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ÖZET
Finansal piyasalarda manipülasyonun ortaya çıkması fiyatların gerçeği yansıtmamasına,
yatırımcıların güveninin azalmasına ve farklı piyasalara yönlenmelerine sebep olmaktadır.
Varlık fiyatlarını etkileyen işlemlerin yapay olması manipülatif hareket olarak, manipülatif
hareketlerin varlık fiyatlarındaki etkisi manipülasyon olarak ifade edilebilmektedir. Dolayısıyla
firmaların yatırımcılara daha iyi görünmek amacıyla kar ve performanslarını daha iyi
göstermeye çalıştıkları ve finansal tablolarda manipülasyona gittikleri söylenebilmektedir. Bu
durum yatırımcıların yatırım kararlarına yansımakta ve pay senedine olan arz ve talebi
belirleyerek pay senedi fiyatı, getirisi ve volatilitesini etkilemekte ve piyasanın verimliliği ve
likiditesinin azalmasına sebep olabilmektedir. Bu kapsamda bilgi manipülasyonun tespit
edilmesi ve piyasadaki olası etkilerinin araştırılması önem arz etmektedir. Çalışmada BİST
İnşaat Endeksi’nde faaliyet gösteren firmaların 2013-2020 döneminde finansal bilgi
manipülasyonu ile pay getirisi arasındaki ilişkinin panel veri analizi ile araştırılması
amaçlanmıştır. Finansal bilgi manipülasyonu Beneish M-Skor modeli (Beneish, 1999) ile
ölçülmüştür. Pay senedi getirisi logaritmik getiri olarak analize dahil edilmiştir.
Gerçekleştirilen analizler sonucunda Beneish M-Skor ile pay senedi getirisi arasında
istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ilişki ve Beneish M-Skor değişkenindeki bir birimlik
artışın pay senedi getirisinde 4.497 birim artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. İlgili dönemde
bilgi manipülasyonu ihtimalindeki artışın yatırımcıların pay senedine olan talebini etkilediği,
kar beklentilerini artırdığı ve dolayısıyla pay fiyatlarının yükselmesiyle yüksek getiri sağladığı
söylenebilir. Bu kapsamda yatırım kararlarında pay senedi fiyatları tahmini için finansal
tablolardan yararlanan yatırımcılar için çalışmadan elde edilen bulgular önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Manipülasyonu, Pay Piyasası, Beneish Modeli
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL INFORMATION MANIPULATION
AND STOCK RETURN: A RESEARCH ON THE COMPANIES IN BIST
CONSTRUCTION INDEX
ABSTRACT
The emergence of manipulation in financial markets causes prices to not reflect the truth,
decreases the confidence of investors and leads them to different markets. The fact that
transactions that affect asset prices are artificial can be expressed as manipulative movements,
and the effect of manipulative movements on asset prices can be expressed as manipulation.
Therefore, it can be said that companies try to show their profits and performance better in order
to appear better to investors, and they manipulate the financial statements. This situation is
reflected in the investment decisions of the investors and affects the stock price, return and
volatility by determining the supply and demand for the stock, and may cause a decrease in the
efficiency and liquidity of the market. In this context, it is important to detect information
manipulation and to investigate its possible effects on the market. In the study, it is aimed to
investigate the relationship between financial information manipulation and share return of
companies operating in the BIST Construction Index in the 2013-2020 period by panel data
analysis. Financial information manipulation was measured with the Beneish M-Score model
(Beneish, 1999). Stock return is included in the analysis as logarithmic return. As a result of the
analyzes carried out, it was determined that there is a statistically significant and positive
relationship between Beneish M-Score and stock return, and a one-unit increase in the Beneish
M-Score variable causes an increase of 4.497 units in the stock return. It can be said that the
increase in the possibility of manipulation of information in the relevant period affected the
demand of investors for stocks, increased their profit expectations, and thus provided high
returns with the increase in share prices. In this context, the findings obtained from the study
are important for investors who use financial statements for stock price estimation in investment
decisions.
Keywords: Information Manipulation, Equity Market, Beneish Model
1. GİRİŞ
Finansal piyasalarda, fon açığı olan yatırımcılar ve fon fazlası olan yatırımcılar arasında
gerçekleşen fon transferinde, beklenen durum gerçekleşen fon transferinin güven esasına dayalı
olmasıdır. Ülkelerin finansal piyasalarını etkileyecek, güven unsurunu zedeleyecek, kanun ve
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yönetmeliklerce yasaklanmış olan iyi niyet içermeyen hareketler, yatırımların başka piyasalara
yönlenmelerine yol açmaktadır (Gemici ve Cihangir, 2020: 276).
Menkul kıymet fiyatlarının yapay olarak yükselmesine, düşmesine ya da aynı seviyede
tutulmasına yönelik yapılan her türlü işlemler manipülasyon olarak değerlendirilmektedir
(Tezcan,1996: 121). Bu yapılan işlemler yapay olmamasına rağmen, varlık fiyatı üzerinde
gerçekleşen artış veya azalış yönlü etkinin yapay olması manipülatif hareket olarak
adlandırılmaktadır (Chambers, 2004: 63). Yatırımcıların tecrübesi ve bilgisizliğinden kaynaklı
kendilerine fayda sağlamak isteyen manipülatörler, firmaların gerçek değerini yansıtmayan bir
fiyat oluştururken iki çeşit manipülasyondan faydalanmaktadır. Bunlar finansal bilgi
manipülasyonu ve işlem bazlı manipülasyon olarak sınıflandırılmaktadır (Bostancı ve
Kadıoğlu, 2009: 100). Finansal bilgi manipülasyonunda manipülatörler yanlış ve gerçek dışı
bilgileri kamuya duyurarak ve kamuya açıklanması gereken bilgileri gizleyerek yatırımcıları
etkilemektedir. İşlem bazlı manipülasyonda ise manipülatörler kendi faydasına alım-satım
yapabilmek adına yapay bir piyasa oluşturarak kendilerine fayda sağlamaktadır.
Manipülasyonun hangi türü kullanılırsa kullanılsın kanunen suç olarak nitelendirilmektedir.
Piyasa düzenleyicilerde yatırımcıları korumak ve piyasalarda güveni sağlamak amacıyla
manipülasyonu engellemeye yönelik düzenlemeler getirmektedir (Cihangir vd., 2017: 369).
Finansal bilgi manipülasyonu yapan firmalar, firmayla ilgili pozitif algının oluşmasını
sağlamak istemektedir. Yatırımcıları, kredi verenleri, devleti, yöneticileri etkilemek amacıyla
manipülasyona başvurmaktadırlar (Varıcı ve Er, 2013: 44). Manipülasyonun şirketlerin pay
senedi fiyatını ve riskini etkilemek, şirketlere olan fon talebini yükseltmek, firmaların kredi
yeterlilik koşullarını iyileştirmek ve firmalara vergi avantajı sağlamak, gibi amaçları
bulunmaktadır. Bu gerçeğe aykırı bilgilerle birlikte şirketlerin pay senetlerine yatırım yapan
yatırımcıların zarara uğramaları ve güvenlerinin sarsılması kaçınılmazdır. Ayrıca manipüle
edilmiş bilgiye göre alınan yatırım kararları fonların yanlış alanlara yönlendirilmesine yol
açmaktadır. Böylelikle ekonomi üzerine ek bir maliyet yüklenmektedir (Küçüksözen ve
Küçükkocaoğlu, 2005: 161). Finansal bilgi manipülasyonu, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine
bağlı olarak farklı hedeflere yönelik gerçekleşmektedir. Gelişmiş olan ülkeler iyi olan finansal
durum ve performansı daha da iyi göstermeye yönelik manipülasyonu kullanırken, gelişmekte
olan veya gelişmemiş ülkeler finansal durumun kötülüğünden doğacak olan fon çıkışlarını
azaltmak ve vergi ödemesinden doğacak çıkışları azaltmak amacıyla durumu daha da kötü
göstermeye yönelik manipülasyon yapmaktadır (Öztürk ve Fındık, 2016: 487).
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Finansal bilgi manipülasyonun belirlenmesine yönelik çeşitli tespit modelleri oluşturulmuştur.
Bu modeller; tahakkuk esaslı, karma ve alternatif modeller olarak sınıflandırılmaktadır
(Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2005: 26-31). Tahakkuk esaslı modeller; Healy Modeli
(1985), De Angelo Modeli (1986), Jones Modeli (1991), Endüstri Modeli olarak
sınıflandırılmıştır. Karma modeller; Beneish Modeli (1999), Spathis Modeli (2002), Spathis,
Doumpos ve Zopounidis Modeli (2004) olarak sınıflandırılmıştır. Finansal bilgi
manipülasyonun tespitine yönelik en çok kullanılan modeller karma modellerdir. Beneish
modeli (1997,1999), şirketlerin finansal bilgi manipülasyonuna başvurup başvurmadıklarını
belirlemek için geliştirilen probit modeldir. Beneish modeli, şirketlerin finansal tablolarında
manipülasyon yapma ihtimallerinin olup olmadığını belirlemek için M-puanı hesaplamaktadır.
Modelde iki yıllık finansal tablo verileri analiz için yeterli olmaktadır (Varıcı ve Er, 2013: 46).
Bu kapsamda çalışmada, BİST İnşaat Endeksi’nde faaliyet gösteren firmaların 2013-2020
döneminde finansal bilgi manipülasyonu ile pay getirisi arasındaki ilişkinin araştırılması
amaçlanmıştır. İlgili literatür incelendiğinde bilgi manipülasyonun tespit edilmesi üzerine
yapılan çalışmaların sıklıkla çalışıldığı ancak bilgi manipülasyonu ile pay fiyatı, pay getirisi ve
volatilite üzerine yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu gözlemlenmektedir. Bu kapsamda
çalışmadan elde edilecek bulguların piyasa aktörlerine katkı sağlaması beklenmektedir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Literatürde konuya ilişkin çalışmalar incelendiğinde finansal bilgi manipülasyonun tespitine
yönelik Beneish (1999) modelinin sıklıkla kullanıldığı gözlemlenmektedir (Örn., Aren (2006),
Küçüksözen (2005), Bekçi ve Avşargil (2011), Varıcı ve Er (2013), Mavengere, (2015), Kara
vd., (2015), Svabova vd., (2020), Holda, (2020)). Bu kapsamda finansal bilgi manipülasyonun
tespitine ve pay senedi fiyatı, getirisi ve işlem hacmi ile olan ilişkisine yönelik yapılan
çalışmalardan bazılarına aşağıda yer verilmektedir.
Küçüksözen (2004) yaptığı çalışmada Türkiye’de borsadaki 126 şirket üzerinde 1992-2002
dönemine ait manipülasyon olaylarını incelemiştir. Araştırma sonucunda 27 şirketin karlarını
yükseltmek amacıyla finansal bilgi manipülasyonuna başvurdukları sonucuna ulaşılmıştır.
Huang vd. (2005) 1993-2003 döneminde Tayvan Borsası için yaptıkları çalışmada
manipülasyon yapan şirketlerde manipülasyonun işlem hacmi, volatilite ve getiri artışına yol
açtığı sonucuna ulaşmışlardır. Aggarwal ve Wu (2006) 142 adet finansal manipülasyon
örneğini araştırdıkları çalışmalarının sonucunda manipülasyonun pay senedinin likiditesi,
volatilitesi ve getirisinde artışa neden olduğunu tespit etmişlerdir.
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Diaz vd. (2011) çalışmalarında New York Borsası için kapanış fiyatı manipülasyonunu
araştırmışlardır. Çalışmalarının sonucunda manipülasyon yapılan pay senetlerinde likidite,
getiri ve volatilitenin yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Lee vd. (2013) yaptıkları
çalışmada Kore Borsasında 2001-2002 dönemlerinde işlem ve bilgi bazlı manipülasyon
vakalarının pay senedi getiri, volatilitesi ve piyasa değerleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma
sonucunda manipülasyon gerçekleştiği tespit edilen pay senetlerinin getiri ve volatilitesinin
daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu pay senetlerinin piyasa değerlerinin daha
düşük olduğu tespit edilmiştir. Kong ve Wang (2014) Çin Şangay Borsasına kayıtlı şirketler
üzerinde manipülatif hareketlerin etkilerini incelemiştir. Araştırma sonucunda incelenen 15 pay
üzerinde fiyat, devir hızı, volatilite ve işlem hacminin manipülasyon yapıldığı dönemlerde daha
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Fındık ve Öztürk (2016) yaptıkları çalışmada BİST imalat sanayinde işlem gören 91 firmaya
ait manipülasyon olaylarını incelemiştir. Çalışma sonucunda 45 şirketin finansal bilgi
manipülasyonu yapmış olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu şirketlerin kar marjlarındaki
artışın bilgi manipülasyonuyla ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gemici vd. (2017)
tarafından yapılan çalışmada Borsa İstanbul’da 2001-2014 dönemi manipülasyon vakalarını
incelemişlerdir. Araştırma sonucunda 273 bilgi ve işlem bazlı manipülasyon olayının pay
senedi getiri, volatilite ve işlem hacmi değişkenleriyle ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Gemici ve Polat (2019) yaptıkları çalışmada 2016-2018 döneminde 28 adet manipülasyon
olayının pay senedi getirileri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda
manipülasyon olaylarının pay senedi getirileri üzerinde önemli bir etkisinin bulunduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Kara ve Sakarya (2021) çalışmalarında BİST’te işlem gören imalat
sanayi firmalarının bilgi manipülasyonu eğilimi ile pay senedi volatilitesi arasındaki ilişkiyi
araştırmışlardır. Çalışma sonucunda bilgi manipülasyonu ve pay senedine değişimlerine neden
olabilecek değişkenlerin pay senedi getirisi, pay başına kazanç ve piyasa değeri/defter değeri
değişkenleri olabileceğini tespit etmişlerdir.
3. METODOLOJİ
Çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, veri seti ve gerçekleştirilen analizlere ilişkin bulgular bu
bölümde yer almaktadır.
3.1. Çalışmanın Amacı, Kapsamı, Yöntemi ve Veri Seti
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Bu çalışmada BİST İnşaat Endeksi’nde faaliyet gösteren firmalarda 2013-2020 dönemi için
finansal bilgi manipülasyonu ile pay getirisi arasındaki ilişkinin panel veri analizi ile
araştırılması amaçlanmıştır. Endekste yer alan bazı firmaların halka arz tarihleri dikkate
alınarak analiz dönemi 2013 yılından itibaren belirlenmiştir. Ayrıca endekse dahil olup 2021
tarihinde halka arz olmaları nedeniyle Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş analize dahil
edilmemiştir. Analize dahil edilen firmalar Çizelge 1’de gösterilmektedir.
Çizelge 1. Analize Dahil Edilen Firmalar
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FİRMA ADI

BİST KODU

ANEL ELEKTİRK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
KUYAŞ YATIRIM A.Ş.
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

ANELE
EDIP
ENKAI
KUYAS
ORGE
SANEL
TURGG
YAYLA
YYAPI

Çalışmada bağımsız değişken olan finansal bilgi manipülasyonu Beneish M-Skor modeli
(Beneish, 1999) ile ölçülmüştür. Beneish M-Skor hesaplama şekli Çizelge 2’de
gösterilmektedir.
Çizelge 2. Beneish M-Skor Değişkenleri
Değişkenler
Ticari Alacaklar Endeksi (DSRI)
Brüt Kar Marjı Endeksi (GMI)
Aktif Kalitesi Endeksi (AQI)
Satışlardaki Büyüme Endeksi (SGI)
Amortisman Giderleri Endeksi (DEPI)
Pazarlama, Satış̧, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri Endeksi (GAI)
Toplam Tahakkukların Toplam Varlıklara Oranı (TATA)
Borçlanma Yapısındaki Değişmeler Endeksi (LVGI)
M-Skoru
Mİ= -4.84 + 0.92 x DSRI + 0.528 × GMI + 0.404 ×AQI + 0.892 × SGI + 0.115 × DEPI-0,172 x GAI + 4.679 × TATA0.327 × LVGI
M–Skor değerinin -2.22’den büyük olması durumunda bilgi manipülasyonu yapılmış olma ihtimali bulunmakla birlikte
aksi durumda bulunmamaktadır.

Kaynak: (Beneish, 1999: 27; Erdem, 2020: 252)
Bağımlı değişken olan pay getirisi ve Beneish M-Skora ilişkin ikincil veriler finnet veri
tabanından hesaplanmış olarak sağlanmıştır. Bu kapsamda oluşturulan model ve kurgulanan
hipotez aşağıdaki gibidir.
GETt = αi + β1BMit + Ԑi
Hipotez- H1: Finansal bilgi manipülasyonu ile pay senedi getirisi arasında ilişki vardır.
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3.2. Bulgular
Çalışmada finansal bilgi manipülasyonu ile pay senedi getirisi arasındaki ilişkinin BİST İnşaat
Endeksi’nde faaliyet gösteren firmalar için araştırılması amacıyla gerçekleştirilen analizlerden
ilk olarak tanımlayıcı istatistiklere ilişkin bulgulara Çizelge 3’te yer verilmektedir
Çizelge 3. Tanımlayıcı İstatistikler
Ortalama
Medyan
Maksimum
Minimum
Std. Sap.
Çarpıklık
Basıklık
Jarque-Bera
J-B Olasılık
Gözlem
NOT: Pay senedi getirisi
gösterilmektedir.

GET
BM
270.7087
-2.484627
237.2929
-3.743986
1495.687
22.70035
-51.08696
-5.983113
273.1171
4.420532
1.986311
3.705452
8.928499
18.73921
152.7865
907.9325
0.000000
0.000000
72
72
(GET), Beneish M-Skor (BM) ile

Tanımlayıcı istatistik sonuçları incelendiğinde getiri değişkeni için ortalama değerin 270.70
olduğu, minimum değerin -51.08, maksimum değerin ise 1495.29 olarak gerçekleştiği
gözlemlenmektedir. Beneish M- Skoru değişkeni için sonuçlar incelendiğinde ise ortalama
değerin -2.78 olduğu, minimum değerin -5.98, maksimum değerin ise 22.70 olarak
gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Beneish M- Skor değerinin -2.22’nin üzerinde olması bilgi
manipülasyonu yapılma olasılığını göstermektedir. Bu kapsamda maksimum değer
incelendiğinde manipülasyon yapılmış olma ihtimalinin söz konusu olduğu söylenebilmektedir.
Normal dağılım için Jarque-Bera olasılık değerleri incelendiğinde iki değişken içinde olasılık
değerinin kritik değer olan 0.05’ten küçük gerçekleştiği gözlemlenmekte ve “seriler normal
dağılım sergilemektedir” şeklinde ifade edilen yokluk hipotezi reddedilmektedir. Bu kapsamda
bağımsız değişken sayısı tek olduğu için çoklu doğrusal bağlantı sorununun araştırılmasına
gerek kalmamaktadır. Modelin hata terimi ile bağımsız değişken arasındaki yüksek dereceli
ilişki içsellik sorununa sebep olmakla birlikte içsellik sorunu normal dağılımın olmadığı
durumlarda kullanılan Spearman Korelasyon analizi ile incelenmiştir. Test sonuçları Çizelge
4’te gösterilmektedir.
Çizelge 4. Spearman Korelasyon Analiz Sonuçları
Korelasyon
Hata T.
BM
t-İstatistik
Hata T.
BM
Olasılık
Hata T.
BM
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Spearman korelasyon test sonuçları incelendiğinde modelin hata terimi ve bağımsız değişken
arasındaki ilişinin 0.22 (0.75’ten küçük) olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla modelde
içsellik sorununun olmadığı tespit edilmiştir. Ardından değişken bazında yatay kesit bağımlılığı
N boyutu T boyutundan yüksek olduğu için CD (Peseran, 2004) testi ile araştırılmıştır. Test
sonuçları Çizelge 5’te gösterilmektedir.
Çizelge 5. Yatay Kesit Bağımlılığı (CD, Peseran 2004)
Gösterge
GET
BM

İstatistik
-0.113
-0.722

Olasılık
0.455
0.235

CD (Peseran, 2004) test olasılık değerleri incelendiğinde her iki değişken içinde kritik değer
olan 0.05’ten büyük gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla “yatay kesit bağımlılığı
yoktur” şeklinde ifade edilen yokluk hipotezi reddedilememektedir. Her iki değişkende de
yatay kesit bağımlılığı sorununun olmadığı tespit edilmiş olup değişken bazında homojenlik
Pesaran ve Yamagata (2008) Delta Testi ile araştırılmıştır. Test sonuçları Çizelge 6’da
gösterilmektedir.
Çizelge 6. Homojenite Test Sonuçları
Değişkenler
GET
BM

Olasılık
-1.289
0.528

0.901
0.299

Olasılık
-1.631
0.668

0.949
0.252

Değişkenler için delta ve düzeltilmiş delta olasılık değerleri incelendiğinde test olasılık
değerlerinin kritik değer olan 0.05’ten büyük gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla
“eğim katsayıları homojendir” şeklinde ifade edilen yokluk hipotezi reddedilememektedir.
Değişkenlerde yatay kesit bağımlılığı bulunmaması ve eğim katsayılarının homojen olması
nedeniyle yatay kesit bağımlılığının olmadığı ve homojen serilerde kullanılabilen 1. Nesil birim
kök testi olan LLC (Levin, Lin and Chu (2002)) testi ile değişkenlerin birim kök sınaması
gerçekleştirilmiştir. Veri setinde zaman boyutunun kısa olması nedeniyle sabit terim için
analizler gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları Çizelge 7’de gösterilmektedir.
Çizelge 7. Birim Kök Test Sonuçları
GET
Sabit

Test
LLC

Sabit

LLC

Istatistik
-7.92794

Olasılık
0.0000

13.1762

1.0000

-3.27699

0.0005

BM
D(BM)
Sabit
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Getiri serisi için LLC test sonuçları incelendiğinde test olasılık değerinin kritik değer olan
0.05’ten küçük olduğu gözlemlenmekte ve “birim kök vardır” şeklinde ifade edilen yokluk
hipotezi reddedilmektedir. Dolayısıyla getiri serisinin düzeyde durağan olduğu tespit edilmiştir.
Beneish-M Skor serisine ilişkin düzeyde test sonuçları incelendiğinde ise test olasılık değerinin
kritik değer olan 0.05’ten büyük olduğu ve serinin birim kök içerdiği tespit edilmiştir. BeneishM Skor serisi için birinci dereceden farkı alınarak gerçekleştirilen test sonuçlarına göre test
olasılık değerinin kritik değer olan 0.05’ten küçük olduğu ve durağanlığın sağlandığı
gözlemlenmektedir. Durağanlık araştırıldıktan sonra tahminleme için kullanılacak model
seçimine, F testi, Breuch-Pagan LM (1980) ve Honda (1985) test sonuçları dikkate alınarak
karar verilmiştir. Testlere ilişkin sonuçlar Çizelge 8’de gösterilmektedir.
Çizelge 8. Tahmin Modeli Belirleme Analiz Sonuçları
İsta.

Test

p-değeri

F-grup_ sabit
F-zaman_ sabit
F-iki yönlü_ sabit

4.170106
4.121689
4.160634

0.000790
0.002099
0.000111

LM-grup_rassal
LM-zaman_rassal
LM- iki yönlü_rassal

7.590765
4.982613
12.57338

0.005867
0.025603
0.001861

Honda-grup_rassal
Honda-zaman_rassal
Honda-iki yönlü_rassal

2.755134
2.232177
3.526561

0.002933
0.012802
0.000210

F testi sonuçlarına göre modelde hem grup hem de zaman etkilerinin olduğu ve etkin sonuçlar
için çift yönlü sabit etkiler modelinin kullanılması gerektiği tespit edilmiştir. LM ve Honda test
sonuçlarına göre rassal etkiler modelinin havuzlanmış model yerine geçerli olduğu
belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan verilerin spesifik bir gruptan seçilmesi ve belirli bir
döneme ait olması durumunda model tahmininde sabit etkiler modelinin kullanılması daha etkin
sonuçlar vermektedir (Baltagi, 2005: 12). Bu kapsamda sabit etkiler modeli ile tahminleme
yapılması tercih edilmiştir. Sabit etkiler modeli için Breusch-Pagan-Godfrey LM değişen
varyans ve Born ve Bretuing (2016) otokorelasyon test sonuçları Çizelge 9’da gösterilmektedir.
Çizelge 9. Sabit Etkiler Modeli İçin Değişen Varyans ve Otokorelasyon Test Sonuçları
Değişen Varyans
Breusch-Pagan-Godfrey LMh_fixed

52.00088

0.000000

10.77499

0.001029

Otokorelasyon
Born ve Bretuing (2016) LMp*-stat
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Değişen varyans için test sonuçları incelendiğinde test olasılık değerinin kritik olan 0.05’ten
küçük gerçekleştiği gözlemlenmekte ve “değişen varyans yoktur” şeklinde ifade edilen yokluk
hipotezi reddedilmektedir. Otokorelasyon için test sonuçları incelendiğinde test olasılık
değerinin kritik olan 0.05’ten küçük gerçekleştiği gözlemlenmekte ve “otokorelasyon yoktur”
şeklinde ifade edilen yokluk hipotezi reddedilmektedir. Dolayısıyla modelde hem değişen
varyans hem de otokorelasyon sorunu olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda bu sorunları
dikkate alan ve çözen White period yöntemi ile tahminleme gerçekleştirilmiştir. Modele ilişkin
tahmin sonucu Çizelge 10’da gösterilmektedir.
Çizelge 10. Model Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: GET
Yöntem: White Period
Örneklem: 2013-2020
Değişken
Katsayı
D(BM)
4.497631
C
248.2548
R-Kare
Düzeltilmiş R-Kare
S.E. of regresyon
F-istatistik
Olas. (F- istatistik)

Std. Hata
0.881753
0.719855

t-İstatistiği
5.100782
344.8678
0.501904
0.417322
200.2532
5.933916
0.000011

Olas.
0.0009
0.0000

Model tahmin sonuçları incelendiğinde, F istatistik olasılık değerinin %1 anlamlılık düzeyinde
anlamlı olduğu gözlemlenmekte dolayısıyla modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu
söylenebilmekte ve bağımsız değişkenin bağımlı değişkendeki değişimi açıklama gücünün (R2)
%50 olduğu gözlemlenmektedir. Bağımsız değişken olan Beneish M-Skor ile pay senedi
getirisi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Beneish MSkor değişkenindeki bir birimlik artış pay senedi getirisinde 4.497 birim artışa sebep
olmaktadır. Bu kapsamda finansal bilgi manipülasyonun artmasının pay senedi getirisini
artırdığı söylenebilmekte ve araştırma kapsamında kurgulanan hipotez kabul edilmektedir.
4. SONUÇ
Firmalar yatırımcılara daha iyi bir kar veya performans gösterebilmek için finansal tablolarında
manipülasyona gidebilmektedir. Bilgi manipülasyonun olduğu durumlarda finansal piyasalarda
fiyatlar gerçeği yansıtmamakta ve finansal piyasalara olan güven azalmaktadır. Literatürde
gerçekleştirilen çalışmalarda bilgi manipülasyonunun pay fiyatını, getirisini ve volatilitesini
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda çalışmada BİST İnşaat Endeksi’nde faaliyet
gösteren firmalarda 2013-2020 dönemi için finansal bilgi manipülasyonu ile pay getirisi
arasındaki ilişkinin panel veri analizi ile araştırılması amaçlanmıştır. Finansal bilgi
manipülasyonu Beneish M-Skor modeli (Beneish, 1999) ile ölçülmüştür. Gerçekleştirilen
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analizler sonucunda finansal bilgi manipülasyonu ile pay senedi getirisi arasında pozitif yönlü
ilişki tespit edilmiş olup Beneish M-Skor değişkenindeki bir birimlik artış pay senedi
getirisinde 4.497 birim artışa sebep olmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular Aggarwal ve
Wu (2006), Diaz vd. (2011) ve Gemici ve Polat (2019)’un çalışmalarında elde ettikleri bulguları
destekler niteliktedir. Bulguların piyasa aktörlerine ve yatırım kararlarında finansal tablolardan
yararlanan yatırımcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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MÜZİK BÖLÜMLERİNDE LİSANS ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN
SOSYAL AĞLARA DAYALI ÖĞRENME ALGILARININ BELİRLENMESİ
Alper AKGÜL
Trabzon Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, ORCID ID 0000-0003-0655-0217

ÖZET
Sosyal ağlar, teknolojik gelişimlerin de hızlanmasıyla beraber hayatımızda daha fazla yer
edinmiştir. Birçok insan, merak ettiği konu ile ilgili olarak bilgiye ulaşmak istediğinde sosyal
ağları kullanabilmektedir. Dolayısı ile sosyal ağlar, sosyal iletişimin yanı sıra, bilgiye ulaşma
ve bilgiyi paylaşma mecralarına dönüşmüşlerdir. Sosyal ağlar, pratik paylaşım yöntem ve
imkanlarına sahip olduğu için eğitim alanında da kullanılabilmektedirler. Son yıllarda, özellikle
dünyada yaşanılan Covid-19 salgınının da etkisiyle, müziğin birçok alanında yoğun bir
paylaşım ve bilgi paylaşımına yönelik içerik üretimi sosyal ağlar vasıtası ile yaygınlaşmaktadır.
Müzik alanında öğrenim gören öğrenciler, teorik veya çalgılarıyla ilgili olarak, sosyal ağlardan
bilgi edinebilmektedirler. Bu ağlar vasıtasıyla öğrenme süreçlerine katkıda
bulunabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, müzik alanında lisans eğitimi gören öğrencilerin
sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarını belirlenmesi olmuştur. Araştırma, yapısı itibari ile nicel
bir araştırmadır. Çalışmanın yapısı nicel özelliktedir ve genel tarama yöntemi ile yürütülmüştür.
Yokuş ve Yanpar Yelken’in (2019) geliştirmiş olduğu Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı
Ölçeği çalışmanın veri toplama sürecinde kullanılmıştır. Veri toplama amacı ile kullanılan
ölçek 7’li likert tipindedir. Kullanım kolaylığı, paylaşım, etkileşime dayalı öğrenme,
kişiselleştirme boyutları olmak üzere 4 alt boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır. Örneklem
grubunun sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarının yükseğe yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Cinsiyet, okul türü, çalgı ve sınıf düzeyi değişkenlerine yönelik yapılan analizler sonucunda,
öğrencilerin sınıf düzeyi değişkeni haricinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Araştırma
sonuçları doğrultusunda müzik alanında sosyal ağlar ve eğitim bağlamında çeşitli önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağlar, Müzik, Müzik Eğitimi
ABSTRACT
Social networks have taken more place in our lives with technological developments. Many
people can use social networks when they want to reach information about the subjects they are
interested in. Therefore, social networks are channels of accessing and sharing information as
well as social communication. Since social networks have practical sharing methods and
opportunities, they can also be used in the field of education. In recent years, especially with
the effect of the Covid-19 epidemic in the world, content production for information sharing in
the field of music has become widespread through social networks. Students studying in the
field of music can obtain information from social networks, either theoretically or about their
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instruments. Through these networks, they can contribute to their learning processes. The aim
of this study was to determine the social networks-based learning perceptions of undergraduate
students in the field of music. The research is a quantitative research in terms of its structure.
The structure of the study is quantitative and it was carried out with the general screening
method. The Social Network-Based Learning Perception Scale developed by Yokus and
Yanpar Yelken (2019) was used in the data collection process of the study. It consists of 4 subdimensions and 20 items: ease of use, sharing, interactive learning, and personalization. It was
concluded that the learning perceptions of the sample group based on social networks were
close to high level. As a result of the analyzes made on the variables of gender, school type,
instrument and grade level, no significant difference was found except for the grade level
variable of the students. With the results of the research, various suggestions were made in the
context of social networks and education in the field of music.
Keywords: Soial Networks, Music, Music Education
1. GİRİŞ
Dünya üzerinde insanların iletişimini sağlayan ve dünyayı küresel bir şekilde topluluk haline
dönüştüren internet, önemli bir iletişim aracı olarak toplumdaki değişimlere öncülük
etmektedir. İnsanlar ve toplumlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri gözlenebilen internetin
meydana gelin değişimlerden ve yeniliklerden etkilenebilen insanların sosyal yaşantıları ve
ilişkileri üzerinde de bir takım değişikliklere sebebiyet verdiği düşünülebilir (Hark Söylemez
& Oral, 2019).
Web 2.0 gelişimi ve sunduğu imkanlar ile internet daha etkin ve daha dinamik bir platform
olmuştur. İnsanları kendileri gibi düşünen kişilerin bulunduğu sosyal medya gruplarına üye
olabilme olanak sağlamıştır. Bu bir araya gelme isteği sosyal ağların doğmasına ve gelişmesine
imkan sağlamıştır (Carminati, Ferrari ve Perego, 2006). Sosyal ağlar sayesinde internet kişilerin
sosyalleşebilme imkanı bulduğu, sosyal olarak paylaşımlarda bulunabildiği bir platform halini
almıştır (Göker, Demir & Doğan, 2010; Hark Söylemez & Oral 2019).
Sosyal ağ platformları, farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir. Eğitsel amaçlar için
kullanımı oldukça yaygındır. (Sarsar, Başbay ve Başbay, 2015; İşman ve Albayrak, 2014;
Çubukçu, 2012; Ekici ve Kıyıcı, 2012; Gülbahar, Kalelioğlu ve Madran, 2010; Selwyn, 2009).
Sosyal ağların eğitim alanına çeşitli yönlerden etkisi olmaktadır. Bu ağlar kişiler arası etkileşimi
ve iletişimi olanak sağlamaktadır. (Kert ve Kertt 2010. Kişiler arasında sosyalleşme için bir
imkan ve ortam sağlamaktadır (Vie, 2007) sosyal ağlar bilgiye erişim sağlamakta bununla
beraber öğrenme için imkanlar sunabilmekte, profesyonel olarak iş yapmak için imkanlar ve
fırsatlar sağlayabilmektedir (Tonta, 2009; Blattner & Fiori, 2009; Halitoğlu& Moralı 2018).
Teknoloji ve bilgi iletişim alanındaki yeniliklerin toplumda ve dünya ekonomisinde çeşitli
değişimlere sebebiyet vermesine bağlı olarak, eğitim ve öğretim alanlarında da gerek ve ihtiyaç
duyulmaktadır. İletişim teknolojileri, toplumsal ihtiyaçları karşılayabilme amacıyla eğitim
sistemleri içerisinde içerik sağlayabilme yeteneği ile büyük çapta yenilikçi bir biçimde
kullanılabilir. Bu teknolojiler sayesinde öğrenme için gerekli olan kaynaklara ve kişisel
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öğrenme tecrübelerine kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Yaşam boyu öğrenme imkanı
sağlayan yenilikçi bilgi iletişim teknolojileri, yenilikçi öğrenme gereçlerini ve kaynaklarını
içermektedir (Kesim, 2009). Bilişim ve iletişim alanlarında meydana gelen teknolojik
gelişmeler formal ve informal öğrenme etkinleri ile kullanılabilir. Uzaktan eğitim süreçlerinde
kullanılan öğretim ortamlarının içerik ve tasarımları, geçmişten günümüze gelen geleneksel
eğitim süreçleri ile beraber yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde değişmektedir (Eby,
2013; Uça Güneş, 2016).
Dünyadaki toplumsal değişim dijital toplumlaşmaya doğru yönelmiştir. Bu sebeple, insanlar
arasında daha önce kurulan sosyal bağlantılar, dijital alana yönelmiş ve dönüşmüştür. İnsan
toplulukları, sosyal ağ teknolojileri ile sanal topluluklara dönüşmüş, genişlemiş ve gelişim
göstermiştir (Kesim, 2009; Uça Güneş 2016). Bu gelişimler eğitim alanında e-öğrenme ve
sosyal ağlarda görülebilmektedir. E-öğrenme elektronik veya dijital ortamlar vasıtası ile
öğrenme anlamına gelmektedir. Günümüzde internet üzerinden yapılan eğitim faaliyetleri ile
de tanımlanmaktadır. İnternet, farklı platform ve öğrenme ortamlarının kullanılabilmesine
imkan veren yapısı sebebi ile öğrenmede çeşitlilik imkanı sunmaktadır. Internet sayesinde
güncel olan çok çeşitli kaynağa istenilen zamanda v formatta ulaşım mümkündür. Bu imkanı
sayesinde, e-öğrenme sürekli değişerek öğrenmede başarılı olabilmek için önemli bir etkiye
sahiptir (Kesim, 2009; Uça Güneş, 2016).
Sosyal ağlar, müzikle uğraşan her yaştan insanın özgürce içerik üretebildiği ve bilgiye
ulaşabildiği iletişim ve etkileşim platformlarıdır. Bu ağlar, müzik alanı içinde müzikle uğraşan
insanlar tarafından önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Müzisyenler ve müzik eğitimcileri
de içerikler üreterek bu platform sayesinde bütün dünya ile paylaşabilmektedir. Müzik alanında
enstrüman ya da teori eğitimi alan öğrenciler sosyal ağlar sayesinde bilgi edinebilmekte, farklı
ülkelerdeki içerik paylaşımcılarıyla etkileşime girerek dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri
gözlemleyebilmekte, öğrenme yaşantılarını yalnızca okul ortamında değil okul dışında da
istedikleri her an sürdürebilmektedirler. Bu çalışmanın temel hareket noktası üniversite
öğrenimini müzik alanında yürüten öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarını
belirlemek olmuştur. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır.
1.1. Amaç
1.
2.
3.
4.
5.

Müzik alanı lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algıları ne
düzeydedir?
Müzik alanı lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algıları
cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?
Müzik alanı lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algıları
okudukları fakülte türüne göre farklılaşmakta mıdır?
Müzik alanı lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algıları
sınıflarına göre farklılaşmakta mıdır?
Müzik alanı lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algıları
branşlarına (çalgılarına) göre farklılaşmakta mıdır?
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE UYGULAMALAR
2.1. Yöntem
Araştırma yöntem itibari ile nicel bir araştırmadır. Çalışmada genel tarama modeli
kullanılmıştır. Genel tarama modeli evrenin tamamı ya da örnekleminden hareketle genel
durum ile ilgili betimleme yapabilme olanağı sağlayan bir araştırma yöntemidir (Karasar,
2012).
2.2. Evren Örneklem
Araştırmanın evrenini Türkiye’de müzik alanında lisans okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.
Örneklem grubunu ise Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Trabzon Üniversitesi Fatih
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ABD., Marmara Üniversitesi AEF Müzik Öğretmenliği
ABD., Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bölümü, Giresun
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden
125 öğrenci oluşturmaktadır.
Çizelge 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilere Ait Demografik Veriler
Seçenekler

Demografik Bilgiler
Cinsiyet
Öğrenim görülen fakülte

Sınıf

Branş
Sosyal ağlara bağlanma aracı
En çok kullanılan sosyal ağ

Branşı öğrenmek için kullanılan
sosyal ağ

Kız
Erkek
Konservatuvar
Güzel Sanatlar Fakültesi
Eğitim Fakültesi Müzik Öğr. Böl.
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
Teori & Kompozisyon
Müzikoloji
Enstüman (Müzik, Çalgı)
Ses (Şan, opera, ses eğitimi)
Telefon
Bilgisayar (PC/Diz üstü)
Instagram
Youtube
Whatsapp
Twitter
İnstagram
Youtube
Whatsapp
Diğer (Telegram,Teams, Zoom, Google

Toplam

n
77
48
46
23
56
41
23
23
38
12
17
83
13
114
11
61
23
35
6
6
109
6
4
125

%
61.6
38.4
36.8
18.4
44.8
32.8
18.4
18.4
30.4
9.6
13.6
66.4
10.4
91.2
8.8
48.8
18.4
28.0
4.8
4.8
87.2
4.8
3.2
100

2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırma verilerini toplamak amacıyla Yokuş ve Yanpar Yelken (2019) tarafından geliştirilen
Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı Ölçeği (SADÖAÖ) kullanılmıştır. Ölçek 7’li likert
tipinde hazırlanmıştır ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, kişiselleştirme, paylaşım,
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etkileşime dayalı öğrenme ve kullanım kolaylığı olmak üzere dört alt boyutu içermektedir.
Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (a)=.90 düzeyindedir. Bu çalışma için ölçeğin
güvenirlik katsayısı (a)=.957 bulunmuştur.
Çizelge 2. Araştırmada Kullanılan Ölçeğe Ait Bilgiler
Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı Ölçeği
Alt Boyutları
Kişiselleştirme
Paylaşım
Etkileşime Dayalı Öğrenme
Kullanım Kolaylığı
Toplam

Std. Sp.
28.04±8.09
24.70±6.23
21.59±6.89
19.08±5.43
93.41± 23.96

Cronbach's
Alpha
0.907
0.883
0.865
0.866
0.957

Madde Sayısı
6
5
5
4
20

2.4. Verilerin Analizi
Çalışmanın verileri SPSS 24.0 paket programında analiz edilmiştir. Tanımlayıcı değişkenler
ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, medyan (25-75. persentil), sayı ve yüzde
değerleri olarak ifade edilmiştir. Normallik analizi Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak
doğrulanmıştır. Normal dağılıma uymayan verilerin analizinde Whitney U-testi ve Kruskal
Wallis testleri, normal dağılan verilerde ise bağımsız gruplarda t-testi kullanılarak istatistiksel
analizler yapılmıştır. Sonuçlar %95,0 güven aralığı ve p<0,05 anlamlılık ile değerlendirilerek
çok değişkenli testler için Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
3.1. Bulgular
Çalışmada müzik alanında lisans okuyan öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarının
düzeyi ve bu düzeyin cinsiyet, sınıf, okul türü ve çalgılarına gör farklılaşıp farklılaşmadığı
ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler Çizelge 3,4,5,6 ve 7’de
sunulmuştur.
3.1.1. Müzik alanı lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme
algıları ne düzeydedir?
Çizelge 3. Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı Ölçeği ve Alt Boyut Puanları
Etkileşime dayalı öğrenme
Kullanım kolaylığı
Paylaşım
Kişiselleştirme
Toplam Puan

Mean ± SS
21.59±6.89
19.08±5.43
24.70±6.23
28.04±8.09
93.41± 23.96

Min-Max
5-35
4-28
5-35
6-42
20-140

Median (Q1-Q3)
22(17-27)
20(16-23)
26(21.50-29)
30(24-33.50)
98 (82-108)

Çizelge 3’te görüldüğü gibi, çalışmaya katılan öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algısı
ölçeğinden aldığı puanların ortalaması 93.41; medyan puanı ise 98’dir. Ölçekten alınan
puanlara bakıldığında ölçek alt boyutlarından etkileşime dayalı öğrenme boyutu normal dağılım
göstermiş, diğer alt boyutlar ile beraber toplam ölçek puanı normal dağılım göstermemiştir. Bu
sebepten dolayı, median puanları üzerinden bir yorumlama yapılacak olursa, ölçekten alınan
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toplam puanlar sonucunda öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarının yüksek düzeye
yakın olduğu görülmektedir.
3.1.2. Müzik alanı lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme
algıları cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?
Çizelge 4. Cinsiyet Değişkenine Göre Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı Ölçeği ve Alt Boyut
Puanları Analizi
Kadın

Erkek

Min-Max

21.31±7.12

5-35

22 (16.50-27)

22.04±6.55

3-35

22 (17.25-27.75)

18.75±5.33

7-28

19 (15.50-22.50)

19.60±5.59

4-28

20 (17-23.75)

Paylaşım

24.64±6.43

10-35

26 (21.50-29)

24.79±5.97

5-35

26 (21.50-29)

Kişiselleştirme

27.92±8.29

8-42

30 (23.50-34)

28.22±7.84

6-42

30 (24-32.75)

Toplam puan

92.63±24.85

20-140

94 (77.50-112)

94.66±22.66

20-140

99 (87-107)

Etkileşime
dayalı öğrenme
Kullanım
kolaylığı

Mean ± SS

Min-Max

Median
(Q1-Q3)

Statistical
Analysis

Mean ± SS

Median
(Q1-Q3)

t= -.574
p= .279
U= 1659.500
p=.338
U= 1838.500
p=.961
U= 1834.000
p= .943
U= 1748.000
p= .612

Q1-Q3: 25th-75th percentile

Çizelge 4’te görüldüğü gibi öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarının cinsiyet
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacı ile yapılan ilişkisiz grup t testi
ve Mann Whitney U testi sonucunda, öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarında
cinsiyetlerin göre bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarından
etkileşime dayalı öğrenme boyutunda veriler normal bir dağılım gösterdiği için ilişkisiz grup t
testi uygulanmıştır. Ölçeğin diğer alt boyutlarında veriler normal dağılım göstermediği için bu
alt boyutlar için Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Toplam puanlara bakıldığında verilerin
normal dağılmadığı görüldüğü için ölçek toplam puanında yine Mann Whitney U testi ile
sonuçlar analiz edilmiştir.
3.1.3. Müzik alanı lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme
algıları okudukları fakülte türüne göre farklılaşmakta mıdır?
Çizelge 5. Öğrenim Görülen Fakülte Değişkenine Göre Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı
Ölçeği ve Alt Boyut Puanları Analizi

Konservatuvar
Güzel sanatlar
fakültesi
Eğitim
Fakültesi
Müzik Öğr.
Böl.

