ve kültürün ilerlemesi için en prestijli ve özel kurumlardır. Üniversitelerin o dönemden başlayan günümüzde de devam eden
dünyayı değiştirme gücüne sahip bilgiyi üreten ve geliştiren özellikleri bulunmaktadır. Üniversiteler bu bağlamda geçmişin birçok mirasını korumalarına
rağmen günümüzde farklı özellikler de taşımaktadır. Bir üniversite genellikle
bir akademik topluluğun çalışma, öğretme, öğrenme, araştırma ve toplumsal
hizmet faaliyetlerini yürütür. Aynı zamanda toplumun sosyo-ekonomik, politik
ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak mesleki eğitim kurumlarıdır. Günümüzde
ise üniversiteler bu rollerinin dışında farklı roller de taşımaktadır. Bu rollerin
en başında ise “girişimci üniversite” modeli gelmektedir.
2.BÖLÜM: GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE MODELİ
Günümüzde üniversite tanımlaması birçok yönden farklılaşmaktadır.
Özellikle üniversiteler amaçları veya işlevleri açısından yükseköğretim sistemi
içinde farklı rollere bürünmektedir.
Bu bağlamda yükseköğretim sisteminin de amacının geçmişe oranla
1980’lerden başlayarak daha genişlediğini ifade etmek yanlış olmaz (Clark,
1981).
Üniversitelerin bu sistem içinde eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal
fayda rollerinin değişmediği görülmektedir (Altbach, 2006:104). Üniversitelerin görünmez ürünü olan bilgi, bir toplumda en güçlü ve yaygın unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Üniversiteler mesleklerin, sosyal sınıfların, bölgelerin,
ulusların yükselişini ve çöküşünü etkileyebilecek güce sahip kurumlardır.
Bu anlamda üniversitelerin her geçen gün etkinlikleri artmaktadır. Teknolojik gelişmeler, kurumlar arasında artan iş birliği ve etkileşim üniversitele252
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rin kültürel, sosyo-ekonomik ve politik dokusunu etkileyerek “modern üniversite fikri” nin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Modern üniversite fikri ile
üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşmaları ve ihtisaslaştıkları alanda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirebilmeleri amaçlanmaktadır (Kerr, 2001:2). Bir
anlamda günümüz ideal üniversite yapılanmaları “hem umudu hem de nostaljiyi barındırmalıdır”. (Assie-Lumumba, 2005:19).
Özellikle Avrupa’da rasyonalist yöntemlerin uygulanması, üniversitelerin bilimin merkezi olduğu fikrini pekiştirmiştir. 19. Yüzyılda Almanya’daki
Humboldtian Araştırma Üniversitesi’nin yükselişi, bilgi yaratmanın önemini
net bir şekilde göstererek, öğretim ve araştırmayı sinerjik olarak birbirine
bağlamıştır (King, 2004).
Bu durum şüphesiz üniversitelerin ilgi yelpazesini de genişletmiştir. Artık ideal üniversite yapılanmaları öğretim ve araştırma yapmakla kalmayıp,
öğretim ve araştırma sürecinde ortaya çıkan bilgiyi ticarileştirme yoluna da
gitmektedir. 20. Yüzyılın ikinci yarısıyla beraber yükseköğretim kurumlarının
kitleselleşmesi ile öğrenci sayılarında ciddi artışlar yaşanmıştır; öyle ki tüm
dünyada 2025 yılına kadar 262 milyondan fazla öğrenci olacağı tahmin edilmektedir (King, 2004).
Büyük öğrenci nüfusu artışı gelişmekte olan Afrika, Çin, Hindistan gibi
ülkelerde belirgin olarak kendisini göstermektedir (Maslen, 2012). Aslında bu
durum üniversitelerin sadece öğrenci nüfusunu arttırma gibi bir amaçlarının
olup olmadığının sorgulanmasını da beraberinde getirmiştir.
Günümüz ideal yükseköğretim kurumları “girişimci üniversite modelini”
benimseyerek hem sahip oldukları bilgiyi ticarileştirmeli hem de oluşturdukları emek arzını değerli kılarak, istihdama katılımlarını sağlama yoluna gitmelidir. Böylece üniversiteler sadece eğitim faaliyetleri ile ilgilenmek yerine, kendi
kurumsal yapısının ve bulunduğu bölgenin gelişimi için strateji geliştirebilir
bir kimliğe sahip olmalıdır.
Girişimci üniversite modeli ile akademisyenler ve üniversiteler, ürettikleri bilgiyi ve değeri tescilleyebilmekte, kendi öz kaynaklarını oluşturarak geliştirebilmekte, kamu-sanayi iş birliğini etkin hale getirerek kazanç sağlayabilmektedir. Şüphesiz, üniversitelerin üstleneceği bu rol bölgenin ve ülkenin
kalkınma hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlayacaktır.
Hatta günümüzde özel sektör girişimcileri kendi markalarıyla üniversiteler kurabilmekte ve insan kaynağı ihtiyaçlarını buralardan mezun olan nitelikli, vasıflı insan kaynağından sağlama yoluna gitmektedir.
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Üniversite kuramayan özel sektör firmalarının birçoğu da kendi akademilerini dizayn etmektedir. Böylece insan kaynağı ve Ar-Ge maliyetleri azalmaktadır (D’este ve Perkmann, 2010: 332-333).
Girişimci üniversite modeli ile üniversiteler rekabet avantajı elde edebilmek için, diğer eğitim kurumları ve tüm iç ve dış paydaşlar ile yakın iş birliği
içinde olabilmelidir. Bu iş birliğini oluşturulmasında üniversite bünyesinde yer
alan, teknoloji transfer ofislerinin, patent ofislerinin, kamu-üniversite-sanayi iş
birliği temsilciliğinin, teknoloji geliştirme bölge kurulumunun önemi son derece fazladır.
Aslında girişimci üniversite modelini benimsemek üniversiteler için kaçınılmaz bir son olmaya doğru gitmektedir. Üniversitelerin değişen teknolojiye
uyum süreçleri, öğrenci ve personel profillerindeki değişim, sanal üniversite
uygulamaları, rekabetçi yapıdaki artış, kaynak oluşturma sıkıntısı, üniversiteleri kâr amaçlı çalışmalara itmektedir.
Gelecekte üniversiteler muhtemelen kendi kaynaklarını kendileri oluşturabilecek bir yapıya bürüneceklerdir. Üniversitelerin eğitimin içeriğini piyasaya koşullarına göre belirlediği ve giderek bir “eğitim şirketi” haline gelebileceği
sıkça ifade edilmektedir (Erdem, 2006:299- 314). Kamu kaynaklarının ağırlığı
nedeniyle özerkliği azaldığı belirtilen üniversitelerin, girişimci üniversite modeliyle gelirlerini çeşitlendirebileceği öngörülebilir (Gürüz, 2003:333).
Geleneksel üniversitelerin gelir kaynaklarını oluşturan öğrenci harçları
ve devlet yardımları dönemi artık sona ermeye çok yaklaşmıştır. Eğitimin küresel bir boyut kazanması ile birlikte üniversiteler öğrenciler tarafından tercih
edilebilirliklerini arttırmalıdır. Bu da girişimci üniversite modeli ile mümkün
olmaktadır.
Girişimci üniversite modelinin temel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir:
-Hızlı bilgi transferi ve paylaşımı:
Yükseköğretim kurumları sahip oldukları bilgiyi hızlı paylaşabilmeli ve
bilgi değerli iken transferini sağlayabilmelidir. Bilgi paylaşımı çağımızın en
temel sorunu oluşturmaktadır. Bilgi paylaşımının teşvik edilebilmesi için mutlaka kurumsal aidiyetin sağlanması gerekmektedir.
-Teknoloji transfer ofisinin etkinleştirilmesi:
Girişimci üniversite modelinin en önemli özelliklerinden biri de teknoloji
transfer ofisinin etkin bir şekilde faaliyette bulunmasıdır. Teknoloji transfer
ofisi ile birlikte kurumdaki akademik personel ulusal ve uluslararası fon bulma, patent başvurusu yapma, şirketleşme, ticarileşme gibi alanlarda yetkinleşirler.
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-Sürekli eğitim merkezinin aktif hale getirilmesi:
Sürekli eğitim merkezleri üniversitelerin eğitim faaliyetlerini ticarileştirebildikleri, toplumsal katkı boyutunda proje geliştirebildikleri ve mesleki
yetkilendirme, kurs organizasyonu gibi aktiviteleri yapabildikleri birimlerdir.
-Teknoloji geliştirme bölgesinin kurulması:
Teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması ile birlikte üniversitelerdeki
öğretim elemanları şirketleşebilir ve 4691 sayılı kanun kapsamındaki muafiyetlerden faydalanabilirler.
-Fikri Mülkiyet sürecinin işlemesi ve öğretim elemanlarının buluş
bildirimlerinin takip edilmesi: Üniversitelerdeki öğretim elemanlarının buluş başvuruları takip edilerek, ticari değeri yüksek olan buluşlara üniversitelerin hak sahibi payı alarak kazanç elde etmeleri sağlanabilir.
-Mezun izleme sisteminin etkin kullanımı:
Mezun izleme sistemi ile ilgili üniversite bünyesinde yetiştirilen insan
kaynağının istihdama katılımının arttırılması sağlanabilir.
-Ön kuluçka uygulaması:
Ön kuluçka uygulaması ile, öğrencilerin fikirlerinin ticari değer kazanması konusunda gerekli takibin ve desteğin sağlanması
-Ticarileşme:
Ortaya çıkan bilginin, patentin, tescilin, faydalı modelin, ürünün ticarileşmesi ve üniversitenin bu ticarileşmeden kazanç elde etmesi
-Toplumsal Fayda:
Sadece kazanç sağlayan değil, toplumsal faydayı da ön planda tutan kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında proje geliştirmek
-Yüksek fonlu projeleri yürütmek:
Özellikle AB projeleri kapsamında proje destekleri almak, yine uluslararası ve ulusal proje destek fonlarını da alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
-İhracatı arttırmak, ithalatı kısmak:
Fakültelerde, MYO’larda, Teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilecek
ürünleri ihraç edebilecek duruma gelmek, yine sanayi iş birliği çerçevesinde
özellikle bölgede sanayicilerin ithal ettiği ürünleri yerli, milli hale getirebilmek.
-Üniversitenin marka değerini arttırmak:
Üniversitelerin tercih edilebilirliğini arttırarak, nitelikli öğrenciyi kendilerine çekebilmeleri kurumsal marka değerlerini arttırmak ile ilişkilidir. Girişimci üniversite modeli kurumların diğer kurumlardan farkını net bir şekilde
ortaya koyarken, üniversitenin tanınırlığını ve marka değerini de ciddi anlamda arttırmaktadır.
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-Yükseköğretim kalite standartlarını sağlamak:
Yükseköğretim kurumlarının kalite standartlarını sağlayarak, ulusal ve
uluslararası kuruluşlarca akredite edilmelerinin sağlanması girişimci üniversite modeli ile çok daha önemli hale gelmektedir. Kurumlar marka değerlerini
arttırmada kalite standartlarından yararlanmaktadırlar.
Bu bağlamda girişimci üniversiteler yenilikçi, fırsatları değerlendirebilen, bilgi paylaşımını ve transferini sağlayabilen, takım çalışmasına yatkın,
başarılı olabilmek için örgütsel yapısını değiştirebilen, bilgi üretmede öncü
rolde, kendi finansal kaynağını kendisi oluşturabilen, kamu, üniversite sanayi
iş birliğini sağlayan nitelikteki kurumlardır (Odabaşı, 2008: 371).
Girişimci üniversite modelinin başarısı bu uygulamanın öğrenciler, idari
personel ve akademik personel tarafından içselleştirmesindedir.
Literatürdeki tartışmalar da bu eksende dönmekte olup, gelecekte üniversitelerin var olabilmesi, devamlılığını sağlayabilmesi için mutlaka girişimci
üniversite modelini benimsemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
Etimolojik olarak incelendiğinde Latince “universitas” dan türemiş bir
terim olan “üniversite” kavramı “bütün”, “bütünlük” anlamlarına gelmektedir.
Bu yönüyle bütünleşik, birleştirici bir özelliği olduğu söylenebilir.
Üniversiteler yeni dünya düzeninde bir takım geleneksel özelliklerini
koruduğu gibi, yenilikçi özellikleri de taşımaları gerekmektedir. Bu bağlamda
yenilik denince yükseköğretim kurumlarının sadece eğitim ve öğretim ile uğraşmamaları gelmektedir. Üniversiteler özellikle bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi ticarileştirebilen kurumlardır. Ticarileşme faaliyetinin etkinliğini arttırma
konusunda üniversitelerin strateji farklılaşmasına gidip iş birliği ve iletişim
kanallarını geliştirmesi gerekmektedir. Girişimci üniversite modeli geleceğin
üniversite modelidir.
Üniversiteler gerek eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri gerekse bu
faaliyetlerin temelini oluşturan insan kaynağını geliştirmek ve değişime uyumlu hale getirme sürecinde birçok yeni yönetsel uygulamayı kullanmalıdır.
Bu yeni yönetsel uygulamaların başında bilgiyi ticarileştiren, istihdam
odaklı bir üniversite modeli olan girişimci üniversite yapısı gelmektedir.
Ancak girişimci üniversite modelinin uygulanabilirliği, üniversitelerin
kuruluşuna yönelik bölgeye dinamizm getirme algısının değişmesi ile mümkündür.
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Üniversiteler öğrenci sayılarını arttırarak sadece kitlesel eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten kurumlar olmamalıdır. Üniversitelerin rekabet avantajı
sağlayabilme, bilgi transferi ve bilgiyi ticarileştirme faaliyetleri ile bulundukları bölgeye rekabet avantajı getirebilme özellikleri taşıması gerekmektedir.
Bu çalışma, yükseköğretimde girişimci üniversite modeli yapısı üzerine
genel bir değerlendirme de bulunmuş olup, bir son söz söyleme iddiası taşımamaktadır. Çalışma keşfedici bir özelliğe sahip olup, daha sonraki çalışmalar
için bir ön araştırma niteliğindedir.
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Özet:
Bir yüksek okulun en önemli görevlerinden biri, konumu ne olursa olsun,
öğrenciler arasında geleceğin uzmanlarına yüksek mesleki eğitim sağlayacak gerekli
bilgi, yetenek ve becerilerin oluşturulmasıdır. Gerçekten de, uygulamanın gösterdiği
gibi, her zaman ve her eyalette, herhangi bir işsizlik düzeyinde, her zaman gerçek
profesyonellerin eksikliği vardır ve hizmetlerine her zaman bir talep vardır.
Geleceğin uzmanlarını yetiştirmenin kalitesi birçok faktöre bağlıdır. Profesyonelliğe giden yoldaki son rol, ayrılmaz bir parçası öğrencilerin bağımsız çalışmalarının organizasyonu ve öğretmen tarafından liderliği olan eğitim sürecinin organizasyonuna ait değildir.
Öğrencilerin bağımsız çalışmalarını organize etme sorunu, son yıllarda bilim insanlarının dikkatini en çok çeken sorunlardan biridir. Öğretmenler, psikologlar,
metodologlar bunu farklı yönlerden ele alırlar: öğrencilerin zaman bütçesi ve rasyonel
kullanımı incelenir, zihinsel emeğin örgütlenme yolları ve yöntemleri ve farklı akademik disiplinlerle ilgili olarak dikkate alınır, bu yöndeki pratik çalışma deneyimi
genelleştirilir, vb. Bununla birlikte, uzmanların öğrencilerin bağımsız çalışmalarının
organizasyonuna olan ilgisine rağmen, sorun bugün geçerli olmaya devam ediyor.
Bu makale, yazarın Türkdilli öğrencilerin bağımsız çalışmalarını organize etme
deneyimini, onlara Rus dilini öğretme ve dil disiplinlerini inceleme sürecinde analiz
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etmekte ve ayrıca bu yönde bazı özel yöntemler ve çalışma türlerini kullanmanın uygunluğunu kanıtlamaktadır.
Anahtar kelimeler:: yabancı dil olarak Rusça öğretme yöntemleri; öğrencilerin
bağımsız çalışmalarının organizasyonu; gelecekteki uzmanların profesyonel eğitimi;
bağımsız çalışmanın organizasyon yöntemleri ve türleri.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИМИ ДИСЦИПЛИН ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
АННОТАЦИЯ:
Одна из важнейших задач высшей школы, независимо от места её
нахождения, – формирование у студентов необходимого уровня знаний, умений
и навыков, которые бы обеспечили высокую профессиональную подготовку
будущих специалистов. Ведь, как свидетельствует практика, во все времена и во
всех государствах, при любом уровне безработицы, всегда существует дефицит
именно настоящих профессионалов и всегда есть спрос на их услуги.
Качество подготовки будущих специалистов зависит от многих факторов.
Не последняя роль на пути к профессионализму принадлежит организации
учебно-воспитательного

процесса,

составной

частью

которого

является

организация самостоятельной работы студентов и руководство ею со стороны
преподавателя.
Проблема организации самостоятельной работы студентов – одна из тех,
что наиболее привлекает внимание учёных на протяжении последних
десятилетий. Педагоги, психологи, методисты рассматривают её в разных
аспектах:

изучается

бюджет

времени

студентов

и

его

рациональное

использование, рассматриваются способы и методы организации и культуры
умственного

труда

применительно

к

разным

учебным

дисциплинам,

обобщается опыт практической работы в данном направлении и т.д. Однако,
несмотря на значительный интерес
организации самостоятельной
актуальной и сегодня.

со стороны специалистов к вопросу

работы

студентов,

проблема

остаётся

В данной статье акцентируется внимание на основных подходах к
организации самостоятельной работы будущих специалистов в области
филологии,

а также анализируется опыт работы автора по организации
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самостоятельной работы тюркоязычных студентов в процессе их обучения
русскому языку и изучения ими лингвистических дисциплин.
Ключевые
иностранного;

слова:

методика

организация

преподавания

самостоятельной

русского
работы

профессиональная подготовка будущих специалистов;
организации самостоятельной работы.

языка

как

студентов;

методы и виды

Features of the Organization of Independent Work of Turkic-speaking
Students in the Process of Studying the Disciplines of the Linguistic Cycle
ABSTRACT:
One of the most important tasks of a higher school, regardless of its location, is
the formation of the necessary level of knowledge, abilities and skills among students,
which would provide high professional training of future specialists. Indeed, as practice shows, at all times and in all states, at any level of unemployment, there is always a
shortage of real professionals and there is always a demand for their services.
The quality of training future specialists depends on many factors. Not the last
role on the path to professionalism belongs to the organization of the educational process, an integral part of which is the organization of independent work of students and
its leadership by the teacher.
The problem of organizing students' independent work is one of those that has
attracted the attention of scientists the most over the past decades. Teachers, psychologists, methodologists consider it in different aspects: the students' time budget
and its rational use are studied, the ways and methods of organization and culture of
mental work are considered in relation to different academic disciplines, the experience of practical work in this direction is generalized, etc. However, despite the significant interest on the part of specialists in the organization of students' independent
work, the problem remains relevant today.
This article analyzes the author's experience in organizing the independent
work of Turkic-speaking students in the process of teaching them the Russian language and studying linguistic disciplines, and also substantiates the expediency of
using some specific methods and types of work in this direction.
Key words: methods of teaching Russian as a foreign language; organization of
students' independent work; professional training of future specialists; methods and
types of organization of independent work.

