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Editörden…..

 Merhaba, 
Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin 2015 yılı güz sayısını 

gecikmeli de olsa sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dergide İktisadi ve 
İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, İlahiyat, Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Tarih, Sanat Ta-
rihi, Coğrafya, Dilbilim, Edebiyat, Sosyoloji, Güzel Sanatlar, İletişim gibi sosyal bilimler 
alanındaki bilimsel nitelikte özgün çalışmalar yayımlanmaktadır. Dergi, sosyal bilimler 
alanında nitelikli akademik yayıncılığı özendirmeyi, evrensel sorunlara ilişkin araştır-
ma ve incelemeleri destekleyerek sorunları ve çözüm önerilerini akademik dünyanın 
ve daha geniş kamuoyunun bilgisine nesnel bir çerçevede sunmayı amaçlamaktadır. Bu 
doğrultuda dergimiz üniversiteler ve kütüphaneler başta olmak üzere, ilgili çevrelere, 
sanal versiyonuyla ve arşiviyle internet ortamından bütün dünyanın kullanımına sunul-
maktadır. Dergimiz Sosyal Bilimler alanında hizmet veren Akademia Sosyal Bilimler 
İndeksi (ASOS Index)’inde, Research Bible’da, Akademik Dergi Park’da ve TÜBİTAK–
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Veri Tabanında taranmaktadır.

Bu sayımızda, sosyoloji ve Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilgiler öğretmenliği, 
kamu yönetimi, Doğu dilleri ve edebiyatından Kurmanci alanlarında sekiz makale ile 
yazına katkı sunmaya çalıştık. Ayrıca bu sayıda, “Kızılbaşlık Alevilik Bektaşilik Ta-
rih-Kimlik-İnanç-Ritüel” ile “Kitlelerin İsyanı” adlı eserler Olcay Tire ve Vahap Çelik 
tarafından kitap incelemesi olarak yer almaktadır. 

Birçok farklı üniversiteden önemli çalışmalar yaparak dergimize katkı sağlayan 
değerli yazarlara teşekkür ederiz. Makaleleri özveri ve gönüllülük esasıyla değerlendire-
rek önerileri ile yazarlara ışık tutan hakemlerimize de şükranlarımızı ve teşekkürlerimi-
zi sunarız. 

2016 yılının bahar döneminde yayınlanacak bir sonraki sayımızda görüşmek 
üzere iyi okumalar dileriz. Saygılarımızla…

       Dergi Editörü
Doç. Dr. Arzu KARACA ÇAKINBERK
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TARİHSELCİ VE YORUMSAMACI YAKLAŞIM IŞIĞINDA “SULTAN/
ÜRYAN HIDIR/HIZIR”SÖYLENCESI ÜZERINE DÜŞÜNCELER

REMARKS ABOUT THE SULTAN/ÜRYAN HIDIR/HIZIR LEGEND BY 
HISTORICAL INTERPRETATION

Ahmet Kerim GÜLTEKİN1

ÖZET
Bu makalede, Dersim Aleviliğinin önemli bir boyutunu oluşturan söylencelerden bir 
örnek ele alınmaktadır. Yerel sözlü kültürün önemli öğelerinden birisi olan Sultan Hıdır 
söylencesinin antropolojik perspektiften irdelenmektedir. Kolektif hafızanın günümüz-
de yaşattığı temel kimlik belirteçlerinden hareketle, Dersim Aleviliğinin oluşum döne-
mindeki bir tarihsel kesite dair sembolik-yorumsamacı yaklaşım temelinde düşünceler 
geliştirmek hedeflenmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Dersim, Alevilik, Antropoloji, Sözlü Kültür, Mit, Söylence

ABSTRACT
This article analysisses an important dimesion of Dersim Alevism, which are the legen-
ds. As an importan tactor of local oral history, Sultan Hıdır legend is being discussed. 
The datas of current cultural identity of Dersim Alevism are argued to findout some ide-
as about earyl parts of the history line of local Alevi communities by an anthropolocigal 
perspective.
Keywords: Dersim, Alevism, Anthropology, Oral History, Myth, Legend

GİRİŞ
Tarihsel yaklaşım, güncel sosyal olgular hakkında yürütülen araştırmalarda, sosyal 
bilimsel metodolojinin yaslandığı güçlü bir paradigmadır. Zira hiçbir insan edimi ya 
da kültürel2 yaratımı (maddi ya da manevi) birden bire ortaya çıkmamış, yoktan va-

1 Yrd. Doç. Tunceli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü - Etnolog, ahmetkerimgultekin@tun-
celi.edu.tr

2 “Kültür” kavramı, Antropolojik literatürde ve bilgi-kuramsal faaliyette tayin edici bir yer işgal eder. Kav-
ramın içeriğine, kapsamına ve kuramsal tartışmalardaki yerine dair en az Antropoloji tarihi kadar derinlikli 
ve hacimli bir külliyat vardır. Özcesi, kültür, insanı diğer canlı türlerinden ayıran bir çıktıdır. Bunun için 
insanın sadece “alet üretebilen canlı” olması yeterli değildir. Çünkü örneğin kimi kuyruksuz büyük may-
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rolmamıştır. Her kültürel çıktı, neticede, varlığını koşullayan birtakım sosyal olayların 
toplam birikimi ve karşılıklı etkileşimlerinin ürünüdür. Farklı nitelikler taşırlar. Tekil 
örneklerdeki kültürel öğelerin sahip oldukları özgünlükler ise, var oldukları zamanın 
ve mekânın getirilerinden oluşur. Bu durumda, ilerleyen zamanda (tarihsel süreçte)iç 
ve dış belirleyenler sonucunda farklı görüngüler kazanırlar ve(özgün biçimler almakla 
birlikte)bağrında geçmişinöğelerinide barındıran bir bütünsel yapıoluştururlar. Çünkü 
her kültürel öğe, yine kendisinden önceki süreçlerin toplamıdır ve sonrakilerinin de asli 
belirleyenlerindendir. Bundandır ki hiçbir kültürel çıktı, salt mevcut halinin tüm yönle-
riyle irdelenmesinden elde edilen bilgilerle anlaşılabilir değildir. Böylesi bir çaba ancak 
görüngüyü tasvir edebilir. Dolayısıyla eksiktir. Bu bakımdan, insan ve toplum bilimle-
rinin araştırma konusu olan sosyal olguların güncel ve bütünlüklü biçimde anlaşılabil-
mesi, olguyu ortaya çıkaran düşünce ve davranışların analiz edilebilmesi ancak tarihsel 
yaklaşımla mümkündür. 

İnsan toplumlarının yaşam biçimlerinin, geçim biçimlerinin ve düşün biçimlerinin kar-
maşık ikliminde boy veren sosyal olgular, daha ziyade, içerdikleri çatışmalar ve sorunlar 
vasıtasıyla bilimin konusu haline gelmişlerdir. Çünkü sosyal bir varlık olarak insanın 
bilme etkinliğinin temel gayesi, kendisini de var eden toplumsalın sürekliliğinin sağ-
lanmasına dönük olmuştur. Yanı sıra insan topluluklarının ürettikleri siyasal ve iktisadi 
kurumlar da uzun tarihsel süreçler içerisinde karşılıklı etkileşimler içerisinde yaratıl-
dığından genellikle birbirleriyle uyumlu olma eğilimindedirler. Bu da kültürel evrime 
süreklilik ve istikrar sağlar. Değişimler birikimsel ilerler ve dramatik kırılmalar genellik-
le çatışmaların yoğunlaştığı süreçlerdir. Bilme ve yapma (eylem) etkinliği olarak bilim, 
toplumun sürekliliğinin sağlanmasında öne çıkar. (Bates, 2013)

Fakat bu çabada, temel felsefi bir problem baş gösterir: Olgular hangi bilgi kuramsal 
düşünceden hareketle ve nasıl irdelenecek? Doğayı ve toplumu algılamanın, yorumla-
manın ve yaşanmakta olan hayata dair anlamlar çıkarsamanın etkinliği olarak felsefe, 
insan varlığının doğa ve toplum içerisinde şekillenen “ben bilinci”ne işaret eden zihinsel 
etkinliğin adı olagelmiştir. Buradan şekillenen düşünsel tutumlar, doğa bilimlerinde ve 
özellikle de insan–toplum bilimlerinde başat bilgilerdir.Mekân, zaman ve düşünsel et-
kinliğin öznesi olarak her bir tekil “insan”ı var eden sosyal–ekonomik–siyasi koşullar, 
her daim, düşünsel etkinliklerin temel felsefi duruşlarını (bilgi kuramlarını) belirleyen 
esas unsurlardır. Doğada ve toplumda herhangi bir bilgiye erişmede kullanılan yol, yön-
tem olarak metodoloji de şüphesiz ki (içerisinde şekillendiği) bilgi kuramdan bağımsız 
değildir. İşte, bilme etkinliğinde baş gösteren temel felsefi problemin (pratikteki) kay-
nağı da burada yatmaktadır. Doğa ve toplum gibi iki başat faktörün hem karşılıklı et-
kileşimlerinde hem kendi içlerinde nerdeyse sonsuzca çeşitlenen çelişmelerinin sonu-
cunda varlık bulan maddi–manevi olguların tespiti, değerlendirilmesi ve nihayetinde 

munlar da alet üretebilmektedir. Fakat sadece insan, gelişmiş beyin yetileri sayesinde imgeleri birleştirerek 
düşünce üretme ve bunu aktarma kapasitesine sahiptir. Karl Marks’ın özlü tabiriyle kültür, insanın doğa 
karşısında ürettiği maddi ve manevi öğeler toplamıdır. Derinlikli, kapsamlı ve uzun soluklu bir kültür tarihi 
okuması için mutlaka bkz. Şenel, 2009. 
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çözümlenmesi, yöntem sorununa dayanmaktadır –ki araştırma etkinliğinin yöneldiği 
kuramsal amaçla doğrudan ilintilidir. Çalışma neticesinde elde edilecek bilginin, “ne işe 
yarayacağı” gibi temel bir problem, söz konusu amaca da ışık tutmaktadır.

Bu genel çerçevede mevcut düşünsel ve pratik tutumlardan kalkınan tarihsel yöntem 
de kültürel öğelerin sahip oldukları temel özellikler gereği temel araştırma yöntemidir. 
Araştırmanın tarihe dair referansları çeşitlendikçe, hedefleri de genişler ve konunun 
bütünlüklü kavranışıancak mümkün olabilir. Geçmişteki gerçekliğin ve (onun bugüne 
uzanan etkilerinin bileşenlerinden olduğu)şimdiki gerçekliğinin çözümlenmesinde, an-
laşılmasında ve sonuçta toplumsal fayda yönünde işletilmesinde yeri doldurulamaz bir 
rol üstlenir.Artzamanlı çalışmaların, bilimsel bilgi oluşturma süreçlerinde, yaslandıkları 
esas kaynaklarının yazılı belgelerden, arkeolojik kalıntılardan ve bulgulardan oluştuğu 
aşikârdır. Ancak bazı toplumsal olgular vardır kiyazılı kaynaklarla ele alınması oldukça 
zordur. Farklı yazılı kaynaklar üzerinden de bu konulara dair araştırılabilecek bilgiler 
sınırlıdır. Tıpkı, birazdan, içerisinden bir öğe olarak tartışacağımız söylencenin de par-
çası olduğu etno-dinsel bir yapı olan Alevilik3 gibi. Böylesi durumlarda, ilgili toplumsal 
kurumları ya da olguları yaratan topluluğun düşünsel-tarihsel birikimine eğilmek gere-
kecektir.

KONU VE YÖNTEM
Yaşamakta olduğumuz son çeyrek asır, dünya ölçeğinde önemli gelişmelere tanıklık 
etmiştir/etmektedir. Toplumcu fikirlerin ve hareketlerin göreceli duraklaması ve geri 
çekilişi; ileri kapitalist ülkelerden çevreye doğru yayılan yeni ekonomi-politik (küre-
selleşme); bu sürecin beslediği yeni kimlik hareketleri ve bu eksende yaşanan bölgesel 
çatışmalar, kültürel kimlikler bahsinde, dönemin ana karakteristik özellikleridir. “Küre-
selleşen” dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kamusal hayata dair tartışmaların ağırlıkla 
kültürel kimliklerle ilişkilendirildiği bilinen bir gerçektir. Çokkültürcülük tartışmaları 
haricinde, burada, 20. yüzyılda kurulan geç ulus-devletlerin resmileştirdiği, biçimlen-
dirdiği etno-kültürel (ulusal) aidiyetlere dair itirazlarda kendilerine yer açanyeni kültü-
rel kimlikler söz konusudur. Modern Batı dünyasında (ve sömürgelerinde) gelişmenin, 
kalkınmanın önünde can sıkıcı engeller olarak görülen pre-modern (dinsel yahut etnik) 
aidiyetler, neo-liberal bir sosyo-kültürel iklimde, yeni hak talepleriyle toplum yaşamın-
da boy vermişlerdir. Siyasal-kültürel bağlamda hızla popülerleşen kimliklerin, ekono-
mik açıdan da işlevleri söz konusudur. Sermayenin yeni birikim stratejisinde, kültürel 
kimlikler önemli bir kalemdir. Bu konjonktürdeAlevilik deTürk ulusal kimliği üzerine 
yaşanan eleştirel tartışmaların yahut radikal kopuşların en belirgin duraklarından biri-
sidir. Elbette,onu diğer kimliklerden ayıran en belirgin özelliği, kitlesel temsillere sahip 
olmasının yanı sıra (tarihten güncele) süreklilik özelliği taşıyan (ulusal ve bölgesel bo-
yutlarda) çatışmaların ve katliamların odağında yer almasıdır. Dinsel ve etnik “azınlık” 

3 Kavram oldukça geniş ve çetrefilli bir tartışma başlığına işaret etmektedir. Konuyu genel hatlarıyla özet-
leyebilecek belli başlı yerli ve yabancı kaynaklardan bazıları için bkz. Okan, 2004; Bahadır, 2003; Melikoff, 
Irene vd., 1998 ve Olsson, Tord vd. 1996. 
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ya da “öteki” olarak Alevi, (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e) devletle süregiden karmaşık iliş-
kilerindeki süreklilik ve kopuş dinamiklerini çok yönlü sergilemiş/sergileyen bir kimlik 
alanıdır. Son birkaç yılda Alevileri Sünni paradigmasıyla en iddialı “bütünleş-tir-me” 
girişimi olarak tanımlanabilecek “cami-cemeviprojesi”niakla getirmek dahi Alevilerin 
ülke siyasetinde kapladıkları boyutu anlamak için yeterlidir. (Gültekin, 2014)

Kamuyouna özellikle son yirmi yıl içerisinde kuvvetli bir giriş yapan Alevilik bahsi, do-
ğal olarak, yerli ve yabancı birçok akademisyenin ilgisini tetiklemiştir. Öte yandan ka-
musal alanı ilgilendiren sosyo-siyasal ve etno-dinsel bir olgu olarak farklı kesimlerden 
araştırmacıların kalem hakkında oynattığı popüler konulardandır. Bu meyanda, Alevi 
toplulukların etnik yapıları üzerine yürütülen ihtilaflı tartışmaların, Alevilerin ürettik-
leri kültürel benliğe dairsorunsallaracevap verebilecek yeterlilikten uzak kaldığı ileri 
sürülebilir.4Yanı sıraAlevi toplulukların taşıdıklarıönemli bir sorunsalında yabana atı-
lamayacak katkısı olduğu dikkate alınmalıdır. Bu da Alevli topluluklarının homojen bir 
yapıoluşturmaması, sözlü kültüre dayalı yerel sosyal örgütlenmelere bölünmüşlüğü ve 
çoğunlukla dinsel kimlikleri hakkındaki yazılı belgelerden sınırlılıklarıdır. Kaynak belge 
eksiklikleri yahut yetersiz çalışmalar ve daha da önemlisi çalışmanın yürütücüsü olan 
kişilerin ya da kurumların düşünsel tutumları, Alevilik bahsiyle ilgili mevcut çeşitlili-
ğin önemli bir diğer belirleyenidir. Alevilik üzerine çeşitlenen spekülasyonlar ve toplum 
olarak yaşadığımız çatışmalar, gerilimler esasen kavramın tarihsel nitelikleri üzerinden 
referans alan farklı yaklaşımların etnosantrik yüklemelerinden doğru vücut bulmakta-
dır. Dolayısıyla Alevilik, karşımıza, kimi zaman isyankâr bir topluluğun tarihsel altyapısı 
olarak çıkarken kimi zaman bir ulus kimliğinin “asli belirleyeni” olarak belirmektedir.
Hatta merkezi iktidarların(siyasal karşıtlarının kullandığı bir argümanı manüple etme 
politikası olarak) resmi kimliğin tarihselliğine düşülen bir “öz” olarak da kabul edildi-
ği görmüştür. Fakat neticede, bilimsel düşünceden ve yöntemden uzak yaklaşımların 
mevcut sorunları çözemediği, bilhassa yaşanmakta olan sorunları karmaşıklaştırdığı, 
gerilimleri tırmandırdığı aşikârdır. Şu durumda, bugünkü tartışmaları da doğrudan ilgi-
lendiren Aleviliğin kaynakları meselesi, araştırıcıların ilgisini bekleyen önemli çalışma 
başlıklarından birisidir.

Kimi sosyal olgular üzerine yapılan kaynak çalışmalarının gelip dayandığı belirli tarihler 
vardır. Bu tarihlerden öncesinin bilgisi çoğu zaman varsayımsal çalışmalarda dile gelir-
ler. Ancak, konunun yaslandığı toplumun yapısal özellikleri, spekülasyona açık geçmişi 
çözümlemekte akılcı bilgiler de sunabilir. Türkiye’de son çeyrek asra değgin kırsal yerleş-
kelerde barınan ve yüzyıllardır süre getirdiği geçimlik ekonomiyi, sözlü kültürü yaşatan 
Alevi kitlelerin toplumsal hafızalarının(Alevilik bahsi üzerine son yirmi beş yılda biri-
ken hacimli bir külliyatın ışığında) konuyla ilgili muğlakta kalan hususları aydınlatabi-
leceği öngörülebilir.

4  Alevilik araştırmalarında görülebilen söz konusu ön kabullerin ve eğilimlerin önemli bir eleştirisi için 
bkz. Bozarslan, 2005.
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Şüphesiz doğa ve toplum karşısında, onlarla olan etkileşimi temelinde var olan “ben 
bilinci”, maddi kültürel belirleyenlerin dışında değildir. Değişen maddi ve sosyal ger-
çeklik, kendi özgün “benlik bilinçleri”ni de yaratacaktır. Ancak insana dair her şey gibi 
zorunlu olarak tarihsel olan bu durum, kendi çatlaklarında, mutlak surette insan varlı-
ğının dönüm noktalarına dair bazı izleri barındıracaktır. Kimlik kodlarının dinsel mo-
tiflerle yüklü söylencelerle ve ritüellerle aktarılarak yeni kuşaklarda yeniden üretildiği 
toplumlarda, kolektif hafızanın çatlaklarına sığışan mitik motiflerin, sembolik davra-
nışların işaret ettikleri tarihsel ve güncel gerçeklikler,topluluğun tarihsel serüvenini de 
aydınlatmaktadır. 

Antropolojik bilgi kuramsal faaliyetin önemli dayanaklarından birisi de sözlü tarih ça-
lışmalarıdır. Bu da geçmişin bilgisini belleklerden derlemek anlamında özetlenebilir. 
Kuşkusuz topluluk içerisindeki her birey kendi yaşamına ilişkin aktarabileceği bir öykü-
ye sahiptir. Bunlar, yaşadığımız çağa dair kişisel ve değerli bilgilerdir. Çağın en önemli 
sosyal, siyasal, ekonomik, dinsel, kültürel vd. birçok başlıkta cereyan etmiş olayları hak-
kında, son derece zengin bir çeşitlilik içerisinde, gelen doğrudan anlatımlardır. Sözlü ta-
rih, aynı zamanda, eski tarihin de yaşatıldığı şekilde derlenmesine olanak verir. Özellikle 
toplumsal benliğin/kimliğin sözlü kültürel anlatılara, mitlere dayandığı topluluklarda, 
topluluğun kolektif belleğinde yaşatılan hafızanın derlenmesi ve incelenmesi, güncel 
düşünce ve davranış örüntülerinin anlaşılmasında onulmaz bir rol oynar.
Ayrıca, sözlü tarih yöntemi, Aleviler gibi kamusal alanlardan ve resmi tanınmışlıktan 
uzak etnik gruplar açısından farklı yaşamların ve duygularınbelgelenmesi anlamına ge-
lir. Resmi tarihin dışında kalan insanların öykülerinin, düşüncelerinin ve tarihlerinin 
eşsiz bir görüngüsünü sunar. En önemlisi de madunların kendilerini yine kendi sözcük-
leriyle kendi anlam dünyalarıyla ifade etme olanağı tanımasıdır. 
Bu makalede Tunceli (Dersim5) ilinde meskûn (kurmanci ve kırmancki konuşan)6 Ale-

5 “Dersim” ve “Dersimlilik” hem coğrafi hem de etno-kültürel ve sosyo-politik bir kavram olarak günümüz-
de sıklıkla kullanılmakta olan popüler bir kimlik belirtecidir. Osmanlı Devleti döneminde idari olarak Tan-
zimat’tan sonra bugünkü Tunceli, Elazığ, Erzincan ve Bingöl illerini kapsayan bir eyalet olarak kabul edilen 
“Dersim” ismi, tarihsel süreç içerisinde, Cumhuriyet’le birlikte kaldırılmıştır. Fakat tarihsel geçmişinde yo-
ğunlukla barındırdığı Alevi Kürt toplulukların çoğunlukla isyanlarla ve çatışmalarla, “ıslah” operasyonla-
rıyla karakterize olan ve gerek etno-kültürel gerekse sosyo-politik farklılıklarının, aykırılıklarının ortaya 
çıkardığı sosyoloji, onu, kapitalizmin neo-liberalizm çağında yeniden tarih sahnesine güçlü bir dönüş yapan 
“kimlikler çağı”nda da bir hayli popüler kılmıştır. Bu bakımdan Dersim ya da Dersimlilik, bugün çoğun-
lukla Tunceli’de yaşan Alevi Kürt toplulukları sosyolojik ve mekânsal olarak nitelediği gibi; bu toplulukların 
tarihsel geçmişlerinden itibaren ilişkide oldukları ve bugün Erzincan, Muş, Bingöl, Malatya, Maraş ve Sivas 
gibi geniş bir alandaki hem Kurmanci hem de Kırmancki konuşan Alevi Kürt toplulukları da kapsayıcı bir 
kimliktir. Aynı şekilde yine Dersim’de tarihsel süreklilik içerisinde varolagelen Sünni toplulukları da içeren 
bir kavram olan Dersim, makalede Kurmanci, Kırmancki ya da Türkçe konuşan çoğu Tuncelilinin kendile-
rini gerek mekânsal gerekse etno-kültürel aidiyetlerini tanımladıkları isim olarak kullanılacaktır. 

6 Kurmanci ve Kırmancki’yiKürtçe’nin farklı lehçeleri olarak sınıflayan yaklaşımlar ile iki farklı dil (Kürtçe 
ve Zazaca) olarak tanımlayan görüşler arasındaki ihtilaflı tartışma devam etmektedir. Bu tartışmaların bir 
yönünü 1990’lı yıllarda Kürt ulusalcılığından ayrışan ve Kırmancki ve lehçelerini Zazaca olarak tanımlayan 
akımın gayretleri oluştururken, diğer bir yönünü de çoğunlukla bazı yabancı dil bilimcilerinin öne sürdük-
leri iddialar oluşturmaktadır. Konuya dair, yerli-yabancı zengin kaynakçalar ile argümanlarını destekleyen 
görüşler için bkz. (Bruniessen, 1992 ve 2004; Gezik, 2004 ve Bulut, 2002)
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vi Kürt toplulukların güçlü bir şekilde yaşattıkları sözlü kültüre ait bir örnek üzerinde 
antropolojik perspektif gözetilerek tarihsel ve diyalektik bir yöntemle değerlendirme ya-
pılmıştır. Makalede değerlendirilen sözlü veriler alandagerçekleştirdiğimiz derlemelere 
dayanmaktadır. Yanısıra konuyla ilgili yayımlanmış yazılı kaynaklardan da faydalanıl-
mıştır.7

Sultan/Üryan Hıdır/Hızır Hakkında Genel Bilgiler

Sultan Hıdır, Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan evliya kültlerinden birisidir. Ancak, Der-
sim’in sahip olduğu özgül dinsellik algısı uyarınca benzerlerinden bazı farklılıklar gös-
termektedir.
Sultan Hıdır’a ait türbe,Dersim Pertek ilçesine 15-20 km mesafede bulunan Zeve (Do-
rutay) Köyü’ndedir. Geçmiş yıllarda yapılan son resmi değişiklikler doğrultusunda bazı 
köy isimleri ve yer adları değiştirilmiş ve “Zeve” ismi “Dorutay” olarak belirlenmiştir. 
Ancak halkın gündelik yaşamında “Zeve” canlılıkla yaşamaktadır. Bu canlılığın en bü-
yük nedeninin, yüzyıllardır sahip olduğu bir evliya kültüyle bütünleştirilmiş olmasın-
dan ileri geldiği düşünülebilir.