Kullanım
kolaylığı
19.21±5.86
6-28
19.50 (16-24)
18.56±4.83
2-25
19 (16-23)
19.17±5.37
4-28

Paylaşım

Kişiselleştirme

Toplam puan

Mean ± SS
Min-Max
Median (Q1-Q3)
Mean ± SS
Min-Max
Median (Q1-Q3)
Mean ± SS
Min-Max

Etkileşime
dayalı öğrenme
21.41±6.47
8-34
20.50 (17-27.25)
21.56±6.79
10-33
22 (15-27)
21.75±7.37
5-35

24.76±6.37
11-35
25.50 (21-29.25)
24.04±6.01
10-31
25 (20-29)
24.92±6.30
5-35

28.1087±8.08
11-42
28.50 (23-32.50)
27.04±7.80
11-36
29 (23-33)
28.39±8.31
6-42

Median (Q1-Q3)

23 (17-27)

20 (16.25-22)

26 (22-29.75)

30 (24-34)

F=.030
p=0.971

KW=.335
p=0.846

KW=.320
p=0.852

KW=.747
p=0.688

93.50±23.60
41-137
96 (80.25-109.25)
91.21±23.14
41-120
92 (80-111)
94.25±24.93
20-140
99.50 (82.50107.75)
KW=.355
p=0.838

Statistical Analysis
Q1-Q3: 25th-75th percentile

Çizelge 5’te görüldüğü gibi, öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarının okul türü
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacı ile yapılan Anova ve Kruskall
Wallis testleri sonucunda, öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarında okul türlerine
göre bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarından etkileşime
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dayalı öğrenme boyutunda veriler normal bir dağılım gösterdiği için Anova testi uygulanmıştır.
Ölçeğin diğer alt boyutlarında veriler normal dağılım göstermediği için bu alt boyutlar için
Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Toplam puanlara bakıldığında verilerin normal dağılmadığı
görüldüğü için ölçek toplam puanında Kruskall Wallis testi ile sonuçlar analiz edilmiştir.
3.1.4. Müzik alanı lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme
algıları sınıflarına göre farklılaşmakta mıdır?
Çizelge 6. Sınıf Değişkenine Göre Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı Ölçeği ve Alt Boyut
Puanları Analizi

1.Sınıf
2.Sınıf

3.Sınıf
4.Sınıf

Mean ± SS
Min-Max
Median (Q1-Q3)
Mean ± SS
Min-Max
Median (Q1-Q3)
Mean ± SS
Min-Max
Median (Q1-Q3)
Mean ± SS
Min-Max
Median (Q1-Q3)

Statistical Analysis

Etkileşime dayalı
öğrenme

Kullanım kolaylığı

Paylaşım

Kişiselleştirme

Toplam puan

20.65±6.33
8-34
20 (16.50-25.50)
21.00±6.89
8-33
20 (15-27)
22.82±7.37
5-35
25 (17-27)
22.21±7.26
5-35
22 (17-28)
F=.649
p=0.585

18.09±5.79
6-28
19 (15-22)
17.78±4.74
8-26
18 (15-20)
19.13±5.43
8-28
21 (15-24)
20.89±5.10
4-28
21 (18-24.25)
KW=8.504
p=0.037

24.46±6.12
10-34
25 (22.50-28.50)
24.17±5.96
11-32
25 (21-29)
24.43±7.15
10-35
26 (19-30)
25.44±6.11
5-35
26 (22.75-30)
KW=.537
p=0.911

26.97±7.61
8-42
28 (24-32)
26.91±8.44
11-42
28 (23-31)
27.04±9.57
10-42
30 (22-35)
30.47±7.14
6-42
31.50 (27-36)
KW=5.435
p=0.143

90.19±22.83
36-133
93 (86-103.50)
89.86±22.49
41-116
98 (70-108)
93.43±27.22
41-140
98 (76-116)
99.02±23.84
20-140
101.50 (86.25-118)
KW=3.417
p=0.332

Q1-Q3: 25th-75th percentile

Çizelge 6’de görüldüğü gibi, öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarının sınıf düzeyi
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacı ile yapılan Anova ve Kruskall
Wallis testleri sonucunda, öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarında okudukları
sınıf düzeyine göre yalnızca 2. ve 4. Sınıflar arasında; 4. Sınıflar lehine anlamlı bir farklılık
göstermiştir (p=0.006). Ölçeğin alt boyutlarından etkileşime dayalı öğrenme boyutunda veriler
normal bir dağılım gösterdiği için Anova testi uygulanmıştır. Ölçeğin diğer alt boyutlarında
veriler normal dağılım göstermediği için bu alt boyutlar için Kruskal Wallis testi uygulanmıştır.
Toplam puanlara bakıldığında verilerin normal dağılmadığı görüldüğü için ölçek toplam
puanında Kruskall Wallis testi ile sonuçlar analiz edilmiştir.
3.1.5. Müzik alanı lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme
algıları branşlarına (çalgılarına) göre farklılaşmakta mıdır?
Çizelge 7. Branş (Çalgı) Değişkenine Göre Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı Ölçeği ve Alt
Boyut Puanları Analizi

Teori &
Kompozisyon

Müzikoloji
Enstüman
(Müzik,
Çalgı)

Etkileşime
dayalı öğrenme

Kullanım
kolaylığı

Paylaşım

Kişiselleştirme

Toplam puan

23.16±5.90
15-33

19.50±6.28
9-28

21.50 (19-28)

18.50 (16-26)

30.75±10.22
13-42
31 (24.75-41)

99.16±25.61
48-137

Median (Q1-Q3)
Mean ± SS
Min-Max
Median (Q1-Q3)
Mean ± SS
Min-Max
Median (Q1-Q3)

20.58±7.23
8-33
18 (15-28
21.61±6.81
5-35
22 (17-27)

19.41±4.98
11-28
18 (15.50-24)
18.89±5.34
4-28
20 (16-22)

25.75±6.94
11-34
27.50 (2230.75)
24.00±6.50
10-35
24 (20-29)
24.49±6.18
5-35
26 (22-29)

26.76±7.91
12-42
28 (23-31
27.51±7.71
6-42
29 (24-33)

90.76±23.87
50-133
92 (68.50-109
92.51±23.44
20-140
97 (82-107)

Mean ± SS
Min-Max
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Ses (Şan,
opera, ses
eğitimi)

Mean ± SS
Min-Max
Median (Q1-Q3)

Statistical Analysis

21.30±8.27
5-35

19.46±6.26
6-28

24 (17-25.50)

20 (17.50-24)

F=.331
p=0.803

KW=.222
p=0.974

26.00±6.00
16-35
27 (21.5029.50)
KW=1.624
p=0.654

30.53±8.47
11-42
33 (25.5036.50)
KW=4.732
p=0.192

97.30±27.43
41-140
100 (87-113)
KW=1.364
p=0.714

Q1-Q3: 25th-75th percentile

Çizelge 7’de görüldüğü gibi, öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarının öğrenimini
gördükleri çalgı değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacı ile yapılan
Anova ve Kruskall Wallis testleri sonucunda, öğrencilerin sosyal ağlara dayalı öğrenme
algılarında öğrenim gördükleri çalgı türüne göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarından etkileşime dayalı öğrenme boyutunda veriler normal bir
dağılım gösterdiği için Anova testi uygulanmıştır. Ölçeğin diğer alt boyutlarında veriler normal
dağılım göstermediği için bu alt boyutlar için Kruskall Wallis testi uygulanmıştır. Toplam
puanlara bakıldığında verilerin normal dağılmadığı görüldüğü için ölçek toplam puanında
Kruskall Wallis testi ile sonuçlar analiz edilmiştir.
4. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME
Bu araştırmada müzik alanında lisans eğitimi gören üniversite öğrencilerinin sosyal ağlara
dayalı öğrenme algılarının ne düzeyde olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada
öğrencilerin genel olarak en çok kullandıkları sosyal ağ platformunun instagram olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin kendi branşları ve çalgıları ile ilgili olarak en çok
kullandıkları sosyal ağ platformunun youtube olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada lisans
öğrencilerinin sosyal ağlara dayalı öğrenme algıları cinsiyet, okul türü, çalgı ve sınıf düzeyi
değişkenine göre incelenmiştir. Analizler sonucunda çalgı türü ve okul değişkeni puan
ortalamaları arasında farklılıklar bulunsa da bu farkların anlamlı derecede olmadığı
görülmüştür. Sadece sınıf düzeyi değişkeninde ikinci ve dördüncü sınıflar arasında 4. Sınıflar
lehine farklılık görülmüştür.
Araştırma sonuçlarında bakıldığında genel olarak örneklem grubunda yer alan öğrencilerin
sosyal ağlara dayalı öğrenme algılarının yükseğe yakın bir düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Toğay ve diğerleri (2010) yapmış oldukları çalışmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin,
sosyal medyayı, eğitim süreçlerinde kullanmaya yönelik olumlu yönde tutum sergilediklerini
belirlemiştir. Sosyal medyayı eğitim süreçleri içeresinde kullanmaya yönelik olarak olumlu
tutuma sahip olduklarını, sosyal medyayı kullanmaktan hoşlandıklarını ve öğrenmelerine
yardımcı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, Toğay ve arkadaşlarının
çalışmasıyla paralellik göstermektedir. Kelleci ve Tetik (2015) yapmış oldukları çalışmada
ortaokul öğrencilerine için hazırlanan bir sosyal ağ destekli öğrenme ortamı ile bütünleştirilmiş
bilişim teknolojileri eğitiminin ortaokul öğrencilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisini
değerlendirmek için yaptıkları çalışmada sosyal ağ destekli bilişim teknolojileri eğitiminin
deney grubu öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde olumlu yönde anlamlı bir farklılık
yarattığını belirlemişlerdir. Çalışma Kelleci ve Tetik’in çalışmasında ulaştıkları sonuçlarla
paralellik göstermektedir.
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4.1. Öneriler
Sosyal ağlar, özellikle Covid 19 salgınının da etkisiyle, birçok alanda hayatımıza daha fazla
etki etmiştir. Müzik alanında bireysel paylaşımların yaygınlaşması ile alanda öğrenim gören
öğrenciler kendi müzikal gelişimleri için sosyal ağlardan faydalanabilmektedirler. Benzer
çalışmalar daha geniş öğrenci gruplarıyla yapılmalıdır. Yapılacak çalışmalarda görüşmeler
vasıtası ile yapılacak nitel analizlerle alana faydalı olabilecek daha detaylı verilere ulaşılabilir.
Öğrenciler ile beraber, alanda eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunan öğretmenler ve
akademisyenlerin de görüşlerinin belirlenmesi önemlidir. Bu görüşlerin belirlenmesi için
yapılacak bilimsel çalışmaların alana kazandırılması gereklidir. Gelişen internet
teknolojilerinin ve sosyal ağların, müzik eğitimi alanında bütün kademe disiplinlerde
öğrenmeye etkisi vardır. Akademik bilginin kolay ulaşılır olması gerekli ve önemlidir. Müzik
alanında lisans eğitim gören öğrenciler, eğitimin diğer kademelerinde öğrenim gören öğrenciler
ve amatör olarak müzikle ilgilenen kişiler sosyal ağları eğitim ve öğrenme süreçlerinde kaynak
olarak kullanabilirler. Sanat eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya sanat eğitimi veren
milli eğitime bağlı orta öğretim kurumlarının da nitelikli akademik bilginin üretiminde ve
sosyal ağlarda yaygınlaşmasında rol oynaması gereklidir.
KAYNAKLAR
Carminati, B., Ferrari, E. & Perego, A., Rule-Based Access Control for Social Networks, OTM
Workshops, Berlin, 2006.
Çubukçu, Z., Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. 11th International Primary Teacher
Education Symposium, Rize, 2012, May. tarihinde https://www.pegem.net/Akademi/
kongrebildiri_detay.aspx?id=135419 (Erişim tarihi: 09.02.2022).
Eby, G., Uzaktan Eğitim (UZE) Ortamlarının Tasarımı: Yazılım Mühendisliği Yaşam Döngüsü
Yaklaşımı. Kültür, Ankara, 2013.
Ekici, M. ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı. Uşak
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 156-167.
Göker, G., Demir, M. & Doğan, A. (2010). Ağ Toplumunda Sosyalleşme ve Paylaşım:
Facebook Üzerine Ampirik Bir Araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy
Humanities, 5(2), 183-206.
Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O., Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV.
Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2010.
Halitoğlu, V. & Moralı, G. (2018). Türkçe Okutmanlarının Görüşlerine Göre Sosyal Ağların
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Katkıları. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak
Türkçe Araştırmaları Dergisi, (4), 103-117. https://dergipark.org.tr/tr/pub/huydotad/issue/
42893/518682 (Erişim tarihi: 09.02.2022)
Hark Söylemez, N. ve Oral, B. (2019). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma
Durumlarına Göre Sosyal Anlatımcılık Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler
Dergisi, (5), 343-358. https://doi.org/10.21733/ibad.625167

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-92-9

www.karadenizkongresi.org

Page | 22

BLACK SEA SUMMIT 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
İşman, A. ve Albayrak, E. (2014). Sosyal Ağlardan Facebook’un Eğitime Yönelik Etkililiği.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 129-138.
Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi (24. bs.), Nobel Yayıncılık, Ankara, 2012.
Kelleci Öztürk, Ö. ve Tetik, E. (2015). Sosyal Ağ Destekli Bilişim Teknolojileri Eğitiminin
Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Education Sciences, 10(3), 151-168.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaedu/issue/19841/212556 (Erişim tarihi: 09.02.2022)
Kesim, M. (2009). Creativity and Innovation in Learning: The Changing Roles of ICT. Turkish
Online
Journal
of
Distance
Education-TOJDE,
10(3),
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojde/issue/16913/176437 (Erişim tarihi: 10.02.2022)
Sarsar, F., Başbay, M. ve Başbay, A. (2015). Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya
Kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 418-431.
https://doi.org/10.17860/efd.98783.
Selwyn, N. (2009). Faceworking: Exploring Students’ Education‐Related Use of Facebook.
Learning,
Media
and
Technology,
34(2),
157-174.
https://doi.org/10.1080/17439880902923622.
Toğay, A., Akdur, T. E., Yetişken, İ. C. ve Bilici, A., Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların
Kullanımı: Bir MYO Deneyimi. XIV. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, Ocak 2013.
Uça-Güneş, E. P. (2016). Toplumsal Değişim, Teknoloji ve Eğitim İlişkisinde Sosyal Ağların
yeri. AUAd, 2(2), 191-206.
Yokuş, G. ve Yanpar Yelken, T. (2019). Mersin University Journal of the Faculty of Education,
15(1), 147- 164. https://doi.org/10.17860/mersinefd.474226.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-92-9

www.karadenizkongresi.org

Page | 23

BLACK SEA SUMMIT 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
SANATIN YAŞAMSAL YÜZÜ; ACI ve ÖLÜM

Öğr. Gör. Dr. Parvin GHORBANZADEH DİZAJİ1
1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8546-1233

ÖZET
İnsan hayatı tarih boyunca hep hastalıklara, doğal afetlere ve savaşlara maruz kalmış, acı ve
ıstırabı tecrübe ederek ölüm onun kaçınılmaz gerçeği olmuştur. Mutluluk, hüzün, ağrı, ıstırap
vb. türlü türlü insani duyguların gerçek ve soyut bir anlatısı ve somut bir deneyimi olarak
görünen sanat, daima bu duygulardan beslenmiştir. Ama hiçbir deneyim acıdan daha evrensel
olmamıştır. Acı vücut taramasında görünmeyen ve bir testte ölçülemeyen soyut bir kavram
olarak bilinmektedir. Acıyı, genel anlamda fiziksel ve ruhsal olarak iki kategoriye ayırabiliriz;
ruhsal ve fiziksel acı. Bazen ölümle son bulan fiziksel acı, ruhsal acıya kıyaslayarak daha
yüzeysel bir duruş sergilemektedir. Çünkü ruhsal acı fiziksel acıdan çok daha derin ve çok daha
ıstıraplıdır. Acının ruhsal varoluşunu hayatımızda sorgulayarak her zaman fiziksel eylemini ve
belirtilerini görmek mümkün. Bu eylemleri dış dünyaya göstermesinde ve hatta dindirmesinde
bazen felsefe bazen edebiyat ve bazen de sanata ihtiyaç duyulmuştur. Acının fiziksel, ruhsal ve
toplumsal acılara ayrılışı her zaman sanat dünyasında çoğu sanatçının ilgisini çekmiş, böylece
acı ve ölüm kavramları sanat eserlerinin ayrılmaz parçası olmuştur. Belki sanata üzüntü
gülmekten daha iyi geliyordur.
Sanat her zaman anlatım zenginliği ve özgürlüğüyle tarih boyunca adeta insani duygulardan ve
başta olan acıdan zekice beslenmiştir. Sanatsal yaratı bu acılardan beslenerek aynı zamanda
onları dindirmeyi de başarmıştır. Çünkü acı kavramı din, ırk, kültür, yaş, cinsiyeti, sosyal ve
ekonomik statü gözetmeksizin, karşılaşmak zorunda kalacağı tek dengeleyici bir gerçek
olmuştur. Toplum içinde anlatım biçimi en belirgin olan sanatçılar; toplumsal ve kişisel
bunalımların yarattığı acı ve kaygıyı, yaratıya yönelerek bireysel yaralarını sarıyor olmuşlardır.
Tarih boyunca birçok sanatçı acı ve ölüm gerçeğini resimlerinde farklı tekniklerle
yorumlamışlardır. Bu sanatçılar sanat tarihinde günlük hayatta yaşanan olaylara
duyarlılıklarıyla örnek olabilecek sanatçılar olmuşlardır.
Bu araştırma, acı ve ölüm teması ile sanat arasındaki ilişkiyi inceleyerek, bu doğrultuda plastik
sanatta farklı tekniklerle bu konuyu ele alan Vincent Van Gogh, Kathe Kollwitz, Frida Kahlo,
Friedrich Erdmann von Menzel gibi sanatçıların resimlerini irdelenmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Acı, Ölüm, Göç, Hastalık, Ruhsal Acı.
1.

GİRİŞ

“zevk zaman zaman gelen bir ziyaretçidir; ama ağrı gaddarca bize sarılır kalır.” john keats.
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Günümüzde dünyada insanlığın birdenbire yaşadığı travmalar sanat dünyasına büyük
sorumluluklar getirmiş ve sanatın toplumsal değerini bir kez daha vurgulamıştır. Berger'e
(2018) göre “kayıtsızlık sanatın sürekli karşılaştığı tehlikedir” (s.419). Diğer bir deyişle, sanatın
bilinen ve beğenilen güzellik kavramı kadar eleştirel bir yanının olması, hoş görülmese de
kayıtsız kalmadığını göstermektedir. Sanat her zaman nazik değildir ve bazen dışlayıcı olabilir.
Acı kelimesi azap, ıstırap kelimeleriyle eş anlamlı olup, manevi ağrıyı tarif eder. Bütün dillerde
fiziksel acı ile soyut acılar için aynı kelimeler kullanılır. Acı ve farklı değişle ağrı, duygusal bir
tepki ve zihnimizin bir hastalık veya düşüncelerde bir yarık gibi hoş olmayan bir şey hakkındaki
sıkıntısını ifade ettiği fiziksel veya zihinsel bir uyarıdır.
Acı vücut taramasında görünmeyen ve bir testte ölçülemeyen soyut bir kavram olarak
bilinmektedir. Acıyı, genel anlamda fiziksel ve ruhsal olarak iki kategoriye ayırabiliriz; ruhsal
ve fiziksel acı. Ruhsal ve ya Psikolojik acı zihinsel bir deneyimdir, bu yüzden ona zihinsel acı
söyleniyor. Zihinsel ağrı ise, elle tutulamaz ve görünmezdir ve kimyasallar veya ilaçlarla
kolayca dindirilebilmektedir. Yine de, tedavi edilmesi fiziksel ağrıdan çok daha zor olduğunu
söylemeliyiz. Bazen ölümle son bulan fiziksel acı, ruhsal acıya kıyaslayarak daha yüzeysel bir
duruş sergilemektedir. Çünkü ruhsal acı fiziksel acıdan çok daha derin ve çok daha ıstıraplıdır.
Acıyı duygusal bir durum olarak ifade eden zihinsel acı hakkında çeşitli bakış açıları mevcuttur.
Zihnimizin ideali ile gerçekte ne olduğumuz arasındaki algımız arasındaki fark ya da acıyı
nahoş bir öz-farkındalık hali olarak tanımlamaktadır. Bu, yetersizlik ve kendi kendine
umutsuzluk ve hayattaki anlam eksikliğinden kaynaklanan bir boşluk şekli ile ilgilidir.
Bahsettiğimiz acı, bilinçli düşünceden kaynaklanır ve bir tür zihinsel acıdır.
Acının ruhsal varoluşunu hayatımızda sorgulayarak her zaman fiziksel eylemini ve belirtilerini
görmek mümkün. Bu eylemleri dış dünyaya göstermesinde ve hatta dindirmesinde bazen
felsefe bazen edebiyat ve bazen de sanata ihtiyaç duyulmuştur. Acının fiziksel, ruhsal ve
toplumsal acılara ayrılışı her zaman sanat dünyasında çoğu sanatçının ilgisini çekmiş, böylece
acı ve ölüm kavramları sanat eserlerinin ayrılmaz parçası olmuştur. Böylece sanat her zaman
anlatım zenginliği ve özgürlüğüyle tarih boyunca adeta insani duygulardan ve başta olan acıdan
zekice beslenmiştir. Sanatsal yaratı bu acılardan beslenerek aynı zamanda onları dindirmeyi de
başarmıştır. Belki sanata üzüntü gülmekten daha iyi gelmektedir. Oysal acıyı şöyle tanımlar:
“Felsefe somut gerçeklikten yola çıkmalı ve sonra tekrar somut gerçekliğe
dönmelidir. Felsefenin hareket noktası öyle bir nokta olmalıdır ki, kişi bu noktadan
başka bir noktadan başlayamasın. Başka hiçbir şeyden değil de yalnız ondan
başlamamızı zorunlu kılan, kendini kayıtsız şartsız üstümüze dayatan nokta, acıdır.
Acı, ondan yola çıkmamızı gerektiren somut noktadır”(Oysal, 1998, s.7).

Bu araştırma, acı ve ölüm teması ile sanat arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Bu
doğrultuda; Vincent Van Gogh’un resimlerinde somut buluş ruhsal acıları, Kathe Kollwitz’in
savşa maruz kalan ve acı içinde bürünen insanları, Frida Kahlo’nun resmedilen fiziksel acıları,
Adolph Friedrich Erdmann von Menzel’in yabancılaşmış ve büyülenmiş, tuhaf ve ürkütücü
resimlerindeki savaş ve ölüm temalı çalışmaları bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır.
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2. Acı ve Ölüm Kavramlarından doğan Sanat
“Üzüntü gülmekten iyidir, çünkü üzüntü yüreği arındırır.” (Frank, 1985, s.143)
Sanat her zaman anlatım zenginliği ve özgürlüğüyle tarih boyunca adeta insani duygulardan ve
başta olan acıdan zekice beslenmiştir. Sanatsal yaratı bu acılardan beslenerek aynı zamanda
onları dindirmeyi de başarmıştır. Çünkü acı kavramı din, ırk, kültür, yaş, cinsiyeti, sosyal ve
ekonomik statü gözetmeksizin, karşılaşmak zorunda kalacağı tek dengeleyici bir gerçek
olmuştur.
Toplum içinde anlatım biçimi en belirgin olan sanatçılar; toplumsal ve kişisel bunalımların
yarattığı acı ve kaygıyı, yaratıya yönelerek bireysel yaralarını sarıyor olmuşlardır. Tarih
boyunca birçok sanatçı; Picasso, Frida Kahlo, Francisco Goya, André Masson, Joseph Beuys
gibi acı ve ölüm gerçeğini resimlerinde farklı tekniklerle yorumlamışlardır. Bu sanatçılar
günlük hayatta yaşanan olaylara duyarlılıklarıyla örnek olabilecek sanatçılar olmuşlardır.
İnsanın gerçekler dünyasından uzaklığı ve gerçeklere ve kişilik dürüstlüğüne olan bağlılığı,
zihinsel acıya neden olan ve insanı üzgün, depresif ve yalıtılmış hale getiren bilince ve özfarkındalığa yol açar, ta ki sanat bir kurtarıcı olarak, çektiği acılardan sorumlu olana ve onun
acılarına izin verene kadar. Düşüncelerin ortaya çıkarılması ve eserin yaratılması gerçekleşir.
Sonuç, daha fazla farkındalık, anlayış ve bilgidir. Camus insanlığın dünya geliş amacını mutlu
olmakta görmemektedir. Camus’a göre insanın isteksizce dünyaya gelişi ilk ağlamasında
belirlemiştir. Böylece, bu ilk ağlamayı insanın dünyadaki çekeceği çaresizliğinin ve ya belki
ömür boyu çekeceği acıların işareti olarak tanımlamaktadır (Camus, 2002, s.127).
Tarih boyunca pek çok sanatçının hayatı, bizim için birçok soruyu gündeme getiren çeşitli
ıstıraplarla dolup taştı: Sanatın yaratılması sadece güzellikten ve iyilikten mi kaynaklanıyor?
İnsanın yaratıcılığında acı çekmesinin rolü nedir?
Bu soruların cevabını ararken, sanat tarihinde yer bulan ün kazanmış sanatçıların eserlerinde
acının tetikleyici bir eylem olarak ayak izlerini mutluluktan daha net görebilmekteyiz. Böylece
sanatçıların yaşantıları her daim yaratılan eserlerine yansıyarak, acı ve kaderlerinin aynası
olmuştur. Geleneksel sanatın güzellik kavramına yaklaşımı 19. yy’ın başlangıcıyla yerini
gerçekliğe bırakmış oldu. Böylece bu gerçeklik, güzelin yanında çirkini de içermekteydi.
Neticede sanatçının amacı haz verici eserler yaratmak yerine, somut gerçekleri yansıtan eserler
ortaya koymak olmuştur (Erden, 2016, s.21).
Romantizmin ortaya çıkmasıyla sanata sıradan insanı ve gündelik yaşam ve sıkıntılarını dâhil
etmiştir. Endüstrinin gelişimiyle birlikte insanlık hayal kırıklığına uğramıştır. Bu hayal
kırıklığın sonucu ise, insanları özellikle sanatçıları yalnızlığa itilmesi olmuştur. Böylelikle sanat
gittikçe içe dönerek; isyanlara ve bunalımlara yönelmiştir. Bu durumda ise sanatçı yeni
kimliğine bürünmesi sonucunda, acılarıyla yalnız kalan kişi olmuş ve ne yazık ki intihara kadar
da sürüklenmiştir. “19.yüzyıl bu nedenle, açlığı göze alarak karşı-gelenekçi ve eleştirel olan,
toplum dışına itilmiş sanatçıların tarihi” olmuştur (Çakır Aydın, 2002: 154).
Bu durumda Van Gogh gibi önemli bir sanatçı örnek verilebilir. Van Gogh’un yaşamı, sanat
hayatını etkileyerek, bu sanatçının yaşantıları, acıları ve deliliği, belki sanatından daha büyük
bir üne sahip olmuştur. Vincent Van Gogh’un “Sonsuzluğun Eşiğinde” adlı resminde sandalye
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üzerinde oturan mavi pantolon ve gömlekli yaşlı bir adamın derin acısının yansıtılmasını
görmekteyiz (Görsel 1).

Görsel 1. Vincent Van Gogh, 1890, Acı İçindeki Adam (Sonsuzluğun Eşiğinde), Tuval üzerine
yağlıboya, 81 x 65 cm. https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/at-eternity-s-gate-sorrowing-oldman-sonsuzlugun-esiginde-aci-ceken-adam-459

Yaşlı adamın oturuşu ve yumrukla yüzünün kapatılması, figürün en derin acıların içinde
büründüğünün ve yıkılışının temsilidir. Bu resim insanlığın ve belkide ressamın çaresizliğini,
öfkesini, acısını ve yanlızlığını göstermektedir. Vincent Van Gogh, hayatının en acılı günlerini
“Hüzün sonsuza kadar sürecek” cümlesiyle tanımlamıştır. Van Gogh, bir mektubunda çektiği
acılarından sanata kaçışını şöyle anlatır:
“Biri ressam olmak istiyorsa, bu işten büyük zevk alıyorsa, senin duyumsadıklarını
duyumsuyorsa, istediğini yapabilir. Ancak, dertler, sıkıntılar, düş kırıklıkları da
eksik olmayacak, melankolinin, çaresizliğinin ağır bastığı dönemler, vs. Ben böyle
düşünüyorum. Ve birden içime öyle bir sıkıntı bastı ki, unutabilmek için bir şeyler
çiziktirmek zorunda kaldım” (Reskill, 1985, s.131).

Uzun bir süre hayatını depresyonla mücadele ederek sürdüren sanatçı, ne yazık ki 27 Temmuz
1890'd göğsünden tabancayla vurarak intihar etmiştir. Fakirlik içinde hayata veda eden ressam,
intiharından sonra ün kazanmıştır. Böyle halk arasında McQuillan’in de anlattığı gibi, "çılgınlık
ve yaratıcılığın bir arada olduğu söylemlerini" (McQuillan, 1989, s. 9) gösteren bir sanatçı
olarak tanılmıştır.
Savaş kalıntılarından doğan sanat acı ve ölüm kavramlarından beslenmiştir. 19.yy’da bu
kavramları olağanüstü yeteneğiyle baskıresimlerinde gösteren Kathe Kollwitz, yaşamı boyunca
dönemin olduğu savaşlara ve insanlığa karşı yapılan zulme karşı çıkmış bir ressam olarak
tanılmıştır. Eserlerinde duyguları çok net bir şekilde izleyiciye aktarma kabiliyetini sergileyen
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Kollwits, kullandığı siyah-beyaz teknik duyguların etkisini daha da artmaktadır. Kollwitz hem
savaşı yaşayan, hem savaşta kayıp veren bir anne ve bir eş ve bir duyarlı ve acı çekmiş bir
sanatçıdır. Savaştan doğan; yıkımlar, öksüz çocuklar, dul kalmış kadınlar ve çaresiz işçiler
sanatçıyı derinden etkileyerek, bu yaşantıları ve duyguları en yoğun şekilde ifade eden portreler
ve el resimlerinde çok çarpıcı bir şekilde sergilemiştir. Kollwits savaşın bıraktığı yıkıcı
sonuçlarını sanatına aktarmaya araştırdığında, ağaç baskı tekniğine yönelmiştir. Böylece
gravürün doğasında var olan özelliklerini keşfederek bu teknikte var olan niteliklerinden
faydalanmış ve kâğıdın keskin beyaz pürüzsüzlüğünü kullanmıştır (Wye, 2014, s.93). çok
drematik sahneleri resmeden sanatçı, “Ölmüş Çocukla Kadın” adlı eseri bir annenin ayrılık
feryadının gerçek bir anlatımı olarak belki en etkiliyici eserlerinden biri sayılmaktadır (Görsel
2).

Görsel 2. Kathe Kollwitz, Ölmüş Çocukla Kadın, 1903, Gravür Baskı, 39*48 cm.
https://sanatvehayat.net/tohum-ogutuldu-ama-un-olmadi-kathe-kollwitz-1867-1945/ Erişim tarihi:
15.05.2021

Kollwits’in bu çalışması anıtsal bir görünüm sağlayarak Michelangelo’nun “Pieta”’sını
hatırlatmaktadır. Anne- çocuk isimli çalışmalar Prelinger’e (1994) göre; annelerin güçlü imajını
çağrıştırmaktadır. Yani Çocukları, insanlar arasındaki sosyal dayanışmayı, sosyal adaletsizliğe
karşı bir protestoyu ve acıyı temsil ettiğini söylemektedir (s.13).
Bu baskı resim çalışmasında sanatçı olağanüstü anlatım yeteneğiyle savaşın, sefaletin,
acımasızlığın sonucu olan ölümü ve ardından yaşanan kaybı izleyiciye etkili bir şekilde
anlatmaktadır. Bir annenin gerçek yaşantısı, acılara bürünerek cansız çocuğa sarılmış yıpranmış
vücudu, tamamen acılı kayıp duygusunun hayat bulmuş somut bir yansımasıdır. Bu çalışmada
sınırlar ve formlar yoğun ve sert çizgilerle belirlenmiş olsa da, silikleşmiş gri tonların görünümü
tüm çalışmaya gizemli ve bir o kadar da duygusal bir esinti yaratmıştır. Mekân ve zamanın
olmayışı bu eseri olumsuz kılmıştır. Bu iki figürün duruşu ve iç içe geçmiş şekilde
resimlenmesi, izleyicide yoğun bir acı ve şefkati hissettirmektedir. Kathe Kollwitz, İnsanlığın
dağlar kadar büyük acılarını anlatmak benim görevim diyerek, zorlu ve acılar ve meşakkatle
dolu bir yaşamının ardından hayatının hikâyesini anlatan sayısız eser bırakmıştır.
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Depresyon ve acıların görsel özellikleri, tarih boyunca sanatçılar tarafından farklı tekniklerle
tuvallere yansıtılmıştır. Sanatçıların sanatsal anlayışı, kişiliği, hayatı ve ruhsal durumuyla
değişiklik göstermiş olsa da; aslında aynı düşünceleri ve duyguları yansımaktadır. Bunun bir
örneği ise Frida Kahlo’nun acılarla dolu yaşam hikâyesidir. Acılarıyla baş başa kalan,
yalnızlığını kendiyle paylaşan ve en son intihar ile dünyadan kopan genç Meksikalı ressam
Frida Kahlo’nun resimleri günümüz sanatının en değerli sanat eserleri arasında yer almaktadır.
Sanatçı bir otobüs kazasının ardından ölümüne kadar fiziksel acı ve tekerlekli sandalye ile
yaşamaya mahkûm kalmıştır. Sanatçı yaşadığı tramvayı atlatmak için sanata sarılarak bir dizi
değerli ama acılarla dolu resimler üretmiştir. Örneğin Frida’nın “Kırık Sütun” adlı resim,
omurga ameliyatından kısa bir süre sonra sanatçı tarafından çalışılmıştır. Bu resim Frida’nın
kazadan sonraki yaşadığı psikoloji ve fiziksel acının derin, anlamlı ve somut acılarının bir
göstergesidir. Bu otoportre çalışmasında sanatçı kendisini tamamen kurak, çatlamış bir
manzaranın ortasında dururken tasvir etmiştir (Görsel 3).

Görsel 3. Frida Kahlo, Kırık Sütun The Broken Column,T.ü y. B. 1944. Dolores Olmedo, 1955'te
öldükten sonra Eduardo Morillo Safa'nın karısına satın aldı.
https://resimbiterken.wordpress.com/2014/04/25/frida-kahlonun-the-broken-column-eseri/

Bu resimde Frida’nın yüzü gözyaşlarıyla ıslanmış olsa da, fiziksel bir acı belirtisi figürde
görülmemektedir. Portre sanatında yaşanan acıları klee şöyle tanımlamaktadır: "Sevimli ya da
ciddi, yatıştırıcı ya da korkutucu, üzgün ya da gülen resimler bize bakıyor, az çok gerilimi
koruyor. Mizahtan acıya ulaşıyorlar ve bizi psiko-fizinomik boyutun tüm çeşitliliğinde
izliyorlar”(Klee, 2006).
Frida’nın sergilediği tavır, hayata her zaman gösterdiği tavırdır: güçlü ve izleyiciye karşı
meydan okuyan. Vücudunda ki saplanan çiviler, yaşadığı sürekli acının simgesidir. Sütun
boyunca yer alan en büyük çiviler, 1925'teki kazanın yol açtığı hasarı işaret ederken, sol
göğsüne saplanan çiviler daha çok duygusal bir acıya, onun yalnızlık hissine atıfta
bulunmaktadır. Yıllar boyu yaşanan fiziksel ve ruhsal acılar derin bir depresyondan sonra,
sanatçıyı intihara sürükleyerek ölümüne sebep olmuştur. Belki Frida bu çileli hayatını son
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günlüğünde yazdığı şu cümle ile iyi bir şekilde tanımlamıştır: "Umarım çıkış eğlencelidir ve bir
daha asla geri dönmem."
Kimi zaman kendi yaşam öyküsü dışında tüm insanlığın acılarını hedef alan sanatçılar, dünyada
yaşam ve ölümle biten bir acının resmini çizmiş ve tarihi bir olayı ölümsüzleştirmiştir. Bu
sanatçılardan Alman Realist Adolph Friedrich Erdmann von Menzel’i örnek vere biliriz.
Adolph Friedrich Erdmann von Menzel (1815 -1905), çizimler, gravürler ve resimlerle tanınan
bir Alman Realist sanatçıydı. Caspar David Friedrich ile birlikte 19. yüzyılın en önde gelen iki
Alman sanatçısından biri olarak kabul edilir ve döneminin Almanya'daki en başarılı
sanatçısıdır. İlk olarak Adolph Menzel olarak bilinen, 1898'de şövalye ilan edildi ve adını
Adolph von Menzel olarak değiştirdi. Resim tekniği ve kişisel üslubuyla Menzel, zamanının
ötesinde bir sanatçıydı. Serbest resimsel ifadesi ve açık fırça darbeleri ancak daha sonra daha
geniş bir kitle tarafından beğeni topladı. 19. yüzyılda modernitenin doğuşuyla sanat anlayışı alt
üst olmasıyla birlikte sanatın bir diğer yüzü olarak; acı ve ölüm teması çok net ve korkusuz bir
şekilde sanat eserlerinde kendini göstermiştir. Böylece Menzel gibi sanatçıların resimlerinde
şiddet, iğrenme, korku ve ölüm temaları resimlerinin ayrılmaz parçası olmuştur. Menzel’in aynı
zamanda resimlerine ölçülü bir korku görüşü eşlik etmektedir (Görsel 4).

Görsel 4. Adolph Friedrich Erdmann von Menzel, Leichenkammer zu Königinhof - Drei gefallene
Soldaten in einer Scheune (Bir Ahırda Üç Ölü Asker), 20 x 13 cm, Berlin Devlet Müzeleri, 1866.
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/menzels-soldaten-bilder-vom-krieg/l

1866 yıllarında Menzel ölüm temasını ve özellikle ölü askerlerin cesedini resimlerine konu
etmiştir. Bununla birlikte, daha önce (ve Otto Dix'e kadar) hiçbir sanatçı, askerin yaşamını ve
ölümünü, Adolph Menzel kadar yabancılaşmış ve büyülenmiş, tuhaf ve ürkütücü bir şekilde,
bu kadar onursuz ve özlü bir şekilde tasvir etmemiştir (Görsel 5).
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Görsel 5. Adolph Friedrich Erdmann von Menzel, Der sterbende Soldat (Ölen Asker), 20 x 13 cm,
Schweinfurt, Georg Schaefer Müzesi, 1866.
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/menzels-soldaten-bilder-vom-krieg/l

Yukarıdaki resim, 1866 yazında Königgrätz yakınlarındaki askeri hastanelere ve savaş
alanlarına yapılan ziyarete, 1870'te Fransız savaş esirlerinin heyecanlı Berlin'e gelişine ve
1873'te garnizon kilisesinin altındaki subay mahzeninin açılmasına odaklanıyor.
Modern sanatın vazgeçilmez konusu olarak görünen acı ve ölüm, ayrıca çağdaş sanatını da
etkisi altına almaktadır. Bu dönemde ise acıyı sanatçının bedeninde ya da ötekinin bedeni
aracılığıyla ele aldığı çalışmalarda bir gösteriye dönüştürülmüş halde görmekteyiz. Böylece
boyar madde ya da neşterin imgeleştirdiği acı, keskin günlük yaşam acısı karşısında edilgen
kalabilmektedir. Berton (2010), çağdaş insandaki hissettiği acıyı şöyle tanımlar: “Acı insanı
kendisinden koparması ve sınırlarıyla yüz yüze getirmesi anlamında kutsal bir yaradır… bunula
birlikte acı, moral bir denetim altında tutulduğu ya da aşıldığı takdirde insanın bakışını
genişletir, yaşamın bedelini, geçip gitmekte olan anın tadının çıkarılması gerekliliğini hatırlatır”
(s.16).

3. SONUÇ
Acı vücut taramasında görünmeyen ve bir testte ölçülemeyen soyut bir kavram olarak
bilinmektedir. Acıyı, genel anlamda fiziksel ve ruhsal olarak iki kategoriye ayırabiliriz; ruhsal
ve fiziksel acı. Bazen ölümle son bulan fiziksel acı, ruhsal acıya kıyaslayarak daha yüzeysel bir
duruş sergilemektedir. Çünkü ruhsal acı fiziksel acıdan çok daha derin ve çok daha ıstıraplıdır.
Acının ruhsal varoluşunu hayatımızda sorgulayarak her zaman fiziksel eylemini ve belirtilerini
görmek mümkün. Başka bir değişle İnsanın gerçekler dünyasına uzaklığı ve kişiliğinin
doğrularına ve dürüstlüğüne olan bağlılığı, şuur ve öz-farkındalığa yol açar, bu da zihinsel acı
ve ıstıraplara neden olur. Bu öz farkındalık ve öze dönük beraberinde hüzün, depresyon ve
melankoli getirir. Ta ki sanat bir kurtarıcı olarak, çektiği acılardan sorumlu olana ve onun
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acılarına izin verene kadar. Sanat düşüncelerin hayata geçirmesine olanak sağlayarak, böylece
sanat eserinin yaratılması gerçekleşir. Sonuç ise, daha fazla farkındalık, anlayış ve bilgidir. Tüm
boyunca acı ve ölüm kavramı sanat dünyasını etkileyerek, bazı sanat akımlarında kendini daha
net hissettirmiştir. Bu akımlardan biri Romantizm sanat akımıdır.
Romantizmin ortaya çıkmasıyla sanata sıradan insanı ve gündelik yaşam ve sıkıntılarını dâhil
etmiş, endüstrinin gelişimiyle birlikte insanlık hayal kırıklığına uğramıştır. Bu hayal kırıklığın
sonucu ise, insanları özellikle sanatçıları yalnızlığa itilmesi olmuştur. Böylelikle sanat gittikçe
içe dönerek; isyanlara ve bunalımlara yönelmiştir. Bu durumda ise sanatçı yeni kimliğine
bürünmesi sonucunda, acılarıyla yalnız kalan kişi olmuştur. Bu gelişmeler sanat tarihinde pek
çok sanatçının bunalıma sürüklemesine neden olmuş, hatta Meksikalı sanatçı Frida Kahlo gibi
intihara kadar sürüklemiştir. Bu araştırmada ki amaç, ruhsal ve fiziksel acıların sanatta ve
izleyicisinde bıraktığı derin izleri incelemek olmuştur. Bu bağlamda evrensel olarak farklı
dönemlerde sanatçıların acılarını, kayıplarını ve yaşantılarını dindiren tek şey, sanat olduğunun
kanatına varılmıştır. Sonuç olarak acı, ıstırap ve ölüm kavramından doğan sanatı insanlarda
daha kalıcı bir iz bıraktığını düşünmek mümkün. Çünkü yaratılan sanat duygusal bağlamda
daha derin bir yüklem taşımakta ve izleyicisiyle çok daha dürüst ve elbette acılı bir bağ
kurmaktadır.
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ÖZET
Doğu sanatının anlamsal derinliği, felsefesi ve gizemli özelliği, Mehmet Siyah Kalem’in
belirsiz dünyasını ve hatta kimliğini şimdiye kadar bir sır olarak saklamıştır. 15 .yüzyılın
ressamı, hattatı ve mucidi olarak bilinen Nakkaş Mehmet Siyah Kalem hakkında son yüz yılda
(İlk eserlerinin yayımlandığı 1912'den, 2004 yılı İstanbul'da yayınlanan makale dizilerine
kadar), çelişkili araştırmalar yapılmıştır. Sanat tarihinin en çok konuşulan ve tartışılan gizemli
sanatçılardan biri sayılan Mehmet Siyah Kalem, bu isim sanat tarihi kaynaklarında
rastladığımız gerçek bir isim sayılmamaktadır.
Kökeni Farsça ve Arapça olan bu lakap ve ya takma isim, sanatçının siyah ve beyaz minyatür
çalışmaların üzerinden verildiği düşünülmektedir. Sanatçının günümüze ışık tutan, zengin ve
gizemli resimlerinde ‘’Kar-ı Üstat Mehmet Siyah Kalem (Üstat Mehmet Siyah Kalem’in işi)
imzasına rastlanmaktadır.
Mehmet Siyah Kalem’in eserlerinde şu özellikleri görmek mümkün; Sosyal konulara eleştirel
bir bakışla mizahi bir bakış açısı (grotesk), farklı ve yaratıcı atmosfer, hayali konulara farklı
yaklaşım, özgür, aktif ve dinamik tasarım, kübist görüşler (çok açılı tasarım), Dışavurumcu
çizgiler, Bazen Empresyonist yaklaşım (tasarımlarda - Amerika'da mevcut iki eserde
görülmektedir). Bu özelliklerin bazıları İran minyatür resminde benzeri görülmemiş ve Avrupa
sanatında ise benzersizdir.
Mehmet siyah Kalem’in resimlerinin en önemli temasını oluşturan Demonlar (iblisler);
Doğunun gizemli dünyası içinden, hem bu gizemin uyandırdığı çekicilik, hem de kendine özgü
hicivli dünyası ile uzun yıllarıdır araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Ayrıca mordan bir mizah
ve insanların veya hayvanların şeytanlardan biraz daha iyi olduğuna dair kişisel bir vizyona
sahip olduğunu da söylemeliyiz.
Bu araştırma Ortadoğu sanat tarihinin en gizemli sanatçısı bilinen Nakkaş Mehmet Siyah
Kalem’in Demon olarak adlandırılan efsanevi varlıklarını incelemektedir. Bu konu ile ilgili
literatür taraması yapılarak sanatçının gizemli, grotesk şeytani figürleri bulunduğu sahneler de
yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: İran, Mehmet Siyah Kalem, Demonlar, Şamanizm, Budizm. Grotesk.
1. GİRİŞ
Siyah Kalem 15. yüzyılda Orta Asya, Türkmenistan, Mezopotamya (Maveraünnehir) civarında
yaşamış bir Türk ressam, hattat ve mucidi olduğu düşünülmektedir. Doğu sanatının anlamsal
derinliği, felsefesi ve gizemli özelliği, Mehmet Siyah Kalem’in belirsiz dünyasını ve hatta

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-92-9

www.karadenizkongresi.org

Page | 34

BLACK SEA SUMMIT 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
kimliğini şimdiye kadar bir sır olarak saklamıştır. Sanat tarihinin en çok konuşulan ve tartışılan
gizemli sanatçılardan biri sayılan Mehmet Siyah Kalem, bu isim sanat tarihi kaynaklarında
rastladığımız gerçek bir isim sayılmamaktadır. Kökeni Farsça ve Arapça olan bu lakap ve ya
takma isim, sanatçının siyah ve beyaz minyatür çalışmaların üzerinden verildiği
düşünülmektedir. Sanatçının günümüze ışık tutan, zengin ve gizemli resimlerinde ‘’Kar-ı Üstat
Mehmet Siyah Kalem (Üstat Mehmet Siyah Kalem’in işi) imzasına rastlanmaktadır. Ayrıca bu
ismin imza niteliğinde olarak sanatçının çalışmalarında daha sonra eklendiği düşünülüyor.
Çünkü bu yazı sanatçının kendi el yazısından ziyade, her resimde gelişigüzel bir yaklaşımla
çalışmaların kompozisyonuna göre farklı yerlerde ve hatta bazı resimlerde ters bir şekilde
yazılmıştır (Görsel 5). Böylece bu yazının resimlerin kaydı yapılırken sonradan eklenmiş
olduğu düşünülmektedir (Irak, 2018:66). Mehmet siyah Kalem’in resimlerinin en önemli
temasını oluşturan Demonlar (iblisler); Doğunun gizemli dünyası içinden, hem bu gizemin
uyandırdığı çekicilik, hem de kendine özgü hicivli dünyası ile uzun yıllarıdır araştırmacıların
ilgisini çekmektedir. Fantastik canavarlar, Orta Asya, Orta Doğu, Güney Asya ve Doğu Asya
arasındaki kültürel kavşakta yer aldığı için Hint, Çin ve Orta Doğu efsanelerinin varlıklarına
benzerlik gösteren yerel İslam Öncesi Orta Asya folklorundan alınmıştır. Dünyevi sahnelerin
çoğu, Orta Asya Bozkırlarındaki günlük yaşamı, en önde gelen Türk ve İranlı olmak üzere
çeşitli etnik halkların yaşadığı şekilde tasvir eder; çamaşır yıkamak, ocağa ateş üflemek, yay ve
ok dizileri asmak. Canlılar çeşitli başlık ve kostümler giyerler, çeşitli alet ve silahlar taşırlar ve
farklı ritüeller gerçekleştirirler.
Bu araştırma öncelikle Nakkaş Mehmet Siyah Kalem'in sırlarla dolu hayat hikâyesini
araştırarak, farklı kaynaklarda bulunan araştırmaların sonuçlarına göre gerçek kimliğine dair
tanımlamalar yapmaktadır. Devamında ise Ortadoğu sanat tarihinin en gizemli sanatçısı bilinen
Nakkaş Mehmet Siyah Kalem’in gizemli, grotesk şeytani figürlerin ve demonların bulunduğu
sahneleri inceleyerek, görsel kaynaklarla zenginleştirilmiştir.
2. Nakkaş Mehmet Siyah Kalem’in kimliği
İran, Tahran üniversitesinde yapılan bir araştırmalar sonucunda ve bulunduğu eski Teymur
Sarayı resimlerini inceledikten sonra tek bir sonuç elde edilmiştir. Bu araştırmalara göre;
Mehmet Siyah Kalem, aslında Teymuri döneminde, Sultan Şahroh Teymuri sarayındaki ünlü
ressam, “Gıyasettin Mehmet Nakkaş”1 olduğu düşünülmektedir. Gıyasettin Mehmet Nakkaş,
‘Baysenger Mirza’ dönemin ressamlarındandır ki ‘Şahroh’ derbar hükümeti tarafından bir
siyasi heyet eşliğinde, Çin’e gönderilmiştir. Bu uzun yolculukta üstlendiği görev bir sanatçı
olarak, Çin yolculuğunda tüm gördükleri ve duyduklarının tamamının kâğıtlar üzerine dökerek
ölümsüzleştirmesiydi. Bu yolculuğun sonunda Siyah Kalem tarafından iki seyahatname, biri
mektup diğeri ise resimli olarak hazırlanıyor. Sanatçının resimli seyahatnamesi, Mehmet Siyah
Kalem imzasıyla Topkapı Saray Müzesinde bulunmaktadır.
Siyah Kalem'den günümüze ulaşan kendi imzalı Minyatür çalışmaları dışında, İstanbul ve
Berlin'in Diyet semtlerinde bulunan Muhammed İbn Mahmud Şah Hayyam imzalı aynı teknik
ve üslupla işlenmiş başka resimlerde bulunmaktadır.
Gıyaseddin Mehmed Nakkaş (Gıyaseddin Nakkaş), Baysenger Mirza dönemin İranlı ressam tanılıyor
ki o dönem memleketi Tabriz şehrinden Herat şehrine göçmüştü.
1
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Siyah Kalem’in el yazması seyahatnamesi çeşitli İran literatüründe yer almış ve isminden söz
edilmiştir. Örneğin Hafız Ebro'nun zobde-tol-tevarih’inde2 ve aynı zamanda Saadin Abdolrazaq
Semerkant’ın Metle’sinde3 de aktarılmıştır. Siyah Kalem’in mektup seyahatname hakkında
farklı görüşlere rastlanmıştır. Örneğin Bloom ve Blair’ne göre; “Genel olarak, yazılı metin
banaldir ve ne zanaat ne de anlam bakımından çizimlerle karşılaştırılabilir kalitede değildir”
(Bloom, J., Blair, Sh, 2002: 225).
Diğer taraftan Siyah Kalem’in çalıştığı miniyatür üslubu İran’ın dönem ve gelecek dönem
sanatçıları etkileyerek değerli sanat eserlerinin oluşumunda çok büyük bir etken olmuştur.
Örneğin, “İran efsanelerinin anlatıldığı manzum bir eser olan Firdevsi’nin Şehname’si ve Cami
el-Tevarih minyatürleridir. Bu eserlerde Siyah Kalem’e benzer plastik değerlerin varlığına ve
konu-karakter yaratım benzerliklerine dikkat çekilmiştir” (Demirok 2014: 85-98). Mehmet
Siyah Kalem, sanat hayatının ilk yıllarından itibaren Herat sanat akımı ve okuluna dair eserler
üretse de, başından beri doğaüstü konulara yöneldiği ve eserinde hep tuhaf hayvan motifleri,
doğaüstü unsurlar ve insanüstü eylemlerin olduğu görülmektedir. Böylece Siyah Kalem'in Çin
yolculuğu, sanatçının sadece sanatsal yaklaşımının odağını etkileyerek, gizemli, grotesk şeytani
figürlerin ve demonların hayal dünyasında yer aldığını sağlamıştır (Ahmedi, Y. & Abdullahi.
F. A, 2021).
Tarihi İpek yolunun en önemli ve gizemli yolculardan biri sayılan Siyah Kalem, yeteneğini ve
ustalığını kâğıtlara işlerken bize onlarca yıldır hala sırrı çözülmeyen bir dizi minyatür tomarı
bırakmıştır. Mehmet Siyah Kalem imzalı 64 resmin kırkının, kesin olarak bu sanatçıya ait
olduğu, 24 tanesi öğrencileri tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Kimileri 33 x 88 cm gibi
boyutlara ulaşan bu resimler, genelde siyah ve gri tonlarıyla çizilmiş, yer yer kırmızı,
sarı, mavi, nefti renklerinin mat tonları kullanılmıştır (Görsel 1).