Постановка проблемы и её актуальность
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Одна из важнейших задач высшей школы, независимо от места её
нахождения, – формирование у студентов необходимого уровня знаний,
умений и навыков, которые бы обеспечили высокую профессиональную
подготовку будущих специалистов. Ведь, как свидетельствует практика,
во все времена и во всех государствах, при любом уровне безработицы,
всегда существует дефицит именно настоящих профессионалов и всегда
есть спрос на их услуги. Ещё в античные времена легендарный
древнегреческий поэт Гомер высказал мысль о том, что один
врачеватель искусный стоит сотни воинов. Современные философы
также обращают внимание на значение профессионализма в жизни
человека, указывая, что это путь к осознанию собственных
возможностей, достижению успеха, жизненных благ; что достигнув
мастерства в своём деле, «тебе всё равно, какая на дворе власть: ты
всегда будешь нужен людям, а значит, всегда будешь сыт, одет, обут... и
свободен!».
Качество подготовки будущих специалистов зависит от многих
факторов. Не последняя роль на пути к профессионализму принадлежит
организации учебно-воспитательного процесса, составной частью
которого является организация самостоятельной работы студентов и
руководство ею со стороны преподавателя. Особую значимость
самостоятельная работа приобретает сегодня, когда в условиях
пандемии, обучение во многих высших учебных заведениях в разных
странах мира осуществляется онлайн.
Анализ исследований и публикаций
Проблема организации самостоятельной работы студентов – одна
из тех, что наиболее привлекает внимание исследователей на
протяжении последних десятилетий. Педагоги, психологи, методисты
рассматривают её в разных аспектах: изучается бюджет времени
студентов и его рациональное использование, рассматриваются способы
и методы организации и культуры умственного труда применительно к
разным учебным дисциплинам, обобщается опыт практической работы в
данном направлении и т.д. Значительный вклад в изучение и решение
данного вопроса был сделан С.И. Архангельським, М.Г. Гаруновым, Н.Д.
Никандровым, П.И. Пидкасистым, В.И. Спириным, А.В. Усовой и другими
известными учеными. Однако, несмотря на значительный интерес со
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стороны специалистов к вопросу организации самостоятельной работы
студентов, проблема остаётся актуальной и сегодня.
Целью нашего исследования является определение основных
подходов к организации самостоятельной работы
будущих
специалистов в области филологии, а также анализ собственного опыта
по использованию самостоятельной работы в процессе обучения
русскому языку тюркоязычных студентов.
Изложение основного материала
В современной психолого-педагогической литературе существуют
разные подходы к определению понятия «самостоятельная работа».
Одни авторы, рассматривая его, акцентируют внимание на форме
проведения самостоятельной работы (среди них Я. Г. Гендлер, Б. П.
Есипов, А. С. Лында, Р.А Низамов и др.), другие уделяют особое внимание
её содержанию (например, А. М. Лушников) и так далее. Мы же исходим
из того, что самостоятельная работа студента – это вид учебной
практики, являющийся педагогическим средством организации и
управления самостоятельной деятельностью обучаемых (по П.И.
Пидкасистому). Главные признаки самостоятельной работы студентов –
это руководство ею со стороны преподавателя, а также осознанное
выполнение ими каждого действия и подчинение его конкретной цели.
Деятельность преподавателя и деятельность каждого обучаемого
взаимосвязаны и взаимообусловлены, в связи с тем, что именно
преподаватель осуществляет сопровождение учебной деятельности
студента, что непосредственно влияет на конечный результат. Таким
образом, самостоятельная работа – это любая организованная
преподавателем активная деятельность обучающихся, направленная на
достижение поставленной дидактической цели в специально отведенное
для этого время.
Анализ научно-методической литературы, а также собственная
практическая деятельность позволили сделать вывод о том, что
основными условиями эффективной организации самостоятельной
работы будущих специалистов являются:
1) определение конкретных целей организации самостоятельной
работы;
2) формирование навыков и умений выполнения самостоятельной
работы;
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3) обеспечение
студентов
необходимыми
методическими
материалами;
4) систематическое осуществление обратной связи, а именно:
контроль организации и хода самостоятельной работы;
5) развитие устойчивого интереса к избранной профессии и
методам овладения её особенностями.
Как свидетельствует практика, конечный результат любой
деятельности во многом зависит от поставленных целей; от того,
насколько удачно и чётко они сформулированы и продуманы. В целом,
самостоятельная работа студентов проводится для того, чтобы научить
их осмысленно работать с учебным материалом, а также с научной
информацией, заложить основы самоорганизации; помочь осознать им,
что постоянная работа над собой, повышения своей квалификации – это
единственный путь для достижения мастерства и успеха в профессии.
Однако на каждом из этапов обучения цель проведения самостоятельной
работы студентов конкретизируется с учётом другим факторов,
определяющих учебный процесс, а именно: уровня подготовленности
учащихся, особенностей изучаемого предмета, целей изучения
конкретной темы, целей проведения конкретного занятия и так далее.
Теоретически основные навыки и умения самостоятельной работы
студентов должны быть сформированы ещё в школе. Однако, как
показывает практика, этого, как правило, не происходит. Многие
студенты, попадая в новые условия обучения после школы, не сразу
адаптируются и далеко не всегда способны выполнять самостоятельные
виды работы, что требует от преподавателя особого внимания к её
организации и к обучению студентов методам и приёмам
самостоятельной работы. Среди основных методов и приёмов, на
которые мы обращаем внимание и навыки использования которых
стараемся сформировать у студентов, в первую очередь, называем
методы и приёмы активного слушания, методы и приёмы работы с
разными источниками информации.
Повышению эффективности организации самостоятельной работы
студентов способствует также их обеспечение необходимыми учебнометодическими материалами. Это и описание учебной дисциплины
(представляет собой сокращённый вариант рабочей программы по
предмету с указанием цели его изучения; требований к знаниям,
умениям и навыкам по предмету, а также критериев оценивания знаний
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по данной дисциплине); это описание содержания самостоятельной
работы; перечень рекомендованной литературы по предмету;
специально разработанные памятки по обучению студентов
выполнению разных видов самостоятельных работ. Так, например, уже
для студентов подготовительного факультета разработаны памятки, как
работать над текстом на уроках чтения, а именно, после выполнения
предтекстовых заданий, текст рекомендуется прочитать, а затем,
повторно перечитывая по одному – двум предложениям, пересказать эти
предложения, а затем пересказать весь текст. Использование такой
памятки помогает преподавателю с первых же занятий научить
студентов работать над текстом самостоятельно, обращает внимание на
тот порядок работы, который является наиболее эффективным в данном
случае. Такие памятки помогают обеспечить целенаправленность
работы студентов, а также способствуют экономии времени в процессе
подготовки к занятию.
Кроме того, в современных условиях, обучение студентов с
применением системы UZEP даёт им возможность в любое удобное
время использовать конспекты и видеозаписи занятий и самостоятельно
овладевать знаниями. С целью консультативной работы по каждому
предмету в социальных сетях (Телеграм, Вацап) созданы группы, где
студенты могут в случае необходимости проконсультироваться у
преподавателя по любому вопросу в режиме он-лайн.
Важным является и систематическое осуществление контроля
выполнения студентами самостоятельной работы на всех этапах
усвоения знаний, что позволяет преподавателю вовремя вносить
коррективы в учебный процесс.
Развитию устойчивого интереса к избранной профессии, как
показывает опыт, всегда способствует использование активных методов
обучения, особое внимание к содержательной стороне учебного
процесса. Кроме того, прекрасным стимулом для «вхождения» в
профессию является непосредственное привлечение студентов к
практической деятельности по специальности под руководством
преподавателя. Такую возможность, например, даёт работа над
дипломом и привлечение старшекурсников и магистров в рамках данной
исследовательской деятельности к посещению и анализу, а затем и к
самостоятельному проведению
занятий на подготовительном
факультете. По словам студентов, это для них не только ответственно, но
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и интересно, эмоционально, оставляет неизгладимый след. Есть
студенты и магистры, которые совершенствуют свои профессиональные
навыки, работая в туристической сфере, а также занимаясь
переводческой деятельностью.
Особое значение в организации самостоятельной работы
студентов имеет целесообразное использование её видов, которые бы
соответствовали конкретному этапу их обучения.
В научнометодической литературе самостоятельные работы классифицируются
по разным признакам: по дидактическим целям, форме организации
деятельности студентов, способам и средствам деятельности студентов,
форме заданий, форме ответа, характеру деятельности студентов, месту
выполнения, месту в процессе обучения, роли в формировании научных
понятий, трудоёмкости, методам самостоятельной работы и некоторым
другим. В нашем исследовании мы остановимся на видах
самостоятельной работы, различающихся по характеру деятельности
студентов, а также
способствующих формированию навыка
самообразования. Это самостоятельные работы по образцу,
реконструктивные и творческие работы. Такая классификация
самостоятельных работ даёт возможность определить взаимосвязь всех
видов самостоятельных работ и определить их место в логике учебного
процесса.
В практике обучения русскому языку как иностранному языку к
самостоятельным работам по образцу можно отнести, например,
выполнение упражнений по образцу. Перед выполнением этого вида
самостоятельной работы преподаватель даёт чёткие и подробные
инструкции.
Осмысленному переносу знаний в типовых ситуациях служат
реконструктивные виды самостоятельных работ. Среди них в процессе
обучения русскому языку тюркоговорящих студентов чаще всего
используем упражнения, способствующие совершенствованию разных
видов их речевой деятельности, а именно: определение ключевых слов
текста, составление плана текста, вопросов к тексту, работа по
преобразованию текста, заполнение таблиц для проверки понимания
прослушанного или прочитанного текста и т.д.
Примерами творческих самостоятельных работ в процессе
изучения русского языка как иностранного является проведение
исследовательской лексико-семантической и лексико-грамматической
266

TÜRKDİLLİ ÖĞRENCİLERİN BAĞIMSIZ ÇALIŞMALARININ ORGANİZASYONUNUN ÖZELLİKLERİ

работы, написание разного рода сочинений, разработка и представление
проектов, например,
по коммуникативной тематике; написание
дипломных работ и другие. Подобная работа практикуется, в первую
очередь, в процессе изучения таких предметов, как «Rusça sözlü anlatim»
(дословный перевод «Русское словесное выражение», мы называем его
«Говорение»), «Çağdaş Anlatım Yöntemleri» (дословный перевод
«Современные методы выражения», мы называем его «Современная
русская разговорная речь») и некоторых других.
Показало свою целесообразность и использование в практике
работы со студентами трехуровневых заданий. Сущность их в том, что
задание каждого конкретного уровня соответствует определенному
количеству баллов: выполняя задание только I уровня, студент может
рассчитывать на 55 баллов, I и II уровня - на 75 баллов; I, II и III уровней на 100 баллов. Причем, задания I уровня в основном носят
репродуктивный характер, а знания и навыки, приобретённые
студентами при их выполнении, в целом соответствуют минимальным
критериям оценки. Задания II уровня требуют использования
приобретенных знаний и навыков в стандартных ситуациях и содержат
элементы творчества, поэтому в данном случае студент может
рассчитывать на более высокую оценку. Задания III уровня в целом
имеют творческий характер и нередко требуют использования знаний в
нестандартных ситуациях, что, безусловно, оценивается высокими
баллами. Студенту предоставляется право самостоятельно решать и
выбирать и объем, и сложность задачи, и, соответственно, количество
баллов.
Непосредственное общение со студентами, а также специальное их
анкетирование позволили сделать вывод о целесообразности таких
подходов к организации самостоятельной работы студентов: почти 90%
из них считают, что предложенные трехуровневые задания позволяют
более структурировать самостоятельную работу, и настраивают их на
конкретный и понятный результат.
Выводы
Итак, можно сделать выводы о том, что формирование качественно
нового уровня подготовки высокопрофессиональных специалистов и
предоставления им необходимых знаний и навыков требует новых
подходов не только к содержанию, но и к организации образовательного
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процесса, в связи с чем усиливается роль самостоятельной деятельности
студентов и возникает необходимость повышения её результативности.
Одно из перспективных направлений на этом пути – совершенствование
руководства самостоятельной работой студентов со стороны
преподавателей высшей школы.
Перспективы
дальнейших
исследований
в
данном
направлении.
Считаем, что результатом дальнейших научных
исследований в данном вопросе может стать обоснование новых
подходов, технологий, методов, приёмов организации самостоятельной
работы, что является одними из перспективных направлений.
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Место текста в обучении иностранному языку
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE METNİN YERİ
Leyla MANSUROVA*
Bakü Devlet Üniversitesi
Özet
İletişimin yapısında, metin aracılığıyla tam iletişim sağlandığı için metin merkezi bir yer tutar. Metin, sözlü iletişimin sistematik bir sunumu ise, sözlü iletişimde
sistematik eğitim, tutarlı bir metin temelinde gerçekleştirilmelidir. Bir yabancı dil
öğretiminde, bizim durumumuzda, yabancı öğrencilerin Rusça iletişimi, tüm çalışmalar
iki tür eğitim metni etrafında yoğunlaşmıştır: a) başlangıç, yani. hazır metinler; b)
ikincil, yani öğrenciler tarafından oluşturulmuştur. Burada, dilbilimsel birimlerin
çeşitli işlevlerini ortaya çıkaran metnin, hem bağlamsal ortamda hem de tutarlı bir
ifade gerektiren konuşma durumları yaratarak dilbilimsel biçimleri etkinleştirmeyi
mümkün kıldığına dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, öğrenme sürecinde temel olan,
esas olarak entegre bir kompleks ile çalışmayı amaçlayan gereksinimleri içermesi
gereken ürün görevlerinin rasyonel uygulamasıdır. Psikolojik veriler, her tür konuşma
aktivitesinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) hem herkes için ortak hem de her
biri için farklı bağlantılara sahip olduğunu göstermektedir. Bu, bu türlerden birine
hakim olmanın diğerinin ustalaşmasını kolaylaştırdığı anlamına gelir. Sonuç olarak,
çoğu durumda metin öncesi görevler, doğası gereği karmaşık olmalıdır ve bu, her tür
konuşma aktivitesinin birbiriyle bağlantılı öğrenilmesine hizmet eder. Organize (rehberli) öğrenme koşullarında, konuşma becerilerinin oluşumu, hazırlık-yapıcı ve
iletişimsel konuşma olarak bölünmesi metodolojik konseptimize karşılık gelen amaçlı
bir metinsel görevler sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Metin tabanlı görevler,
doğrudan veya dolaylı olarak eğitim metni ile ilgili (öğrenciler tarafından oluşturulanlar dahil) ve eğitim amaçlı gerçekleştirilen tüm görevleri dikkate alacağız. Aşağıdakiler
için görevlerden oluşurlar: kaynak metnin anlaşılması ve algılanması; orijinal metnin
çoğaltılması; kendi metninizi yaratmak. Öğrencilere metnin nasıl yeniden üretileceğini
öğreterek, metinsel iletişimi öğretiyoruz. Bu, üç becerinin - metnin anlaşılması ve algılanması, orijinal metnin yeniden üretilmesi ve yeni bir metnin oluşturulması birbirine bağlı olduğu ve birbirine bağlı olarak oluşturulduğu anlamına gelir.
Anahtar kelimeler: anlama, metin, metin algılama, konuşma becerileri,
alıştırmalar, görevler, konuşma
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Место текста в обучении иностранному языку
Аннотация
Текст занимает центральное место в структуре общения, поскольку
полноценное общение обеспечивается посредством текста.
Если текст
представляет собой систематическое изложение вербального общения,
систематическое обучение устному общению должно проводиться на основе
связного текста. При обучении иностранному языку, в нашем случае общению
иностранных студентов на русском языке, все исследования сосредоточены
вокруг двух типов учебных текстов: а) начало, т.е. готовые тексты; б)
вторичные, то есть созданные учащимися. Здесь важно отметить, что текст,
раскрывающий различные функции языковых единиц, позволяет активировать
языковые формы как в контекстной обстановке, так и путем создания речевых
ситуаций, требующих связного выражения. Поэтому основополагающим в
процессе обучения является рациональная реализация продуктовых задач,
которые должны содержать требования, в основном направленные на работу с
интегрированным комплексом. Психологические данные показывают, что все
типы речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо)
являются общими для всех и имеют разные связи для каждого. Это означает,
что освоение одного из этих жанров облегчает освоение другого. В результате
предварительные задания в большинстве случаев должны быть комплексными
по своему характеру, и это служит взаимосвязанному обучению всем видам
речевой деятельности. В условиях организованного (управляемого) обучения
формирование речевых навыков, разделение на подготовительную и
коммуникативную речь осуществляется через целенаправленную систему
текстовых заданий, соответствующую нашей методической концепции. Мы
будем рассматривать все задания, выполняемые для текстовых заданий, прямо
или косвенно связанных с учебным текстом (в том числе созданные
студентами) и в образовательных целях. Они состоят из задач на: понимание и
восприятие исходного текста; воспроизведение исходного текста; создание
собственного текста. Мы обучаем текстовому общению, обучая студентов
воспроизводить текст. Это означает, что три навыка - понимание и восприятие
текста, воспроизведение исходного текста и создание нового текста взаимозависимы и взаимозависимы.
Ключевые слова: понимание, текст, восприятие текста, разговорные
навыки, упражнения, задания, говорение.
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Place of the text in foreign language teaching
In the structure of communication, the text takes a central place, since full
communication is carried out through the text. And if the text is a systemic presentation of verbal communication, then systemic training in verbal communication should
be carried out on the basis of a coherent text. In teaching a foreign language, in our
case, the Russian language communication of foreign students, all work is concentrated around two types of educational texts: a) initial, i.e. ready-made texts; b) secondary,
i.e. created by students. It is important to note here that the text, revealing the diverse
functions of linguistic units, allows you to activate linguistic forms, both in the contextual environment and by creating speech situations that require a coherent statement.
Therefore, in the learning process, the fundamental is the rational implementation of
product assignments, which should contain requirements aimed mainly at working
with an integral complex. Psychological data indicate that all types of speech activity
(listening, speaking, reading and writing) have both common for everyone and distinctive links for each of them. It means that mastering one of these types facilitates the
mastering of the other. Consequently, pre-textual tasks in most cases should be complex in nature, which serves to interconnected learning of all types of speech activity.
In the conditions of organized (guided) learning, the formation of speech skills is carried out through a purposeful system of text-based tasks, the division of which into
preparatory-constructive and communicative-speech corresponds to our methodological concept. Tasks that are text-based, we will consider all tasks directly or indirectly
related to the educational text (including those created by students) and performed
for educational purposes. They consist of tasks for: understanding and comprehending
the source text; reproduction of the original text; creating your own text. Near-text
tasks for understanding and comprehending the text should serve to form students'
ability to extract basic information at the level of a sentence, paragraph and the whole
text, to facilitate the disclosure of the information and structural structure of the text.
By teaching students how to reproduce text, we teach textual communication. This
means that all three skills - understanding and perceiving the text, reproducing the
original text and creating a new text - are interdependent and are formed interconnectedly.
Keywords: comprehension, text, text perception, speaking skills, exercises, tasks,
speaking