Ortalama olarak 80 hanenin bulunduğu Zeve Köyü, Keban Baraj Gölü’ne kuzeyden ba-
kan yüksekçe bir tepenin güney yamacına kuruludur. Yamacın ortasındaki hafif düzlük, 
köyün merkezi ve aynı zamanda türbenin de mekânıdır. Köy yerleşimi(türbeyi merkeze 
alarak) yamaçtan aşağıya doğru uzanmakta ve toplu bir yerleşim özelliği göstermekte-
dir. Yamacın bitimindeki bir başka düzlüğün diğer ucunda, köye bağlı eski adı “Kesorek” 
olan Gölbaşı mezrası bulunur. Burada yaklaşık 10–15 hane mevcuttur. Zeve, sahip oldu-
ğu ayrıcalıklı özelliğinin (türbe) getirisi olarak, civar köylerde bulunmayan bazı imkân-
lara (sağlık ocağı, ilkokul) geçmişinde kavuşmuşsa da bugün, bölgede yaşanan çatışma-
ların neticesinde, diğerler köy yerleşmeleriyle aynı akıbeti paylaşmıştır/paylaşmaktadır. 
Yaşanan (zorunlu) göçler neticesinde köy nüfusu azalmıştır. Köy ve köy halkı yüzyıllar 
içerisinde Sultan Hıdır ve çevresinde yaratılan değerlerle özdeşleşmiş, hemhal olmuştur. 
Birazdan göreceğimiz üzere, bu durum zaman içerisinde söylencelerlede onanmıştır. 
(Gültekin, 2004 ve 2010) 

Köyün yaslandığı yamacın tepe noktasında bir tane (-ki burası en yakın evden tırmanış 
süresine göre ortalama 15 – 20 dakikadır) ve yamacın bitiminde(köyün en alt sınırında) 
bir tane daha olmak üzere, iki önemli ziyaret yeri (kutsal mekân) daha vardır. Her iki 
mekân da yörenin dinsellik algıları içerisinde kalan kutsal mekân değerler sisteminin 
tüm içeriğe sahiptirler.8İlki (tepedeki), etrafı yaklaşık bir buçuk metrenin üzerinde yük-
sekliğe sahip örme taş duvarla çevrili, yüksekliği en az çeperi kadar olan bir taş yığının-

7 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü, Etnoloji 
Anabilim Dalı bünyesinde gerçekleştirdiğimiz alan çalışması daha sonra kitaplaştırılmıştır. Bkz. Gültekin, 
2004.

8 Dersim orijinli kutsal mekân (ziyaret) kültleri hakkında son dönemlerde yayımlanmış önemli çalışmalar 
mevcuttur. Bazıları için bkz. Deniz, 2012; Gültekin, 2010 ve 2004 ve Gezik, 2004.
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dan oluşur. Hemen yanındaki objeler de (ağaç, kaya) aynı kutsallığa temas ettiklerinden, 
onlar da bütünün bileşenlerindendirler. Bu anlamda yöre halkınca özel olarak “çocuk” 
ve “doğurganlıkla”da ilişkilendirilen Sultan Hıdır’ın bir parçası olması dolayısıyla bu is-
temleri sembolize eden çeşitli el yapımı objelerle doludur (beşik vb.). Ziyaret yerinin 
yaygın adı Arap Baba’dır.İkinci kutsal mekân daha ziyade “Fakirlik”adıyla bilinir. Köyün 
bitimindeki düzlüğün başladığı yerde kurumuş, büyük, heybetli bir ağaçtan ibarettir. 
Ancak ziyaret, söylencede de bahsi geçmekle birlikte, Arap baba kadar yoğun bir ilgiye 
muhatap değildir. Hatta üzerinde, son dönemlerde Dersim’de yaygınlık kazanan çaput 
bağlama pratiğinin dahi herhangi bir etkide bulunduğu gözlemlenmemiştir. Ziyaretçile-
rini ekseriyetle yaşlı kuşaklar oluşturur. (Gültekin, 2004)

Sultan Hıdır’ın türbesi ise üç ana bölümden oluşur. İlki, kurbanların kesildiğive ateşin 
yakıldığı avlu kısmıdır. Buranın üzeri (zaman zaman yapılan tadilat ve yenilemeler ne-
ticesinde) demir çatıyla da örtülüdür. Oturma alanlarının bulunduğu avluda genellik-
le vakit geçirilir. İkinci bölüm, avludan türbeye girişte karşılaşılan ilk odadır. Burada 
üç mezar vardır. Mezarların kimliği hakkında yeterli bilgi olmamakla birlikte, yaygın 
kanı onların türbenin bekçileri olduğu yönündedir. Bu mekânda “teberik” denen ince 
bir kum alanı da vardır. Ziyaretçilerin bazıları çeşitli sağaltma pratiklerinde kullanmak 
üzere bu kumdan alırlar.Bu odadan, türbenin üçüncü ve asıl bölümüne geçilir. Burada 
Sultan Hıdır’ın mezarının yanısıra birkaç mezar daha vardır. Ancak üstün körü yapılan 
yenilemeler yüzünden üstları hemen hemen kapanmış vaziyettedir. Genişçe bir oda olan 
türbe, yatıya kalacak ziyaretçiler için ayrılmıştır. Burada yatıya kalacak ziyaretçilerin 
kullanımına açık öteberilerin bulunduğu bir yer de bulunur. (Gültekin, 2004)

Söylence
Yörede yaygın olarak aktarılan ve alan çalışması içerisinde derlediğimiz söylence şöyle-
dir:

“ ...Sultan Alaaddin Paşa geldiğinde, bu aşağıda Sultan gölü diirler,  or-
daymış. Ama oraya niye gelmiş bilmiim.

Oraya geldigi zaman bu mübarek fakir, onun ziyaretine gitmiş. Gidem, 
görem o padişahı, niye gelmiş, ne istii, diye. Çıkıp gidi. Selam veri. Sela-
mın aleyküm, aleykümselam. Hoşgelmişsinbeşgitmişsin falan. O da sori 
tabi. Padişah yane. Ama fakirin üstü başı fakirdir. Daha artık giyeceği 
yokmuş demek ki ya da varmış da giymi. Bunların sırrına kimse ermez. 
‘bizim bu memlekete hoşgelmişsiniz’ padişahım, ‘buyrun gelin benim de 
bi çayımı için’ ama, bin üç yüz yetmiş kaçtamışheralde gelmiş. Buraya 
işte. Demiş, fakir, ‘sen fakir bi adamsın’, ‘gelsem, askerle gelecem. Asker-
le geleceğim zaman sen, askeri neyle doyuracaksan’. Asker o zaman hep 
atlımışyane araba yokmuş ha. Zati araba 38’den icad oldu. İşte o zaman 
mesela taksi, komyon, minübüs yokmuş. Yayan yane. ‘buyurun’ demiş, 
‘gelin, hiç bişey de var’. Gücüm yetmese sizi davet etmem. ‘peki’ demiş, ‘sen 
git biz de geliyoruz’. Fakir çıkıp geli, hazırlığını yapi. Şu kadar bi güveç 
koyuyor ortaya, bi de böle bi kilim seri biz fakirlik diiz. Oraya. O zaman 
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hep atlılar imiş ya atlar için de arpa hazırli. Bi de bi tepsi de tepside bi 
salkım üzüm. Asker geli. Padişah öne düşüp geliler. Padişahın emri ile 
askerler, her bir er, ‘bidaş atın fakirin yolunu açın’ dii. Serbest gelip gideler 
herkes. O kadar askerdir. Herkes bidaşattı mi yol açılır gelir. O zaman yol 
da yokmuş oraya. Köye.

Neyse geliler. Buyrun, buyrun, buyrun oturun. Fakir, bu kadar asker 
nereden gelip bu kadarcık kilimin üstüne sığacak, oturacak. Siz ne ya-
pacaksınız gelin oturun. Neyse, padişah gelip oturi, askerler de hayvan-
laribağliler. O her bir hayvana bi teneke yem tutiler, torba koyiler. Neyse 
hayvanları yemliler. Artık ordumuş, alaymış. Oturiler, oturiler... o kilim 
bitarafi hep boşta kali. Padişehdiyi ki, ‘ben senin yerine geldim ama ben 
senin sırrına eremedim’ bu kadar askerim kilimin üzerine oturdilerbita-
rafi boşta kaldi. Neyse, artık oturdileryemağabaşladiler. Bu, guvaşta her 
türlü yemek, töktü askere, yedirdi. Yemak bitti. Bu kere de üzüme, hız-
metçisini çağırdı, askere üzüm dağıtti. Her ere. Her ere bi salkım üzüm 
dağıtti. Ama tek bi salkım. Herkes midesine göre yedi, yedırdılar.

Her şey bittikten donra çay kahvasını içtiler. Kendi müsadesini istedi, 
gidek dedi, padişah. Ama sana bi ikram edem, eğer kabul edersen, ‘buyur’ 
demiş mübarek. Senin etrafını temizlemek için, sana yardım etmek için 
sana iki er lazımdır. Ama gönüllü, soracam şimdi bu kadar askerden, gö-
nüllü hangisi senin yanında durursa senin yanında kalsın. Zorla işi yok-
tur mübareğin. ‘Gönlü’, demiş, ‘hanginizin fakirin yanında kalmak isti?’. 
Hizmet yapacak yane. İki tane er parmak kaldıri. ‘Biz kalacaz’ demişler. 
Bunların ismi, birisi Resul’muş birisi de Delil’miş diiler.  İşte bunlar, onun 
bekçileridir. Onun  yanında kalmışlar, hizmetini görmüşlerdir.

Bi gece bakiler ki, kalkmış bu (fakir) köyün üst tarafına gelmiş. Çünkü o 
zaman köyün altında imiş. Tabi, afedersin, herşey aşağıya doğru geli. İşte 
o zaman, sen yerime gel dii (ziyaret), ben orya gidem. Bi sabah bakilerki 
yer değiştirmişler. Mübarek a buraya, köyün ortasına geli, diğeri aşşağıya 
ini. Ondan sonra yerim bura dii.

Ama onların sırrına kimse ermez. Acaba fakir kendisimi yoksa başkası 
mı?...” (Gültekin, 2004)

Değerlendirme: Fakirlikten Sultanlığa

Her şeyden evvel belirtmek gerekir ki Sultan Hıdır, Zeve’nin de içerisinde yer aldığı 
güney, güney – batı Dersim’de ve giderek Malatya, Maraş taraflarına yayılan bir bölgede 
faaliyet sürdüren AğuçanSeyitleri’nin Hozat’taki merkezlerine oldukça yakın bir coğrafi 
konuma sahiptir. Sahip olduğu coğrafi bir başka önemli özellik de bugün Keban Baraj 
Gölü üzerinde bir ada gibi yükselen Pertek Kalesi’ne ve yine çok da uzak sayılamayacak 
olan Harput (Elazığ) Kalesi’ne olan yakınlığıdır. Gerek yörenin dinsellik algıları içerisin-
de başat faktörler olan seyit ailelerinden birisiyle olan mekânsal iç içeliği gerekse Anado-



15

lu’nun 11. yüzyıldan itibaren başlayan yeni sürecinin önemli ticari–politik merkezlerine 
olan yakınlığı, Sultan Hıdır’ı ve şahsında aktarılan söylencenin jeopolitikkonumunu 
dikkate değer kılmaktadır.9

Dersim merkezli Alevilik algısını şekillendiren en önemli faktörlerden birisi yöreye tam 
olarak ne zaman geldikleri bilinmeyen seyitler ya da seyit aileleridir. Kendileri dışında 
kalan tüm yerel aşiretlerin bölgesel olarak aralarında dağılmışlardır. Kurdukları seyit–
talip ilişkisi içerisinde, doğuştan kazanılan bağlarla kuşaktan kuşağa aktarılan tarikat 
ilişkilerini 20. yüzyılın ilk yarısına kadar kuvvetle yaşatmışlardır. Aynı bağlam içerisinde 
yer alan “çıralık”uygulamaları dolayısıyla ekonomik bir örgütlenme de söz konusudur. 
Uzun yüzyıllar boyunca çoğunlukla devlet denetiminden ve yönetiminden (görece) 
bağımsız kalabilmeyi başarmış bu seyit (dede soylu) aşiretler, tarihsel süreçte yaratılan 
mitlerin de öznelerini oluşturmaktadır. Bu mitler ya da bir başka tabirle söylenceler va-
sıtasıyla yerelleşen ailelerin mitik atalarının öyküleri, yörede yaşanmış büyük bir geçiş 
döneminin ve kendi aralarında devam eden hegomonik çekişmelerin izleriyle yüklü-
dürler.10

Mevcut söylenceyi sembolik-yorumsamacı antropolojik perspektifle irdelemek istersek 
şu düşünceleri tartışmaya açabiliriz: Sultan Hıdır’ın söylencesinde bahsi geçen Keyku-
bat’ın kaçıncı Keykubat olduğu bilinmemektedir. Ancak büyük olasılıkla Anadolu Sel-
çukluları’nın kendi tarihlerinde göreceli olarak en başarılı devirlerini geçirdikleri dönem 
olmalıdır. Orta ve Doğu Anadolu’da yerel otoriteler denetim altına alınış, iç pazarı can-
landırılmış, Karadeniz ve Akdeniz liman şehirleri alınarak ticari hegomonya pekiştiril-
miştir. Bu itibarla I. Alaeddin Keykubat dönemiyüksek bir ihtimaldir. 11. ve 15. yüzyıl-
lar arasındaki hâkimiyet çatışmalarının, açlık isyanlarının Anadolu’nun yerli halklarıyla 
yeni gelen toplulukları sürekli yer değiştirmeye zorladığı bilinmektedir. Bu dönemde 
taraflardan biri lehine göreceli olarak durulan kargaşada, mevcut siyasi otoriteyle kuru-
lan ilişkiler (mühürlenen şecereler), tarikatlar nezdinde hiç şüphesiz yerel mevcudiyetin 
ve bölgesel otoritenin kazanılmasının en meşru yolu olarak görülmüşlerdir. Keykubat’ın 
Sultan Hıdır’ı “fark etmesi” ve sergilediği kerametlerle onu “kabullenip onaması” ve hat-
ta kendisini borçlu hissederek iki (ya da üç-dört) askerini ömür boyu hizmet için ona 
bırakması gibi öğeler, söz konusu tarihsel sürecin toplumsal hafızada kalan siyasal iliş-
kileridir. Söylencenin içermekte olduğu iki ana tema da bu kanıyı kuvvetlendirmektedir. 
İlki, Sultan Hıdır’ın şahsında somutlaşan dini hareketlerin merkezi iktidarlarla uzlaşma 

9 Sultan Hıdır ya da diğer adıyla Üryan Hızır Ocağı, ocak üyeleri çoğunlukla Adıyaman’da yaşamaktadır. 
Dersim orjinli bir göç söz konusu edilmekte ve Erzurum’da da ocak üyelerinin bir bölümünün bulunduğu 
ifade edilmektedir. Sultan Hıdır Ocağı, Ağuçan Ocağının kurucusu kabul edilen dört kardeşin soyundan 
gelen onlarca alt ocaktan yalnızca birisidir. Konu hakkında daha geniş bilgi için bkz. Gezik ve Özcan, 2013: 
78 – 102.

10 Dersim’de faaliyet gösteren Alevi ocaklar hakkında yakın dönemde yapılmış detaylı bir derleme çalışma 
için bkz. Gezik ve Özcan, 2013. Ayrıca, Dersim’de yaygın olarak karşılaşılan Ocak mitlerinin de içerisinde 
yer aldığı ve daha geniş bağlamda sembolik-yorumsamacı perspektifle yapılan önemli bir çalışma için bkz. 
Danık, 2006.
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durumudur. Ancak ikincisi, merkezi iktidardan öteye, Sultan Hıdır’ın temsil ettiği yeni 
dinselliğin, büyük olasılıkla yerli halkın kültüründe canlılıkla yaşatılan geleneksel dinsel 
inançlarla olan etkileşimidir. 

Anlaşılan odur ki Sultan Hıdır henüz yerli halk nezdinde de tam bir kabul görememiş-
tir. Zira Alaeddin Keykubat gibi dönemin en güçlü padişahının dahi önünde eğildiği 
kutsiyet, yanı başındaki köyde yaşayanlarca henüz tam anlamıylaciddiye alınmamakta-
dır. Bu sebepten Sultan Hıdır köyün içerisinde değil, “Fakirlik” denen mevkide ikamet 
etmektedir. Ancak ölümünden belirli bir sürenin sonrasındadır ki Sultan Hıdır, köyün 
merkezine yerleşebilmiştir. Sultan Hıdır’ın ölümünün ardından bir süre daha Fakirlik 
olarak tabir edilen yerde kalması ve hatta “köyün artıklarının (kendiliğinden) toplandı-
ğı bir yerde” ikamet etmesi de hayli ilginçtir. Daha da önemli olan, kişileştirilen kutsal 
mekânın (köyün merkezindeki) “kendi rızasıyla” Sultan Hıdır’la yer değiştirerek bahsi 
geçen kötü koşullara razı olmasıdır. Zira söylencede köylülerin genel alışkanlıklarını de-
ğiştirdiklerine ilişkin bir veri yoktur. 

Dersim’deki Alevilik inanışının bir başka önemli boyutu da İslam öncesi inanç sistemle-
rininçok etkili izlerinin varlığıdır. Heteredoks İslami motiflerin (daha ziyade)yerel teo-
lojideki (Hz. Ali ve 12 imam kültü gibi) baskın öğeleri oluşturduğu söylenebilir. Ancak 
ritüellerde etkinlikle göze çarpan İslam dışı uygulamalarıylaDersim Aleviliği, kişileşti-
rilmiş kutsal mekân kültleriyle birlikte kökleri yüzyıllar öncesine uzanan yerel inançla-
rı yaşatmaktadır. Bugün genellikle “ziyaret”olarak vücut bulan eski dinsel yapı, Sultan 
Hıdır’la olan münasebetinde, bir dönem köyün “merkezinde” kalmayı sürdüren ancak 
sonrasında kendi rızasıyla yer değiştirerek tali pozisyona sürüklenen ve Sultan Hıdır’a 
eklemlenen bir görünüm sunmaktadır –ki aynı durum diğer pek çok yerel mit içerisin-
de görülebilir. Munzur Baba ya da Düzgün Babamitleri en bilinen örneklerdir.11Ancak 
söz konusu eklemlenme de kendi içerisinde barındırdığı iktidar ilişkilerinden ve çeliş-
kilerden bağımsız değildir. Zeve’de gerek ziyaretçiler gerekse (belirli ölçülerde) yerliler 
nezdinde Arap Baba, Fakirlik’e nazaran bariz bir ilginin muhatabıdır. Çünkü Arap Baba, 
Sultan Hıdır’ın gözcüsü olarak Fakirlik’ten daha yüksek bir statüye sahiptir: 

“...Bu mübarek (Sultan Hıdır - b.n.), … geldiği zaman. O zaman, kafiris-
tan’lıkmışyane, o zaman. Orada çıktığı zaman (Fakirlikle yer değiştirdiği 
zaman - b.n.), yane, bu köye konduğu zaman, Arap Baba’yı da yukarı, gö-
zetleme, koymuş. ‘Gözle bakalım, düşman hangi taraftan gelirse sen bana 
haber ver’. Bu da orda, bu mübareği bekli. Onun bekçisidir... ” (Gültekin, 
2004)

Yörede kişileştirilen kutsal mekânlara ilişkin en önemli özellik, kutsiyet derecelerine 
göre belirli bir hiyerarşiye tabi olmalarıdır. Seyit ailelerinin kendi aralarındaki hiyerar-
şilerden de istim alan bu yaklaşım, yukarıdan aşağıya derece derece tek hanenin sadece 
kendisi için kullandığı kutsal mekânlara dek indirgenebilir. Bu sebepten, Arap Baba’nın 
şahsında somutlaşan kutsiyet algısının sahip olduğu prestij ağırlığının, Sultan Hıdır’a 
büyük bir fedakârlık gösterisi sunarak yer değiştiren Fakirlik’e nazaran yeni dinsellik 

11 Benzer örnekler hakkında daha ayrıntılı tartışmalar için bkz. Danık, 2006.
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algısı içerisinde onu “gözcü” statüsüne sürüklemiş olduğu da düşünülebilir.

Çemişkezek ve Harput’un idari ve ekonomik olarak Anadolu Selçukluları’na katıldığı I. 
Alaeddin Keykubat döneminin sosyo–politik etkin izlerini taşıdığına inandığımız söy-
lence, bizce daha da önemli olarak, yöre sakinlerinin yeni dinselliğin temsilcileri karşı-
sındaki tutumlarını yansıtması bakımından ilgiye değerdir. Keykubat’ın geldiği “mem-
leket”de onun gibi “yabancı olan Hıdır”ın, halen daha “Kafiristanlık” olan bir coğrafyada 
“düşmanları” için gözcüsüne duyduğu ihtiyaç,Selçukluların ya da misyoner dervişlerin 
merkezi ya da yerel otoritelerle olan muhtemel çatışmalarının bir yansıması olduğu yo-
rumuna da açıktır. Bu açıdan bakıldığında Sultan Hıdır’ı, Ocak’ın (1997) mahalli veliler 
kategorisindeki velilerle ilişkili görmek olasıdır. Denebilir ki kendisi her hangi bir ta-
rikatın kurucusu olmamakla birlikte, mensubu olduğu tarikatın Anadolu’nun ücra bir 
köşesindeki temsilcisi olması sebebiyle ancak kendi müritleri ve çevre halkı tarafından 
tanınmaktadır. Etki alanı, AğuçanSeyitleri’nin faaliyet bölgeleri ve çevre “Alevi” yerleş-
melerle sınırlıdır.Benzer şekilde Ocak’ın sınıflandırmaları takip edilirse Sultan Hıdır’ın 
misyoner veliler grubuna da dâhil edilebilecek özellikler taşıdığı görülebilir:

“ ...Bunlar ya kendi fethettikleri ya da daha önce fethedilen topraklarda 
gayrimüslim ahali arasında tekkeler kurarak dini yaymaya çalışıyorlardı. 
İçlerinde pek azı başka tarikatlara mensup olmakla beraber asıl büyük 
çoğunluğu Kalenderi geleneği içinde mütalaa edilen bu velilerin başında 
hiç şüphesiz Hacı Bektaş’ı ve halifelerini gösterebiliriz. Hacı Bektaş’ın Nev-
şehir ve Kırşehir havalisindeki gayrimüslimlerle bizzat sıkı temas halinde 
olduğunu biliyoruz. ... ” (Ocak, 1997: 21)

Neticede Sultan Hıdır, Dersimli yerel toplulukların kültürel dünyasıyla kaynaşmıştır. 
Öyle ki Arap Baba ve Fakirlik’le karşılıklı “kandil göndererek” aynı dinselliğin farklı 
parçaları olmuş, zamanla mevcut kimliğin temel kodlarından birisi haline gelmiştir. 
Şüphesiz aralarındaki hiyerarşik dengeleri korumaya devam ederek… 

Gerek merkezi otoritenin gerekse yerli halkın nezdinde meşruluk kazandığı bir döneme 
tekabül ettiğine inandığımız söylencesiyle Sultan Hıdır, bizce, I. Alaeddin Keykubat’ın 
hemen ardından patlak verecek olan Babailer isyanlarının esas hazırlayıcıları ve ruhani 
önderleri olan Kalenderi dervişlerinin Anadolu’daki yerli halk ve merkezi-yerel otorite-
lerle olan ilk sosyo–politik münasebetlerini içerisinde barındıran bir kesite ışık tutuyor 
görünmektedir. Burada Sultan Hıdır olarak tanınan kişinin bir Kalenderi dervişi olup 
olmaması gibi bir sorunsal, tartışmamız dışındadır. Zira kolektif hafızanın ana hatlarıyla 
yaşattığı söylencenin, yörenin dini ve sosyal kimlik kodlarına yaptığı vurgular itibari ile 
“biz kimiz?”, “nereden geliyoruz?” gibi bütünlüklü bir geçmişin ana başlıklarını cevap-
landırıyor olması burada yaşayanlar için önemlidir. Yazısız, feodal toplumlarda söylen-
celerin mevcut yaşama, geçmişe ve doğaüstüne ilişkin bütünlüklü cevapları, toplumsal 
döngü içerisinde üstlendikleri işlevler boyutuyla sahip oldukları yaşamsal roller, ilgili 
söylence şahsında yaptığımız akıl yürütmelerin temel meşruiyet dayanaklarıdır. 
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KAYARCIK KÖYÜ’NDEN DERLENEN ATASÖZÜ VE DEYİMLER 
ÜZERİNE BİR İNCELEME1

THE PROVERBS AND IDIOMS COMPILED FROM A SURVEY OF 
VILLAGE KAYARCIK

Bahar OSANMAZ2

ÖZET

Ağız araştırmalarında derleme çalışmalarının önemi büyüktür. Dil 
yaşayan bir unsurdur ve kültürün bir öğesi olarak en iyi gözlemlenebileceği 
yer kullanıldığı kültür çevresidir. Bu anlamda, bir milletin dilini oluşturan 
kültür öğelerinin en iyi görülebileceği yer de atasözü ve deyimleridir. Bu 
çalışmanın amacı halk ağzında yaşayan atasözü ve deyimleri kayıt altına 
almak, hem söz varlığı hem de ağız özellikleri açısından inceleyerek bölge 
ağızlarına katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda Adana’nın Tufanbeyli ilçe-
sine bağlı Kayarcık Köyü’nden derlediğimiz atasözü ve deyimler sözvarlığı 
ve ağız özellikleri açısından genel olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deyim, Atasözü, Derleme, Ağız, Söz Varlığı.