Görsel 1. Nakkaş Mehmet Siyah Kalem.
https://www.reddit.com/r/Turkey/comments/ixms6h/some_paintings_of_mehmed_siyah_kalem/

zobde-tol-tevarih, Shahabuddin Abdullah bin Lotfallah Khafi veya Behdadini (Hafız Ebro olarak
bilinen; Tarihçi, Timurlu coğrafyacı) tarafından yazılan, Timur'un ölümünden sonra Shah Rukh
Teymouri saltanatının yarısına kadar olan olaylar da dâhil olmak üzere dokuzuncu kameri yüzyılın ilk
yarısının en önemli kroniklerinden biri sayılmaktadır.
3
Metle-ol-Saadin, Kamal al-Din Abdul Razzaq Semerkandi'nin Moğol egemenliğine denk gelen H.
704 ile 873 ( 1304- 1468 ) yılları arasındaki olayları anlatan Farsça bir kitabıdır.
2
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Siyah Kalem’in değerli minyatürleri ve diğer ressamların çalışmalarını içeren resim
koleksiyonunda 15. yüzyıl Türk resmi ile Uygur resmi arasındaki benzerliye ve bağlantıya
dikkat çekmektedir (Binark, 1981: 717-743). Yapılan farklı araştırmalarda genel görüş,
resimlerin bölgesel kökeninin Türkistan oluşudur. Resimlerin Türkistan’da 15. yüzyılın ikinci
yarısında yapılmış olduğu da düşünülmektedir (Karamağaralı, 2006: 39, Ettinghausen, 1954:
92-103).
3. Siyah Kalem’in Demonik Varlıkları
Bir ressam iki tür resim yaratmış: harika güzellikleriyle büyüleyen resimler ve
herhangi bir zarafetten yoksun olan resimler.
Yusuf kadar güzel yüzlü ve yakışıklı adamları çizdi, iğrenç canavarları ve şeytanları
çizdi.
Her iki tür resim de onun yeteneğinin kanıtıdır: bunlar [korkunç olanlar] onun
zihninin çirkinliğinin kanıtı değildir; onlar onun dehasının tezahürüdür.
Çirkinliği en yüksek derecede temsil eder, mümkün olduğu kadar itici kılar.
Yeteneğinin mükemmelliği ortaya çıktığında onun ustalığını inkâr eden utansın
(Nicholson, 1926:352. , Ettinghausen, 1965:9).
Celalettin Rumi, Mesnevi4

Siyah Kalem’in bu gizemli resimlerinde Uzakdoğu sanatın etkilerini özellikle Çin sanatın
üslubu ve tekniklerini görmekteyiz. Sanatçının özellikle grotesk şeytani figürlerin resimlerinde
Budist sanatına aşina olduğu ve ilgi duyduğu açıktır (Görsel 2).

Görsel 2. Nakkaş Mehmet Siyah Kalem.
https://www.reddit.com/r/Turkey/comments/ixms6h/some_paintings_of_mehmed_siyah_kalem/

Sanatçının resimlerindeki demonlar, animist5 bir dünya algısından kaynaklanarak bu dünyanın
yaratıkları düşünülebilir. Tüm dinlerin felsefesinden uzak kalan bu resimler, ne Budizmin
koruyucu ve yıkıcı ruhlarıyla, ne de Müslüman ve Hristiyanlığın şeytan ve melekleriyle ortak
bir yanı vardır. Ayrıca Esin Siyah Kalem’in yaşadığı yüzyılın bir geçiş dönemi olduğuna işaret
ederek İslam öncesi Türk toplumuyla İslam’a geçiş sürecindeki kültürel değişime vurgu
yapmaktadır (Esin, 2019: 144).
Mesnevî, Mesnevî-i Şerif veya Mesnevî-yi Manevî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin altı ciltlik Farsça
eseridir.
5
Anima ruh anlamına gelen bir sözcüktür ve hayvan, bitki, ağaç, taş, toprak vb. gibi bütün doğa
nesnelerini ve belirtilerin ruhları olduğunu varsayan felsefi bir düşüncedir.
4
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Resimlerin boyutları ve sanatsal tarzları farklı olduğundan (çoğu Çin, Fars, Türk veya Moğol
sanat geleneklerinden etkilenmiştir), koleksiyonun birkaç yüzyıl boyunca derlendiğine ve 14.
yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın başlarında bugünkü halini aldığına inanılmaktadır.
Yüzyıl. Bir teori, Pers kraliyet mahkemesinde bir hikâye anlatımı desteği olarak hizmet etmiş
olabileceğidir. Siyah Kalem'deki resimlerin çoğu cinleri gösterir, ancak bazıları göçebe
yaşamının tarihsel olarak değerli tasvirlerinin yanı sıra son ayinler ve ölülerin kültürüyle ilgili
ritüelleri de içermektedir.
Şamanların, sıradan insanların, göçerlerin, dervişlerin, Budistlerin, Hıristiyan rahiplerin ve
doğaüstü varlıkların sürekli hareket halinde olan toplumsal bir sanhne göstergesidir (Yıldız,
2015: 83). Çizimler tuhaf, sıradan ve görünmemiş bir üslupla gizemli varlıkların vücutlarını
sarmaktadırlar. Walther’e göre Siyah Kelm’in resimlerinde ki çizimler "resmi ustalığın
acımasız gerçekçiliğini (oysa) incelikli betimlemelerin lirizmi o kadar yoğun ki, yalnızca Budist
ve İslami resimlerde münferit örneklerle eşleştirilmiştir" (Walther, 2001: 254-5). Diğer taraftan
kompozisyonlar son derece etkileyici ve çok sayıda figür kendinden geçmiş ritüel veya dansla
uğraşmaktadırlar (Robinson, 2012: 37) (Görsel 3).

Görsel 3. Mehmet Siyah Kalem, Topkapı Müzesi (Hazine Ht.2153) Fatih Albümü, 14. yüzyıl.

Bu korkunç yaratıkların ve şeytanlar, hayali karanlıklar dünyasının sakinleri olduğu sonucuna
varmak mümkün. Üstat Mehmet Siyah Kalem kendi hayal dünyasında bu varlıklarla temas
halinde olmuş ve eserlerinin çoğu bu yaratıkları betimleyerek ve onların karanlık fantezilerinin
etkisi altında şekillenmiştir (Ahmedi, 2016). Siyah Kalem adına ait olan, en ünlü çalışmaları
bilinen iblisler ve ya demonlar serileri (Görsel 4 ) ve ilk bakışta göçebe gibi görünen figürlere
( Görsel 5) İstanbul albümlerindeki bir dizi resim ve çizimlerine rastlamak mümkün.
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Görsel 4. Mehmet Siyah Kalem, Topkapı Müzesi (Hazine Ht.2153) Fatih Albümü, 14. yüzyıl. H.
2153, f. 39b.
https://onedio.com/haber/dunyanin-en-esrarengiz-ressami-insanlar-ve-cinlerin-ustasi-mehmed-siyahkalem-in-23-cizimi-543213

Görsel 5. Mehmet Siyah Kalem, Göçebeler, Topkapı Müzesi, Fatih Albümü, 14. yüzyıl. H.
https://iranicaonline.org/uploads/files/siahqalam/siahqalam_fig_4.jpg

Bununla birlikte, ipek üzerine yapılan bazı iblis resimleri, onları Fars el yazması resminin ana
akımına açıkça yerleştiren figürlü tahtırevanlar taşırken gösterir. Raby’ye göre bu sanatçının
figürleri; “Sadık bir sanatçının rustik kibiriyle” uğraştiğini göstermektedirler (Raby, 1983:162).
Resimlerin boyutları ve sanatsal tarzları farklı olduğundan (çoğu Çin, Fars, Türk veya Moğol
sanat geleneklerinden etkilenmiştir), koleksiyonun birkaç yüzyıl boyunca derlendiğine ve 14.
yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın başlarında bugünkü halini aldığına inanılmaktadır. Siyah
Kalem'deki resimlerin çoğu cinleri gösterir, ancak bazıları göçebe yaşamının tarihsel olarak
değerli tasvirlerinin yanı sıra son ayinler ve ölülerin kültürüyle ilgili ritüelleri de içermektedir.
Minyatürler, Çin sanatının ağır etkisini, kurnazca dolambaçlı çizgileri ve akıcı ritimleriyle,
figürün o ülkenin geleneksel giysisi içindeki giysisinde açıkça taşıyor. Eserler, tarihi Orta
Asya'nın solmuş dünyasının günlük yaşamını betimlemeleri nedeniyle tarihi açıdan ilgi
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çekicidir; aletler, kostümler, ritüeller, başlıklar ve evcilleştirilmiş hayvanların muamelesi ile
ilgili açıklamalar. Sanat tarihçisi Ingto Walther'e göre, kült eylemler, özellikle dans eden
figürlerin duygu ve şiddetli jestlerle dolu vecd hareketi, "bükülmüş uzuv ve dolambaçlı
motifler... teknik ressamlığın virtüözlüğü, rafine tasvirin lirizmi o kadar yoğundur ki, hem
Budist hem de İslami resimde izole edilmiş sonraki örneklerde eşleştirilmiştir" (Walther, 2001:
254-5).

Görsel 6. Nakkaş Mehmet Siyah Kalem.
https://www.thetravelclub.org/articles/traveloscope/786-the-jinn-of-mehmed-siyah-qalam

Sanatçı Siyah Kalem’in sanatının benzersizliği, sadece doğaüstü yaratıkların tasvirinde değil,
aynı zamanda insan ve gündelik hayatta yatıyor. Sanatçının minyatürlerinde, yer ile gök
arasında saltanat süren iblisler, insan varlığının diğer iç dünyasını temsil eder ve iyi ile kötüyü
birbirinden ayıran gerçeklik dengesinin bu çalışmalarında ağırlık noktasını oluşturmaktadır.
Bence Siyah Kalem bu eşsiz eserlerinde hayal kurmamış sadece insanın karanlıktaki yüzünde
çürüyen değerler için bir beden tasarlamaya çalışmıştır.

Görsel 7. Nakkaş Mehmet Siyah Kalem.
https://www.reddit.com/r/Turkey/comments/ixms6h/some_paintings_of_mehmed_siy
ah_kalem/
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Görsel 8. Nakkaş Mehmet Siyah Kalem.
http://www.haberself.com/h/12119/

Siyah Kalem’in demonik varlıklarının hayat bulduğu resimlerinin özellikleri diğer resimlerde
olduğu gibi bunların da en tuhaf ve alışılmamış unsuru, sadece kendi içinde ürkütücü değil,
özellikle sanatçının benimsediği sıra dışı ikonografi nedeniyle rahatsız edici olan şeytani
yaratıkların varlığıdır. Şamanizm’in ve Budist ikonografinin çok net etki ve izlerini bırakan bu
resimler, bazen demonları diğer normal insanları gibi yaşadıkları gündelik hayat hikâyelerini
de içermektedir (Görsel 9). Korkunç fizyonomileri çok çeşitlidir ve herkesin uyduğu önceden
belirlenmiş bir model yok gibi görünmektedir; aksine, ressam hayal gücünü serbest
bırakmaktan zevk almış görünüyor. Bu nedenle, özelliklerinin hızlı bir özetini yapmak kolay
değildir, çünkü her biri belirli ikonografik özelliklere sahip, iyi tanımlanmış bir karakter gibi
görünmektedir. Bazı sahneler, farklı ev işleriyle uğraşan iblisleri tasvir ediyor gibi görünüyor.

Görsel 9. Nakkaş Mehmet Siyah Kalem.
https://www.artkolik.net/yazilar/cinlerin-efendisimehmet-siyahkalem-6971#prettyPhoto

Bazen de bu sıcakkanlı yaratıklar, insan hayatını derinden etkileyerek büyülü güçlerini kullanıp
her yere korku saçarlar. Böylece insanları köleleştirip hizmetlerine alıp kendi gerçek
benliklerini ortaya koyarlar (Görsel 10).
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Görsel 10. Nakkaş Mehmet Siyah Kalem.
https://www.reddit.com/r/Turkey/comments/ixms6h/some_paintings_of_mehmed_siy
ah_kalem/

Görsel 11. Nakkaş Mehmet Siyah Kalem, Four Captive Demons (Dört Esir Şeytan),
İpek üzerine suluboya ve altın, Y. 13 3/8 inç (34 cm) G.
7 15/16 inç (20,2 cm), İran veya Orta Asya'ya atfedildi, 1470–1500
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451991

İpek üzerine yapılan bu olağanüstü resim, titiz ve fantastik ayrıntılarla işlenmiş dört iblis
benzeri figürü tasvir etmektedir. Daha öncede bilgi verildiği üzere, İstanbul'un Topkapı Sarayı
Kütüphanesi'ndeki albümlerde buna benzer bir dizi resim korunmaktadır. Bu albümlerde
bulunan çalışma tekniği çoğu 15.yüzyılın sonlarında İran'a atfedilebilir olsa da, bölgede resim
için bir destek olarak ipeğin kullanımı nadirdi ve bu esrarengiz resimlerin başka yerlerde
üretildiğini düşünülmektedir. Çok hassas bir boyama tekniği ile yapılmış olmasına rağmen,
Kısmen inkâr edilemez canavarlıklarını yücelten bu karakterler, tamamen Siyah Kalem'e
atfedilen sayısız eserde görülen birçok şeytani temsile atfedilebilir gibi görünüyor. Ve tıpkı bu
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eserlerde olduğu gibi, niyetler, en şiddetli ve hayvani olandan en evcil olana kadar çok çeşitli
mesleklerde sunulur ve burada olağan insan davranışlarını ve mesleklerini belirli bir şekilde
taklit ediyor gibi görünürler.

Görsel 12. Nakkaş Mehmet Siyah Kalem.
http://www.haberself.com/h/12119/

Siyah Kalem’in çalışmalarının ikonografisi çoğunlukla belirsizdir. Bazı çizimler Siyah
Kalem’den sahneler ile tanımlanabilirken, diğerleri Süleyman'ın hikâyeleriyle ilgili olabilir. İlk
bakışta tutarlı sahneler oluşturan kamp alanı (Rogers, 1990) gibi boş bir arka plana karşı çizilen
diğerleri de aynı şekilde bireysel çalışmalar olarak okunabilir.

Görsel 13. Nakkaş Mehmet Siyah Kalem.
https://www.artkolik.net/yazilar/cinlerin-efendisimehmet-siyahkalem-6971#prettyPhoto

Bazı çizimlerin büyük boyutları, ana işlevlerinin seçilmiş bir mahkeme izleyicisine hikâye
anlatımı yardımcıları olabileceğini düşündürmektedir. Atölye eskiz defterlerine gömülmüş
olmaları, daha sonraki ana akım İran resmi üzerindeki sınırlı etkilerini açıklamaya yardımcı
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olur. En azından emin olabileceğimiz şey, Siyah Kalem’in Batı, Fars ve Çin resminden unsurları
birleştirdiği ve onları şaşırtıcı güç ve özgünlükteki görüntülerde birleştirdiğidir. Siyah Kalem'in
kendine has stili ve sıra dışı hayal gücü ona Ortadoğu'da "Cinlerin Efendisi" lakabını
kazandırmiştir. Bu gizemli resimlerin görünmemiş üslubu sayesinde (sanatçının meçhul kalmış
kişiliğine rağmen) ününü ve sanatsal değerini bugüne kadar korumuştur.
4. SONUÇ
Tarihi İpek yolunun en önemli ve gizemli yolculardan biri sayılan Siyah Kalem, yeteneğini ve
ustalığını kâğıtlara işlerken bize onlarca yıldır hala sırrı çözülmeyen bir dizi minyatür tomarı
bırakmıştır. Mehmet Siyah Kalem imzalı 64 resmin kırkının, kesin olarak bu sanatçıya ait
olduğu, 24 tanesi öğrencileri tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Kimileri 33 x 88 cm gibi
boyutlara ulaşan bu resimler, genelde siyah ve gri tonlarıyla çizilmiş, yer yer kırmızı,
sarı, mavi, nefti renklerinin mat tonları kullanılmıştır. Mehmed Siyah Kalem eserlerinde
bulunan dönemine ve aynı zamanda geleceğine yönelik ışık tutan kendine has çizimlerinde
gözlemleyiciyi hayrete düşüren bir olgu ile karşı karşıya kalmaktayız. Siyah Kalem’in minyatür
çalışmaları aslında sanat ve resim kültürüyle, özellikle de Budist veya Çin ilhamıyla sayısız
bağlantıyı vurgular; Çünkü eserlerde hem üslup hem de ikonografik, doğu üslubunun çeşitli
unsurlarının varlığı bulunmaktadır. Bulunanlara dayanarak, Siyah Kalem’in eseri makul bir
şekilde en az iki büyük bölüme ayrılabilir ve bu büyük minyatür külliyatının en az iki farklı
sanatçının el çizmeleri olduğu ihtimali üzerinde düşünmeye başlanabilir. Birçoğunun, orijinal
kompozisyonların acımasız kesimleriyle bile, fragmanlar biçiminde sunulması gerçeği,
eserlerin başlangıçta daha büyük bir resimsel döngünün parçası olduğunu varsaymamıza neden
oldu: bugün geriye sadece albümlerin bestelendiği dönemde "kaydedilmesi" uygun görülenler
kalmıştır. Mehmet siyah Kalem’in resimlerinin en önemli temasını oluşturan Demonlar
(iblisler) animist bir dünya algısından kaynaklanarak bu dünyanın yaratıkları düşünülebilir.
Tüm dinlerin felsefesinden uzak kalan bu resimler, ne Budizmin koruyucu ve yıkıcı ruhlarıyla,
ne de Müslüman ve Hristiyanlığın şeytan ve melekleriyle ortak bir yanı vardır. Şamanizm’in ve
Budist ikonografinin çok net etki ve izlerini bırakan bu resimler, bazen demonları diğer normal
insanları gibi yaşadıkları gündelik hayat hikâyelerini de içermektedir. Bu korkunç yaratıkların
ve şeytanlar, hayali karanlıklar dünyasının sakinleri olduğu sonucuna varmak mümkün. Üstat
Mehmet Siyah Kalem kendi hayal dünyasında bu varlıklarla temas halinde olmuş ve eserlerinin
çoğu bu yaratıkları betimleyerek ve onların karanlık fantezilerinin etkisi altında şekillenmiştir.
Bazı araştırmacıların öne sürdüğü önermelere dayalı olarak hipotez şu şekildedir: bu resimler,
Doğu Türkistan'ın büyük bölgesi, sayısız dini ve sanatsal deneyimin kavşak ve tiyatrosu gibi
tamamen İslami olmayan kültürel etkiler altında bulunan ortamlarda yapılmış olabilmektedir.
Bu çalışma kapsamında anlatılanlar ışığında, Siyah Kalem'in eserlerinin "egzotik" bir köken,
Türkistan ve Uygur olduğu hipotezi, aynı zamanda ortaya çıksa bile, o kadar da olası
görünmemektedir. Bu makale bu gizemli sanat üzerine araştırma ufkunun genişlemesine
mütevazı da olsa sanatsal üretime katkıda bulunması umulmaktadır. Belki bir gün "Siyah
Kalem" sorununa kesin bir çözüm bulunur ya da belki de bu esrarengiz karakter sonsuza kadar
bir sır olarak kalmaya mahkûm olur.
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ÖZET
Bu araştırmada pandeminin ergenlerin ekran ve internet kullanım sürelerine etkisi
incelenmiştir. Tarama modeli kullanılarak yürütülen bu araştırmada 2020-2021 eğitim öğretim
yılında farklı lise türlerinden toplam 1131 öğrenciye çalışmacılar tarafından hazırlanan anket
formu uygulanmış ve SPSS programı ile analiz edilmiştir. Veriler Google Formlar aracılığıyla
elektronik ortamda toplanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 707’si kadın 424’ü ise erkek
öğrencilerdir. Pandemi ve teknoloji kullanımı üzerine yapılan çeşitli araştırmalara da yer
verilerek sosyal izolasyonun ergenlerin ekran kullanımı üzerinde oluşturduğu etki çok yönlü
olarak ele alınmak istenmiştir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin pandemi sürecinde ekran ve internet
kullanımlarının arttığı, fiziksel aktivitenin azaldığı bulunmuştur. Salgın döneminin getirdiği
sosyal izolasyonla birlikte artan bu kullanım öğrencilerde uyku problemleri, sağlıksız beslenme
alışkanlıkları ve çeşitli fiziksel sağlık sorunlarına yol açmıştır. Birçok ihtiyaca cevap veren
internetin, öğrenciler psikolojik olarak rahatlama yöntemi olarak da kullanıldığı bulunmuştur.
Evlerde kullanılan sabit internet bağlantıları pandemi döneminde daha da artmış bu da bilinçsiz
ve kontrolsüz internet kullanımlarını doğurmuştur. Öğrenciler çoğunlukla internette
planladıklarından daha uzun zaman geçirdiklerini, süre konusunda ebeveynlerine yalan
söylediklerini belirtmişlerdir. Gün içinde akıllı telefon ekranlarını sık sık kontrol eden
gençlerin, yüz yüze iletişime sosyal medyada kurdukları iletişimden daha fazla önem verdikleri
bulunmuştur.
Son olarak araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak ekran bağımlılığı
risklerinden korunabilmek için öğrenciler ve ailelerine çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: COVID-19, Ekran Kullanımı, İnternet Kullanımı, Pandemi,
1. GİRİŞ
2019 yılı itibariyle Çin’de başlayan ve hızla dünyaya yayılan virüs, bütün ülkelerin
gündeminde yer alarak pandemi niteliği kazanmıştır. Pandemi döneminde devletler dahi sosyal
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izolasyon gereği vatandaşlarına teknoloji sayesinde ulaşmıştır (Aldemir ve Avşar, 2020). Bu
tarz salgın gibi toplumun tamamını etkileyen olaylarda insanları rahatlatmak, kaygıyı azaltmak
ve gelişmelerden haberdar etmek gibi sebeplerle teknoloji aktif olarak kullanılır (Göker ve
Turan, 2020). Diğer yandan sosyal izolasyon bireylerde psiko-sosyal problemler görülmesine
ve ekran sürelerinde uzamaya sebep olabilmektedir. Beklenmedik şekilde ortaya çıkan salgın,
insanların hem psikolojilerinde hem de davranışlarında değişiklikler oluşturmaktadır (Banerjee,
2020). Depresyon, yoğun kaygı ve davranışsal bağımlılıklar bunlara örnek gösterilebilir. Daha
fazla gelir elde etme odaklı çalışan sektörler, bağımlılık potansiyeli taşıyan bu davranışlar için
özendirici kampanyalar düzenleyerek bu yöndeki riski arttırabilmektedirler (Király ve ark,
2020).
Ekran kullanımı; bilgisayar, tablet, telefon, televizyon gibi teknolojik aletlerle geçirilen
zamanı ifade eder. Bireyler ekran kullanımı sebebiyle günlük işlerini aksatıyor, ihtiyaçlarını
karşılayamaz hale geliyorlarsa karşımıza bağımlılık kavramı çıkabilir. Ekran bağımlılığı
beraberinde sosyal ilişki ve iletişimde azalma, yeme bozuklukları ya da uyku problemleri gibi
kontrol altına alınması gereken durumları getirebilir. Her yaştan insanın her geçen gün ekran
ve internet kullanımının arttığı bilinmektedir (Boone, Gordon, Adair ve Popkin, 2007).
Bireylerin ekran kullanımlarını kontrol etmekte sorun yaşamaları, bilişsel olarak yoğun bir
şekilde internetle meşgul olmaları ve geçirilen süre ile ilgili yalan söylemeleri, internete
erişemediklerinde öfke, huzursuz olma ya da sinirlilik gibi tepkiler vermeleri ve yoğun internet
kullanımının günlük işleri aksatmasına sebep olması problemli kullanım olarak adlandırılır
(Çaplan, 2010). Pandemi sürecinde evde yoğun olarak vakit geçirme ve stres, kaygı gibi
durumlar ekran kullanım süresini uzatmıştır. Salgın riski sebebiyle sosyal etkileşimlerin yüz
yüze gerçekleşememesi iletişim kurmak amacıyla internetin daha yoğun kullanılmasına sebep
olmuştur (Baltacı, Akbulut ve Yılmaz, 2021). Sosyal medya kullanımı, bireylerin günlük
hayatının büyük bölümünü oluşturmaktadır. Burada kurulan ilişkilerle kişiler psikolojik doyum
elde etmekte ve birtakım ihtiyaçlarını bu sayede karşılamaktadır. Bu sebeple bazı kullanım
düzeyleri bağımlılıklara dönüşebilmektedir (Duygulu ve Hepkon, 2021). Ekran bağımlılıkları
bireylerin hayatını birçok yönden etkilemektedir. Sosyal ilişkilerin bozulması, saldırganlık,
dikkat ve öğrenme sorunları gibi akademik alanlarda yetersizlik, zihinsel aksaklıklar v e
fiziksel sağlık sorunları bu etkinin olumsuz boyutundan bazılarıdır (Büyükgebiz-Koca ve
Tunca, 2020).
Yaşanan bu sosyal izolasyon sürecinde dijital oyun dünyasında geçirilen vaktin de uzadığı
görülmektedir. Stresle başa çıkmada karşılaşılan madde bağımlılıkları, yeme bozuklukları gibi
yöntemlere kıyasla online oyunlar, zararlı sonuçların görece daha az karşılaşıldığı yöntemler
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olarak değerlendirilebilir. Ancak yine de online oyun dünyasında kontrolsüz geçirilen vaktin
potansiyel olarak zarar verici olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle oyundan uzaklaşamama
sebebi ile uykusuz kalma ve yeme düzenin bozulması sık karşılaşılan olumsuz sonuçlardan
sayılabilir. Bu gibi bilinçsiz kullanımlar, bireylerin fizyolojik ve psikolojik sağlıklarını olumsuz
etkilemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında ergenlerde artan ekran süresinin
obezite ve yeme bozuklukları (Dürmüş, 2018), azalan fiziksel aktivite, okul başarısında düşüş
ya da akademik erteleme (Buzkıran, 2017), ruh sağlığının ve sosyal ilişkilerin bozulmasıyla
(Çırak, Yetiş ve Gürbüz, 2018) ilişkili olduğu görülmüştür.
Ekran karşısında geçirilen süredeki artış; ekranların farklı birçok ihtiyacı karşılıyor olması,
kolay erişim imkanı, ebeveyn denetiminin azlığı ve pandemi sebebiyle evde geçirilen vaktin
uzunluğu ile ilgili bulunmuştur. Ancak bu durum çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir ki
bunlardan biri siber suçlardır. Kişinin özel bilgilerinin uygunsuz paylaşımı, siber zorbalık,
yasaklı ya da yasadışı işlemler ve sitelerin kullanımı gibi yasa dışı aktiviteler bunlara örnek
olabilir (Fegert, Vitiello, Plener ve Clemens, 2020).
Dünya genelinde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre pandemi sürecinde online oyun
oynanma oranı %36, mesajlaşma uygulamaları kullanım oranı %45 ve sosyal medyada vakit
geçirme durumunun %44 arttığı görülmüştür. Bu kullanım oranları kuşaklar arası
incelendiğinde Z kuşağının genel olarak daha fazla teknoloji kullandığı ve bu kullanımlardaki
artışında yine en çok bu kuşakta olduğu görülüştür (Statista, 2020). Yapılan araştırmalara
bakılacak olursa pandemiden en çok genç yetişkinler ve ergenler etkilenmektedir.
Türkiye’de pandemi öncesi ve sonrasında bireylerin internet kullanımlarının kıyaslandığı
çalışmada Özdemir ve Arpacıoğlu (2020), çalışmaya katılan binden fazla bireyin yaklaşık
%60’ının pandemi öncesine göre sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiğini ve %35’ninse
günde ortalama 4 saatin üzerinde sosyal medya kullandığı belirtmişlerdir. Çin’de yapılan
benzeri bir çalışmada 3 binden fazla katılımcıdan oluşan örneklemde 3 saatin üzerinde ekran
kullanan birey sayısı pandemiden önce %26 iken bu sayının pandemiden sonra %56 olarak
değiştiği görülmüştür (Duan ve ark., 2020). Türkiye’de yapılan başka bir çalışmada yoğun
ekran kullanımının aile içi ilişkilere zarar verdiği, sosyal etkileşimi azalttığı ve akademik
başarıyı düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır (Baltacı, Akbulut ve Zafer, 2020). Ayrıca günlük
ekran ve internet kullanım süresi 5 saati aşan öğrencilerin bağımlılık oluşturabilecek çeşitli
kullanım alışkanlıkları olduğu görülmüştür. Dizi, film izlemeye ek olarak video izleme, müzik
dinleme, online oyunlar ve sosyal medya kullanımı bu alışkanlıklara örnek teşkil etmektedir
(Durmaz ve Ertaş, 2021).
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Çinde yapılan bir araştırmada Covıd-19 pandemisinde katılımcıların %46’sının internet
kullanımının arttığı görülmüştür. Bu artış hem kullanım süresi hem de sıklığında
gözlemlenmekle beraber pandemiden önce ekran kullanım düzeyi normal olan 16-18 yaş arası
ergenlerin pandemiyle birlikte bağımlılık oranlarının yüksek olduğu ve bunu etkileyen
faktörlerin cinsiyetin erkek olması, stres ve depresif belirti puanlarının yüksek olması olduğu
belirtilmiştir.
Okatan ve Tagay (2021)’ in yaptığı çalışmaya göre öğrenci velileri, teknoloji
kullanımındaki

artışı

pandeminin

olumsuz

sonuçları

olarak

değerlendirmektedirler.

Literatürdeki diğer çalışmalara bakıldığında pandemi döneminde öğrencilerin ve velilerin
teknoloji kullanımının arttığını bulgulayan birçok çalışmaya rastlanır (Göker ve Turan, 2020;
Doğan, 2016). Genel olarak veliler, öğrencilerinin pandemi sürecindeki teknoloji kullanımları
konusunda kaygılı bulunsalar da eğitimi sürdürmek ve okulla kurulan duygusal bağı devam
ettirebilmek için teknolojiye ihtiyaç duymuşlardır. Bu doğrultuda teknolojiden yararlanan veli
ve öğrencileri bilinçlendirmek adına çeşitli çalışmalara ihtiyaç vardır (Okatan ve Tagay, 2021).
Bu çalışma ekran ve internet kullanımının bağımlılığa dönüşmesinde COVID-19 salgının
etkisini ortaya koymak ve pandemi sürecinde ergenlerin ekran ve internet kullanım sürelerini
belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
2. YÖNTEM
2.1.Araştırmanın Modeli
Pandemi sürecinde öğrencilerin ekran kullanımlarının araştırıldığı bu çalışmada tarama
modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, daha önce yaşanmış ya da hali hazırda devam eden
durumların ele alındığı çalışmalardır. Çalışmada ele alınan değişkenlerin değişimi ya da
birbirlerini etkileme durumları incelenir (Karasar, 2016).
2.2.Evren ve Örneklem
Araştırma kapsamında Konya ilinde yaşayan, 10-19 yaş aralığındaki ortaokul/imam hatip
ortaokulu ve çeşitli lise türlerinde okuyan öğrencilerden veri toplanmıştır. Veriler toplanmadan
önce Konya il milli eğitimden ve 18 yaş altı öğrenciler için velilerden gerekli izinler alınmıştır.
Veriler toplanırken Google Formlar aracılığıyla toplanmış ve analiz edilmiştir.
2.3.Veri Toplama Araçları
Çalışmada öğrencilerden yaş cinsiyet vb. gibi sosyo-demografik bilgiler alınması amacıyla
Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Buna ek olarak hazırlanan 23 soruluk anket uygulanmıştır.
Ankette yer alan soruların uygunluğunu ölçmek amacıyla Prof.Dr.Abdullah TOPÇUOĞLU’
ndan ve belirtilen öğretim kademelerindeki okulların psikolojik danışmanlarından fikir
alınmıştır. Veri toplamadan önce 15 öğrenci ile pilot çalışma yapılmış, soruların anlaşılabilirliği
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test edilmiştir. Anketten önce giriş kısmında araştırmanın amacı açık bir şekilde belirtilmiş,
verilerin nerede ve nasıl kullanılacağı açıklanmış, gizlilik ve gönüllülük konularına değinilmiş,
katılımcıların onamı alınmıştır.

2.4.Verilerin Analizi
Öğrencilerden alınan veriler 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır.
Bu dönemde yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir. Sosyal
izolasyon sebebi ile veriler uzaktan elektronik ortamda Google Formlar aracılığıyla
toplanmıştır. Daha fazla kişiye ulaşmak, verilerin daha kolay saklanması ve analiz edilmesi,
gizlilik, zaman ve mekan sınırlamasının olmaması internet aracılığıyla veri toplamanın bazı
avantajları olarak sayılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bulgular, katılımcılara yöneltilen anket soruları çerçevesinde ele alınacaktır.
Çalışmaya toplamda 1131 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin %62,5’i (n=707) kız,
%37,5’ininse (n=424) erkek olduğu görülmüştür.

Görsel 1. Cinsiyet Dağılımı

Bu öğrenciler pandemi sürecinde ekran karşısında vakit geçirirken en çok akıllı telefonları
kullanmışlardır (%86,91) ve bunu sırayla bilgisayarlar, televizyonlar ve tabletler takip etmiştir.
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Görsel 2. İnternete Erişim

Araştırmaya katılan öğrencilerin pandemi öncesi sürece kıyasla yaklaşık %56’sının
ekran kullanımının arttığı saptanmıştır. Katılımcıların yalnızca %16’sı pandemide ekran
kullanımının azaldığını belirtmiştir. Öğrencilerin %30’unun pandemiden önce evlerinde sabit
internet bağlantısı olmadığı ancak bu süreçte internet bağlantısı edindiklerini belirtmiştir.
Evde internet bağlantısının varlığı daha kolay erişim sağlama ve ebeveyn denetiminin azlığı
gibi faktörlerle birleştiğinde yüksek ekran kullanımı gibi sonuçlara sebep olabilmektedir.

Görsel 3. Ekran Kullanım Süresi

Çalışma kapsamında sosyal ilişkiler de ele alınmış ve öğrencilere yöneltilen
‘Arkadaşlarımla mesajlaşıyor olmak ya da onları sosyal medyada takip ediyor olmak benim
için yeterlidir. Onlarla yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymam.’ Bu cümle size ne kadar uygun?
soruya verilen cevaplar incelenmiştir. Öğrencilerin %75’i bunu kendisine hiç uygun
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bulmuyorken %11’i kendilerine uygun bulmuştur. Buradan yola çıkarak uzaktan kurulan
sosyal ilişkilerin yüz yüze kurulan ilişkiler kadar doyum sağlayıcı olmadığı ve onun yerine
geçemeyeceği söylenebilir.

Görsel 4. Yüzyüze Görüşme Tercihi

Öğrenciler, uzaktan eğitim süreci ile birlikte canlı ders takibi amacıyla ekran
kullanmaya başlasalar da zamanla farklı uygulamalara yöneldikleri görülmüştür. Katılımcı
öğrencilere sorulan ‘Uzaktan eğitimde ders için internet kullanmaya başlayıp aradan zaman
geçtikten sonra internette kendiniz farklı şeylerle uğraşırken bulduğunuz oluyor mu?’
sorusuna %30’u genellikle bu durumla karşılaştığını belirtirken %38’i bu durumla hiç
karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Benzer olarak ankette yer alan ‘Ne sıklıkla planladıkları
zamanın dışında ekran karşısında vakit geçirirsiniz?’ sorusuna yine öğrencilerin %30’u ekran
karşısında planladığından daha uzun zaman geçirdiğini %38’i ise planladığı kadar zaman
ayırdığını belirtmiştir. Ekranlarda sürekli çıkan reklamlar, bildirimler odak noktayı
değiştirerek öğrencileri asıl amaçlarından uzaklaştırabilmektedir. Bu konuda velilere yönelik
verilecek eğitimler öğrencilerin denetimleri bakımından etkili olacağı düşünülmektedir.

Görsel 5. İnternette Geçen Süre

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-92-9

www.karadenizkongresi.org

Page | 53

BLACK SEA SUMMIT 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Görsel 6. Günlük İnternet Kullanımı

Her geçen gün her yaştan bireyin internet ve ekran kullanımlarının arttığı bilinen bir
gerçektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık %30’u günlük 4 saatten fazla internet
kullanmaktadır. Öğrencilerin yalnızca %11’i 0-30 dk. aralığında günlük internet ortamında
vakit geçirmektedir. Bu ağlardan en çok hangisinin tercih edildiğine bakacak olursak,
öğrencilerin pandemi sürecinde en çok Whatsapp’ı kullanmış daha sonra sırayla bunu Youtube
ve İnstagram takip etmiştir.
İnternet üzerinde geçirilin bu vaktin büyük çoğunluğu sosyal medya ağlarındadır.
Öğrencilerin %48’i internette geçirdikleri vaktin yarısını sosyal ağlarda kullandıklarını
belirtirken %3’ü ise bu vaktin tamamını sosyal ağlarda geçirmektedir. Hiç sosyal medya
kullanmadığını belirten öğrenci sayısı ise 213 kişi (%18) olarak bulunmuştur. Aynı öğrenci
grubuna sosyal izolasyonda fiziksel aktivitelere ne kadar vakit ayırdığı sorulduğunda
%35’inin 1 saatten daha az yine aynı oranda öğrencininse yaklaşık 1 saat vakit ayırdığı
görülmektedir. 2 saatten daha uzun fiziksel aktivite ile uğraşan öğrenci sayısı %25’ken 4
saatin üzerinde %5 öğrenci yer almaktadır. Ebeveynleri ile vakit geçirme oranlarına
bakıldığındaysa öğrencilerin büyük bir kısmı (%35) 4 saatin üzerinde ebeveynleri ile birlikte
bulunurken küçük bir kısmı (%13) 1 saat ya da hiç vakit geçirmediklerini söylemiştir.

Görsel 7. Sosyal Medyada Geçen Süre
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Görsel 8. İnternet Dışındaki Süreler

Ekran ve internet kullanımı bireylerin birçok ihtiyacına cevap verdiği için kullanımı
sınırlamak ya da uyaranlardan uzak kalmak bireyleri psikolojik olarak etkileyebilmektedir.
İnternetten tamamen uzak kalmak söz konusu olduğunda öğrencilerin büyük kısmı (%72)
kendini ‘huzursuz, tedirgin, boşlukta, huysuz, depresif ya da yetersiz’ hissedebileceğini
söylerken %27’si ise kendini ‘rahatlamış ve huzurlu’ hissedebileceğini belirtmiştir.
Bireyler, henüz çözüm bulamadıkları sorunlarından uzaklaşabilmek için ekranlara
yönelebilmektedirler. Öğrencilere ‘Problemlerinizden (kaygı, korku, endişe, stres gibi
duygulardan) uzaklaşmak için interneti kullandığınız oluyor mu?’ sorusu sorulduğunda
%43’ü evet %37’si hayır yanıtını vermiştir. Öğrencilerin büyük bir kısmı yani neredeyse
yarısı problemlerinden uzaklaşabilmek ya da anlık olarak rahatlamak amacıyla ekranlara
yönelebilmektedirler.
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Görsel 9. Duygu Durum ve İnternet Kullanımı

Öğrencilerin nerdeyse yarısı ekran karşısında uzun zaman geçirdiğinde daha sonra
pişman olduğunu belirtmiştir. Bir kısmı (%30) bu sürenin farkında olmasa da küçük bir
bölümü de internette uzun süreli vakit geçirmekten keyif aldığını belirtmiştir (%23).
Öğrencilerin yarıdan fazlası her geçen gün giderek daha fazla internet ve ekran kullandıklarını
belirtmişlerdir.

Görsel 10. İnternette Geçen Süre ve Hisler

Ekran kullanımında en sık rastlanan davranışlardan biri olan akıllı telefonların
ekranlarını sürekli kontrol etme davranışı ile ilgili yöneltilen soruya öğrencilerin %23’ü çağrı
geldikçe, %36’sı bildirim geldiğinde, %28’i hiçbir bildirim olmasa dahi arada sırada ekranı
kontrol ettiğini belirtmiştir. Buna karşın %13’si çok nadir akıllı telefon ekranına baktığını
belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin %78’inin kişisel hesaplarında sürekli sayfayı yenileme ve
bildirimleri kontrol etme kaygısı taşıdığı görülmüştür. Öğrencilerin yalnızca %24’ü kendi
videolarını çekip internet üzerinde paylaşma fikrine sıcak bakmaktadır. Buradan yola çıkarak
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öğrencilerin, sosyal ortamlarda olan bitenlerden sürekli haberdar olmak isteme ve orada
yaşanan gelişmeleri kaçırma konusunda kaygılı olma gibi davranışları olduğu söylenebilir.

Görsel 11. Ekran Kontrol Sıklığı

Ekran kullanımının uyku düzeni üzerindeki etkisi sorulduğundaysa %35’i uyku
düzeninin bozulduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %15’i eskiye göre daha az uyuduğunu
belirtirken yine aynı oranda eskiye göre daha fazla uyuduğu ve uykularından memnun olduğu
söyleyen öğrencilerin olduğu görülmüştür. Uyku düzeninde değişiklik olmayan kısımsa
%32’lik dilimdir. Birçok öğrenci ekran kullanımı konusundan kendine sınır koymakta
zorlanmış ve ekran karşısında daha fazla vakit geçirebilmek için uykularından ödün vermiştir.

Görsel 12. Uyku Düzeni
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Ekran kullanımı ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili değişimler incelendiğinde
%30’unun bu süreçte kilo aldığı %8’lik kısmınsa kilo verildiği görülmektedir. Yeme
düzeninde bozulmaların arttığı, kötü beslenmelerin çoğaldığı (%20) bulunurken düzenli ve
sağlıklı beslenenlerin sayısı %7 olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %35’lik kısmında ise
beslenme düzeninde bir değişikliğe rastlanmamıştır. Uzun süre ekran kullanımına bağlı
olarak göz rahatsızlıkları ya da bel/boyun/sırt ağrıları gibi fizyolojik sıkıntıların oluştuğu
bilinmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %35’i uzun süren ekran kullanımlarından
sonra vücutlarında şikayetler olduğunu belirtirken %48’i bu tarz bulguların olmadığını
söylemiştir. Sürekli ekran karşısında olmak yeme düzenini etkilemiş, fiziksel aktivitelere
daha az zaman ayırma ile birleştiğinde fiziksel sağlık zarar görmeye başlamış ve öğrencilerde
beslenme problemleri ortaya çıkmıştır.

Görsel 13. Beslenme Düzeni

Ekran kullanımı ebeveynleri tarafından sınırlanan öğrenciler, ceza almamak ya da
daha fazla ekran kullanabilmek için ebeveynlerine kullanım süreleri ile ilgili doğruları
söylemek konusunda sıkıntı yaşayabilmektedirler. ‘Ekran karşısında geçirdiğiniz vakitlerle
ilgili daha önce ebeveynlerinize yalan söylediğiniz oldu mu?’ sorusuna öğrencilerin
yarısından fazlası (%76) ‘Evet’, küçük bir kısmı ise (%23) ‘Hayır’ cevabını vermiştir.
Öğrencilerin yarısından fazlası (%65) ödev, ders ya da gün içinde yapması gereken işleri
aksatacak şekilde ekran kullanmadığını belirtirken küçük bir kısmının (%13) görevlerini
yerine getirmek yerine ekran kullanmayı tercih ettiği görülmüştür.
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Görsel 14. Ekran Kullanımı ve Davranışlar

Bireylere internette zaman geçirirken onları durduranın ne olduğu sorulduğunda
yarıya yakını sıkılınca bıraktığını belirtmiş, küçük bir kısmı ise ebeveyn müdahalesi ile
ekrandan uzaklaştığını söylemiştir. Anneler %35’lik oranla babalara göre (%19) ekran
kullanımlarına daha fazla müdahale eden ebeveyn olarak bulunmuştur. Ekran kullanımı
durduran diğer bir faktör olan şarj konusu, öğrencilerin %29 tarafından kullanımı durduran
öge olarak ifade edilmiştir.

Görsel 15. İnternette Geçen Süre ve Kendini Durdurma
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Araştırma sonuçlarına bakılırsa öğrencilerin pandemi ile birlikte ekran ve internet
kullanımlarının arttığı ve buna bağlı olarak fiziksel aktivitelerde azalma dolayısıyla uyku ve
beslenme düzenlerinde bozulmalar görülmüştür. Öğrenciler, sosyal izolasyon sürecinde günün
hatrı sayılır bir kısmını ekranlar karşısında geçirmiştirler. Hem eğitim, hem sosyalleşme hem
eğlence gibi bir çok ihtiyaçlarına aynı anda cevap veren ekranların hayatlarındaki yeri her geçen
gün artmaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu her geçen gün daha fazla internet ve ekran
kullanmaya başladıklarını ifade etmişlerdir. Sanal ortamda geçirilen vakitler incelendiğinde en
çok sosyal ağlara zaman ayrıldığı görülmüştür. Her ne kadar öğrencilerin internette geçirdikleri
sürenin büyük bölümü sosyal ağları kapsıyor olsa da uzaktan iletişim kurmak öğrenciler için
yeterince doyum sağlayıcı bulunmamış, yüz yüze iletişimin yerini alamamıştır.
Psikolojik olarak bir rahatlama yöntemi olarak da kullanılan ekranlar, öğrenciler
tarafından sorunlardan uzaklaşma yöntemi olarak da kullanılmaktadır. İnternette uzun süre uzak
kalacak olma fikrinin öğrencilere birçok olumsuz duyguyu aynı anda hissettirebileceği
gözlemlenmiş, bir kısmınınsa bu durumu bir rahatlama olarak değerlendirildiği görülmüştür.
Daha önce evlerinde sabit internet bağlantısı olmayan velilerin bir kısmının bu süreçte internet
bağlantısı edindikleri bilinmekte ve buna bağlı olarak internet kullanımlarının yükseldiği
görülmektedir. Öğrenciler canlı ders gibi eğitim amacıyla internet kullanmaya başlasalar da
zaman zaman asıl amaçlarından uzaklaşarak farklı sitelerde vakit geçirmektedirler. Güçlü
ebeveyn denetimlerine ihtiyaç duyulan bu süreçte öğrencilerin ekran karşısında geçirdikleri
süre hakkında ailelerine yalan söyledikleri bulunmuştur.
Öğrencilerin büyük çoğunluğunun planladığından daha uzun süre internette vakit
geçirdiği, bunun sonucunda da neredeyse yarısının sonradan pişman olduğu bulunmuştur. Ek
olarak internette uzun süre geçirdiğinin farkında olamayan ya da bundan keyif alan öğrenciler
de bulunmaktadır. Öğrencilerin çoğunun sıkılmadan ya da ebeveyn denetimi olmadan
ekranlardan uzaklaşamadıkları bulunmuştur. Bildirim ve çağrı geldiği gerekçeler ile akıllı
telefonlarının ekranlarını sık sık kontrol eden öğrencilerin yanı sıra hiçbir şey olmasa dahi akıllı
telefonunun ekranını kontrol eden çok sayıda öğrenci bulunmaktadır.
Bilinçsiz ve kontrolsüz ekran kullanımının her yaştan insana verdiği zararlar göz önüne
alındığında sosyal izolasyon sürecinde öğrenciler için internet ve ekran kullanımı çeşitli
sorunları beraberinde getirmektedir. Uzun süreli kullanım alışkanlıkları gerekli önlemler
alınmazsa bağımlıklara dönüşebilmektedir. Öğrencilerin denetimleri ve kontrollü ekran
kullanımı hakkında velilerin bilinçlendirilmeye ihtiyaçları vardır.
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Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde birçok ihtiyaç teknoloji
aracılığıyla karşılanmıştır (Altunel ve Özoğlu, 2020). Ancak unutulmamalıdır ki çocuklar
ihtiyaçlarını karşılama yöntemlerini ebeveynlerinden öğrenirler. Anne babalar, çocuklarının
içinde bulunduğu olumsuz duygularla baş etmesi için onu ekrana yönlendiriyorsa çocuklarda
ekran bağımlılıkları oluşabilir. Teknolojik araçları duygu düzenleme yöntemi olarak kullanmak
önüne geçilemez alışkanlıklara dönüşebilir (Karateke, 2020). Ebeveynlerin tutumları ile
çocukların teknoloji kullanımları birbiriyle ilişkilidir. Bilinçli ebeveynlerin çocuklarının
teknolojik aygıtları üretim amaçlı kullanabildikleri ancak aileleri tarafından yeterince doğru
yönlendirilemeyen öğrencilerin teknoloji kullanımlarının oyun ve sosyal medyadan öteye
gidemediği görülmektedir. Ekran kullanılarak geçirilen zaman kendini geliştirme, üretim gibi
faydalı

içerikleri

kapsadığında

bağımlılıktan

ziyade

yeterlilik

kazanma

olarak

değerlendirilebilir. Öğrencilerin sanal ortamı ne şekilde kullandıklarının yanında ne kadar süre
ile kullandıkları da veliler tarafından takip edilmelidir (Yücelyiğit ve Aral, 2020). Eğlence
gereksinimlerimizi karşılayan teknolojinin bilinçsiz kullanılması uygun olmayan kullanım
alışkanlıkları geliştirilmesine sebep olabilir (Göker ve Turan, 2020).
Pandemi sürecinde birçok sosyal ihtiyaç teknoloji aracılığyla karşılanmıştır (Altunel ve
Özoğlu, 2020). Ancak unutulmamalıdır ki çocuklar ihtiyaçlarını karşılama yöntemlerini
ebeveynlerinden öğrenirler. Anne babalar, çocuklarının içinde bulunduğu olumsuz duygularla
baş etmesi için onu ekrana yönlendiriyorsa çocuklarda ekran bağımlılıkları oluşabilir.
Teknolojik araçları duygu düzenleme yöntemi olarak kullanmak önüne geçilemez alışkanlıklara
dönüşebilir (Karateke, 2020). Ebeveynlerin tutumları ile çocukların teknoloji kullanımları
birbiriyle ilişkilidir. Bilinçli ebeveynlerin çocuklarının teknolojik aygıtları üretim amaçlı
kullanabildikleri ancak aileleri tarafından yeterince doğru yönlendirilemeyen öğrencilerin
teknoloji kullanımlarının oyun ve sosyal medyadan öteye gidemediği görülmektedir. Ekran
kullanılarak geçirilen zaman kendini geliştirme, üretim gibi faydalı içerikleri kapsadığında
bağımlılıktan ziyade yeterlilik kazanma olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin sanal ortamı
ne şekilde kullandıklarının yanında ne kadar süre ile kullandıkları da veliler tarafından takip
edilmelidir (Yücelyiğit ve Aral, 2020). Eğlence gereksinimlerimizi karşılayan teknolojinin
bilinçsiz kullanılması uygun olmayan kullanım alışkanlıkları geliştirilmesine sebep olabilir
(Göker ve Turan, 2020).
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5. ÖNERİLER
Salgın sürecinde ekran kullanım risklerini azaltmak ve sağlıklı başa çıkma yolları bulabilmek
için bir dizi öneriden söz edilebilir.
-

Ekran başında vakit geçirirken süre sınırı belirlemek ve bunun takibini yapmak.