В современном мире, когда постоянно расширяющиеся,
международные связи возможны только благодаря общению, владение
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несколькими языками всё больше входит в практику и вполне
естественно, что является требованием времени.
Многие вопросы методики обучения русскому языку иностранных
студентов в той или иной степени разработаны учеными-методистами. В
то же время ряд кардинальных вопросов требует лингвометодического
решения.
Всеобщее признание текста не только максимальной лингвистической единицей, но и максимальной учебной единицей вполне
соответствует нашей методической концепции, поскольку в процессе
обучения неродному языку текст является организующим началом, вокруг которого в основном группируются все учебные задания-упражнения.
Поэтому мы придаем большое значение именно текстам: а) по
усвоению лексико-фразеологических единиц; б) по формированию
речевых навыков и умений; в) по расширению кругозора студентов,
соответствующего мышления у них;
Известно, что текст является важным продуктом человеческой
речи. В то же время текст является основным средством обучения
связному высказыванию. И потому возрастает роль заданий к тексту, т.е.
притекстовых заданий. Однако до настоящего времени, в методике
обучения русскому языку как неродному фундаментально не
исследована система притекстовых заданий, что на практике приводит к
недооценке текста как высшей единицы и обучения и коммуникации, а
также притекстовых заданий, непосредственно обучающих пониманию
текста, восприятию и созданию навого текста. Эта проблема в методической литературе не достаточно разработана.
Л.С.Выготский писал, что "речь есть, прежде всего, средство
социального общения, средство высказывания и понимания. Очевидно,
что средством общения субъектов является речь".1
Можно в полной мере согласиться с мнением о том, «… есть форма
общения, способ общения. Речь оформляется в форме высказывания
текста. В процессе их порождения языковые средства отбираются на
основе решения коммуникативной задачи.2
Выготский, Л.С. Мышление и речь.- Л., 1934.- С. II.ч. С. 210.
Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации, ч.III. -М., 1975. с. 53, 75.
1
2
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В академической грамматике русского языка тексту дается такое
определение "Организованный на основе языковых связей и отношений
отрезок речи, содержательно объединяющий синтаксические единицы в
некое целое, называется текстом"3.
Итак: а) речь осуществляется через текст; б) текст - это отрезок
речи, текст - это и есть сама речь. Следовательно, центральное место
текста в структуре общения очевидно, и оно не нуждается в
доказательствах.
Преподаватели русского языка и студенты вуза при совместной
учебной работе имеют дело с двумя типами связных текстов: а)
доходные тексты (Л.С.Байкова), т.е. готовые тексты (Г.Г.Мамедов); б)
вторичные тексты (Л.С.Байкова), т.е. создаваемые студентами
самостоятельно (Г.Г .Мамедов).
Исходные тексты служат, для восприятия и переработки информации в процессе слушания и чтения. Создаваемые обучающимися
вторичные тексты - речевой продукт студентов, т.е. их речевые высказывания, создаваемые «...на основе общей целевой установки через процесс
восприятия и творческой переработки информации исходного учебного
текста...".4
Следовательно, текст, как наиболее высокий, возможный уровень
реализации, функции языковых средств, нами принят, в качестве
основного учебно-речевого высказывания. Это обусловлено тем, что
усвоение отдельного иноязычного слова, словосочетания и даже
предложения может привести к достижению всего лишь промежуточных
целей, коммуникативные же цели достигаются лишь посредством
связного высказывания, текста. “Связный текст как учебно-речевая
единица
способствует
комплексному
решению
таких,
лингвометодических задач, как формирование умений и навыков
уместного использования языковых средств, правильного употребления
языковых форм, правильной организации связного высказывания”5.
Решение данных лингвометодических задач вытекает из речевой
деятельности, что может быть обеспечено опять-таки лишь посредством
универсальной учебно-речевой единицы - учебного текста.
Русская грамматика. т.2. Синтаксис.- М.:Наука, 1982.- С.84.
Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. с.
53, 75.
5 Байковая, Л.С. Теория и практика коммуникативного обучения русскому языку в
национальном вузе. - Таллин: Балгус, 1983. - С. 18.
3
4
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Студенты не имеют навыков для понимания русского текста и
самостоятельного сочинения связных текстов в целях общения на
русском языке, потому что в программах нечетко определена система
притекстовых заданий; в учебниках почти нет полноценных аспектных и
комплексных
заданий к тексту, а обоснованная реализация
притекстовых заданий в практике обучения не наблюдается.
Мы согласны с мнение Е.О.Кузьминой о том, что «Для правильного
понимания текстов необходимо помнить, что их основу составляют
такие психические процессы как восприятие и понимание. Обращение к
непосредственной и опосредованной формам восприятия и понимания
показывает, что при минимальном использовании вербальных
компонентов информация текста усваивается максимально полно»6.
1. Навыки и умения полного понимания, восприятия и создания
собственных текстов в целях; русского речевого общения обучающихся
студентов можно привить в том случае, если:
а) проблема найдет соответствующее научно-методическое освещение в программах и методической литературе;
б) в учебниках русского языка будет дана целостная система
притекстовых заданий, дидактический материал которых будет служить
стимулирующим фактором;
в) в процессе работы над связными текстами будет реализована
система притекстовых заданий, признанная эффективной в результате
опытно-экспериментального обучения.
Васильева Т.В. в своей диссертационной работе под названием
«Лингводидактическая концепция обучения русскому языку студентовиностранцев со слабой языковой и предметной подготовкой в вузах
инженерного профиля» отмечает: «Мы предлагаем строить обучение на
аутентичных текстах не потому, что считаем такой подход идеальным
или единственно возможным, а потому, что такова реальная
экстралингвистическая ситуация, которая ставит преподавателя
русского языка в подобные условия»7.
Кузьмина, Е.О. Поликодовые тексты как средство обучения РКИ на начальном
этапеАктуальные вопросы методики обучения русскому языку как иностранному:
сборник научных трудов: Профессиональная наука, Московский государственный
педагогический университет, 2018. С.28-29
7 Васильева, Т.В Автореферат диссертации. Лингводидактическая концепция обучения
русскому языку студентов-иностранцев со слабой языковой и предметной подготовкой в
вузах инженерного профиля. М. 2000.С.234
6
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Как уже было отмечено выше в структуре общения текст занимает
центральное место, так как полноценное общение осуществляется через
текст. И если текст является системным предъявлением речевого
общения, то системное обучение речевому общению должно
осуществляться на материале связного текста.
В обучении иностранному языку, в нашем случае русскому
языковому общению
иностранных студентов, вся работа
концентрируется вокруг двух типов учебных текстов: а) исходных, т.е.
готовых текстов; б) вторичных, т.е. создаваемых студентами
сомостоятельно.
Здесь важно отметить, что текст, выявляя многообразные функции
языковых единиц, позволяет активизировать языковые формы, как в
контекстном окружении, так и путем создания речевых ситуаций,
требующих связного высказывания. Поэтому в процессе обучения
основополагающим является рациональная реализация таких заданий,
которые должны содержать требования, направленные в основном на
работу с целостным комплексом.
Психологические данные говорят о том, что все виды речевой
деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо) имеют как
общие для всех, так и отличительные для каждого из них звенья.
Значить овладение одним из этих видов облегчает усвоение другого.
Следовательно, притекстовые задания в большинстве случаев должны
носить комплексный характер, что служит взаимосвязанному обучению
всем видам речевой деятельности.
В условиях организованного (управляемого) обучения сформирование речевых умений и навыков осуществляется посредством
целенаправленной системы притекстовых заданий, деление которых на
подготовительно-конструктивные и коммуникативно-речевые можно
считать вполне верной методической концепцией.
Притекстовые задания на понимание и восприятие текста должны
служить формированию у студентов умения извлекать основную
информацию на уровне предложения, абзаца и всего текста, способствовать раскрытию информационно-структурного строения текста.
Для создания текста необходимо наличие, по крайней мере, четырех взаимосвязанных условий:
а) коммуникативных;
б) логико-композиционных;
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в) семантических;
г) языковых.
Притекстовые задания, направленные на формирование умении и
навыков создания текста, выполняются в устной и письменной формах и
охватывают все вида устных высказываний и письменных текстов.
В результате всего этого студенты могут значительно обогатить
свой лексический запас, приобрести соответствующие умения и навыки
употребления приобретенных слов в синтаксических конструкциях и
связных устных и письменных текстах, приобрести навыки участия в
диалоге русского речевого общения.
Для
выявления
практических
результатов
реализации
притекстовых заданий, другими словами, для доказательного
определения эффективности существующей практики реализации притекетовых заданий и получения объективных данных в трех группах
«Сабах» Азербайджанского университета языков для иностранных
студентов был организован констатирующий эксперимент.
Данные констатирующего эксперимента легли в основу обучающего эксперимента и позволили нам определить его основные направления. Целью обучающего эксперимента, проведенного в тех же группах,
что и констатирующий эксперимент, была проверка правильности
нашей рабочей гипотезы и разработанной нами системы реализации
заданий, с тем, чтобы определить уровень эффективности внедряемой
системы реализации притекстовых заданий, направленных на
формирование у экспериментируемых групп коммуникативных умений
и навыков: а) для восприятия готового текста; б) для создания
собственного текста.
Обучающий эксперимент рассматривался нами как один из
методов научного исследования, который в зависимости от этапов имел
конкретные цели.
Как принято в традиционной методике проведения обучающих
экспериментов, были выделены параллельные экспериментальные и
контрольные группы (подгруппы).
Равенство исходных данных, идентичность условий учебной работы, естественность условий обучения, одинаковый уровень методической и языковой подготовленности преподавателей русского языка в
контрольных и экспериментальных группах позволили нам надеяться на
объективность результатов обучения.
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Правильное восприятие и понимание текста (особенно на неродном языке) зависит, прежде всего, от правильного, адекватного
осмысления синтагмы, которую можно считать "строительным блоком"
порождения высказывания. Именно посредством этого блока происходит постепенное достраивание высказывания.
Таким образом, можно заключить, что понимание и восприятие
текста является многоуровневым процессом понимание слова, синтагмы, фразы - текста. Руководствуясь этим неопровержимым положением в процессе экспериментального обучения особое внимание
удалялось пониманию студентами синтагм в составе фразы - как посредством предварительной семантизации, так и привлечением их внимания к смысловой догадке. При этом учитывалось, что если адекватное
понимание и восприятие текста зависят от правильной сегментации
читаемого предложения, то, в свою очередь, сегментация предложения,
т.е. его расчленение на синтагмы, непосредственно связано с
интонированием,
интонационным
расчленением
посредством
внутренней паузации, являющейся предпосылкой внешнего звукового
оформления текста.
Если при чтении текста на родном языке внутреннее и внешнее
интонирование обычно совпадают, а ошибки являются результатом
неправильного внутреннего интонирования, то при чтении текста на
неродном языке (в нашем случае у изучающих русский язык,
недостаточно владеющих русским языком), помимо ошибок, связанных
с неправильным внутренним интонированием, часто наблюдаются
ошибки, возникающие на основе неразвитости техники чтения и на
осново интерференции мелодики родного языка.
Итоговый срез проводился в конце учебного года. Как в
контрольных, так и в экспериментальных группах для выполнения были
предъявлены одни и те же притекстовые заданий:
а) подробный пересказ текста;
б) сжатое письменное изложение текста;
в) пересказ увиденного;
г) ведение диалога;
д) написание характеристики;
е) составление рассказа по данной ситуации;
ж) составление рассказа на заданную тему;
з) составление рассказа на собственную тему;
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Обучение было построено так, чтобы студенты, выполняя
различного рода притекcтовые задания, отвечая на поставленные
вопросы, беседуя друг с другом, пересказывая содержание текста с
определенными изменениями, выражая свое отношение к передаваемым
событиям, сами могли убедиться в том, что они в состоянии преодолеть
языковой барьер, усвоить русский язык и практически пользоваться им
в целях общения.
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KIBRIS AĞZINDA ÖZTÜRKÇE KULLANIM
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Lefke Avrupa Üniversitesi
ÖZ
Yazınsal eserlerde ve günlük konuşma dilinde yabancı kökenli sözcüklere Türkçe kökenli karşılıklar bulma ve bunları yaygın şekilde kullandırma çalışmaları eskiye
dayanır. Türk Dil Kurumunun öncülüğünde başlatılan bu girişimler zamanla bazı yazar
ve sanatçılar tarafından ileriye taşınmış ve Türkçenin öz değerlerine ait birçok kelime
yeniden canlandırılmıştır. Eski ve unutulan öz Türkçe köklere yeni ekler getirilerek
halk tarafından çabucak kabul gören özgün yapılar ortaya çıkmıştır. Dilde özleştirme
adıyla anılan bu hareket Kıbrıs Türkleri tarafından da benimsenmiştir. Araştırmacı
yazar merhum Kutlu Adalı, köylerde yaptığı gözlem gezileri sırasında Dağarcık adlı
önemli eserini kaleme alarak Kıbrıs Türkü’nü en doğal haliyle yansıtmış ve Kıbrıs Türk
köylüsünü akıcı bir üslupla anlatırken öz Türkçe kelimeler kullanmayı tercih etmiştir.
Birçok kelimeyi de öz Türkçe köklere bağlı olarak kendisi türetmiştir. Bu çalışmada,
Dağarcık adlı eserdeki özgün Türkçe kelimeler tespit edilerek Türk Dil Kurumu sözlükleri ile karşılaştırması yapılmış ve birçok sözcüğün sözlüklerde yer almadığı görülmüştür. Bu doğrultuda Kıbrıslı Türk araştırmacı tarafından Türkçeye kazandırılan bu yapıların tanıtılması ve Türkçe söz varlığına katkı sunulması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dilde özleştirme, öz Türkçe, Kıbrıs ağzı, Dağarcık

Examples of Pure Turkish Usage in Cyprus Dialect
ABSTRACT
The studies of finding Turkish-based equivalents to foreign words in literary
works and daily speaking language and using them widely date back to the past. These
initiatives, which were initiated under the leadership of the Turkish Language Association, were carried forward by some writers and artists over time and many words
belonging to the core values of Turkish were revived. New additions were added to the
old and forgotten original Turkish roots, resulting in original structures that were
quickly accepted by the public. This movement, known as purification in language, has
also been adopted by the Turkish Cypriots. The researcher and writer Kutlu Adalı wro-
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te his important work called Dağarcık during his observation trips in the villages and
reflected the Turkish Cypriot in its most natural form and preferred to use pure Turkish words while describing the Turkish Cypriot villager in a fluent manner. He also
derived many words depending on the original Turkish roots. In this study, original
Turkish words in the work named Dağarcık were determined and compared with Turkish Language Institution dictionaries and it was seen that many words were not included in the dictionaries. In this direction, it was aimed to introduce these structures
that were brought to Turkish by the Turkish Cypriot researcher and to contribute to
the Turkish vocabulary.
Keywords: Purification in language, pure Turkish, dialect of Cyprus Turkish,
Dağarcık