ABSTRACT

Compilation in the dialect researches has great importance. 
Language is a living element and the cultural environment in which it is used 
is the best place to observe it. In this sense, the best place to see the cultural 
elements that consist the language of a nation is proverbs and idioms. 
The purpose of this study is to make contribution to regional dialects by 
recording the idioms and proverbs of folkloric dialect and examining them 
in terms of both in vocabulary and in dialect properties. Accordingly, the 
proverbs and idioms gathered in Kayarcık village, Tufanbeyli, Adana, have 
been assessed in terms of vocabulary and dialectic features.

Keywords: Idiom, Proverb, Collecting, Dialect, Vocabulary.

1 Bu makale Bahar Osanmaz’ın “Kayarcık Köyü Monografisi”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Adana 2013, Yayınlanmamış Lisans tezinden geliştirilmiştir.

2  Yüksek lisans öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü / bahar_osanmazz@hotmail.com
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GİRİŞ

Atasözleri ve deyimler yaratıldığı toplum içinde zamanla çok defa gerçek an-
lamları yerine mecazlı bir anlam kazanarak, halka mal olmuş kalıplaşmış söz birlikleri-
dir. Atasözlerinde toplumsal kavramlar ve kurumlar üzerine bir takım bilgilere rastlanır. 
Ömer Asım Aksoy’un da belirttiği gibi; “Atasözleri sosyoloji, felsefe, tarih ve ahlaki yön-
den incelenmesinin yanı sıra psikolojik yönden inceleme ve araştırma konusu edilmeye 
değer millî varlıklar deyiş güzelliği, anlatım gücü, kavram zenginliği bakımından çok 
önemli dil yapılarıdır” (Aksoy, 1965:13). Atasözleri toplumun dününde, bugünün deve 
yarınında geçerli olacak yaşam biçimlerini, ahlak kurallarını belirleyerek, toplum düze-
nini oluşturur (Çotuksöken, 1979: 7). Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kayarcık Kö-
yü’nden derlediğimiz atasözü ve deyimler üzerinde durduk. Bu çalışmada uzun uzadıya 
atasözü ve deyimin ne olup olmadığı üzerinde durmadık. Derlediğimiz ürünlerin ilgi 
bölüm başlarında atasözü ve deyimin ne olduğunun anlaşılabilmesi ve derleme ürünle-
rimizin bu anlamda taşıdığı özellikleri görebilmek adına atasözü ve deyimle ilgili genel 
bilgi vermekle yetindik.Ardından derlediğimiz ürünleri söz varlığı ve ağız özellikleri 
açısından incelemeye geçtik. Teknolojinin hızla yaygınlaştığı tek tip kültürleşmenin ha-
kim olmaya çalıştığı bir dönemde derleme çalışmalarının önemi apaçık ortadadır. Bu tür 
derleme çalışmalarının artması Türk diline ve öz kültürüne yapılmış önemli bir hizmet-
tir. Daha önce, bu doğrultuda yapılmış „Dokuz tekne Köyü’nden Derlenen Atasözü ve 
Deyimler Üzerine Bir İnceleme” (Torun, 2014)isimli çalışmadan yöntem olarak yarar-
lanmakla birlikte, makalemizin inceleme konusu olan atasözü ve deyimleri 2013 yılında 
tarafımca tamamlanan „Kayarcık Köyü Monografisi” adlı lisans tezi oluşturmaktadır. 
Kayarcık Köyü Adana’nın Tufanbeyli ilçesine 18 km uzaklıktadır. Köyde Oğuz-Türkmen 
yaşam biçiminin izleri görülür. Ekonominin tarım ve hayvancılığa bağlı olduğu köy, bu-
gün yaylak olarak kullanılmaktadır. Genç nüfusun çoğu büyük şehirlerde yaşamakta-
dır.Bu doğrultuda Kayarcık Köyü’nden derlediğimiz atasözü ve deyimleri sözvarlığı ve 
ağız özellikleri açısından inceledik.Çalışmamızın ana kaynağını, Türk Dil Kurumu’nun 
2 cilt halinde 1969 ve 1971 yıllarında yayımladığı Bölge Ağızlarında Atasözleri ve De-
yimler oluşturmaktadır. Derlediğimiz atasözü ve deyimleri öncelikle BAAD’de yer alıp 
almadığı noktasında incelemeye tabi tuttuk. Bu yönde derlediğimiz atasözü ve deyimleri 
BAAD’de yer alanlar ve almayanlar olmak üzere ikiye ayırdık. Böylelikle BAAD’de yer 
almayan atasözü ve deyimlerin ne olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu sonuç da çalışmamızın 
önemini gösteren noktalardan biridir. Çalışmamızı sözvarlığı yanında ağız özellikleri 
açısında incelemek bir diğer amacımız olduğundan, derlediğimiz atasözü ve deyimleri 
yöre insanının ağız özelliklerine göre yazı diline yansıtmaya çalıştık. Bunun yanında 
standart yazı dilindeki söylenişlerini parantez içinde verdik. Anlamlarını açıkladık. İn-
celediğimiz atasözü ve deyimlerden BAAD’de yer alanların ne şekilde yer aldığını göre-
bilmek adına da atasözü ve deyimleri sözlükte yer alış biçimiyle köşeli parantez içinde 
verdik. Derlediğimiz atasözü ve deyimlerde, argo ya da kaba söz olarak adlandırılabile-
cek bazı kelimeler diğer atasözü ve deyim sözlüklerinde de yer aldığı için, bunları oldu-
ğu gibi vermekte bir sakınca görmedik. Bu çalışmayla, bölge ağızlarında yaşayan atasözü 
ve deyimlere katkıda bulunmayı, unutulup gitmelerini önlemeyi amaçladık. 



22

Atasözleri

Atasözleri bir ulusun ortak görüş ve inanışlarının dile getirildiği, çok defa gerçek 
anlamları yerine mecazlı anlam kazanarak, sözlü gelenek içinde nesilden nesile aktarılan 
kalıplaşmış ifadelerdir. Atasözleri toplumun yaşam biçiminin, kültür öğelerinin yer aldı-
ğı belgesel miras niteliğindedir. Kısa kalıplarının içinde çok derin anlamlar barındırırlar. 
Boratav (1995) atasözlerini iki ana başlık altında toplamıştır:

Asıl atasözleri:

-Bir yargıyı ya da bir gözlemi kapsayan atasözleri,

- Dolambaçsız, açık öğüt, akıl verme ya da yasaklama biçiminde olan atasözleri,

- Fıkra edası taşıyan atasözleri.

Atasözü değerinde deyimler (s.120-122): 

Biz de derlediğimiz atasözlerini içerik olarak incelediğimizde büyük ço-
ğunluğunun “asıl atasözleri” olduğunu görürüz. Çalışmamızda atasözü olarak 
değerlendirilebilecek 14 örnek tespit ettik. Bu örneklerden 3 tanesi BAAD’de yer 
alırken, geri kalan 11’i BAAD’de yer almamaktadır.

BAAD’de Yer Alan Atasözleri

Tandır3 başında ba:4 dikmek ġolaydır (Tandır başında bağ dikmek kolay-
dır): Hayal etmek kolaydır, esas sorun hayali gerçekleştirebilmek, uygulamaya koyabil-
mektir [BAAD, 1.C., s. 191/-Gaz. ].

Allah deldi: bo:azı rızksız bırakmaz:Allah yarattığı her kulunun kısmetini de 
beraberinde gönderir, aç bırakmaz [BAAD’de „Allah deldiği boğazı aç komaz”, 1.C., s. 39 
/ -Gaz. ].

Analı o:lak yarda, anasız o:lak yerde oynar: Arkası güçlü olanlar korkmadan 
en tehlikeli işlerde bulunabilirken, kimsesi olmayan güçsüz insanlar kendilerini koru-
yabilmek adına tehlikesi olmayan işlerde bulunurlar. [BAAD”Analı kuzu gökte, anasız 
kuzu yerde oynar”,1.C., s. 42 / -Ada. ;Yenice *Tarsus- İç. ; *Taşova ].

BAAD’de Yer Almayan Atasözleri

Böyük daşnan batman5 döverler, güccük daşnan göt silerler (Büyük 
taş ile batman döverler, küçük taş ile göt silerler): Ağırbaşlı insanlar kimsenin 
oyuncağı olmaz, saygı duyulurken, kendini bilmez cahil insanlar kolay hırpala-
nır.

3 Tandır: Yere çukur kazılarak yapılan bir fırın türü (TS, 2011: 2260).

4 “:” işareti kaynaşma sonucu oluşan ünlü uzunluklarını göstermek için kullanılmıştır.

5 Batman: Büyük su testisi, büyük çömlek (DS II, 572).
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Evvelide bo□duk6, bo□a ġazzı□ dokuduk (Evvelde boktuk, boka kazık doku-
duk): Geçmişte de şimdi de yoksulluğun, kötü olayların peşi bırakmaması.

Gütd: iki geçi, ıslı: da: daşı dutdu (Güttüğü iki keçi ıslığı dağı taşı tuttu): Yap-
tığı işi çok önemli göstermek.

Her köyün sovan do:rayışı farklıdır (Her köyün soğan doğrayışı farklıdır): 
Herkesin bir işi yapma yöntemi farklı farklıdır.

Irgatın kötüsü ikindiden sonra ivermiş: Çalışmaya niyeti olmayan, bir işi is-
teksiz yapan, yaptığı işin sonunu tam getirmez, kaytarır. Baştan savma yapar.

Yol yazının7 otunu vėr devenin a:zına (Yol yazının otunu ver devenin ağzı-
na): Bedavadan işini yaptıran, haksız kazanç sağlayanlar.

Okumayı sevmeyene do□uz hoca, geçinmeyi bilmeyene do□uz ġoca az (Oku-
mayı sevmeyene dokuz hoca az, geçinmeyi bilmeyene dokuz koca az): Bir kişiye iste-
mediği, sevmediği bir şey için hangi imkanlar sağlanırsa sağlansın az gelir.

Deyimler

Deyimler, duygu ve düşüncelerimizi dikkati çekecek bir ifade ile anlatan isim, 
sıfat, zarf, basit bir fiil ve birleşik fiil görünüşlü gramer şekilleridir (Elçin, 1997: 457). 

Ali Öztürk, deyimleri meydana gelişleri bakımından üçe ayırmaktadır: a) 
Fıkralardan kaynaklanan deyimler b) Toplum hayatında sıkça yaşanan olayları ifade 
eden kavramlar c) Gelenekleşmiş tutumları, özetleyen tanımlayan kavramlar (Öztürk, 
1986:321).Çalışmamıza konu olan deyimlere baktığımızda, toplum hayatında sıkça ya-
şanan olayları ifade ettiğini görürüz. Büyük kısmı bölgeye özgü, kalıpsallaşmış yapıları 
içinde gelenekleşmiş tutumları özetleyen kavramlar olduğunu görürüz.

Çalışmamız sonucunda 23 deyim tespit ettik. Bu deyimlerin 4 tanesi BAAD’de 
yer alırken geri kalan 19 tanesi yer almamaktadır. Derlediğimiz deyimlerin çoğu yöreye 
özgüdür.

BAAD’de Yer Alan Deyimler

A:zına çöp ölçmek (Ağzına çöp ölçmek ): Birinin ağzını aramak, laf almaya ça-
lışmak [BAAD’de „Ağzına ip ölçmek”  1.C., s. 219 / -Gaz.].

İmirin iti gibi gezmek: Amaçsız dolaşmak. [BAAD’de „İmirin iti gibi titremek” 
1.C., s. 335 / -Mersin, *Feke, *Kozan, *Ada. ; -Ta.].

Tazı bizim çulu başġasının: Bir kişinin yeni giysi giymesi [BAAD’de „ Tazı bi-
zim amma çulu bizim değil”  1.C., s. 391 / -Gaz. ; *Ereğli, -Kn. ].

6 □: Bazı kelimelerde söylenmeyen “k” sesini ifade etmektedir.

7 Yazı: Düz yer, ova, kır (TS, 2011: 2560).
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A:zına kemçilmek (Ağzına kemçilmek ): Birini taklit ederek dalga geçmek [BA-
AD’de „ Ağzına ökenmek” 1.C., s. 215 / -Pazarören, *Pınarbaşı –Kn.].

  BAAD’de Yer Almayan Deyimler

Boyca:zı devrilmek ( Boycağızı devrilmek):Ölmek.

Börke8çökmek: Hızlıca kaçmak, uzaklaşmak.

Cıbıtı çıkma□: Baştan aşağı ıslanmak.

Cevzelemek: Saçmalamak, ne dediğini bilmemek.

Cip gökçek: Çok güzel.

Dabanı9ġara: Sevilmeyen, uğursuz kişi.

Domuşup10ġalma□: Üşümek, titremek.

Galey11bazara hareket etmek: Plansız hareket etmek.

Gavur süd:12Pis işlerle uğraşan kişi, hileci.

Gevre:ni içine dürmek: Ayıbını ve kusurlarını örtmek.

Gişiye gitmek: Evlenmek.

Ġuburcuk ġusma□: Kan tükürmek, hastalanmak.

Hubbu:n ġubbu:nu okutma□: Uğraştırmak, oynatmak.

Mut vėrmek: Bir malı parasız vermek.

Par dutuş olma□:Telaşlanmak.

Yan çen olma□: Aşırı kilo almak.

Şad şadıman olma□: Aşırı derecede ilgilenmek.

Patatis elemek: Boş yere konuşmak.

8 Börke: Bu kelime Derleme Sözlüğü›nde «kaçmak» anlamında «börke basmak» şeklinde yer alır (DS, II, 
s. 770).

9 Daban: Ayağın altı,taban (DS IV, s. 1313 ).

10 Domuşmak: Soğuktan üşüyen hayvan ve insan. Büzülmek, büzülerek oturmak (DS IV, s.1554 ).

11 Galey: Kalay (DS VI, s. 1901 ).

12 Südük: Sidik (DS XII, s. 4710 ).
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Pirenin götüne dü:n ġurma□ ( Pirenin götüne düğün kurmak): Boyundan bü-
yük iş yapmak.

Atasözü ve Deyimlerde Görülen Ağız Özellikleri

Derlenen atasözü ve deyimlerde görülen başlıca ses ve biçim özellikleri şunlar-
dır:

1.Kelime başında t- / d- değişimi görülür: taban→daban, taş→daş, tut→dut-, tu-
tuş-  →dutuş- 

2. Sonu k, t ötümsüz ünsüzüyle biten kelimelere, t ile başlayan bir ek geldiğinde, 
ekin d’li şeklinin kullanıldığı görülür: boktuk →bokduk, güttüğü→ gütdü:

3. Kelime başında □- /ġ- değişimi görülür: □olay→ġolay, □azık→ġazzık, □oca→ġo-
ca, □us- →ġus- , □ur- →ġur-

4. Bir kelimede p- / b- değişimi görülür: pazar→bazar

5. Bir kelimede -ğ- / -v- değişimi görülür: soğan →sovan

6. Bazı kelimelerde iç seste -ğ- sesinin erimesiyle kaynaşma olmuş ve bunun 
sonucunda eriyen ünsüzden önceki ünlüde uzama meydana gelmiştir: bağ →ba:, deldiği 
→deldi: , boğaz →bo:az, oğlak→o:lak, güttüğü→güttü: , ıslığı→ıslı: , dağ→da: , doğrayış→do:-
rayış, ağzına→a:zına, boycağızı →boyca:zı, südüğü→südü: , gevreğini →gevre:ni, hubbuğun 
→hubbu:n, gubbuğun→ġubbu:n, düğün →dü:n

7. „daşnan” kelimesi „daş+ile →daşile→daşilen→ daşlan →daşnan” şeklinde bir 
gelişim göstermiş olmalı.

8. Bir kelimede, iç seste z sesinin ikizleştiği görülür: kazık →ġazzı□

9. „patatis” kelimesinde son hecedeki -e- ünlüsü darlaşarak -i- olmuştur.

10. Kelime başında t- / d- değişimi görülür: taş → daş, tutuş- → dutuş- , taban→ 
daban

11. İç seste bir örnekte - □- / -ġ- değişimi görülür: baş□a→ başġa

12. Derlediğimiz ver- fili kapalı ė’ lidir: vėr

13. Kelime başında k- / g- değişimi yaşanan iki örnek vardır: küçük → güccük, 
keçi → geçi

14. İç seste -ç- sesinin ikizleşip -cc- olduğu bir örnek vardır: küçük → güccük



26

SONUÇ

Yaptığımız derleme çalışmasının sonucunda 23 deyim, 14 atasözü örneğine 
ulaştık. Bölge ağızlarına katkıda bulunmak amacıyla yaptığımız çalışmada 23 deyimden 
4 tanesi BAAD’de yer alırken, 14 atasözünden de 3 tanesi yer almaktadır. Bu noktada 
üzerinde çalıştığımız deyimlerden 19 tanesi, atasözlerinin de 11 tanesi bölgeye özgüdür.

Derlediğimiz atasözü ve deyimlere yaşam biçimi açısından baktığımızda hay-
vancılık ve tarımla ilgili kelimeler göze çarpmaktadır. Atasözü ve deyimlerde geçen 
„batman, keçi, deve, ırgat, patates, tandır” gibi sözcükler tarım ve hayvancılığa sahip 
toplumun kültür sözcükleridir. Sınırlı sayıda örnekle genelleme yapmak zor olsa da bu 
örnekler bile yöre insanının yerleşik düzene dahil olduklarını gösterir niteliktedir. Bu 
çalışmayla derlemeyi yaptığımız yöre insanının yaşam biçiminde hayat bulan deyimleri, 
atasözleri, kelimeleri ortaya çıkarmış olduk. 

Derlediğimiz atasözlerinin büyük çoğunluğu geniş zaman kipindedir.Genelde 
tek yargı içermektedir. Yörede kullanılan atasözlerinin çoğunluğunun, aç gözlü olmama, 
yardımlaşma, çalışma, fakirlik, kısmet, kibirlilik... ile ilgili olduğu görülür. Derlediğimiz 
atasözlerine içerik olarak baktığımızda, verilmek istenen yargı doğrudan, dolambaçsız, 
açık öğüt verme yoluyla oluşmuş olduğu görülür.

Derlediğimiz deyimlerin ise hemen hepsi yöreye özgüdür. Büyük çoğunluğu 
günlük hayatta sık sık kullanılmaktadır. Argo niteliğinde olanlar çok azdır. Derlediği-
miz atasözü ve deyimlerde, yöre insanının günlük hayatta yaşadıkları olayları ifade ediş 
biçimlerini standart dilden oldukça farklı ve çoğu ağız sözlüğünde olmayan kelimelerle 
ifade eder.
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İNTİHARDA CİNSİYETE ÖZGÜ RİSKLER: BİREYSEL VE AİLESEL RİSK 
FAKTÖRLERİ

GENDER-SPECIFIC RISKS FOR SUICIDALITY: INDIVIDUAL AND 
FAMILIAL RISK FACTORS
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ÖZET
İntiharda cinsiyet farklılıkları ile ilgili hipotezler toplumsal olarak 

inşa edilen erkeklik ve kadınlık ile yaşam öyküsü faktörlerini içermektedir. 
Son dönem çalışmaları ise intihar eğilimlerinde risk faktörlerinin erkekler 
ve kadınlar için ayrı ayrı incelenmesinin önemine vurgu yapmaktadır. Bu 
çalışma cinsiyet farklılıklarının ana risk faktörleri (bireysel ve ailesel risk 
faktörleri, madde kullanımı ve depresyon) ile geçmiş bir yıl intihar düşün-
cesi ile intihar davranışı arasındaki ilişkisini incelemiştir. Bu çalışma 2013 
yılında Zonguldak’ta yaşları 16-65 arasında değişen ve küme örnekleme 
yöntemi ile seçilmiş 897 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Yaşları 18-65 arasında 
değişen katılımcıların %6,7’si geçmiş bir yıl intihar düşüncesinde oldukla-
rını, % 3.5’inin de intihar girişiminde bulunduğunu rapor etmiştir. Çatış-
malı aile ilişkileri ve kendine zarar verme tutumunun erkek ve kadınlarda 
intihar davranışı ve intihar düşüncesinin güçlü göstergesi olduğu bulun-
muştur. Ailede ruhsal hastalık öyküsü intihar semptomları ile ilişkili bu-
lunmuştur fakat bu ilişki kadınlar ve erkeklerde biraz farklı gerçekleşmiştir. 
Depresyon hem kadın hem erkek için intihar düşüncesi varlığı ile ilişkili 
bulunmuştur fakat bu ilişki intihar girişimi varlığında görülmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: İntihar, Cinsiyet, Risk Faktörleri.
ABSTRACT
Hypotheses about suicidality regarding gender differences include 

socially constructed masculinities and femininities and life history factors. 
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Recent studies have emphasized the importance of examining the risk fa-
ctors for suicidality separately for men and women. This study has investi-
gated the gender differences in the associations between major risk factors; 
individual and familial risk factors, substance use and depression with past 
year suicidal ideation and attempt. This study examines 897 individual, and 
the survey relies on a representative random sample of the general popu-
lation aged 16-65 living in Zonguldak in 2013, Turkey. Overall, 6,7% of 
the respondents aged 18-65 reported suicidal ideation in the past year, and 
3,5% of the respondents reported suicide attempt. Conflictual family rela-
tions and self-harm were strong predictors of suicidal ideation and suicide 
attempt for both men and women. Family history of mental illness was 
associated with suicidal symptoms though somewhat differentially for men 
and women. Depression was associated with suicide ideation for both men 
and women, though this association was not observed for suicidal attempt.

Keywords: Suicide, Gender, Risk Factors.

GİRİŞ
Her intihar aileleri, toplulukları ve bütün ülkeyi etkileyen bir trajedi olup aynı 

zamanda geride bıraktığı insanlar üzerinde de uzun dönemli etkileri bulunmaktadır 
(Dünya Sağlık Örgütü, 2014). 

İntihar bilerek ve isteyerek kişinin kendisine zarar verme davranışı olarak ta-
nımlanmaktadır. İntihar girişimi ise kişinin kendine zarar vermek ve yok etmek için 
öldürme amaçlı intihar girişimlerini içermektedir. Bir topluluğun sosyal ve ekonomik 
yapısına yönelik en önemli göstergelerden biri olan intihar ve intihar girimi birçok psi-
kolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel faktörlerden etkilenmektedir (Dünya Sağlık 
Örgütü, 2014: 11; OECD 2013: 34). Bundan dolayı, intihar girişimi geniş bir nüfusta 
herhangi bir psikiyatrik belirti göstermeyen fakat stresli hayat şartlarına sahip insanlar-
da görülebilmekteyken birçoğu da ciddi psikiyatrik bozukluğa bağlı ağır hastalar olmak-
tadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2014: 11).

Cinsiyetler arasında, intihar önemli bir küresel halk sağlığı sorunu olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Dünya sağlık organizasyonunun tahminlerine göre 2012 yılında 
dünya genelinde 804 000 intihar ölümleri gerçekleşmiştir ki yıllık küresel standart-yaş 
intihar oranı 100 000 nüfus başına 11,4 olarak temsil edilmiştir (15.0 erkekler için, 8.0 
kadınlar için) (Dünya Sağlık Örgütü 2014: 16-17). Türkiye’de ise yüz bin nüfus başına 
düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2013 yılında yüz binde 4,19 olmuştur. 
Diğer bir ifade ile her yüz bin kişiden dördü intihar etmiştir. Ölümle sonuçlanan inti-
har sayısı, 2013 yılında 3189 olarak gerçekleşirken, intihar edenlerin %72,7’sini erkekler, 
%27,3’ünü kadınlar oluşturmuştur (Türkiye İstatistik Kurumu, 2014).