-

Ebeveynler kendi ekran kullanımlarının yanında çocuklarının da ekran kullanımlarını
sınırlamalı ve takibini yapmalıdır. Ayrıca kişisel güvenlikleri açısından ebeveynler
çocuklarının internette geçirdiği zamana dahil olmalılardır.

-

Sürekli olarak sosyal medya hesaplarını kontrol etmek ya da uygulamalardan gelen
bildirimleri takip etmemek adına uyarıcıların sesini kapatmak.

-

Günlük kullanımı ölçen uygulamalardan destek alınarak ekran başında geçirilen süre
hakkında farkındalık kazanılabileceği gibi nerelerde ne kadar süre harcandığı da
görülebilir.

-

Tüm eşyaların teknolojik aletlerden değil de bazen analog saat gibi eşyaların
kullanılması ekran kullanım süresini düşürebilir. Akıllı saat ya da telefon ekranlarından
saate bakmak bazı bildirimleri de beraberinde görmeyi ve ekran kullanım süresini
uzatma riski taşıyabilir.

-

Akraba, arkadaş gibi sosyal gruplarla mümkün mertebe fiziksel olarak bir arada olmaya
gayret etmek, çevrimiçi mesajlaşma ya da görüntülü konuşma gibi sosyalleşme
araçlarını en aza indirmek ekran kullanım süresini düşürebilir.

-

Tedavi edilmemiş psikolojik problemlerin teşhis edilmesi ve tedavi olanaklarının
yaygınlaştırılması.

-

Sağlıklı baş etme yöntemleri konusundan problemler yaşıyorsanız, ekran kullanmadan
yapamıyor ya da kendinizi keyifsiz, depresif hissediyorsanız en kısa zamanda bir
uzmandan destek alabilirsiniz.
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İKTİDARDAN MUHALEFETE CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN PARTİ
PROGRAMLARINDA ÇOĞULCULUK (1923-1952)

OĞUZ KAAN
Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi İİBF ,Orcid ID:0000-0001-6764-4562

ÖZET
Günümüzde demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi siyasi partilerdir.
Siyasi Partiler bir program etrafında toplanan iktidarı elde etmek ya da paylaşmak amacını
güden, sürekli niteliğe sahip örgütlerdir. Demokratik sistemlerde siyasi partiler programlarını
egemenlik, siyasal katılma, siyasal eşitlik, özgürlük ve çoğulculuk gibi unsurlara göre
şekillendirirler. Bir siyasal partinin demokrasiye vermiş olduğu önem ilk anda bu unsurların
partilerinin programlarında, tüzüklerinde ve seçim beyannamelerinde ne kadar yoğun bir
şekilde düzenlenmiş olmasına göre değerlendirilir. Bu unsurların içinde çoğunluğun
iktidarında bu çoğunluk karşısında azınlıkta kalanların haklarının korunduğu bir ilke olan
çoğulculuk ilkesi de vurgulanması gereken önemli bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta
demokrasi kavramı yerine kullanılabilecek en önemli kavram olarak durmaktadır.
Bu çalışmada önce demokrasi ve onun en önemli unsurlarından bir tanesi olan
çoğulculuk hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra Türkiye’nin siyasi tarihi içinde çoğulculuk
uygulamaları değerlendirilecektir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte tek parti rejiminin kurulması
ve yeni bir ulus-devletin inşası sırasında toplumun sahip olduğu farklı kültürel değerler bu
devlet ideolojisine göre ya yok sayılmış ya da dışlanmıştır. CHP tarafından oluşturulan bu
ideoloji parti programına göre şekillenmiştir. Çok partili hayata geçişle CHP’nin parti
programında ve politikalarında değişiklikler olmuştur. Son olarak çok partili sisteme geçişle
birlikte CHP’nin parti programında yapılan değişiklikler ile farklı kültürleri tanıma anlamında
çoğulculuk anlayışı nasıl şekillendiği hakkında bilgi verilecektir.

GİRİŞ
Demokrasi terimi, eski Yunan Sitelerine kadar giden bir kavramdır. “Demokratia”
sözcüğü eski Yunan Sitelerinde (İ.Ö. 5 . yüzyılda) kullanılmaya başlanmıştır (Dahl, 1996: 3).
Demokratia terimi etimolojik olarak eski yunanda güç, kudret, hükmetmek ve yönetmek
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anlamlarına gelen “kratos” ile halk anlamına gelen “demos” kelimelerinin birleşmesinden
meydana gelmiştir (Bolay, 1997: 17).
Etimolojik olarak bundan yaklaşık 2500 yıl önce kullanılmaya başlanan demokrasinin bugün
çok sayıda tanımı yapılmıştır (Sargent, 1971: 69). Levitsky ve Collier demokrasinin 550 farklı

tanımının var olduğunu söylemektedir. Levitsky ve Collier, Demokrasi’nin bu kadar farklı
tanımının olmasından dolayı demokrasi tanımlarını işlevsel bir sınıflandırma yaparak
açıklamaya çalışmıştır. Siyasal sistemleri otoriter sistemler, seçimli demokrasiler, liberal
demokrasiler ve ileri demokrasiler olarak dörtlü bir sınıflandırmaya tabi tutmuşlardır (Çongar,
11.05.1998: 20). Bu sınıflandırmalardan ilki; seçilmemişler veya baskıya dayalı yönetilen
sistemler, Otoriter sistemlerdir. İkincisi; bir siyasal sistemde seçimler yapılmasına karşın,
temel hak ve özgürlükler korunmaz, güvence altına alınmazsa, vatandaşların örgütlenme ve
ifade özgürlükleri sınırlandırılırsa bu tür sistemler seçimli demokrasiye dayalı sistemlerdir
(Karadağ, 2006: 76). Üçüncüsü; bir ülkedeki siyasal sistem; adil, rekabetçi, siyasal katılım
engeli olmayan seçim sistemlerine sahipse bu sistem siyasal-sivil hakların korunduğu liberal
sistemler olarak tanımlanır. Son olarak; liberal demokrasinin tanımı ve içeriği içinde yer alan
tüm hak ve özgürlüklerin “geriye döndürülemez” biçimde kurumsallaştığı sistemler ileri
demokrasiler olarak isimlendirilir (Çongar, 11.05.1998: 20). Collier ve Levitsky’ye göre liberal
demokrasilerden ve seçimli demokrasilerden geriye dönme ihtimali vardır. Ancak ileri
demokrasiler kurumsallaşmasını tamamladığı için geriye dönüş ihtimali yoktur veya azdır
Günümüzde demokrasi ile ilgili önemli tanımlardan biri 1863 tarihli Gettysburg
Söylevinde Lincoln tarafından yapılmıştır. Lincoln demokrasiyi tanımlarken “halkın, halk
eliyle halk için hükümeti (goverment of the people, by the people, for the people)” demiştir
(Sartori, 1996: 36-37). Bu kadar farklı tanımların olması sosyal bilimler alanında olağan bir
durumdur. Çünkü farklı düşünce ve inanca sahip insanların ortak bir tanım üzerinde
uzlaşmaları mümkün değildir. Bu nedenle demokrasinin tanımını yapmak yerine bulunması
gereken unsurların bilinmesi daha doğru olacaktır. Demokrasinin genelde kabul edilen
unsurları; Halkın egemenliği, eşitlik, özgürlük, siyasal katılma ve çoğulculuktur. Bazı
düşünürlerde bir siyasal sistemin demokrasi olarak nitelenebilmesi için bazı şartlar öne
sürmüşlerdir. Bu düşünürlerden Powell’a göre bu şartlar; meşru bir hükümetin varlığı, bu
hükümetin meşruluğunun rekabetçi seçimlere dayanması, bireylerin aday veya seçmen olarak
seçim sürecine katılabilme özgürlüğüne sahip olması, vatandaşların oylarının gizli olması ve
baskı altına alınamaması, ifade açıklama, toplantı yapma, basın faaliyetlerinde bulunma ve
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örgütlenme gibi temel özgürlüklere sahip olması ve demokrasilerin en önemli araçlarından olan
siyasal partilerin kurulmasında, gelişmesinde engellerin olmamasıdır (Powell, 1982: 3).
Bu çalışmada CHP’nin iktidara gelişinden muhalefete düşüşüne kadar parti
programındaki çoğulculuk politikaları ve anlayışı ele alınmıştır. 1923’den 1945 yılına kadar
Türkiye’de tek partili bir sistem mevcuttur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında konjonktürün
zorlaması ile Türkiye’de çok partili hayata geçilmiştir. 1950 seçimleri ile birlikte 27 yıllık CHP
iktidarı sona ermiştir. Bu nedenle tek partili dönemde iktidar partisi olan CHP’nin parti
programlarındaki çoğulculuk anlayışının 1950 seçimleri ile muhalefete düşen CHP’nin
çoğulculuk anlayışının anlaşılabilmesi için çalışma 1952 yılı ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada
öncelikle çoğulculuk kavramı açıklanacaktır. Çalışmanın ikinci başlığında Türkiye’nin
demokrasi tarihinde çoğulculuk ilkesine dayalı gelişmeler incelenecektir. Üçüncü başlıkta tek
parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisinin ulus-devlet kurma aşamasında ki çoğulculuk
anlayışı üzerinde durulacaktır. Son başlıkta ise çok partili hayata geçildikten sonra çoğulculuk
politikalarında ki değişiklikler incelenecektir.

1. ÇOĞULCULUK
Demokrasi “çoğunluğun iktidarda olduğu ancak çoğulculuk ilkelerinin uygulandığı
sistem” olarak tanımlanabilir. Bu tanım demokrasi tanımları içinde demokrasiye en iyi anlamı
veren ve en iyi ifade eden tanımların başında gelmektedir. Bu tanımda çoğunluk kavramı ile
seçimler sonucunda en yüksek oyu alan partinin veya partilerin iktidara gelmesi
vurgulanmaktadır. Aldıkları oylar neticesinde iktidara gelen partilerin keyfi yönetimler göstermesi
çoğunlukçu demokrasi olarak isimlendirilir. Çoğunlukçu demokrasi modeli, demokrasinin tüm

kurum ve ilkeleri ile yerleşmediği ve istikrar kazanmadığı ülkelerde görülmektedir. Bu da siyasal
sistemi çoğunluk despotizmine kaydırmaktadır. Sartori’ye göre iktidar, muhalefetin alanını

daraltıcı baskıya dayalı politikalar üretmeye başlarsa “çoğunlukçu despotizm” kaçınılmaz
olacaktır. Aynı zamanda bireysel özgürlüklerin ihlal edilmesi de Sartori’ye göre çoğunluk
despotizminin

yaygın

bir

uygulamasıdır.

Sartori,

siyasal

iktidarın

yetkilerinin

sınırlandırılmamış olması yani iktidarın sınırsız güç kullanımını “seçimli zorbalık” olarak
isimlendirmektedir. Bu tür demokrasileri ise, “çoğunluk despotizmi” olarak nitelemektedir
(Sartori, 1996: 143-149). Çoğunluk ilkesini hedef alan demokrasilerde, iktidara gelen grup
veya gruplar toplumsal uzlaşmayı düşünmemekte ve çoğunluğun hâkimiyetine dayalı anlayışla
iktidar gücünü kullanmaktadır. Bu durum da azınlıkta kalan gruplar üzerinde iktidar gücünü
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elinde bulunduranların mutlak hâkimiyet kurarak farklı düşüncelere, değerlere, kültürlere ve
çıkar gruplarına engeller getirmesine neden olmaktadır (Sarıbay, 1997: 34). Demokrasi
tarihinde çoğunluğun devlet yönetimindeki sınırsız yetki kullanması ve zınlık haklarını
engelleyebileceği veya kısıtlayabileceği düşüncesi çoğulcu demokrasinin ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Çoğulcu demokrasi anlayışı siyasal iktidarlara sınırsız yetkiler verilmesine
karşı çıkmaktadır.
Yukarıdaki tanımın ikinci unsuru olan çoğulculuk ilkesi ise; çoğunluğun oylarını alarak
iktidara gelen partinin veya partilerin keyfi kararlar ile ülkeyi yönetmesini değil, iktidar dışında
kalan azınlıktakilerin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal haklarının kabul edilmesini
belirtirken aynı zamanda bu kesimlerin de bir gün iktidara gelebilmelerinin önünde engellerin
olmamasını ifade eder. Çoğulculuk ilkesi, çoğunluğun iktidarında bu çoğunluk karşısında
azınlıkta kalanların haklarının korunduğu bir ilkedir. Bu yüzden çoğulculuk ilkesi; toplumun
barış, huzurlu, güvenli ve bir arada yaşamasını sağlayabilme özelliğinden dolayı demokrasi
unsurları içinde önemli bir yere sahiptir.
Çoğulculuğun iki boyutu vardır. Bu boyutlardan ilki sosyal diğeri ise siyasal boyuttur.
Sosyal boyutu, toplumun farklı düşünüş, inanış ve kültürel değerlerini özgür ve engelsiz bir
şekilde yaşama imkânının olmasıdır. Siyasal boyutu ise toplumun farklı kesimlerinin siyasal
sistemde doğrudan veya dolaylı olarak siyasal kararların alınmasında etkili olmasıdır.
Andrew Heywood çoğulculuk kavramını biri geniş diğeri dar olmak üzere iki anlamda
kullanmıştır. Geniş anlamda çoğulculuk, farklı inanç ve düşüncelere dayanan bağlılıktır. Dar
anlamda çoğulculuk ise iktidar gücünün dağıtılmasıyla alâkalı bir teoridir. Heywood’a göre
çoğulculuk, siyasal iktidarın toplumda eşit bir şekilde geniş kitlelere dağıtılmasıdır (Heywood,
2012: 114 ve Heywood, 2002: 78).
Günümüzde çoğu devletler ve topluluklar çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Bir başka
ifade ile günümüzün en önemli olgusu çok kültürlülüktür. Bu bağlamda toplumun kültürel
yapısı farklılıklardan oluşmaktadır ve homojen değildir (Günay, 2010: 14). Siyasal sisteminde
demokrasiyi benimseyen devletler ve bu devletlerde yaşayan insanlar, farklı düşüncelere ve
eylemlere karşı saygılı olmak zorundadırlar. Bu sistemlerde “Hoş görü”, en geniş yelpazedeki
görüşlere kadar uzanması gereken bir anlayıştır (Gündoğan, 2002: 8).
Temel hak ve hürriyetlere saygı ve güvence, insanların şereflerinin ve onurlarının
korunması, çoğunluk karşısında kalan azınlıkların ve muhalefetin istek-talep ve beklentilerin
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dikkate alınması, farklı kültürlerin yaşamları ve düşünceleri veya baskıya engellemelere maruz
kalmadan özgürce yaşanabilmesi çoğulculuk ilkesinin önemli şartlarındandır.
Demokrasilerde, ülkeyi yönetmek için yapılan seçimlerde her türlü düşünce ve
ideolojinin örgütlenerek engellenmeksizin tüm toplumsal aktörlerin meclislerde ve demokratik
ortamlarda temsil edilebilmesi çoğulculuk ilkesine verilen önemle gerçekleşmektedir (Demir,
2010: 602). Demokrasilerde çoğulculuk ilkesinin en iyi şekilde uygulanması toplumsal bilincin
kuvvetli olmasına dayanmaktadır. Mevcut kültürel çevrenin demokratik değerlerle uyumluluğu
önemli bir unsurdur. Politik, sosyal ve kültürel ortamın serbest ve özgür biçimde önünde
engellerin olmadığı yani çoğulculuk ilkesinin tam anlamıyla uygulandığı sistemlerde 'gerçek
demokrasi' olur (Kaypak ve Akın, 2017: 330-331). Özetle çoğulculuk vurgusunun önemli
olduğu çoğulcu demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğünün güçlü bir şekilde geliştirilmesi,
muhalefetin iktidar karşısında korunması, çok partili hayatın rekabet ortamı içinde olması ve
kuvvetler ayrılığı ilkesi gibi özelliklere sahiptir.

2.TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ TARİHİNDE ÇOĞULCULUK
Türkiye’nin demokrasi tarihinde siyasi çoğulculuk ile ilgili şu tespitlerde bulunulabilir.
İlk tespit, Türkiye’nin siyasal hayatında demokrasinin çoğulcu, evrensel ilke ve özelliklerine
uygun olan dönemler; 1908‐1909; 1919‐1923; 1950‐1957; 1961‐1971 1983… yılları arasıdır.
Ancak bu dönemlerin yaşanmış olmasına rağmen, nitelik itibariyle demokrasi tarihinde
çoğulculuğu istemeyen bir zihniyetin hakim olduğu bir gerçekte vardır. Çoğulculuk ilkesini
kabul etmeyen bu zihniyet, siyasal ve sosyal sistemde tekçi bir yapılanma inşa etmeye
çalışmıştır. II. Meşrutiyet Dönemindeki siyasi parti çekişmeleri devletin en zor zamanlarında
bile sakinleşmemiş ve art arda askeri müdahalelerin yaşanmasına neden olmuştur. Siyasi
partiler arasındaki acımasız ilişkilerden devletin büyük zarar gördüğü düşüncesi, partilerin
siyasal hayatta yer almasına mani olmak için her türlü tedbiri alma yoluna gidilmesine neden
olmuştur (Köker, 2006: 205).
2.1. Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Çoğulculuk Politikaları
Osmanlı Devleti’nin etnik-dini kültürel yapısına bakıldığında çok fazla unsurun bir arada
yaşadığı görülmektedir. Bu unsurlar; Müslümanlar, Katolikler, Protestanlar, Yahudiler, Rumlar,
Ermeniler, Bulgarlar, Süryaniler, Rum Ermeni Katolikler, Keldaniler, Maroniler, Jakobiler,
Kazaklar, Yezidiler, Ulahlar, Semiryeliler, Yabancı uyruklu topluluklar, ve Çingeneleri içinde
barındıran geniş bir yelpazedir (Karpat, 2003: 206-207). Çeşitli dini ve etnik grubun Osmanlı
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Devleti içinde yaşaması çok kültürlülüğü getirmiştir. Sosyal ve siyasal kültür, her bölgeye göre
değişiklik göstermektedir. Değişik kültürler bazen aynı bölge içinde bir arada yaşamaktadır (Kaan,
2008: 62).
Osmanlı Devleti, çok uluslu ve kültürlü bir toplum olmasına rağmen toplum içinde bu
unsurlar bir arada rahatlıkla yaşayabilmiştir. Şüphesiz Osmanlı Devletinin uygulamış olduğu
politikaların ve anlayışın bu bir arada yaşamada katkısı oldukça büyüktür. Özellikle Ankara
Savaşı’nda Yıldırım Beyazıt’ın yenilmesi sonrasında Devletin dağılma tehlikesi geçirdiği bir
dönemde Anadolu’da baş gösteren ayaklanmaların Balkanlar’da küçük çaplarda görülmesi bunun
en önemli göstergelerindendir.
Klasik dönemden modern devlete geçişte bazı önemli reformlar yapılmıştır. Tanzimat
Fermanı ile başlayan dönemde de özellikle gayri Müslimlere yönelik pozitif ayrımcılığa varan
düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemde yerel meclislerin oluşumunda Müslümanların yanı sıra
orada yaşayan kültürlerin de mecliste temsil edilme hakları getirilmiştir.
Osmanlı devletinin sosyal-ekonomik ve siyasal yaşamına egemen olan çok kültürlülük,
hem birinci hem de ikinci meşrutiyet meclislerine de yansımıştır. 1908 Meclis-i Mebusan
seçimlerinde mebusların etnik ve dini dağılımı; 142 Türk, 60 Arap, 25 Arnavud, 23 Rum, 12i
Ermeni, 5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Sırp ve 1 Ulah (Kuran, 1959: 477) şeklinde gerçekleşmiştir. Bu
rakamlara bakıldığında Osmanlı Devleti’nde var olan kültürler, nüfuslarına göre mecliste temsil
edilme imkânına kavuşmuştur. Osmanlı Devleti’nin Son dönem döneminde yapılan seçimler
sonucu oluşan parlamentolarda da farklı kültürler mecliste temsil imkânı bulmuştur.
Osmanlı Devletinin yıkılması döneminde açılan Birinci Mecliste de farklı kültürler temsil
edilmiştir. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Birinci Mecliste dönemin tanıklarına göre her
kesiminden temsilciler bulunurken heterojen bir nitelik taşımıştır. Birinci Meclisin çoğulcu özelliği
BMM müzakerelerinde de görülmüştür. Meclis görüşmelerinde milletvekilleri düşüncelerine
uygun bir şekilde konuşmalar yapmış ve tercihte bulunmuştur. Ancak Birinci Meclisin bu niteliği
bir süre sonra Birinci Grup olarak isimlendirilen grubun kurulmasına yol açmıştır. Birinci Grubun
kurulmasından kısa bir süre sonra da İkinci Grup kurulmuştur. Birinci Grup ile İkinci Grup
arasındaki ilişki zaman zaman çok sertleşmiştir. Hatta tehdit gibi cinayet gibi muhalefeti pasifize
etmeye yönelik söylemler ve politikalara başvurulmuştur. İstiklal Mahkemeleri, bu baskılama
politikalarının en etkili silahı olmuştur. Bu dönemde 620 yıllık bir gelenek olan saltanat Meclis
kararı ile kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılmasından yaklaşık bir yıl sonra siyasal rejimin ismi
Cumhuriyet olmuştur. Cumhuriyete geçiş, Birinci Meclisin tartışmalı bir şekilde sona ermesinden
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sonra yapılan seçimlerle oluşan İkinci Meclis döneminde olmuştur. Ancak bu seçimler, Mustafa
Kemal’in büyük nüfuzu etkisi altında gerçekleşmiştir. Birinci Meclisin çoğulcu yapısının tersine
1923 seçimleri ile İkinci Meclis, homojen yapıya dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bu nedenle Birinci
Meclisin çoğulcu yapısı homojenize edilmiş İkinci Mecliste görülmemektedir.
2.2. Tek Parti Dönemi Çoğulculuk Politikaları
II. Meşrutiyetin ilanından sonra gelişmeye başlayan “Türkiye, Türklerindir! Söylemi”
başlangıçta benimsenmemesine rağmen özellikle Balkan savaşlarından sonra kabul görmeye
başlamış ve Avrupa’daki faşist fikirlerin gelişmesinin tesiriyle de, Türkçülük, milliyetçilik
olarak değil, ırkçılık olarak algılanmaya başlamıştır. Etnik anlamda ırkçılık politikaların
artması neticesinde İmparatorluk çözülmüş ve dağılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra da
Türkçülük, resmi ideoloji haline gelmiş ve Türkiye Devleti ulus-devlet olarak temellenmiştir.
1923’te Adana’da “Bu memleket sizindir, Türklerindir” söyleminde bulunurken, 1926’da “Irk
ıslahı” projesinden bahsederken, 1927’de Gençliğe Hitabede “Ey türk genci, muhtaç olduğun
kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” ifadelerini kullanırken, “Güneş- Dil Teorisi” ni
kabul ederken, “Vatandaş, Türkçe konuş” kampanyasını yaparken, “kafataslarının ölçülmesi”
uygulamalarını yapmaya çalışırken Mustafa Kemal, bu Türkçülük politikalarına dayanmıştır
(http://www.turkiyegazetesi.com.tr).
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Ulus devletleşme sürecinde Türk kimliğine dayalı
şekilde oluşturulmaya çalışılan toplum gerçekte çoğulcu bir yapıya sahiptir. Bu çoğulcu yapı
içinde Türk, Çerkez, Kürt, Ermeni, Yahudi, Rum vb. Etnik özelliklere sahip topluluklar vardır.
Aynı şekilde dinsel nitelikte kimliklerde de farklılıklar vardır. Farklı dinsel ve etnik kimliklerin
talepleri çoğulluktan çoğulculuğa doğru bir gelişmeyi ortaya koymaktadır. Ulus devlet
oluşturma sürecinde homojen toplum oluşturma düşüncesi çoğulculuk ilkesi önündeki en
önemli sorunlardan ve engellerden biridir. Dinsel ya da etnik temele dayalı homojen toplum
modeli ister istemez ya toplumda “ötekileştirme” yapacak ya da farklı etnik ve dinsel
kimliklerin bu yapı içinde eritilmesi politikasını ortaya çıkaracaktır. Politikaların homojen bir
toplum modelinin oluşturulmasına göre belirlenmesi demek aynı zamanda toplumda uzlaşma
kültürü yerine farklı kimlikler üzerinde ayrışma, parçalanma ve yeni karşıtlıkların oluşmasına
neden olacaktır (Günay, 2010: 145-146). Ulus devletin inşa etmeye çalıştığı homojen toplum
modeli demokratik değer ve çoğulculuk ilkesi ile bağdaşmamaktadır.
Tek parti yönetimi ulus-devletin inşa edilmesi sürecinde topluma karşı otoriter
politikalar geliştirmiştir. Özellikle bu politikalarını laiklik üzerinden yapmıştır. Laiklik
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“muteber birey” olmanın en önemli kriterlerinden biri olmuştur. 1930’lu yıllardan sonraki
politikaların otoriter anlayışın ötesinde totaliter anlayışa doğru evrildiği söylenmektedir. Bu
dönemde dini hassasiyetleri olan kesimlerin yaşam alanları daraltılmış ve zorlaştırılmıştır.
Siyasal sistemin otoriterliği aşan özelliği nedeniyle devlet sadece siyasal alanı değil aynı
zamanda sosyal alanı da etkisi altına alarak şekillendirmeye çalışmaktadır (Bezci, 2015: 7).
Cumhuriyetin ilanından sonra çok sayıda medreselerin kapatılması, Arapça Ezanın
yasaklanarak Türkçe okutulması, eğitim müfredatlarından din eğitiminin çıkarılması gibi
konular dini alanda devletin aşırı müdahaleci bir politika izlediğinin göstergeleridir (Bezci,
2015: 7). Ayrıca 1928 yılında din komisyonu tarafından sunulan raporda “camilere sıralar ve
elbiselikler konulması, ayakkabı ile girilecek bir düzen yapılması, ibadetin Türkçeleştirilmesi,
musiki bilen müezzinler yetiştirilmesi, ilahi müziği konulması" gibi bazı öneriler yer almıştır.††
Laiklik, ideolojik olarak Fransa’da toplumsal bir istek neticesinde oluşmuş iken, Türkiye’de
elitist-vesayetçi bir anlayışla şekillenmiştir. Tek parti dönemi yönetim anlayışında dinin
kamusal hayattan uzaklaştırma politikaları siyasal iktidarın meşruiyetini de tartışmalı kılmıştır.
Şerif Mardin’in ifadesi ile tek parti döneminin laikçi ideolojisinin İslam’ı kamusal alanın dışına
taşıma politikaları ve zorlamaları bu alanda açılan boşluğun doldurulamamasını netice
vermiştir (Bezci, 2015: 7-8).
Türkiye’de II. Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkin bir rol oynayan İttihat ve Terakki
Cemiyeti ile başlayan devleti ve meşrutiyeti sahiplenme düşüncesi elitist- bir düşünce yapısının
oluşmasına neden olmuştur. Bu düşünce yapısı cumhuriyeti kuran kadrolara tevarüs etmiş ve
özellikle Cumhuriyet dönemi modernleşme tarihi “elitist ve tepeden inmeci bir özellik
taşımıştır. Cumhuriyeti ilan eden kadrolar yeni rejimin sahipleri olarak toplumun kültürelsiyasal ve sosyal yapısını değiştirmeyi hedeflemiştir (Bezci, 2015: 6). Bu sebeple diğer
örgütlenmelerin oluşumlarına izin verilmediği tek partili dönemde siyasal sistemi, çoğulcu ve
demokratik olarak bağdaştırmanın ve nitelemenin imkânı bulunmamaktadır. Devletin kurucu
ideolojisi olarak Kemalizm de buna müsaade etmemiştir Ancak Kemalizmin demokratik
çoğulculuğa karşı olmadığını savunan görüşler de bulunmaktadır. Bu tür yorumlar veya
görüşler bile Kemalizmin vesayetçi özelliğini kabul etmektedir. İdeolojilerin vesayetçi
özelliğinden dolayı tek parti döneminden sonraki evrelerde çoğulculuk ile ilgili sık sık engeller
††

İstanbul Darülfünun ilahiyat Fakültesi’nde 1928 yılında bir grup bilim adamı tarafindan "Dini Islah
Beyannamesi" ismiyle bir reform taslağı hazırlanmıştı. Prof. Fuat Köprülü, Prof. Hakkı Baltacıoğlu, Prof. İsmail
Hakkı İzmirli, Prof. Halil Halid, Prof. Halil Nimetullah, Prof. Mehmet Ali Ayni, Prof. Şerafettİn Yaltkaya, Prof.
Hüseyin Avni, Prof. Hilmi Ömer ve Prof. YusufZiya (Yörükhan) tarafindan sunulan raporda" Ancak bu rapor
Atatürk tarafindan kabul edilmemiş ve komisyon dağıtılmıştır. (Bkz. Kara, 1987: 497-499 ve Abdullah Manaz,
Atatürk Reform/an l'e İslam, İzmir 1995, s. 216 Aktaran Bezci, 2015: 7).
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ve sınırlamaların Kemalizme dayandırılarak yapıldığı görülmektedir. Bu ideoloji nedeniyle
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların temel düşüncelerinde siyasal çoğulculuk istenmeyen,
makbul olmayan bir ilkedir (Köker, 2006: 200-210).

3. CHP’NİN PARTİ PROGMRAMLARINDA ÇOĞULCULUK ANLAYIŞI
CHP tarafından hazırlanan Cumhuriyetin on beşinci yıl kitabında Mustafa Kemal’in 19
Mayıs 1919 tarihinden kitabın yayınlandığı 1938 yılına kadar sosyal-ekonomik ve siyasal
gelişmeler hakkında bilgi verilirken demokrasiden neredeyse hiç bahsedilmemiştir. 1930
yılında şeklen siyasal sistemin çok partili sisteme evrilmesi için Fethi Bey’e Serbest
Cumhuriyet Fırkası kurdurulmuş ancak demokratik olmayan zihniyet anlayışı nedeniyle 99 gün
sonra fırka feshedilmek zorunda bırakılmıştır. 99 günlük siyasal hayatında mecliste demokrasi
adına önemli tartışmalar yapılmışsa da bu dönem kısa sürmüştür.
3.1. Tek Partili Sistemde CHP Parti Programları (1923-1945)
Cumhuriyet Halk Partisi, tek parti döneminde kendini muhafaza edebilmek için sosyal,
ekonomik ve siyasal hayatta sıkı bir kontrol ve denetim mekanizması oluşturmuştur. Devlet
içinde yapılan örgütlenmelerin tamamı seçkin-elitist ve bürokratik bir dünya görüşü etrafında
gerçekleşmiştir. Modernleşme-çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda politikalar benimseyen bu
zümreler, “cahil ve gelenekçi köylülerin” ülke ve halk için karar verebilecek bir konumda
olmadıklarını ve onların kolay bir şekilde aldatılacaklarına inanmıştır. Cumhuriyet Halk
Partisi, toplumun ve devletin modernleşmesinde kendini vazgeçilmez ve tek aktör olarak
görmüştür. Bu şekilde oluşturduğu devlet yönetimi ile parti programında resmi politikalar
dışında bir ifadeye ve eyleme hayat hakkı tanımamıştır. Bu durumdan dolayı bu dönemde
merkez ve çevre kendini ifade edebilme ve örgütleyebilme imkânlarından mahrum kalmıştır
(Keskin, 2012: 108).
CHP, 1923 yılında kurulmasından 1945 yılına kadar siyasal sistemde kısa süreli
Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyimleri sayılmazsa
siyasal hayatın tek partisidir. Tanör’ün dönemleştirmesiyle; 1930’a kadar olan süre tek partili
sistemin kurulması, 1935 yılına kadar tek partili sistemin yerleşmesi ve 1935 sonrası ise, parti
devlet bütünleşmesinin (Tanör, 1998: 241) yaşandığı dönemdir. Tek partili sistemin
kurulmasından sonra ilk CHP Kurultayı 1931 yılında yapılmıştır. Kurultayın yapıldığı
dönemde Avrupa Devletlerinde Faşizm ve Komünizm giderek yükselmekte olan ideolojilerdir.
Bu ideolojiler çerçevesinde kurulan siyasal sistemlerin ortak özelliği otoriter hatta totaliter
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sistemler olmasıdır. Türkiye’de de bu ideoloji ve siyasal sistem ile paralel bir şekilde Kemalist
ideolojiye dayalı otoriter bir siyasal sistem kurulmuştur. 1931 Kurultayı öncesinde yeni
kurulan Türkiye Devleti’nin temel devrimleri tamamlanmıştır. 1929 dünya ekonomik krizi
sonrasında Devletçilik ilkesi ile Devrimcilik ilkelerinin kabul edilmesiyle birlikte Kemalizm’in
ilke sayısı altıya çıkmıştır. Bu sebeple 1931 yılında yapılan Kurultay, Kemalist ideolojinin
gelişimi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu Kurultay sonrasında Türkiye’nin siyasal
hayatında CHP’nin sembolü haline gelen “Altı Ok” bir bütün olarak parti programına girmiştir
(Albayrak, 2010: 310-313).
1931 Kurultayından sonra kabul edilen CHP Nizamnamenin (CHP Nizamnamesi ve
Programı, 1931: 5) sekizinci maddesinde Fırkaya girmek isteyen bir vatandaşın fırkanın
belirlediği özelliklerin yanında fırka üyeliği bulunan iki üyenin bağlı bulunduğu ocağa takdim
edilen üye adayının gerekli nitelikleri üzerinde taşıdığını belirten taahhüt belgesini vermesi
gerekmektedir. Bu belgeye ilave olarak dokuzuncu maddede bu aday üye ile ilgili başvurunun
il ve ilçe idare heyetinin tasdiki ile üyelik işleminin gerçekleşeceği belirtilmektedir. Bu
hükümler fırkaya her vatandaşın üye olmasının önünde bir engel teşkil etmektedir. Böyle bir
durum çok partili hayatta partiler için benimsenen bir kural olsa çok önemli olmayabilir. Ancak
tek partili siyasal sistemde siyasi hakların kullanılamaması anlamına gelen bu hükümler
çoğulculuk anlayışı ile uyum göstermemektedir.
Üçüncü Kurultaydan sonra siyasal hayattaki en önemli kurumlardan biri Halkevleri
olmuştur. 1932 yılında kurulan Halkevleri parti ideolojinin halka benimsetilmesinde en etkili
araçlardan bir tanesi haline gelmiştir. Halkevlerinin kuruluşunun onuncu yılında CHP,
Halkevleri ve Odaları isimli kitabın ilk cümlesinde Cumhuriyet Halk Partisinin ülke içinde
yapmış oluğu “inkılap ve sosyal ilerleme hamlelerini ve hareketlerini” sürekli kılmak ve
geliştirmek amacıyla halkevlerinin kurulduğu belirtilmiştir (CHP, Halk Evleri ve Odaları, (t.y.:
3). Özellikle 1930 yılından sonra Kemalist ideolojinin topluma benimsetilme çabalarında
Halkevlerinin etkisi büyük olmuştur.
1930-1935 yılları arasında tek partili sistem yerleştikten sonra parti-devlet
bütünleşmesinin temelleri de 1935 Kurultayında atılmıştır. 1935 yılının Mayıs ayında partinin
Dördüncü Büyük Kurultayı yapılmıştır. Bu Kurultayda kabul edilen parti programının (CHP
Programı, 1935: 3) ikinci maddesinde Ulus kavramı “dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine
bağlı yurttaşlardan meydana gelen siyasal ve sosyal bir bütündür” ifadeleri ile yer almaktadır.
Ancak Türkiye Cumhuriyeti, çok sayıda etnik ve dini kültüre sahip toplulukların yaşadığı bir
coğrafyadır. Böyle bir coğrafya ve toplum yapısına sahip olan bir devlette aynı dil, kültür ve
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ülkü birliğinin sağlanması zor bir durumdur. Çoğulcu bir anlayış yerine tekilci bir anlayışı ifade
eden bu cümleler ancak baskıya dayalı bir yönetim modeli üzerinden gerçekleştirilebilecek bir
programdır.
1935 yılında onaylanan parti programında Kamusal Haklar başlıklı dördüncü maddenin
c fıkrasında seçim kanununun yeniden yapılacağı belirtilmiş ve bu seçim kanunun iki dereceli
olacağını ve birinci seçmenin ikinci seçmeni belirleyeceği seçimlerin özgür bir şekilde
yapılmasının demokrasi açısında en uygun seçim sistemi olduğu belirtilmiştir. Bu maddede
geçen demokrasi tabiri tek demokrasi tabiri olarak 1935 programında yerini almıştır. 1877
yılında yapılan ilk seçimlerden 1946 seçimlerine kadar uygulanan iki dereceli seçim sistemi de
demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Çünkü geniş halk kitlelerinin baskı altına alınarak
yönlendirilmesi tek dereceli seçim sistemlerinde daha zordur. Bu nedenle bu şekilde bir
yönlendirmenin yapılabilmesi veya yapılmak istenmesi, devletlerin iki dereceli seçim sistemini
devam ettirmesinde önemli bir nedendir. Buda çoğulculuk ilkesi ile uyumlu bir seçim sistemi
değildir.
1935 parti programının önemli düzenlemelerinden biri de partinin uyguladığı ve
uygulayacağı politikalarda temel prensipler ve esaslar, “Kamâlizm prensipleridir” (CHP
Programı, 1935: 2) şeklinde belirtilmesidir. Bu programda aynı zamanda “Kamâlizm”
prensiplerinin (ideolojisinin) halka benimsetilmesi programın temel esasları olarak
görülmektedir. Yerleşik ve baskıya dayalı bir ideolojik program olması nedeniyle bu ifadeler,
çoğulcu bir anlayış için uygun görünmemektedir.
Aynı programın beşinci maddesinde vatandaşların bireysel, sosyal, dokunulmaz ve
mülkiyet hakları ile eşitlik temel esaslardan olduğu belirtilmiştir. Bu esaslar ise “devletin varlık
ve otorite sınırı” ile sınırlandırılmıştır. Bu ifadelerde yer alan devletin varlık ve otorite sınırı
muğlak olup idarecilerin keyfi uygulamalarına neden olacak özelliklere sahiptir. Beşinci
maddenin C fıkrasında yer alan kanun karşısında eşitlik ve ferdin veya bir ailenin ayrı bir
imtiyaza sahip olmaması çoğulculuk anlayışı açısından olumlu ifadelerdendir. Beşinci
maddenin E fıkrasında ise partinin devlet idaresinde tedbirler alırken bu tedbirlerin sınırı ve
temeli o güne kadar gerçekleştirilen devrimler ve buna bağlı prensipler olarak belirlenmiştir.
Bu ifadeler devrim kanunlarının ve uygulamalarının halkın talep ve istekleri doğrultusunda
yapılmadığı ve tepeden inmeci bir politika ile gerçekleştiğinden dolayı çoğulcu bir politika ile
zıtlık göstermektedir. Altmış birinci maddede o güne kadar yapılan tüm devrimlerin kolluk
kuvvetleri ile korunmaya devam edileceği belirtilmektedir. Devrim kanunlarını ve
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uygulamalarını kabul etmeyen vatandaşlara karşı baskı ve tehdit uygulamalarının devam
edeceğini gösteren bu ifadelerin de çoğulculuk ilkesi ile uyumlu olmadığı açıktır.
Parti programının “Ulusal Eğitim” başlıklı beşinci kısmının kırk birinci maddesinin b
fıkrası; “Kuvvetli cumhuriyetçi, ulusçu, halkçı, devletçi, lâyik ve devrimci yurddaş yetiştimek”
şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddede demokrasi tabiri yer almadığı gibi o güne kadar
uygulanan politikaların kuvvetli bir şekilde devam edeceği vurgulanmaktadır. Kırk dokuzuncu
maddede parti tarafından bir devrim müzesi kurulacağı ve bu müzenin devrimin fikri
temellerinin halka kabul ettirilmesinde etkin bir araç olarak kullanılacağı belirtilmektedir.
Devrim kanunlarının ve uygulamalarının doğru olduğu ve halkın da benimsemesi gereken bir
olgu olarak kabul edildiğini gösteren bu ifadeler de hem demokrasi açısından hem de onun en
önemli unsurlarından olan çoğulculuk ilkesi ile bağdaşmamaktadır.
Parti-devlet bütünleşmesinden sonraki ilk Kurultay 1939 yılında yapılmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1 Haziran 1939 tarihinde Beşinci Büyük Kurultayı’nda kabul
edilen parti programının üçüncü maddesinde “Türk milletinin idare şekli vahdeti kuvva esasına
müstenittir……Büyük Millet Meclisi millet namına hakimiyet hakkını kullanır. Teşri
salahiyeti ve icara kuvveti Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplanır” ifadeleri yer almaktadır.
Bu maddede Hükümet sistemi kuvvetler birliğine dayalı bir hükümet sistemi modelidir. Birinci
Meclisin açılmasından kısa bir süre sonra kabul edilen bu hükümet sistemi, 1924
Anayasa’sında da varlığını devam ettirmiştir. 1921 Teşkilat-ı Esasiye’nin görüşülmesi
sürecinde kuvvetler ayrılığı-birliği etrafında iktidar ile muhalefet arasında şiddetli tartışmalar
yaşanmış ve Mustafa Kemal, kuvvetler birliğine dayalı BMM Hükümeti (meclis hükümeti)
sisteminin “ileri bir rejim” olduğunu belirtmiştir (Tunaya, 2007: 213). Parti programında kabul
edilen hükme göre, TBBM, yasama yetkisini bizzat kendisi kullanacaktır. Ancak yürütme
yetkisini kendi arasından seçeceği Cumhurbaşkanı ile onun belirleyeceği “İcra Vekilleri
Heyeti” vasıtasıyla kullanacaktır. Programda bu hükümet modelinin Türkiye Cumhuriyeti için
en uygun hükümet modeli olduğu vurgulanmıştır (CHP Programı, 1939: 4). Tek parti dönemi
ulus-devlet oluşturma politikalarının uygulanmasında kuvvetler birliği sisteminin etkinliği ile
otoriter bir sistemin tesis edilmesi göz önüne alındığında hem cumhuriyet, hem demokrasi,
hem de çoğulculuk ilkesi ile bağdaşmayan bir sistem haline dönüşmüştür.
CHP’nin tek partili dönemde yaptığı son kurultayı 1943 yılında yapılmıştır. CHP’nin
VI. Büyük Kurultayının 14.06.1943 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilen parti
programının (CHP Programı: 1943) giriş kısmında partinin programında temel prensipler
Kemalizm olarak açıklanmıştır. Programın üçüncü maddesinde devletin esas teşkilatı
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kuvvetler birliğine dayalı olduğu yani yasama ve yürütme yetkisinin TBMM’de toplanacağı
ifade edilmiştir. 1943 parti programında da varlığını devam ettiren kuvvetler birliğine dayalı
hükümet sisteminden ancak 1950 seçimleri ile muhalefete düştükten sonra vazgeçilmiştir.
1943 tarihli CHP’nin parti programının dördüncü maddesinin d bendinde
“Yurdumuzun umumî şartlarına göre vatandaşın yakından tanıdığı ve emniyet ettiği kimselere
rey vermesini temin eden iki dereceli seçimi amelî icaplara uygun buluruz” ifadeleri yer
almaktadır. Bu ifadeler, ikinci seçmenler üzerinde daha rahat etkide bulunulacağı düşüncesi
ile iki dereceli seçim sisteminin devam etmesini zorunlu görmektedir. Demokrasilerde halkın
iradesinin siyasal sisteme daha etkili bir şekilde yansıyabilmesi için seçim sisteminin daha
demokratik ve halkın doğrudan tercihini yansıtması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında iki
dereceli seçim sisteminin demokrasi ile ve çoğulculukla uyumlu olmadığı görülmektedir.
Programın beşinci maddesinin c bendinde; sınıf mücadelesi yerine sosyal düzen ve dayanışma
içinde ortak menfaatler tesis edilmesinin partinin temel hedefi olarak belirtilmesi ise,
çoğulculuk anlayışı ile uyum içindedir.
Birinci Mecliste kabul edilen en önemli ilkelerden biri egemenliğin millete ait
olduğudur. Ancak CHP’yi kuran kadrolar, halkın dıştan gelebilecek etkilere ve saldırılara karşı
kendini