Kıbrıs Ağzında Öz Türkçe Kullanım Örnekleri adlı bu çalışma Kıbrıslı şair,
yazar ve gazeteci Kutlu Adalı’nın Dağarcık adlı eserinin öz Türkçe kelimeler
açısından incelenmesine dayanmaktadır. Adalı’nın Dağarcık’tan başka ‘Söyleşi
(1968), Çirkin Politikacı Pof, Hayvanistan, Sancılı Toplum, Köprü (1969), Şaho
(1970), Nasrettin Hoca ve Kıbrıs (1971)’ adlı kitapları da yayımlanmıştır. Ayrıca, kamu görevlisiyken Kıbrıs’taki köyleri dolaşıp köy yaşamını gerçekçi çizgileriyle aktardığı Köy Raporları adlı çalışması da önemlidir. Kutlu Adalı, yazarlık yanında uzun yıllar devletin önemli kademelerinde de görev almış, ancak 6
Temmuz 1996 tarihinde saat 23.30 sıralarında evinin önünde otomatik bir
silahtan kendisine yöneltilen kurşunlarla faili meçhul bir cinayetin kurbanı
olmuştur. Adalı’nın 1963 yılında yayımlanan Dağarcık adlı eseri, yazarın gezip
dolaştığı köylerden bilgi ve malzeme toplamak, köyü ve köylüyü bütün cepheleri ile tanımak ve tanıtmak çabası ile kaleme alınmıştır. Üç yüz sayfayı aşan ve
iki cilt halinde yayımlanan bu eser, Kıbrıs’taki köye ve köylüye yönelen, köylüyü dile getiren ilk eser olması açısından önemlidir. Adalı, köy ve köylüyü canlı
bir şekilde yansıttığı bu eserinde, o dönem için pek de yaygın olmayan öz
Türkçe kelimeleri de kullanmış ve farklı bir üslup yaratmıştır. Eserin sonuna
değin sürdürülen bu tutum, Türkiye’deki öz Türkçe kelimeleri kullanma eğiliminin Kıbrıs Türk yazarlar üzerindeki etkisini göstermesi bakımından dikkate
değerdir. Bilindiği üzere Türkiye’deki özleştirme çalışmaları, hassas bir konu
olması nedeniyle birçok tartışmaları da gündeme getirmiştir. Dağarcık adlı
eserden seçilerek incelenmeye tabi tutulan öz Türkçe kelimeler, içerisinde
geçtiği cümleyle birlikte verilmiştir. Çalışmada, incelenen her kelimenin bugünkü kullanım sıklığı, tutunma derecesi gibi yönleri yanında özellikle 1978
yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Özleştirme Kılavuzu’nda yer
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alıp almadığı da belirtilmiş ve her kelimenin Türkiye Türkçesi Ağızları sözlüğündeki yeri araştırılmıştır (Erciyas, 2010). Bunun yanında, ihtiyaç duyuldukça TDK Tarama Sözlüğü’ne de başvurulmuştur. Kıbrıs Türk ağzı, bilinen anlamda Türkiye Türkçesinin önemli bir ağzı olmakla birlikte, Türkiye’deki gelişmelerden çok hızlı bir şekilde etkilenmektedir. Konu öz Türkçecilik ve bu
bağlamda ele alınan kelime yapıları olduğundan, Kıbrıs ağzındaki söz konusu
gelişmelerin takibi önem arz etmektedir. Kıbrıs’ta konuşulan Türkçe, Türkiye’deki birçok yerel ağızla ortak özelliklere sahiptir. Söz konusu ortak yönler,
söz varlığı üzerinde yoğunlaşmakla birlikte, yapısal özellik ve vurgu benzerlikleri de dikkati çeker. Tanzimat döneminde başlayan toplum için sanat anlayışı,
Milli Edebiyat dönemiyle dilde sadeleşme olarak devam etmiş ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında öz Türkçecilik ve özleştirme çalışmaları şeklinde ilerlemiştir. İlk zamanlar, Türkçeleşip halka mal olmuş yabancı kökenli kelimelere değin uzanan öz Türkçecilik cereyanı, zamanla hızını azaltmıştır. Bu yolla, dilde
yerleşmiş yabancı sözcüklerle barışılmış ve Türkçeleşen kelimelerin varlığı
kabul edilmiştir. Bu yöndeki gelişmeler, Türkiye Türkçesinin Kıbrıs ağzı üzerindeki yeni etki alanını oluşturur. Bu etkinin Kıbrıs’ta büyük ölçüde ses getirdiği aşikardır. Ancak, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkı arasında gündelik yaşam ve kültür alt yapısı yönünden farklılıklar bulunmaktadır. Nitekim İngiliz,
Rum, Maronit ve Ermenilerle uzun yıllar iç içe yaşamış olan Kıbrıs Türk halkı,
kendi var oluş kavgası ve kimliğini koruma gayesi çerçevesinde diline daima
sahip çıkmıştır. Kimlik davası bağlamında sıkıca korunan dilin adı Türkçedir.
Ancak bu dil, Rumca ve İngilizce kelimelerle bir hayli değişmiş ve Osmanlıca
hüviyetini koruması nedeniyle de ilginç bir yapıya bürünmüştür. Kıbrıs’taki öz
Türkçecilik cereyanı, işte böyle bir ortamda hayat bulmayı denemiştir. Hatta
1950-55 yıllarında Türkçe konuşmayı bilmeyen Kıbrıslı Türklerin olduğu düşünülürse, söz konusu mücadelenin boyutu daha rahat anlaşılabilir. Kıbrıs
ağzında kullanılan birtakım öz Türkçe kelimeler ise, dilde özleştirme çalışmalarından önceki dönemde Kıbrıs ağzında korunan yapılar olarak gözükmektedir. İnceleme esnasında, kelimelerin bu yönlerine de değinilmiştir. Gezi yazılarından oluşan Dağarcık adlı eserin yazarı Kutlu Adalı da, dönemin öz Türkçecilik hareketini benimsemiş bir kişi olarak Türkçe kökenli kelimeleri kullanmaya
özen göstermiş ve nispeten bu alışkanlığı kazandırmaya çalışmıştır. Yazarın
bilinçli olarak kullandığı kelimeler arasında, Türkçeleştirme çalışmaları çerçevesinde türetilen yeni kelimeler olmakla birlikte, biraz önce sözü edilen Kıbrıslı Türklerin geçmişten bu yana kullanmış oldukları öz Türkçe yapılar da bulunmaktadır. Metinden seçilerek incelemeye tabi tutulan kelimeler iki kısımda
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ele alınabilir. Birinci ayrım, bugün Türkiye Türkçesi ve Kıbrıs ağzında yaygın
olarak kullanılan ‘eder, gereç, olanak, çağrı (davet), konuk, gereksinim, yoksul,
evren, kolluk, taşıt’ gibi kelimelerdir. Tutunarak yaygınlaşan bu kelimelerin
üzerinde tekrar durulması gereksiz görülmektedir. İnceleme için önem arz
eden kelimeler, ikinci kısmı oluşturan ve bugünkü standart Türkçede çok az
kullanılan, hatta hiç kullanılmayan ‘güngöre (pencere), tirge (masa), işyar
(memur), usundan geçir- (aklından geçirmek), asıcıl (menfaatçi), anıklamak
(hazırlamak), olucu (umut verici), yolcu arabası (otobüs)’ vb. kelimelerdir.
Bugünkü ölçünlü Türkiye Türkçesi ve Kıbrıs ağzında sıklıkla kullanılmayan ve birçoğu unutulmaya yüz tutmuş bu yapılar, TDK Türkçe Sözlük, Türkiye
Türkçesi Ağızlar Sözlüğü, Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu gibi önemli
eserlerin ışığında ele alınmış ve sırasıyla incelenmeye tabi tutulmuştur:
Güngöre ‘Pencere’ (Odanın kapı ile güngöre arasındaki duvarında ocak,
damda da ocak deliği – baca değil- vardır.) Kıbrıs Türk ağzında, nadiren kullanılan bu öz Türkçe kelime, Türkçe Sözlük, Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü,
Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu’nda yer almamaktadır. Günlük hayatta
sıkça kullanılan Farsça kökenli pencere’ye alternatif olan güngöre, Kıbrıs ağzındaki eski sözcüklerdendir. Bu gibi eski ve öz Türkçe kelimeleri önemli saymadaki amaç, dilde yerleşmiş yabancı kökenli kelimeleri dışlamak değil söz
konusu kavramın dile getirilmesi yönündeki tercihleri artırmak olmalıdır.
Yarıcılık ‘Ortaklık’ (10-15 dönüm toprak icar eder, onu sürer eker, ya da
ortakçılıkla, yarıcılıkla geçinir.) Türkçe Sözlük: Ürünü mal sahibiyle yarı yarıya
bölme durumu. Bunun yanında kelimenin, Ağızlar Sözlüğü’nde ‘Yırıcılık, ortaklık’ (Doğu Trakya) anlamıyla geçerken Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu’nda yer almadığı görülür.
Tellim ‘Daima, sürekli’ (Köylerde topraklılarla topraksızlar arasında tellim çekişmeler olur. Kimi köylerde okul, cami için böyle davranışlar görünüyorsa da başlanan iş tellim yarıda bırakılıyor.) Tarama Sözlüğü’nde delim biçiminde geçen ve ‘çok, birçok, ziyade’ 17 anlamları verilerek zarf ve sıfat görevlerinde kullanılan bu sözcük, incelenen eserde yalnızca zarf göreviyle kullanılmıştır. Örnek cümleler, söz konusu kullanımı yansıtmaktadır. Kelimenin
Anadolu ağızlarında tellim ve delim biçimleri kullanılmakta ve ‘tüm, hep, çok’
(İzmir, İçel) ‘çok fazla’ (Çankırı) anlamları öne çıkmaktadır. Türkçe Sözlük ile
Özleştirme Kılavuzu’nda kelimeye rastlanmamıştır.
Koyak ‘Vadi’ (Karşımızda koyak, tepe tepe kıyıya doğru uzanıyor.) Koyak
Türkçe Sözlük ile Özleştirme Kılavuzu’nda aynı anlamla yer alır. Ayrıca, Anado-
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lu ağızlarında sıklıkla kullanılan bu kelime, Tarama Sözlüğü’nde de aynı anlamda geçmektedir.
Yaymaç ‘Radyo’ (Birçok evde bataryalı yaymaç vardı. Köy kahvesinde,
yaymacın başında toplanılır.) Kelime, bir dönem Türkiye’deki öz Türkçecilik
hareketi çerçevesinde ortaya atılan yeni ve çok az kullanılan kelimelerdendir.
Radyo’ya karşılık türetilen yaymaç, söz konusu nedenlerden ötürü hiçbir sözlükte yer almamakla birlikte Özleştirme Kılavuzu’nda da yoktur.
Esenleşme ‘Selamlaşma’ (Esenleştik, çat pat Türkçe biliyordu.) Türkçe
Sözlük’te ‘birbirine selam vermek, selamlaşmak’ anlamıyla geçen fiil, Ağızlar
Sözlüğü’nde ‘bir kişi dertleşmek, konuşmak’ (Isparta, Ordu); Tarama Sözlüğü’nde ‘1. Vedalaşmak, helalleşmek 2. Selamlaşmak, hâl ve hatır soruşmak’
anlamlarında geçer. Özleştirme Kılavuzu da benzer biçimde ‘selamlaşmak’
karşılığı olarak esenleşmek’i önerir.
Sayrılık ‘Hastalık’ (Çokluk buğdaylarda görülen bir sayrılık, Kıbrıs köylüsünün yüzünü buruşturan başka bir ortaktır.) Kelime, Türkçe Sözlük, Ağızlar
Sözlüğü ve Tarama Sözlüğü’nde de ‘hastalık’ anlamında geçer. Ağızlar Sözlüğü
ile Tarama Sözlüğü’nde sayruluk, sayruluh biçimleri de görülür. Yazar ayrıca,
günümüzde ‘ağır hasta’ biçiminde kullanılan birleşik kelimeyi, ağır sayrı şeklinde kullanmaktadır: Bütün bir kış, köyün dışına çıkmamak ne demekti? Besinleri bitiyordu. Kasabaya gitmeleri gerekiyordu. Ağır sayrıları oluyordu.
Betik ‘Kitap’ (Din betikleri bile insan için zararlı böcekleri yok etmeyi zararlı bulmaz, günah saymaz. Çocuk okuyacak bir betik, bir dergi bulsa okuyamaz.) Türkçe Sözlük, betik için ‘yazılı olan şey, kitap, mektup’ anlamlarını verir.
Tarama Sözlüğü ile Özleştirme Kılavuzu’nda yer almayan kelime, Ağızlar Sözlüğü’nde başka bir anlamda -soluk, rengini atmış (Konya, İstanbul)- geçmektedir.
Yağı, Yağılık ‘Düşman, Husumet, düşmanlık’ (Ama gene özdeş köylülerin birbirlerinin malına, birbirlerinin canına karşı hiç yoktan giriştikleri, adına
yağılık, kıskançlık, çekemezlik denilen bir takım davranışları en kötü yanıdır.
Eğer süpürgeyi duvara ters dayarsa, ya kendisi ya da ailesi yağılarının saldırısına uğrarmış.) Türkçe Sözlük yağılık için ‘düşmanlık’ anlamını verir. Ağızlar
Sözlüğü’nde, yağı ‘düşman’ (Denizli, Bolu, Kars, Diyarbakır) biçimi yer alırken
yağılık’a rastlanmaz. Aynı kelime Tarama Sözlüğü’nde yağılık, yağuluk ‘düşmanlık’ şeklinde yer alır. Özleştirme Kılavuzu ise, husumet karşılığı olarak ‘yağılık’ı önermiştir.
Ağılama ‘Zehirleme’ (Rum Türk karışık ya da çevreleri hep Rum olan
köylerimizde de davar ağılama çok olmaktadır. Hatta köylerdeki başıboş köpekleri dilerse vurdurur, ağılatır.) ‘Zehir ve zehirli ot’ anlamlarında kullanılan
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ağı, Türkçe Sözlük ile Ağızlar Sözlüğü’nde de geçmektedir. Tarama Sözlüğü’nde
‘zakkum ağacı’ için ağu ağacı; ‘öldürücü zehir’ için depeleyici ağu karşılığı yer
alır. Özleştirme Kılavuzu da zehir karşılığında ağı’yı önermiştir. Ancak, başvurulan bu kaynakların hiçbirinde ağılama fiili yer almamaktadır. Günümüzde de
çokça kullanılmayan bu fiil, Kıbrıs ağzındaki farklı bir kullanımı göstermesi
bakımından önemlidir.
Gönenli ‘Rahat, müreffeh’ (Kahvede miskin miskin oturan köylülerin
hemen hepsi gönenli, tarlası olan, her mevsim bahçesinde çalışan köylüleri
çekemez.) Türkçe Sözlük ile Özleştirme Kılavuzu’nda gönençli biçiminde geçen
sözcük, ‘gönenci, iyi bir hayatı olan, müreffeh’ anlamındadır. Ağızlarda bu anlamda bir kullanım mevcut değildir. Ağızlar Sözlüğü’nde toprakla ilgili olarak
‘nemli, rutubetli tavlandırılmış’ anlamları geçer. Tarama Sözlüğü, gönenli biçimine yer vermemekle birlikte gönenmek fiilini ‘nimete, refaha kavuşmak, faydalanmak, mesut olmak, sevinmek, sevgi bağlamak’ anlamlarıyla verir. Türkçe
Sözlük’te de geçen ve ‘mutlu, mesut olmak, rahat bir hayat sürmek, sevinç
duymak, sevinmek, abat olmak’ anlamları verilen gönenmek fiilinin örneği de
incelenen eserde yer almaktadır: Köylünün uyanışı koyu ülkülü, koyu ulusçu
Denktaş’ı gönendirmiş. Konuğu gönendirmeye, incitmemeye çalışırdı.
Asıcıl ‘Menfaatçi, çıkarcı’ (Evet, köyler çıkar ardında koşan asıcıl kişilerin barındığı yerlerdir. Bu çekememezliğin nedeninin de gericilikle bir ilişiği
yoktur. Tümü ile bencilliğe, asıcıllığa dayanıyordu.) Türkçe Sözlük ile Özleştirme Kılavuzu’nda, ‘ası veya asıcıl’ ile ilgili bir madde yer almamaktadır. Tarama Sözlüğü’nde ası, assı, ‘1.Yararlı, fayda, kar, kazanç, menfaat 2. Faiz’ anlamlarında geçer. Ağızlar Sözlüğü’nde ası, asıg, assı biçimleri ‘fayda’ anlamıyla verilir (Ankara, Elazığ, Manisa). İncelenmeye tabi tutulan eserlerin hiçbirinde asıcıl
biçimine rastlanmamıştır.
Usundan gitmemek ‘Aklından gitmemek, unutamamak’ (Evler, yollar,
ışıklar, taşıtlar, satıcılar bir an bile usundan gitmez) Türkçe Sözlük’te ‘unutamamak’ anlamında ‘akıldan çıkmamak’ deyimi yer almaktadır. Türkçede deyimlere yönelik özleştirmenin pek fazla tercih edilmediği bilinir. Bu bağlamda,
herhangi bir kaynakta yer almayan usundan gitmemek deyiminin özgün bir
kullanım olarak değerlendirilmesi mümkündür.
Devinme, deviniş ‘Hareketlilik, hal-hareket’ (Bu kutlamalar köylerimizde bir devinmeye, bir uyanmaya yol açmıştır.) Türkçe Sözlük: ‘Hareket’. Kelime,
Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü’nde ‘devinmek’ olarak geçer ve ‘hareket etmek, kımıldamak, çırpınmak ve çabalamak’ anlamları verilir. Tarama Sözlüğü’nde de benzer biçimde ‘hareket etmek, uğraşmak’ anlamları yer alır. Özleş284
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tirme Kılavuzu’nda da ‘hareket’ anlamı verilir. Dağarcık’ta geçen ve ‘hal, hareket’ anlamında kullanılan bir diğer mastar alan sözcük ise deviniş’tir: Kesik
kesik konuştu, yorgun olduğu her devinişinden belliydi.
Salık verme ‘Haber verme’ (Evlere salık verir çocuklar: ‘Bayram yarın
dokuzda okulun bahçesinde…’) Türkçe Sözlük’te ‘1. Tavsiye etmek 2. Haber
vermek’ anlamlarında geçen deyim, Türkçe Sözlük’te de ifade edildiği üzere,
eski kullanıma uygun olarak ‘haber vermek’ anlamıyla kullanılır. Tarama Sözlüğü’nde ‘salık’, ‘haber’ anlamında yer alır. Kelime, Türkiye Türkçesi ağızlarında da sıklıkla bu anlamda kullanılmaktadır (Van, Uşak, Isparta, Bilecik, İstanbul, Artvin). Ancak Özleştirme Kılavuzu, ‘salık verme’ için yalnızca ‘tavsiye’
anlamını verir.
Yır ‘Şiir’ (Ardından çocuklar yırlar okur.) Türkçe Sözlük: ‘1. Ezgi, türkü,
nağme 2. Şiir’. Kelime, Ağızlar Sözlüğü’nde ‘1. Türkü, şarkı. Burdur, Van, Diyarbakır; 2. Koşuk. Edirne’ anlamlarında geçer. Tarama Sözlüğünde ‘ır, ıru, yır’
biçimleri ‘nağme, hava’ anlamıyla verilir. Kelimeye Özleştirme Kılavuzu’nda
rastlanmamıştır. Çünkü ‘şiir’ sözcüğü, Özleştirme Kılavuzu’nda ‘koşuk’ şeklinde Türkçeleştirilmiştir.
Tirge ‘Masa’ (Köylü, işte bu miniciklerin tirgenin üstüne çıkarak, yır
okumasına biter. Köylüsü de kentlisi de güneşin son ışıkları gökte oynaşırken,
içki tirgesine oturmaktan, içkisini yudumlamaktan büyük bir beğeni duyar.)
Masa anlamında kullanılan kelime, sık kullanılmayan yeni öz Türkçe kelimelerden olduğu için Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü, Türkiye Türkçesi Ağızlar
Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu’nda yer almamaktadır. Yazarın, Türkiye’deki
öz Türkçecilik hareketinden etkilenerek kullandığı tahmin edilen bu sözcük,
Nurullah Ataç’tan yapılan alıntıda şu şekilde geçmektedir: ‘Tinlerin (ruhların)
yolu yordamıyla çağrılınca tirge (masa) başına seğirtecek üşüştüklerine varıncaya dek türlü nenlere (şeylere) inanır, yırlarında (şiirlerinde) olsun, düzeyitlerinde (nesirlerinde) olsun yazağından (kaleminden) ne çıkmışsa hepsinde
ölmez derin derin...’ (Ataç, 2007: 110).
İşyar ‘Görevli, memur’ (Cemal, ortaokuldan liseye, liseden işyarlığa geçti.) Genel kullanımda pek fazla yer almayan sözcük, Türkçe Sözlük’te eski bir
sözcük olarak ‘bir işle görevli olan kimse, görevli, memur’ anlamlarıyla verilir.
Ayrıca sözcük, ‘iş’ kökünden türetilen yeni bir yapı olduğundan Ağızlar Sözlüğü, Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu’nda yer almamaktadır.
Yıldırıcılık ‘Tedhiş ve terör faaliyetleri’ (Yıldırıcılık günlerinde köydeki
Rumlar ile aralarında bir çarpışma olmamıştır. Bir yıldırıcılık çağı yaşanmış, bir
yönetim değişikliği olmuştu.) Özleştirme Kılavuzu, ‘terör’ için yıldırı ve yıldır285
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ma biçimlerini önermiştir. Türkçe Sözlük’te ise, ‘yıldırma ve yıldırmak’ biçimleri gözdağı vermek anlamıyla verilmiştir. Kelimeye Ağızlar Sözlüğü ve Tarama
Sözlüğü’nde rastlanmamıştır.
Ayakyolu ‘Tuvalet’ ( Ayakyolu evlerin bahçesinde en uçtadır.) Türkiye
Türkçesi Ağızlar Sözlüğü’nde de ‘tuvalet, kenef’ anlamında geçen sözcük, Türkçe Sözlük’te de aynı anlamla yer almaktadır.
Gönüldeş ‘Arkadaş, dost, ahbap’ (Dayanamayıp köylü gönüldeşime: ‘Bununla evler bal gibi gözetlenir’ dedim.) Kelime, Türkçe Sözlük’te gönüldaş biçiminde geçer ve ‘duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost’ anlamı verilir. Ağızlar Sözlüğü’nde yer almayan kelime, Tarama Sözlüğü’nde ‘göŋüldeş’
biçiminde geçer ve ‘ahbap, yakın dost’ anlamı verilir. Tarama Sözlüğü’nden
hareketle 15. yy.da kullanıldığı tespit edilen kelime, Özleştirme Kılavuzu’nda
da yer almakta ve ‘ahbap’ın karşılığı olarak önerilmektedir.
Esrik, Esrikleşmek ‘Sarhoş, sarhoş olmak’ (Ama kazı koz anlayan esrikler, konu dışı sorularla ortalığı karıştırdılar.) Türkçe Sözlük’te esrik ‘sarhoş’
anlamında, esrimek ise, ‘sarhoş olma işi’ anlamında yer alır. Aynı anlam Ağızlar
Sözlüğü’nde de (Çorum, Tokat, Ankara) yer alır; ancak ‘sarhoş olmak’ anlamında esirmek (Eskişehir, Bolu, Ankara) biçimi görülür. Tarama Sözlüğü’nde esrik,
esrük, esirik biçimleri ‘1. Sarhoş 2. Deli, meczup 3. Kızgın, öfkeli’ anlamlarında;