İntihar ederek ölenler açısından ülkeler arasında geniş varyasyonlar bulunmak-
tadır. Mesela Doğu Avrupa’daki intihar ederek gerçekleşen ölümlerdeki yüksek oranlar 
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ile karşılaştırıldığında bazı Latin Amerika ve Müslüman ülkelerde bu oranlar düşük sey-
retmektedir. İntihar kayıtlarındaki bu varyasyonlar ülkeler arasındaki farklılıkları tam 
olarak açıklayamasa da özellikle intiharın dinen yasaklandığı ülkelerde karşılaştırma 
yapmayı etkilemektedir (Coleman vd., 2011; Payne, 2006). Zengin ülkelerde intihar do-
layısı ile ölüm erkeklerde kadınlara göre üç kat daha fazla gerçekleşirken düşük ve orta 
gelirli ülkelerde erkeğin kadına oranı her kadına 1,5 erkek olarak oldukça düşük gerçek-
leşmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2014: 16-20). Türkiye’de intihar sayıları yaş grubu 
ve cinsiyete göre incelendiğinde, yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin 
olduğu görülmüştür. 15 yaş altı intiharlar hariç tüm yaş gruplarında erkek intiharla-
rının kadın intiharlarından daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyetler arasındaki 
farklılığın en yüksek olduğu yaş grubunun “25-29”, en az olduğu yaş grubunun ise “15-
19” olduğu görülmüştür (Türkiye İstatistik Kurumu, 2014). İntihar girişimi ve intihar 
düşüncesi olarak tanımlanan intihar olaylarındaki cinsiyet farklılıkları göz önüne alın-
dığında intiharla ilgili risk faktörlerinin de cinsiyete göre değişebileceği beklenmektedir 
(Epstein; Spirito, 2010: 193). Ek olarak, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki 
intihar olaylarındaki bu durumların sosyologları multidisipliner bir yaklaşım ile cinsiyet 
kalıplarını açıklamaya yöneltmektedir. 

Cinsiyet farklılıkları ile ilgili hipotezler toplumsal olarak inşa edilen erkeklik ve 
kadınlık ile yaşam öyküsü faktörlerini içermektedir (Coleman vd. 2011; Payne vd. 2008; 
Rory C. O’connor vd. 1997). Son olarak da yakın zamandaki çalışmaların erkekler ve 
kadınlarda intihar (intihar düşüncesi ve intihar girişimi) ile ilişkili risk faktörlerinin ayrı 
ayrı incelenmesinin önemini vurguladıkları görülmüştür (M. Husky vd. 2013; Epstein; 
Spirito, 2010; Quin vd., 2000). Bu çalışma ile de amaçlanan (1) intihar düşüncesi ve inti-
har girişiminin demografik ilişkilerinitanımlamak; (2) son bir yıldaki intihar düşüncesi 
ve intihar girişimi ile bireysel ve ailesel risk faktörleri, madde kullanımı ve depresyon 
arasındaki ilişkiyi araştırmak; (3) sosyo-demografik özelliklerle ana risk faktörlerinin 
(bireysel ve ailesel risk faktörleri, madde kullanımı ve depresyon) cinsiyete göre ilişkisini 
incelemek.

İntiharlarda cinsiyete özgü sebeplerin ülkeye ve bölgeye göre büyük ölçüde de-
ğiştiğini ortaya çıkarmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2014: 20). En önemlisi de literatür-
de cinsiyete özgü analizlerin eksikliği olmuştur (Bakken vd.,2012). Bu çalışma ile hem 
cinsiyete bağlı farklılıkların hem de bölgesel farklılıkların anlaşılması açılarından mev-
cut literatüre katkı yapması amaçlanmıştır (Toprak  vd., 2011; Madge vd., 2008; Portzk-
yvd., 2008). Laik bir ülke olarak Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Müslüman-
lar (%99) oluşturmaktadır. Batı’daki yanlış kanının ve Ortadoğu’da devam eden intihar 
şiddetinin aksine, İslam kişinin kendi hayatına kastetmesini şiddetle karşı çıkmaktadır 
(Sev’er, A.; Erkan, R. 2004: 2). Bu açıdan bakarsak bu çalışma araştırmacılara Zonguldak 
(Türkiye) örnekleminden hareketle cinsiyete dayalı risk faktörlerinin değerlendirilme-
sinde diğer ülkeler ile karşılaştırma yapmaları için bir fırsat sunacaktır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Bu çalışma 2013 yılında Zonguldak’ta yaşayan ve küme örnekleme yöntemi ile 
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seçilen yaşları 16-65 arasındaki 918 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması 01-30 Ka-
sım 2013 tarihleri arasında özel eğitim almış ve alanında uzman bir ekip tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara araştırmanın amacı ile ilgili ön bilgi verilmiş olup, ça-
lışmaya dahil edilen tüm katılımcılardan yazılı onay alınmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma 
kapsamında kullanılan sosyo-demografik bilgi formu katılımcıların yaş, cinsiyet, mede-
ni durum, aile geliri, eğitim gibi demografik durumları hakkında bilgi almayı amaçlayan 
sorulardan oluşturulmuştur.

İntihar düşüncesi son 12 ay olarak belirlenmiştir. Önceki intihar girişimleri hem 
hayat boyu hem de son bir yıl olarak belirlenmiştir. Katılımcılara intihar ile ilgili üç soru 
sorulmuştur-bunlardan iki tanesi intihar düşüncesi ile ilgilidir: “Daha önce hiç intiharı 
düşündünüz mü? (evet-hayır)” ve bir diğeri de intihar girişimi ile ilgilidir: “Kaç kez in-
tihar girişiminde bulundunuz? (0’a karşı 1 ve daha fazla).”

Geçmiş yıllardaki madde kullanımı, günlük sigara, günlük alkol kullanımı varlı-
ğı veya yokluğu ile tanımlanmıştır.

Örneklem grubunun depresyon durumunu ölçmek için Prime-Md duygu du-
rum modülü kullanılmıştır. Prime ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, kısa sürede 
uygulanabilen ve birinci basamak sağlık hizmetleri uygulamasında; depresif bozukluk, 
somatoform bozukluk, anksiyete bozukluğu ve alkol kötüye kullanımı tanılarının kon-
masında hekime büyük kolaylık sağlayan bir ölçektir. Ülkemiz için uyarlaması, Çorap-
çıoğlu ve arkadaşları (1996) tarafından yapılan bu ölçeğin depresyon modülü kullanı-
mıdır. 

Bu çalışmada olası risk faktörleri olarak bireysel ve ailesel risk faktörleri, dep-
resyon durumu ve madde kullanımı incelenmiştir. Bireysel risk faktörleri yalnız yaşama 
durumu, sosyal aktiviteler, ruhsal hastalık öyküsü, kendine zarar verme davranışını içe-
rirken; ailesel risk faktörleri de ailede ruhsal hastalık öyküsü, aile ilişkileri, eşten şiddet 
görme ve çocuğa şiddet uygulama durumlarını içermiştir.

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) progra-
mına aktarılarak değerlendirilmiştir. İntihar düşüncesi ve intihar girişimi risk faktörleri 
için ikili lojistik regresyon analizi yapılmıştır. 0,05’den küçük P değeri bütün testlerde 
istatistikî olarak anlamlı kabul edilmiştir. Kategoriler ORs değerleri anlamlı farklılık 
göstermediğinde ilişkiyi stabilize etmek için birleştirilmiştir. 

SONUÇLAR
Sosyo-demografik İlişkiler 
Genel olarak 18-65 yaş arasındaki katılımcıların %6,7’sinde son bir yılda intihar 

düşüncesi varlığı ortaya çıkarken, %3,5’inde de intihar davranışı olduğu görülmüştür 
(Tablo 1). Fakirlik, anlamlı olarak hem yüksek olasılıklı intihar düşüncesi hem de intihar 
davranışı ile ilişkili bulunmuştur. Bekâr olma durumu ile karşılaştırıldığında evli olmak 
intihar düşüncesi için düşük risk oluştururken ayrıca intihar davranışı için büyük risk 
oluşturduğu görülmüştür. Buna ek olarak, boşanmış, dul veya ayrılmış olmak intihar 
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düşüncesinde düşük risk oluşturmaktayken intihar davranışında yüksek risk oluştur-
muştur. Cinsiyet açısından bakıldığında kadın olmak yüksek intihar düşüncesi olasılığı 
ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. Genç (=33 ve altı) ve orta yaş (=34-55) grupları 
yüksek olasılıklı intihar davranışı varlığı ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. Düşük 
eğitim seviyesi yüksek olasılıklı intihar düşüncesi varlığı ile anlamlı olarak ilişkili bulun-
muştur.

Tablo 1: Sosyo-demografik durumlarına göre son 1 yıldaki intihar düşüncesi ve intihar 
girişimleri

Toplam İntihar düşüncesi İntihar girişimi
N (%) N aOR (%95 CI) N aOR (%95 CI)

Toplam 897 57 (%6,7) - 31 (%3,5) -

Cinsiyet
  Erkek 428 (%48) 18 Reference 11 Reference 
  Kadın   39 4,1 (2,0-8,2) 20 - 

Yaş
  Genç = 33 yaş ve altı 316 (%35) 26 - 16 3,7 (1,1-12,9)
  Orta = 34-55 434 (%48) 27 - 10 1,103 (0,4-3,5)
  Büyük = 56 yaş ve üstü 147 (%16) 4 Reference 5 Reference 

Medeni Durumu
  Evli 630 (%70) 32 0,2 (0,1-0,4) 17 1,2 (0,5-0,1)
  Boşanmış, dul veya ayrı 40 (%5) 2 0,2 (0,03-0,8) 5 7,8 (1,9-33,0)
  Bekar 227 (%25) 23 Reference 9 Reference 

Eğitim
  Lise mezunu ve altı 675 (%75) 47 3,1 (1,4-6,9) 25 -

  Lise mezunu üstü 222 (%25) 10 Reference 6 Reference 

İş durumu
  Çalışan 322 (%36) 22 Reference 10 Reference

  İşsiz 32 (%4) 3 0,5 (0,1-0,9) 3  -

  İnaktif 543 (%60) 32 0,4 (0,2-0,7) 18  -

Bireyin kendisini hangi sosyoekonomik düzeyde gördüğü
  Yoksul 675 (%75) 24 3,3 (0,8-0,8) 18 5,3 (2,5-11,3)
  Diğerleri 222 (%26) 33 Reference 13 Reference 

Bireysel ve Ailesel Risk Faktörleri 
Genel olarak bireysel risk faktörleri yüksek intihar olasılığı ile ilişkili bulunmuştur 

(Tablo 2). Yalnız yaşama erkeklerde intihar düşüncesi ve intihar girişiminde güçlü bir 
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belirleyici olurken, bu ilişki özellikle intihar davranışı varlığında daha güçlü bir belirle-
yici olmuştur. Kendine zarar verme davranışı erkekler için intihar düşüncesi varlığında 
10 kattan fazla bir olasılıkla ilişkili bulunurken, hem kadın hem erkekler için de intihar 
davranışı varlığında 10 katın üzerinde yüksek olasılıklı bir ilişkili bulunmuştur. Kendine 
zarar verme davranışı kadınlar için intihar düşüncesinde güçlü bir belirleyici olmuştur. 
Ruhsal hastalık öyküsünün olması kadınlar için hem intihar düşüncesi hem de intihar 
davranışının güçlü belirleyicisi olduğu bulunurken bu ilişkinin intihar girişiminde daha 
güçlü olduğu görülmüştür.    

Genel olarak ailede ruhsal hastalık öyküsü kadınlarda intihar düşüncesi varlığı 
ile, hem kadın ve hem erkeklerde de intihar girişimi varlığı ile ilişkili bulunmuştur. Bu 
ilişkinin kadınlarda intihar girişimi için daha güçlü olduğu görülmüştür (Tablo 2). 

Genel olarak, aile ilişkileri hem kadında hem de erkekte intihar düşüncesi ve inti-
har girişimi varlığının güçlü belirleyicileri olurken, bu ilişki intihar girişiminde erkekler-
de kadınlara oranlara altı kat daha güçlü gerçekleşmiştir. Eşten şiddet görme kadınlarda 
intihar düşüncesi ve intihar girişimi varlığının güçlü belirleyicisi olmuştur. Çocuğuna 
şiddet uygulama erkeklerde intihar girişimi varlığı ile 10 kat fazla oranda ilişkili olduğu 
görülmüştür (Tablo 2).

Tablo 2: İntihar düşüncesi ve intihar davranışında bireysel ve ailesel risk faktörlerinin, 
depresyon ve madde kullanımının cinsiyete göre dağılımı

  İntihar düşüncesi (n=57) İntihar girişimi (31)
Erkek (n=18) Kadın (n=39) Erkek (n=11) Kadın (n=20)
aOR (%95 CI) aOR (%95 CI) aOR (%95 CI) aOR (%95 CI)

Bireysel risk faktörleri
Yalnız yaşama durumu
  Yalnız yaşıyor 4,2 (1,0-17,5) - 13,8(2,620-

72,243) -

  Ailesi veya arkadaşları ile
  birlikte yaşıyor Reference Reference Reference Reference 

Sosyal Aktivite
  Evet Reference Reference Reference Reference
  Hayır 3,9(1,0-15,3)  -  -  -
Ruhsal hastalık öyküsü
  Evet   3,0 (1,4-6,4) - 6,1(2,0-18,4)
  Hayır Reference Reference Reference Reference
Kendine zarar verme davranışı
  Evet 11,7(3,6-38,6) 4,4 (1,4-13,5) 18,2 (4,1-81,4) 14,2(3,8-52,7)
  Hayır Reference Reference Reference Reference
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Ailesel risk faktörleri
Ailede ruhsal hastalık öyküsü
  Evet - 2,9 (1,3-6,7) 12,01 (2,6-56,6) 6,2 (2,1-18,7)
  Hayır Reference Reference Reference Reference
Aile ilişkileri 
  Çatışmalı 5,3 (1,2-23,5) 5,5 (2,1-14,2) 31,3 (3,2-310,9) 13,9(3,8-51,3)
  Uyumlu Reference Reference Reference Reference
Eşden şiddet görme 
  Şiddet gören - 5,7 (2,3-14,2) - 7,9 (2,1-29,2)
  Şiddet görmeyen Reference Reference Reference Reference
Çocuğunaşiddet uygulama
  Evet  -  - 14,3 (1,4-143,3)  -
  Hayır Reference Reference Reference Reference
PRIME-MD Depression Screening Test
Depresyon Durumu
  Evet 6,7 (2,2-19,9) 6,3 (2,9-13,4) - -
  Hayır Reference Reference Reference Reference
Madde kullanımı
Sigara kullanımı
  Hayır Reference Reference Reference Reference
  Evet - - - 5,6 (1,9-16,9)
Alkol kullanımı
  Hayır Reference Reference Reference Reference
  Evet - - - -

Depresyon, madde kullanımı ve intihar
Depresyon hem kadın hem erkek için intihar düşüncesinde güçlü bir belirleyici 

olmuştur. Sigara kullanımı kadınlarda intihar girişimi varlığında güçlü bir belirleyici 
olmuştur (Tablo 2).

Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmanın ana amacı, Zonguldak örnekleminden hareketle intihar düşün-

cesi ve intihar girişimi ile ilişkili sosyo-demografik özelliklerin tanımlanmasıdır. Ayrı-
caburada intihar girişimi ve intihar düşüncesi varlığı ile ilişkili risk faktörleri arasındaki 
ilişki (bireysel ve ailesel risk faktörleri, madde kullanımı ve depresyon) belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışmanın diğer bir amacı da ana risk faktörleri (bireysel ve ailesel risk 
faktörleri, depresyon ve madde kullanımı)  ile cinsiyetler arasındaki ilişkileri saptamak-
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tır. Sonuçlar önemli bulgular sunmuştur. Öncelikle aile ilişkilerinin çatışmalı olması ve 
kendine zarar verme davranışı hem kadınlarda hem de erkeklerde intihar düşüncesi ve 
intihar varlığının güçlü belirleyicileri olduğu dikkat çekmiştir. Ailede ruhsal hastalık 
öyküsü olması intihar belirtileri ile ilişkili bulunmuştur fakat bu ilişkinin kadın ve er-
keklerde kısmen farklı olduğu görülmüştür. Depresyon hem kadın hem erkek için in-
tihar düşüncesi varlığı ile ilişkili bulunmuştur fakat bu ilişki intihar girişimi varlığında 
görülmemiştir. 

İntihar davranışının yaygınlığı hem farklı topluluklar ve gruplar arasında hem 
de zaman içinde geniş değişiklikler göstermektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2014: 16). 
Buoran gelişmiş ülkelere göre gelişmekte olan ülkelerde biraz daha yüksek oranda ger-
çekleşmiştir  (Borges vd. 2010). Türkiye’de ise intihar düşüncesi yaygınlığını genel nüfus 
örnekleminde araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır (Şimşek vd., 2014; Atay vd.. 
2010;Söğüt vd.. 2011; Polatöz vd., 2011). Bu çalışmada son bir yıllık intihar düşünce-
si yaygınlığı %6,7, intihar girişimi yaygınlığı %3,5 bulunmuştur. İntihar düşüncesi ve 
intihar girişimi yaygınlık oranları daha önceki TUİK verileri ile tutarlı görülmektedir 
(Türkiye İstatistik Kurumu, 2014).

Türkiye’de intihar düşüncesi ve intihar girişiminde birçok önemli sosyo-demog-
rafik risk faktörleri (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, istihdam ve sosyo-ekonomik 
durum)etkili olmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde risk faktörlerinin tanım-
lanmış olduğu bir çalışmada (Borges vd., 2010) intihar davranışları ile cinsiyetin kadın 
olması, genç yaşında olmak, düşük eğitim ve gelire sahip olmak, evlenmemiş olmak, 
işsizlik arasında ilişki saptanmıştır. Bu çalışmada yoksulluğun (Alptekin vd., 2010) hem 
erkeklerde hem de kadınlarda intihar düşüncesi ve intihar girişimi varlığı üzerindeki 
etkisini göstermiştir. Cinsiyetin kadın olması ve düşük eğitim seviyesi, intihar düşüncesi 
üzerinde bir etki gösterirken; yaş ve medeni durum da intihar girişimi üzerinde bir etki 
göstermiştir.  

Çeşitli çalışmalar intiharlarda kişilerarası risk faktörlerinin rolünün önemine 
dikkat çekmişlerdir. İletişim insanların samimi ilişkiler geliştirmelerine, stres ve trav-
matik olaylarla başa çıkmalarına yardımcı olmaktadır. Hayatlarında yaşamış oldukları 
zorlukları çevresi ile paylaşan insanların intihar etme olasılıkları daha düşük olmakta-
dır. Fakat diğer taraftan iletişim kesildiği zaman intihar etme riski yükselmeye başla-
maktadır (Gvionvd., 2010: 10). Mesela yapılmış çalışmalar intihar davranışının yalnızlık 
(Batıgün, 2008), sosyal olarak geri çekilme ve izolasyon(Gvion vd., 2010:10) gibi ileti-
şim güçlüklerinin çeşitli yönleri ile olan ilişkisini göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
2008 yılında dünya genelinde yaptırmış olduğu projede, ruhsal bozukluk öyküsü, ülke-
ler arasında güçlü bir risk unsuru olarak tanımlanmıştır (Gvion vd. 2012). Bu çalışmada 
yalnız yaşama durumu, erkeklerde intihar düşüncesi ve intihar girişimi varlığı arasında 
güçlü ilişki bulunurken bu ilişki intihar girişimi varlığında 10 kat daha güçlü olmuştur. 
Ek olarak bulgular ruhsal hastalık öyküsünün kadınlarda da hem intihar düşüncesi hem 
de intihar girişimi varlığı ile güçlü ilişkisi olduğunu göstermiştir. Sosyal aktivitenin ol-
maması erkeklerde intihar düşüncesi varlığı ile ilişkili bulunmuştur. Önceki çalışmalar 
(Straiton vd. 2012; O’Connor vd.2010) ile uyumlu olarak kendine zarar verme davra-
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nışının kadın ve erkeklerde intihar davranışlarının varlığı ile güçlü bir ilişkisi olduğu 
görülmüştür.    

İntihar davranışı riski insanların ilişkilerinde çatışmaya düştüğünde, kayıp ve 
anlaşmazlıklardan muzdarip olduğu durumlarda daha da artmaktadır (Dünya Sağlık 
Örgütü, 2014: 44). Şiddet öyküsü olan bireyler arasında, cinsiyet intihar riskine karşı ko-
ruma sağlıyor gibi gözükmemektedir. Zaten nispeten çok az araştırma intihar, şiddet ve 
ilgili değişkenler arasındaki ilişkilerde potansiyel cinsiyet farklılıklarına odaklanmıştır. 
Çalışmalar cinsiyetin şiddet ve intihar eğilimi arasındaki ilişkiyi etkileyebilecek önemli 
bir değişken olduğunu göstermektedir (Gvion vd., 2010:7). Conner ve diğerleri (2001) 
çalışmalarında tamamlanmış intihar ile şiddet davranışı arasındaki ilişkiye bakmıştır. 
Geçmiş dönemlerdeki şiddet davranışının intiharın önemli bir göstergesi olduğu so-
nucuna ulaşılmıştır ki bu ilişki alkol kullanımı olmayan genç ve kadınlarda daha güçlü 
olarak bulunmuştur. Aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü (2014: 37) eş şiddetinin intihar 
girişimi ile intihar riskindeki artışla ilişkili olduğunu raporlamıştır. Dünya genelinde ka-
dınların %35’i eşleri tarafından fiziksel ve/veya cinsel şiddete veya dışarıdan cinsel şid-
dete maruz kalmaktadır. Önceki çalışmalarla (Eroğlu vd., 2014) tutarlı olarak bu çalış-
ma ile eşten şiddet görmenin kadınlarda intihar düşüncesi ve intihar girişimi varlığı ile 
oldukça güçlü bir ilişkisi olduğu bulunmuştur. Son olarak bir çalışmada (Wagner, 1997) 
aile içi ilişkilerdeki bozulmaların çocukluk ve gençlik dönemlerinde tamamlanmış inti-
har veya intihar semptomları için risk faktörleri olduğu değerlendirilmiştir. Wagner’in 
(1997) çalışması ile benzer olarak Zhangvd. (2015) aile üyeleri ile kavgalı olmak, arkadaş 
ve yakın çevre ile çatışma gibi hayattaki olumsuz durumların bağımsız olarak intihar 
girişimi ile ilgili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın bulguları da çatışmalı aile içi iliş-
kilerinin hem erkek hem de kadınlarda intihar düşüncesi ve intihar girişimi varlığı ile 
güçlü ilişkisi olduğunu göstermiştir. 

İntihar ve ağır depresyon arasındaki ilişki, literatürde iyi bir şekilde belgelenmiştir 
(Gvion vd., 2010:5;2011; Nock vd.,2008).  İntihar riski davranış bozukluğu tipine göre 
değişmekle birlikte intihar davranışı ile ilişkili en sık görülen bozukluklar, depresyon ve 
alkol kullanım bozukluklarını içermektedir (Dünya Sağlık Örgütü 2014: 40). Birçok ça-
lışma (Gvion vd., 2011:101; Borges vd. 2010; Bakken vd., 2012)depresyondan mustarip 
intihar girişiminde bulunmuş kişiler ile agresif davranışlar arasında bir ilişki bulmuş-
tur. Bu çalışmanın bulguları da depresyonun hem kadınlarda hem de erkeklerde intihar 
düşüncesinin varlığı ile güçlü ilişkisi olduğunu göstermektedir. Mevcut bulgular ayrıca 
ergenler (Kaya vd., 2005) ve genç yetişkinler (Epstein, Spirito, 2010) üzerinde yapılmış 
olan çalışmalarla uyumlu olarak sigara kullanımının sadece kadınlarda intihar davranışı 
varlığı ile ilişkisi olduğunu bulmuştur. Literatürdeki diğer çalışmaların aksine, bu çalış-
mada alkol kullanımı ile intihar düşüncesi ve intihar girişimi varlığı arasında herhangi 
bir ilişki bulunmamıştır. Sev’er’s ve Erkan’ın (2004: 10) Batman’daki intiharlar üzerine 
yapmış oldukları çalışmada belirttikleri gibi, bu durum çoğunluğu Müslüman olan bir 
bölgenin alkole karşı olma yönelimleri ile açıklanabilir. 