koruyamayacağı,

“hakimiyet milletindir” ilkesinin ancak

parti

tarafından

korunabileceği düşüncesine sahip olmuştur (Ağaoğlu, 1972: 12). Vatandaşı saf ve her türlü
etkiye açık, tabiri caizse “temyiz kudretine sahip olmayan” bir varlık olarak gören bu “vâsi”
anlayışı egemenliğin yansıtılmasının önündeki en önemli engeldir.
3.2. Çok Partili Sistemde CHP Parti Programları (1946-1952)
İkinci Dünya Savaşının sona ermesinden sonra dünya konjonktürünün zorlaması ile
Türkiye’de çok partili sisteme geçilmiştir. Çok partili sisteme geçildikten sonra kurulan ilk
parti Nuri Demirağ’ın başkanlığında Milli Kalkınma Partisidir. Bu partiden yaklaşık altı ay
sonra CHP’nden ayrılan kişiler tarafında Celal Bayar liderliğinde Demokrat Parti (DP)
kurulmuştur. Demokrat partinin kurulmasından hemen sonra halk tarafından bu partiye karşı
gösterilen ilgi CHP’yi yeni politika arayışlarına itmiştir. Bu çerçevede somutlaşan yeni
politikaların temelleri 1946 Olağanüstü CHP Kurultayında atılmıştır. 1946 CHP Olağanüstü
Kurultayı, partinin yeni siyasal gelişmelere ve çok partili siyasal hayatın şartlarına uygun hale
getirilmesi hedefine sahiptir (Uzun, 2013: 144). İnönü, Kurultayda parti iç tüzüğünde ve bazı
kanunlarda değişiklik yapılmasının gereğini ifade etmiştir. İnönü’nün istediği değişiklikler, tek
dereceli seçim sisteminin kabulü, iki ay içinde erken seçime gidilmesi, Milli Şef, Değişmez
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Genel Başkan sıfatlarının kaldırılması, Cemiyetler Kanunu’nun değiştirilerek sınıf esaslarına
dayalı partilerin kurulabilmesi, dış destekli dini partilerin kurulmasının engellenmesi, parti
genel başkanının dört yılda bir seçilmesi gibi değişikliklerdir (Kocabaş, 2009: 323-324). Ulus
Gazetesine göre CHP’nin 1946 Olağanüstü Kurultayı, Türkiye’nin demokrasisi bakımından
önemli bir yere sahiptir. Gazeteye göre CHP, bu kurultay ile ülkede “ileri demokrasi”ye doğru
önemli bir adım atmıştır (Ulus, 11.05.1946).
1946 CHP Olağanüstü Kurultayı, demokrasi tarihi açısında tek partili sistem içinde var
olmuş ve simgeleşmiş bir partinin ağır ağır muhalefetin de zorlamaları neticesinde çok partili
sisteme uyma çabasıdır. Özellikle demokrasilerde muhalefetin önemi bu kurultayda kendini
göstermiştir. Çünkü Kurultay sonunda parti tüzüğünde gerçekleştirmiş olduğu değişikliklerin
bir çoğu muhalif DP tarafından CHP’ye itham edilen eleştirilerle ilgili düzenlemelerdir.
Özellikle 1946 yılına kadar uygulanan iki dereceli seçim sisteminin tek dereceli seçim
sistemine dönüştürülmesi, sınıf esasına göre parti ve dernek kurulabilmesinin serbest
bırakılması, “Milli Şef” sıfatının ve “Değişmez Genel Başkan” ifadesinin kaldırılarak “Genel
Başkan” ibaresinin getirilmesi, Parti Genel Başkanı’nın dört yıl için Kurultay tarafından
seçilmesi gibi değişikliklerin yapılması bu çerçevede önemlidir.
1946 CHP Olağanüstü Kurultayından sonra yaklaşık bir buçuk yıl sonra 1947 yılının
Aralık ayında CHP Yedinci Kurultayı yapılmıştır. CHP Kurultayında bir konuşmacı,
“merkezin diktası altında, yüzlerini görmediğimiz, tanımadığımız” bazı kişilerin bizleri
TBMM’nde temsil etmelerini istemiyoruz. Konuşmacı; enerjik, dinamik, vefalı, “Tanrı
selamını bizden esirgemeyen”, kendilerini anlayan ve kendilerinin sayesinde milletvekili
olduğunu unutmayan kişilerin partilerini temsil etmesini istemektedir (CHP Yedinci Kurultayı
Tutanakları, 1948: 124). Kurultayda konuşan bazı delegelerin geçmiş dönemlerde uygulanan
parti politikalarının yanlışlığını belirtmesi CHP’nin politikalarında tabanın da etki göstermeye
başlaması açısında önemlidir (Uzun, 2012: 117-118).
Yedinci Kurultay sonucunda kabul edilen 1947 programında CHP, katı laiklik ilkesi
anlayışını değiştirmiş ve bunun sonucu olarak dine karşı tutumunda biraz esneme düşüncesi
hâkim olmuştur. Dini konularda delegeler tarafından getirilen önerilerin bir kısmı kabul
edilmiştir. Kurulduğu günden beri gelenekselleşen dine karşı katı laik uygulamaları hatta dinin
zehir gibi görülmesi düşüncesi yumuşamıştır. Kurultaydan sonra İmam Hatip Kurslarının
1948’de açılması, seçmeli din derslerinin 1949’da ilkokullara konulması ve ilk kez hacca
gitmek isteyenlere döviz verilmesi ile ilgili düzenlemeler Yedinci Kurultay sonucundaki
politika değişikliğinin önemli örneklerindendir (Uzun, 2012: 130). Bu Kurultay sonrasında
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kabul edilen parti programında demokratik çok partili sisteme uygun değişiklikler yapılmaya
çalışılmıştır. Bu çerçevede parti programı, Anayasadan çıkarılarak parti devlet bütünleşmesinin
önemli göstergelerinden biri kaldırılmıştır. İktidarın meşruluğunda en önemli unsurun millet
olduğu siyaseten kabul edilmiştir (Karpat, 2010: 475-476). Yedinci Kurultay sonrasında kabul
edilen parti programlarındaki bu hükümler çoğulculuğun uygulanmasında çok partili sistemin
CHP’yi dönüştürmeye başladığının önemli göstergeleridir.
Yedinci Kurultay CHP’nin tartışmalı bir seçim sonucunda da olsa seçimleri kazandığı hala
iktidarda olduğu bir dönemde yapılmıştır. CHP’nin üyeleri DP ile siyaseten mücadele
edebilmek için tek parti dönemi anlayışından vazgeçmeleri gerektiğini bu kurultay sonrasında
kabul ettiği parti program ve tüzüklerinde göstermiştir. CHP’nin siyasal hayata göre kendini
uyumlandırma ve yeniden konumlandırma düşüncesi aslında tek parti dönemi politikalarının
halkta meydana getirdiği hoşnutsuzluğun giderilmesi yönünde atılan adımlar olarak görülebilir.
Zira tek parti döneminde halka rağmen yapılan devrimlerin önemli bir kısmı özellikle
geleneksel hayatın ve dinin yaşanmasına yönelik dayatmaların halk tarafından kabul
edilmediği bilinmektedir. Kurultaydan sonra art arda tek parti dönemi uygulamalarının tersine
kararlar alınmasına rağmen bu kararlar halk nezdinde itibar görmemiş ve 1950 yılında yapılan
seçimler sonucunda 27 yıllık CHP iktidarı son bulmuştur.
CHP’nin çok partili hayata geçişten itibaren politikalarında ve düşüncelerinde
yumuşama görülmektedir. 1950 seçimlerini kaybettikten sonra demokratik bir toplumda
meşruiyet kaynağının halk olduğu olgusu ile yüzleşmiş ve yumuşama, topluma dayalı
politikaların belirlenmesi düşüncesine dönüşmüştür. Ancak bu süreç hemen gerçekleşmeyecek
zaman alacaktır. 1951 yılında yapılan CHP Kurultayında kabul edilen “Beyanname” önemlidir.
Bu beyanname ile birlikte CHP, 1960 darbesine kadar giden süreçte giderek genişleyen bir
demokrasi tartışması başlatmıştır. CHP’nin 30.11.1951 tarihinde gerçekleştirdiği Dokuzuncu
Kurultay Beyannamesin’nin giriş cümlesinde “demokrasi rejiminin gelişme ve yerleşmesi
bakımından, memlekette endişe yaratan başlıca meseleleri halk efkârına arzetmeyi vazife bilir”
(CHP Dokuzuncu Kurultay Beyannamesi ve Rapor, 1951: 2). şeklinde ifade edilmiştir. 1951
yılında yapmış olduğu Kurultay CHP için önemli bir dönemeçtir. Çünkü bu Kurultay ile
toplumun siyaseti belirleme gücü CHP tarafından ilk kez açık bir şekilde kabul edilmiştir.
Kurultay sonrasında CHP içinde politikaların ve ağırlığın değişebileceği iki belirleyici karar
alınmıştır. Bu kararlardan ilki, Genel Başkan Vekilliği kurumunun lağvedilmesidir. İkincisi,
Ebedi Şef olarak kabul edilen İnönü’nün muhalefetine rağmen Parti Sekreterliğini Kasım
Gülek’in kazanmasıdır. CHP içindeki bu gelişmeler halk iradesinin 1950 yılındaki seçimlerle
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iktidarı değiştirmesi gibi parti içindeki dengelere de uzanması (Kahraman, 2012: 322)
açısından önemlidir.
Çok partili sisteme geçilinceye kadar CHP kanunların yapılışı ve uygulamasına çok
fazla dikkat etmemiş; demokrasi ve hukuk devleti ile bağdaşmayan uygulamalarda
bulunmuştur. Ancak iktidarın kaybedilmesinden sonra kanunların yapılması ve uygulanması
CHP tarafından en fazla talep edilen politikalardan biri olmuştur. 1951 yılında kabul edilen
Beyannamede CHP, DP iktidarının bir buçuk yıldan beri vatandaşları hukuk ve Anayasa
teminatından mahrum bıraktığı ifade edilmektedir. Hukuk ve Anayasa teminatının sağlanması
için en kısa zamanda yasaların Anayasa’ya uyumlu hale getirilmesini ve bunun için bir
mahkemenin kurulmasının “zaruri” görüldüğü belirtilmektedir (CHP Dokuzuncu Kurultay
Beyannamesi ve Rapor, 1951: 2).
1951 Beyannamesinin ikinci maddesinde seçim kanunlarının yeniden düzenlenerek adli
teminatın kuvvetlendirilmesi, üçüncü maddesinde devletin bir parti kurumu haline gelmemesi,
“partizanlar sömürgesi” olmaması ve vatandaşların siyasi düşüncelerinden dolayı farklı
muamelelere maruz kalmaması gerektiği, dördüncü maddede, Mecliste serbest tartışmaların
yapılabilmesi için basın hürriyeti alanının genişletilmesi

ve basın hürriyetini kısıtlayıcı

hükümlerin kaldırılması hususlarında çalışacağı belirtilmiştir (CHP Dokuzuncu Kurultay
Beyannamesi ve Rapor, 1951: 2).
Bu tarihten itibaren parti içinde eski partililer ile yeni kuşak partililer ve seçmenler
arasındaki ilişkiler “merkeziyetçi müvekkil” parti anlayışı ile demokratik bir parti anlayışı CHP
içinde zaman zaman gerilimlere neden olacaktır. Gülek’in seçilmesini sağlayan delegeler daha
demokratik bir parti politikasının benimsenmesi taleplerini dile getirmiş ve bu da 1954 seçim
beyannamesinde kendini göstermiştir. Artık CHP parti içi oluşumları ve partinin genel
politikalarını belirlerken tepeden inmeci merkeziyetçi bir anlayış ile tabandan gelen talepler
arasında sıkışmıştır. Parti yönetimin eski tek parti dönemi siyasetçilerden oluşmasına rağmen
tabandan gelen talepler ve muhalefette bulunmanın gereği olarak benimsenen ideoloji yönünde
değil demokrasiye vurgu yaparak bazı kavramların siyaset sahnesinde tartışılmasını
sağlamışlardır. Muhalefetteki CHP, toplumun tüm kesimlerini memnun edecek bir politika
anlayışını uygulamaya başlamış ve 1957 seçimleri için hazırlamış olduğu Seçim
Beyannamesinde Hürriyet Partisi ile yakınlaşmasının da etkisi ile liberal özgürlükçü siyaset
anlayışına doğru önemli bir dönüşüm yaşamıştır (Kahraman, 2012: 323-326).
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SONUÇ
Türkiye’de siyaset, çoğulculuk üzerine inşa edilmelidir. Çoğulculuk ilkesi gereği de
toplumun çeşitliliği gözetilerek birleştirici değerler ve kavramların bilinmesi ve ona göre bir
düzen gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dinsel, etnik vb. kimlik taleplerinin toplumsal yapıyı
ayrıştırıcı, farklılıkları dışlayıcı bir şekilde olması ve bu şekilde benimsetilmeye çalışılması
halinde bu durum bütünleşmeye ve uzlaşmaya değil şiddete ve çatışmalara yol açacaktır
(Günay, 2010: 149).
Osmanlı Devleti, sosyal olarak içinde birçok kültürü barındıran ve onları barış içinde
bir arada yaşatan çoğulcu bir yönetim anlayışına sahipti. Özellikle Meşrutiyetin ilanı
sonrasında oluşan parlamentolarda sosyal olarak geniş bir yelpazede yer alan farklı kültürler
nüfuslarına göre mecliste temsil edilme imkânına sahip olmuştur. 1920 yılında Ankara’da
açılan Birinci Mecliste de bu çoğulcu yapının devam ettiği görülmektedir. Ancak 1923 yılında
Birinci Meclisin kapatılmasından sonra oluşan ikinci meclisle birlikte başlayan tek parti
döneminde bu çoğulcu anlayıştan vazgeçilmiştir. Bu dönem kısa süreli Terakkiperver
Cumhuriyet Halk Fırkası ve Serbest Fırka denemeleri haricinde 1945 yılına kadar devam
etmiştir. Tek parti döneminin en önemli özelliği ulus-devlet temelinde yeni bir devlet düzeni
oluşturmaktır. Bu nedenle bu dönemin politikaları ve anlayışı homojenize edilmiş bir toplum
yapısıdır. Bu anlayışta devletin ulus kimliği oluşturma politikaları bir anlamda tüm topluma
dayatma şeklinde kendini göstermiştir.
Tek parti döneminin en önemli eleştirisi kuşkusuz “tepeden inmeci modernizasyon”a
dayalı uygulamalar ve politikalardır. Çoğulculuğu dışlayan bu politikaların toplum tarafından
kabul edilmesi oldukça zordur. Bu nedenle toplum, CHP’nin tekçi yönetim anlayışından
rahatsız olmuş ve Serbest Cumhuriyet Fırkası örneğinde olduğu gibi siyasal muhalefet
hareketlerine kuvvetli bir şekilde destek vermiştir.
İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar süren tek parti dönemi 1945 yılından itibaren
konjonktürün zorlaması sona ermiştir. Bu yıllarda gerek iç siyasette gerekse dış siyasetteki
gelişmeler Türkiye’nin siyasal sisteminde yenilikler yapmasını zorunlu kılmıştır. İç siyasette
yaşanan tek parti sisteminin getirdiği halktaki rahatsızlık çok partili sisteme geçişin iç
etkenleridir. Dış etkenlerde ise savaşı kazanan devletlerinin siyasal sistemlerinin demokrasi
üzerine kurulmuş olmasıdır. Özellikle ABD ve İngiltere ile yakın ilişkiye girme talebi
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Türkiye’yi batı tipi siyasal sistemin kabul edilmesine ve kurulmasına itmiştir. İç ve özellikle
dış etkenlerin zorlaması ile Türkiye çoğulcu bir düzeni gerektiren çok partili sisteme geçmiştir.
Halkı dışlayan ve yok sayan düşünceye dayalı politikaların demokrasilerde uzun süre
yaşamayacağı tek partili sistemin baş aktörü olan CHP örneğinde görülmüştür. CHP, kendini
cumhuriyeti kuran bir parti olarak görürken devletin sahibi olma düşüncesi ile halkı dışlamıştır.
CHP’nin parti programında çok partili hayata geçildikten sonra önemli değişiklikler
olmuştur. Bu değişikliklerin en önemli sebebi, siyasal sistemi etkileyecek halkın iradesi ile ilk
kez tanışmasıdır. Bu nedenle CHP siyaseten de olsa parti programındaki tek ulus anlayışına
dayalı politikasından vazgeçmeye başlamıştır. 1947 yılında yapılan CHP Kurultayı sonrasında
parti programında önemli değişiklikler yapılırken siyasal hayatta da bu değişikliklere uygun
düzenlemeler yapılmıştır. Dini dışlayan hatta zehir olarak gören anlayıştan imam-hatip ve
ilahiyat okullarının açılması politikalarına geçilmiştir. Tek partili dönemde yapılan Kurultaylar
sonucunda kabul edilen parti programlarında demokrasi kavramı kullanılmamışken 1947 ve
sonrasındaki Kurultaylar sonucunda kabul edilen parti programlarında demokrasiye sürekli atıf
yapılmıştır. Özellikle 1950 seçimlerini kaybeden CHP’liler DP iktidarı döneminde demokrasi
vurgusunu sık sık yapmıştır. Siyaseten de olsa 1950 yılı sonrasındaki parti programları
demokratik- çoğulcu nitelikler kazanmaya başlamıştır.
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PONTUS VE ROMA DÖNEMİNDE AMİSOS ANTİK KENTİ

Doktorant, ISMAT ABBAS
ONDOKUZ MAYIS UNİVERSİTESİ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
– 0000-0002-7673-2094
ÖZET
Amisos, Samsun’un şehir merkezinde bulunan Baruthane Tepesi ve yamaçlarında
kurulmuştur. Kuruluş tarihi olarak M. Ö. VI. yüzyıl olarak bilinmekte, kentin Miletoslular
tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Strabon’un verdiği bilgilere göre kent verimli ve çok
iyi bir bölgede kurulmuştur. Bundan dolayı her zaman dönemin devletlerinin ilgi odağı
olmuştur. Kent Helenistik dönemde gelişmeye başlamıştır. En parlak dönemini Pontus kralı VI.
Mithradates zamanında yaşamıştır. Bu dönemde Pontus Krallığı’na başkentlik yapmıştır. VI.
Mithradates kente pek çok tapınak inşa ettirmiştir.
Amisos konumundan ve ticaret yolları üzerinde olmasından dolayı Roma
İmparatorluğu’nun da ilgi alanındaydı. VI. Mithradates’in Roma ile savaşı sonucunda kent
Roma hakimiyetine girmiştir. Roma döneminde Amisos daha da gelişmiş ve Baruthane
Tepesi’nin yamaçlarına, Amisos Limanı’na kadar genişlemiştir. İmparator Augustus
döneminde kente bağımsızlık verilmiştir. Plinius’un İmparator Traianus’a yazdığı mektuplarda
Amisos kentinin sosyal hayatı hakkında da bilgiler öğrenmekteyiz.
Ticaret için iyi bir konumda bulunan Amisos’da sikke basımına özellikle önem
verilmiştir. Kentte ilk sikkelerin VI. yüzyılda basıldığı düşünülmektedir. Bu sikkelerin üzerinde
Tanrı ve Tanrıçaların portresi tasvir edilmiştir. İlk sikke bastıran Pontus kralı ise III.
Mithradates olmuştur. VI. Mithradates döneminde kentte sikke basımı daha da genişlemiştir.
Amisos’ta basılan sikkeler antik dünyada pek çok yere yayılmıştır. Roma imparatorluk
dönemine gelindiğinde ise üzerinde Athena, Dionysos, Poseidon, Hermes gibi tanrıların yer
aldığı ve kentin isminin bulunduğu sikkeler basılmıştır. Bu sikkeler bize Amisos kentinin ne
kadar önemli bir ticaret merkezi olduğunu göstermektedir. Karadeniz'in farklı yerlerinde
bulunan Amisos sikkeleri kentin diğer kentlerle ticari ilişkilerini yansıtmaktadır.
Amisos Kenti’nin Pontus ve Roma dönemi hakkında bilgilerin büyük bir kısmını antik
yazarlar Strabon ve Genç Plinus’un eserlerinden öğrenmekteyiz. Özellikle Strabon kent
hakkında kapsamlı bilgiler vermektedir.
Anahtar kelimeler: Amisos, Pontus, VI. Mithradates, Roma.

THE ANCIENT CITY OF AMISOS IN PONTUS AND ROMAN PERIOD
ABSTRACT
Amisos covers Baruthane Hill and its slopes in today's Samsun city. As the date of
establishment is know to be VI B.C. It is thought that the city was founded by the Miletus.
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According to the information given by Strabo, the city was established in a productive and very
good region. Therefore, it has always been the focus of attention of the states of the period. The
city started to develop in the Hellenistic period. It’s golden age was at the time of king Pontus
Mithridates VI. During the Mithradates VI. period, the city was the capital of the Kingdom of
Pontus. Mithradates had built many temples in the city.
Due to its location in Amisos and its location on trade routes, it also attracted the attention
of Rome. As a result of the war of Mithradates VI. with Rome, the city came under Roman
rule. Amisos developed further during the Roman period and it expanded to the slopes of
Baruthane Hill, to Amisos Port. The city was given freedom during the reign of Emperor
Augustus. We learn about the social life of the city of Amisos in the letters Plinius wrote to
Emperor Trajan.
Importance was given in Amisos, which is located in a good position for trade, especially
to coin minting. It is thought that the first coins in the city were minted in the 4th century.
Portraits of Gods and Goddesses are depicted on these coins. The first king of Pontus, who
minted coins, was Mithradates III. During the Mithradates VI. period coin minting expanded
further in city. Coins minted in Amisos were spread over many place in Ancient World. When
it came to the Roman Empire period, coins with the name of City and gods such as Athena,
Dionysos, Poseidon, Hermes were minted. These coins show us what an important trade center
the city of Amisos was. Amisos coins found in different parts of the Black Sea reflect the
commercial relations of the city with other cities.
We learn most of the information about the Pontus and Roman period of the Amisos City
from the works of the ancient writers Strabo and Plinus the Younger. Especially Strabo gives
comprehensive information about the city.
Keywords: Amisos, Pontus, VI. Mithradates, Rome.
1.GİRİŞ
Amisos, Samsun şehrinin batı ve kuzey batısında Kalyon burnunu oluşturan sırtın
üzerinde ve bu sırtın yamacında kurulmuştur. Amisos kentinin kuruluş yeri aşağı yukarı
bugünkü yerini muhafaza etmektedir.1 Günümüz Samsun sınırları içinde, Baruthane Tepesi ve
Cedit sırtlarında daha önceleri farklı bir kent kurulmuştur. Kent Enete olarak adlandırılmıştır.
Kim tarafından kurulduğu bilinmemekle birlikte kenti Türklerin kurduğu düşünülmektedir.2
Amisos kentinin kurulduğu yer defalarca yıkılmasına rağmen, konumundan dolayı tekrar aynı
yerde kurulmuştur.
Amisos kentinin kuruluş tarihi ise M. Ö. 543’tür. Kentin kurucusu Miletoslu
Theopompus’dur.3 Miletosluların kurduğu bu koloni sadece Miletoslulara ait olmamıştır. Bu
koloniden Miletosluların yanı sıra Foçalı ve İyonyalı tüccarlar da yararlanmışlardır.4 Foçalı

1

Sarcan, 1966: 35.
Sarısakal, 2003: 18.
3
Cramer, 1832: 264.
4
Tellioğlu, 2012: 62.
2
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tüccarlar da Karadeniz’e gelerek bugünkü Mert Irmağı ağzında Amisus adlı bir kent
kurmuşlardır.
Amisos, Grekler açısından önemli bir köle ticaret yeri olmuştur. Aynı zamanda İpek Yolu
vasıtasıyla Çin’den gelen malların Batı`ya pazarlandığı yer olarak da bilinmektedir.5 M. Ö. 546
yılında Lydia kralı Krezus ile Pers imparatoru II. Kyros arasındaki savaştan sonra Amisos, Pers
İmparatorluğu’nun eline geçmiştir. Lydia Krallığının ele geçirilmesi ile Anadolu’nun Demir
Devri krallıklarının sonuncusu da ortadan kalkmıştır. II. Kyros, Lydia Krallığını ortadan
kaldırdıktan sonra buraya yönetici ya da yöneticiler de atamıştır. Kyros’un atadığı bu kişiler
Pers ya da Med kökenli komutanlardır. Sadece Paktyas, Lydia kökenlidir. Bu komutanlar
Persçe “Ksaçapavan”, Hellence “Satrapes”, yani “Krallığın Koruyucusu” olarak
adlandırılmışlardır.6 II. Kyros, Pers topraklarındaki satraplık sistemini resmi olarak M. Ö. 539
yılında Babil’in ele geçirilmesinden sonra kurmuştur.7 I. Dareios, Fırat Nehri sınırının batısında
Kappadokia Satraplığı’nı kurmuş ve bu satraplık Pers listelerine “Katpatuka” adıyla
kaydedilmiştir. Bu dönemde Amisos, Kappadokia Satraplığı’nın sınırları içine dahil edilmiştir.8
Amisos kentinin Pers dönemi M. Ö. 331 yılında III. Dareios ile Makedonyalı İskender
arasında gerçekleşen Arbela Savaşı ile son bulmuştur. Savaşı İskender kazanmış ve bu
dönemden sonra Amisos, İskender’in hakimiyeti altına girmiş, şehirde demokratik rejim
yeniden kurulmuştur.9 İskender’in ölümünden sonra Karadeniz’de Amisos’un da içinde
bulunduğu Pontos Krallığı kurulmuştur.
Amisos batıda Halys, doğuda Iris’in oluşturduğu iki verimli deltanın ortasındaki büyük
koyda bulunduğu için merkezi konumda olmuş ve bu konumu nedeniyle Karadeniz’de Sinope
ile birlikte en önemli liman olma özelliğini taşımıştır. Kent, Aşağı Iris havzasından doğuya
doğru devam eden ve su yönünden zengin Thermodon Irmağı’na (Terme Irmağı) kadar olan
sınırının yanı sıra Sidenelilerin yurdu ve Amazonların efsanevi ülkesi olan Themiskyra’yı da
kapsamaktadır. Amisos, Sinope kadar iyi bir liman olmasa da Pontos ve Kappadokia’nın
dünyaya açılan ticaret kapısı rolünü üstlenmiştir.10 Bol su kaynağının bulunmasından dolayı
Amisos ve civarında tarihin hiçbir döneminde kıtlık olmamıştır. Strabon’un verdiği bilgilere
göre, bölge hem hayvancılık, hem arıcılık, hem de tarım açısından elverişlidir. Hatta dağların
eteklerinde pek çok yabani meyve kendi kendine yetişmektedir.11

2.PONTUS KRALLIĞI DÖNEMİNDE AMİSOS KENTİ
Pontos Krallığı, Küçük Asya’nın kuzeyinde Halys (Kızılırmak) ile Kolkhis (Anadolu’nun
kuzeydoğu ucu) arasındaki bölgenin ismidir. Güneyde Armenia ve Küçük Asya ile sınırlanan
Pontus Krallığı’nın ilk kralı I. Mithradates (M. Ö. 281-266) bir Pers soylusunun oğludur.12
Paflagonya bölgesi içinde yer alan ve Olgassys Dağları’nın eteklerinde müstahkem Kimite
Tellioğlu, 2012: 62.
Kaya, 2018: 161.
7
Ksenophon, 1974: 6.4.
8
Sarısakal, 2003: 18.
9
Sarcan, 1966: 36.
10
Arslan, 2007: 39.
11
Strabon, 2000: 31-32.
12
Tekin, 2018: 159.
5
6
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Kalesi’nin Kimitiane yöresinde M. Ö. 281 yılında krallığın temellerini atan I. Mithradates kısa
zamanda Amisos kentinin hemen yanında bulunan Amesia (Amasya) kentini ele geçirmiş ve
burayı krallığın başkenti yapmıştır. I. Mithradates’den sonra iktidara gelen oğlu Ariobanzanes
(M.Ö. 266-250) zamanında Amisos kenti ele geçirilmiştir.13 Sümer Atasoy’un verdiği bilgilere
göre ise Amisos kentinin Pontos’a ne zaman katıldığı bilinmemekle birlikte M. Ö. 255-220
yılları arasında Pontos kralı olmuş II. Mithradates zamanında krallığa katıldığı
düşünülmektedir.14 II. Mithradates döneminde Galatlar Pontos Krallığı’na saldırmış, kenti
yağmalamış, Pontos’un batısındaki Amisos kentinde bulunan II. Mithradates’in ordusunu
kuşatmışlardır. Amisos kenti bu kuşatmadan Herakleia Pontike sayesinde kurtulabilmiştir.15
Başka bir kaynak Amisos kentinin bu saldırıdan Galatlara istedikleri miktarda altını ödeyerek
kurtulduklarını yazmaktadır.16 Pontos Krallığı, II. Mithradates zamanında Küçük Asya ve
Hellas’ta da tanınmaya başlamıştır. Bu dönemde Amisos kenti, Atina ve Delos ile ticaret
yaparak zenginleşmiştir.
Amisos’a hâkim olan bir diğer Pontos Kralı III. Mithradates (M. Ö. 220-197) hakkında
kaynaklarda pek fazla bilgi bulunmamaktadır. M. Ö. 197 yılında kral olan I. Pharnakes (M. Ö.
197-160) yayılmacı bir politika izlemiş ve Pontos’un sınırlarını Karadeniz’de Amastris’ten
Kraesos (Giresun) ve belki de Trapezus’a (Trabzon) kadar genişletmiştir.17 IV. Mithradates (M.
Ö. 169-150) ve V. Mithradates (M. Ö. 150-120) dönemlerinde Pontos Krallığı, Roma ile dostça
ilişkiler kurmuştur. M. Ö. 120 yılında Pontos tahtına VI. Mithradates Eupator geçmiştir, kendisi
Roma’nın en büyük düşmanlarından biridir.
VI. Mithradates (M. Ö. 120-63) babasının ölümünden sonra annesi tarafından
öldürülmesin diye dostları tarafından dağlara kaçırılmıştır. Bir müddet sonra güçlü bir ordu ile
Sinope’yi ele geçirmiş, annesini hapse attırmış, kardeşini öldürtmüş ve kız kardeşi Laodike ile
evlenmiştir.18 VI. Mithradates, Anadolu halkının hamisi olarak Roma’ya karşı çıkmış ve Roma
ile üç büyük savaş gerçekleştirmiştir. O, Romalıların Anadolu’yu işgal etmesini
geciktirmiştir.19 VI. Mithradates için özellikle Karadeniz önemlidir. Pontos Krallığı’nın
sınırlarını kısa zamanda Çoruh Irmağı’nın denize döküldüğü yerden, Bartın Çayı’na kadar
genişletmiş ve böylelikle Amisos’un da dahil olduğu Karadeniz’in güneyindeki önemli
limanlara sahip olmuştur.20 VI. Mithradates bir dönem krallığa başkentlik yapmış Amisos’ta,
kendi ismine ithafen Eupotaria adlı kent kurmuştur. Günümüz Samsun şehrinin
kuzeybatısındaki Kara Samsun`da kurulan bu kent M.Ö. 71 yılında Romalı komutan Lucullus
tarafından ortadan kaldırılmıştır.21 VI. Mithradates döneminde yöre tarihçisi Hypsikrates,
gramerci Tyrannion ve matematikçi Dionysodoros’un Amisos’ta bulunması kentin kültürel
seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir.22

Tellioğlu, 2012: 71.
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VI. Mithradates döneminde Romalıların Anadolu’nun güney sahillerine ve Akdeniz’de
deniz ticaretine artan ilgileri kendisini rahatsız etmiştir. Senatörlerin bazılarını para ile satın
alacağını düşünen Mithradates, Roma’ya elçiler göndermiştir. Roma’ya gelen elçiler dönemin
halk tribunus’u L. Appuleius Saturninus tarafından hakarete uğramışlardır.23 Saturninus’un bu
hareketi onun Senatus tarafından ölümle cezalandırılması ile sonuçlanmıştır. Pontos’lu elçiler
zorlukla da olsa görevlerini yerine getirmiş ve ülkelerine dönmüşlerdir.24
VI. Mithradates, Romalıların Akdeniz Dünyası’ndaki bütün kralları ve krallıkları yok
etmek niyetinde olduklarını söylemiştir. Mithradates, Hellas ve Küçük Asya’da giriştiği bu
politikayı iki temel düşünce üzerine dayandırmıştır. Birincisi, bütün krallara düşman olan
Romalıların aç gözlülükle ele geçirdiği topraklarda yağma yapması, ikincisi ise Anadolu
topraklarını Romalılara karşı koruyacak tek kişinin kendisi olduğunu göstermesidir.25
VI. Mithradates, Roma ile üç savaş yapmıştır. M. Ö. 88- 63 yılları arasında gerçekleşen
bu savaşlar sonucunda Anadolu tamamen Roma eyaletine çevrilmiştir. Tarihe Mithradates
Savaşları olarak geçen bu savaşların üçüncüsünde Roma Senatosu’nun Mithradates’e karşı
görevlendirdiği komutan Lucullus’un Pontos’u işgal etmesi ile birlikte Roma ordularının
hedefindeki ilk kent Amisos olmuştur.26 Amisos’un savunmasını komutan Kallimakhos
yapmıştır. Kent Roma’ya karşı iyi savunulmuş fakat çıkan iç isyanlar ve Roma’nın taarruzları
şehrin düşmesine neden olmuştur. Kente giren Romalı askerler şehri yakıp yıkmış, herkesi
kılıçtan geçirmişlerdir. Antik kaynaklara göre Amisos harabe bir kent haline gelmiş, Komutan
Lucullus bile şehrin bu haline üzülmüştür.27 Lucullus kentin bu hale gelmesinde kendini
sorumlu tutmuştur. Bundan dolayı kenti yeniden yaptırmış, Amisos’a yerleşmek isteyen Helen
kolonicilere ayrıcalıklar tanımıştır. Kentin sınırları 120 stadia (yak. 22 km.) genişletilmiş ve
kent özgür kent (civitas libera) ilan edilmiştir.28
III. Mithradates Savaşı’nda başarısız olan Pontos kralı, Kolkhis’e kaçmıştır. Romalı
komutan Pompeius onu takip etmiş ve Mithradates’e yardım eden Armenia kralı Tigranes’le
savaşmıştır. Tigranes’i yenen Pompeius M. Ö. 63 ya da 64 yılında Amisos’a gelmiş ve kente
Pompeipolis adını vermiştir. Ayrıca Pontos’un batısını Bithynia Eyaleti ile birleştirmiştir.29
Amisos kentine verilen özgürlük Pompeius tarafından da tanınmıştır.

3. ROMA HAKİMİYETİ DÖNEMİNDE AMİSOS
M. Ö. 63 yılında savaşı kaybeden VI. Mithradates intihar etmiştir. Mithradates savaşları
sona ermiş ve Anadolu Romalıların hakimiyeti altına girmiştir. Pompeius, Mithradates’e
duyduğu hayranlıktan dolayı cesedini Sinope’ye gömdürmüştür.30 Pompeius, Anadolu’da
siyasi düzenlemeler yaparken Amastris (Amasra), Sinope ve Amisos kentlerine müdahalede
bulunmamıştır. Caesar döneminde de Amisos özgür kent statüsünü kaybetmemiş ve bazı
23
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vergilerden muaf tutulmuştur. Amisos kentinin batısında yer alan Gazelinitos bölgesi Roma’da
Caesar ile Pompeius arasında olan iç savaşta Pompeius’u desteklemesine rağmen, krallık
statüsünü kaybetmemiş, sadece yüklü bir para cezasına çarptırılmıştır. Böylelikle bu bölge
Galatların hakimiyetinde kalmaya devam etmiştir.31
Mithradates’in oğlu Bosporos kralı II. Pharnakes babasının Anadolu’daki egemenliğini
yeniden kurmak istemiştir. Pharnakes topraklarını Don Nehri’ne kadar genişletmiştir. O,
Anadolu’da egemenliği eline geçirmek için kuzeyden güneye inerek Batum ve çevresini, daha
sonra da Doğu Anadolu’daki yerleri ele geçirmiştir. Romalı komutan Calvinus’la karşılaşan
Pharnakes onu yenmiş ve M. Ö. 48 yılında Amisos kentini kuşatmıştır. Kenti ele geçirdikten
sonra yağmalamış ve askerlik yaşında olan erkekleri kılıçtan geçirmiştir. Bunun sebebi Amisos
kentinin kuşatma zamanı ona gösterdiği mukavemettir.32 Bu dönemde İskenderiye’de olan
Caesar, Kilikia ve Kappadokia üzerinden Pontos topraklarına gelmiştir. Pharnakes’in ordusu
ile M.Ö. 47 yılında Zela’da (Zile) karşılaşan Caesar onu yenilgiye uğratmıştır. Pharnakes önce
Sinope’ye, oradan da Kırım’a kaçmıştır. Caesar bu savaştan sonra Senato’ya gönderdiği
mektubunda tarihe geçen o ünlü “Veni, vidi, vici” (Geldim, gördüm, yendim) sözlerini
yazmıştır.33 Caesar, Amisos kentine yeniden özgür kent statüsü vermiştir.34
M. Ö. 44 yılı 15 Mart tarihinde Caesar bir suikasta kurban giderek öldürülmüştür. Bundan
sonra Roma’da II. Triumvirlik dönemi başlamış ve Roma, Octavianus, Antonius ve Lepidus
arasında bölünmüştür. Roma’nın doğu kısmını alan Antonius yeni düzenlemeler yaparak
Amisos, Amaseia ve Neopolis kentlerini krallara vermiştir. Polemon, Lycomedes ve Dieotorus
adlı üç kralın kentleri yönettiği fakat hangisinin Amisos’u yönettiği bilinmemektedir. 35 M. Ö
36 yılına gelindiğinde Amisos, Straton adında bir komutan tarafından yönetilmiştir. Roma’da
İmparatorluk rejimi kurulduktan ve Octavianus imparator olduktan sonra Straton’u görevden
almış ve Amisos’a yeniden özgür kent statüsü vermiştir.36 Octavianus, Küçük Asya’ya geldiği
zaman Amisos kentinde para yardımında bulunmuş ve bir grup Romalıyı Amisos’a
yerleştirmiştir. Bu Romalılar Amisos kentinin politik hayatında görev almışlardır. İmparator
Nero döneminde (M. S. 54-68) Amisos, Galatia eyaletine ve İmparator Traianus (M. S. 98-117)
döneminde Kappadokia eyaletine dahil edilmiştir. Büyük Plinius ve Genç Plinius
mektuplarında Amisos kentini “bağımsız” olarak adlandırmışlardır.37 Plinius, Bithynia’da vali
olduğu zaman Amisos’ta da bulunmuştur.
Amisos kentinde Hristiyanlığın yayılması da Roma İmparatorluğu döneminde olmuştur.
M. S. 65-75 yılları arasında Hıristiyanların sayısı büyük ölçüde artmış ve Amisos,
Hıristiyanlığın bölgede yayıldığı ilk şehir unvanını almıştır.38 Aziz Andre ve Aziz Pier isimli
keşişler Amisos’a kadar gelerek burada Hıristiyanlığı yaymışlardır. M. S. 325 yılında Amisos,
Hıristiyanların Piskoposluk merkezi konumundadır. Aynı zamanda mezar taşlarındaki
yazıtlardan anlaşıldığı kadarıyla M. S. I. yüzyılın sonlarında Amisos’ta bir Musevi cemaati de
Tellioğlu, 2012: 79.
Tellioğlu, 2012: 80.
33
Tekin, 2018: 164.
34
Magie, 1950: 143.
35
Atasoy, 1997: 79.
36
Sarısakal, 2003: 19.
37
Atasoy, 1997: 79.
38
Tellioğlu, 2012: 82.
31
32

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-92-9

www.karadenizkongresi.org

Page | 90

BLACK SEA SUMMIT 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
bulunmaktadır.39 Strabon, Amisos kentinin Roma dönemi hakkında şunları yazmaktadır: “Bu
kent Lucullus ve boğazları aştığı zaman Pharnakes tarafından kuşatılmıştır. Tanrılaştırılmış
Caesar tarafından bağımsız kent ilan edilmiş, sonra Antonius tarafından krallara verilmiş, sonra
tiran Straton tarafından kötü duruma sokulmuştur. M. Ö. 31 yılında Actium Savaşı’ndan sonra
Caesar Augustus tarafından yeniden bağımsız kent ilan edilmiş ve şimdiki hali ile iyi
teşkilatlandırılmış vaziyettedir.”40
İmparator Traianus döneminde kentin bağışık ve birleşik olduğunu ve aynı zamanda
kendi yasalarının bulunduğunu öğrenmekteyiz. Traianus ve Plinius’un mektuplaşmalarından
kentin sosyal ve siyasi hayatı hakkında bilgiler edinmekteyiz. Aynı zamanda bu dönemde kentte
iki limanın olduğu bilinmektedir.41
Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Amisos, Doğu Roma İmparatorluğu’nun
sınırları içerisinde kalmıştır. Justinianus döneminde (M S. 525-565) Helenopent eyaletine
bağlanmıştır.42

4.AMİSOS SİKKELERİ
Amisos’ta sikke basımı M. Ö. 4. yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Bu sikkeler Amisos
kentinin Atina ile ilişkisini kanıtlar niteliktedir. Basılan sikkelerin ön yüzünde şans ve bereket
tanrıçası Tykhe’nin taç giymiş portresi ve arka tarafında baykuş motifi bulunmaktadır.
Baykuşun üzerinde durduğu kalkanın altında kentin adı (Pire) yazmaktadır. Bu sikkeler
İskender dönemine kadar kullanılmıştır. Sonraları basılan sikkelerde kentin adı Amisos olarak
geçmektedir.43 Helenistik dönemde genellikle Attika ağırlık standardında sikkeler basılmıştır.
Pontus Krallığı dönemine gelindiğinde Amisos kenti sikke basımında kayda değer bir
konuma gelmiştir. I. Mithradates ve Ariobarzanes dönemlerine ait sikke örnekleri bulunmasa
da III. Mithradates döneminde sikke basımına başlanmıştır. III. Mithradates ilk sikke bastıran
Pontos kralı olarak tarihe geçmiştir.44 III. Mithradates’in bastırdığı sikkelerde kral, yaşlı bir
adam olarak tasvir edilmiştir. Altın sikkelerin ön yüzünde Korinth miğferli Athena başı, arka
yüzünde ise kralın lejant’ı45 ve elinde çelenk tutan Nike46 bulunmaktadır. Gümüş sikkelerin ön
yüzünde yine kralın portresi, arka yüzünde ise kralın lejant’ı ve kartal taşıyan Zeus yer
almaktadır. III. Mithradates döneminden başlayarak sikkeler üzerinde hilal ve sekiz kollu yıldız
sembolü görülmektedir.47
Pharnakes döneminde basılan hem gümüş (drakhme ve tetrakhme) hem de altın sikkelerin
ön yüzlerinde kralın gerçekçi bir portresi yer almaktadır. Arka yüzünde ayakta duran, bazı
sikkelerde başının üzerinde yıldırım olan bir erkek ya da tanrı tasvir edilmektedir. Aynı
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zamanda hilal ve yıldız sembollerinin yanında Pharnakes’in lejatı da yer almaktadır. 48 IV.
Mithradates’in sikkeleri Pharnakes sikkeleri gibidir. V. Mithradates döneminde kendisi ile
beraber karısı Laodike’nin portrelerini içeren sikkeler görmekteyiz. Tetradrahmi olan bu
sikkelerin arka yüzünde Zeus ve Hera’nın tasviri ve “Kardeş seven Mithradates ve Laodike”
lejant’ı bulunmaktadır. Kraliçe Laodike’nin tek başına tasvir edildiği sikkeler de vardır. 49 V.
Mithradates sikkelerinin belirgin özelliği, önceki Pontos krallarından farklı olarak, tasvirlerde
daha idealist, kırışıklıkları ve belirgin hatları olmayan sakalsız bir yüzün bulunmasıdır.
VI. Mithradates dönemi sikkeleri İmhoof- Blumer tarafından kentlerin bastığı sikke
tiplerine göre tarihlendirilmiştir. Amisos’ta basılan sikkelerden 1. tip’te ön yüzde kanatlı bir
genç erkek başı ve arka yüzde iki Pileus arasında Cornucopia (bereket boynuzu) betimlenmiştir.
2. tip sikkelerin ön yüzünde Artemis, arka yüzünde de Apollon ile bağlantılı olduğu düşünülen
üçayaklı kazan tasviri bulunmaktadır. Ön yüzünde Ares’in başı, arka yüzünde kın içinde kılıç
tasviri bulunan sikkeler 3. tip’i olanlardır. Amisos’ta bulunan 4. tip sikkelerin ön yüzünde
Attika miğferli Athena Parthenos, arka yüzünde Perseus motifi vardır. 5. tip’e sikkelerde
Medusa başlı Argis/Nike tasviri yer almıştır. Ön yüzünde Dionysos’un başı, arka yüzünde
Dionysos’un asası Thrysos’un yer aldığı sikkeler 6. tip olanlardır. Bunlara ek olarak ön yüzünde
Genç Dionysos, arka yüzünde Cicta Mystica betimi bulunanlar (7. Tip), ön yüzünde Panter,
arka yüzünde Cicta Mystica betimi bulunanlar (8. Tip), ön yüzünde Perseus’un başı, arka
yüzünde Pegasos olanlar (9. Tip), ön yüzünde kurt postlu kadın (muhtemelen Amazon kadını
olduğu düşünülmektedir.), arka yüzünde Nike betimi bulunanlar (10. Tip) ve ön yüzünde Zeus,
arka yüzünde şimşek demeti üzerinde kartal motifi bulunan (11. Tip) sikkeler de VI.
Mithradates dönemi Amisos sikkelerindendir.50
VI. Mithradates aynı zamanda gümüş sikke basımını da sona erdirmiştir. Onun
döneminde bronz/bakır sikkeler basılmaya başlanmıştır. Bu sikkeler III. yüzyıla kadar
basılmaya devam etmiştir. Sikkeler üzerinde kentin adı AMIOY olarak yazılmıştır.51 Bu
dönem basılan sikkeler aynı zamanda ağırlık bakımından da yönetim anlayışını ortaya
koymaktadır. IV. Mithradates dönemine ait sikkelerde Pers kahraman Perseus tip olarak
kullanılmış ve ağırlık ve çap olarak diğer sikkelere oranla büyük basılmışlardır.52

Çizelge 1. Pontos Dönemi Amisos Sikkeleri. (Kekeç, 2020: 32.)
Pontos Kralları
III. Mithradates

I.Pharnakes

Sikke ön yüzü
Sikke arka yüzü
Realist portre,
Zeus Aetophoros, zafer çelengi
Korinth
miğferli tutan ayakta Nike
Athena başı
Realist portre
Men- Pharnakou, kerykeion,
cornucopia, dişi geyik, asma dalı,
yıldırım demeti
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IV. Mithradates

Realist portre

V. Mithradates
VI. Mithradates

İdealist portre
Realist portre
İdealist portre

Asa tutan ayakta Athena, Perseus,
Zeus ve Hera
Çıplak erkek figürü
Pegasos
(Dionysiak
çelenk
içinde)
Erkek geyik (Dionysiak çelenk
içinde)

Roma döneminde basılan sikkelerde Amisos tipleri gözükmektedir. Bu tipler Amisos’un
görünüşü, Tykhe, Thermodon ve Amazon tasvirleridir. M. S. I. yüzyıla kadar sikkeler üzerinde
imparator portreleri de bulunmaktadır. Amisos sikkeleri Kuzey Karadeniz kıyılarında da
bulunmuştur. Sikkeler üzerinde tanrı, tapınak gibi motiflerin bulunması Amisos’un yüksek bir
kültüre sahip olduğunu göstermektedir.