esirmek, esrimek ise ‘1. Sarhoş olmak, aklını kaybetmek, delirmek, kendinden
geçmek. 2. Azgınlaşmak, sertleşmek, çok kızmak’ anlamlarında geçer. Özleştirme Kılavuzu, fiil şeklini almamakla birlikte aynı kelimeyi ‘sermest’ karşılığı
olarak önerir. Nitekim sermest de aynı anlama (sarhoş) karşılık gelmektedir.
Ayak topu ‘Futbol’ (Köylerimize ayak topu yeni girmiştir.) Kelime, Türkçe Sözlük ve Özleştirme Kılavuzu’nda aynı anlamla yer almaktadır. Yeni türetilen bir kelime olan ayak topu’na, Ağızlar Sözlüğü’nde rastlanmamıştır.
Cırlamak ‘Oyunda mızıkçılık etmek’ (‘Ben oynamam oğlum, cırladım’
der.) Tabiat taklidi bir sesten oluştuğu görülen bu kelimenin, anlam genişlemesine uğrayarak ‘oyunda mızıkçılık etmek, sorun çıkarmak’ anlamında kullanıldığı görülür. Ancak Türkçe Sözlük’te, kelimenin özüne bağlı kalınarak sadece ‘ince ve usandırıcı ses çıkarmak’ anlamının verildiği görülür. Ağızlar Sözlüğü’ne bakıldığında ise, temel anlam (ince ses çıkarmak) yanında ‘oyunda mızıkçılık etmek’ (Aydın, Elazığ, Niğde, Kıbrıs) anlamının geçtiği de görülmektedir. Kelimeye Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu’nda rastlanmamıştır.
Tutulmuş katil ‘Kiralık katil’ (Nereye kaçacaksınız? Tutulmuş katiller…Muhtarın köpekleri…) Ölçünlü Türkiye Türkçesinde ‘bir kimseyi öldürmek
için bir başkası tarafından tutulan kimse’ anlamında kullanılan kiralık katil,
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yukarıdaki örnekte Türkçeleştirilerek farklı bir yapıya dönüştürülmüştür. Tutulmuş katil kullanımı, günümüz Kıbrıs ağzında pek yaygın değildir.
Yolcu arabası ‘Otobüs’ (Muhtar’ın oğlunun yolcu arabası vardı. Her gün
kente köylüleri götürüp getiriyordu.) Türkiye Türkçesinde ‘yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt’ anlamında kullanılan İngilizce kökenli otobüs, günümüz Kıbrıs ağzında da kullanılmaktadır. Ayrıca Kıbrıs ağzında, yine İngilizce kökenli
bas (< İng. bus) sözcüğü, ‘otobüs’ anlamında kullanılmaktadır. Örnekte geçen
ve ‘otobüs’ yerine kullanılan yolcu arabası sözcüğü ise, Türkçe Sözlük’te yer
almamakla birlikte, incelenen diğer eserlerde de görülmemektedir.
Özdeş ‘Aynı, benzer’ (Özdeş suçlamalar, özdeş kuşkulanmalar sürüp gitti.) Özleştirme Kılavuzu’nda ‘aynı, identik’ karşılığı olarak önerilen ve yeni nesil öz Türkçe kelimelerden olan özdeş, Türkçe Sözlük’te de ‘her türlü nitelik
bakımından eşit olan, ayırt edilemeyecek kadar benzer olan, aynı’ anlamında
geçer. Yeni türetilen bir yapı olmasına karşın, 1963 yılında Kıbrıslı Türk yazar
Kutlu Adalı tarafından sıkça kullanılmış olan özdeş sözcüğü, Türkiye Türkçesi
Ağızlar Sözlüğü ile Tarama Sözlüğü’nde yer almamaktadır. Ancak bu kelimeye
benzer bir yapıda olan gönüldeş sözcüğü, eski öz Türkçe kelimelerin yer aldığı
Tarama Sözlüğü’nde geçmektedir (bk. gönüldeş). Dolayısıyla, özdeş yapısına
benzeyen bu tip yeni öz Türkçe kelimeleri, Türk dilinin köklü geçmişi bağlamında değerlendirmek gerekir.
Beti ‘Şekil, biçim’ (Fakat köyün gerçek dertleri, gerçek sorunları ile uğraşan olmadı. Çeşmeler gene özdeş betide, akıp gitti! Su gene özdeş betide kullanıldı! 500 dönüm tutan tepelik topraklar düzleştirilip işlenir duruma getirilmedi. Daha önce yazdığımız Çamlıca köyüne değin yer adları bu şerit içinde
özdeş betide Yayvan Dere’ye doğru gidiyor.) Türkçe Sözlük’te ‘resim ve heykel
sanatlarında varlıkların biçimi’ anlamında geçen sözcük, Ağızlar Sözlüğü’nde
‘mektup, yazı (Kırşehir)’ şeklinde farklı bir anlamla görülür. Günümüzde, örnekteki gibi ‘şekil, biçim, tarz’ anlamlarında pek kullanılmayan beti sözcüğü,
Tarama Sözlüğü ile Özleştirme Kılavuzu’nda yer almamaktadır.
Kıya ‘Cinayet’ (Kıbrıs’ın her köyünde kıya olur. Ama en alçakça, en korkunçça işlenen kıyalar, daha çok dağlık bölgelerdeki köylerde görülür.) Türkçe
Sözlük ile Özleştirme Kılavuzu’nda aynı anlamla geçen sözcük, Ağızlar Sözlüğü’nde yer almamaktadır. Tarama Sözlüğü’nde ise, kıya sözcüğü için ‘kıyasıya,
sert’ anlamı verilir.
Öldürmen ‘Katil, eşkıya’ (Kıbrıs’ta en çok ad yapmış, Baf köylerine korku salmış, kolluğu yıllarca uğraştırmış en ünlü öldürmenler Hasan Bulliler’dir.
Hasan Bulliler’den daha insaflı olan Mida ise, kolluğu onlardan daha çok uğraş287
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tırmış ünlü bir öldürmendir.) Türkçe Sözlük, Ağızlar Sözlüğü ve Tarama Sözlüğü’nde yer almayan kelime, Özleştirme Kılavuzu’nda öldüren olarak geçer ve
‘katil’ karşılığı verilir. Türkçe Sözlük ise, benzer anlama yönelik olarak öldürücü biçimini verir.
Arı yürekli ‘Temiz yürekli’ (Köylerimizin bunlardan yoksun olacağını
sanmak için ise, kişinin çok arı yürekli olması gerekir.) Türkçe Sözlük’te aynı
anlamla temiz yürekli şeklinde geçen sözcük Ağızlar Sözlüğü, Tarama Sözlüğü
ve Özleştirme Kılavuzu’nda yer almamaktadır. Ancak, Özleştirme Kılavuzu,
temiz ve kalp sözcüklerini ayrı ayrı ele almıştır. Tarama Sözlüğü’nde ise, ‘saf
kalpli, temiz yürekli’ anlamları için açuk gönüllü ifadesi yer almaktadır.
Günce ‘Gazete’ (Telefondan bir gömlek daha aşağı, dedikodu yapan kadına da köylü, gündelik bir güncemizin adını taktı: Bozkurt!) Günce sözcüğü,
Türkçe Sözlük’te ‘günlük’ şeklinde farklı bir anlamla yer almaktadır. Tarama
Sözlüğü ile Özleştirme Kılavuzu’nda bulunmayan sözcük, Ağızlar Sözlüğü’nde
‘gazete (Antalya)’ anlamıyla geçer. Türkiye’nin Antalya bölgesi ile Kıbrıs arasında bu yönde bir etkileşim olabileceği düşünülebilir. Nitekim ele alınan örneklerin yazarı Kutlu Adalı’nın uzun yıllar boyunca Antalya’da yaşadığı bilinmektedir.
Ulusçu, ülkülü ‘Milliyetçi, idealist’ (Köylünün uyanışı koyu ülkülü, koyu
ulusçu Denktaş’ı gönendirmiş. Çünkü eski öğretmen köyden alınmış, yerine
ülkülü bir öğretmen atanmıştı.) Günümüzde pek kullanılmayan, ancak Türkçe
Sözlük ile Özleştirme Kılavuzu’nda aynı anlamda yer alan ulusçu sözcüğünün
eksiz hali, Tarama Sözlüğü’nde geçmekte ve ‘aşiret, halk, millet, kavim’ anlamı
verilmektedir. Ağızlar Sözlüğü de ulus için ‘göçebe (Çanakkale), oba (Maraş),
aşiret, kavim (İzmir)’ anlamlarını verir. Türkiye Türkçesinde söz konusu anlama yakın olarak milliyetçi veya ulusalcı biçimleri kullanılmaktadır. ‘İdealist’
anlamında kullanılan ülkülü ise, ölçünlü Türkiye Türkçesinde ülkücü biçiminde
kullanılmakta ve ‘bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist’ anlamına gelmektedir. Yer yer ‘idealist’ anlamında ülkücü biçimini de tercih eden yazar,
ayrıca ‘milliyetçi’ anlamında Arapça kökenli millicilik sözcüğünü de kullanmaktadır: İyi izler bırakanlar, görevlerini yapanlardır, ülkücü olanlardır. Kimi köylü, öğretmenin milliciliğine vurgundur.
Aşevi ‘Mutfak’ (Evdeki eşyaları ile aşevi takımlarını yeniliyor. Odun yerine gaz ocağı ile yemek pişiriliyor. Gaz ile işleyen buzdolabı alıyorlar. Bakır kap
yerine porselen tabak kullanılıyor.) Türkçe Sözlük’te, aşevi için ‘1. Lokanta 2.
Yoksullara parasız yemek yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane 3. Düğün nişan
vb. toplantılarda, verilecek yemekleri hazırlamak için geçici olarak mutfak ola288
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rak kullanılan yer 4. Tekkelerde yemek pişirilen yer’ anlamları verilir. Fakat,
‘mutfak’ anlamında aşhane sözcüğü yer almaktadır. Ağızlar Sözlüğü’nde de
aşevi için yaygın bir kullanım olarak ‘mutfak (Isparta, Zonguldak, Konya…) ve
lokanta (Kocaeli, Elazığ)’ anlamları geçer. Özleştirme Kılavuzu’nda bulunmayan kelime, Tarama Sözlüğü’nde aşevi, aş ocağı, aş damı biçimlerinde geçer ve
‘matbah (mutfak)’ anlamı verilir.
Olucu ‘Gelişmeye müsait, umut verici’ (Bir öğretmen hafta sonu tatilinde
köyden kaçıyorsa, o öğretmen olucu değildir.) Kıbrıs Türk ağzında, özellikle
‘umut verici’ anlamında sıkça kullanılan bu kelime, Türkçe Sözlük’te bulunmamakla birlikte Özleştirme Kılavuzu ile Tarama Sözlüğü’nde de yer almamaktadır. Fakat, kelimenin Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü’nde olucu (Niğde),
oldacı (Adana, İçel), oldaç (Adana, Antalya), olguçlu (Aydın) biçimlerinde yer
aldığı ve hepsinde de ‘şişman, büyümeye, gelişmeye elverişli olan’ anlamında
kullanıldığı görülür.
Anıklamak ‘Hazırlamak’ (Öğretmen, İngiliz devrinde iken bir müsamere
anıklamış.) Günümüz Kıbrıs ağzında pek kullanılmayan ve Özleştirme Kılavuzu’nda da yer almayan sözcük, Türkçe Sözlük ile Tarama Sözlüğü’nde ‘hazırlamak’ anlamıyla geçer. Ağızlar Sözlüğü’nde ise, anıklamak (Burdur, Denizli, Ankara, Konya…) şekli için ‘1. Vurmaya niyet etmek, korkutmak kastiyle vuracakmış gibi yapmak (Burdur, Denizli, Muğla) 2. Tereddüt etmek, karar verememek (Denizli, Konya) 3. Yöneltmek, nişan almak (Muğla) 4. Zayıflamak
(Niğde)’ anlamları verilir. Görüldüğü üzere; ele alınan örnek, Tarama Sözlüğü’ndeki eski anlama uygun bir şekilde ‘hazırlamak’ manasıyla kullanılmıştır.
Domuz ‘Buldozer’ (Yeni köy, eski köyün tam karşısına düşüyor. Yeri
şimdiden domuzlarla düzeltildi.) Kıbrıs Türk ağzındaki farklı ve ilginç sözcüklerden biri olan domuz, temel anlamı yanında ‘buldozer’ manasıyla da kullanılmaktadır. Kıbrıslı Rumlar, ‘buldozer’ için choiros kelimesini kullanmaktadırlar. Choiros sözcüğü, Rumcada ‘domuz’ manasına gelmekte ve şiro şeklinde
telaffuz edilmektedir. Rumlar tarafından benzetme yoluyla oluşturulmuş bu
sözcük, zamanla Kıbrıslı Türkler tarafından da tercih edilmiştir. Ele alınan örnek ise, günümüz Kıbrıs Türk ağzında sıkça kullanılan şiro ‘buldozer’ sözcüğünün Türkçeleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Rumcadan Türkçeye geçmiş sözcüklerin bu şekilde Türkçeleştirilmesi, Kıbrıs Türk yer adlarında da sıklıkla
görülür (Erciyas, 2010: 126).
Bitek ‘Verimli’ (Türklerin bir dönümü bulan çok bitek topraklarının,
Rumların eline geçmesini istemedikleri için, Cumhuriyetle birlikte hemen köye
döndüler. Günlerden bir gün, İliyafodez kilisesinin papazı, Aşera’ya gelerek bu
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sulu bitek topraklarda gezinir.) Özleştirme Kılavuzu’nda yer almayan sözcük,
Türkçe Sözlük ile Ağızlar Sözlüğü’nde (Afyon, Zonguldak, Maraş, Hatay…) ‘verimli’ anlamında geçmektedir. Tarama Sözlüğü ise, bitek için ‘bitki biten yer’
anlamını vermektedir.
Konukluk ‘Misafirlik’ (Dördüncüsü; Baf ilçesinin Aktepe köyündeki konuklukta güzel bir gece geçirişim.) Türkçe Sözlük’te ‘konuk olma durumu, misafirlik’ anlamında geçen kelime, Özleştirme Kılavuzu’nda da ‘misafirlik’ karşılığında önerilmiştir. Konukluk sözcüğü, Tarama Sözlüğünde ‘1. Misafirlik 2.
Ziyafet’; Ağızlar Sözlüğü’nde ise ‘düğünden sonra kız evinin damat tarafına
verdiği yemek (Sivas, Kırklareli)’ anlamlarında geçmektedir.
Nen ‘Şey’ (Köylü ile esenleşir, kahveciden bir nen ister.) Türkçe Sözlük
ile Tarama Sözlüğü’nde yer almayan ve Arapça kökenli ‘şey’ karşılığında
kullanılan nen kelimesi, Ağızlar Sözlüğü’nde ‘1. Ninni (Adana), 2. Niye (Gaziantep), 3. İle (Gaziantep, Sivas)’ anlamlarında eşsesli olarak geçer. Özleştirme Kılavuzu ise, ‘şey’ kelimesi karşılığında nesne’yi önermiştir.
Yitmek ‘Kaybolmak’ (Ama bu gizleme güven verici miydi? Para yitmesi
olmaz mıydı?) Ölçünlü dilde pek fazla tercih edilmeyen kelime, ağızlarda ‘kaybolmak’ manasıyla yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kelimenin Türkçe Sözlük,
Tarama Sözlüğü, Ağızlar Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu gibi önemli eserlerde
de yer aldığı tespit edilmiştir.
Eslek ‘Başkasının buyruk ve dileklerini yerine getiren, söz tutan, yumuşak başlı, itaatli, muti’ (Yanında beslediği bütün varlıklar, onun en büyük, en
değerli, en eslek yardımcılarıdır.) Türkçe Sözlükte de aynı anlamla geçen sözcük, Özleştirme Kılavuzu’nda benzer şekilde ‘muti’ karşılığı olarak önerilmiştir.
Ağızlar Sözlüğü’nde ‘1. Söz tutan, yumuşak başlı (Ordu, Trabzon, Rize), 2. Çalışkan, gayretli (Gümüşhane, Rize), 3. Atılgan, çevik (Rize, Erzurum)’ anlamlarıyla geçen eslek biçimine Tarama Sözlüğü’nde rastlanmaz; ancak eserde söz
konusu anlamla ilgili olarak uyaca kelimesi geçmektedir.
Öğseyin ‘Elbette, mantıken’ (Öğseyin her köylünün kendine göre bir
övünmesi vardır. İşte kızına yaptığı çeyizle övünen bir baba. Her köy için bir
doktorun görevlendirilmesi öğseyin saçma bir görüştür.) Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu’nda yer almayan kelime, Ağızlar Sözlüğü’nde geçmekte ve ‘olur, elbette (Kütahya)’ anlamına gelmektedir. Eski dilde
‘akıl’ manasına gelen öğ ismine getirilen –sA yapım eki ile vasıta durumu ekiyle
oluşturulduğu düşünülen kelimenin, ‘mantıken’ anlamı da dikkate alınmalıdır.
Kurağ ‘Şirket’ (Köylü denen bu madenin gerek örgütlere, gerek kurumlara, gerek kurağlara gerekse bireylere yaptığı yardımı, desteği örneklerle de
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anlatabiliriz.) Örnek cümlede ‘şirket’ anlamında geçen yeni türetilmiş bu sözcüğe, incelenmeye tabi tutulan eserlerin hiç birinde rastlanmamıştır. Özleştirme Kılavuzu, ‘şirket’ için ortaklık sözcüğünü önermiştir.
Büküm ‘Viraj, dönemeç’ (Bu bölgedeki köylerin yolları dardır, uçurumludur, sert bükümlüdür.) Ağızlar Sözlüğü’nde de belirtildiği gibi, büküm sözcüğü ‘dönemeç, viraj’ manasıyla Kıbrıs’ta kullanılmaktadır. ‘Dönemeç’ anlamıyla
ilgili Ağızlar Sözlüğü’nde bük (Afyon, Bolu, Artvin, Antalya…) şekli de geçmektedir. Türkçe Sözlük ise, aynı anlamla ilgili olarak bük ve büklüm şekillerini
vermektedir. Kelime, günümüz Kıbrıs ağzında sıklıkla kullanılmaktadır.
Taplamak ‘Kabul etmek, benimsemek’ (Atatürk devrimlerini bütün Kıbrıs Türkleri hiçbir baskıya hiçbir yasaya gereksinim duymadan tap-slamışlardır.) Örnek cümlede, ‘tapsamak’ şeklinde yanlış yazıldığı tahmin edilen
kelimenin doğru biçimi taplamak’tır. Türkçe Sözlük ile Özleştirme Kılavuzu’nda yer almayan sözcük, Ağızlar Sözlüğü’nde ‘1. Saptamak (Kayseri) 2. Kestirmek (Maraş, Ankara, İçel, Adana) 3. Bir işin olabileceğine inanmak, aklı yatmak (Yozgat) 4. Sahip çıkmak, malımsımak (Niğde)’ anlamlarıyla geçer. Ele
alınan örnekteki ‘kabul etmek, onaylamak, sahiplenmek’ anlamıyla Türkiye
Türkçesi ağızlarında kullanılan taplamak fiili, Tarama Sözlüğü’nde de ‘razı
olmak, kabul etmek, istemek, muvafık görmek’ anlamlarıyla yer almaktadır.
Nite ‘Nasıl’ (Devrimlere karşı bir gerici, Kıbrıs’ta nite olur da köprü başları kurar? Nite olur da böyle bir din adamına para toplanır, avucuna tut edilir?) Türkçe Sözlük ile Tarama Sözlüğü’nde de aynı anlamla yer alan ve eski bir
kullanıma örnek olan nite yapısı, Özleştirme Kılavuzu ve Ağızlar Sözlüğü’nde
bulunmamaktadır.
Sinlik ‘Mezar’ (Atatürk devrimlerinden önce doğmuş birçok Kıbrıslı
Türk köylü, çarşaflarını sinliğe değin götüreceklerdir.) Kelime, Türkçe Sözlük’te aynı anlamla geçmektedir. Özleştirme Kılavuzu’nda yer almayan sinlik
sözcüğü, Ağızlar Sözlüğü’nde de ‘mezarlık (Adana)’ manasıyla verilir. Tarama
Sözlüğü’nde ise, ‘mezar ve mezarlık’ için sinle sözcüğü yer almaktadır.
Gergi ‘Perde’ (Aşağıda bir tiyatro sahnesinin gergisi gibi büzgülü
kayaların, pilili etek görüntülerinin, doğrusu doğa elinden çıkmış olduğu bizi
kuşkulandırıyordu!) Türkçe Sözlük’te de ifade edildiği üzere, halk dilinde
‘perde’ anlamıyla kullanılan sözcük, Ağızlar Sözlüğü’nde de aynı anlamla geçmektedir (Burdur, Denizli, Aydın, Çorum, Ankara, Muğla).Tarama Sözlüğü’nde
de gergi, gergü biçimleri ‘1. Çarmık, işkence aleti 2. Perde’ anlamlarıyla verilir.
Kelimeye, Özleştirme Kılavuzu’nda rastlanmamıştır.
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Kıbrıslı Türk yazar Kutlu Adalı’nın Dağarcık adlı eserinden seçilen öz
Türkçe kelimelerin sırasıyla incelenmesi ve önemli sözlükler açısından değerlendirilmesi kapsamında ortaya konulan bu çalışmada, Türkiye Türkçesinin
söz varlığına katkı sağlayacak önemli noktalar verilmeye çalışılmıştır. Ele alınan tüm kelimelerin ilgili sözlükler yardımıyla açıklanması, Türkçedeki kavramların farklı şekillerdeki ifade gücünü göstermesi bakımından yararlı olmuştur.
İncelenmeye tabi tutulan bazı kelimelerin özellikle Türkçe Sözlük’te yer
almadığı tespit edilmiştir. Her geçen gün söz varlığını geliştiren ve bu yolla
evrensel iletişim düzeyinde imkânlarını zorlayan Türkiye Türkçesi, buna bağlı
olarak söz varlığı kapasitesini de artırmalıdır. Bunun yolu da, çalışmada belirtildiği üzere, Türkçenin zengin söz türetme gücünden yararlanma ve eski kelimelerin hatırlanmasından geçmektedir.
Söz varlığıyla ilgili karşılaştırmalı olarak ele alınan bu çalışma, bilinmeyen bazı ifade ve kavramların Türkiye Türkçesine kazandırılması ve bunlar
üzerinde tartışmayı başlatması halinde amacına ulaşmış olacaktır.
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Özet
Uygulamalı dilbilimin bir alt alanı olan Adli Dilbilim (Forensic Linguistics), dilbilimsel yöntemlerin adli olgu ve olaylara uygulandığı bilim dalıdır. Suçun ve olayların
çözümlenmesinde önemli bir rol oynayan ve uzmanlık isteyen bu bilim dalı, sözel ya da
yazılı bir iletiyi aktaran kişinin tarzı, niyeti ya da duygu durumundaki ayırıcı özellikler
ve örüntüleri çözümlemek amacıyla dili incelemektedir. Özellikle son dönemlerde,
birçok adli olayın çözülmesinde adli dilbilimcilerin doğrudan bir rolü olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada adli metinlerin çözümlenmesinde dilbilimsel inceleme yöntemlerinin ele alınması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmamızda üç örnek vaka ele alınmış ve bu vakaların ayrıntılı dilbilimsel çözümlemelerine
yer verilmiştir. Adli metinlerin incelenmesinde özellikle anlam türlerinden çokanlamlılığın sözcüksel anlam belirsizliği açısından iletişimde özel bir yeri olduğu ve bunun da
önemli bir sorun oluşturduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Adli metinler, Adli dilbilim, Dilbilimsel analiz