Sonuç olarak Zonguldak’daki risk faktörlerinin oldukça karışık olduğu görül-
müştür. Sosyal-ailesel çevre, hayat tarzı, yaşantılar ve psikolojik/psikiyatrik faktörlerin 
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Zonguldak’daözellikle kadınlar için intihar davranışları ile ilişkili önemli faktörler oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmanın bulguları intihar davranışının önlenmesinde kadın 
olmanın getirdiği cinsiyet temelli dezavantajlı yapısal faktörlerin, ailesel çatışmaların, 
şiddetin, erken depresyon tanısının, sigara kullanımı gibi faktörlerin belirlenmesi için 
halk sağlığı çalışmalarına ihtiyaç olduğunu göstermiştir. İleride Zonguldak’daki intihar 
davranışlarının daha iyi anlaşılması için vaka-kontrol ve yaş gruplarına yönelik çalışma-
ların yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmanın kısıtlılıkları, yüz yüze görüşme ile bilgi toplanmasına rağmen birey-
lerin ilk defa karşılaştıkları birisine doğru bilgi verip vermediğini ayırt etmekteki zor-
lukla ilgili, tespit edilen intihar olgularının var olandan az olması olasılığıdır. Ayrıca etik 
kurul 18 yaş altındaki bireylerin çalışmaya alınmasını onaylamadığı için 18 yaş altı riskli 
grubun çalışmaya dahil edilememesi de bir diğer kısıtlılıktır. Gelecekte bu yaş grubunda 
yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK 
GÖRÜŞLERİ VE UYGULAMALARI

OPINIONS AND APLICATIONS OF SOCIAL SCIENCE TEACHER FOR 
THE MUSEUM EDUCATION 

Kevser SOLMAZ1

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin müze eğiti-
mine yönelik tutum ve uygulamalarını ortaya koymaktır. Bu çerçevede ilk 
aşamada müze eğitimi kavramı ve müze eğitiminin önemi hakkında bilgi 
verilmiştir. Araştırma bulguları için Kayseri ilinde çeşitli ortaokullardaki 8 
öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Veriler be-
timsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen veriler ışığı altında, 
sosyal bilgiler öğretmenlerinin müze eğitimi kavramı üzerinde yeterli bil-
gi sahibi olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin, uygulamalarını daha 
çok geleneksel yöntem olarak sürdürdükleri görülürken öğretmenlerin son 
zamanlarda müze ziyaretleri düzenlemedikleri belirlenmiştir. Öğretmen-
lerin müzeye ziyarete götürememelerinin sebebi olarak zamanı, maliyeti, 
prosedürü, müfredat yoğunluğunu, öğrencilerin olumsuz tutumlarını, aile 
gerekçelerini belirttikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Müze Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal 
Bilgiler Öğretmen Görüşleri.

ABSTRACT

This study aims to reveal the attitudes and applications of social 
science teachers for the museum education. Within this scope, information 
was given about the concept of museum education and its importance. 
Semi-structured interview with 8 teachers from different secondary 
schools in Kayseri were carried out for the research findings. The data was 
analysed with descriptive analysis. In the light of obtained information, it 
is determined that social science teachers don’t have enough information 

1 Yüksek lisans öğrencisi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı. Sosyal 
Bilgiler Eğitimi. kevser_solmaz@hotmail.com. 
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about museum education. It is seemed that teachers pursue the traditional 
methodsand it is determined that teachers haven’t organised museum visit 
in recent times. It is observed that teachers see costs, procedure, density of 
curricula, students’ negative attitudes and family excusesfor the reason not 
to take students to museum off.

Keywords: Museum Education, Social Science Education, Social 
Science Teachers’Opinions. 

1. GİRİŞ

Müzeler öğrencilerin öğrendikleri bilgileri nesnel olarak desteklemesini sağla-
yan yerlerdir. Sosyal bilgiler dersi insan ile ilgilidir. Öğrenciler geçmiş zamanda yaşamış 
insanların nasıl yaşadığını, ne tür faaliyetler içerisinde bulunduğunu öğrenerek bugünü 
anlayabilmektedir. İşte bu anlama işini kalıcı, anlaşılabilir ve etkileyici hale getiren en 
önemli unsurlardan biri müzelerdir.

Müzelerin temel işlevi, toplama, koruma, araştırma olarak kabul edilirken, bu 
işlevlere eğitimin katılması çağımıza özgüdür. Müzelerin bu tür kullanımında 1789 
Fransız Devrimi’nin bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir (Ata, 2002: 65-66). 
Buna paralel olarak bir müze ziyareti ile ilgili hazırlık ve ziyaret süreçlerinin planlanma-
sı, müze ziyaretinin işlevsel olarak gerçekleştirilmesi ve ziyaret sonuçlarının öğrencilerle 
değerlendirilmesi sınıf öğretmenleri, sosyal bilgiler ve tarih öğretmenlerinin kazanma-
ları gereken becerilerden biri olarak ortaya çıkmıştır (Kabapınar, 2012: 292). Peki öğret-
men müze faaliyetlerini nasıl sürdürmelidir? 

Öğretmen, müzede öğrenme ortamının yapısını iyi anlamalıdır. Müzede öğ-
renme sınıftan farklı olup, her iki ortam birbirinin tamamlayıcısıdır. Okulda öğrenme 
sözlü iletişimle olmaktadır. Müzede ise nesne ve görsel kaynaklar, öğrenme sürecinin 
temelidir. Müzede öğrenciler „gerçek şeylerle” sarılmıştır (Ata, 2002: 70). Bunlar okulda 
elde edilen bilgiye yeni bir boyut katar. Bu anlamda müzeler ve müze ziyaretleri, eskiden 
algılandığı üzere, öğretmen ve öğrenciler için “bak ve geç git” temelli ziyaret alanları 
olmaktan uzaklaşmıştır (Kabapınar, 2012).

Eğitimi; bilgi, beceri ve karakteri yaşam boyu geliştirme olarak benimseyen pek 
çok kimse, müzelere bir „informal öğrenme ortamı” olarak bakmaktadır. Gerçekten 
müzeler, yetişkinler için bir öğrenme ortamı oluşturabilir. Yetişkinlikte müzeye ilişkin 
olumlu tutumun kazandırılması okul sıralarında olacaktır. Özellikle Türkiye gibi ül-
kelerde aile olarak müzeyi gezme alışkanlığı pek olmadığı için müzeye ilişkin olumlu 
tutum geliştirme „formal tarih eğitimi” bağlamında ele alınmalıdır. Zaten, Avrupa ve 
Amerika da olsun, Türkiye’de olsun, pek çok kimse müzelere ilk ziyaretini okulda iken 
yapmaktadır ve küçük yaşta yaşadıkları bu deneyim daha sonra onların müzelere ba-
kışlarını da belirlemektedir (Ata, 2002: 69). Bu yüzden öğrenciler mümkün olduğunda 
erken yaşlarda müze ziyaretlerine götürülmelidir. 
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Müzeler gibi tarihi eserlerin sergilendiği yerler, sosyal bilgiler ve tarih derslerini 
ders kitabı bağlamının sınırlılığından çıkararak üç boyutlu somut olarak görülen, o dö-
neme ilişkin empati ve duyumsamaların yapılabildiği durum ve ortamlara dönüştürül-
mektedir (Kabapınar, 2012: 292). Müzelerin bu işlevi öğrencilerin konuyu anlamasına 
yardımcı olmaktadır. 

Çağdaş gelişmiş ülkelerde müzeler inşa edilirken salt müze olarak değil, eğitim 
kurumları gibi işlev görecek ortamlar da inşaat sürecinde göz önünde bulundurulmak-
tadır. Bu çerçevede müze yerleşkelerinin bünyesinde özel dershaneler, atölyeler, drama 
sınıfları, sinema salonları, tarihsel kıyafet gardıropları, öğrenci ürünleri için sergi alan-
ları da göz önünde bulundurulmaktadır. Türkiye’de ise bu konuda ciddi çalışmalar yü-
rüten Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi örnek verilebilir (Kabapınar, 2012: 293).

Müze eğitimi uygulama süreci üzerinde duralım. Müze eğitiminin uygulama 
süreci üç basamaktan oluşmaktadır. Bunlar; müze öncesi, müzedeki süreç ve müze son-
rası etkinliklerdir. Müze öğrenci için bilgilendirme, müzedeki süreci deneyimleme/katı-
lım ve müze sonrası süreci ise değerlendirme olarak ifade etmek olanaklıdır (Kabapınar, 
2012: 295). Öğretmenlerin bu konu üzerinde faaliyetler yapması ve müze eğitimi aşama-
larını uygun şekilde uygulaması gerekmektedir.

Müze eğitimine ilişkin araştırmalar incelendiğinde, müze eğitiminin görsel sa-
natlar öğretimindeki etkisi ve öğrenci başarısına etkisi üzerinde durulmuştur. Araştır-
malar müzelerin eğitime katkısı üzerinde ve müze eğitimine yönelik öğretmen ve öğ-
renci görüşleri üzerinde durmuştur. Yapılan araştırmalara örnekler verelim. Ata (2002) 
tarafından yapılan araştırmada tarih öğretmenleri, müze eğitimine ilişkin olumlu görüş 
sahibidir. Fakat, aldığı tarih eğitiminin onu müzelerde etkin kılmadığının farkındadır. 
Bununla birlikte, tarih öğretmeni, müze görevlileri ile ortaklaşa ve işbirliği içinde ça-
lışmanın öneminin farkındadır şeklinde sonuç ortaya konmuştur. Arı (2010) tarafın-
dan gerçekleştirilen araştırmada sınıf öğretmenlerinin müze bilinci öğrenme alanının 
çocuklara kazandırdığı tutum ve davranış değişiklikleri bakımından önemli ve gerekli 
gördükleri, ancak bu alana yönelik kendilerini bilgi ve uygulama anlamında yeterli bul-
madıkları ve bu alanda bir eğitime ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıştır. Gürkan (2004) 
tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin büyük çoğunluğunun müzelerle ilgili yeterli 
bilgilerinin olduğu, birçok öğrencinin eğitim yaşantısı boyunca bir kez müzeye gitmiş 
olduğu tespit edilmiştir. Kısa (2012) tarafında yapılan araştırmada 11 yıl ve daha fazla 
kıdem yılına sahip öğretmenlerin müze gezilerine daha fazla önem verdikleri ve öğret-
menlerin müze gezilerinde yaşadıkları en büyük problemin sınıfların kalabalık olma-
sından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Güleç ve Alkış (2003) tarafından yapılan 
araştırmada ilköğretim birinci kademede sınıf öğretmenlerinin müze gezilerini planlar-
ken ve gerçekleştirirken sosyal bilgiler ve sanat eğitimi öğretmenleriyle işbirliği içinde 
çalışmaları eğitimin kalitesi ve gezinin amacına ulaşması açısından daha faydalı olabilir. 
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlık 
ve kuruluşlar ile müzelerin işbirliği içinde çalışmaları ve yeni projeler üretmeleri de aynı 
şekilde daha faydalı sonuçlar verebilir şeklinde sonuç ortaya çıkmıştır. Kaya ve Şeker 
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(2012) tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin büyük bir kısmının bilgi, görsellik 
ve genel kültür açısından müze gezilerinin kendilerine çok yarar sağladığını, müzele-
rin tarihsel düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağladığını, tarih, coğrafya ve genel 
kültür alanında kendilerini geliştirmelerine yardım ettiğini düşündükleri ve sosyal bil-
giler öğretiminde müze gezilerinin düzenlenmesinin gerekli olduğuna inandıkları tespit 
edilmiştir. Yukarıda belirtilen referanslar müzelerin eğitime katkısından, öğretmenlerin 
yapması gerekenlerden ve diğer kurumların yapması gereken faaliyetlere değinmekte-
dir. Yapılan araştırmalar aynı zamanda müze eğitiminin öğrencilerde bazı becerilerin 
gelişmesine katkılarının olduğunu göstermişlerdir. Ancak müze eğitimi uygulamaları 
konusunda öğretmen görüşlerinin yer aldığı araştırmalar azdır. Bu çalışma müze eğitimi 
konusunda önemli unsurlardan biri olan öğretmenlerin bu konu üzerinde görüşleri-
ne yer vermektedir. Öğretmenlerin görüşleri ışında yapılacak çalışmaların katkılarının 
olabileceği düşünülmektedir ve müze eğitimi uygulamalarına ve yapılacak düzenleme-
lere katkı sağlayacağı umulmaktadır. Araştırma sosyal bilgiler öğretmenlerinin müze 
eğitimine yönelik tutumlarını ortaya çıkarmaktır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin müze 
eğitimi konusunda tutumlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırmada şu sorulara 
yanıt aranmıştır:

1.  Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin müze eğitimine yönelik tutumları ve uygulamaları 
nelerdir?

2.  Sosyal Bilgiler öğretmenleri müze ziyaretlerinde daha çok hangi yöntem ve teknikle-
rini kullanıyorlar?

3.  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine göre müze eğitimine yönelik öğrencilerin, diğer öğ-
retmenlerin ve okul idaresinin tutumları nasıldır?

4.  Sosyal Bilgiler öğretmenlerine göre müze eğitimi uygulamalarının avantaj ve sınırlı-
lıkları nelerdir?

5.  Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin müze eğitimine yönelik beklenti ve önerileri nelerdir?

2. YÖNTEM

Çalışma Grubu

Çalışma Kayseri ilinde çeşitli mahallelerde bulunan 6 farklı ortaokulda gerçek-
leştirilmiştir. Çalışmaya 8 (4’ü bayan 4’ü erkek)  sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır.

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
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Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme for-
mu toplam 11 sorudan oluşmaktadır. Görüşme formu müze eğitimine yönelik literatür-
den okumalar yapıldıktan sonra hazırlanmıştır. Görüşme sırasında ses kaydı yapılmıştır. 
Görüşme formu ekte yer olmaktadır.

Verilerin Analizi

Görüşmeler, öğretmenlere araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Ses kayıtları 
dinlenerek her bir öğretmen için ayrıca yazıya geçirilmiştir. Verilerin analizinde uzman 
görüşünden yararlanılmıştır. Veriler betimsel analiz tekniğinden yararlanılarak çözüm-
lenmiştir. Analiz sürecinde ilk olarak tek tek bütün sorulara verilen cevaplar kodlan-
mıştır. Her bir soru için kodlama yapılmış, yüzde ve frekans tabloları oluşturulmuştur. 
Bulguların analizi uzman eşliğinde el ile yapılmıştır. Daha sonra bulgularda en çok yer 
verilen görüşler dikkate alınarak yorumlanmış ve öğretmenlerin görüşlerinden doğru-
dan alıntılar yapılmış ve alanyazın kullanılarak yorumlamalar yapılmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUM

Araştırma verilerinden elde edilen bulgular; verilerin analizinde oluş-
turulan temalar bağlamında sunulmuştur. Buna göre araştırma bulguları çeşitli 
temalar altında tablolar ile gösterilmeye çalışılmıştır. Oluşturulan temalar 13 
tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1.Araştırmaya katılan öğretmenlerin hizmet süreleri

Hizmet Süresi f %
0-9 1 12,5
10-19 5 62,5
20-29 1 12,5
30+ 1 12,5
Toplam 8 100
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Tablo 2. Müze eğitimi üzerine görüşler

Görüşler f %
Öğrencilerin tarihi, kültürü, geçmiş zamana ait bulguları, birinci el 
kaynakları birebir, görerek öğrenmeleridir. 3 37,5

İnternet üzerinden sanal olarak gezmektir. 1 12,5

Hiçbir fikrim yok. 1 12,5

Aslında çok isteyip de yapamadığım bir şeydir. 1 12,5
Hiç öyle bir eğitim almadık. 1 12,5
Öğrencilerin teoriden çok pratiğe yönelik öğrenmeleridir. 1 12,5
Ülkemizin eğitimi açısından yapılması gereken en önemli eği-
timlerden biridir. 1 12,5

Tablo 2’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin % 37,5’i (3 kişi) 
müze eğitimini öğrencilerin tarihi, kültürü, geçmiş zamana ait bulguları, birinci el kay-
nakları birebir, görerek öğrenmeleri şeklinde tanımlamışlardır.

Öğretmenlerden alınan cevaplardan yola çıkarak, araştırmaya katılan öğret-
menlerin birçoğunun müze eğitimi kavramını daha önce duymadıkları tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte katılımcı öğretmenler müze eğitimine yönelik tanımlar yapmışlardır. 
Öğretmenler arasında müze eğitimi kavramını “İnternet üzerinde sanal olarak gezmek-
tir.” şeklinde tanımlayan öğretmen de yer almaktadır. Öğretmenler alınan cevaplardan 
yola çıkarak müze eğitimi konusunda kavramsal olarak bilgilerinin olmadığı görülmek-
tedir. Aktekin’in (2008) yapmış olduğu araştırmada “Mevcut eğitim çalışmalarının daha 
etkili yürütülebilmesi için öğretmenler müzeler ve tarihi eserlerin eğitimde kullanımı ile 
müzelerin imkanları konusunda bilgilendirilmelidir.” şeklinde sonuç ortaya çıkmıştır. 
Yapılan araştırma sonuçları bu yönüyle Aktekin’in yapmış olduğu araştırma ile paralellik 
göstermektedir. 

Safran ve Ata’nın (1998) yapmış olduğu araştırmada tarihsel çevrede tarih öğ-
retimiyle ilgili kılavuz kitapların öğretmenin kullanımına sunulması gerektiği, okulun 
bulunduğu  bölgenin  tarihsel  dokusu göz önüne getirilerek, tarih ders programı bağla-
mında yapılacak okul dışı etkinliklere işlerlik kazandırması gerektiği şeklinde öneriler 
yer almaktadır. Yapılan araştırmada öğretmenlerin eksikliklerine yönelik öneri sunması 
açısından bu araştırma ile uygunluk göstermektedir.
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Tablo 3. Müze eğitiminin Sosyal Bilgiler dersindeki önemi üzerine görüşler

Görüşler f %
Sosyal Bilgiler dersi için önemlidir 8 100
Somutlaştırıyor, öğrenmeyi kolaylaştırıyor, bilgilerin kalıcılığını 
sağlıyor. 6 75

Bazı konularda, en azından tarih konularında gereklidir 1 12,5

Tablo 3’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin % 100’ü (8 kişi) 
müze eğitiminin sosyal bilgiler dersi için önemli olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya 
katılan öğretmenlerin %75’i (6 kişi) müzenin somutlaştırıcı olduğunu, öğrenmeyi ko-
laylaştırdığını, bilgilerin kalıcılığını sağladığını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan bir 
diğer öğretmen ise müzenin bazı konularda kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Araş-
tırmaya katılan öğretmenlerden biri: “Vazgeçilmez birinci derecede önceliklidir” şek-
linde ifade kullanmıştır. Öğretmenlerden alınan cevaplara göre, öğretmenlerin müzeyi 
sosyal bilgiler dersi için önemli bir unsur olarak gördükleri ortaya çıkmaktadır. 

Çengelci’nin (2013) yapmış olduğu araştırma sonucunda “Öğretmenlerin sosyal 
bilgiler dersinin sınıf dışı öğrenmeye uygun olduğunu, sosyal bilgiler dersinin toplum-
sal yaşama dönük olduğunu ve sosyal bilgiler dersinde sınıf içinde örneklerin günlük 
yaşamdan verilebildiğini düşünmektedirler.” şeklinde sonuca ulaşılmıştır. Araştırma so-
nuçları bu yönüyle benzerlik göstermektedir.

Tablo 4. Müze ziyaretleri düzenleme üzerine görüşler

Görüşler f %
Öğrencileri müze ziyaretine götürdüm 6 75
Öğrencileri müze ziyaretine götürmedim 2 25

Tablo 4’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin %75’i (6 kişi) öğ-
rencilerini müze ziyaretine götürdüğünü belirtirken, öğretmenlerin %25’i (2 kişi) öğ-
rencilerini şu zamana kadar hiç müze ziyaretine götürmediklerini belirtmişlerdir. Müze 
ziyaretine götürmeyen öğretmenlerin gerekçeleri ise, müfredatın yoğunluğu, prosedü-
rün fazlalığı, okul idarecilerinin ve öğrencilerin tutumları şeklindedir. 

Öğretmenlerden alınan cevaplara göre, öğretmenlerin içinde bulunduğumuz 
eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerini hiç müze ziyaretine götürmedikleri tespit 
edilmiştir. Bunun sebebi olarak artan prosedür, müfredatın yoğunluğu, sınav sistemi, 
müze ziyaretlerinin okul vakti dışında olması gerekmesi sayılmıştır.

Ata’nın (2002) yapmış olduğu araştırmada, 204 tarih öğretmeninden 201’inin 
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değerlendirildiği müze ziyaretine götürmeye ilişkin soruda, 201 Tarih öğretmenin yüz-
de 34’u öğrencilerini hiç müzeye götürmemiştir şeklinde sonuç çıkmıştır. Bu rakam ol-
dukça yüksekgörünmektedir. En fazla müzeye götürenler ise, yüzde 38 oranında 1-3 
kere götürme seçeneğini işaretleyenöğretmenlerdir. Araştırmanın sonuçları bu yönüyle 
paralellik göstermektedir.

Tablo 5. Müze ziyareti öncesinde yapılan etkinlikler üzerine görüşler

Görüşler f %
Müze hakkında ön bilgi veriyorum 4 50
Müze kültürü hakkında bilgi veriyorum 1 12,5
Müze ile ilgili resim çizmelerini istiyorum 1 12,5

Tablo 5’da görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin %50’si (4 kişi) 
müze ziyareti öncesinde öğrencilerine bilgi verdiklerini belirtmişleridir. Müze kültürü 
hakkında bilgi verdiğini söyleyen katılımcı: “Öğrencileri uyarıyoruz. Bazı materyallere 
dokunmamaları gerekiyor.”şeklinde ifadelerde bulunmuştur.

Başka bir araştırmada, ziyaretle ilgili gerekli düzenlemeler ve planlama için öğ-
retmenin ilgili yeri önceden ziyaret etmesi gerekir. Öğretmenler ziyaret edilecek müze-
nin eğitsel malzeme ve imkanları, tuvalet, park yeri, kantin gibi imkanlarını tespit etmek 
için müze yetkilileriyle önceden görüşme yapmalıdır (Hooper-Greenhill, 1994; Farmer 
and Knight, 1995’den aktaran Aktekin, 2008) şeklinde sonuç ortaya konulmuştur. Baş-
ka bir araştırmada,  ziyaretin eğitsel faydasını artırmak için sınıf içinde yeterli hazırlık 
yapılmalıdır. Öğrenciler neleri ve niçin görecekleri konusunda önceden bilgilendiril-
melidir. Eğer varsa ziyaret edilecek yerle ilgili görsel malzeme ve slaytlar öğrencilere 
önceden gösterilmelidir. Öğrenciler ziyaret edilen yerdeki görsel malzemenin sınıfta 
öğrendikleriyle uygunluğu veya zıtlığını incelemeye teşvik edilmelidir (Mainstone ve 
Bryant, 1972’den aktaran Aktekin, 2008). Şeklinde sonuç ortaya konulmuştur. Araştır-
ma sonuçları bu yönüyle öğretmenlerden alınan cevaplar ile paralellik göstermektedir. 

Tablo 6. Müze ziyaretleri sırasında yapılan etkinlikler üzerine görüşler

Görüşler f %
Öğrencilere kendim anlatıyorum 3 37,5
Öğrencileri rehber aracılığıyla gezdirdik 1 12,5
Not tutturma önemlidir 1 12,5

Tablo 6’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin % 37,5’i (3 kişi) 
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müze ziyaretleri sırasında müzede bulunan nesnelerin özelliklerini kendilerinin anlat-
tıklarını belirtmişlerdir. Elde edilen verilerden yola çıkarak öğretmenlerin bir kısmının 
kendilerinin anlattıklarını görülmektedir. Bu soruya bir öğretmen: “çocuklar zaten ken-
disi görüyor, anlıyor” şeklinde cevap vermiştir. Elde edilen veriler ışığı altında öğret-
menlerin müze ziyareti sırasında çoğunlukla düz anlatımı tercih etmiş oldukları görül-
mektedir.