5.SONUÇ
Günümüz Samsun’da bulunan Amisos kenti en eski zamanlardan Karadeniz’in en önemli
liman kentlerinden biri olmuştur. Miletoslular tarafından kurulan Amisos coğrafi açıdan çok iyi
konumda bulunmuştur. Zira kent Orta Anadolu’nun Karadeniz’e açılan bir kapısı olmuştur.
Amisos’un kent merkezi günümüzde Kara Samsun olarak bilinen Cedit mahallesine denk
gelmektedir. Amisos önemli ticaret yolları üzerinde bulunmuş ve bundan dolayı zamanın
uygarlıklarının dikkatini çekmiştir.
Amisos antik kenti kendinin en parlak dönemini Pontus Krallığı zamanında yaşamıştır.
Aynı zamanda Pontus Krallığı’nın en gelişmiş sikke darphaneleri ve seramik atölyeleri de bu
dönem Amisos’ta kurulmuştur. M. Ö. I. yüzyılda Amisos genişlemiş ve zenginleşmiştir. Roma
döneminde de Amisos büyümeye devam etmiş ve Toraman Tepe eteklerine kadar genişlemiştir.
Kente komşu olan illerde, özellikle Kuzey Karadeniz bölgesinde bulunan Amisos sikkeleri
Amisos’un bu dönemde de ticaret açısından önemli bir kent konumunda olduğunun
göstermektedir.
Günümüzde ise Amisos kentinden pek bir şey kalmamıştır. Yapılan kazılar zamanı
Amisos’un antik dönemine, özellikle Helenistik dönemine ait bronz sikkeler bulunmuştur. Bu
sikkeler üzerinde Amisos adı açıkça okunmaktadır. 1995 yılında yapılan bir çalışmada bulunan
mezar odasında da Amisos’un antik dönemlerine ait bulgular bulunmuştur.
Samsun ilinde Amisos Tepesi olarak geçen yerde Helenistik döneme ve Pontos Krallığı
dönemine ait mezar yapıları bulunmaktadır. Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde bu
mezarlardan çıkarılan buluntular Amisos Hazinesi adı ile sergilenmektedir.
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YAVUZ SULTAN SELİM’DEN KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNE
DEVLET YÖNETİMİ BAĞLAMINDA YENİÇERİLER
Savaş Yılmaz
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı, (ORCID ID: 0000-0002-6979-6495)
ÖZ
Yeniçeriler, kuruluş ve devletleşme süresinde “ocak, devlet içindir anlayışını” şiar
edinerek içte ve dışta karşılaşılan sorunların çözümünde önemli roller üstlenmişlerdi.
Padişahların has ve gözü pek askerleri olan yeniçeriler, ordu içerisinde sayılarının artmasıyla
beraber barış ve sefer halinde başıbozukluk göstermeye başlamışlardı. İlk buyruk
tanımamazlıklarını; II. Mehmet’in, Karaman seferi dönüşü sırasında cülus bahşişi almak için
ayaklanarak göstermişlerdi. Padişah, isyan ateşini cülus bahşişini dağıtarak söndürebilmişti.
Yavuz Sultan Selim’in tahta geçmesinde rolleri olan yeniçeriler, padişahın tahta geçiş
merasiminin kılıç ve tüfeklerinin altından geçilerek yapılmasını isteyerek yönetim üzerinde ki
ağırlıklarını göstermek istemişlerdi. Padişah ise onların isteklerini kabul etmemişti.
Yeniçerilerin bu davranışları Yavuz Sultan Selim’in, Safeviler seferlerinde ete kemiğe
bürünmüş, Amasya’da devlet ricalinin evlerini basarak yağmalamışlardı. Ayrıca padişahın
otağını kurşunlayarak başıbozukluklarını daha da ileri götürmüşlerdi. Padişah başkente
döndükten sonra kovuşturmanın ardından suçluları bularak cezalandırmıştı. Ocağa hâkim
olmak için teamüllerin dışında ilk kez ocak ağalığına, sarayda yetişen, güvendiği birini atamıştı.
Kanunî Sultan Süleyman döneminde ise saray içi iktidar savaşlarından galip çıkmak isteyen
taraflar yeniçerilerin desteğini almayı ihmal etmemişlerdi. Bu durumu değerlendiren
yeniçeriler, kılıcı yönetim üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanarak isyan ve
başıbozukluklarının dozunu artırmışlardı. Önce yönetimde istemediklerinin kellelerini
istemişler ve kendileri için tehdit olabilecek kişileri de görevlerinden uzaklaştırılmalarını
sağlamışlardı. Bu şekilde yönetim üzerine kılıcın gölgesi düşmüş, kışladan yönetime bir ocak
anlayışı oluşmuştu.
Anahtar kelime: Osmanlı Devleti, Padişah, Yeniçeri, İsyan, Yönetim
JANISSARIES İN THE CONTEXT OF STATE ADMINISTRATION FROM
SULTAN SELIM TO THE PERİOD OF SULTAN SULEIMAN THE MAGNIFICENT
Abstract
During the foundation and state formation period, the Janissaries adopted the principle
that the guild is for the state and assumed important roles in solving the problems encountered
both inside and outside the country. The janissaries, who were the special and courageous
soldiers of the sultans, started to show indiscipline in peace and campaign with the increase in
their number in the army. They demonstrated their first disobedience to command, when the
Mehmet II returned from Karaman expedition, by revolting to get an imperial tip. The sultan
had been able to repress the rebellion with the distribution of the imperial tip. The janissaries,
who played an important role in Sultan Selim’s accession to throne, demonstrated their
dominance over the state administration by requesting the enthronement ceremony to take place
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under swords and rifles. The Sultan refused their request. The arrogance the Janissaries were
clearly revealed during the campaigns of Sultan Selim against the Safavids when they raided
and plundered the houses of the state dignitaries in Amasya. In addition, they carried their
cruelty further by shooting the sultan's tent. After the Sultan returned to the capital, he found
and punished the criminals after deep prosecution. In addition, he broke the traditions for the
first time in order to dominate the guild of janissaries and appointed someone he trusted who
was trained in the palace as the commander of the janissaries. In the period of Sultan Suleiman
the Magnificent, the parties who want to emerge triumphant from the inter-palace power
struggle did not neglect to get the support of the janissaries. Evaluating this situation, the
janissaries increased the dose of rebellion and disobedience by using the sword as an element
of pressure on the administration. First, they wanted the heads of those whom they did not want
in the administration and they asked those who could be a threat to them to be removed from
their duties. In this way, the sword cast a shadow on the administration, and the understanding
of "the state is for the guild" prevailed.
Key words: Ottoman State, Sultan, Janissary, Revolt, Administration
Giriş
Osmanlılar, XVI. yüzyılın ikinci yarısına kadar güçlü siyasi ve askerî yapılarıyla tarihe
isimlerini altın harflerle yazdırmışlardı. Askerî sahada savaş strateji ve tekniklerini iyi bilen
donanımlı yeniçeri ocağına sahip olmaları başarının anahtarını oluşturmuştu.
Osmanlılar tarih sahnesinde belirdiklerinden itibaren “cihat ülküsünü” devletin resmî
ideolojisi olarak kullanmışlardı (Fodor, 2016, s. 50). İşte gaza ve cihad ülküsü doğrultusunda
girişilen fetih politikasının hayat bulmasında, Osmanoğulları’nın askerî gücü olan yeniçeriler
önemli rol oynamışlardı. Osmanoğulları’nın devletleşme sürecinin belirdiği I. Murat
döneminde, Balkanlarda toprak kazanımının iyice artarak devam ettiği Anadolu’da Toroslara
(Pıtcher, 2019, s. 82) kadar yerlerin Osmanlı yönetimine geçtiği süreçte teşkilatlı bir askerî
yapıya ihtiyaç duyulmuştu. Balkanlarda fethedilen topraklar daimi olarak alınmış, buraların
güvenliğinin sağlanması için ise yayalardan oluşan bir askerî birlik kurulmuştu (Uzunçarşılı,
2011, s. 510). Böylece padişah, ilk kez düzenli ve disiplinli savaşçı yeniçeri birliğini kurmuştu
(Agoston, 2012, s. 27). I. Murat’ın kurduğu yeniçeri ocağı, daha sonraları Bizans’ın önemli
şehirlerinden Bursa’dan (Oruç Beğ Tarihi, 2014, s. 16) Orta Avrupa içleri (Tuna Nehri) ile
Kuzey Afrika’ya kadar olan yerlerin fethinde (Goodwin, 2011, s. 17) askerî gücü ve varlığıyla
parlak başarıların elde edilmesine büyük katkılar sağlamıştı.
Avrupa’da kurulan ilk disiplinli ordu vasfını da taşıyan yeniçeriler, (İnalcık, 2011, s.
113) askerî alanda maharetli oldukları gibi devletin buhranlı dönemlerinde de kilit görevi
üstlenerek iktidar savaşlarının odağı haline gelmişlerdi.
1. YENİÇERİ OCAĞI
1.1.Yeniçeri Ocağının Kurulup Gelişmesi
Osmanoğulları fetih politikasını daimi olarak sürdürmeleri için düzenli ve donanımlı
birliklere ihtiyaç duymaktaydılar. Osman Gazi’nin, fetih politikasını sürdürmesinde Bizans
hudut boylarına konuşlandırdığı; Konur-Alp, Akça Koca, Samsa Çavuş gibi güvendiği adamları
etkili olmuştu. Bu komutanların yanı sıra fetihlerde toplumun ileri gelenleri ile meşâyihin de
desteğinin alınması seferlere bir meşruluk kazandırmaktaydı. Ayrıca İslâm diyarından gelerek
cihat farizasını yerine getirmek isteyen mücahitlerin de desteğinin alınması, (Gökbilgin, 1977,
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s. 11-12) Osmanlı ordusuna bir güç ve moral kaynağı oluşturmaktaydı. Kuruluş döneminde
Osman Gazi ile haleflerine askerî desteği, sancakları altında toplanan Türk savaşçıları
belirlemekteydiler (Agoston, 2012, s. 26). Çeşitli kaynaklarda askerlerin temin edilmesinde
zorlukların yaşanmaması ilk başta olumlu gibi görülse de düzenli ve donanımlı bir askerî birliğe
sahip olunamaması zaferlerin gecikmesine neden olmaktaydı (Uzunçarşılı, 2011, s. 127).
Osman Gazi döneminde fetih ve gaza ülküsü bağlamında devam eden muharebeler Orhan Bey
döneminde daha sistemli ve planlı hale gelmişti. Ancak uç beylerinin de fetih politikasının
devam etmesinde ağırlıkları devam etmekteydi (İnalcık, 2011, s. 112). Uç beylerinin desteği
üzerine yürütülen seferlerin sakıncaları da olabilirdi. Bulundukları yerlerde güç haline
dönüşebilecek olan uç beylerine, beylik merkezi ne kadar güvenebilirdi? Bu sancılı durum
devletin kurumsal yapıya kavuşması ile birlikte sona ermişti.
I. Murat hem merkezi yapıyı güçlendirerek uç beylerini kontrol altında tutmak hem de
fetihle elde edilen yerlerde kalıcı olunmasını sağlamak için düzenli ve dinamik bir askerî yapıya
ihtiyaç duymuştu (Armağan, 2011, s. 152). Molla Rüstem ile Çandarlı Hayreddin Paşaların;
“Bu oğlanları Türklerin yanına verelim. Hem Müslüman olsunlar, hem de Türkçe öğrensinler.
Sonra kapıya (devlet eşiği) getirelim yeniçeri olsunlar … Türkçe öğrendiler, hem de Müslüman
oldular. Ondan sonra devlet kapısına götürerek ak börk giydirsinler!” şeklindeki I. Murat’a
tavsiyeleri, yeniçeri ocağının kurulmasını sağlamıştı (Öztürk, 2012, s. 73).
Yeniçerilerin Aslî Görevleri
Yeniçeri ocağının hangi padişah tarafından ve ne zaman kurulduğu bilinmemekle
beraber I. Murat döneminde 1362 M. yılında kurulduğu kabul edilmektedir (Kazıcı, 2011, s.
480). Yeniçerilerin asli görevlerinin başında padişahın hizmetinde bulunmaları gelmekteydi.
Savaş sırasında padişahın etrafında adeta etten bir zırh oluşturarak canları pahasına; onu,
korurlar, emrinde katiyen ayrılmazlar, padişah otağının kurulacağı yerin güvenliğini sağlarlardı
(Bitlisî, 2019, s. 46).
İhtiyaç duyulması halinde donanmada da görevlendirilirlerdi (Bostan, 1992, s. 235).
Ayrıca yeniçeriler, Divân-ı hümâyûn toplantılarında nöbet tutarak divan üyelerinin güvenliğini
de sağlarlardı (Taneri, 2019, s. 67). Askerî görevlerinin yanı sıra yeniçeriler, başkentte yangının
çıkması halinde ahşap evlerin yıkılmasında aktif görev alarak yangının kontrol edilmesinde de
görevlendirilirlerdi (Busbecq, 2005, s. 61).
2. Tarihi Süreç İçerisinde Yeniçeriler
Osmanlıların, kuruluş harcını küffara karşı fetih politikasının oluşturması, askerî sınıfa
ayrı bir önem verilmesini gerektirmişti. Beylik döneminde düzenli birliklerin olmayışı üzerine
Orhan Bey’in kardeşi Ali Paşanın tavsiyesi ile beyliğin ilk askerî yapısını oluşturan yaya
birlikleri kurulmuştu. Yaya birliklerinin diğer gönüllü askerlerden ayırt edilebilmesi için ise ak
börk giymeleri emredilmişti (Matrakçı Nasuh, 2019, s. 137). Yaya piyade birliğin emir komuta
kademesi de oluşturulmuş, birliğin büyüklüğüne göre onbaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi rütbelere
haiz komutanlar atanmıştı (Taneri, 2019, s. 64). Gaza ve cihadın taşıyıcı kolonları, askerî güce
dayanmaktaydı. Kuruluş döneminde, dahi askerî yapının oluşumuna gerekli hassasiyet
gösterilmiş, ordunun düzenli birliklerden meydana gelmesine çalışılmıştı.
Osmanlılar, istişare kültürünü benimseyerek devlet işlerini düzenlemişlerdi. Orhan Bey,
düzenli ve dinamik bir askerî yapının oluşturulması için Mevlana Halil ile istişarede
bulunmuştu. Mevlana Halil; fütuhatın düzenli birliklerle daha hızlı yapılabileceğini bunun için
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Türk çocuklarından “Piyade Birlikleri” nin kurulması gerektiğini söylemişti. Kurulan piyade
birliklerinin zaman içerisinde başıbozuk davranmaları bu birliğin dağıtılmasına neden olmuştu.
Ordusuz devlet olamayacağı ve büyük hedeflere, inanmış birliklerle gidileceğini bilen Orhan
Bey, piyadelerin yerine devşirmelerden oluşan yeniçeri ocağının kurulmasını, ocağa alınanlara
da ücret verilmesini emretmişti (Müneccimbaşı Ahmet B. Lütfullah, 1995, s. 93).
Orhan Bey’den sonra I. Murat tahta çıkmıştı. Padişah, Anadolu’da ılımlı bir politika
izleyerek Türk Beylikleriyle iyi geçinip bazen akrabalıklar bazen de toprak satın alma yoluyla
devletin sınırlarını genişletmişti. Onun Anadolu’da ki bu ılımlı siyaseti Rumeli’de askerî
organizasyonlar şeklinde yoğunlaşarak muharebe taktikleri ile toprak kazanmaya yönelikti
(Imber, 2006, s 15-16). Padişah, toprak kazanımlarına bağlı olarak yeni fethedilen yerlerde
yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ile elde edilen yerlerin kalıcı olması için yeniçeri
ocağını kurmuştu (Armağan, 2011, s. 152). Yeniçeri ocağının kurulması ve ihtiyaç duyulan
askerlerin sağlanması için “Pençik Kanunu” çıkarmıştı. Kanuna göre savaş esirlerinden beşte
biri yeniçeri adayı olarak seçilmekteydi. Ayrıca ülke içersinde ki Hristiyan çocuklarının ocağa
alınmasıyla asker ihtiyacı karşılanmıştı (Göyünç, 1999, s. 558). Yeniçeri adayları Anadolu’ya
gönderilerek Türk-İslam değerleriyle yetiştirilirlerdi. Burada örfî ve İslamî değerleri
öğrendikten sonra acemi ocaklarına gönderilirlerdi (Özcan, 1999, s. 551). Daha sonra ocağın
yapısı ve gelişimi ile ilgili kanunî düzenlemeler yapılarak Kanunî döneminde ocak tam olarak
kurumsal yapıya kavuşmasına (Mustafa Nuri Paşa, 1992, s. 153) rağmen ocakta ki ilk
bozulmada bu dönemde olmuş, III. Murat döneminde ise daha da yoğunlaşarak devam etmişti
(Özcan, 1999, s. 554). Bu ocağın varlığına ise 1826 yılında son verilmişti (Turhal, 2011, s. 19).
Tarihi süreç içerisinde dinamik ve cesur yeniçeri birliğinin varlığı Osmanlı’lara güç katmış ve
düşmanların korkulu rüyası olmuştu.
Osmanlı padişahları, fütuhatın inkıtaya/kesintiye uğramaması ve tarih sahnesinde
varolabilmek için yönetimlerini kurdukları askerî yapı ile teçhiz etmişlerdi. Yönetim-ordu
bileşkesinin iki amacı bulunmaktaydı. Bunlardan, askerî amaç: Savaşmak, güvenliği sağlamak,
isyanları bastırmak vs. iken; idarî amaç: Yönetmekti (Lybyer, 2011, s. 104). Sanki iç içe geçmiş
gibi görülen bu ikili yapı aslında padişahın yönetiminde hayat buluyordu. Bütün bu
yapılanmaların odağını merkezi yönetimin güçlü kılınması oluşturuyordu. Fetih politikası bir
yönde yeni toprakların kazanılmasını gerekli kılarken bir başka yönde padişahın emrinde
devasa bir yeniçeri ordusunu da her an muharebeye hazır tutmaktaydı. Merkezi yönetim
böylece dinamik, güçlü bir yeniçeri ocağını kurmuştu. Düşmana korku salan bu birlik aynı
zamanda iç güvenliğin sağlanmasında da merkezi yönetimin en etkili silahı olmuştu. Kuruluş
felsefesinden uzaklaşan yeniçeriler, Yavuz ve Kanunî dönemlerinde başta siyasî olaylar ile
seferlerde emre itaatsizliğin gölgesinde kalarak parlak mazilerinin ışıltılarını arar olmuşlardı.
2.1.Kılıçtan Siyasî Hamlelere Yeniçeriler
Merkezi bürokrasinin silahlı gücünü oluşturan yeniçeriler, iktidar mücadelesinin
kızıştığı safhalarda taraftar oldukları şehzadelerin yanlarında bulunarak maddi ve manevî güç
verip tahta geçmeleri için gayret etmişlerdi. Yavuz Sultan Selim’in, kardeşleri ile giriştiği taht
mücadelesinde yeniçerilerin desteğini alması tahta geçmesini sağlamıştı. Şehzade Ahmet ile
Şehzade Korkut’un ele geçirilmelerinde stratejik hamlelerinin yanı sıra askerinde desteği
olmuştu. Şehzade Korkut’un destekçisi olan Veziriazam Koca Mustafa Paşa azledilerek idam
edilmişti. Ayrıca bir tertip ile yeniçerilerin, devlet yönetiminde ki tecrübeli devlet adamlarının
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öldürülmesinde rahatsızlık duydukları için sert mizaçlı Yavuz’dan yüz çevirdikleri şayiası
yayılmıştı. Yeniçerilerin, tahta Şehzade Korkut’un geçmesini istedikleri şeklinde yazışmalar
yapılarak şehzadenin yanında yeniçerilerin olduğu kanısı oluşturulmuştu. Bir stratejik hamle
ile Şehzade Korkut ele geçirilerek öldürülmüştü. Aynı akıbeti taht müddeisi Şehzade Ahmet de
yaşamıştı. Yeniçerilerin, onu tahta görmek istedikleri yönünde mektuplar yazılarak
gönderilmişti. Bursa’ya gelen şehzade yakalanarak öldürülmüştü (Mustafa Nuri Paşa, 1992, s.
80). Aslında tahtın en güçlü adayı olarak Şehzade Ahmet görülmekteydi. Devlet adamları
arasında sevilip sayılan şehzadeyi, yeniçeriler cesur olmayışı ile Şahkulu İsyanının
bastırılmasında kendini gösterememesi gibi nedenlerden sevmemişlerdi. Şehzade Korkut’un,
pek taraftarının olmayışı, yeniçerilerin desteğini alamamasında etkili olmuştu. Sert mizaçlı
Yavuz ise devlet erkânı arasında pek desteklenmemesine rağmen fıtrat olarak askerlere yakın
olması yeniçerilerin desteğini almasını sağlamıştı. Osmanlı tarihinde ilk defa yeniçerilerin
desteğini alarak darbe ile padişahı (babasını) tahttan indiren daha sonra kardeşleri (şehzade) ile
giriştiği taht mücadelesinde yine yeniçerilerin desteğiyle galip çıkan Yavuz olmuştu (Afyoncu,
Önal vd., 2010, s. 21). Yeniçerilerin desteğiyle tahta çıkan Yavuz, komutanlarla bir anlaşmaya
vararak yönetim işlerine karışmamaları hususunda anlaşmıştı (Mustafa Nuri Paşa, 1992, s. 79).
Buradan da anlaşılacağı gibi yeniçerilerin desteklediği şehzadeler, tahta geçmişlerdi. Yönetim
üzerinde de hâkimiyetleri olan yeniçeriler, bürokrasinin şekillenmesinde de söz sahibi
olmuşlardı. Merkezi bürokraside ki devlet erkânı arasında yaşanan iktidar savaşlarında,
destekledikleri bürokratların konumlarını daha da güçlendirmişlerdi. Bu durumun en çarpıcı
örneğini; Çandarlı Halil Paşanın, yeniçerilerle işbirliği yapması gösterilebilir. Yeniçeriler II.
Murat ile padişahlığının ilk yıllarında II. Mehmet’i, kontrol edebilmişlerdi (İnalcık, 2011, s.
114). 1443-1444 M. yılları devletin buhranlı dönemiydi. Bu dönemde eski ile yeni siyasi-askerî
erkân arasında ciddi çekişmeler yaşanmıştı. Merkezi bürokraside, Türk–Devşirme rekabeti
devletin merkezinde gerginliklerin yaşanmasına neden olmuştu. Bu gerginliği; Türk asıllı Halil
Paşa, II. Murat’ı tahta yeniden çıkararak son vermeyi amaçlamıştı. Böylece eski siyasi yapının,
yönetimde ki ağırlığı sürdürülmüş olunacaktı. Bunun için 1446 M. yılında Edirne’de
yeniçeriler; II. Mehmet’in ilk hükümdarlığı döneminde, Şehabeddin Paşanın Macaristan
seferinde pek çok yeniçerinin ölümüne neden olduğunu belirtmişlerdi (Afyoncu, Önal vd.,
2010, s. 14) Yeniçerilerin kazan kaldırıp isyan etmelerinde zamanında ulufelerinin (maaş)
ödenmemesi önemli bir gerekçe oluşturmuştu. (Pıtcher, 2019, s. 165). Şehabeddin Paşanın evini
basan yeniçeriler, paşayı ele geçiremeyince maaşlarına zam yapılmasını istemişler. Aksi
takdirde I. Bayezid’ın, İstanbul’da bulunan oğlunun yanına gideceklerini söyleyerek II.
Mehmet’i tehdit etmişlerdi. Yeniçeri isyanının tamamen siyasi buhrana dönüşeceğini gören
padişah, bunların maaşlarına yarımşar akçe zam yaparak isyan ateşini söndürmeye çalışmıştı.
II. Mehmet’in, yeniçerileri kontrol ettiğini gören Çandarlı Halil Paşa bu defa II. Murat’ın
yeniden tahta geçmesi için yeniçerileri kullanarak II. Mehmet’in tahtan çekilmesini sağlamıştı
(Afyoncu, Önal vd., 2010, s. 14-15). II. Murat, yeniçerilerin gündeliklerine yarımşar akçe zam
yapma sözü ile tahta çıkmıştı. Padişahın, emri altındakilerin onayını alarak tahta çıkması ileri
de yeniçerilerin, yönetim üzerinde ki nüfuz ve etkilerini göstermesi bakımından oldukça
önemlidir. Yeniçerilerin, yönetim işlerine karışmalarında; sayılarının her geçen yıl artması,
ocağın bölüklere ayrılarak aralarında rekabetin olması gösterilebilir (Mustafa Nuri Paşa, 1992,
s. 69).
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Yavuz Sultan Selim’den, yeniçeriler tüfenk ve kılıçları altından geçerek tahta çıkmasını
istemişlerdi. Yavuz Sultan Selim ise bu isteği yenilgi olarak değerlendirerek yeniçerilerin bu
isteğini yerine getirmemişti (Tansel, 2020, s. 2). Yeniçeriler, yeni padişahı etkileri altına alarak
kılıcın gücünü yönetimin üzerine düşürme gayretinde olmuşlardı. Ancak Anonim Osmanlı
Kroniğinde sert bir mizaca sahip I. Selim’in dahi Şehzade Ahmet ile girdiği taht mücadelesinde
Şehzade Ahmet lehine casusluk yapan bir yeniçeriyi cezalandırırken (idam) yeniçerilerden izin
almasından bahsetmesi (Anonim Osmanlı Kroniği, 2000, s. 143) yönetimin üzerinde kılıcın
yani yeniçerilerin ne kadar belirleyici olduğunu göstermekte idi. Veziriazam Dukakinoğlu
Ahmet Paşanın, yeniçerileri ayartmasına çok kızan I. Selim, hançeri ile onu yaralayıp daha
sonra kellesini aldırmıştı (Mumcu, 2007, s. 104). Bu iki örnek olayda I. Selim, mutlak yetkisini
kullanıp siyaseten katl cezasını vererek (Mumcu, 2007, s. XIX) yeniçerilerle iktidarını
paylaşmayacağını da göstermişti.
Yeniçerilerin ikbal peşinde koşmaları onları iktidar ve güç savaşları mecrasına
çekmemişti. Ancak taht adayı herhangi bir şehzade ya da üst düzey bürokrasidekilerden
bazıları, kılıcın gücünden faydalanarak konumlarını güvence altına almayı amaçlamışlardı. Bu
durumun en belirgin örneklerinden biri de Kanuni döneminde yönetim üzerinde gücünü
gösteren Valide Hürrem’in siyasi konumunu koruyup sürdürebilmek için yeniçerilerin
nüfuzlarından yararlanmaya çalışmasıdır. Bu durum daha sonraları saray-ocak işbirliğinin
yönetime hâkim olmasına çanak tutmuştu. (İnalcık, 2011, s. 118) Bazen de bu durumun tersi
yaşanmaktaydı. Padişahların, şehzadelerden herhangi birinin yeniçerilerin desteğini alarak
tahttan indirilebileceği zannıyla şehzadelerin öldürülmesinde ya doğrudan ya da dolaylı eli de
bulunmaktaydı. Bu konu hakkında Hans Derschwan; yeniçeriler arasında sevilip sayılan
Şehzade Mustafa’nın öldürülmesinde sadece saray içi iktidar savaşlarının olmadığını, asıl
gerekçenin ise askerin desteğini alarak darbe yapabileceğinin düşünülmesinin, talihsiz
şehzadenin öldürülmesinden Kanunî’nin eli olduğunu belirtmektedir. (Dernschwam, 1992, s.
86)1 Bu hususta ise Albert H. Lybyer “Süleyman’ın en yetenekli oğulları Mustafa ve Bayezid’in
ölümlerinde yeniçeriler büyük rol oynadı.” (Lybyer, 2011, s. 107) diyerek tarihe not düşüp
merkezi yönetimin has askerlerinin (yeniçeriler), padişah üzerinde ki etkilerini vurgulamıştı.
2.2. Ocaklılıktan Başıbozukluğa Yeniçeriler
Yeniçerilerin düzensizlikleri karşısında merkezi yönetimin zaafiyet göstermesi onların
başıbozukluğunun dozunu artırmıştı. Osmanlıların en muktedir sultanlarından II. Mehmet’in,
Gebze civarında ölümünün ardından başkentte tahta kimin geçeceği hususunda yeniçeriler
ağırlıklarını hissettirmek için teşebbüste bulunmuşlardı (İbn Kemal, 1991, s. LXXXIX). II.
Mehmet’in, iki oğlu bulunmaktaydı. Bunlar; II. Bayezid ile Cem Sultan idi. II. Mehmet’in
öldüğü haberinin yeniçerilerden gizlenmesine rağmen bir şekilde sultanın öldüğünü öğrenince;
bunlar, İstanbul’u yağmalamaktan çekinmemişlerdi. Şehzade Beyazid’in taraftarlarına ise
başıbozukluklarını destekledikleri için onlara dokunmamışlardı. Ancak Cem Sultan
taraftarlarını acı bir son beklemekteydi. Yeniçeriler önce Veziriazam Karamanî Mehmet
Paşanın konağını basarak paşayı parçaladıktan sonra kesik başını da mızraklarının ucunda
sokaklarda dolaştırıp dehşet saçmışlardı. Yeni padişah daha saraya gitmeden bu defa
bürokrasideki iç hesaplaşmalar yeniçeriler üzerinde etkili olmuştu. İshak Paşa, yeniçerilere;
“Hamza Beyoğlu Mustafa Paşa, cebbar ve intikamcı bir heriftir. Vezaret makamına gelirse,
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benim marifetimle ziyade artan maaşlarınıza zam yapmaz. Şimdi bu durumun olmasını
istemezsiniz, onun İstanbul’a geçmesine rızanız olmasın” şeklinde telkin ve yönlendirmede
bulunarak yeniçerileri amacı doğrultusunda kullanmıştı. Bunun üzerine yeniçeriler, II.
Bayezid’in karaya ayak basmasına müsaade etmeden Mustafa Paşanın, Üsküdar’a gitmesini
sağlamışlardı (Afyoncu, Önal vd., 2010, s. 18-19).
Yeniçeriler başıbozukluklarını bir merhale daha artırmışlardı. Safevi seferi esnasında
yiyecek ve içecek sıkıntısının başgöstermesi ve Safevi ordusunun uzun yürüyüşe rağmen
karşılarına çıkmadıklarını gerekçe göstererek seferden geri dönülmesi talebinde bulunmuşlardı.
Kendilerinin ne kadar kararlı olduklarını gösterip padişahı sindirmek için çadırını dahi
kurşunlamışlardı (Afyoncu, Önal vd., 2010, s. 26-27). Amasya’da iken yeniçeriler
başıbozukluk gösterip Piri Paşa ile Halim Hoca’nın evlerini basmışlardı. Ordu, İstanbul’a
varınca bu işin müsebbiplerinin kimler olduğunu Yavuz araştırıp cezalandırmak istemişti.
Bunun için yeniçeri ileri gelenlerini huzuruna çağırarak sorumluların kimler olduğunu
soruşturmuştu. Yeniçeriler sorumluluğu üzerlerinden atmak için komutanları İskender Paşa ile
Sekbanbaşı Osman Paşa ve Kazasker Cafer Paşanın isimlerini söylemişlerdi. Kazasker Cafer
Paşanın haricindeki iki paşanın kellesi alınarak ağır bir şekilde cezalandırılmışlardı. Ulemanın
kanının dökülmesine pek sıcak bakılmadığından Yavuz, siyasî dehasını konuşturarak Kazasker
Cafer Paşayı huzuruna çağırarak söyle paşa, dinen askerleri isyana sevk etmenin cürmü nedir
diye sorunca; o da, suçun sabit olması halinde katl gerektirdiğini söylemişti. Bu şekilde
Kazasker Cafer Paşa kendi cürümünün cezasını ikrar ederek ölümüne adeta ferman çıkarmıştı
(Hammer, 2011, s. 463-464). Bu şekilde devlet erkânı ile yeniçeri işbirliği padişahın güçlü
iradesi karşısında acı bir şekilde sonlanmıştı. Bazen de bu durum; devlet erkânı ile yeniçeri
ittifakı, zaman zaman padişahları zora sokarak kararları üzerinde de belirleyici olmuştu (Tansel,
2020, s. 86). Yeniçerilerin tahrik edilmesi her an isyan fitilinin ateşlenmesi demek olduğundan
padişahlar, bunların istekleri karşısında fazla direnememişlerdi.
Yeniçerilerin başıbozuklukları, Devlet-i Aliyye’de yaşanan siyasi buhranlarla daha da
yoğunlaşmış, siyasi yapı üzerinde baskı unsuru oluşturmuşlardı. Özellikle tahta yeni bir
padişahın geçmesi sırasında yeniçerilere dağıtılması gereken cülus bahşişi (her bir yeniçeri için
elli altın), için hazinede yeterince altının bulunmayışı, bahşişlerin dağıtımında aksamalara
neden olmaktaydı. Bu durumda hoşnut olmayan yeniçeriler, isyan ateşini körükleyerek
padişaha gözdağ verirlerdi (İnalcık, 2011, s. 119).
Kanunî döneminde başkentte yeniçeriler isyan ederek şehri yağmalamışlardı. Bu
isyanda yine bürokraside yaşanan iç hesaplaşmalar etkili olmuştu. Mısır’da patlak veren Hain
Ahmet Paşa isyanını bastırmaya giden Veziriazam Maktul İbrahim Paşayı zor durumda
bırakmak için fitne kazanı kaynatılmıştı. Padişahın da İstanbul’da olmadığını bilen yeniçeriler,
başta devlet adamlarının konakları olmak üzere esnafın dükkânları ile halkın evlerini
yağmalamışlardı. Kâğıthane’de bulunan Kanunî, deniz yoluyla İstanbul’a gelerek isyanda eli
olanları tesbit edip cezalandırmıştı. Yeniçeri Ağasını (Mustafa Ağa), idam ettirip bu olaya
karışan Kethüda Bali ile Reisülküttab Haydar’ı da kısa bir süre sonra öldürtmüştü (Afyoncu,
Önal vd., 2010, s. 28-29). İsyancılar karşısında cesur davranışıyla isyanı bastıran Kanunî, ocak
üzerinde ki ağırlığını da göstermişti.
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3. Yeniçeri Ocağının Islahına Yönelik Düzenlemeler
Yavuz Sultan Selim, yeniçerilerin disiplinsizlikleri ile kanun tanımamazlıklarını
seferleri boyunca görünce; ocağı ıslah edip güç ve otoritesini artırmak için bazı düzenlemeler
yapmıştı. Yeniçeri Ağalığına güvendiği komutanları atayarak ocağın genelkurmay yapısını
kendine bağladı. Ancak yeniçerilerin terfi ve kademelerinde ciddi değişikliğe gitmeyerek
onların tepkisini de çekmemeye çalışmıştı. Yönetim ile askerî yapı üzerinde uyumun
sağlanması için ağalık ve kul kâhyalığı makamlarını kurmuş; böylece, ordu içerisinde güç
dağılımında denge siyasetini oluşturmuştu. Emir komuta kademesini eline geçirmek için yaptığı
hamle onun aynı zamanda askerî (kurmay) aklına sahip olduğunu göstermekteydi. Bu şekilde
yeniçerilerin hareketleri daha kolay denetlenip başıbozuk davranışları engellenmiş olunacaktı.
Yapmış olduğu yeniliklerin kalıcı olması için Yeniçeri Ağasının, savaş zamanında ordunun
başında bulunmasını, ocak işlerini kurmuş olduğu kul kâhyalığı makamı ile yürütülmesini,
başkentte olmadığı zaman da şehrin güvenliğinde sekbanbaşıyı sorumlu tutarak göstermişti
(Hammer, 2011, s. 464-465). Yavuz Sultan Selim, yeniçeriler üzerinde hâkimiyetini daha da
pekiştirmek ve İran seferi sırasında onların başıbozukluklarının tekrar yaşanmaması için;
“Ocaktan Yeniçeri Ağa olma kuralını” değiştirmiş, sarayda yetişen en güvendiği adamını
yeniçeri ağalığına atayarak yeniçerileri kontrol altında tutmayı amaçlamıştı (Yücel ve Sevim,
1991, s. 127). Yeniçeri Ağası, yeniçerilerin komutanıydı. Yeniçeri Ocağı adli ve idari özerkliğe
sahipti. Yeniçeriler hakkında kovuşturma, cezalandırma kararlarının verilmesinde birinci
derece Yeniçeri Ağasının sorumluluğundaydı. Onun, oluru alınmadan padişahlar dahi
yeniçerileri cezalandıramazlardı (Coşkun ve Kırca, 2019, s. 39). Yavuz Sultan Selim, ocağa
güvendiği bir komutanı atayarak çeki düzen vermeyi amaçlamıştı. Padişahın bu hamlesi kısmen
başarılı olsa da yeniçerilerin başta ocağa alınmalarında, eğitimleri ile terfilerinde eski düzenin
korunması sadece muktedir güç karşısında yeniçerileri sindirmekten öteye gidememişti. Yavuz
sadece ocağın düzene girmesi, başıbozukluk yapmamaları için sadece askerî hiyerarşide
düzenlemelere gitmemişti. Yeniçerilerin aslî görevleri savaşmak olduğu için meslek erbabının
ocağa girmemesine de dikkat etmişti. Bir sefer sırasında demirciye ihtiyaç duyulması üzerine
askerlerden demirci olup olmadığı araştırılmıştı. Yapılan araştırma da bir askerin demirci
olduğu tespit edilip padişahın huzuruna getirilmişti. Askerin tamiratı yaptıktan sonra azline
karar vermişti (Taşkıran, 1999, s. 561). Onun bu uygulaması şaşkınlık yaratmış olsa da askerin
aslî görevinin savaşmak olduğunu göstermek istemişti.
Kanunî Sultan Süleyman da ordu içerisinde bazı düzenlemelere gitmişti. Düzenli birlik
olmayan “Yörük” denilen Rumeli piyade birliklerini dağıtmış, yeniçeri orta sayılarını artırmıştı.
Bu düzenleme ile yeniçerilerin sayısı 20.000’e çıkmıştı. Yeniçeriler arasında üç kısım birlik
oluşturarak bunların ödeneklerini artırmıştı. Ayrıca yeni kışlalar yaptırarak yeniçerilerin, talim
ve eğitimlerini daha rahat yapmalarını sağlamıştı (Hammer, 2011, s. 236). Padişah,
yeniçerilerin ekonomik koşullarını iyileştirerek onları kendine bağlı güzide ve disiplinli
birlikler haline getirmeyi amaçlamıştı. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi yeniçerilerin de
içinde yer aldığı iktidar savaşları, Kanunî’yi zora sokmuştu.
Osmanlı’nın iki gözüpek padişahı yeniçerilerin örfe ve kanuna uymayan uygulamaları
ile disiplinsizleri karşısında yönetimde muktedir olduklarını göstermek için bazı idarî ve cezaî
tedbirler alarak ocağın, devletin hizmetinde olduğunu göstermek istemişlerdi. Ancak yapılan
düzenlemeler padişahların görev süreleri ile mahdum/sınırlı kaldığından yeniçeriler, iktidar
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üzerinde güçlerini fırsat buldukça göstermekten de çekinmemişlerdi. Kılıcın gücü, yönetimin
iradesini gölgelemeye başlamıştı.
Sonuç
Yönetim üzerine baskı kurarak istediklerini yaptırmayı amaçlayan yeniçerilerin, ilk
başkaldırışları II. Mehmet döneminde olmuştu. Güçlü bir iradeye sahip olan padişah, ocağı
düzene koymak için sıkı tedbirler almış olsa da yeniçerilerin isyan ateşini söndürememişti. II.
Mehmet’in şahsında durulan yeniçerileri isyanları, Yavuz ile Kanunî dönemlerinde yönetim
asker içindir anlayışına dönüşmüştü. Yeniçerileri disiplin altına alıp ocak üzerinde hâkimiyetini
kurmak isteyen Yavuz da büyük dedesi gibi ocak üzerinde düzenlemeler yapmış olsa da yapılan
yenilik, Yeniçeri Ağalığına saraya bağlı güvenilir komutanların yerleştirilmesinden öteye
gidememişti. Ayrıca sert mizaca sahip Yavuz, yeniçerileri tazir ve te’dip ederek ocak üzerine
hâkim olmayı da amaçlamıştı.
Kanuni dönemin de ise; yeniçeriler, saray içi iktidar savaşlarının en önemli aktörleri
arasında yerlerini almışlardı. Özellikle saltanat savaşlarının (Valide Hürrem Sultan) yoğun
olarak yaşandığı dönemde, yeniçerilerin önemi saltanat müddeileri üzerinde adeta bir baskı
unsuru oluşturmuştu. Bunun için yeniçeriler, ordu içerisindeki özgün ağırlıklarıyla, sarayın has
kulları olma avantajlarını kullanmışlardı. Böylece yönetime müdahalede bulunmaktan
çekinmeyerek güç ve otoritelerini yönetim üzerinde göstermişlerdi.
Kışladan yönetime uzanan kılıcın gücü, bir dönem merkezî yönetimin baş etmek
zorunda kaldığı sorunlar arasında yerini almıştı. Merkezi yönetim yaşanan sorunlar karşısında;
ocağı yeniden yapılandırıp yeniçerilerin yetiştirilmesine kadar ciddi reformlar yapamamış,
sadece sorunun çözümü için Ocak Ağasının, saraya sadık birinin olması ile yetinmişti. Merkezi
yönetim, bazı başıbozuk yeniçerilere ağır cezalar vererek sorunun çözülebileceğini
düşünmüştü. Ocağın ıslahı ile talim ve terbiyesine yönelik ciddi tedbirlerin alınamaması,
yeniçerilerin savaş sanatları alanında tam olarak eğitilememesi, klasik metotlarla ocağın idare
edilmesi ileri de yaşanacak sorunların kaynağını oluşturmuştu.
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ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK
Cultural Diversity in Early Childhood Education
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ÖZET
Erken çocukluk eğitimi önemli bir kültür alanıdır. Okul, çocukların sosyal gerçekliğin
farkına varmasına olanak tanıyıp onları güçlendirmeye yardımcı olur. Erken çocukluk
eğitiminde öğrencilerin demografik özellikleri değişmektedir. Bu demografik özellikler
çeşitlendikçe, kültürel çeşitliliğe dayalı eğitim ilkelerini yansıtan programlara ve uygulamalara
ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırmacılar erken çocukluk eğitiminde kültürel çeşitliliğe dayalı
programların oluşturulmasına yardımcı olabilecek çalışmalar gerçekleştirmektedir. Başarılı
projeler yürütebilmek için kültürel çeşitliliğin anlamını ve kültürel çeşitlilikle ilişkili
kavramların kapsamını anlamak oldukça önemlidir. Kültürel çeşitlilik kavramı, her bireyin
benzersiz olduğunu anlamayı ve bireysel farklılıkları tanımayı ifade eder. Irk, etnik köken,
cinsiyet, sosyoekonomik durum, yaş, fiziksel yetenekler, inançlar ve ideolojiler gibi
farklılıkların güvenli, olumlu ve besleyici bir ortamda araştırılması gerekmektedir. Kültürel
çeşitlilik, uluslararası düzeyde her seviyedeki okulun temel bir özelliği olarak kabul edilir.
Bireylerin birbirini anlaması ve çeşitliliğin zengin boyutlarını keşfetmesi için kültürel çeşitlilik
gereklidir. Çeşitlilik, ait olduğumuz gruplarla ve ait olduğumuz grupların dışındaki gruplarla
nasıl ilişki kurulacağını bilmeyi, bireysel kimlik haklarına saygı duymayı ve hiçbir kültürün
özünde diğerinden üstün olmadığını kabul etmeyi içerir. Çok kültürlü eğitim, bireylerin sosyal
olarak aktif hale gelmesini ve eleştirel düşünebilmesini hedeflemektedir. Bu eğitim hareketi,
toplumun dönüşümünün temellerini oluşturmaya yönelik yeni tutumlar ve yaklaşımlar
geliştirilmesini sağlamaktadır. Erken çocukluk eğitim ortamlarının değişen yapısı, öğretmenleri
tüm çocukların farklı ihtiyaçlarına daha duyarlı olmaya yönlendirmektedir. Çeşitliliğe değer
veren eğitim ortamı, ten rengi, dili, yeteneği, cinsiyeti, ırkı, görünümü, inancı, sınıfı vb.
özellikleri ne olursa olsun herkese saygı duyulan ve farklılıklara değer verilen bir yer olmalıdır.
Öğretmenler ön yargı karşıtı bir sınıf ortamı oluşturduğunda, çocuklar farklılıklara saygı
duymayı ve doğru olanı savunmayı öğrenirler. Ön yargı karşıtı öğretmenler, ayrım yapılmadan
tüm çocukların potansiyelinin geliştirilmesi gerektiği ilkesine bağlıdır. Çağdaş çok kültürlü
okullarda sunulan farklı kültürel ve sosyal unsurlar kültür alışverişi, kültürlerarası iletişim ve
etkileşimin geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada erken çocukluk eğitiminde
kültürel çeşitlilik konusu ve konuyla ilişkili kavramların çok yönlü olarak incelenmesi
hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimler: Erken Çocukluk Eğitimi, Kültürel Çeşitlilik, Çok Kültürlü Eğitim,
Ön Yargı Karşıtı Eğitim, Kapsayıcı Eğitim.
ABSTRACT
Early childhood education is an important cultural area. School helps children become
aware of social reality and empower them. Demographic characteristics of students change in
early childhood education. As these demographic characteristics diversify, there is a need for
programs and practices that reflect educational principles based on cultural diversity.
Researchers are carrying out studies that can help create programs based on cultural diversity
in early childhood education. It is very important to understand the meaning of cultural diversity
and the scope of concepts related to cultural diversity in order to carry out successful projects.
The concept of cultural diversity means understanding that each individual is unique and
recognizing individual differences. Differences such as race, ethnicity, gender, socioeconomic
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status, age, physical abilities, beliefs and ideologies need to be explored in a safe, positive and
nurturing environment. Cultural diversity is internationally recognized as a key feature of
schools at all levels. Cultural diversity is necessary for individuals to understand each other and
explore the rich dimensions of diversity. Diversity includes knowing how to relate to the groups
we belong to and groups outside of those we belong to, respecting individual identity rights,
and recognizing that no culture is intrinsically superior to another. Multicultural education aims
to enable individuals to become socially active and think critically. This educational movement
provides the development of new attitudes and approaches to lay the foundations for the
transformation of society. The changing structure of early childhood education environments
directs teachers to be more sensitive to the different needs of all children. An educational
environment that values diversity should be a place where everyone is respected and diversity
is valued, regardless of skin colour, language, ability, gender, race, appearance, religion, class,
etc. When teachers create an anti-bias classroom environment, children learn to respect
differences and stand up for what is right. Anti-bias teachers are committed to the principle that
all children's potential should be developed without discrimination. The different cultural and
social elements offered in contemporary multicultural schools help to develop cultural
exchange, intercultural communication and interaction. In this study, it is aimed to examine the
subject of cultural diversity in early childhood education and the concepts related to the subject
in a multifaceted manner.
Keywords: Early Childhood Education, Cultural Diversity, Multicultural Education,
Anti-Bias Education, Inclusive Education.
1. GİRİŞ
Kültür kolektif bir düşünme, hissetme, ilişki kurma ve dolayısıyla var olma biçimi
olarak tanımlanabilmektedir. Kültür, bireylerin doğal ve sosyal çevreleriyle olan
etkileşimlerinden etkilenen bir dünya görüşünden ortaya çıkan yaşam değerlerinin çekirdeğidir
(Ramirez, 2006).
Kültür genellikle ortak bir anlam sistemi olarak görülür. Kültür, bireyler arasında bir
nesilden diğerine anahtar sembollerin, fikirlerin, bilgilerin ve değerlerin aktarımını gerektiren
belirli gruplar içindeki sosyalleşme süreçleri yoluyla aktarılır (Fischer, 2009).
Kültür, bireylerin varlıklarını ve eylemlerini anlamlandırma biçimlerini ifade eder.
Bireyler anlam sistemleri oluşturarak organize olma eğilimindedir. Sosyal deneyimler bireyler
tarafından bir kültüre dönüştürülmektedir. Burada kültürün değişken ve çok boyutlu bir süreç
olarak algılanması önem taşımaktadır. Kültür, bünyesinde karmaşık ve dinamik birçok yapı
barındırmakta ve anlam oluşturma pratiklerini içermektedir. Kültür sosyal organizasyonların
farklı seviyelerinde işlemektedir. Toplumsal hayatta yalnızca etnik köken değil, pek çok şey
kültüreldir (Watkins & Noble, 2008).
İnsan doğası ile kültür ve kültür ile kişilik arasındaki sınırlar birer tartışma konusudur.
Kültür insan doğasından ve bireyin kişiliğinden ayırt edilmelidir. Bireylerin belirli bir şekilde
düşünüp davranması kültürel değil, kendine özgüdür. En az iki birey tarafından paylaşılan
kültür geniş bir kapsama sahiptir. Bir fikrin veya bir davranışın kültürel olarak kabul
edilebilmesi için, bir sosyal grup veya toplum tarafından paylaşılması gerekmektedir. Kültür,
sosyal gruplar tarafından paylaşılan ve bu grupların üyelerinin davranışlarını ve diğer bireylerin
davranışlarının anlamına ilişkin yorumlarını etkileyen bir dizi temel varsayımlar, değerler,
yaşam eğilimleri, inançlar, politikalar, prosedürler ve davranışsal geleneklerdir. Kültür
öğrenilir, miras alınmaz. Kişinin genlerinden değil, sosyal çevresinden kaynaklanır. İnsan
doğası, tüm insanların ortak noktasıdır. Bireylerin zihinsel yazılımındaki evrensel düzeyi temsil
eder ve genleriyle miras alınır. Bireylerin sevgi, öfke, neşe, üzüntü ve korku hissetme yeteneği,
başkalarıyla ilişki kurma ihtiyacı, çevreyi gözlemleme yeteneği ve birçok şey bu zihinsel
yazılımın içinde yer alır. Bireylerin duygularla ne yaptığı, korkuyu, sevinci, gözlemleri nasıl
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ifade ettiği ise kültür tarafından belirlenmektedir. Bireyin kişiliği ise, başka hiçbir insanla
paylaşmadığı benzersiz zihinsel programlar dizisidir. Kısmen bireyin benzersiz gen setiyle
miras alınan ve kısmen öğrenilen özelliklere dayanır. Kişilik, benzersiz kişisel deneyimlerin
yanı sıra kolektif programlamanın yani kültürün etkisiyle şekil alır (Spencer-Oatey, 2012).
Bireylerin kendi dünya anlayışları ve algılarından nasıl anlam inşa ettikleri, içinde
yaşadıkları toplumların baskın değerleri ve inançlarından büyük ölçüde etkilenir. Değerler ve
inançlar kültürler arasında benzer olabilir veya her kültüre özgü olabilir. Bu kendine özgü
değişkenlerin, öğrencilerin öğrenme anlayışlarının ve farklı kültürel gruplar arasındaki
öğrenme çıktılarının anlaşılmasını sağlayabileceği düşünülmektedir. Öğrenme sürecinin
kültürel boyutlarının dikkate alınması önem taşır. Kültürel çeşitliliğe duyarlılık, eğitim
sistemlerinin içeriği üzerinde düşünmeye teşvik eder. Kültürel çeşitlilik, eğitim içeriği ile
eğitim yöntemlerinin bağlamsal uygunluğunu sağlamaya yardımcı olur (Pillay et al., 2000;
Unesco, 2009).
Kültürel çeşitlilik, 21. yüzyılda önemi artan bir olgudur. Kültürleri farklı olan insanlarla
etkileşim fırsatı ve ihtiyacındaki çarpıcı artış, küreselleşme ve göçün kritik etkilerinden biridir.
Öğrencilerin kültürel çeşitliliğe yönelik tutumları üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu
araştırmalar, kültürel çeşitlilik olgusunun açıkça ortaya çıktığını göstermektedir (Holmgren &
Jonsson, 2013). Bu çalışmada erken çocukluk eğitiminde kültürel çeşitlilik ve ilişkili
kavramların çok yönlü olarak incelenmesi hedeflenmiştir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Kültürel Çeşitlilik
Genel olarak kültürel çeşitlilik, son yıllarda çok dikkat çeken ve farklı bağlamlarda
üzerine çok fazla araştırma yapılan bir kavramdır. Kültürlerin nasıl farklılaştığı konusunda çok
önemli araştırmalar yapılmıştır. Kültürel çeşitlilik kavramını anlamak için araştırmacılar
tartışmaya kültürün ne olduğunu tanımlayarak başlarlar. Çeşitlilik, kısmen birçok anlama
gelebilecek geniş bir kavram olduğu için günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Kültürel
çeşitlilik, değerler, normlar ve davranışlarda farklılık gösteren bir sosyal sistem içinde farklı
kültürlerin varlığı olarak ifade edilebilmektedir. Çoğu araştırmacı, çeşitliliği, insanların bireysel
olarak sahip olduğu tüm farklılıklar olarak tanımlamaktadır. Fiziksel nitelikler, diller, sınıf,
inançlar ve cinsiyet kimliğindeki farklılıkların yanı sıra kültür ve etnisiteyi de içerecek şekilde
çeşitlilik açıklanmaya devam edilmektedir (Holmgren & Jonsson, 2013).
Kültür, birçok anlamı olan bir kelimedir. Belirli bir toplumun üyelerinin inançları,
tutumları, gelenekleri, davranışları ve sosyal alışkanlıklarının toplamı kültür olarak tanımlanır.
Genel anlamda kültür, en yaygın olarak, bir insan toplumu tarafından üretilen ve bir nesilden
diğerine aktarılan bilgi, beceri, davranış, tutum ve inançları kapsar. Kültürel çoğulculuk,
kültürel çeşitliliği teşvik etmeye çalışan ve bir birlik temeli oluşturan, böylece kültürü geniş
ölçüde farklı etnik deneyimleri paylaşarak zenginleşen uyumlu bir toplum haline gelebilecek
bir fikir olarak adlandırılır (Wang et al., 2011).
Sosyal hayatta pek çok heterojen grup yer almaktadır. Kültürlerarası iletişim, kendi
grupları içinde olduğu kadar diğer sosyal gruplarla da anlam inşa eden ve bunun için mücadele
eden heterojen gruplar arasındaki çok boyutlu ilişkileri içerir. Kültürlerarası iletişim sosyal
süreçlere odaklanmalıdır. Sosyal uygulamaların ve ilişkilerin yakından incelenmesi,
farklılıkların nasıl ifade edildiğinin ve anlamların nasıl dönüştürüldüğünün anlaşılmasını sağlar
(Mato, 2012).
İnsanların benlik kavramlarında, sosyal yönelimlerinde, bilişsel akıl yürütmelerinde,
algı ve dikkatlerinde, işbirliği ve diğer birçok alanda sistematik olarak kültürel çeşitlilik
gözlenmektedir. Çoğu psikolog, kültürün biliş ve davranışı şekillendirmede oynadığı rolü kabul
etmektedir. İnsan bilişi ve davranışının yalnızca genetik mirasla değil, aynı zamanda kültürel
mirasla ve sosyal öğrenmeyle şekillendirildiği düşünülmektedir. Kültür, sosyal öğrenme ve
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kültürel aktarım yoluyla başkalarından edinilen tüm bilgi, inanç, değer ve tutumları kapsayacak
şekilde geniş bir şekilde tanımlanmaktadır (Mesoudi, 2019).
Eğitimin hedefi, yaşamı bütünlüğü içinde teşvik etmek, küreselleşmenin ışığında farklı
kültürlerin en güzel ifadelerini bir araya getirmek ve dayanışmayı sağlamaktır. Bu hedefin
gerçekleştirilebilmesinde baskın materyalist dünya görüşü ile mücadele etmek önem taşır. Her
ülke dünyanın gerçekliği ile de mücadele etmek zorundadır. Küreselleşme olgusu karmaşık,
çok yönlü bir gerçekliktir. Küreselleşme kuşkusuz ekonomik, sosyal ve kültürel bölünme başta
olmak üzere her tür bölünmeyi meydana getirmektedir. Ülkeler arasında büyüyen bir uçurum
söz konusudur. Desteklenen değerler rekabetçilik, aşırı bireycilik, tüketimcilik, materyalizm ve
sahip olma şeklindedir. Eğitim kurumları da dahil olmak üzere tüm toplumsal kurumlar, bu
değerlere bağımlı hale gelmektedir. Bu eğilim pek çok toplumsal sorunu beraberinde
getirmektedir. Giderek küreselleşen bir dünyada kültürel çeşitliliğin eğitimle desteklenmesi
toplumsal sorunların önlenebilmesinde önemli bir çözüm yoludur (Ramirez, 2006).
2.2. Çok Kültürlü Eğitim
Kültürlerarası farkındalık, kültürel çeşitliliğin tanımlanması, değerlendirilmesi, uygun
ve etkili davranışların geliştirilmesini gerektirir. Kültürlerarası iletişime duyarlılık, olumlu
tutumlar geliştirme yeteneğini kapsar. Farklı kültürleri anlamak ve kültürlerarası duyarlılığı
geliştirmek, iletişim becerilerini geliştirmekle mümkündür. Bireylerin farklı kültürlerdeki
bireyleri algıladığını davranışlarıyla göstermesi kültürel duyarlılığın göstergesidir. Bireylerin
farklı kültürlerden bireylerle iletişimde beden dilini, konuşma dilini, ifadelerini ve
davranışlarını değiştirebilmesi, iletişim becerilerini iyi kullandığını ifade etmektedir. Bu
bağlamda bireylerin çok kültürlü ortamlardaki başarısında sahip oldukları iletişim becerileri
çok önemli rol oynamaktadır. Kültürlerarası duyarlılık, farklı kültürleri olduğu gibi kabul etmek
ve olumlu tutumlarla yaklaşılması gerekliliğidir. Olumlu tutumlar ise farklılıkları olduğu gibi
ön yargısız ve etnik merkezcilikten uzak değerlendirebilmektir. Bireylerde bu yeterliklerin
geliştirilmesinde eğitime rol verilmelidir (Mercan, 2016).
Eğitim, bireylerin potansiyelini geliştirme sürecidir. Birey eğitimle hem kendisinin hem
de başkalarının gelişimine katkıda bulunabilir. Kaliteli eğitim, bireylerin öğrenmesine,
kişiliğine, ilişki kurma ve var olma biçimlerine katkıda bulunup yaratılışının bütününe dayalı
değerleri besler. Bireylerin kendilerini anlamalarına ve nasıl düşündükleri, nasıl hissettikleri,
nasıl davrandıkları ve diğer bireylerle nasıl ilişki kurduklarını ayırt edebilmelerine yardımcı
olması eğitimin başarılı olduğunun göstergesidir. Toplumsal refahın desteklenmesinde
bireylerin kendi kültürlerinin yanı sıra kendileri dışındaki diğer grupların kültürlerinin
harmanlanarak toplumsal hayata dahil edilmesi gerekmektedir. Bireylerin kültüründeki
dinamizmi beslemek için eğitimciler, diğer kültürlerle işbirliğini teşvik eden uygulamalara yer
vermelidir (Ramirez, 2006).
Kültürel çeşitliliğe sahip bir toplumda, etnisite ve eğitim arasındaki ilişki ve öğrencilerin
eğitimsel dezavantajı veya avantajı hakkında sıklıkla düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar
etnisitenin başarı üzerinde etkili bir faktör olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Araştırmalarda
genellikle sosyokültürel arka plan temelinde etnisite, dil, sosyal sınıf ve cinsiyet arasındaki
ilişkinin karmaşıklığı vurgulanmaktadır (Watkins & Noble, 2008).
Etkili kültürlerarası öğretimin bireylerin öğrenme alışkanlıklarını geliştirmeye yardımcı
olduğu düşünülmektedir. Bazı öğrenciler bilgileri dikkatle dinleyerek ve notlar alarak, bazıları
ise diğer öğrencilerle iletişim kurarak ve işbirlikçi etkinlikler aracılığıyla daha iyi
öğrenebilmektedir. Yeni bir akademik kültüre geçiş için öğrencilerin etkili öğreniciler olmaları,
farklı beceriler edinmelerini ve toplumsal hayatta değer verilen davranışları benimsemelerini
gerekmektedir (Leask & Carroll, 2013).
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2.3. Ön Yargı Karşıtı Eğitim
Kültür sosyalleşme süreciyle öğrenilir. Kültürel gruplar içinde ve kültürler arasında
insan etkileşimi ve iletişim yoluyla sürekli olarak anlam inşa edilir. Kültürel öğrenme,
öğrenciler ve öğretmenler için dinamik, gelişimsel ve devam eden bir süreçtir. Öğrenci
gruplarındaki kültürel çeşitlilik, öğretme ve öğrenme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ön
yargı karşıtı eğitim, öğrencilere öğrenenler olarak odaklanmayı, çeşitliliğe saygı duymayı ve
uyum sağlamayı, bağlama özel bilgi ve destek sağlamayı, kültürler arası anlamlı diyalog
kurmayı ve katılımı kolaylaştırmayı, uyarlanabilir, esnek ve kanıtlara duyarlı olmayı ve
öğrencileri küreselleşmiş bir dünyada yaşam için hazırlamayı sağlamaktadır. (Leask & Carroll,
2013).
Ön yargı karşıtı eğitim, çocukların potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve günlük
yaşamlarında insan çeşitliliği, benlik, güç ve ön yargı kavramları hakkında eleştirel
düşünmelerini sağlar. Topluluklar savunmasız hale geldikçe ve ayrımcılık dünya çapında
ağırlaştıkça, ön yargı karşıtlığı desteklenmelidir. Ön yargı karşıtı eğitim ilkeleriyle uyumlu bir
erken çocukluk eğitimi, öğrencilerin kimlik, çeşitlilik ve sorumluluk duygularının adil bir
toplulukta gelişimini destekler (Kok & Yang, 2021).
Ön yargı karşıtı bir erken çocukluk bakımı ve eğitimi programı, günlük yaşamın tüm
yönlerinin merkezine çeşitlilik ve eşitlik hedeflerini koymaktadır. Hâlihazırda var olan öğrenme
ortamına yeni materyaller ve aktiviteler eklemekten çok daha fazlasını içermekte, geniş
sistemik değişiklikler gerektirmektedir. Öğrenme ortamı ve müfredatın yanı sıra eğitim
programı, eğitim politikaları, prosedür ve süreçlerin hepsi devreye girer. Değişim, çocuklara ve
ailelere hizmet eden bireylerin tutumlarını da içerir. Ön yargı karşıtı eğitim bir değişim sürecidir
(Nimmo, 2015).
Çocukluğun geleneksel bakış açıları, çocukları benmerkezci bir düzeyde hareket eden
pasif öğreniciler olarak görmektedir. Piaget ve Kohlberg gibi araştırmacılar, küçük çocukların
sosyal anlayış ve yeterliliklerini geliştirmek, sosyal adalet konusunda bir farkındalık ve
duyarlılık geliştirmek için çok az kapasiteye sahip oldukları görüşünü savunmaktadır. Bununla
birlikte, güncel araştırmalar çocukların dünyalarının sosyal inşasında aktif katılımcılar olarak
görülmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca okul öncesi yıllar, çocukların
yalnızca kendi dünyalarını ve bu dünyada nasıl hareket edeceklerini anlamalarını değil, aynı
zamanda aile, kültür ve toplumun tutum ve değerlerini özümseyerek etik yeteneklerini
geliştirmede de biçimlendiricidir (Hawkins, 2014).
2.4. Kapsayıcı Eğitim
Kültürel farklılıkların inançları, davranışları ve beklentileri etkilediği düşünülmektedir.
Düşük bağlamlı bir kültürde, bireyler arasında açık sözlü iletişim baskındır, oysa yüksek
bağlamlı bir kültürde iletişim büyük ölçüde bağlama dayalıdır, dolayısıyla örtüktür. Bu nedenle,
kültürel farklılıkların müfredat tasarımını önemli ölçüde etkilediği ve sürdürülebilirlik için
erken çocukluk eğitimi müfredatının dikkate alınması gerektiği açıktır. Etkileşimli ilişkiler,
kültürel kapsayıcılık tarafından desteklenen günlük yaşamlarda entelektüel, fiziksel ve
duygusal katılımı dikkate alır. Sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik olarak kültürel açıdan
duyarlı ve kapsayıcı bir müfredat geliştirmek için, farklı kültürel geçmişlerden gelen tüm
paydaşlar, eğitim politikalarının, müfredat içeriğinin ve pedagojik stratejilerin tasarlanması ve
oluşturulmasına dâhil edilmelidir (Kim & Dreamson, 2020).
Kapsayıcı eğitim savunucuları, insan çeşitliliğine saygı gösterme sorumluluğu olan
demokratik bir anlayışı vurgulamaktadır. Bu anlayışta, eğitime evrensel erişimi sağlamak için
eşitlik ilkesine uyulması gerektiği savunulmaktadır. Kapsayıcılık, uygun eğitim programları,
öğretim yöntemleri ve öğrenme materyalleri ile öğrencilerin yeteneklerini ve ihtiyaçlarını
tanıyan ve destekleyen bir eğitim sistemi tasarlanarak bu tür bir eşitlik veya adaletin elde
edilebileceği görüşüne dayanmaktadır (Kirschner, 2015).
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Kapsayıcı eğitim, eğitim sistemlerinin farklılıklara saygı değeri etrafında fikir birliğinin
olduğu kapsayıcı bir kültüre sahip olması gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. Bu yaklaşım,
tüm öğrencilere öğrenme fırsatlarına erişim sağlama taahhüdünü kapsamaktadır. Ayrıca,
sistemin her seviyesindeki eğitimcilerin temel ilkeleri benimsemeleri ve uygulamaya istekli
olmaları eğitimin etkililiğini artırmaktadır (Mitchell, 2015).
Okul öncesi öğretmenlerinin tüm çocuklar için kapsayıcı bir ortam geliştirmedeki rolü
ve öğretmenlerin bakış açısı birçok araştırmada konu alınmıştır. Yapılan çalışmalar
öğretmenlerin kapsayıcı eğitimi şekillendirmede etkin bir role sahip olduğunu göstermektedir.
Öğretmenlerin kapsayıcı eğitimle uyumlu bir bakış açısına sahip olmaları ve bu yaklaşımla
eğitim ortamını şekillendirmeleri önem taşımaktadır (Andresen, 2013).
2.4. Erken Çocukluk Eğitiminde Kültürel Çeşitlilik
Kültürel çeşitlilik konusu, erken çocukluk alanında önemli bir odak noktası haline
gelmiştir. Kültürel çeşitlilik kavramı sosyal adalet ve eşitlik ilkelerine dayanmaktadır. Özünde
belirli kültürel kimliklerin veya toplulukların sadece baskın kültürel gruba uymadıkları için göz
ardı edilmemesi gerektiğine dair anlayışı içermektedir. Bu anlayışla, erken çocukluk eğitiminde
kültürel çeşitliliğe ve herkesin katkısına eşit ağırlık değer veren, adil, kapsayıcı bir eğitim
anlayışı önerilmektedir (Ang, 2010).
Kültür, sosyalleşirken etkileşimde bulunduğunuz insanlardan öğrenilir. Farklı nesillerin
birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu gözlemlemek kültürün insanlar arasında gerçekleşen
sembolik aktarımını görmenin en güzel yollarından biridir. Dünyanın iki bölgesinde tam olarak
aynı anda doğan iki bebeğe, fiziksel ve sosyal uyaranlara çok farklı şekillerde tepki vermeleri
öğretilebilir. Örneğin, bazı bebeklere yabancılara gülümsemeleri öğretilirken, diğerlerine
yalnızca çok özel durumlarda gülümsemeleri öğretilir. Bazı kültürlerde çocuklardan ne yapmak
istediğine ve neyi tercih edeceğine dair karar vermeleri çok erken yaşlardan itibaren istenirken,
bazı kültürde ise bir ebeveynin çocuğa asla ne yapmak istediğini sormadığı, sadece çocuğa ne
yapması gerektiğini söylediği görülebilmektedir. Bu noktada, bir kültürün temelini oluşturan
ailelerin çoğunda veya tümünde bulunan benzerliklerin incelenmesi önem taşımaktadır
(Spencer-Oatey, 2012).
Erken çocukluk eğitiminin, çocukların bakış açılarının ve iletişim becerilerinin
geliştirildiği bir yer olması beklenmektedir. Çoğu toplumda erken çocukluk eğitimi bireylere
kültürel çeşitlilikle yaşama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu yönüyle anaokulları,
çocukları uluslararası hale gelen bir toplulukta yaşama hazırlayabilecek sosyal ve kültürel bir
eğitim ortamı olarak ifade edilmektedir. Erken çocukluk eğitiminde kültürel çeşitlilik
çocukların kendi kültürel mirasının farkında olma, başka kültürlerle etkileşim kurma,
başkalarının durumlarını ve değerlerini anlama ve onlarla empati kurma becerilerine katkıda
bulunmalıdır (Löfdahl & Hägglund, 2012).
Kültürel olarak kapsayıcı bir öğrenme ortamında öğretme ve öğrenme, öğretmenlerin
ve öğrencilerin çabasını gerektirir. Öğretmenler için amaç, tüm öğrencileri farklı bakış
açılarıyla ve alternatif dünya görüşleriyle tanıştıran bir öğrenme kültürü oluşturmaktır.
Kapsayıcı öğretimle öğrenciler teşvik edildikçe, farklı kültürlerdeki akranlarının bilgilerine
saygı duymaları ve değer vermeleri daha olası hale gelmektedir. Çeşitliliğe saygı duymak ve
uyum sağlamak, öğretmen tarafından tüm öğrenciler için daha kapsayıcı bir öğretim ortamı
oluşturmaya yönelik her türlü girişimin etkililiği üzerinde düşünmeyi gerektirmektedir (Leask
& Carroll, 2013).
Modern toplumlarda çocukluğun değişen doğası ve küresel yaşlanma sorunu göz önüne
alındığında kaliteli erken çocukluk eğitimine yatırım yapılması önem taşımaktadır. Çocukların
toplumun geleceği olarak kabul edilmesi kaliteli erken çocukluk eğitimini gerekli kılmaktadır.
Doğurganlığın düştüğü ve küresel yaşlanmanın yaşandığı toplumlarda, küçük çocuklara
yönelik programlara yapılan yatırımlar, onları üretken vatandaşlar olmaya hazırlayacak değerli
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deneyimler sağlayacaktır. Ayrıca, gelişmiş dünyada küresel yaşlanma ve düşen doğurganlık ile
başa çıkma stratejilerinden bir diğerinin göç olduğu dikkate alındığında, devlet destekli çocuk
bakımı ve erken eğitime sahip ülkelerde, göçmen çocukların bu kurumlara devam etmesinin
yeni kültürlerini öğrenmelerini sağladığı söylenebilir. Bu noktada erken çocukluk eğitiminin
niteliği, en az nicelik veya bulunabilirlik kadar önemli hale gelmektedir. Anaokulları, kültürel
çeşitliliği geliştirmek için kültürlemenin ötesine geçen yenilikçi projeler geliştirerek eğitime
katkı sağlamaktadır. Kaliteli erken eğitime yatırım yapmak çocukların çocukluk yaşamlarını
zenginleştirmektedir. Tüm çocuklar toplumsal kaynaklardan adil bir pay almayı hak etmektedir
(Corsaro, 2000).
Çocukların kendi ve diğerlerinin sınırlarını ve anlamlarını anlamaları, kültürel bağlamda
kök salmış erken gelişimin temel bir yönüdür. Bununla birlikte, kültürel değerler kişisel
tercihlerin uygulanmasını sınırlayabilir ve şekillendirebilir. Birbirine daha bağımlı kültürlerde,
çocukların kişisel tercihleri ve eylemleri, çocukların kendilerini özdeşleştirdiği topluluklar
üzerinde iyi bir şekilde yansıtmaları gereken toplumsal yükümlülükler veya beklentiler
tarafından sınırlandırılabilir. Kültür, çocukların kendilerini ve dünyayı anlamlandırdıkları
dinamik gelişim sürecini besleyen, birçok kaynaktan kaynaklanan bir yapı olarak
anlaşılmaktadır. Kültür, çocukların nasıl düşündüklerini, ne düşündüklerini ve mümkün olanın
sınırlarını şekillendirir, ancak çocukların kendileri tarafından yeniden keşfedilebilir. Erken
çocukluk eğitimi alanının, çocuk gelişimini şekillendiren ve onun tarafından şekillendirilen
akışkan bir yapı olarak kültürün bu kavramsallaştırmasını dikkate alması gerekir (Reid et al.,
2019)
3. SONUÇ
Sosyokültürel sistemlerdeki değişimleri anlamada öğrenmeden faydalanılmaktadır.
Öğrenmeyi anlamaya yönelik ilgi artmaya devam etmektedir. Küreselleşmeyle birlikte
toplumun değişen kültürel yapısına ve kültürler arası anlayışına duyulan ihtiyaç nedeniyle
öğrenmeye ilişkin kavramlar ve öğrenme stratejilerinin kullanımı giderek daha önemli hale
gelmektedir (Pillay et al., 2000).
Kültür, bireysel ve psikolojik bir yapı olduğu kadar sosyal bir yapıdır. Bir dereceye
kadar kültür, bireysel olarak her birimizde mevcut olduğu kadar küresel ve sosyal bir yapı
olarak da var olmaktadır. Kültürdeki bireysel farklılıklar, insanlar arasında fikir birliği ile
kültürlerini oluşturan tutumları, değerleri, inançları ve davranışları benimseme ve bunlara
katılma derecesinde gözlemlenebilir. Bu değerlere veya davranışlara göre hareket edilmesi, o
kültürün paylaşıldığını göstermektedir (Spencer-Oatey, 2012).
Kültürel çeşitliliğe uyum sağlayarak kültürler arasında etkili bir şekilde öğrenme
gerçekleşebilmektedir. Öğrencilerin dilsel, kültürel ve eğitimsel geçmişlerini öğrenmek, yerel
öğrenci nüfusunun kültürel ve akademik geçmişlerindeki çeşitliliği kabul etmek ve öğrencileri
yeni öğrenme yaklaşımlarını denemeye teşvik etmek bu alana fayda sağlamaktadır (Leask &
Carroll, 2013).
Sonuçlar, küçük çocukların insan çeşitliliği ve önyargı karşıtlığı ile ilgili kavramları,
varsayımları ve ön yargıları olduğunu doğrulamaktadır. Çocukların adalet ve adaletsizliği
anlama konusunda örtük bir yatkınlığı olduğu için, ön yargılar öğrenilebilir ve öğrenilmeyebilir.
Ön yargı karşıtı eğitimin erken çocukluk döneminde başlayabileceğini ve başlaması gerektiğini
gösteren birçok bulgu söz konusudur. Ayrıca, yapılan çalışmalar çocukların ön yargılara karşı
tutumlarının hem kalp hem de zihin yoluyla, empatik bakış açısı alma ve mantıksal akıl yürütme
yoluyla geliştirildiğini göstermektedir (Kok & Yang, 2021).
Evrensel bir konu olan sürdürülebilirlik için erken çocukluk eğitimi, belirli çocuklar
veya ülkelerle sınırlı olmaktan ziyade herkes için tasarlanmıştır. Evrensellik, tüm çocukları,
sürdürülebilirlik sorunlarıyla ilgili yeni normlar, inançlar, değerler ve tutumlar gerektirdiğine
inanılan, insanları ve dünyayı önemsemenin sürdürülebilir yollarına yönelik eylemlerde
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bulunmaya yönlendirmeyi amaçlar. Yaşam biçimleri kültürlerde derin köklere sahiptir ve
sürdürülebilir kalkınma, kültüre gömülü dünya görüşlerini ve zihinsel modelleri
dönüştürmektir. Bu tür kültürel anlayışların, tüm çocukların kültürel olarak farklı olan bu
dünyaya aktif olarak katılmalarını sağlamak için eğitime dahil edildiği düşünülmektedir (Kim
& Dreamson, 2020).
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ÖZET
Yaşanabilir kentsel mekânları planlamak ve tasarımını yapmak farklı meslek disiplinlerinin
ortak çalışma alanına girmektedir. Yaşanabilir bir kent oluşturma hedefi, şehir planlama,
mimarlık ve peyzaj mimarlığı gibi pek çok meslek disiplinini de ilgilendiren bir konudur. Bu
çalışmada hedeflenen Bartın kentinin yaşanabilirliğinin araştırılmasına olanak sağlayan dünya
örneklerinin incelenmesidir. Bu örneklerden öncelikli olarak belirtici nitelik taşıyan WRI
(Dünya Kaynaklar Enstitüsü’ nün) düzenlediği WRI Ross yarışması çalışma için bir altlık
olarak değerlendirilmiş ve çalışmanın ana omurgasını oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda
kaynak değerleri bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Bartın kentinin yaşanabilirliği
belli bileşenler ile ortaya çıkartılmış olacaktır. Bu bağlamda devam eden saha çalışmaları ve
verilerin toplanması ile birlikte Bartın kenti ile karşılaştırmalı olarak yaşanabilirlik olgusu
değerlendirilmiş ve bu değerlendirme sonucunda kente ait yaşanabilirlik olgusunun
arttırılmasını sağlayacak ilk öneriler sunulmuştur. Devam eden çalışmanın Bartın kentinin
farklı parametreler ile değerlendirilmesinin gerek yerel yönetimler gerekse ilgili disiplinlere ve
kurumlara da katkı sunması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaşanabilir kentler, WRI Ross, Bartın kenti, yaşanabilirlik, peyzaj
ABSRACT
Planning and designing livable urban spaces is a common work area of different professional
disciplines. The goal of creating a livable city is an issue that concerns many professional
disciplines such as city planning, architecture and landscape architecture. The aim of this study
is to examine the world examples that allow the research of the livability of the city of Bartın.
Among these examples, the WRI Ross competition organized by WRI (World Resources
Institute), which is primarily indicative, has been evaluated as a base for the study and
constitutes the main backbone of the study. As a result of the study, the livability of the city of
Bartın, which has an important potential in terms of resource values, will be revealed with
certain components. In this context, with the ongoing field studies and data collection, the
livability phenomenon was evaluated in comparison with the city of Bartın, and as a result of
this evaluation, the first suggestions were presented to increase the livability phenomenon of
the city. Evaluation of the city of Bartın with different parameters of the ongoing study is
expected to contribute to both local governments and related disciplines and institutions.
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1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze kentte yaşayan kentli oranı sürekli artan bir ivme olarak değişim göstermektedir.
Bu artan ivme kente ve kentli bireylere pek çok olumlu veya olumsuz etkiler sunmaktadır. Bu
etkilerden birine de kişilerin toplumsal refah seviyesini referans alan yaşanabilirlik kavramı
diyebiliriz. Yaşanabilirlik kavramı günümüzde pek çok farklı açıklamalar ile tanımlanmaktadır.
Karaer’e göre; yaşanabilir kentler için planlama ve tasarım ilkeleri, mekanların işlevselliğinden,
doğal kaynaklara, ekonomiye ve sosyal yapıya kadar pek çok kriteri içermektedir. Bir kentin
sağlıklı olmasından kastedildiğinde o kentin yaşanabilirlik kriterlerine sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Kentlerdeki yaşam kalitesi, estetik ve işlevsellik açısından dengeli mekanlar
üretilerek sağlanmaktadır. Yaşanabilirlik, insanın bireysel ve kolektif refahına ve o yerleşimin
sakini olmaktan dolayı duyacağı tatmin duygusuna katkıda bulunacak mekânsal, sosyal ve
çevresel karakteristiklere ve kaliteye işaret eder. (Keleş, 2010).
Afacan (2015) dönüşüm açısından bakarak; yaşanabilir kentleri tüm bireylerin ve toplumsal
grupların özgür ve rahatça bir araya geldiği, erişebildiği, kullanabildiği, paylaşabildiği ve
bütünleşebildiği yaşam alanları olarak betimlemiştir. Ona göre, herkes için okunaklı ve
erişilebilir kent mekanları toplumsal yaşama katılabilmenin vazgeçilmezidir. Parlak’a göre
(2011) yaşanabilirlik, bir şehrin bireylerin yaşamasına elverişli tüm şartlarının
değerlendirilmesi ve ölçülmesine ilişkin parametreler bütünüdür.
Yaşanabilirlik kavramı için yapılan önemli tanımlamalardan biri de çalışma konusunun
belirlenmesi aşamasında kaynak olan WRI (Dünya Kaynaklar Enstitüsü’ nün) düzenlediği WRI
Ross yarışmasıdır. Sürdürülebilir kentsel gelişim politikalarını yaygınlaştırmak için çalışmalar
yürüten WRI, yarışmada ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan çok yönlü dönüştürücü projeleri
değerlendirmektedir. (WRI, 2019)
WRI Ross yarışması 2019 finalistleri arasında olan Eskişehir kentinin yarışmada finalist olarak
seçilmesini sağlayan kriterler Bartın kenti için de benzerlik göstermektedir. Çalışmanın
araştırma aşamasında bu karşılaştırmalar yapılırken hangi kriterler olduğu konusuna da
değinilmiştir.
2. YAŞANABİLİRLİK KAVRAMI
Yaşanabilirlik kavramı çok boyutlu bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşanabilirlik
olgusu pek çok farklı bileşenin bütünleşmesi ile oluşur. Bu sebeple bu olgunun hem özgün
değer taşıması hem de geniş çaplı araştırma amacını sağlaması açısından başka perspektiflerden
konuya ilişkin değerlendirmeler de incelenmiştir. Yaşanabilirlik kavramının bileşenleri ve
farklı perspektiften olan düşünceleri kapsayan kısıma konuya ilişkin literatür taramaları
aşamasında yer verilmiştir.
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2.1. Farklı kaynaklara göre yaşanabilirlik kavramı
Sarı ve Kindap’ a göre (2018) yaşanabilirlik kavramı ile ilgili açıklamasında ekonomik
büyümenin sürdürülebilir olması ve refahın yaygınlaştırılması, insanların bulundukları
mekânlarda yaşam kalitesinin ve yaşanabilirlik standartlarının çevreye duyarlı bir şekilde
yükseltilmesi halinde mümkün olacağına değinmiştir. Bu bakımdan şehirlerin yaşam kalitesi
düzeyinin ölçülmesi bir ihtiyaç haline geldiğine, halihazırda ülkemizde, şehirlerin
yaşanabilirlik düzeyini ölçebilecek ve politika belirleme surecine hazır bulunmadığı sonucuna
varmıştır. Sarı ve Kindap bu çalışması ile ülkemizde yürütülen çalışmalar ile dünyadaki farklı
ülke ve uluslararası kuruluş deneyimlerini bir arada incelemişlerdir. Bu incelemeler de bu
çalışmanın araştırma aşamasına olanak sağlamıştır.
Melikoğlu Eke ve Fitöz’ e göre (2014) bir dinamikler bütünü olan yaşanabilirlik, insanların
yaşamasına elverişli tüm koşulların değerlendirilmesine ve ölçülmesine ilişkin bir kavramdır.
İnsanların temel ve daha üst düzey nitelikteki gereksinimlerinin karşılanma düzeyi ve insani
gelişme olanakları yaşanabilirliğin anlamını oluşturmaktadır.
Yaşanabilirlik kavramı ile ilgili pek çok sayıda akademik çalışma bulunmaktadır. Kentlerin
yaşanabilirliğini tanımlarken, ulaşılabilirlik, eşitlik, adil olma ve katılım gibi hakların da
dikkate alınması ve kentlinin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel niteliklerinin iyileşmesinin
sürekliliği önem taşımaktadır. (Kayır,2007:562) Henden Şolt, (2018) Yerel yönetimlerin ve
yerel kalkınma olgusunun yaşanabilir kentler açısından değerlendirilmesini her ne kadar
küresel ölçekte çeşitli yaşanabilirlik ölçütleri belirlenmiş olsa da aslında her kentin
yaşanılabilirlik durumunu kendi halkıyla ilişkilendirmiştir.
Çünkü kentsel hizmetlerin sunumu ile ilişkilendirilen yaşanabilirlik, kent halkının cinsiyet, yaş,
eğitim, gelir ve kültürel niteliklerine göre değişebilir. Buna rağmen genel anlamda
yaşanabilirlik; kentsel temel fonksiyonlara çağın gerektirdiği ölçüde sahip olan; hayatın
geçirilmesinden hoşnut olunan yaşam alanlarını işaret eder. Mousavi (2013) yaşanabilirliği,
çevre, bireysel refah ve mahalle ilişkileri boyutlarıyla ele almıştır. Tandoğan (2014)
yaşanabilirlik kavramını çocuklar üzerinden yorumlamıştır.
Yaşanabilirlik çok yönlü bir yapıya sahiptir. En basit şekilde tanımlamak gerekirse; yaşamsal
kalite, sağlık, konfor, iyi ilişki kaynaklı yaşam memnuniyeti denilebilir. (Serag El Din vd.,
2013). Yaşanabilirlik kavramı ve kentsel yaşam kalitesi planlama boyutunda aynı anlama
gelmektedirler. Her iki konuda aynı konu ve içerikleri tanımlamaktadırlar. Okulicz-Kozaryn
(2011) kentsel yaşam kalitesini kişi başına düşen milli gelir gibi nesnel verilerle ve kişisel
yaşam memnuniyeti gibi öznel verilerle tanımlamışlardır. Yaşam kalitesini kişinin yaşadığı
hayattan memnun olması, kendini iyi hissetmesi; kentsel yaşam kalitesini ise çağdaş kent ve
çevre standartlarının bir kente sağlanması, kentli haklarının uygulanması ve kişinin kendini iyi
hissedeceği kentsel koşulların varlığı olarak tanımlanabilmektedir (Yavuz çehre ve Torlak,
2006). Mostafa (2012) ‘ye göre kentsel yaşam kalitesi kapsamlı tanımıyla, insanı etkileyen
sosyal, ekonomik, yapısal ve çevresel unsurların birbirleriyle olan ilişkisidir.
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Yaşanabilir kentler, kentte yaşayan kişi başına 8-18 m2 lik yeşil doku ve 0,5 m2 su yüzeyi
düştüğü, sosyal ve kültürel dokunun kamusal yapılar kapsamında kentin 2/3’ünü oluşturduğu
yani inşai tesislerin %20-22 arasında değiştiği, kent ormanları ile çevrelenen, tarım alanlarıyla
ilişkilendirilen kentler demektir (Erdem vd., 2009: 285). Yaşam alanı olarak kırsal alanların
değil de kentlerin tercih edilmesinin pek çok belirleyici sebebi vardır. Bireylerin kırsal alanlarda
değil de kentsel alanlarda yaşamasının ekonomik, teknolojik, siyasal, sosyo-psikolojik ve
çevresel gibi nedenleri bulunmaktadır.