Linguistic Autopsy in Forensic Texts
Abstract
Forensic Linguistics, a sub-field of applied linguistics, is the discipline in which
linguistic methods are applied to forensic case and events. This discipline requires an
expertise and plays an important role in the resolution of crime and incidents. Forensic linguistics examines language in order to analyze the distinctive features and patterns in the style, intention or mood of the person transmitting a verbal or written
message. Especially in recent years, it has been seen that forensic linguists take a crucial role directly for solving many forensic cases. Therefore, the present study aims to
discuss linguistic analysis methods in the analysis of forensic texts. In line with this
purpose, three forensic case studies were investigated with using the detailed linguistic analyzes techniques. In the analysis of forensic texts, it is thought that especially
polysemy, one of the types of meaning, has a special role in communication in terms of
lexical ambiguity, and this also constitutes an important problem.
Key Words: Forensic texts, Forensic Linguistics, Linguistic analyses
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GİRİŞ
Adli dilbilim, dilbilim verilerinden hareketle adli metinlerde tespit çalışmaları yapan dilbilimin bir alt dalıdır. “Dil, suç ve kanun arasındaki arayüz”
olarak tanımlanan (Malini ve Tan, 2016) kavram ilk olarak Timothy J. Evans
davasının ifade tutanaklarını analiz eden İsveçli dilbilimci Jan Svartvik tarafından kullanılmış ve literatüre kazandırılmıştır (Coulthard ve Johnson, 2010).
Startvik, kızını öldürmekle suçlanan Timothy Evans'ın polis sorgusundaki ifadelerinde, sorgu memurlarının tartışmalı ve suçlayıcı ifadelerinin olduğunu
belirtmiştir. Svartvik’e göre Evans’ın kızının ölümünü ele alan bazı ifade tutanakları, ölçülebilir bir şekilde farklı bir yapıya sahipti ve bu durum da ancak
yeni bir adli uzmanlık alanı “Adli Dilbilim” verileri ile ortaya çıkarılabilirdi.
(Gibbons, 2003). Evans’ın suçlu bulunup idam edilmesinden sonra elde edilen
verilerin de yardımıyla olay tekrar soruşturulmuş ve asıl suçlu ortaya çıkmıştır. İdamından 16 yıl sonra çözülen bu olay ile kendisine iade-i itibar gerçekleştirilmiştir (Svartvik, 1968: 18).
Suçun ve olayların çözümlenmesinde önemli bir rol oynayan ve uzmanlık isteyen Adli Dilbilim, sözel ya da yazılı bir iletiyi aktaran kişinin tarzı, niyeti
ya da duygu durumundaki ayırıcı özellikler ve örüntüleri çözümlemek amacıyla dili incelemektedir. Günümüzde birçok ülkede adli olayların aydınlatılmasında adli bilirkişi sıfatıyla çoğu zaman dilbilimcilere başvurulmaktadır. Adli
metin türleri üzerinde analizler yapan adli dilbilimciler sırası geldiğinde adli
bir olayın çözümlenebilmesinde, iz sürülmesinde ya da hâkimin kanaat oluşturmasında önemli rol oynayabilmektedir (Karaman, 2017).
Adli Dilbilimin intihar, şantaj ve fidye mektupları, sorgu ve ifade tutanakları, telefon ve e-posta mesajları, sosyal medya incelemeleri, kimliği belirlenemeyen konuşmacı tespiti, senet ve anlaşmalar, ses ve el yazısı çözümlemeleri
gibi geniş bir inceleme alanı bulunmaktadır (Olsson, 2008). Ayrı bir uzmanlık
alanı olarak ilk kez 1968 yılında ortaya çıkmasına rağmen Adli Dilbilim alanında yapılan çalışmalar özellikle 1980’li yıllardan sonra hız kazanmıştır (Rizza,
2015; Basım, 2012). Polis sorgulamalarındaki dil kullanım özellikleri üzerine
Memon ve Stevenage (1996) tarafından yapılan bir çalışmada, görüşmecinin
olay hakkındaki bilgisinin artmasıyla, sanık ve/veya tanıkları kapalı sorulara
(evet-hayır sorularına) yönlendirdiği ve böylelikle suçun daha kısa sürede
itiraf ettirildiği sonucuna ulaşılmıştır (Memon ve Stevenage, 1996). Yine Basim
ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada, Irak ordusunun özel
kuvvetlerinde görev yapan bir askerin şüpheli ölümünde, maktulün yanında
bulunan el yazısı ile yazılmış intihar mektubunun incelendiği çalışmada, inti294
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har mektubundaki cümlelerin çok uzun olduğu, profesyonel bir el tarafından
maktule ait imzanın taklit edildiği ortaya konularak asıl failin bulunmasına
katkı sağlanmıştır (Basım, 2012). Bu çalışmayı destekler şekilde, Tanrıvere
(2016) tarafından yapılan çalışmada da 23’ü sahte, 24’ü gerçek olmak üzere
toplam 47 intihar mektubu psikodilbilimsel içerik ve tür özellikleri bakımından adli dilbilim ekseninde incelenmiş ve çalışmanın sonucunda intihar mektuplarının kendine özgün bir tür teşkil ettiği belirtilmiştir. Adli dilbilimde tür
çalışmaları açısından önem arz eden bu çalışma ile bir anlamda gerçek intihar
mektuplarının örnek şablonu çıkarılmaya çalışılmıştır (Tanrıvere, 2016).
Suçun ve olayların çözümlenmesinde önemli bir rol oynayan ve uzmanlık isteyen Adli Dilbilim alanı, özellikle son dönemlerde, birçok adli olayın çözülmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada dört örnek
olgu adli dilbilim ekseninde incelenmiştir.
Olgu 1: “Perde Arası” romanını yazdığı sıralarda artık yeteneğini kaybettiğini düşünen İngiliz yazar Virginia Wolf, her gün savaş korkusu ve yeteneğini
kaybetmenin vermiş olduğu stres, dehşet ve korku sonucu 28 Mart 1941’de intihar etmiştir. Virginia Woolf, birisi kardeşi Vanessa Bell diğeri ise kocası Leonard
Woolf'a olmak üzere geride iki intihar mektubu bırakmıştır. Ölümünden yıllar
sonra ölümünü şüpheli bulan arkadaşları Wolf’u intihara sürükleyen nedenlerin
araştırılması için başvuruda bulunmuşlar ve Wolf’un geride bıraktığı intihar
mektuplarının adli dilbilimsel çözümlemesini talep etmişlerdir.
Yapılan detaylı adli dilbilimsel incelemede Wolf’un özellikle eşine bıraktığı notta duygu durumuna dikkat çekilmiş ve intiharının sebebinin de burada
aranması gerektiği belirtilmiştir.
(İntihar Mektubu) Leonard Woolf'a, 18 Mart 1941
"Sevgilim, yine çıldırmak üzere olduğumu hissediyorum. Yaşadığım o
korkunç anlara geri dönemem artık. Ve ben bu kez iyileşemeyeceğim. Sesler
duymaya başladım. Odaklanamıyorum. Bu yüzden yapılacak en iyi şey olarak
gördüğüm şeyi yapıyorum. Sen bana olabilecek en büyük mutluluğu verdin.
Benim için her şey oldun. Bu korkunç hastalık beni bulmadan önce birlikte
bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemezdim. Artık savaşacak
gücüm kalmadı. Hayatını mahvettiğimin farkındayım ve ben olmazsam, rahatça çalışabileceğini de biliyorum. Bunu sen de göreceksin. Görüyorsun ya, bunu
düzgün yazmayı bile beceremiyorum. Söylemek istediğim şey şu ki, yaşadığım
tüm mutluluğu sana borçluyum. Bana karşı daima sabırlı ve çok iyiydin. Demek
istediğim, bunları herkes biliyor. Eğer biri beni kurtarabilseydi, o kişi sen olur295
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dun. Artık benim için her şey bitti. Sadece sana bir iyilik yapabilirim. Hayatını
daha fazla mahvedemem. Bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemiyorum."
Wolf, eşine bıraktığı mektubunda “Söylemek istediğim şey şu ki, yaşadığım tüm mutluluğu sana borçluyum”, “Sen bana olabilecek en büyük mutluluğu
verdin”, “Bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemiyorum” ifadelerine yer vermektedir. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Wolf, başlangıçta
eşiyle mutlu bir hayat yaşamakta ve pozitif duygu durumlar sergilemektedir.
Ancak aynı mektubunda Wolf, sesler duymaya başladığını ve odaklanamadığını belirtmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri 2. Dünya Savaşı sırasında
Nazilerin 7 Eylül 1940 ve 16 Mayıs 1941 yılları arasında Birleşik Krallığı çok
yoğun bir şekilde hava bombardımanına tutması olayı olarak düşünülmektedir. Yapılan detaylı adli dilbilimsel çözümlemede, tarihe Blitz Olayları olarak
geçen bu bombardıman sonrası Wolf’un psikolojik olarak olumsuz yönde etkilendiği, hatta mektubunda yazdığı “Sesler duymaya başladım” ifadesinin de
bipolar bozukluk hastalığının belirtilerinden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yine Wolf’un, “Odaklanamıyorum”, “Ve ben bu kez iyileşemeyeceğim”, “Artık
savaşacak gücüm kalmadı”, “Eğer biri beni kurtarabilseydi, o kişi sen olurdun.”
Artık benim için her şey bitti” gibi ifadelerinden umutsuzluk ve karamsarlık
içinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu da Wolf’un, bipolar bozukluk hastalığının
belirtilerinden olan depresyon içinde olduğunu göstermekte ve O’nu intihara
sürükleyen asıl sebebin bu hastalık ve duygu durumundan kaynaklandığı sonucunu ortaya koymaktadır.
Olgu 2: Avustralya’nın yerli halkı olan Aborjinlerin Avustralya hukuk sisteminde yaşamış oldukları dezavantajların başında İngilizcenin bölgesel kullanımındaki farklılıklar gelmektedir. Torres Boğazı Adaları’nda yaşanan bir olayda şüpheli kişinin verdiği ifadede ‘(Avusturya İngilizesi) killem’ [= (İngilizce)
killed him] fiilini kullanarak kendini itirafçı konumuna oturttuğunu, daha sonra
vermiş olduğu ifadesinde ise, mağduru kasten öldürdüğüne dair bir itirafta bulunmadığını belirtmiştir. Şüphelinin ilk ifadesi uzman bilirkişi niteliğinde bir adli
dilbilimciye sevk edilmiştir.
Bilindiği üzere, bir dildeki sözcüğün temsil ettiği kavram alanı diğer dilde temsil ettiği kavram alanından daha geniş veya dar olabilir. Dilbilimin bir
alt alanı olan anlambilimden (semantic) çokça yararlanan Adli Dilbilim literatüründe bu durum “Kısmi Eşdeğerlik (Partial Equivalence)” olarak tanımlanmaktadır. Burada, ‘(İngilizce) kill’ sözcüğü de Kısmi Eşdeğerlik olgusuna bir
örnek teşkil etmektedir.
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Mutlak Eşdeğerlilik (Absolute Equivalence)
(İngilizce-Avusturya İngilizcesi) kill = kill [=öldürmek]
Kısmi Eşdeğerlik (Partial Equivalence)
(İngilizce-Avusturya İngilizcesi)-Pidgin kill = hit [=vurmak; darp etmek]
Bu olguda, Kuzey Avustralya’nın Torres Boğazı Adaları’nda kullanılan
İngilizcede ‘killem’ [onu öldürdüm] fiilinin aslında standart kullanımdan saptığı ve uluslararası melez bir dil statüsü olan Pidgin (Pidgin) niteliğine yükseldiği, dolayısıyla sözcüğün yaygın kullanıma göre daha geniş bir kavram alanına
sahip olduğu görülmektedir. Nitekim bu çözümlemeden hareketle, mahkemeye
verilen adli dilbilim bilirkişi raporunda da vurma eylemiyle ölüme sebebiyet
veren şüpheli için kasten adam öldürmeye yönelik ceza verilemeyeceğine,
şüphelinin ifadesinin öldürme eylemine yönelik bir itiraf niteliği barındırmadığından öldürmeye yönelik işlem göremeyeceğini belirtilmiştir.
Olgu 3: 2004 yılında ABD’de Iraklı bir Kürt sığınmacı yapılan operasyon
sonunda yakalanmıştır. Omuzdan ateşlemeli bir füze aldığı ve Birleşmiş Milletler
Pakistan elçisine suikast planladığı için kara para aklamakla suçlanmaktadır.
Şüpheli, dini yönelimleri olan bir terör örgütüyle iş birliği yapmaktan da suçlanır, çünkü söz konusu örgüte ait Kuzey Irak’ta kurulu olan bir eğitim kampında
bulunan adres defterinde isminin olduğu tespit edilmiştir. ABD Savunma Bakanlığı’na göre şüphelinin isminin yanında Arapça olarak ‘kak (komutan)’ sözcüğü
yer almaktadır.
Yapılan Adli Dilbilim incelemesinde, adres defterinde yer alan ve Arapça
olduğu düşünülen sözcüğün aslında Kürtçe olduğu ve Kürtçede yaygın bir biçimde saygı ifadesi olarak kullanılan ‘kak’ sözcüğünün karşılığı olan resmiyet
düzeyine göre ‘(İngilizce) Mr. (bay)’ ile ‘(İngilizce) brother (birader, kardeş)
anlamları taşıdığı tespit edilmiştir. Diğer bir söylemle, her iki sözcük de tesadüf eseri aynı morfolojik yapıya sahiptir, yani aynı dilbilimsel imgeler ile temsil edilmiştir, ancak kökensel farklılık sebebiyle anlambilimsel açıdan farklı
kavramlara gönderimde bulunmaktadırlar. Bu durum adli dilbilim literatüründe Yanlış Arkadaşlar (False Friends, False Cognates; Faux Amis) ve Eşdeğersizlik (Non-equivalence) olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla, şüphelinin adının
karşısında yazılı olan “kak” sözcüğünün anlamının tamamen farklı olduğu ve
bu da şüphelinin “dini yönelimleri olan bir terör örgütüyle iş birliği yapması”
durumunu ispatlamadığı sonucunu ortaya koymaktadır.
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Son yıllarda yeni bir uzmanlık alanı olan adli bilirkişilik kapsamında dilbilimcilerin uzmanlığına başvuran ülkelerin sayısında artış görülmektedir. Adli
metin türlerindeki özellikle de anlambilimsel çözümlemeler, sözcüksel anlam
belirsizliğinden kaynaklanan kavram kargaşalarının giderilmesi bağlamında
oldukça önemlidir. Bu çalışmada da dilbiliminin uygulamalı bir alt alanı olan
Adli Dilbiliminin, dilbiliminin kuramsal alt alanlarını oluşturan sözcükbilimi,
psikodilbilim ve anlambiliminden nasıl faydalandığı örnek vakalar üzerinden
gösterilmeye çalışılmıştır.
Suçun ve olayların çözümlenmesinde önemli bir rol oynayan ve uzmanlık isteyen Adli Dilbilim alanı, özellikle son dönemlerde, birçok adli olayın çözülmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu nedenle bu alanda yapılacak geniş kapsamlı çalışmaların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Bütçe komisyonları, bütçe hakkının meclis tarafından kullanılmasının bir tezahürü olarak 1876'dan beri Türk kamu mali yönetimi geleneğinde yer almaktadır. Bütçe komisyonlarının görev ve yetkileri meclis içtüzükleriyle ayrıntılarıyla belirlenmektedir. Ancak her anayasal düzenlemede Komisyonun bütçe ve kesin hesap kanunları
üzerindeki görev ve yetkilerine ilişkin açıklamalar bulunmaktadır. 6771 sayılı Anayasa
Değişikliği Kanunu 16 Nisan 2017 Referandumuyla onaylanarak Türkiye’de hükümet
sistemini değiştirmiş ve neticede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir.
6771 sayılı Kanun bütçe sürecini şekillendiren anayasal hükümlerde de farklılıklar
oluşturmuştur. Çalışmada, bütçe sürecinde büyük önem arz eden TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nun işlevleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber getirilen
düzenlemeler farklı ülke uygulamalarıyla karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Plan ve Bütçe Komisyonu, Anayasa Değişikliği

A Comparative Analysis of the Presidential Government System's Regulations Regarding the Budget Commission
ABSTRACT
Budget commissions have been in the Turkish public financial management tradition since 1876, as a manifestation of the exercise of the budget right by the parliament. The duties and powers of the budget commissions are determined in detail in
the parliamentary bylaws. However, in every constitutional regulation, there are
explanations regarding the duties and powers of the Commission on the budget and
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final account laws. The Constitutional Amendment Act No. 6771 was approved in April
16, 2017 by referendum in Turkey have changed the system of government and eventually introduced the Presidential System of Government. Law No. 6771 also created
differences in the constitutional provisions that shaped the budget process. In this
study, the functions of the Plan and Budget Commission of the Grand National Assembly of Turkey, which is of great importance in the budget process, and the regulations introduced with the Presidential Government System will be analyzed comparatively with different country practices.
Keywords: Presidential Government System, Plan and Budget Committee,
Constitutional Amendment

GİRİŞ
Hukuki açıdan bütçe kanunları, bazı özelliklerinden dolayı diğer kanunlardan ayrılmaktadır. İktisadi, mali, hukuki ve siyasi fonksiyonları olan bütçenin siyasi fonksiyonu iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi parlamento yürütmeyi bütçe aracılığı ile denetlemektedir. İkincisi bütçeler yürütmenin programını gerçekleştirmesinin en önemli aracıdır.
Devlet hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir yere sahip olan bütçe
kanunları Bütçe Komisyonu’nda görüşülmektedir
Çalışmanın amacı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ile birlikte bütçe
komisyonuna ilişkin getirilen düzenlemelerin ülke karşılaştırmaları yapılarak
ele alınmasıdır. Bütçe komisyonu konusunun incelendiği çalışmaların sınırlı
olması konuyu önemli hale getirmektedir. Çalışma kapsamını yasama organında yer alan komisyonlardan bütçe komisyonu ile sınırlandırılmıştır.
Çalışmada ilk önce kavramsal olarak bütçe komisyonu ve oluşturulma
nedenleri ele alınmış ve sonra farklı ülke yönetimlerinde uygulanan bütçe komisyonlarının yapısı incelenmiştir. Daha sonra Türkiye’de bütçe komisyonunun oluşumu, gelişimi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile getirilen düzenlemelerin bütçe komisyonuna etkileri ele alınmış ve Türkiye’deki bütçe
komisyonu ile diğer ülke uygulamaları karşılaştırılmıştır.
Çalışmada, teorik çerçeve ve uygulamalarla ilgili ulusal ve uluslararası
bilimsel ve akademik çalışmalar taranmıştır.
1.KOMİSYON KAVRAMI, BÜTÇE KOMİSYONUNUN GELİŞİMİ VE
KURULUŞ NEDENLERİ
1.1. Komisyon Kavramı
Türkçede komisyon kavramı “alt kurul” veya “bir işte aracılık eden kimseye verilen yüzdelik pay” anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu, 2020).
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İngilizcede “commission” olarak ifade edilen kavram “kurul”, “heyet”, “komite”
gibi anlamlara gelmektedir (Cambridge Dictionary, 2020). Türkiye’de önceleri
komisyon yerine “encümen” kelimesi kullanılmaktaydı (Çeliker, 2006: 6-7).
Encümen sözcüğü de alt kurul anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi komisyon
ve komite sözcükleri “encümen" ile aynı anlamda kullanılmıştır.
Çalışmadaki anlamıyla komisyon kavramı, İngilizcede ”comittee” ile ifade edilmektedir (Çeliker, 2006:6-7). Komite kelimesinin anlamı “alt kurul”
anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu, 2020).
Komisyon, bir işi yapmakla görevlendirilmiş alt kurul veya organdır.
Komisyonlar belli konularda uzmanlaşmış ve uzmanlık alanına uygun olarak
kendisine verilen işleri incelemekle yükümlü alt kurullardır (Boz, 1994:10).
1.2. Bütçe Komisyonunun Kuruluş Nedenleri ve Gelişimi
12. yüzyılda İngiltere’de, parlamentoların ortaya çıkmasında, kralın keyfî
olarak vergilendirme yapmasının önüne geçilmesi etkili olmuştur. 1215.tarihli
Magna.Carta.(Büyük.Ferman) ile vergilendirme parlamentonun iznine bırakılmıştır. 1688’den sonra Bill of Rights.(Haklar.Bildirgesi) ile vergilendirme yetkisi tamamen parlamentoya geçmiştir. Bu gelişmeler sonunda tahsil edilen
vergilerin harcamalarının denetlenmesi önemli olmuş ve böylece bütçe hakkı
doğmuştur (Tüğen, 2019:5).
Yasa yapmak, hükümeti denetlemek ve bütçeyi onaylamak parlamentoların temel görevleridir. Parlamentoların bu görevleri etkin bir şekilde yerine
getirilebilmesi için araştırma ve inceleme safhalarının iyi işletilmesi gerekmektedir. Bu amaçla parlamentolar kendi içlerinde komisyonlar kurmuşlardır.
Komisyonlar adeta meclis kurulunun küçültülmüş bir şekli gibidirler (Durgun,
2005: 49).
Meclislerin asıl görevi kanun koymaktır. Yasama meclislerinin, bu görevi
en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için yasa teklif ve tasarıları uzmanlık alanlarına göre komisyonlarda paylaşılmaktadır. Komisyonların iş bölümü şeklinde gerçekleştirdikleri bu faaliyetler yasama sürecini mümkün olduğunca hızlandırmaktadır. Komisyonlar meclis üyelerince oluşturulan yasama meclislerine tabi, dahili ve alt bir organ statüsündedir. Komisyonlar kanun koyma fonksiyonunun en zorlu kısmı olan yasa tekliflerinin incelenmesi aşamasında görev
almaktadır. Onaylama ise meclisler tarafından yapılmaktadır ( Tanör ve Yüzbaşıoğlu, 2012:262).
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2. BÜTÇE KOMİSYON YAPISINA İLİŞKİN ÜLKE ÖRNEKLERİ
Dünyada farklı hükûmet sistemleri uygulanmakla birlikte genellikle parlamenter hükûmet sistemi ile başkanlık sisteminin yaygın olduğunu görülmektedir.
2.1. Fransa
Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa’da yürütme gücü Cumhurbaşkanı ve Hükümet olmak üzere iki başlıdır. Parlamenter sistemden farklı
olarak esas yetki cumhurbaşkanında bulunmaktadır (Çelebi, 2012:56).
Başbakan ve hükümetin uygulama alanına ilişkin yetkileri çok azdır ve
cumhurbaşkanına bağımlıdır. Fransa Parlamentosunda yasama komisyonlarının oldukça güçlü bir konumda olduğu söylenebilir. Bütçe sürecinde Parlamento ve komisyonların rolüne ilişkin hükümler Anayasada ve İçtüzükte yer almaktadır (Deniz, 2007:72-73).
Komisyonların azami üye sayısının Millet Meclisi üye tamsayısının sekizde biri kadar olacağı, seçim yöntemleri ve siyasi parti gruplarının dağılımı
oranında temsil edileceği İçtüzükte düzenlenmiştir. Ulusal Meclis’te, kanun
tasarı ve tekliflerini görüşen iki tür komisyon bulunmaktadır: Geçici komisyonlar ve daimi komisyonlar. Maliye, Genel Ekonomi ve Bütçe İzleme Komisyonu da bir daimi komisyondur (Çelebi, 2012:63-64).
Komisyon, kendi yetki alanına giren konularda çıkartılacak kanunları
değerlendirmektedir. Bunlara bütçe kanunu, kamu maliyesi konularındaki
kanunlar, mahalli düzeyde vergilendirmeye yönelik kanunlar örnek oluşturmaktadır. Komisyon, Bütçe Kanun Tasarısı’nın yasallaşma sürecinde oldukça
etkindir. Ulusal Meclis ve Senato’da ayrı ayrı Bütçe Tasarısını inceleyen Bütçe
Komisyonu bulunmaktadır. Parlamentoya sunulan bütçe önce komisyonlarda
görüşülmektedir. Görüşmelere diğer komisyonların temsilcileri, milletvekilleri,
bakanlar, üst düzey bürokratlar, parlamentoda görevli uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılabilmektedir (Deniz, 2007:74).
Fransa’da son yıllarda gözetim, izleme/gözetim ve değerlendirme yöntemlerinin iyileştirilmesi için çok sayıda önlem alınmıştır. Meclis Bütçe Komisyonu içinde faaliyet gösteren ve Sayıştay’ın büyük ölçüde yardımcı olduğu Değerlendirme ve İzleme Birimi’nin kurulması bu önlemlerden biridir (Kesik,
2008:289 ).
2.2. Almanya Federal Cumhuriyeti
On altı federe devletten oluşan Almanya Federal Cumhuriyeti bir birlik
devletidir (Muratoğlu, 2014: 303). Hükümet sistemi de İngiliz parlamenter
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sisteminden esinlenilerek oluşturulan parlamentarizmdir. Ülke Federal Başbakan, Federal Cumhurbaşkanı ve iki kanatlı bir Federal Parlamento tarafından yönetilmektedir. Federal Parlamento, doğrudan seçimlerle göreve gelen
Federal Meclis (Bundestag) ile eyalet hükümetlerinin temsilcilerinden meydana gelen Federal Konsey’den (Bundesrat) oluşmaktadır (Karatepe, Önen ve
Arıbaş, 2014:22). Almanya Federal Cumhuriyeti’nde iki başlı bir yürütme organı vardır. Federal Cumhurbaşkanı yürütme organının sorumsuz tarafı iken,
Federal Hükümet meclise karşı sorumludur. Federal Devlet’in ve eyaletlerin
kendi yasama, yürütme ve yargı organları bulunmaktadır. Almanya’da Federal
Konsey aracılığıyla eyaletler, merkezi karar alma süreçlerine dahil olmaktadır
(Can, 2004:68).
Federal Meclis’te yasama sürecini daha etkin kılabilmek için daimi komisyonlar oluşturulmuştur. Ayrıca hükümetin kontrol edilmesi amacıyla araştırma komisyonları da vardır. Savunma Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Avrupa Birliği Konuları Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu’nun oluşturulması
anayasa tarafından hükme bağlanmıştır. Bunların dışındaki komisyonlar Federal Meclis İçtüzüğü ile belirlenmektedir (Federal Meclis’e Bakış, 2014:3). Bütçe
Komisyonu, İçtüzükte düzenlenmiş komisyonlardan biridir.
Bütçe Komisyonu başkanlığı teamüle göre bir muhalefet üyesine verilmektedir. Bu anlayış, Bütçe Komisyonunun hükümeti kontrol etme işlevine
vurgu yapmaktadır. Bütçe Komisyonu aracılığıyla, Federal Meclis kamu maliyesinin yürütülmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Komisyonda yapılan görüşmeler yalnızca ilgili yıl bütçe kalemlerinin incelenmesini değil; hükümetin
ekonomi, savunma, dış ticaret gibi konulardaki tutumunu da ortaya koyması
yönüyle hükümet politikalarının da ele alınmasını sağlamaktadır.
Bütçe Komisyonu, her seçim döneminin başında, her kurum bütçesi için
raportör atamaktadır. Raportörler sadece ilgili Bütçe kanununun kapsadığı yıl
için değil, tüm seçim dönemi için bu bütçe alanlarının denetlenmesi ve incelenmesinden sorumludur. Bu sayede, raportörlerin kendi alanlarındaki mali
plan ve programlar hakkındaki bilgilere hakim olması sağlanmak istenmiştir.
(Deutscher Bundestag, 2020).
2.3. İngiltere
İngiliz parlamenter hükümet sistemi “Westminster Modeli” olarak da bilinmektedir Westminster Modelinde, yürütme yetkisi bir partide ve dar çoğunluk hükümetlerinde toplanmaktadır. Ülkede merkezi ve üniter bir devlet yapısı
bulunmaktadır (Kama, 2016:196). Yasama organı Avam Kamarası ve Lordlar
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Kamarasından oluşan İngiliz Parlamentosu’dur. Avam Kamarası üyelerinin
tamamı seçimle gelmektedir. Lordlar Kamarasının ise bir kısmı seçimle belirlenirken diğer kısımda çeşitli şekillerde atanan üyelerden oluşmaktadır. Yasama organında esas güç sahibi Avam Kamarasıdır (Bilgin, 2017:205).
İngiliz Parlamentosu’nda her iki kamarada da komisyonlar bulunmaktadır. Geçici komisyonlar, genel komisyonlar, karma komisyonlar ve büyük komisyonlar olmak üzere dört komisyon bulunmaktadır Bütçe sürecinde etkili
olan Avam Kamarası’ndaki komisyonlar geçici komisyon sınıfı içindedir. Bütçe
pazarlıkları bu komisyonlar arasında gerçekleşmektedir. Bir Parlamento dönemi için belirlenen komisyonlar dönem bitiminde dağılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kaynak kullanımına ilişkin denetim raporları hazırlanmaktadır.
Her bakanlığın harcamaları kendi bakanlıklarıyla ilişkili olarak oluşturulmuş geçici komisyon tarafından ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bakanlıklara ilişkin komisyonlar en az 11 üyeden oluşmaktadır Geçici komisyonlardan
biride Hazine Komisyonu’dur. Hazine Komisyonu’nun hazırladığı yıllık bütçe
değerlendirme raporu bütçenin değerlendirilmesi yönünde büyük önem taşımaktadır Bütçe süreciyle alakalı olan bir diğer geçici komisyon ise Kamu Hesapları Komisyonu’dur. 1861 yılında kurulmuş olan bu komisyon, parlamentonun kamu harcamaları üzerindeki kontrolünü daha işlevsel hale getirmeyi
amaçlamaktadır (Karahanoğulları, 2014:83-85).
2.4. Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), başkanlık sisteminin en bilinen örneğidir. Başkanlık sistemi Philadelphia Kurucu Meclisi’nde 1787 Anayasası ile
oluşturulmuştur (Özkul, 2012:90). Anayasa, güçler ayrılığı ve güçler dengesi
prensibine dayalı olarak yönetim sistemindeki yasama, yürütme ve yargıyı
birbirinden sert bir şekilde ayırmıştır. Yasama gücü, Senato ve Temsilciler
Meclisi olmak üzere iki meclisten oluşan Kongre’ye aittir. Temsilciler Meclisi
alt meclis; ABD Senatosu ise bir üst meclis niteliği taşımaktadır. Yürütme gücü
ise başkanda toplanmıştır (Önder, 2018:66).
Kongre yasama gücünü kullanırken, hem kanunların yapım aşamasında
hem de denetim süreçlerinde komisyonlara önemli görevler yüklemektedir.
Hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da üç tür komisyon bulunmaktadır; daimi komisyonlar, özel komisyonlar ve ortak komisyonlar (Solak, 2019:
92). Bütçe kararının incelenmesi, temelde Temsilciler Meclisi ve Senato’daki
bütçe komisyonlarının sorumluluğuna verilmiştir. Bütçe komisyonları Temsil304
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ciler Meclisi ve Senato’da daimi komisyon statüsündedir. Komisyonlardaki üye
dağılımları her Kongre dönemi başında siyasi partilerin güçleri oranında belirlenmektedir (Çeliker ve Türer, 2019:247).
ABD federal bütçesi, yürütme tarafından dayatılan bir kanuni düzenleme
değildir. Kongre’de birçok komisyonun görev aldığı ve Başkan tarafından önerildiği hali üzerinde onlarca görüşmenin, yüzlerce değişikliğin yapıldığı ve her
iki meclisin onayından geçen bir bütçedir. Bütçenin tamamına ilişkin olarak
yürütme sadece genel politika tercihlerini belirlemektedir. ABD bütçe sürecinde yasama organına diğer ülkelerden farklı olarak daha geniş bir yetki verildiği
görülmektedir (Karahanoğulları, 2011:275).
Temsilciler Meclisi ve Senato bütçe komisyonları, bütçe kararlarını birbirinden bağımsız olarak ve eş zamanlı incelemektedir. Bütçe kararları gerekli
incelemelerden sonra Temsilciler Meclisi ve Senato genel kurullarında görüşülerek oylanmaktadır. Bu kararların Başkanın onayına sunulabilmesi için her iki
kanadın kararları ortak olmalıdır. Kararlar arasında farklılıklar söz konusu ise
Uzlaşma Komisyonu kurulması ve ortak bir karara varılması gerekmektedir.
Uzlaşma komisyonu, geçici bir ortak komisyon statüsündedir (Çeliker ve Türer, 2019: 251).
3.TÜRKİYE’DE BÜTÇE KOMİSYONLARININ YAPISI VE ÜLKE
ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
3.1. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEN ÖNCE BÜTÇE
KOMİSYONLARININ YAPISI
Türkiye’de Cumhuriyet öncesi dönemde, ilk parlamento 1876 yılında
toplanmış ve ilk anayasa olan Kanun-u Esasiyi kabul etmiştir. İlk meclis Meclisi Ayan ve Meclis-i Mebusan meclislerinden oluşan Meclis-i Umumi’dir. Meclis-i
Mebusan yasama çalışmalarını şubeler ve encümenler aracılığıyla yapmaktaydı. Bu birimleri komisyonlara benzemekteydi. Şubeler kanun tasarılarını inceler ve aynı zamanda encümenlere girecek üyeleri seçerlerdi. Encümenler bir
uzmanlık komisyonuydu. Meclis-i Mebusan’a gönderilen tasarı ve belgeleri
incelerdi ve üyeleri şubelerden seçilerek oluşturulurdu. Meclis-i Ayan da çalışmalarını encümenler vasıtasıyla yürütmekteydi. Meclis-i Mebusan’da çıkarılan yasa tasarısını Meclis-i Ayan kabul ederse Padişahın onayına sunulurdu.
Ancak Meclis-i Ayan Meclis-i Mebusan’nın çıkardığı yasa tasarısının değiştirilmesini isteyebilirdi. Bu durumda her iki meclis tarafından oluşturulan birleşik
encümen yasa tasarısını tekrar görüşüp karara bağlamaktaydı (İba, 2010:364376).
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1910’lu yılların sonuna doğru Meclis-i Mebusan’da, Meclis-i Mebusan Nizamname-i Dâhilîsi uyarınca, on beş üyeden oluşan on altı daimi encümen bulunmaktaydı. Bunlardan biri olan “Muvazene-i Maliye Encümeni” bütçeyi ilgilendiren komisyondu. Birinci Dünya Savaşından sonra Meclis-i Mebusan’ın
işgal güçleri tarafından dağıtılmasının ardından, 23 Nisan 1920’de, Türkiye
Büyük Millet Meclisi yasama yetkisini devralmıştır ve bu dönemde Meclis-i
Mebusan’ın İçtüzüğü yürürlükte kalmıştır (Yüksel, 2005: 7-8).
1921 ve 1924 anayasalarında yasama ve yürütme yetkileri, kuvvetler
birliği ilkesi altında Büyük Millet Meclisinde (TBMM) toplanmıştır (Tanör,
2011:259). 1924 Anayasası ile yasama yetkisinin doğrudan TBMM tarafından
kullanılması konusunda düzenleme yapılmıştır. Yürütme yetkisi ise meclis
tarafından seçilen cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından seçilen ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanan bakanlar kurulunca kullanılması öngörülmüştür.
Meclis, getirilen sistemle hükümeti her zaman denetleyip düşürebilmektedir.
Buna karşılık yürütme organının fesih yetkisine sahip olmadığı görülmektedir.
Bu sistemin, meclis hükümeti ile parlamenter sistem arasında “karma bir sistem” olduğu söylenebilir (Özbudun, 2012:21-22).
1920-1927 döneminde bütçe komisyonuna ilişkin bazı görevler “İktisat”
ve “Maliyye” Encümenleri tarafından yerine getirilmekteydi. Önceki anayasalarda olduğu gibi 1924 Anayasasında da bütçe komisyonuna ilişkin düzenleme
yapılmamıştır. Ancak bütçeye ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Heyet-i Mebusan İçtüzüğü 1927 yılına kadar uygulanmıştır. 02.05.1927 yılında TBMM’de
yeni bir Dahili Nizamname kabul edilerek Heyet-i Mebusan İçtüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni kabul edilen içtüzüğün 22. Maddesinde encümenler;
meclis görevlerine karşılık gelen, bakanlıklara karşılık gelen ve bütün hükümet
hizmetlerine karşılık gelen encümenler şeklinde sınıflandırılmıştır. Bütçe Encümeni “bütün hükümet hizmetlerine karşılık gelen encümen” olarak belirlenmiştir. Encümen üyelerinin diğer komisyonlara üye olamayacağına ilişkin
düzenlemeler yapılmıştır ve encümen için bir başkan vekili seçileceği öngörülmüştür. Bütçe Encümeni asıl olarak bütçe kanun tasarılarını görüşmektedir.
Ayrıca devlet gelir ve giderlerinde artış ve azalışlarla ilgili kanun tasarıları da
Encümene havale edilmektedir. İç Tüzük, 28.12.1957’de değişmiştir. Buna
göre, komisyonların üye sayılarının Meclis Başkanlığının teklifi üzerinde genel
kurul tarafından kararlaştırılması öngörülmüştür (Çeliker, 2006:11-12).
1924 Anayasası’nın güçler birliği ilkesi yerine 1961 anayasasında benimsenen güçler ayrılığı ilkesi, yasama ve yürütmeye karşı yargının ayrılığı
şeklinde gelişmiştir. Burada Anayasa’da yasama bir “yetki” olarak, yürütme ise
306