2.2. WRI’ a göre yaşanabilirlik kavramı
WRI Ross’ a göre yaşanabilirlik kavramı incelenirken Dünya ve Türkiye ölçeğinde hayata
geçirilen projeler ve literatürde bulunan kaynaklar taranmıştır. Dünya Kaynakları Enstitüsü
(WRI); Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan ve Meksika’daki
uluslararası ofisleri; Etiyopya (Afrika) ve Hollanda’daki (Avrupa) bölge ofisleri ve Birleşik
Krallık, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Türkiye’deki program ofisleri ile 60’tan fazla
ülkede çalışmalar yürüten küresel bir araştırma kuruluşudur (WRI, 2022). WRI, çevre,
ekonomik imkanlar ve insan refahı alanında geliştirilen büyük fikirleri gerçeğe
dönüştürmektedir. Doğal kaynaklar, ekonominin ve toplumsal refahının temelini
oluşturmaktadır. Yaşanabilir şehirler ve temiz enerji sürdürülebilir bir dünya ve yaşam için
gereklidir. Bu nedenle WRI; yoksulluk, ekonomi ve doğal kaynakların korunması gibi konulara
odaklanmaktadır. 1982 yılında çalışmaya başlayan WRI; Su, Orman, İklim, Enerji, Şehirler,
Gıda ve Okyanus gibi konularda yaptığı derinlemesine analizlerin küresel etkisiyle, merkezi ve
yerel yönetim, şirketler ve toplumla yaptığı uzun vadeli iş birlikleriyle itibar kazanmıştır.
WRI, sürdürülebilir kentsel gelişim politikalarını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütürken,
şehircilik ödülünü verirken de ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan çok yönlü dönüştürücü
projeleri değerlendirmektedir. (WRI, 2022)
WRI Ross Şehir Merkezi Ödülü, kentlerinde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentsel dönüşüme
katkılarına dayanan öncü çalışma ve girişimleri ödüllendiriyor. (WRI, 2022)
Bununla birlikte değişen iklimin tehdit ettiği yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak, karbon
ayak izini artırmadan erişilebilirliği artırmak, yan ürünleri kirletmeden yeniliği ve ekonomik
fırsatı arttırmak, geleneksel davranış modellerini ve günlük uygulamaları değiştirmek, yeni
veriler, bilgiler, yönetişim ve/veya finans kullanmak ve iklim politikalarının potansiyel olarak
olumsuz etkileri ile mücadele etmek gibi belirleyici parametrelerde finalist seçimlerinde
belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. (WRI, 2022)
WRI Ross Center (Dünya Kaynaklar Enstitüsü Kent Ödülü) 2019 yılı ilk beş finalisti arasında
Darüsselam, Durban, Eskişehir, Pune, Medeneyır kentleri yer almaktadır. Bu beş kentin finalist
olma durumu projenin de yaşanabilirlik konusu ile ilişkili olduğundan incelenmiştir.
Darüsselam kentinin yaya güvenliği çalışmaları, çocuk ve yaşlıların okul civarındaki yol
güvenliğinin değerlendirilmesi, sorunlu yerlerin belirlenmesi, yaya geçitleri, yol güvenliğini
hedefleyen Sarsai projesi (38.000 öğrenci için yol güvenliğinin sağlanması), güvenilir ve
erişilebilir alanlar, öğrencilerin odakta olduğu kentli halk çalışmaları (kentli olmanın getirdiği

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-92-9

www.karadenizkongresi.org

Page | 119

BLACK SEA SUMMIT 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
haklar- yaya özgürlüğü), son derece düşük maliyetli uygulanabilir iyileştirme projeleri ile
yaşanabilirlik kavramı üzerindeki çalışmalarından dolayı beş finalistten biri olarak seçilmiştir.
WRI ‘a göre Yaşanabilir kent bileşenlerinden güvenlik konusu üzerinde çalışılmıştır. (WRI,
2022)

Görsel 1. Tanzanya Sarsai okul alanı yol güvenliği (WRI, 2022)

Durban kentinde 15.000 turistin geleceği olimpiyat için Pazar yeri yıkılmış ve yerine Avm
projesi yapılmıştır. Pazarın yıkılması ile kentlinin gelir kaynakları gitmiştir. Bir kavşağın
altındaki Pazar yerine satıcıların o bölgeye yapılan projeye itiraz etmesi sonucunda karar
vericiler (sivil insiyatif) ile (öncesinde eğitimden geçirilip) bir araya gelerek örgütlenme
içerisinde tam bir katılımcılık örneği projesi sergilemişlerdir. WRI ‘a göre Yaşanabilir kent
bileşenlerinden katılımcılık ve kentlilik konuları üzerinde çalışılmıştır. (WRI, 2022)

Görsel 2. Warwick kavşağı (WRI, 2022)
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Görsel 3. Warwick Junction pazarı (WRI, 2022)

Eskişehir Kentsel gelişim projesinde kentin şehrin ortasından geçen Porsuk nehrine sıkça
karşılaşılan taşkınlar sonucunda ıslah çalışmaları yapılması, engelleri standartlarına uygun
tretuvarlar, kafe ve kütüphanelerde yayalaştırılmış bölgeler ,tramvayın geçtiği alanların
yayalaştırılması ile gelen turizm potansiyeli, görsel ve kullanılabilirlik açısından tercih edilen
bir kent olma hedefi, bütün kenti kapsayan ulaşım, yeşil alan ve parkların planlamaları yapılan
bütün çalışmaların bütüncül vizyon hedefi ile yapılıyor olması ve kente bütüncül bakış kentin
yarışmada finale kalmasında etkili olmuştur. (WRI, 2022)

Görsel 4. Eskişehir hafif raylı sistemi (WRI, 2022)

WRI ‘a göre Yaşanabilir kent bileşenlerine göre Eskişehir kentinde Kente bütüncül bakış,
güvenlik, kente aidiyet, kentlilik ve doğal kaynakların korunması konuları üzerinde
çalışılmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Gelişim Projelerinin sonuçlarına göre
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kapsamında, yaşanabilir kent bileşenlerine yönelik Porsuk Çayı’nda ıslah çalışmaları yapılması,
yaya ve taşıt köprülerinin yenilenmesi, tematik parklarla şehirde kişi başına düşen yeşil alan
oranı yüzde 200'ün üzerinde artırılması, şehir içi raylı sistem ağı yaygınlaştırılması ve buna
paralel kentin turizm potansiyelinin artması gibi hizmetlerin etkili olması finalist beş kentten
biri olmasını sağlamıştır. (WRI, 2022)

Görsel 5. Porsuk nehir yatağı ve sulama kanalları (WRI, 2022)

Hindistan’ ın Pune kentinde çöp sorunu nedeniyle çevre kalitesi bozulmuştur. Aynı zamanda
artan nüfus oranı sonucunda da ekonomik geçimde bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bu sebeple kadın iş gücünü ve buna yönelik ekonomiyi de destekleyen geri dönüşüm sistemi
projesi hayata geçirilmiş olmuştur. (WRI, 2022)

Görsel 6. Hindistan- Pune atık toplayıcı kadınlar (WRI, 2022)
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Çöpler atık toplayan kadınlar tarafından ayrıştırılıyor ve geri dönüşüme gönderildiğinde
kadının kentteki görünürlüğü ve iş yükü desteklenmiş olmuştur. Bunun sonucunda ekonomik
destek de sağlanmış olmaktadır. Kadınların toplumdaki rolü ve benliği üzerine çalışılmıştır.
WRI ‘a göre Yaşanabilir kent bileşenlerinden kadın iş gücü, atık yönetimi, çevre ve kentlilik
konuları üzerinde durulmuştur. (WRI, 2022)

Görsel 7. Hindistan- Pune atık alanı (WRI, 2022)

Medeneyır kentinin Santa do Migo mahallesinin kent ile olan mevcut ilişkisi oldukça zayıftır.
Bu durumda suç oranların da oldukça artış gözlenmiştir. Bu sebeple kent ile bağlayıcı özellikte
olan teleferik projesi gerçekleştirilmiştir. Medellín'in Metrocable ilk hava teleferiği olmuştur.
WRI ‘a göre Yaşanabilir kent bileşenlerinden güvenlik ve kentlilik konuları üzerinde
çalışılmıştır. (WRI, 2022)

Görsel 8. Medellín'in Metrocable ilk hava teleferiği (WRI, 2022)
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Görsel 9. Medellín'in Metrocable hava teleferiği (WRI, 2022)

WRI dünya şehircilik yarışmasına göre ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan çok yönlü, düşük
maliyetli, yaratıcı çözümlü, kısa zamanda olumlu etkileri olan projelere ait kentler finalist
olarak seçilmektedir. Bu sebeple de her yere kolaylıkla uygulanması, sürücüler ve öğrencilerin
bilinçlendirilmesi hususunda olumlu etkiye sahip Darüsselam kenti birinci olarak seçilmiştir.

3.AMAÇ VE KAPSAM
Dünyada 19.yy ardından küreselleşme hayatın her alanında hızlı gelişmesini sürdürmüş ve
şehirlere olan göçün ardından nüfus yoğunluğu hızla artmaya başlamıştır. Bu da beraberinde
çeşitli sorunlar doğurmuş, yaşanabilirlikle ilgili çeşitli araştırmalar ve tartışmaların ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. (Ekşi ve Baz, 2019) Bu sebeple şehirlerin büyük değişimler
gösterdiği bu dönemlerde yaşanabilirliğin konu edildiği çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalara
zemin hazırlayan sebeplerden biri de yakın geçmişte dünya gündemine oturmuş Covid-19
pandemisidir. Dünyada bazı ülkeler hazırlıklı bazıları ise hazırlıksız yakalanmış olsalar dahi
bu süreçte belli sonuçlar ortak, yansımaları da herkesi etkileyecek biçimde olmuştur. Bu
gündem ile kapalı mekanların daha esnek bir kullanımda yapılması, yeşil alan oranının
arttırılması, açık-kapalı yeşil alan ve mekan bağlantılarının güçlendirilmesi gerektiği gibi
birçok sonuç oluşturmuştur. (Çoban, 2020)
Bu ihtiyaçlar doğrultusunda peyzaj tasarım, onarım, yönetim ve planlama çalışmaları büyük
önem taşımaktadır. Bunun için pek çok meslek disiplininin işleyişini de içinde barındıran biz
Peyzaj Mimarlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Dünyada yaşanılabilir kent olgusu
incelendiğinde birçok bileşen ve günümüz tartışmalarıyla bağdaşmış pek çok ulusal ve
uluslararası örnek bulunmaktadır. Bu örneklere de bildiri tam metninin yaşanabilirlik
kavramının araştırılması aşamasında yer verilmiştir. Bu örneklerden öncelikli olarak belirtici
bir nitelik taşıyan WRI (Dünya Kaynaklar Enstitüsü’ nün) düzenlediği WRI Ross yarışması

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-92-9

www.karadenizkongresi.org

Page | 124

BLACK SEA SUMMIT 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
örnek oluşturmaktadır. Yarışmada başvuran ülkelerden beklenen kriterler devam etmekte olan
saha çalışmaları ve incelemeler için referans sağlamaktadır.

4.YÖNTEM
Literatür çalışmaları ile başlayan süreçte yaşanabilirlik kavramı farklı kaynaklardan ve WRI
tanımlamasına göre ele alınmıştır. WRI Ross yarışmasındaki kriterler ve geçmiş yıllardaki ödül
almış kentler için yapılan değerlendirmeler
Bartın kenti için yaşanabilirlik kavramının
incelenmesinde önemli ipuçları vermektedir. Sonraki aşama Mekânsal, ekolojik ve sosyal
verilerin analiz ve sentezi ile devam etmektedir. Bu mevcut değerlendirmelere çalışmanın
bulgular aşamasında sorun olanak başlığı altında yer verilmiştir. Veri tabanlarından elde
edilemeyen verilerin ve mevcut verilerin de saha çalışması ile desteklenmesi çalışmanın
özgünlük niteliğini ortaya koymaktadır. Bu verilerin yerinde tespiti amaçlı saha çalışmaları
devam etmektedir. Son aşamada ise literatür taramaları ve saha çalışmalarından gelen veriler
sonucunda yaşanabilir Bartın için peyzaj bağlamı tartışılacak ve ulusal ve uluslararası ödül
almış kentler ile karşılaştırmalı bir değerlendirme sonunda öneriler getirilecektir.

5.BULGULAR
Bartın kentine dair ilk değerlendirmeler bulgular aşamasında açıklanmıştır. Bu
değerlendirmeler için kente ait mekânsal, ekolojik ve sosyal verilerin incelenmesi sonucunda
sorun olanak analizi yapılmıştır. Çalışmaya ait ait sorun olanak analizi Çizelge 1 de verilmiştir.
SORUNLAR
* Belli zamanlarda gündeme gelen yapılması
düşünülen termik santral projesi
* Turizm potansiyelinin artmasıyla belli
çevre tahribatlarının oluşması
* Bölgede artan nüfus oranına bağlı olarak
karbon ayak izi artışı
* Etkin planlama ve yönetimin
sağlanamaması
* İnsan odaklı kentsel tasarım ilkelerinin
Bartın bütünü ile ilişkilendirilememesi
*

*
*
*
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OLANAKLAR
*Bartın ırmağı varlığı
*Çalışma alanının merkezi coğrafi konumu
*Bartın kentine ait turizm potansiyeli
* Yeşil alan varlığı
*Üniversitenin varlığı
*Bartın kenti ve çevresinin yakın ilişkili
olduğu ulaşım ağları (hava, kara, demiryolu
ve denizyolu)
*Bartın kentine ait 59 km’lik sahil şeridi
*Kültürel ve doğal miras varlığı
*Şehir için ulaşım ağının halk otobüsleri ile
sağlanması
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6.SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Yaşam kalitesini kişinin yaşadığı hayattan memnun olması, kendini iyi hissetmesi; kentsel
yaşam kalitesini ise çağdaş kent ve çevre standartlarının bir kente sağlanması, kentli haklarının
uygulanması ve kişinin kendini iyi hissedeceği kentsel koşulların varlığı olarak
tanımlanabilmektedir (Yavuzçehre ve Torlak, 2006). Kentsel yaşam kalitesi kapsamlı
tanımıyla, insanı etkileyen sosyal, ekonomik, yapısal ve çevresel unsurların birbirleriyle olan
ilişkisidir (Mostafa, 2012). Yaşanabilirlik kavramı farklı kaynaklardan ve WRI tanımlamasına
göre ele alındığında konuya ilişkin pek çok belirleyici bileşen ortaya çıkartılmıştır. Çalışmanın
ilerleyen aşamalarında devam eden veri toplama ve saha çalışmaları ile kentin yaşanabilirlik
olgusu WRI bileşenlerine göre karşılıklı olarak değerlendirilecek ve mevcut durum ortaya
konulmuş olacaktır. Kentlere ilişkin bu incelemeye göre kente yaşanabilirlik kavramı ulaşım,
güvenlik, çevre, yaşam kalitesi, atık yönetimi, sosyal aktivite, sosyal belediyecilik, katılımcılık
ve kentliliktir. Bu bileşenler doğrultusunda; Bartın kentine ilişkin saha çalışmaları devam
etmektedir. Daha sonraki aşamalarda ise karşılıklı değerlendirme ile birlikte kentte boşluk
tespiti yapılarak eksiklikler ortaya çıkartılmış olacaktır. Bu eksikliklerin tespiti ile de
yaşanabilirlik üzerine çeşitli çözüm önerileri ortaya konulacaktır. Bu çalışma ile de bölgesel
kalkınmaya fayda sağlayacak farklı alanlardaki ilgili disiplinlere ve kurumlara da katkı sunması
beklenmektedir. Bartın kentine ait ilk değerlendirmeler sonucunda ortaya konulan bulgulara
yönelik çalışmanın sonuç ve öneriler kısmı oluşturulmuştur.
TEŞEKKÜR
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma projeleri kapsamında “Yaşanabilir bir
kent mümkün mü? Bartın örneğinde araştırma” başlıklı çalışma Tübitak tarafından
desteklenmiştir. Araştırma önerisinden beklenen yaygın etki kapsamında bildiri sunumu tam
metni verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda önemli saydığımız bu çalışmanın
gerçekleştirilmesindeki desteklerinden dolayı TÜBİTAK’ a sonsuz teşekkürlerimizi sunmak
isterim.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-92-9

www.karadenizkongresi.org

Page | 126

BLACK SEA SUMMIT 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
KAYNAKÇA
[1] Afacan, Y. (2015). Yaşanabilir Kentsel Mekanlar İçin Erişilebilirliğin Önemi: Çukurambar
Kentsel Dönüşüm Örneği, Dosya 36: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını, 2015/3,
Sayfa:20-25.
[2]
Çoban,
N.
(2020)
Pandemi
müzeleri
ve
https://www.arkitera.com/gorus/pandemi-muzeleri-ve-kuresel-bellek/

Küresel

bellek.

[3] EKŞİ, Y.E ve BAZ, İ. (2019). Cıttaslow-sakin şehirlerde yaşanabilirlik üzerine bir
araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi,
Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, Cilt 01, No 02, s. 71-76, , İstanbul.
[4] Ümit, E. Erdoğan, N. ve Şengür, Ş. (2009), “Ekolojik Açıdan Belediyeler, Çevre ve
Kentlilik Bilinci” TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, ss. 281-290.
[5] Henden Şolt, H. B. (2018) Yerel kalkınma olgusunun yaşanabilir kentler açısından
değerlendirilmesi, Uluslararası yönetim ve sosyal araştırmalar dergisi, cilt 5, sayı 9, Bülent
Ecevit Üniversitesi
[6] Karaer, F. (2017). Yaşanabilir Kentler, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Kentli Dergisi,
Sayı:28, Sayfa:7
[7] Kayır, G. Ö. (2007). Coğrafi Bilgi Sistemi’nden Yararlanarak Antalya Kenti İçin
Sürdürülebilirlik Projesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi
Bilgi Sistemleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası,
561- 570.
[8] Keleş, R. (2010). Kentleşme Politikası, İmaj Yayınevi; İstanbul, 2010.
[9] Melikoğlu E. ve Fitöz (2014) Mekanın Yaşanabilirliği Üzerine Sistematik Bir Çözümleme
[10] Mostafa, A. M. (2012). Quality of Life Indicators in Value Urban Areas: Kasr Elnile Street
in Cairo. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 50, 254–270.
[11] Mousavi, S. N. (2013). Livability in Historic Urban Quarters Case Study: Walled City of
Famagusta,Master of Science in Urban Design Eastern Mediterranean University.
[12] Okulicz-Kozaryn, A. (2011). City Life: Rankings (Livability) Versus Perceptions
(Satisfaction). Social Indicators Research, 110(2), 433–451.
[13] Parlak, B. (2011). “Yaşanabilir Bir Samsun: Kentsel Yaşanabilirlik Analizi”, Samsun
Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011, Samsun.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-92-9

www.karadenizkongresi.org

Page | 127

BLACK SEA SUMMIT 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
[14] Sarı, V. İ. ve Kındap A, (2018) “Türkiye’de Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergelerinin
Analizi” 34 sayfa.
[15] Serag El Din, H., Shalaby, A., Farouh, H. E., Elariane, S. A. (2013). Principles of urban
Quality of life for a neighborhood. HBRC Journal, C:9, S:1,Sayfa: 86–92.
[16] Tandoğan, O. (2014). Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada
Gerçekleştirilen Uygulamalar, Megaron, C:9, S:1, Sayfa:19-33.
[17] Uzun, F. (2018). Eskişehir Dünya Şehircilik Yarışması'nda Londra ve New York'u
Geçerek Finale Kaldı. https://onedio.com/haber/eskisehir-dunya-sehircilik-yarismasi-ndalondra-ve-new-york-u-gecerek-finale-kaldi-853278 (Erişim tarihi: 03.03.2022)
[18] Yavuzçehre, P. ve Torlak, S. (2006). Kentsel Yaşam Kalitesi ve Belediyeler: Denizli
Karşıyaka Mahallesi Örneği. SBE Dergisi, 2(4), 184–207.
[19] WRI, 2022. WRI Ross Center Prize For Cities
03.03.2022)

https://prizeforcities.org (Erişim tarihi:

[20] WRI, 2022 WRI Ross Center Prize For Cities 2018-2019 Finalistleri özet raporu.
https://prizeforcities.org/2019-winners (Erişim tarihi: 03.03.2022)

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-92-9

www.karadenizkongresi.org

Page | 128

BLACK SEA SUMMIT 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
SANAT EĞİTİMİNDE CANLI MODELİN ÖNEMİ

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÖKTEPE
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
ORCİD 0000-0003-2801-0852

Özet
Sanat eğitiminde canlı modelin önemini, canlı modelden hareketle çok farklı bakış açılarıyla,
çok farklı yaklaşım ve biçimlerde sayısız sanat eseri ortaya konulmuş. Canlı modelden yapılmış
ilk örnekler Mısır piramitlerinin inşaasındaki kolelerden yapılmış betimlemelerde görülür.
Antik Yunan ve Roma dönemi sanat eserlerinde canlı modelden yararlanarak yapılmış çok
sayıda sanat eseri mevcuttur. Ortaçağda dinsel nedenlerle, uzak durulan canlı model,
Rönesans'ta yeniden olması gereken yere anıtsal bir biçimde yerleşir. Sanatta canlı modelin
kullanımına olan ilginin yanısıra aynı zamanda, doğaya dair gözlemin sınırları ölü bedenleri
içine alacak biçimde yaygınlık göstermiştir. Rönesans’ın bütün büyük sanatçıları gibi
Leonardo da Vinci de sınır tanımaz imgelemleriyle hem canlı hem de cansız modellere büyük
bir ilgiyle yaklaşmıştır. Rönesans döneminde pozitif bilimlere olan ilgi, zaman içinde hem
doğa hem de insana yönelme gösterdi. Söz konusu bu makalemizde canlı modelin sanat
eğitiminde yer alışı hem Avrupa hem de Türk Sanatındaki gelişimi değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler : Sanat, model, insan, resim , heykel

Giriş
İnsanın kendisine ve etrafındaki çevreye bilinçli veya bilinç dışı bakışında algısının önemli bir
kısmını reklam dünyasının yazılı ve görsel imgeleriyle çevrelendiğini söyleyebiliriz. Sözü
edilen bu imgelerin, bireylere ne tür bir bedene sahip olmak isteyeceklerini ve ne tür bedenleri
arzulayacaklarını, benlik anlayışlarını, inanç sistemlerini, bireyselliklerini, sosyal varlık olarak
statülerini, hangi kıyafetleri giyeceklerini, hangi arabayı kullanacaklarını ve hangi siyasi partiye
oy vereceklerini dikte ettiklerinden söz edilebilir.
Reklam imgesinin bireylere sunmuş olduğu bilginin önyargısız ve tarafsız olmadığı
söylenebilir. Bireylere gelecekte mutlu olacaklarını vaat eden, bunu yaparken kişinin geçmişi
ve halihazırdaki durumundan tatmin olmamasını empoze etmeye çalıştığından söz edilebilir.
Erkeklere hitap eden reklam imgelerinde, bir gruba ait olma hissi, atletik yapı, kadınlara cazip
görünme şansı etkili olurken, kadınlara yönelik reklam imgelerinde ise, güzellik, sevilme,
beğenilme ihtimallerinin etkili olduğu görülmektedir. Bireyler verilen bu vaadlerin
gerçekleşme ihtimalinin çok az olduğunu bilmelerine rağmen, kendilerine gösterilen şeyin
parıltısına kapıldıkları söylenebilir.
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İmgeler bize bir dünya gösterir ama dünyayı göstermez. İmgeler gösterilen şeyin kendisi
değildir, onların temsilcileridir; bir tür yeniden gösterimdir. Hatta imgelerin temsil ettiği olgular
gerçekte olmayabilir ve bunun yerine hayal dünyasına, ümitlerimize, rüya veya fantezilerimize
sıkışmış olabilir. Gerçi diğer yandan elbetteki her imge, etkileşim içinde olduğu dünyanın
içinde kelime anlamıyla bir obje olarak var olur diyebiliriz. Fotoğraf, film, video veya resim
gibi imgelere baktığımızda gördüğümüz şey insan bilincinin ürünüdür, ayrıca kültür ve tarihin
bir parçasıdır. Dolayısıyla imgeler maden cevherleri gibi kazılıp bulunamaz; belli bir toplum
ve o toplumun kültürü içerisinde bazı işlevleri yerine getirmek amacıyla oluşturulurlar.”
(Leppert,2020,12)
Burada Rönesans döneminden başlayarak günümüze kadar gelen ve beden imgelerinin
resmedildiği resimlere değinilmektedir. Söz konusu beden imgelerinin resmedildiği ve en erken
tarihlisinin yaklaşık 1427 yılında, en yenisinin de 1992 yılında üretildiği kıyafetsiz bedenleri
yani nü’yü konu edinmektedir.
Temsili olarak resmedilen bedenler kadın ve erkek olarak, her yaştan, her ırktan ve farklı sosyal
sınıflardan meydana gelmektedir. Resmedilen bu bedenlerin bazıları zevk, bazıları acı içinde
gösterilmiştir. Burada sanat yoluyla mutluluk, arzu, korku, yalnızlık ve endişe gibi duygular
betimlenmeye çalışılmıştır.

Avrupa Sanatında Canlı Model
Resim sanatında canlı model (nü), sanatsal bir biçim olarak, bu düşüncenin hem temeli hemde
ürünüdür. Nü, Avrupa sanatında mitolojik ve edebi kaynakların resimlenmesine kaynaklık
etmiştir. Bu bağlamda temsil edilen bedenlerin çıplaklıklarını değil, tanıdık bir hikayenin,
tanıdık bir karakterin resmi olarak görülebilir. İkonografik geleneğin sanatsal imgeyi kuşattığı
görülmektedir. Antik Yunan ve Roma sanat anlayışının yeniden doğduğu Rönesans’a insan
(vücudu) temelli bir görsel eğitimin va’z edildiği sanat akademilerinin yaygınlaşmaya başladığı
17. Ve 18. Yüzyıllara, akademik sanatın en güçlü dönemini yaşadığı 19. Yüzyıla kadar geçen
yüzyıllar içinde varlığını sürdüren bu ikonografik gelenek, yalnızca Avrupalı sanatçıların değil,
Avrupa-merkezci sanat anlayışını benimsemiş her kültürün omuzladığı bir birikim olduğundan
söz edilebilir. (Pera müzesi kataloğu, 2015,20) Rönesans döneminde pozitif bilimlere olan il
gi, zaman içinde hem doğa hem de insana yöneldi. Richard Leppert, Sanatta Anlamın
Görüntüsü, Imgelerin Toplumsal Işlevi adlı eserinde bu durumu şöyle ifade eder: "Bir zamanlar
gökyüzüne, ruh üzerinde odaklanan göz, şimdi daha çok yeryüzü ile, hakkında bilinmeyen çok
şey olduğu beden üzerinde odaklaniyordu. Leppert, 2002,170)
Nü sanatının cinsiyet farklılıklarıyla ilgili sosyokültürel sorularla apaçık görünen bağlantısı,
1970’lerin başında fenimist sanat tarihi alanında görülen hareketlenmeyle birlikte ırk ve tasvir
üzerine çalışmalar ve daha sonra da 1980’lerde gay ve lezbiyen sanat tarihi alanlarının ortaya
çıkışıyla ele alınan bir konu haline gelmiştir. ( Leppert, 2020, 23) "Ölümsüzlük peşinde koşan
sanatçilar... olumu en az canlı modeller kadar aynıcalıklı bir model olarak kullanıyorlardı. Olü
ya da diri beden zengin bir enformasyon nedeniydi". (Leppert, 2002,174)
Bilim ve sanat arasındaki mesafe zamanla kapatılmaya çalışılmış. Yani bilimsel bir niteliği olan
eğitim ile sanatın bilimsel bir temele dayandırılması zaman içinde gerçekleştirilmiştir. Resim
sanatı incelendiğinde sanatçıların kendilerini, yakın dostlarını sevgililerini, eş ve çocuklarını,
resimlerinin ana konusu olarak yansıtmışlardır. Şanatçılar bunların yanısıra canlı ve cansız olan
modelleri de resimlerinin birer öznesi olarak değerlendirmişlerdir.
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Türk Sanatında Canlı Model
Türk sanatında canlı modelin, sanat eğitiminde yer alması büyük çabalar sonucunda
gerçekleşmiştir. Ülkemizin sanat anlamındaki en köklü kurumu olan ve bu günlerde 140.yılını
kutlayacak olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesindeki (Sanayi-i Nefise Mektebi) sanat
eğitiminde canlı modelin kullanımına dair, Ekrem Işın, hazırlamış olduğu Celâl Esad Arseven,
Sanat ve Siyaset Hatıralarım, adlı kitapta, kurumun öğrencilerinden olan Celâl Esad Arseven’in
şöyle söylediğini aktarır:
"Sol taraftaki atelyede beyaz gömlekli birkaç kişi çamurdan heykeller yapmak ta, sağ taraftaki
atelyede beş on talebe, kimi ayakta, kimi sandalyaya oturmuş karşıların daki yüksek bir sandık
üstünde duran pos bıyıklı ve hamal kıyafetli bir adamın yağlıboya resmini yapıyorlardı. İsmini
sonradan öğrendiğim Italyan ressam. Canlı modelin sanat eğitimindeki yeri konusunda, Sanayii Nefise Mektebi'nin Osman Hamdi döneminden, canlı ve cansız modelin yerini iki ve
ülkemizde ilk kadın modelin kullanıldığı Inás Sanayi-i Nefise Mektebi'ndeki atölye eğitimine
ilişkin bir alıntyla, değinmek istiyorum. Okulun ilki Valeri de bu resimlerden birini tashih
ediyordu" (Işın, 1993,41). Hikmet Onat Sanayi-Nefise Mektebi’inde okuduğu dönemi şöyle
aktarır: Bizim okuduğumuz yıllardaki durumuna gelince, o devirde resme çalışmanın çok zor
bir iş olduğunu belirtmem gerek. Ne erkek, ne kadın çıplak model yoktu, en çirkin erkek
modeller bile soyunmak istemezlerdi. Çevre, resim ve heykel öğreten mektebimizi, ahlaksızlık,
dinsizlikle suçlandırıyordu. Anlattılar ki biz yazılmadan önce birkaç yobaz mektebi basmış,
heykelleri kırmış, antik kopyaların bellerine peştamal bağlamışlar. Böyle bir ortamda resim ve
heykel yapmak istemenin zorluğunu anlarsınız. Modellerimiz birtakım sarıklı, sakallı, pos
bıyıklı hamallardı. Sadece portre ve e büst yapabiliyorduk. Bir gün geldi ki hamal resmi
yapmaktan bıktık, iyimli de olsa bir kadın model bulmaya karar verdik. Çingene Mahallesinden,
getirdiğimiz bir kıza oyun oynar pozu verdikten sonra henüz çalışmaya başlamıştık ki müdür
Osman Hamdi Bey bizi çağırdı. 'Siz deli misiniz çocuklar, nerede sanıyorsunuz kendinizi?' diye
bağırdı. "Burası Türkiye, böyle şeyleri kaldırmaz. Hemen kovunuz o çingeneyi. Yakında
inşallah Avrupa'ya gideceksiniz, orada bol bol kadın, çıplak kadın resmi yaparsınız. (Berk,
Özsezgin, 1983, 18,19)
Nilüfer Öndin, Cumhuriyet'in Kültür Politikası ve Sanat adlı eserinde canlı model hakkında
şöyle yazar:
"Kadın modelden çalışmanın söz konusu olamadığı Sanayı-i Nefise Mektebi, binasında
barındırdığı çıplak heykeller nedeniyle de tutucu kesimlerin ağır eleştirilerine neden olur. Hatta
rivayet edilir ki okulu ziyaret eden bir maarif nazırı, bütün çıplak heykelleri hayretle
seyrettikten sonra sonra "Bunları birer peştamalla örtün' tavsiyesinde bulunmuştur. (...) İnas
Sanayi-i Nefise Mektebi'nin ayrıcalığı, Türkiye'de ilk kez kadın modeli atölyeye getirebilmiş
olmasıdır. Müdürlük ve atölyelik hocalığını birlikte yürüten Mihri Müşfik Hanım'ın girişimleri
sayesinde, genellikle Rum ve Ermeni kadınlar arasından seçilen kadın modellerden
yararlanılan Inas Sanayi-i Nefise Mektebi'nde erkek model için bellerine pestamallar
bağlanmış, torsolar kullanılmıştır" (Öndin, 2003, 14,147)
Prof. Turan Erol Canlı Modelin Sanat Eğitimindeki Yeri adlı panel konuşmasında canlı model
üzerine şöyle söyler:
Akademileri dolayısı ile canlı modelden ayırmak mümkün olmuyor, bunları iç içe düşünmek
gerekiyor. Canlı modelin, akademi öğretiminde çok önemli bir yeri olduğunu kabul etmemiz
gerekiyor. Nereden geliyor? Bu konuda bir tanığa, bir yol göstericiye, bir uyarıcıya başvurmak
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gerekirse hemen aklımıza Leonardo Vinci geliyor. Leonardo da Vinci, canlı model üzerine,
canlı modelden çalışmak üzerine, çok ilginç ve bugün de bizim için geçerli sayılabilecek,
görüşler ileri sürüyor.
Eğitim ve görsel algılamanın denetimi için, ustanın resim yapanların, çalışmaları üzerinde
düzeltmeler yapması, görüşler öne sürebilmesi için, ustanın canlı model örneğini karşısında
görmesi çok önemli bir kolaylık, bir tutanak noktası teşkil ediyor ve dolayısı ile canlı model bir
araç oluyor ve Leonardo da Vinci defterlerinde, özellikle Codex Atlanticus'ta, canlı modelin,
özellikle çıplak canlı modelin çok önemli bir çalışma konusu olduğunu, ressamlara hatırlatıyor.
"Ey ressam çıplak insan vücudunu anlayan, onu karakteristik özellikleriyle kavrayan, oranlarını
doğru saptayabilen, evrensellige ulaşır" diyor. Evrensellik burada bütün canlıları anlamak
olarak Leonardo tarafından öne sürülüyor. İnsan vücudunu, kadavralar üzerinde araştıracak
kadar insan vucudunun bütün organlarını didikleyecek kadar araş tinci olan Leonardo da Vinci,
mo delden çalışmayı çok değerli bir yöntem olarak belirtmekle beraber genç sanatçı adaylarının
önce iyi ressamların eserlerini, resimlerini kopya ederek el alıştırması yapması gerektiğini,
bundan sonra da röl yefleri kopya etmesinin çok yararlı olabileceğini söylüyor… ısrarla, asıl
yol, kaynak, hemen bütün sanatçılarda özellikle değişmez bir ilke olarak kabul edilmiş,
yerleşmiş olan "doğanın en büyük hoca olduğu" sözünü, bu defterlerde Leonardo'dan işitiyoruz.
Evet, önce eskileri gör mek, tanımak, onları anlamak, onlar uzerinde bir alışkanlık kazandıkktan
sonra, doğaya bakmak gerekir diyor. Bununla ilgili çok önemsediğim bir notu da burada
okumak istiyorum. Leonardo'nun defterlerinden: "Resim sanatı, ressamlar model olarak
yalnızca seleflerini, yani kendilerin den önce gelenlerin resmine sahip olduğu sürece, nasıl
çağdan çağa gerileyerek yok oluyor, ressam başkalarının yapıtlarından etkilendiği zaman daha
az değerli tablolar üretir ama bir de doğaya yönelmeye görsün, iyi sonuçlar alır…Akademide
çalışmak, bir usta çırak geleneği demektir aynı zamanda, Bir ustanin denetiminde canlı modelle
çalışması, Platon ve öğrencilerinin bir yerde toplanarak çalışmasından farklı bir şey değildir.
Bunun sanattaki yansımasıdır. Bir hocanın gözetiminde, atölye sisteminde, ögrenci ve hoca
ilişkisi halinde, bir usta çırak geleneği halinde bu de vam etmeli mi? Bugün de bundan bir yarar
sağlanabilir mi? Ben canlı modelden çalışmayı, insan vücudunu tanımayı, bugünün çeşitli
çıkışlarına, sanat alanındaki önerilere değer veren genç kuşaklar içinde, değerli bir eğitim, adeta
matematik gibi değerli bir eğitim, hazırlik eğitimi olduğuna, sayılması gerektiğine inanıyorum.
Bugün birçok kurumda, yeni yeni kurulan sanat öğretim kurumlarında, usta çirak geleneğinin
bir devamı sayılan, akademik atölye geleneğini reddeden veyahut görmezden gelen yeni
programlar öneriliyor, yeni programlar uygulamaya konuluyor. Bunların sonuçlarını henüz tam
olarak görmüş değiliz. Elbette bu tür yeni öneriler, önermeler sanata yeni bir şeyler getirecektir
ama canlı modelden çalışma, bugün video veya başka araçlarla, fotografla sanatını, anlatmak
istediklerini ortaya koyan sanatçıları, canlı modeli ele alıp, canlı modeli anlamaya çalışarak
yapacakları çalışmaların onlara da yararli olabileceğini, canlı modelle insan arasında, kendileri
arasında bir ilişki kuracakları için bundan mutlaka yararlanacaklarını düşünüyorum.
(Ayan,2006,15,16,17)
Mehmet Güleryüz: Canlı Modelin Sanat Eğitimindeki Yeri adlı panel konuşmasında canlı
model üzerine şunları aktarır: …Guzel Sa natlar Akademisi'nin uyguladigi program içerisinde
temelde model, önemli bir başvuru, önemli bir enformasyon kaynagi ve de ögrenci için gerçekte
de o kurumun dışında kolayca karşılaşamayacağı bir özgürlük sembolu diyebileceğimiz bir
nesneyle karşılaşmadır. Bugün bile tabu olan insanın çıplaklığı, bizim gibi bir Islám ülkesinde
sayın Turan Erol Bey'in anlattığı, sayın Aydın Ayan'ın da belli hatıralara dayandırdığı
aktarmalarındaki gibi, hele o günlerde şüphesiz düşünülmesi bile imkansız bir häl içinde iken
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Güzel Sanatlar Akademisi, insanı, bir eğitim aracı olarak kullanırken onu örtüsünden sıyırıp
açık, medeni bir bakışı oluşturmada öncü idi.Akademi'ye girdiğim yıl galeri sistemi vardı, bir
yıl antik modellerden, yani antik mulajlardan çizım yapıyorduk. Bunlar on beşer günlük
çizimlerdi, genç ögrenci on beş gün torso çiziyordu, sadece istenilen boyutta; elliye yetmiş.
İstisnai olarak çok daha bir ilerlediği bir safhada da yetmişe yüz olabilirdi bu boyut ve de
dışardan bazı etütler yapması gerekliydi. Bunlar siyah beyaz olacaktı... Atölyelerde ise bir yıl,
yine siyah beyaz çıplak model etüdu vardı. Ancak ardından renge geçilebiliyordu..1960'li yıllar
Türk resminin, gerçekte bir farklılaşma dönemidir. Bunu sanat tarihine de bakacak olursanız
takip etmek gayet kolay, anlamak kolay. Üzerine halen etraflı araştırmalar yapılmadı ama yüzde
yüz yapılacak…D Grubu'nun üyeleri, Akademi'de hocaydı ve bugün usta çırak ilişkisinden
bahsederken bu hocalar gerçek ustalardı.Bugün ustalıgını ilân edenler var ve gayet garip şeylere
şahit oluyoruz. Dışarıda birisi birine ustalık veriyor falan, böyle bir şey yoktu, bunlar gerçek
ustalardı, büyük ustalardı ve bu ressamlar eğitim yapıyorlardı. Burada sanata, yani resme bakış,
resmi anlama meselesi çok önemli. Buradaki modelin nasıl kullanılması gerektiğini de buradan
çıkarmak imkânı vardı.Ister istemez resmin, bahsettiğimiz akademi, paralel olarak çıplak etut
meselesin den de bahsedelim. Akademide, akademik bir eğitim, evvelã kuralların eğitimidir.
Burada bilinmesi gereken öğretilecektir. Sanatta bilinmesi gerekenler vardır ve kurum eğer
bundan ayrılırsa kurum görevini yapmıyordur. Kurumun son dönemlerde, yeni yapılanan sanat
kurumlarındakı, bir anlamda dışarıdaki piyasanın, dışarıdakı aksiyonların, sonuçlarına uygun
davranmaya kalkması, bu kurumun zafiyetidir. (Ayan,2006,17,18)

Sonuç
Sanat eğitiminde canlı modelin kullanımı azımsanmayacak kadar önem arz eder. Sanatçılar
canlı modelden hareketle çok farklı bakış açılarıyla, çok farklı yaklaşım ve biçimlerde sayısız
sanat eseri ortaya koymuşlardır. Canlı modelden yapılmış ilk örnekleri Mısır piramitlerinin
inşaasındaki kolelerden yapılmış betimlemelerde görmekteyiz. Antik Yunan ve Roma
dönemlerinden gümümüze canlı modelden yararlanarak yapılmış çok sayıda sanat eserleri
varlığını sürdürmektedir. Ortaç döneminde dinsel nedenlere bağlı olarak, uzak durulan canlı
modelden betimlemeler, Rönesans'la birlikte yeniden olması gereken yere anıtsal bir biçimde
yerleşir. Sanatta canlı modelin kullanımına olan ilginin yanısıra aynı zamanda, sanatçıların
eserlerinde doğaya ilişkin gözlemin sınırları ölü bedenleri de içine alacak biçimde bir yaygınlık
kazanmıştır. Rönesans’ın bütün büyük sanatçılarının yanısıra Leonardo da Vinci de sınır
tanımaz imgeleriyle hem canlı hem de cansız modellere büyük bir ilgiyle yaklaşıp onları
eserlerine yansıtmıştır. Rönesans döneminde pozitif bilimlere olan ilgi, zaman içinde hem doğa
hem de insana yönelmiştir. Rönesans döneminde insanın kendisi bir model olarak sanatın
merkezinde yer aldı. Canlı modelin sanat eğitiminde kullanımı, Avrupa sanatında ileri bir
seviye ulaşmış. Ancak Türk sanat eğitiminde kullanımı gecikmeli de olsa yer almıştır.
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GÖRME BİÇİMLERİNİN SANAT ESERİNDEKİ YANSIMALARI

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÖKTEPE
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
ORCİD 0000-0003-2801-0852

Özet
Görmek, İnsanın bakmak suretiyle, yani gözünün görmesi aracılığıyla bir nesnenin, bir şeyin
varlığını açık seçik bir biçimde seçmesi anlamına gelir. Sanat eğitiminde görme eylemi başlı
başına büyük bir olaydır. Görme biçimlerinin sanat eserindeki yansımaları önem arz etmektedir.
Görme eylemi konuşma eyleminden önce gelir. İnsanoğlu konuşmaya başlamadan önce varlığa
bakıp onu tanıyıp bilmeyi öğrenir.
Eğer insanın gözleri ve bakışı, onun vücudunun herhangi bir bölümüne erişmesine izin
vermeyecek bir biçimde konumlanmış olsaydı, ya da ellerini varlıkların üzerinde gezdirme
olanağı söz konusu olmasaydı, bazı hayvanlar gibi, görsel alanların kesişmesine olanak
vermeyen yan gözlere sahip olsaydı, insan kendini yansıtamayacak, böylelikle insanlıkta
olmayacaktı.
Ressam ancak görerek öğrenir, ve bir bakışa sahip olur. Göz, evreni görür, ve evren de bir
yapıtta vücut bulmak için eksik olanı ve palette yapıtın beklediği rengi; ve bitirildiğinde, bütün
bu eksikliklere yanıt veren yapıtı görür. Bu makalenin amacı görme biçimlerinin sanat
eserindeki yansımalarını irdelemektir.
Anahtar Kelimeler: Görmek, bakmak, yansımak , ressam, eser

Giriş
Günümüz dünyası, göstergeler açısından görsel/dijital bir çağdır. Her gün sınırsız sayıda
görüntünün etkisi altında kalırız. Gombrich, İmge ve Göz, adlı eserinde bu durumu şöyle
özetler: Kahvaltıda gazeteyi açtığımızda, haberlerde erkeklerle kadınların fotoğraflarını
görüyor; gözlerimizi gazeteden kaldırdığımızda, mısır gevreği paketindeki resimle
karşılaşıyoruz. Posta geliyor ve bir sürü zarftan kuşe kağıda basılmış broşürler çıkıyor: Kiminde
bizi gemiyle tatile çıkmaya heveslendirmek için göz alıcı manzaraların ve güneşlenen kızların,
kiminde bizi özel dikilmiş bir takım elbise edinmeye ayartmak için şık erkek giysilerinin
resimleri. Evimizden çıktığımızda, yol boyunca dikkatimizi çekmeye çalışan ve sigara tüttürme,
içki içme ve yemek yeme arzumuzla oynayan bilbordların önünden geçiyoruz. İş yerinde, bir
tür resimsel bilgiyle uğraşmak durumunda kalacağımız neredeyse kesin gibi: Fotoğraflar,
eskizler, kataloglar, krokiler, haritalar ya da en azından grafikler. Akşam dinlenirken,
televizyonun, dünyaya açılan yeni pencerenin, karşısına oturup zevk ve korku görüntülerinin
geçişini izliyoruz. Geçmişte ya da uzak ülkelerde yaratılmış imgelere bile, yaratıldıkları
kitleden daha kolay ulaşabiliyoruz. Resimli kitaplar, resimli posta kartları ve renkli slaytlar,
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gezi anıları olarak birikiyor evlerimizde, tıpkı özel hatıralarımız olan aile fotoğraflarımızın
biriktiği gibi. (Gombrich, 2014, 138)
Görmek kavramı, eşzamanlı olarak bir nesneye ve nesnenin bulunduğu mekana ilişkin bir
varsayımı içerdiği bilinir. Yaygın olarak bulunmayan ve herhangi bir konuma sahip olmayan
alt bir boya lekesinin resimlenmesi söz konusu değildir. Gombrich, Sanat ve Yanılsama adlı
eserinde konuyla ilgili şöyle yazar: “Kantın düşünceleri doğrultusunda, bu olanaksızlık temelini
uzamın bir görme biçimi olmasında bulmaktadır. Kantın metafiziği karşısında nasıl bir tutum
alınırsa alınsın, her tasarımın uzamda şu veya bu biçimde konumlandırıldığı deneysel yoldan
rahatlıkla kanıtlanabilir. Güçlü bir ışığa baktığımızda daha sonra gözlerimizin önünde dans
eden renkli uzantı resimleri de böyle konumlandırılmış olarak tasarımlanır. Bu resimlerin
görünüşteki büyüklüklerinin görünüşteki uzaklıkla birlikte değişime uğraması bu durumun
kanıtıdır.” (Gombrich,1992,291)
Ressamlar doğadan veya canlı modelden hareketle baktıkları şeyi görüp algılayarak, ondan bir
sosyal anlam çıkarmış. Aynı zamanda bu sosyal anlamın toplamından da birer sanat eseri ortaya
koymuşlardır. Sanatın icra ediliş biçimi ve görülüp tüketilmesinin toplumsal bir olay olduğu
herkesçe bilinir. Sanat eserlerinin nasıl bir işlevi yerine getirdiklerini anlamak için onların
görsel temsiliyetlerini yani resim sanatının kendine özgü kurallarını bilmekten geçer. Yukarı da
söz konusu edilen durumun gerçekleşmesi görme biçimlerinin yerli yerinde kullanılmasıyla
mümkün olabilmektedir. Merleau Ponty Göz ve Tin adlı eserinde resmin değişik boyutları
derinlik, renk ve çizgi gibi kavramlar üzerinde uzun uzadıya durmaktadır.(Ponty,1996, 9) Yine
görme eylemine ilişkin şu bilgiye sahibiz. Görme eylemi sanatı icra eden sanatçıya zamanda
ve mekanda hareket etme kabiliyetini sağlayan biricik araçtır. Leppert, Nü Batı Dünyası
Modernite Dönemi Sanatında Bedenin Kültürel Retoriği adlı eserinde görme eylemine dair
şöyle yazar:
…Görme eylemi, aynı zamanda tanıma, tahmin yürütme ve doğrulamanın en başta gelen aracı
olduğu söylenebilir. Görmek büyük oranda zihin ve düşünce süreçleriyle alakalıdır. İnsan
zihninde düşünce uyandığı anda görme işlemi karmaşıklığının katlanarak artığı söylenebilir,
çünkü burada denklemin içine dil unsuru de eklenmiştir. – Burada bahsedilen, dil yetileri
gelişmeden önce bebeklerle ebeveynleri arasındaki temel kimlik bağı oluşumunda görülen tiple,
basit bir tanıma işleminden ibaret bir görme olmadığından söz edilebilir…Bireyin duyularından
biri veya daha fazlası eksik olduğunda da hayatını idame ettirebilir ancak hiçbiri olmadan
hayatını sürdüremeyeceği bilinmektedir. Bu da onun yaşamının son bulacağı anlamına
gelmektedir. Bu durum sadece görme duyusu açısından ele alınıp değerlendirildiğinde, görme
eyleminden çıkarılacak olan anlamın kısmen düşünceye dayandığı, tıpkı düşüncenin dile
dayandığı gibi: Buradan hareketle bir kez daha tasvir noktasına gelindiğinden söz edilebilir.
İnsanın tasvir araçlarının etkisini bertaraf edemeyeceği bilinmektedir. Tasvir araçları sayesinde
kişinin dünyada yönünü bulduğundan söz edilebilir. Bununla beraber, resimlerin, normalde
kelimelerle ifade edilebilecek veya iletilebilecek bir aktarımın basitçe sözlü olmayan ikameleri
olduğunu düşünmek fazlasıyla kolaycılık ve büyük bir hata olduğu söylenebilir. Yine sözü
edilen bu duruma ilişkin, ironik bir biçimde, sanata dair yazılan metinlerin büyük bir
bölümünün, sanat eserinde yansıyan imgelerin, sembollerin, iletişimin ve ifade gücünün vermiş
olduğu mesajı tam da karşılamayacağından söz edilebilir. Resimler insan bilincinin (düşünce
ve his) ürünleridir, fiziksel bir aktivite olan resim yapma yoluyla görünür bir şeye
dönüştürülürler – ama sessiz ve genellikle kelimelerden yoksun bir şeye (çok az resim,
izleyicinin okuyabileceği metinler içerir). İmgeler, (kelimelerle) söylenebilecek bir şeyin görsel
tercümeleri olmalarından çok dünyaya dair belli bir farkındalığın görsel transformasyonları
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konumundadırlar…Dahası resimler dünya hakkında savlar olmaktan ibaret değildir; ayrıca bir
o kadar da sorgulama, araştırma ve keşiflerdir. İmgeler bize çok fazla şey söylemezler, erişebilir
kılarlar belli bir biçimde görülebilir kılarak imkân ve ihtimallerden oluşan bir dünyayı erişime
açarlar, bunlardan bazılarını kelimelerle ifade etmenin güçlüğünden söz edilebilir. (Leppert,
2020, 14, 15)
John Berger, Görme Biçimleri adlı eserinde şöyle yazar: “Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız ama
sözcükler dünyayla çevrelenmiş olmamızı hiçbir zaman değiştiremez. Her akşam güneşin
batışını görürüz. Dünyanın güneşe arkasını dönmekte olduğunu biliriz. Ne var ki bu bilgi, bu
açıklama gördüklerimize hiçbir zaman uymaz. Gerçeküstücü ressam Magritte Düşlerin
Anahtarı adlı resminde sözcüklerle görülen nesneler arasında her zaman var olan bu uçurumu
yorumlamıştır” ( Berger,1995,7)
Sanat alanında bir eser ortaya koymak isteyen sanatçı öncelikle bilmek için görmek ve görmeyi
bilmek zorundadır. Sanat eserine bakan izleyiciler sanat eserinin anlamının hazır bir biçimde
kendilerine sunulmasını beklemezler. İzleyiciler aynı zamanda sanat eserinin anlamının
belirlenmesinde de aktif olarak katılırlar. Sanatçının gördüğü şeyi algılaması için, önceden o
şey hakkında bazı temel bilgilere sahip olması gerekir. Antik Roma Dönemi bilginlerinden
Pliny bu konuyla alakalı şöyle söyler: "Zihin, görme yetisinin ve gözlemin gerçek enstrü
manıdır; gözler, görüneni alan ve aklın ilgili bölümüne taşıyan bir tür tekne gibi işlev gösterir."
(Leppert, 2020,15)
Görme eyleminin gerçekleşmesinde, hem tarihsel hem de kültürel açıdan bir dereceye kadar
bazı özellikler gerektirdiği anlaşılmaktadır. Sanatçı için görünür durumda olan şey aynı
zamanda sanatçıyı da içine alır. Sanatçının bilgisi, inancı, ilgi alanları, arzuları onun bakma ve
eser ortaya koyma biçimi üzerinde önemli bir rol oynar. Sanatçı sahip olduğu bilinç
durumundan dolayı bir imgeye hiçbir zaman herhangi bir etki altında kalmadan ve boş bir
zihinle yaklaşmaz. Leppert yukarıda adı geçen eserinde şöyle devam eder:
Masum gözler yalnızca bir efsanedir"- değişken ölçülerde de olsa her zaman zaten bilerek,
inanarak, isteyerek ve benzeri ön koşullarla yaklaşmış olurum, Dahası, bilirim ki imgenin
yaratıcısı da tıpkı benim gibi ahşap panele veya tuvale bilgisiyle, inançlarıyla, ilgi alanları ve
arzularıyla yaklaşmıştır. Bunun da ötesinde, sanatçılar tarihte genellikle doğrudan bir başkası
veya farklı bir şey için çalışmışlardır-bir hami ve daha sonraları sanat piyasası- ve buralardan
ayrı ayrı ve her zaman çok da paralel olmayan bilgiler, ilgi alanları ve benzerleri ortaya çıkar.
Dolayısıyla: "Her imge bir görme biçimini vücuda getirir." Veya daha net ifadesiyle: her imge,
tarihsel, sosyal ve kültürel olarak spesifik, birbiriyle rekabet içindeki ve çelişkili görme
biçimlerini vücuda getirir. Tam da bu açıklamada görüldüğü üzere imgelerin içerikleri,
kelimelerin basit ikameleri konumunda değildir çünkü kelimelerden çok daha fazlasını
çağrıştırırlar. Resimler yalnizca ⇒zihne değil, aynı zamanda bedene de hitap eder (erotik
imgelerin yarattığı ani fiziksel etkileri düşünün), yalnızca düşünceye değil duygulara da seslenir
ve bu liste uzatılabilir. Fransız roman yazarı Emile Zola sanat eserlerinin "mizaç penceresinden
görülen doğadan bir köşe olduğunu söylemiştir. Zola'nın saptaması, sanatçıların bilgiyi elektrik
kabloları gibi A noktasından B noktasına taşıyan iletkenler olmaktan ibaret olmadığını beyan
etmektedir. Ancak Zola'nın bu analizinin değeri, sanatı üstü kapalı olarak sanatçının bireysel
ve izole bilincine indirgemiş olması unsuruyla sınırlanır, sanatsal bilincin ta kendisinin tarih,
toplum ve kültür sınırları dahilinde oluştuğunu atlamış olur. Dahası, bireysellik olarak
etiketlediğimiz şeyin -buna nasıl bir değer veriyor veya nasıl tasavvur ediyor olursak olalımher toplumda sonsuz kez tekrarlanıyor olması, yani çok da bireylere özgü özellikler ortaya
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çıkmayışı ironiktir denebilir. Buna gündelik yaşamdan bir örnek vermek gerekirse, bireyselliğin
sınırları insanların gazetelerde kendilerini tanıtmak için verdikleri ilanlarda açıkça
görülmektedir; her bir mesajı eşsiz göstermek adına sergilenen çabalara rağmen ortaya çıkan
sonuç genellikle belirgin hatta belki de can sıkıcı bir tekdüzelik olmaktadır. (Leppert,
2020,15,16) Gombrich, İmge ve Göz adlı eserde imgeye dair şöyle yazar: “Görsel imgenin
gücü, Hıristiyan kilisesini bir ikilemle karşı karşıya bırakmıştı. Kilise putataparliktan
korkuyordu, ama bir iletişim aracı olarak imgeden vazgeçme konusunda kararsızlık
gösteriyordu. Bu can alıcı mesele hakkındaki belirleyici papa hükmü, şu sözleri yazan Papa
Büyük Gregorius'un hükmü oldu: "Harfler, okuma yazma bilenler için ne ise, resimler de
okuma yazma bilmeyenler için odur." Elbette, dinsel imgeler baglam, altyazı ve kodun yardımı
olma dan işlev göremezdi, ama bu tür bir yardım olduğunda görsel aktarım aracını değeri
kolaylıkla belli oluyordu.” (Gombrich, 2015,155)
Sanat eseri ve izleyici arasındaki etkileşimin sınırlarına bakıldığında "sanat eserlerinin, sürekli
aynı sinyali gönderen yayıncılık araçları gibi olmadıkları görülebilir. Anlamın yorumlanışı hem
izleyici hem de sanatçı için dinamik bir yapım sürecini içerir. Herhangi bir imge söz konusu
olduğunda ve o imge üzerine yorum yapıldığında imgenin şifreleri çözülmez. Yani imge son
anlamı verilip, sözcüklere kadar indirgenecek basit bir şey değildir. Bir imge hakkında beyanda
bulunan sanatçı, kendisini bu imgeyle yani temsil ettiği yansıtmayla ilişkilendirmek adına bir
girişimde bulunur. İmge, sanatçı ve izleyicinin bir şeyler görebildiği bir keşif alanı bir yolculuk,
bir mekandır… John Berger, Görme Biçimleri adlı eserinde yine şöyle devam eder:
Ressamın görme biçimi, bez ya da kâğıt üstüne yaptığı imlerle yeniden canlandırılır. Her
imgede bir görme biçimi yatsa da bir imgeyi algılayışımız ya da değerlendirişimiz aynı
zamanda görme biçimimize de bağlıdır. (örneğin Sheila yirmi kişi arasında tek bir insandır;
ama yalnız bizi ilgilendiren nedenlerle gözümüz ondan başkasını görmez.) İmgeler başlangıçta
orada bulunmayan şeyleri gözde canlandırmak amacıyla yapılmıştır. Zamanla imgenin
canlandırdığı şeyden daha kalıcı olduğu anlaşıldı. Böyle olunca imge bir nesnenin ya da kişinin
bir zamanlar nasıl göründüğünü -böylece konunun eskiden başkalarınca nasıl görüldüğünü deanlatıyordu. Daha sonraları imgeyi yaratanın kendine özgü görüşü de, yaptığı kayıdın bir
parçası olarak kabul edildi, İmge Y'nin X'i nasıl gördüğünü kaydeden bir şey oldu. Buda,
bireysellik bilincinin gittikçe artan bir tarih bilinciyle birlikte gelişmesi sonucunda olmuştur.
Bu son gelişmeyi kesin bir tarihe bağlamaya çalışmak acelecilik olur. Bununla birlikte
Avrupa'da bu bilincin Yeniden-Doğuş'un başlangıcından beri var olduğu kesindir. Eskiden
kalan kutsal kalıt ya da metinlerin hiçbiri o zamanlarda yaşayan insanların dünyasının, imgeler
ölçüsünde doğrudan kanıtları değildir. Bu bakımdan imgeler, edebiyattan daha kesin, daha zen
gindir. Bu, sanatı yalnızca geleneksel bir kanıt gibi görerek onun anlatımcı ya da imgelemci
niteliğini yadsımak anlamına gelmez. Yapıt ne denli imgelem yüklü olursa biz de sanatçının
görünenleri algılayışına o denli derinden katılırız. (Berger,1995,10) Van Gogh'un kardeşi
Theo'ya yazdığı aşağıdaki mektup sanatçının imgelem dünyasını gözler önüne serer:
Gözlerim halâ yorgun, ama sonunda yeni bir fikir var aklımda... Bu kez oldukça basit: Yatak
odam. Renk her şeyi üstlenmeli, yalınlık yoluyla şeylere daha yüce bir üslup kazandırmalı,
genel olarak dinlenme ve uykuyu telkin etmeli. Başka bir deyişle, resmin görünümü zihni, daha
doğrusu imgelemi dinlendirmeli... Duvarlar soluk menekşe rengi, yer deki tuğlalar kırmızı...
kapılar yeşil, hepsi bu. Kepenkleri kapalı odada hiçbir şey yok. Köşeli mobilyalar da kimsenin
bozmadığı dinlenmeyi dile getirmeli... Gölgeler ile modelleme varla yok arası, resim Japon
baskıları gibi aynı tonda renklere boyalı. Bu, sözgelimi, Tarascon Posta Arabası ve Gece
Kahvesi'yle karşıtlık oluşturacak. (Gombrich, 2015,161)
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Sonuç
İnsan bedeni hem gören, hem de görünendir. Ona her şeye bakmak yetisi verilmiş, aynı
zamanda kendine de bakabilir, İnsan gördüğünde kendi görme gücünün öteki tarafını da
görmeye muktedir olur. İnsanoğlu kendini gören olarak görmektedir; İnsan varlığı herhangi bir
şeyi ancak özümseyerek, kurgulayarak, düşünceye dönüştürmek suretiyle ortaya koyar. Ressam
görmek suretiyle öğrenir ve bu öğrenme deneyimleri sonucu eserini ortaya koyar. Görme
kavramı, eşzamanlı bir biçimde herhangi bir nesneye ve nesnenin içinde bulunduğu mekana
dair bir varsayımı içerir. Varlığı tespit edilemeyen yani hiçbir şekilde görünmeyen ve herhangi
bir konuma sahip olmayan bir nesnenin resimlenmesi söz konusu olamaz. Görme eylemi, aynı
zamanda tanıma, tahmin yürütme ve doğrulamanın yegane aracıdır. Görmek daha çok zihin ve
düşünce süreçleriyle ilişkili bir durumdur. İnsanın zihninde bir düşünce geliştiği andan
itibaren görme işleminin karmaşıklığı katlanarak artar. Sanat alanında eser üreten bir sanatçı
öncelikle öğrenmek için görmeyi ve görmek içinde belli bir oranda bilgiye sahip olmalıdır.
İnsan zihni, görme yetisinin ve bir şeyi gözlemenin gerçek alanıdır; gözler, görüneni alan ve
aklın ilgili bölümüne taşıyan bir tür tekne görevi görür. Sanatçının görme biçimi, bir yüzey
üzerine yaptığı imgelerle yeniden canlandırılır. Sanatçının oluşturduğu her imgede bir görme
biçimi yatsa da ortaya konulan imgeyi algılayışımız ya da değerlendirişimiz aynı zamanda
görme biçimimizle ilişkilidir.
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