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN BÜTÇE KOMİSYONUNA İLİŞKİN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER

“görev” olarak düzenlenmiş ve ağırlıkla yasama düzenlenmiştir (Tanör,
2011:396-397). 1961 Anayasası ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinden
oluşan çift meclisli bir parlamento oluşturulmuştur. Cumhuriyet Senatosu,
seçilmiş, atanmış ve doğal üyelerden; Millet Meclisi ise seçimle oluşturulmuştur (Pantül ve Yalçın, 1982:112).
1961 Anayasasında yer alan düzenlemeye göre, “Millet Meclisi İçtüzüğü”,
“Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü” ve “TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü” olmak üzere üç adet yasama meclisi içtüzüğü oluşturulmuştur ( Göl, 2013:97).
1961 Anayasasının 94. maddesinde bütçenin görüşülmesi için bir karma
komisyon oluşturulması öngörülmüştür. Genel ve katma bütçe kanunu tasarıları ile milli bütçe tahminleri 35 milletvekili ve 15 Cumhuriyet Senatosu üyesinden oluşan bir karma komisyon tarafından incelenmekteydi. 1961 Anayasasına göre, bütçe kanun tasarıları mali yılbaşından üç ay önce TBMM'ye sunulacak ve en fazla sekiz hafta Karma Komisyonda görüşülerek karara bağlanacaktır. Anayasada yer alan bu düzenleme ile bütçenin görüşülmesinde Komisyon'a
daha fazla zaman tanıyarak esas ağırlık Genel Kurul'a değil, bu konularda daha
uzman üyelerden oluşan ve iktidarın çoğunlukta olduğu Komisyon'a vermiştir
(Özbudun, 2002:216). Böylece komisyonun yapısına ilişkin düzenlemeler, hukukumuzda ilk defa Anayasa metinlerinde yer almıştır. Bu durum 1982 Anayasası döneminde de devam etmiştir.
1963, 1968 ve 1972 yıllarında Millet Meclisi için içtüzük hazırlanması
yönündeki çalışmalar yapılmıştır. Millet Meclisi için içtüzük, 1973 yılında çıkarılmıştır. İçtüzükte komisyonların sayısı 24’ten 13’e düşürülmüştü. Düzenlemede, Sayıştay Komisyonu, Gümrük ve Tekel Komisyonu ve Maliye Komisyonu, Plan Komisyonunun kurulması ile gereksiz hale geldiğinden kaldırılmıştı.
Millet Meclisi Plan Komisyonu, TBMM Plan Karma Komisyonu üyesi olan milletvekillerinden; Cumhuriyet Senatosu Plan Komisyonu ise aynı Karma Komisyon'un üyesi olan Cumhuriyet Senatosu üyelerinden oluşmaktaydı. Her iki
plan komisyonu uzun vadeli planla ilgili havale edilen kanun tasarılarını, kamu
harcama veya gelirlerinde artış veya azalışı gerektiren kanun tasarılarını ve iç
tüzükle kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmekteydi. Karma komisyonlarda İçtüzüğün ilk halinde "Plan" ve "Bütçe" karma komisyonları olarak ismen ayrıca yer almamıştır. 1977 tarihinde oluşturulan Sayıştay Komisyonu 1996 yılında yapılan kapsamlı değişikliklere kadar varlığını sürdürmüştür (Çiftepınar, 2005:33-41).
1982 Anayasası’nda yumuşak kuvvetler ayrılığı ve parlamenter hükümet
sistemi temel alınmıştır. Çift meclis uygulamasına son vermiştir (Dereli,
307

Hatice DAYAR - Ebru KOÇAK

1996:95). 1982 Anayasası yasamanın üstünlüğü ilkesini korumakla birlikte
yürütmeyi biraz daha güçlendirmiştir Halk tarafından seçilen Meclis yasama
organını oluşturmaktadır. Yürütme organı da asıl sorumlu Başbakan ve Bakanlar Kurulu’ndan oluşmaktadır. Ayrıca önemli yetkilere sahip fakat yürütme
organının sorumsuz kanadı olan Cumhurbaşkanı da yine yürütmeyi oluşturmaktaydı (Özbudun, 2002:169-180).
Anayasa’da Bütçe komisyonunun görevleri, bütçe kanunu tasarısı ile kesin hesap kanunu tasarılarını görüşmek olarak belirtilmiştir. 30.01.1984 tarihli
ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun ile komisyonun adı “Plan ve Bütçe Komisyonu” olarak belirlenmiştir. Komisyonun ayrıca mali hüküm taşıyan diğer kanun önerileri ile kalkınma planlarını da görüşmesi hükme bağlanmıştır. Komisyon 40
üyeden oluşacaktır. Komisyonun oluşumunda, iktidar grubuna veya gruplarına
en az yirmi beş üye verilecektir. Geri kalan üyeler ise siyasi parti gruplarının
ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz önünde tutularak belirlenecektir.
Bütçe Komisyonu, bütçe yasa tasarıları üzerindeki görüşmelerini elli beş gün
içinde tamamlayacak ve Tasarı mali yılbaşına kadar yasalaşacaktır (Bakırcı,
2000:312-315).
3.2. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE BÜTÇE
KOMİSYONUNUN YAPISI
Türkiye’de 23 Nisan 1920’den bu yana uygulanan parlamenter hükûmet
sistemine 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Referandumuyla son verilmiştir. 24 Haziran 2018 seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi (CHS)’ne geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne
fiilen geçişin sağlandığı 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte TBMM’de daha
önce 550 olan milletvekili sayısı 600’e çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yasama ve yürütme organları ayrı ayrı seçimlerle göreve geldikleri parlamenter sistemden farklı olarak, yürütme organı yasama organı
içinden çıkmamaktadır (Yegen, 2020:157-162).
Sistem, mali alanda da önemli değişikliklere yol açmıştır. CHS’ne geçilmesiyle birlikte Kalkınma Bakanlığı ve Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
(BÜMKO) kaldırılmıştır. Kalkınma Bakanlığının yetkileri Cumhurbaşkanlığı
bünyesinde kurulan “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” (SBB) devredilmiştir.
BÜMKO’nun kontrol yetkileri “Muhasebat Genel Müdürlüğü” bünyesine verilmiş ve bu birimin adı “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü” şeklinde
değiştirilmiştir. “Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün” adı da “Gelir Düzen308
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lemeleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. Hazine Müsteşarlığı ise Maliye Bakanlığı ile birleştirilerek “Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB)” adını almıştır.
CHS’de, Bakanlar Kurulu kaldırıldığı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
“Cumhurbaşkanlığı Teklifi” şeklinde TBMM’ne sunulmaktadır. Cumhurbaşkanlığınca teklif edilen bir diğer kanun da Kesin Hesap Kanunu’dur. Bu teklifler,
SBB ve HMB tarafından koordinasyon içerisinde hazırlanmaktadır. Bütçe,
Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye sunulmakta ve Bütçe Komisyonunda
görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmektedir (Yılmaz ve
Akdeniz, 2020:95-99).
CHS’ne geçmeden önce Bütçe Komisyonunun üye sayısı sabitti. Sisteme
geçildikten sonra bütçe komisyonunun üye dağılımı siyasi partilerin meclisteki
üye sayılarına göre belirlenmeye başlamıştır. Böylece parlamenter sistemde,
bütçe komisyonunda yapılan bütçe görüşmelerinde esnasında iktidar grubuna
veya gruplarına avantaj sağlayan uygulama terkedilerek, yürütme organı ile
doğrudan bağı olmayan yasama organının etkisi artırılmıştır. Bu nedenle bütçe
teklifinin bütçe komisyonun görüşülmesi sırasında parlamenter sistemdeki
iktidar grubunun ya da gruplarının sayısal üstünlüğünü sağlayan anayasal düzenleme Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yürürlükten kaldırılmıştır
(Yılmaz ve Akdeniz, 2020:98). Genel Kuruldaki bütçe sunuş konuşmasını Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Hazine Ve Maliye Bakanı
yapabilecektir (Akbey, 2020:12-13).
3.3.KARŞILAŞTIRMA
Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa’da parlamento, İngiltere’de
olduğu gibi politikayı oluşturan değil; etkileyen güce sahiptir. Bu nedenle bütçe komisyonunun etkisi zayıftır ve aynı zamanda hükümet ile parlamento çoğunluğu tarafından yönlendirilmektedir (Kaya, 2019:547).
Almanya’da bütçe komisyonlarının etkisinin zayıf kaldığı görülmektedir.
Komisyonlar daha çok yürütmenin denetlenmesi aşamalarında etkilidir ancak
bütçenin oluşturulmasında yürütme daha baskın bir konumdadır.
Merkezi ve üniter bir devlet yapısına sahip olan İngiltere’de parlamenter
hükümet sistemi uygulanmaktadır. İngiltere’de bütçe komisyonlarının kısmen
etkili olduğu ve bütçe komisyonlarının hükümet ve parlamento tarafından
yönlendirildiğinden etkilerinin zayıf olduğu ileri sürülebilir (Kaya, 2019:547550).
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ABD, yürütme ve yasama birbirinden sert bir şekilde ayırılmıştır. Yasama gücü, Kongre’ye aittir. Yürütme gücü ise başkanda toplanmıştır. Amerika’da her iki mecliste oluşturulan komisyonlar daimi statüdedir ve etkilidir.
Bütçe üzerinde kongrenin ve onun dahilinde bulunan Bütçe Komisyonlarının
önemli ölçüde etkisi görülmektedir.
Türkiye’de, 24 Haziran 2018 seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi (CHS)’ne geçilmesiyle birlikte Plan Bütçe Komisyonu’nda hükümetin
çoğunluğu elde etmesine imkan veren düzenleme kaldırılmıştır. CHS öncesi
komisyon bütçe ödeneklerinde değişiklik yapabilme yetkisine sahipken, yeni
sistemle birlikte bütçede öncekinden daha fazla değişiklik yapabilmesi mümkündür. Ancak bütçe komisyonu üzerinde yürütmenin etkin olduğu söylenebilir.
Bütçe Komisyonları açısından Türkiye ve örnek alınan ülkelerle karşılaştırıldığında şunlar söylenebilir: Öncelikle ülkelerin hepsinde komisyon
aşaması bütçenin yasama aşamasında gerçekleşmektedir. Yasama meclislerinin yapısı, komisyonların rolünü ve etkinliğini büyük ölçüde şekillendirmektedir. Bütçe Komisyonlarının ülkelerde işbölümünü ve uzmanlaşmayı sağladıkları görülmektedir. Komisyonlarda bütçenin incelenme süresi ülkelere göre farklılık göstermektedir. Komisyonların çalışma yöntemleri içtüzükle belirlenmektedir.
Çalışmada örnek alınan ülkeler çift meclislidir ve anlaşma sağlanamadığında oluşturulan uzlaşma komisyonları bulunmaktadır. Türkiye’de ise örnek
alınan ülkelerden farklı olarak yönetim sisteminde çift meclis olmadığı gibi
uzlaşma komisyonları da bulunmamaktadır.
Parlamento ve Bütçe komisyonlarının bütçe sürecinin her aşamasında
yürütmeden daha etkili olduğu durumun en iyi örneğinin Amerika olduğu görülmektedir. Türkiye’de de yeni sistemle birlikte bu yönde bir gelişmenin olduğu söylenebilir.
SONUÇ
Dünyada pek çok hükümet sistemi uygulanmaktadır ve bu sistemler her
ülkenin kendi siyasi kültürüne bağlı olarak şekillenmektedir. Hükümetin ve
cumhurbaşkanının seçilme usulleri ile yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki güçler ayrılığının derecesi temelde iki tür hükümet sistemini ortaya
koymaktadır. Bunlar; sert kuvvetler ayrılığına dayanan başkanlık sistemi ve
yumuşak kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter sistemdir.
Çalışmada incelenen ülkelerden İngiltere ve Almanya parlamenter sistemin uygulandığı ülkeler iken, Fransa yarı başkanlık sistemi ile Amerika Bir310
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leşik Devletleri ise başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Türkiye’de ise parlamenter rejim 2017 Referandumu ile yerini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bırakmıştır. Tüm bu sistemlerin bütçe sürecinin yönetilmesi bakımından
farklılık gösterdiği görülmektedir. Yasama organının bütçenin kanunlaşması
aşamasında etkililiğini görmek açısından bütçe komisyonlarının işlevlerini
incelemek önem arz etmektedir.
Çalışmada sert kuvvetler ayrılığının uygulandığı ülkelerde bütçe komisyonlarının daha etkili ve güç sahibi olduğu görülmektedir. Yürütme gücü bütçenin genel politika tercihlerini ortaya koymak üzere önem teşkil etmektedir.
Ancak yasama süreci içerisinde parlamentoların ve bütçe komisyonlarının
tercihlerinin bütçenin şekillendirilmesinde büyük etkisi olduğu görülmektedir.
Bunun yanında, kuvvetler ayrılığındaki yumuşama ile birlikte bütçe komisyonlarında yürütmenin etkililiğinin arttığı ve bu durumun komisyonun bütçe üzerindeki etkisini zayıflattığı görülmektedir.
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