Ata’nın (2002) yapmış olduğu araştırmada: Bir tarih öğretmeni, öğrencileri mü-
zeye götürmek istese, tarihi ve müzeyibilmenin yanı sıra, öğrenciyi ve öğrenme biçimini 
bilmesi gerekir şeklinde sonuca ulaşmıştır. Buradan yola çıkarak müze esnasında ya-
pılacak etkinliklerin önemi ortaya çıkmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin böyle bir 
uygulamasının olmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 7. Müze ziyaretleri sonrasında yapılan etkinlikler üzerine görüşler

Görüşler f %
Soru-cevap şeklinde gördüklerimizi değerlendiriyoruz 3 37,5
Öğrencilerin resim yapmalarını istedim 2 25
Öğrencilerin hissettiklerini mektup şeklinde yazmalarını 
istedim 1 12,5

Müzede gördüklerini anlatmaları yararlı olur 1 12,5

Tablo 7’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin % 37,5’i (3 kişi) 
müze ziyareti sonrasında soru-cevap tekniğini kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğret-
menlerden alınan cevaplara göre öğretmenlerin müze ziyareti sonunda öğrencilerden 
geri dönütler aldıkları görülmektedir. Sadece dönüt alma şekilleri değişmektedir. Araş-
tırmaya katılan bir öğretmen müze sonrası değerlendirme amaçlı mektup yazdırdığını 
ve öğrencilere not verdiğini dile getirmiştir.

Çengelci’nin (2013) yapmış olduğu araştırmada, araştırmaya katılan öğretmen-
lerin sınıf dışı öğrenmeyle ilgili çalışmaları performans görevi olarak değerlendirdikleri, 
öğrencilerin sınıf dışı çalışmalarını değerlendirmeye yansıtmaya çalıştıkları şeklinde so-
nuç ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçları bu yönüyle paralellik göstermektedir.
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Tablo 8. Müze eğitiminin avantajları üzerine görüşler

Görüşler f %
Görsel ve somut öğrenme sağlıyor 7 87,5
Öğrenmenin kalıcı olmasını sağlıyor 3 37,5
Sosyal öğrenmeyi sağlıyor 2 25
Öğrenmeyi kolaylaştırıyor 1 12,5
Daha etkileyici oluyor 1 12,5
Öğrencilerin araştırmalarına kapı aralamış oluyor 1 12,5

Tablo 8’da görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin % 87,5’i (7 kişi) 
müze eğitiminin avantajlarına görsel ve somut öğrenme sağlamasına değinmişlerdir. 
Araştırmaya katılan öğretmenlerden alınan diğer cevaplar ise öğrenmeyi kolaylaştırıyor, 
daha etkileyici oluyor, öğrencilerin araştırmalarına kapı aralamış oluyor şeklindedir. 

Kuru (2011) yapmış olduğu araştırmada müze eğitiminin öğrencilerin etkili öğ-
renmelerini sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Öğretmenlerden alınan cevaplar ile bu yön-
den paralellik göstermektedir. Yeşilbursa’nın (2008) yapmış olduğu araştırma da ise ta-
rihi yerlerle öğretim yöntemiyle tarih konuları daha zevkli ve öğretici hale gelir şeklinde 
sonuca ulaşılmıştır. Bu yönüyle de araştırma ile paralellik göstermektedir.

Tablo 9. Müze eğitimi konusunda yaşanılan sıkıntılar üzerine görüşler

Görüşler f %
Çok fazla prosedürün olması 4 50
Müzelerin ücretli olması 3 37,5
Öğrencilerin davranışları olumsuz etkiliyor 3 37,5
Öğrencileri düzenli şekilde götürüp getirmek çok zor oluyor 2 25
Müfredatın yoğunluğu sebebi ile bu tür aktivitelere zaman kalmaması 2 25
Rehberlik ve profesyonel yardımlar yok 2 25
Aile göndermek istemiyor 1 12,5

Tablo 9’da görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin % 50’si müze eğiti-
mi konusunda yaşanılan sıkıntılara çok fazla prosedürün olmasını belirtmişlerdir. Araş-
tırmaya katılan öğretmenlerin % 37,5’si müzelerin ücretli olmasını söylerken, % 37, 5’i 
olumsuz öğrenci tutumlarını dile getirmişlerdir.

Öğretmenlerden alınan cevaplara göre en fazla oranın bürokratik işlemlerin 
olduğu görülmektedir. Çengelci’nin (2013) yapmış olduğu araştırmada yaşanan sorun-
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ların genel anlamda zaman sorunu, davranış sorunu, bürokratik engeller ve ekonomik 
sorunlar etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Araştırma sonuçları bu yönüyle paralel-
lik göstermektedir.

Tablo 10. Müze eğitimine yönelik öğrenci, idare ve diğer öğretmenlerin tutu-
muna yönelik görüşler

Görüşler f %
Öğrenciler olumlu tutum gösteriyorlar 4 50
Diğer branş öğretmenleri olumlu tutum gösteriyorlar 4 50
Öğrencilerin bazıları ilgili bazıları ilgisiz tutum gösteriyorlar 3 37,5
İdare ilgilenmeye çalışıyor, olumlu tutum gösteriyor 2 25
İdareciler çok olumlu bakmıyorlar 2 25
Diğer öğretmenlerle bir iletişimde bulunmuyoruz 1 12,5
İdareciler kaza bela olmasın, bize laf gelmesin şeklinde düşünüyorlar 1 12,5
İdare konusunda bir sıkıntı yaşamadım 1 12,5
Diğer branş öğretmenleri müze ziyaretine götürmüyorlar 1 12,5

Tablo 10’da görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin %50’si (4 kişi) öğ-
rencilerin müze eğitimine olumlu baktıklarını belirtirken, %50’si (4 kişi) diğer branş öğ-
retmenlerinin olumlu tutum sergilediklerini dile getirmişlerdir. Öğretmenlerin %37,5’i 
(3 kişi) öğrencilerin bazılarının ilgili bazılarının ilgisiz olduğunu dile getirmişlerdir. 
Öğretmenlerden alınan cevaplara göre öğrencilerin büyük çoğunluğu ve diğer branş öğ-
retmenleri olumlu tutum göstermektedirler. Öğretmenlerden alınan cevaplardan yola 
çıkarak unsurların her birinde tamamen olumlu bir tutumun olmadığı görülmektedir.

Tablo 11. Sanal müzelere yönelik tutumlara ilişkin görüşler

Görüşler f %
Sanal müzeleri sınıf ortamında kullanıyorum 4 50
Sanal müzeleri sınıf ortamında kullanmadım 4 50
Gidip görmekle aynı olmuyor 3 37,5
Çok faydalı, eksikliği onlarla kapatıyoruz 1 12,5

Tablo 11’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin %50’si (4 kişi) 
sanal müzeleri sınıf ortamında kullandıklarını dile getirirken, öğretmenlerin %50’si (4 
kişi) sanal müzeleri sınıf ortamında kullanmadıklarını dile getirmişlerdir. Araştırmaya 
katılan öğretmenlerin %37,5’i (3 kişi) sanal müzelerin gidip görmekle aynı olmadığını 
belirtmiştir. Araştırmaya katılan 1 öğretmen ise: “Çok faydalı, eksiklikleri onlarla ka-
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patıyoruz” şeklinde ifade etmiştir. Araştırmaya katılan bir diğer öğretmen ise “Aslında 
söylediğiniz iyi oldu. Gidilemeyecek yerlerde kullanabilirim.” şeklinde ifade etmiştir. 
Ata’nın (2002) yapmış olduğu araştırmada, yeni teknolojinin sunduğu imkanlar, tarih 
öğretmenlerin gezi yapmamalarına ilişkin bütün gerekçe ve bahaneleri bir şekilde or-
tadan kaldırmıştır. Hiç unutulmamalıdır ki, en iyi gezi bir yere yapılacak olan „gerçek 
gezidir”. Nasıl ki nesnenin olmadığı yerde onun resmi, fotoğrafı kullanılmalıdır, sanal 
gezi de gerçek gezinin yapılamayacağı ortamda devreye girmelidir şeklinde sonuç ortaya 
konulmuştur. Öğretmenlerden alınan cevaplardan yola çıkarak araştırma sonuçları ile 
paralellik göstermektedir.

Tablo 12. Müze eğitimine yönelik beklenti ve önerilere ilişkin görüşler

Görüşler f %
Girişler öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz olmalıdır 2 25
Aile ve idareciler desteklenmelidirler 2 25
Müzeler eğitim amaçlı kurulmalıdır 2 25
Müze eğitimi zorunlu hale gelmelidir 2 25
Müfredat hafifletilerek bu tür aktivitelerin önü açılmalıdır 2 25
Müze eğitimine çok erken yaşlarda başlanılmalıdır 1 12,5
İmkanlar el verdikçe müze ziyaretleri yapılmalıdır 1 12,5
Müze eğitimine yönelik koordinasyon merkezi kurulmalıdır 1 12,5
Öğrencilerin müze eğitiminin önemini anlaması için öğret-
menlerin ekstra çaba sarf etmesi gerekmektedir 1 12,5

Tablo 12’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerden müze eğitimine 
yönelik öneriler konusunda alınan cevaplar ise girişler öğrenci ve öğretmenlere ücret-
siz olmalıdır (% 25-2 kişi), aile ve idareciler desteklenmelidirler (% 25-2 kişi), müzeler 
eğitim amaçlı kurulmalıdır (% 25-2 kişi), müze eğitimi zorunlu hale gelmelidir (% 25-2 
kişi),  müfredat hafifletilerek bu tür aktivitelerin önü açılmalıdır (% 25-2 kişi),  müze 
eğitimine çok erken yaşlarda başlanılmalıdır (% 12,5-1 kişi), imkanlar el verdikçe müze 
ziyaretleri yapılmalıdır (% 12,5-1 kişi), müze eğitimine yönelik koordinasyon merkezi 
kurulmalıdır (% 12,5-1 kişi), Öğrencilerin müze eğitiminin önemini anlaması için öğ-
retmenlerin ekstra çaba sarf etmesi gerekmektedir (% 12,5-1 kişi) şeklindedir. Öğret-
menlerin çeşitli öneriler sundukları görülmektedir.  

Ata’nın (2002) yapmış olduğu araştırmada öğretmenler öneri olarak, M.E.B., ta-
rih öğretiminde müzelerin kullanılmasını desteklemeli ve masrafları karşılayabilmelidir, 
prosedür azaltılmalıdır, mevzuatın aşılması lazımdır, yasal izinler kolayca alınmalıdır 
vb. belirtmişlerdir. Öğretmenlerden alınan cevaplardan yola çıkarak bu yönden paralel-
lik göstermektedir.
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4. SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Milli ve tarihi öğelerimizin öğrenciye somut olarak gösterilmesi müzeler aracı-
lığıyla olmaktadır. Müze diğer branş derslerinde olduğu gibi sosyal bilgiler dersinde de 
çok önemlidir. Müze eğitimi ailede başlar ve daha sonra bu görevi öğretmenler üstlenir. 
Fakat pek çok ailede müze ziyaretleri yapılmamaktadır. Bu araştırmada öğrencilerde 
müze kültürünün oluşmasında büyük öneme sahip öğretmenlerin görüşleri üzerinde 
çalışma yapılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinin ortaya çıkartılması müze eğitimine 
katkı sağlayacağı inanılmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin yapılacak 
araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Elde edilen veriler ışığı altında, araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenle-
rinin müze eğitimi kavramını bilmedikleri ve uygulamalarından haberdar olmadıkları 
ortaya çıkarılmıştır (Bu sonuca Tablo 2, 5, 6, 7 verilerinden ulaşılmıştır.). Bununla bir-
likte öğretmenlerin müze etkinliklerini sürdürdükleri görülmüştür. Bu etkinlikler müze 
öncesi ve sonrası etkinlikleridir. Yani öğretmenler müze öncesi yapılacak aktiviteleri, 
öğrenci bilgilendirmelerini yapmaktadırlar. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin 
müze ziyareti sonrasında öğrencilerinden geri dönüt almak için farklı aktiviteler kullan-
dıkları görülmüştür. Fakat öğretmenlerin müze ziyaretleri sırasında sadece geleneksel 
yöntem olan anlatımı kullandıkları görülmüştür. Fakat bunun yanında farklı etkinlik-
lerin varlığı öğrencileri daha iyi motive edecek ve müze ziyaretinden alınması gereken 
anlamlar alınmış olacaktır. 

Elden edilen verilerden yola çıkarak, öğretmenlerin müze eğitimi konusunda 
uygulamalarında cinsiyetle ile ilgili bir farklılaşmaya rastlanmamıştır. Bununla birlik-
te hizmet süresi 6 yıl olan katılımcı öğretmenin müze eğitimi uygulamalarında daha 
bilinçli olduğu görülmüştür. Bu öğretmenin yeni uygulamalardan haberdar olduğu gö-
rülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin hepsi müze eğitiminin sosyal bilgiler dersi 
için çok önemli olduğunu, öğrenmenin kalıcılığını sağladığını, öğrenmeyi kolaylaştırdı-
ğını, görsel öğrenme sağladığını dile getirirken öğretmenlerin yakın zamanda öğrenci-
lerini hiç müze ziyaretine götürmedikleri görülmüştür. Burada eksikliklerin olduğu gö-
rülmektedir. Öğretmenler müze ziyaretleri düzenleyememe sebepleri olarak müfredatın 
yoğunluğu, sınav sistemi, prosedürün çok olması, olumsuz öğrenci ve idareci tutumları 
şeklinde dile getirmişlerdir. Fakat bunların aşılabilir problemler olduğu görülmektedir.

Araştırmaya katılan öğretmenler müze ziyaretlerini öğrencilerin çok sevdiğini 
dile getirmişlerdir. Burada önemli olan öğrenci olduğuna göre bu tür faaliyetlere yer 
verilmesi gerektiği görülmektedir. 

Öğretmenler öneri olarak; prosedürün azaltılması gerektiğini, müfredatın hafif-
letilmesi gerektiğini, müze girişlerinin ücretsiz olması gerektiğini, müze ziyaretlerinin 
düzenli olarak yapılması gerektiğini, müze eğitiminin ders olarak konulması gerektiğini, 
genel bilinçlendirmenin yapılması gerektiğini dile getirmişlerdir.
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Bu sonuçlara göre şu önerilerde bulunulabilinir: 

1. Müze eğitimi konusunda öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir.

2. Okul idaresi, öğrenci ve veliler için müze eğitimine yönelik eğitim verilmelidir.

3. Müze gezileri eğlenceli gün geçirmek amaçlı değildir. Bu yüzden her aşaması 
planlanmalı ve değerlendirilmelidir.

4. Müzeler eğitim amaçlı kurulmalı ve öğrencilerin çeşitli aktiviteleri gerçekleşti-
rebilmesine olanak sağlamalıdır.

5. Müze ziyareti öncesinde ziyaret edilecek müze ile ilgili çalışma yaprakları ha-
zırlanmalı ve öğrencilere dağıtılmalıdır.

6. Müze içi eğitimde yaratıcı drama, oyun etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapı-
labilir. 

7. Müze sonrası öğrencilerden yeni bir ürün(resim, heykel, maket, şiir, seyahatna-
me vb.)  ortaya koymaları istenebilir.

8. Müze rehberi ve görevlilerinin müze eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi ge-
rekmektedir. Ve onların faaliyetlere destek vermesi gerekmektedir.

9. Öğretmen adaylarının lisans öğretiminde müze eğitimine yönelik uygulamalı 
projeler yapması gerekmektedir. 
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SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ 
İÇERİSİNDEKİ YERİ: ADANA BELEDİYE EVLERİ MAHALLESİ ÖRNEĞİ

SOCIAL SUSTAINABILITY WITHIN THE URBAN REGENERATION 
PROJECTS: BELEDİYE EVLERİ NEIGHBORHOOD CASE

Mehmet AKALIN1

ÖZET

Son yıllarda kentsel dönüşüm projeleri ülkemizde çeşitli yöntem 
ve gerekçelerle geniş uygulama alanı bulmaktadır. Plansız ve sağlıksız 
olarak dönemin şartlarına göre oluşturulan yaşam alanlarının modern 
teknoloji kullanılarak çağdaş standartlara uygun şekilde dönüştürülme-
si günümüzde artık bir gereklilik olarak görülmektedir. En temel insan 
ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacının insan onuruna yaraşır şekilde 
giderilebilmesi ise sadece nicelik bakımından tatminkâr düzeyde konut 
üretmekle karşılanamamaktadır. Ekonomik saiklerle, salt fiziksel deği-
şimi hedefleyen projelerin sürdürülemez olduğu artık herkesçe bilinen 
bir gerçektir. Bu bakımdan, kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilir 
olması ancak sosyal, ekonomik, fiziksel ve ekolojik sürdürülebilirliğin eş-
güdüm içerisinde gerçekleştirilmesine bağlıdır. Çalışmada çeşitli neden-
lerden dolayı göz ardı edilen sürdürülebilirliğin sosyal boyutu ve bunun 
kentsel dönüşüm projeleri içerisindeki yeri üzerinde durulmuştur. Alan 
çalışması kapsamında ise Adana ili, Çukurova İlçesine bağlı Belediye Ev-
leri Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin sosyal sürdürülebilirliğinin 
olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada derinlemesine görüş-
me tekniği uygulanarak elde edilen veriler, betimsel analizlerle sosyal ger-
çekliğe yaklaştırılmaya çalışılmış ve projenin sosyal açıdan sürdürülebilir 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Gelişme, 
Sosyal Sürdürülebilirlik, Kentsel Sürdürülebilirlik, Kentsel Dönüşüm.

1  Dr., Sosyal Güvenlik Uzmanı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, makalin@
sgk.gov.tr.
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ABSTRACT

In recent years, urban renewal projects find wide range of app-
lications in various ways and reasons in our country. The habitats trans-
form is seen as a necessity, which created by the unplanned and unhealthy 
conditions in the period. Produce a satisfactory level of housing is not 
enough for meet the housing needs. It is a truism that regeneration pro-
jects are not sustainable, which targets physical changes with economic 
motives. The sustainability of urban regeneration projects depends on so-
cial, economic, physical and ecological sustainability to be carried out in 
coordination. In this study it is focused on social dimension of sustaina-
bility and its place of urban regeneration projects that ignored due to va-
rious reasons. In the context of field research work, it is tried to determine 
whether the social sustainability for Neighborhood Urban Regeneration 
Project. The data obtained by applying in-depth interview technique; has 
attempted approximation to the descriptive analysis of social reality. Fi-
nally, it is understood that, project is not socially sustainable.

Keywords: Sustainability, Sustainable Development, Social Sus-
tainability, Urban Sustainability, Urban Regeneration.

GİRİŞ 

Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelişme ve sosyal sürdürülebilirlik kavramları 
son zamanlarda kentleşme ve kentsel dönüşüm sorunsalları ile sıkça anılır olmuştur.
Sürdürülebilirlik en genel anlamıyla doğa ve toplum arasında oluşan her türlü ilişki ve 
etkileşimin, gelecek nesillerin hakları gözetilerek, ekosistemlerin devamlılığının sağlan-
ması; bu ilişki ve etkileşimleri oluşturan her bir öğeye yaşam desteği verilmesi ve korun-
ması ile geleceğe aktarılabilmesi olarak tanımlanabilir (Çahantimur; Yıldız, 2008: 1-13).
Ancak günümüzde sürdürülebilirlik ekonomik ve ekolojik eksenler arasına sıkışarak, 
verimliliğin optimal koşullarda uzun yıllar boyunca devamlılığının sağlanması (Atıl vd., 
2005: 215-226) olarak algılanmaktadır.

Sürdürülebilir gelişme ise; bugünkü ihtiyaçların gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 
karşılama kapasitelerini tehlikeye atmadan giderilmesidir (WCED, 1987).1987 yılında 
yayınlanan Brutland raporunda yer alan bu tanımdan yola çıkılarak sürdürülebilir ge-
lişme kavaramı; çevresel, ekonomik, sosyal ve siyasi boyutlarıyla birçok kentleşme çalış-
masında tartışma konusu edilmiştir.

Sürdürülebilir gelişmenin sosyal, ekonomik, ekolojik, kurumsal ve siyasi boyut-
larının olmasına rağmen bu boyutların politika ve uygulamalardaki ağırlıkları dönem-
sel olarak farklılık göstermiştir. 1960’larda çevreci hareketin etkisiyle ekolojik boyut, 
1970’lerde ise temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tutumun etkisiyle ekonomik 
boyut sürdürülebilir gelişme politikalarında ön plana çıkmıştır. Sürdürülebilir gelişme-
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nin sosyal boyutları ise ancak 1990’lı yıllara gelindiğinde tartışılmaya başlanmıştır. Bu 
gecikmenin altında; sürdürülebilirliğin sosyal boyutunun ekonomik ve ekolojik boyut-
lar kadar somutlaştırılıp kolay anlaşılamaması ve sosyal boyuta ilişkin ölçek oluştur-
makta karşılaşılan yöntemsel zorluklar yatmaktadır (Drakakis; Smith, 1995). 

Sürdürülebilirliğin sosyal boyutlarına ilişkin tartışmalar her ne kadar gecikmeli 
olarak gündeme gelse de; sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazını ekonomik, çevre-
sel ve sosyal boyutlar arasındaki işbirliğinin dengeli bir şekilde kurulması oluşturmakta-
dır. Nitekim, sürdürülebilir gelişmenin ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları arasında-
ki dengesizlikler günümüze doğru gelindikçe istikrara kavuşmuş (Colantonio, 2007: 2.), 
ekolojik ve ekonomik eksenli yaklaşımlar yerini daha dengeli yaklaşımlara bırakmıştır. 

Sürdürülebilirlik esasen; ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik boyut-
ların iç içe geçtiği ve bunlar arasında organik bağların olduğu bir kavramdır. Örneğin, 
ekonomi toplumsal yaşam içerisinde tümüyle yer aldığından ekonomik sürdürülebilir-
liğin sağlanabilmesi sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanmasına bağlıdır (Y.Mak; 
Peacock, 2011: 3).Diğer bir deyişle toplumun ve çevrenin sürdürülebilir olması için eko-
nomi tek başına gerekli bir unsur değilken ekonomik sürdürülebilirliğin olmazsa olmazı 
toplumun ve çevrenin sürdürülebilir olmasıdır.

Sürdürülebilirlik tartışmaları 1987 yılında yayınlanan Brutland Raporu ile baş-
lamış olsa da kentlerin sürdürülebilirliğine ilişkin tartışmalar ancak 1990’lı yılların ikin-
ci yarısında alevlenmiştir. Kentlerin sürdürülebilirliği başlarda oldukça dar bir çerçe-
vede değerlendirilmiştir. Ekolojik eksenli olarak geliştirilen söylemlerde; etkin toprak 
kullanımının sağlanması, geri dönüşüm, motorlu araç kullanımının azaltılması, alter-
natif ulaşım araçlarının geliştirilmesi gibi uygulamaların kentlerin sürdürülebilirliğini 
sağlayabileceği savunulmuştur (Bromley vd., 2005: 2407-2429).Şimdilerde ise kentlerin 
sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için kentlerdeki ekolojik ayak izinin azaltılmasının 
yanı sıra ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin de eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi-
nin gerektiği üzerinde durulmaktadır. Kentlerin sürdürülebilirliğine ilişkin bakış açısı-
nın genişlemesi ile birlikte; sosyal uyum, kültürel değerler, ekonomik istikrar, ekonomik 
büyüme; istihdam, eğitim, sağlık hizmetleri ve toplumsal-bireysel mutluluğun arttırıl-
ması (ODPM, 2003)gibi konularkentlerin sosyal sürdürülebilirliği başlığı altında önem 
kazanmaya başlamıştır.  

Rio’da düzenlenen Sürdürülebilir Kentler konferansında sürdürülebilir kentsel 
gelişme, sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarıyla 3 ayağa oturtulmuştur. Bu konferansta, 
kentlerin sürdürülebilirliğinin kent ve kent çevrelerinin yaşam kalitesinin devam edebil-
mesine bağlı olduğu; kentlerin bu fonksiyonunu yerine getirirken de gelecek nesillerin 
kentlerdeki yaşam kalitelerinden ödün verilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre 
kentlerin sürdürülebilirliği, sosyo-ekonomik çıkarların çevresel kaygılar ile uyum içinde 
gerçekleştirilmeye çalışılması durumunda mümkün olabilmektedir (Capello; Nijkamp, 
2002: 151).

Sürdürülebilirlik,  sürdürülebilir gelişme ve kentlerin sürdürülebilirliğine ilişkin 
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bu açıklamalar yapıldıktan sonra, çalışmanın kalan kısmında sosyal sürdürülebilirlik 
kavramı ve kentsel dönüşüm projelerinin sosyal sürdürülebilirliği açıklanmıştır. Alan 
çalışması kapsamında ise Adana ili Çukurova İlçesine bağlı, Belediye Evleri Mahallesi’n-
de gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşümün paydaş ve tarafları ile derinlemesine 
görüşmeler yapılmıştır. Uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesi ile mahallenin sos-
yal sürdürülebilirliğinin sağlanıp sağlanamayacağını anlamak üzere önceden belirlen-
miş kişilerle ve önceden belirlenmiş konu başlıkları altında yarı yapılandırılmış görüş-
me tekniğine uygun olarak görüşülmüştür. Çalışmada derinlemesine görüşme tekniği 
uygulanarak elde edilen bulgular,betimsel analizler yapılarak özetlenmiş ve yorumlan-
mıştır. Yapılan analiz, özet ve yorumlarla bulgular sosyal gerçekliğe yaklaştırılmaya ça-
lışılmıştır. 

1. SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sosyal sürdürülebilirlik ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik kavramlarının 
gölgesinde kalarak akademik çevrelerce ihmal edilmiş; dolayısıyla akademik çalışma-
larda fazla yer almamış bir kavramdır (Colantonio; Dixon, 2011:1). Bunda ülkelerde-
ki ulusal ve uluslararası hukuki metinlerde sosyal sürdürülebilirliğe ilişkin başlıkların 
açılmaması ve geliştirilen politika ve stratejilerde sosyal sürdürülebilirliğe vurgu yapıl-
mamasının etkisi büyüktür. Örneğin, OECD’nin 2001 yılında yaptığı çalışmada sosyal 
sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelişmenin ana unsurlarından birisi değil de çevre poli-
tikalarının sosyal etkilerine ilişkin bir unsur olarak açıklanmıştır (OECD, 2001). Bu da 
sosyal sürdürülebilirliğe ilişkin politika ve stratejilerin başka başlıklar altında ve başka 
amaçlarla yapılan düzenlemelerin içerisinde yer aldığını göstermektedir.

Sosyal sürdürülebilirliğin ölçümünün zor (McKenzie, 2004) ve ölçümü müm-
kün kılacak yöntemlerin geliştirilememiş olması konunun bilim çevreleri tarafından 
fazla ele alınmamasının diğer sebeplerini oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda İngilte-
re’deki sürdürülebilir toplum söylemlerinin etkisi ile sosyal sürdürülebilirliğe olan ilgi 
artmış, sosyal sürdürülebilirlik sürdürülebilir gelişmenin temel bir bileşeni olarak önem 
kazanmaya başlamıştır. Konunun politik ve kurumsal destek alarak sürdürülebilir ge-
lişmenin olmazsa olmazları arasına girmesi bu alanda yapılan akademik çalışmaların 
sayısında da artışlara sebep olmuştur(Colantonio, 2007: 1-3).

Esasen sosyal sürdürülebilirliğin Avrupa devletlerinin ilgisini çekmesi Dünya 
Bankası’nın ve Birleşmiş Milletler’in sosyal sermaye ve sosyal sermayenin gelişimine 
odaklanması ile mümkün olmuştur. Bunu 2000 yılında Lizbon’daki Avrupa Konseyi’nde 
sürdürülebilirliğin sosyal boyutunun ilk kez gündeme gelmesi izlemiştir. 2005 yılındaki 
Bristol Anlaşması ve 2007 yılındaki Leipzig Sözleşmesi’nde sürdürülebilir Avrupa kent-
lerinden bahsedilmesi konuya olan ilgiyi daha da arttırmıştır (Colantonio, 2009; Colan-
tonio; Dixon, 2011).

Sosyal sürdürülebilirlik ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik gibi kolay anla-
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şılabilen net bir kavram değildir. Kavramın çok boyutlu oluşu ve konu hakkında araş-
tırma yapan kişilerin spesifik çalışma alanlarına göre geliştirdikleri yaklaşımlar birçok 
farklı tanımın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.Bu ise sosyal sürdürülebilirlik hakkında 
tek bir tanım üzerinde oydaşmayı zorlaştırmıştır.Net bir tanımı bulunmayan sosyal sür-
dürülebilirlik genel bir tanımdan çok belirli bir disiplin kriteri veya çalışma perspektifi-
ne göre açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Sosyal sürdürülebilirlik kavramındaki belirsizlikler ve kavramın tanımlanma-
sındaki zorluklar, sürdürülebilirlik kavramından çok sosyal kavramının içerdiği geniş 
anlamlardan kaynaklanmaktadır. Kapsamı daraltarak kavramı somutlaştırmaya çalışan 
bazı yazarlar sosyal sürdürülebilirliği dar manada sosyal sermaye, sosyal dışlanma ve 
temel sosyal ihtiyaç (sağlık, barınma, beslenme gibi) boyutları ile ele almışlardır. Daha 
kapsamlı açıklama yapma gereğini duyan yazarlar ise bunlara sosyal ilişkileri ve sosyal 
ağları da eklemişlerdir (Littig; Griessler 2005: 65-79).

Örneğin Sachs’a göre sosyal sürdürülebilirlik, eşitlik ve demokrasinin temel de-
ğerlerine dayanan bir kavramdır (Sachs, 1999: 27).Pares, Sauri ve Cuthill isesosyal sür-
dürülebilirliği toplumun kalitesinin bir göstergesi olarak kabul etmektedir. Bu yazarlara 
göre, eğer bir toplumda kurumlar arasındaki ilişkiler sağlıklı bir şekilde işlerlik kaza-
nırsa, kısa vadede insanların ihtiyaçları büyük oranda karşılanır; uzun vadede ise sos-
yal adalet, insan onuruna yaraşır bir yaşam ve toplumsal yaşama katılım büyük oranda 
gerçekleşmiş olur. Bu bakımdan sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasında sosyal içerme, 
sosyal sermaye, vatandaşlık, sivil katılım, kimlik ve sosyal etkileşim önemli unsurlardır 
(Pares; Sauri, 2007: Cuthill, 2010).

Diğer taraftan, Barbier ve Konning, sosyal sürdürülebilirlikte önemli olanın 
kültür, eşitlik ve sosyal adalet gibi toplumsal değerleri korumak (Barbier, 1987;Koning, 
2002) olduğunu söylemişlerdir. Littig ve Griessler ise sosyal sürdürülebilirliği, toplum-
sal kalitenin bir gereği ve toplum ile doğa arasındaki ilişkinin belirleyicisi (Littig  ve 
Griessler, 2005: 72) olarak tanımlamışlardır. Littigve Griessler’in sosyolojik bakış açısına 
göre sosyal sürdürülebilirlik; insanlara çalışabilecekleri, insan onuruna yaraşır işlerin 
sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Eğer bir toplumda istihdam yeterli ve çalışma koşul-
ları insan onuruna yakışacak düzeyde ise insanlar ihtiyaçlarını giderebilecek yeteneği 
kazanmış olurlar. Böylece de toplumsal hayata katılmakta zorluk çekmezler.

Sosyal sürdürülebilirlik literatürde;

- Politik, sivil, ekonomik ve kültürel temel insan haklarının kuşaklar arası adalet 
gözetilerek tüm insanlara ulaştırılabilmesi (Sach, 1999: 27).

- Minimum sosyal ihtiyaçların uzun dönemdeki gelişimi engellemeyecek şekil-
de karşılanabilmesi (Biart, 2002: 72)

- Gelişme ya da büyümenin toplumların bir arada yaşamalarına olanak verecek 
şekilde farklı grupların sosyal entegrasyonunun sağlanması ve toplumun her katmanın-
daki bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi (Polse; Stern, 2000: 15-16) ve 
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- Sosyo-kültürel ilişkilerin farklı kültürdeki insanlarla olan etkileşimlerle gelişti-
rildiği bir sistem (Davidson; Wilson, 2009) olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda yapılan tanımlardan da anlaşılabileceği üzere, tanımlarda yer alan 
unsurlar birbirleri ile benzerlik gösterebilmektedir. Bu yüzden literatürde bazı yazar-
lar sosyal sürdürülebilirlikle ilgili genel tanımlamalar yapmak yerine, anahtar konular 
üzerinden kavramı açıklamaya çalışmışlardır. Örneğin Chambers ve Conway; geçim 
düzeyi, adalet (hakkaniyet), dış baskılara karşı dayanıklılık ve emniyet gibi kavramlarla 
(Chambers; Conway, 1992) sosyal sürdürülebilirliği açıklamışlardır. Sach ise kaynak-
lar, demokrasi, insan hakları, sosyal homojenlik, adil gelir dağılımı, istihdam, kaynak 
ve sosyal hizmetlere adil erişim (Sach, 1999) üzerinden kavrama açıklık getirmişlerdir. 
Thin ve arkadaşları ise bu kavramların yanına nispeten yeni sayılabilecek dayanışma 
ve katılım kavramlarını ekleyerek (Thin. vd., 2002) sosyal sürdürülebilirliğin anlamını 
daha da genişletmişlerdir. 

Sosyal sürdürülebilirliğin günümüzdeki anlamı ile kullanılması tüm bu kavram-
ların yanına, sosyal sermaye, güçlü toplum (Baines; Morgan, 2004:  Sinner vd., 2004), 
mekana aidiyet duygusu (Bramley vd., 2006), refah, mutluluk ve yaşam kalitesi (Co-
lantonio, 2009: 7) gibi kavramların  eklemlenmesi ile olmuştur.Yani günümüze doğru 
gelindikçe geleneksel sosyal politika konularının yerini daha soyut ve ölçülmesi güç olan 
konular almıştır.

Bu bağlamda sosyal sürdürülebilirliği sağlık, eşitlik, istihdam ve yoksulluk gibi 
geleneksel sosyal politika konu ve prensiplerinin yanı sıra; katılım, sosyal sermaye, re-
fah, mutluluk ve yaşam kalitesi gibi güncel gelişmelerle birlikte düşünmek gerekmekte-
dir. Nitekim bir toplumun işlevsel ve sürdürülebilir olması için öncelikle bireylerin te-
mel ihtiyaçlarının karşılanması şarttır. Ayrıca sosyal açıdan sürdürülebilir bir toplumun, 
kaynaklarını koruyup, bu kaynakları yeniden oluşturabilmek için gereken yeteneklerle 
donatılması ve gelecekte oluşabilecek sorunları çözebilme esnekliğine sahip olması da 
şarttır. 

2. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kentsel dönüşüm, bir kentin tümünün veya belli kesimlerinin değişmesi, baş-
ka bir biçime girmesi şeklinde tanımlamaktadır (Keleş, 2004:73-75). Başka bir tanımda 
ise kentsel dönüşüm; kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla, değişime uğrayan bir 
bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya 
çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak ifade edilmektedir (Thomas, 2003). Basitçe 
kentsel dönüşüm bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi (Es, 2012:54-90) 
eylemidir.

Kentsel dönüşüm uygulamaları ilk kez 19. yüzyılda İngiltere ve Fransa’daki 
kentsel büyüme hareketleri sonucunda, bazı bölgelerin yıkılıp, yeniden yapılması şek-
linde ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra harap olan ülkelerin inşası için 
yeniden gündeme gelen kentsel dönüşüm uygulamalarına, 1980’li yıllardan itibaren de 
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ülkemizde sıkça rastlanmaya başlanmıştır.

Kentsel dönüşümün üzerinde uzlaşılmış tek bir nedeni bulunmamaktadır. Ne-
densel farklılıklar; tarihsel süreçlere, ülkelerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarına, 
ihtiyaçlara ve siyasi inisiyatiflere göre çeşitlilik gösterebilmektedir. 

Günümüzde, Kentsel dönüşümün nedenlerini; fiziksel çöküşü durdurmak ve 
tarihi dokunun sürdürülebilirliğini sağlamak, ekonomik yaşamı canlandırmak, mimar-
lık ve kentsel yaşam kalitesini arttırmak, kültüre dayalı dinamikleri harekete geçirmek,  
proje sürecine ilgili aktörlerin katılımını sağlamak (Polat; Dostoğlu, 2007) şekilde sıra-
lamak mümkündür. 

Yukarıda sayılan gerekçelerden biri veya bir kaçı bölgenin sorunlarının ve po-
tansiyellerinin niteliğine bağlı olarak, ön plana çıkabilmektedir (Polat; Dostoğlu, 2007). 
Nitekim bazı kentsel dönüşüm projeleri deprem riskini giderip tarihi ve kültürel dokuyu 
korumayı açık amaç edinmişken, üzeri kapalı olarak bölgenin turizm potansiyelini ge-
liştirip ekonomik canlanma sağlamaya da çalışabilmektedir.

Esasen kentsel dönüşüm, mevcut kent yapısının yenilenmesi için yapılan uygu-
lamaları içinde toplayan genel bir kavramdır.Her döneme ve her duruma göre değişim 
gösterebilen kentsel dönüşüm uygulamalarının literatürde genellikle dokuz başlık al-
tında toplandığı görülmüştür (Ertaş, 2011).Bunlar, yenileme (renewal), sağlıklaştırma(-
rehabilitation), koruma (conservation), yeniden canlandırma (revitalization), yeniden 
geliştirme (redevelopment), düzenleme (improvement), temizleme (clearance), yeniden 
üretim (regeneration) ve kalitenin yükseltilmesidir.

Diğer taraftan kentsel dönüşüm, kentleşme sorunlarına karşı kentlerin sürdü-
rülebilirliğini mümkün kılmak amacıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu yüzden, sosyal 
sürdürülebilirlik ile kentsel dönüşüm arasındaki ilişkiyi anlayabilmek; öncelikle kentle-
rin sosyal sürdürülebilirliğinin doğru anlaşılmasına bağlıdır. 

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının kentlerde yaşadığı düşünüldüğünde kent-
lerdeki sosyal, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik önemli hale gelmektedir. Bu bağ-
lamda kentlerin sosyal sürdürülebilirliği Chiu tarafından sosyal merkezli, çevre merkez-
li ve insan merkezli  (Chiu, 2003)yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmıştır. 

Chiu’nun öne sürdüğü birincisi yaklaşıma göre, kentlerdeki sosyal sürdürüle-
bilirlik, çevresel sürdürülebilirlik kadar önemlidir. Kentlerin sosyal sürdürülebilirliğin 
sınırlarını çevresel sınırlılıklar belirlemektedir. Kentsel sosyal sürdürülebilirlik; spesifik 
sosyal ilişkilere, sosyal yapılara, gelenek göreneklere bağlıdır. Bunların gelişimi ise ancak 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşanılabilir. 

Chiu’nun ikinci yaklaşımı, çevre merkezli yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre kent-
lerdeki sosyal yapı, değerler ve normlar dünyadaki fiziksel sınırlar içerinde gerçekleşen 
insan aktiviteleri nedeniyle değişebilmektedir. Bu bakımdan kentlerin sosyal sürdürüle-
bilirliği ancak sürdürülebilir bir çevrenin varolmasına bağlıdır.
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Chiu’nun kentlerin sosyal sürdürülebilirliğine ilişkin olarak öne sürdüğü üçün-
cü yaklaşım ise insan merkezli yaklaşımdır. Buna göre kentsel sosyal sürdürülebilirlik, 
insanların mutluluğunun ve refahının artması, kaynakların eşit şekilde dağıtılması, sos-
yal çatışmaların ve sosyal dışlanmanın azaltılması ile mümkündür.

Dempsey ise kentlerin sosyal sürdürülebilirliğini sosyal eşitlik ve sürdürülebilir 
toplum konu başlıkları altında açıklamıştır (Dempsey vd., 2012). Dempsey’e göre sosyal 
eşitlik; kaynakların adil dağılımı, dışlayıcı uygulamalardan kaçınma ve tüm bireylerin 
sosyal, ekonomik ve politik olarak topluma katılımlarının sağlanması ile mümkündür. 
Ayrıca, sosyal eşitliğin sağlanması çevresel eşitliğin sağlanmasıyla da yakından ilişkili 
bir durumdur. Çünkü yapay çevre ile sürekli ilişkide bulunmak, sosyal eşitlik bakımın-
dan iş fırsatları, eğitim ve insan onuruna yaraşır konutlara erişimin kesintisiz olarak sağ-
lanabilmesi anlamına gelir. Bu durumda kentlerde sosyal eşitliğin ve dolayısıyla sosyal 
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için kamu hizmetlerinin kişilerin bulundukları çevre-
den/mahalleden çok uzakta sunulmaması gerekir (Dempsey vd., 2012: 94). 

Kentlerde sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir diğer nokta, 
kentlerdeki yönetişim ve katılım uygulamalarıdır. Kentlerde yönetişim yerel ve merkezi 
kamu otoriteleri ile halk arasında gelişmektedir. Demokratik toplumlardaki kentlerde 
yönetime ve alınan kararlara katılım lobi grupları, işverenler, mülk sahipleri ve vatan-
daşlar tarafından yerine getirilmektedir(Healey, 2007).Ancak kentlerin sosyal sürdü-
rülebilirliğine yönelik olarak geliştirilen politika ve uygulamalarda sorumlu aktörler 
çoğunlukla belirgin bir şekilde ortaya koyulmamaktadır. Özellikle kentlerde sosyal sür-
dürülebilirliğin gerçekleştirilmesine yönelik olarak hep üst düzey kanunlara ve politika 
belgelerine güvenilmektedir. Bu da kentlerin sosyal sürdürülebilirliğinin ekonomik ve 
ekolojik tartışmalarından sonra gelen bir detay olarak algılanmasına sebep olmaktadır.

Sosyal sürdürülebilirlik kentsel dönüşüm uygulamaları bakımından ele alındı-
ğında kentsel dönüşüm fikrinin altında yatan neo-liberal politikalar kendisini hissettir-
mektedir. Kentsel dönüşüm uygulamalarının gerekçeleri her ne kadar sosyal iyileşmeyi 
sağlamak gibi görünse de; projelerin esas amacının sermayenin çıkar grupları arasında 
yeniden dağılımını sağlamak olduğu açıktır. Bu da kentsel dönüşümün sosyal sürdürü-
lebilirliğine ilişkin tartışmalarının çoğu zaman ekonomik eksende şekillenmesine sebep 
olmaktadır.  

En kısa şekliyle, “gelecek kuşakların kentsel haklarına saygılı davranarak kent-
sel alanlarda insanların yaşam kalitelerini yükselten kentsel dönüşüm” (Yang, 2010: 81)  
anlamına gelen sosyal açıdan sürdürülebilir kentsel dönüşüm, modernleşme sürecinin 
gereği olarak ortaya çıkmıştır bir kavramdır. Bu bakımdan kentsel dönüşümü; sürdü-
rülebilirliği sağlayabilmek için ekonomik ihtiyaçlarla ekolojik gereklilikleri eşitlemeye 
çalışan;  ekonomik, sosyal ve ekolojik konuları içeren bir süreç olarak görmek gerekir. 
Buna göre bir kentsel dönüşüm projesi; ekolojik,sosyo-ekonomik, toplumsal ve kurum-
sal hedeflere eş zamanlı olarak ulaşması durumunda sosyal açıdan sürdürülebilir olabil-
mektedir. 
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Diğer taraftan, yapay ve doğal kentsel çevre ile insanların refah ve mutluluğu 
arasında denge kuran kentsel dönüşüme sosyal açıdan sürdürülebilir kentsel dönüşüm 
denilmektedir. Bu tanımda belirtilen koşulların sağlanması durumunda ekonomik bü-
yüme ve sosyal refah sağlanırken çevresel bozulmalar giderilebilmektedir (Yang, 2010: 
81).  Ayrıca, sosyal açıdan sürdürülebilir kentsel dönüşüm, kentsel sistem ile sosyal, çev-
resel ve ekonomik süreçler arasındaki etkileşiminin dinamik bir bileşenidir. Sosyal açı-
dan sürdürülebilir kentsel dönüşüm, bu özelliği itibariyle mevcut ekolojik, ekonomik ve 
kalkınma sorunlarının çözümü için bir anahtar görevi üstlenmektedir (Yang, 2010: 81).

Avrupa ülkelerinde sosyal açıdan sürdürülebilir kentsel gelişme gündemi; kent-
sel dönüşüm projelerinin ve planlama uygulamalarının devlet politikaları içerisinde yer 
alması nedeniyle kapsamını genişletmiştir. 1980’lerde kentsel dönüşüm uygulamaları 
sadece bozulmuş alanlardaki fiziksel ve ekonomik sorunları gidermeye yönelik olarak 
uygulanırken, sonraki yıllarda bu anlayış değişmiş ve uygulamalar sosyal boyutlar ka-
zanmaya başlamıştır.  Nitekim 1990’larla birlikte özellikle İngiltere’de bozulan kentsel 
alanların dönüşümünde fiziksel, çevresel ve ekonomik iyileşmelerin yanı sıra sosyo-kül-
türel iyileşmelerin de sağlanması hedeflenmiştir. Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki 
bu sosyal merkezli sürdürülebilir yaklaşımlar toplum ve mahalle kavramlarını önemli 
unsurlar haline getirmiştir. Böylece kentsel dönüşüm stratejileri güçlü toplum, aktif va-
tandaşlık ve gelişmiş siyasi katılım gibi sosyal başlıklara göre şekillenmiştir (CentoBull; 
Jones, 2003: 767). 

Bir çalışmada sosyal açıdan sürdürülebilir kentsel dönüşümün unsurları; nüfus, 
yönetişim, politika, ekonomik büyüme, teknoloji ve yaşam tarzı olarak belirlenmiştir 
(Yang, 2010: 25). Aynı çalışmada sürdürülebilir kentsel dönüşümün göstergeleri ise, 
insan refahı (kişi başı gelir, yaşam beklentisi, eğitim-öğretim oranı), yapay çevre (kişi 
başına düşen yaşam alanı, yeşil alan ve konut) ve doğal çevre, kişi başına düşen elektrik 
kullanımı, kişi başına düşen su kullanımı ve hava kirliliği (Yang, 2010: 25) olarak orta-
ya koyulmuştur. Buna göre, bir kentsel dönüşüm projesinde bu göstergelerde belirtilen 
amaçlara ne kadar yaklaşılırsa projenin sosyal sürdürülebilirliği de o oranda sağlanmış 
olmaktadır.  

Kentsel dönüşümün sosyal sürdürülebilirliği üzerinde uzlaşılmış 3 ana amaç 
bulunmaktadır. Bunlar (Yang, 2010: 79):

– Ekonomik gelişme sağlanırken çevresel iyileşmeleri de sağlamak,

– Ekonomik gelişme sağlanırken sosyal iyileşmeyi de sağlamak,

– Gelecekte kuşakların ihtiyaç duyabileceği kentsel dönüşümler için adaptif ka-
pasiteyi arttırmaktır.

Kentsel dönüşüm projelerinin sosyal sürdürülebilirliği için toplumsal ilişki ağ-
larının inşa edilip güçlendirilmesi, karşılıklı güven ortamının oluşturulması yani sosyal 
kapitalin geliştirilmesi ve yönetişim kavramının kentlerde işlerlik kazanması gerekmek-
tedir. Sürdürülebilirliğe yönelik bu yaklaşım, istişare ve katılım uygulamalarına vurgu 
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yaparak özellikle toplumsal ortaklığın güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Sosyal açıdan 
kentsel dönüşümün başarısı toplumla yapılacak ortaklıklara (Bevir; Rhodes, 2003:41-
61) ve toplumsal alanların belirginleştirilmesine koşut olarak gerçekleşmektedir.         

Son zamanlarda kentsel dönüşüm projelerinde halkın planlama sürecine de-
netim veya interaktif katılım yoluyla dâhil olması projelerde sosyal sürdürülebilirliğin 
gerekliliklerinden birisi haline gelmiştir. Bu bağlamda kentlerin ve toplumların sosyal 
sürdürülebilirlikleri için katılımın önemini şu şekilde ortaya koymak mümkündür: Ka-
tılım toplumlara kendi ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda politika yapılmasına ve po-
litikaların işleyiş sürecini izlemelerine olanak tanımaktadır. Toplumun bu şekilde karar 
alma mekanizmasına dâhil olması işbirlikçi bir yönetim anlayışını güçlendirmektedir. 
Bu da toplumda, sorunların interaktif bir şekilde belirlenmesine ve çözüme ilişkin uygu-
lamaların yine katılımcı halk tarafından denetlenebilmesine olanak sağlamaktadır.

Diğer taraftan karar alma süreçlerine ve yönetimin denetimine aktif olarak ka-
tılmak demokratik toplum olmanın da bir gereğidir. Politikaların halk tarafından denet-
lenebiliyor olması ve halkın yönetime etkin şekilde katılımı, kişilerin kültürel ve sosyal 
hayatlarına ilişkin olarak daha kaliteli hizmetler almalarına imkân sağlamaktadır. Bu ise 
bölgede yaşayan haklın farkındalıklarını yükselterek, kentsel dönüşüm politikalarının 
ileride yol açabileceği muhtemel sorunların da önceden önlenmesine yardımcı olabil-
mektedir. 

 Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için ge-
reken bir diğer unsur ise bölgede sosyal sermayenin geliştirilmesidir. Sosyal sermaye 
insanlar arasındaki yatay ortaklıklardan oluşan bir etkileşiminin sonucu olup; sosyal 
ağlardan ve topluluğun üretkenliği üzerinde etkili olan normlardan oluşur (Puntam, 
1993: 171-173).Sosyolojik açıdan sosyal sermaye; ekonomik kalkınmayı etkileyen top-
lumun sahip olduğu normlar, kurallar, ağlar, iletişim ve karşılıklı güven olarak tanımlan-
maktadır. Diğer taraftan sosyal sermaye, bir toplumun üretkenliğini ve sağlıklı olmasını 
etkileyen normlar, sosyal ağlar ve insanlar arası itibar, güven ve inanabilirlik olarak da 
tanımlanabilir (KOSGEB, 2005: 5).

 Sosyal sermayeyi oluşturan sosyal grup veya kurumlar çeşitli yollarla kurulabi-
lir.  Kentlerde ve özellikle mahallelerde sosyal sermaye oluşturmanın yolu komşuluk iliş-
kilerinin güçlü olmasından geçer. Yine kentlerdeki yerel yönetimlere ve kurumlara olan 
güven düzeyinin yüksek olması da halkın yönetimle ilişkileri sonucunda oluşturduğu 
sosyal sermayeyi güçlendirmektedir.  Sosyal sermayesi gelişkin olan toplumlarda kentsel 
dönüşüm projelerini halka anlatmak, uygulamak ve halkın sürece katkı sağlamalarını 
beklemek daha kolay olmaktadır. Bu bakımdan güçlü sosyal sermayeye sahip toplum-
larda kentsel dönüşüm projelerini sosyal açıdan sürdürülebilir kılmak daha kolaydır. 

Yukarıda bahsedilen sosyal ilişki ağları, yerel, resmi ya da özel kurumların var-
lığı, bu kurumlara katılım,  toplumdaki istikrar,  toplum genelindeki güven düzeyi ve 
toplumsal kimliğin gururla taşınması ile güçlenmektedir (Forrest; Kearns, 2001: 2125-
2143). Bu bakımdan mahalleler sosyal ilişki ağları için önemli yerlerdir. İnsanların ya-
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kın ilişkiler kurabildikleri bu yaşam alanları sosyal sürdürülebilirliğin en önemli yapı 
taşlarından birisini oluşturmaktadır (Lenks; Dempsey, 2007: 153-177). Bu bağlamda 
sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması; mahalle sakinlerinin birbirleri ile etkileşimine, 
sosyal ağların güçlü olmasına, toplumsal aktivitelere ve yerel yönetimlere katılıma, ai-
diyet duygusuna, ikamet edilen yerde istikrarın, güvenlik ve emniyetin sağlanmasına 
bağlıdır (Darchen; Ladouceur, 2013: 3). Bunun sağlanabildiği kentsel dönüşüm projesi 
aynı zamanda sosyal açıdan sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm projesidir.

Son olarak insanları yaşadıkları mekâna bağlayan en önemli unsurlardan birisi 
de aidiyet duydukları yeri diğer yerlerden farklılaştıran özelliklerdir. Bu özellikler aynı 
zamanda mekânın kimliğini tanımlamaktadır. Aidiyet duyulan mekânlar sahip oldukla-
rı kimlik özellikleri sayesinde orada yaşayanlar açısından anlam kazanmaktadır. Aidiyet 
duyulan kimlikli kentler ya da mahallelerde, halk yaşam alanlarına yapılan müdahale-
lere karşı daha duyarlı davranabilmektedir. Bu ise farkındalık düzeyinin yüksek olduğu 
toplumlarda,yaşanılan yerin sosyal açıdan sürdürülebilir olmasına imkân sağlamakta-
dır. Yani aidiyet ve farkındalık, keyfi uygulamalarla dönüştürülmeye çalışılan mekân-
larda projelere karşı halkın direnç göstermesine yol açarak bir bakıma bölgenin sosyal 
sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

3.ALAN ÇALIŞMASI: BELEDİYE EVLERİ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜ-
ŞÜM PROJESİNİN SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

Adana ili, Çukurova İlçesi’ne bağlı olan Belediye Evleri Mahallesi, hem yoksul 
halkı konut edindirmeye yönelik sosyal konutlar şeklinde yapılmış olması hem de ya-
pımından bu güne geçen az bir zamanda çöküntü halini alması nedeniyle araştırılması 
gereken önemli bir bölgedir.  Kuzeyinde Turgut Özal Bulvarı, güneyinde Adana otobanı 
ile Hilmi Kürkçü Bulvarı, doğusunda  Türkmen başı Bulvarı, batısında ise Dr. Sadık Ah-
met Bulvarı yer almaktadır. Bu bulvarlar şehrin kuzeyi ve kuzeybatısı için ana arterler 
görevi görmektedir.

Mahalle 1988-1989 yılları arasında Dünya Bankası’ndan alınan kedilerle sosyal 
konut kapsamında yoksul halka konut edindirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca 
aynı yıllarda mahallenin doğusuna villa tipi konutlar (Basınköy Vilları, Vilko siteleri) 
ve1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren   mahallenin güney doğusuna 2000 kadar 
konuttan oluşan kapalı siteler yapılmıştır. Tüm bu konutlaşma uygulamalarının yanına 
Ataköy Konutları gibi   lüks konut projelerinin ve çevre arazilerde oluşan kısmi imarlı 
yapılaşmanın eklenmesi Belediye Evleri Mahallesininbugünkü sınırlarını belirlemiştir.



66

Fotograf: 1. Belediye Evleri Mahallesinin Genel Görünümü

Belediye Evleri Mahallesi’nin de içinde bulunduğu Çukurova İlçesinde kentleş-
me 1980’li yılların sonuna doğru ivme kazanmıştır. Bu yıllardan itibaren ilçe sınırla-
rı içerisinde “Kuzey Adana” ya da “Yeni Adana” olarak bilinen imarlı alanlar üzerinde 
nitelikli birçok konut yapılmıştır.  İlçe sınırlarının Seyhan Baraj Gölüne uzanması ve 
rakımın eski kent merkezine göre yüksek olması, bölgenin Adanalılar tarafından rağbet 
edilen bir yer olmasına sebep olmuştur. 

Yukarıda sayılan tüm konut uygulamalarına rağmen esas olarak Belediye Evleri 
Mahallesi toplu konut sistemi ile üretilen, 60 m2 büyüklüğündeki dairelerden müteşek-
kil 2’şer  ve 4’er katlı bloklardan oluşmaktadır. Yapıldığı yıllarda dahi herhangi bir estetik 
değeri olmayan yapılar, kullanışsız şekilde üretilmeleri nedeniyle mahalleli tarafından il-
deki diğer konutlarla kıyaslandığında yetersiz büyüklükte görülmektedir. Maliyetleri en 
aza indirmek adına düşük kalitede üretilen yapılar, inşasından günümüze kadar geçen 
25 yıllık süre içerisinde maalesef fazlasıyla yıpranmış ve depreme karşı birinci derecede 
riskli hale gelmiştir. 

Fotoğraf: 2. Belediye Evleri Mahallesinden Bir Görünüm.

Belediye Evleri Mahallesi 04.04.2011 tarih 22 sayılı Çukurova Belediye Meclisi 
kararı ile Kentsel Değişim ve Dönüşüm Projesi kapsamına alınmıştır. 16.05.2012 tarih 
ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun yü-
rürlüğe girmesi ile de 18.05.2013 tarihinde riskli alan ilan edilerek bölgede dönüşümün 
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gerekliliği yasalara dayandırılmıştır.   

Mahallede kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılması hedeflenenler 
13.11.2013 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında:

-Deprem ve ileride   olabilecek bir   depremin sonuçları asgariye indirilmesi, 
-Bölgede yaşanılabilir konutlar yaratarak yaşam standardının yükseltilmesi, 
- Emeğe değer katmak, 

-Mahalle sakinlerinin kentsel dönüşüm sürecine katılımının ve proje sonucun-
da sosyal adaletin sağlanması (alayemlak.blogspot.com/.../adana-belediye-evleri-ma-
hallesi-kentsel.html)olarak açıklanmıştır. Hala Çevre ve Şehircilik Bakanlığında imza 
aşamasında olan projeye ilişkin olarak Çukurova Belediyesi’nin görevlendirdiği Sampaş 
A.Ş. Kasım/2013 tarihinde başladığı fizibilite çalışmalarını Mart/2015 tarihi itibari ile 
devam ettirmektedir.

 3.1. Amaç ve Yöntem

Son zamanlarda ülkemizde çeşitli nedenlere dayandırılarak uygulama alanını 
genişleten kentsel dönüşüm projeleri, proje alanındaki sosyal sürdürülebilirliği göz ardı 
etmesi nedeniyle eleştirilere konu olmaktadır. Afet riski öne sürülerek dönüştürülmek 
istenen Belediye Evleri Mahallesi’nde de mevcut uygulamalar kapsamında sosyal sürdü-
rülebilirliğin sağlanamayacağı düşünüldüğünden bölgede bu konuda araştırma yapma 
gereği duyulmuştur. Alan çalışması kapsamında Belediye Evleri Mahallesi’nde kentsel 
dönüşümün paydaş ve tarafları ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Uygulanacak 
olan kentsel dönüşüm projesi ile mahallenin sosyal sürdürülebilirliğinin sağlanıp sağla-
namayacağını anlamak üzere önceden belirlenmiş kişilerle ve önceden belirlenmiş konu 
başlıkları altında yarı yapılandırılmış görüşme tekniğine uygun olarak görüşülmüştür.  

Çalışmanın evrenini, nüfusu yaklaşık olarak 22.000 kişiden oluşan Belediye Ev-
leri Mahallesi halkı oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise en kapsamlı bilgilerin 
elde edilmesi beklenen; belediye ve şirket yetkilileri, mahalle muhtarı, mahalle esnafı,  
bölgede yaşayan ev sahipleri ve kiracılar oluşturmaktadır. Görüşmeler, görüşülen kişi-
lere göre dizayn edilen aşağıdaki sorulara cevap bulabilmek amacıyla gerçekleştirilmiş-
tir. Ayrıca, çalışmada derinlemesine görüşme tekniği uygulanarak elde edilen bulgular 
betimsel analizler yapılarak özetlenmiş ve yorumlanmıştır.Görüşmelerde cevap aranan 
sorular şunlardır:

- Katılım-ortaklık, yönetişim ve demokrasi açısından;

Bilgilendirme, toplantıları yapıldı mı? Bu toplantılarda sadece proje mi tanıtıldı yoksa 
halkın projeye ilişkin görüşleri alındı mı? 

Süreçte şeffaflık ne düzeyde? Gelişmeler periyodik olarak mahalleli ile paylaşılıyor mu?  



68

Bilgi kirliliğini gidermeye yönelik uygulamalar yapıldı mı?

Halkın proje kapsamında fikirleri alındı mı?

Mahalleli süreci takip etmek için dernekleşti mi? Bu yönde belediyenin girişimleri oldu 
mu?

Dönüşüm gündeme geldiğinde mahalleli herhangi bir direniş gösterdi mi?

-Sosyal sermaye açısından;

Mahallelinin komşuluk, dayanışma ve yardımlaşma ilişkilerini belirleyecek bir alan 
araştırması yapıldı mı?  

Proje sonrasında mahalle sakinlerinin yukarıda sayılan ilişkileri zarar görecek mi?

Mahalleli ile bölgeye yeni gelecek olan orta ve orta-üst sınıf arasında sosyal bütünlük 
sağlanabilecek mi?

Sosyo-kültürel farklılıklar mahallelinin sosyal sermayesine katkı mı yapacak? Yoksa bu 
farklılıklar çatışmalara mı sebep olacak?

Yerinde dönüşümün gerçekleştirildiği varsayılırsa mahallelinin ekonomik profilini yük-
seltecek iş imkânları oluşturulacak mı?  

-Yerinden edilme ve sosyal dışlanma açısından;

Yerinde dönüşümü sağlayabilmek için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

Yerinde dönüşüm amaçlanıyorsa aynı bölgede gelir düzeylerine göre farklı tiplerde mi 
konutlar üretilecek?

Yeni yapılacak konutlar hangi gelir düzeyine hitap edecek?

Bölgenin soylulaştırılması söz konusu mu?

Proje sonrasında bölge halkı ekonomik ve sosyal bakımdan toplumun diğer kesimleri 
tarafından içerilecek mi?  Projenin ana hedeflerinden birisi bu mu?

Proje sonrasında mevcut mahalleli ortak yaşam maliyetlerine katlanmak zorunda kala-
cak mı?

-Aidiyet açısından;

Yeni oluşturulan yaşam alanlarında mahalle halkı yeni gelenleri de içerecek bir şekilde 
mahalleye aidiyet duyabilecek mi? Yoksa yeni yaşam alanlarına yabancılaşacaklar mı?

-Kimlik açısından;

Proje sonucunda oluşturulacak yaşam alanlarının bir kimliği olacak mı? Yoksa binalar 
salt ekonomik kaygılarla üretilen mekânlar şeklinde mi yapılacak?
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Projenin tamamlanması mahalleye, ilçeye ya da Adana’ya farklı bir kimlik kazandıracak 
mı?

Yapılması planlanan barlar sokağı ve alışveriş caddeleri kente kimlik kazandırmaya yö-
nelik uygulamalar mıdır? 

-Yaşam Kalitesi Açısından;

Mahallelinin ücretsiz olarak yararlanabileceği sosyal donatı alanları parklarla sınırlı mı 
olacak? Yoksa beşeri sermayeyi geliştirecek kurslar, spor salonları, kültür merkezleri ve 
etkinlikler gerçekleştirilerek insanların hizmetine sunulacak mı? 

3.2. Bulgular 

- Şirket ve belediye yetkilileri ile yapılan görüşmeler

Belediye Evleri Mahallesi’nde kentsel dönüşüm Çukurova Belediyesi tarafından 
Sampaş A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmek istenmektedir. Şirket yetkilileri ile kentsel 
dönüşüm ofisinde randevu alınarak görüşülmüştür. Şirket yetkililerinden M. E.(E)gö-
rüşmenin başında projede sona geldiklerini, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’n-
da onay aşamasında olduğunu, asıl adımların proje Bakanlık tarafından onaylandıktan 
sonra atılacağını söylemiştir. Kendilerinin proje onaylandıktan sonra süreci hızlandıra-
bilmek için altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini, proje henüz tasarım aşamasında iken 
mahallede demografik verileri de içerecek şekilde fizibilite çalışmaları yaptıklarını, proje 
onaylandıktan sonra bu çalışmanın sonuçlarını halkla paylaşacaklarını belirtmiştir. 

Bu fizibilite çalışmalarında ev sahiplerinin yine ev sahibi olan eski komşuları 
ile birlikte aynı yerlerinde yaşamak istedikleri, kiracılar açısından ise komşuluk ilişkile-
rinde herhangi bir tutuculuk olmadığı belirlenmiş. “…ofise gelenler önce evim yıkılınca 
nereden ev vereceksiniz diye soruyor. Mümkün olduğunca evinizin eski yerinden vere-
ceğiz deyince de bazıları aynı komşularımla otururum diyor. Bazıları ise komşularının 
kim olacağını önemsemiyor.”

Projenin onay aşaması tamamlandıktan sonra kısa bir zamanda yıkım işlemleri-
ne başlayabilmek için ön hazırlıkların hızlı bir şekilde yapıldığına değinen M.E. mahalle 
sakinlerini tek tek dolaşarak, evlerinin değerlerini belirlemeye çalıştıklarını söylemek-
tedir. M.E. Proje kapsamında kaç konut yapılacağı bu konutların hangilerinin mahalle 
halkının yıkılan evlerine karşılık olarak verileceği, bölgede kişi başına düşecek alanın, 
konut, işyeri, sosyal donatı alanları ve parkların dağılımının ne olacağının ise proje 
onaylandıktan sonra netlik kazanacağını belirtmektedir. 

Mahallede gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüme ilişkin bilgi kirliliğine ön-
lemeye yönelik olarak neler yaptıkları sorulduğunda; M. E. 2013 yılında konu ile ilgili 
olarak eski belediye başkanı başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldığını, belediye 
binasının yanında kurulan kentsel dönüşüm ofisinde ise ev sahiplerine gönderilen dave-
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tiyelerle bireysel olarak vatandaşların proje hakkında bilgilendirildiğini söylemiştir. “…
vatandaşları buraya davet ederken sadece proje hakkında bilgi vermiyoruz, daha önce 
evlerinin değeri belirlenen kişilerden evlerine ait bilgilerinin doğru olup olmadığı da 
birlikte onaylıyoruz…Bilgi edinme hattı mesai saatlerinde sürekli çalışıyor…Sık sorulan 
sorular için hazırladığımız internet sitemiz var.…Mail atanlara da ayrıca cevap yazıyo-
ruz. … 2013’ünKasım ayında projeye başladık. Yani saha araştırmaları bu tarihte başla-
dı. Gittiğimiz adreslerde bazen kimseyle karşılaşamıyoruz. Bu yüzden saha çalışmaları 
halen devam ediyor. Mevcut yapıları belirlemeye çalışıyoruz…”

Halkın projeye ilişkin görüşlerinin anket yoluyla ve kişilerin kentsel dönüşüm 
ofisindeki görüşmeleri sırasında alınabildiğini söyleyen M.E. halkın bu proje karşısında 
bilinçli hareket etmediğini, mahallelinin kendiliğinden dernekleştiğini, ancak derneğin 
sağlıklı işlemediğini, derneğin bir taraf olarak mahalleliyi temsil etmek yerine eksik ve 
yanlış bilgilerle halkı manipüle ettiğini belirtmektedir. “…Dernek faal değil. Yani belirli 
zamanlarda ortaya çıkıyor. Halkı galeyana getirip arkasına takıyor. Bir seferinde ofisi 
bastılar 200-250 kişi. Biz zaten birebir bilgi veriyoruz. Hepsi birden gelip bize bilgi ve-
rin ne olacak mahallede dediler. Olaylar çıktı. O kalabalığa projeyi anlatmak mümkün 
değil…” 

Sosyal konut olarak yapılan ve büyük bir çoğunluğunu yoksul ailelerin oluş-
turduğu Belediye Evleri Mahallesi’nde kentsel dönüşümün gerçekleşmesi ile mahalle-
nin profilinin de tamamen değişeceğini ve sosyo-ekonomik bakımdan yüksek profilli 
komşuların mahallenin eski sakinlerinin sosyo-ekonomik statülerini  de yükselteceğini 
söyleyen M. E., bölgeye sermaye ile gelen rekabetin bölge esnafına yarayacağını, proje 
gerçekleştirilene kadar bölge esnafının kazanç kaybının telafi edileceğini, ancak bölgede 
kiracı olarak görev yapan esnafa ilişkin bir planların olmadığını, yeni  yapılacak olan 
alışveriş merkezlerinde veya çarşılarda eski esnafa öncelik gibi bir düşüncelerinin ol-
madığını belirtmiştir. Yerinde dönüşümü hedeflediklerini her fırsatta belirten M.E. böl-
gedeki ekonomik canlılığın mahallenin ekonomisini de iyileştireceğini savunmaktadır. 

Yerinde dönüşüm gerçekleştirilirken memnuniyetsizlikleri en az seviyeye indir-
meye çalıştıklarını söyleyen M.E. proje sonucunda çok katlı (yaklaşık 25-30 kat), dubleks 
ve blok yapılardan oluşan farklı konut seçenekleri sunacaklarını; isteyen kişilerin evine 
karşılık olarak verilmesi düşünülen evin yerine, fiyat farkı ödemek koşuluyla başka bir 
eve sahip olabileceğini belirtmektedir.“... amacımız yerinde dönüşüm, olur da evin eski 
yerine park yapılacak, okul yapılacak olur; o zaman yıkılan evinin yakınında ev teklif 
edeceğiz. …seçenekleri esnek tutuyoruz. İsteyen istediği yerdeki evi, farkını ödeyerek 
alabilir. Evine karşılık vereceğimiz evler için ödeme olmayacak.”

Mahalleliye yapılacak olan evler yine 60m2 büyüklüğünde mi olacak sorusuna 
proje yetkilileri “…proje bakanlıkta onaylandıktan sonra ne kadar büyüklükte olacağı 
belli olacak. Şimdi ben 80 derim 90 derim yalan olur. Hepsi proje onaylandıktan sonra 
kesinleşecek” şeklinde cevap vermişlerdir.

Proje sonrasında 22000 nüfuslu mahalleye dışarıdan en fazla 10.000 kişinin daha 
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gelmesini hedeflediklerini, bölgede çoğunluğu yine belediye evleri halkının oluşturaca-
ğını belirten M.E. projenin amacını; insanların yerlerinden edilmeksizin rantabilitesi 
yüksek olan bu bölgenin atıl kalmış olan değerini ortaya çıkarıp, rantın değerlendirilme-
si şeklinde açıklamaktadır. Proje yetkilileri, bölgenin ekonomik değerinin yükselmesi 
nedeniyle ortak yaşam maliyetlerinin oluşmayacağına, yoksul mahalleliye yönelik ola-
rak üretilecek olan konutların site şeklinde yapılmayacağına, mahallelilerin yeni çevre-
lerini şimdikinden daha çok sevip benimseyeceklerine inanmaktadırlar. Proje yetkilileri 
son olarak bölgenin kötü imajının tamamen ortadan kaldırılması amacıyla mahallenin 
isminin değiştirileceğini, isim değişikliğinin yanında mahalleyi cazip kılacak bambaşka 
yaşam ortamları oluşturmayı hedeflediklerini belirtmişlerdir. 

Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ise; projenin vatandaş odaklı bir 
proje olduğu, yerinde dönüşümün amaçlandığı, süreç boyunca mahalle halkının mağ-
dur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını, kira yardımından, ev taşıma öde-
neğine kadar her şeyi planladıklarını belirtmişlerdir.  Ayrıca şimdiki görünümü adeta 
harabeyi andıran Belediye Evleri Mahallesi’nin proje ile birlikte ilçenin ve Adana’nın 
cazibe merkezi olmasını beklediklerini, kebapçılar çarşısı, kuyumcular çarşısı, Türki-
ye’nin en uzun alışveriş caddesi ve barlar sokağı gibi uygulamalarla kente yeni kimlikler 
kazandırmaya çalıştıklarını söylemişlerdir. 

-Mahalle muhtarı ile yapılan görüşmeler 

Belediye Evleri Mahallesi’nde 2004 yerel seçimlerinden bu yana muhtarlık ya-
pan Y.Y. (E) mahallede gerçekleşmesini beklediği kentsel dönüşümeolumlu bakmakta-
dır.Y.Y. Projeye ilişkin olarak henüz kendisinin dahi net olarak bilmediği hususların ol-
duğunu, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda onay aşamasında bekletildiğini, ilçe 
belediyesi ile iktidarın aynı partiden olmaması nedeniyle projenin hayata geçmesinin 
uzun zaman alabileceğini belirtmektedir. Y.Y. “…Projeyi mutlaka Çukurova Belediyesi 
gerçekleştirecek diye bir şey yok, hükümet ben kendim TOKİ aracılığıyla yapacağım da 
diyebilir…” 

Mahallenin tarihi ve mevcut yapı stokuna ilişkin olarak bilgiler veren Y.Y. “…
bu evler 1985 yılında fak-fuk fon ve Dünya Bankasından alınan krediler ile dönemin 
şartlarına göre yapıldı. O zaman buraların bu kadar değerlenebileceğini kimse ön gö-
remedi. …. Burada yazın iklim şehir merkezine göre daha iyi; buralar güney bölgelere 
göre iki üç derece daha serin. Zemini de çok sağlam. 1999 depreminde buradaki evlere 
birşey olmadı. İnsanlar bunun içinBelediye Evlerinin çevresine yerleşmeye başladılar. 
170.000 m2 arazi var. 22.000 kişi yaşıyor. 7.300 konut var. Proje sonunda nüfus 55.000 
kişiyi geçecektir... Sokak sayısı da azalacak daha düzenli geniş sokaklar olacak. Bu da ev 
fiyatlarına yansıyacak….”

Proje sonrasında yerinden edilmenin kaçınılmaz olarak gerçekleşeceğini söyle-
yen Y.Y. bazı mahallelilerin yeni yaşam koşullarına uyum sağlayamayacaklarına değin-
miştir. Y.Y. Özellikle illegal işlerle uğraşan kişilerin dönüşüm sonrası mahallede rahat 
hareket edemeyeceklerinden kendi istekleri ile mahalleden gideceklerini, bunun ise ma-
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halle için iyi bir gelişme olacağını düşünmektedir. “… Bölgeye yeni gelecek insanlar da 
yine Adanalı sonuçta. Huzurevleri Mahallesi’nden, Mavi Bulvar’ dan, Kenan Evren’ den 
gelecek kişiler burada yaşayacak. Bu yüzden yeni gelenlerle bir sıkıntı yaşanmaz. Uyum-
suzluk çok fazla olmaz. Ama evini satıp başka yerlere gidecek olanlar mutlaka olur.”

Mahalle muhtarı Y.Y. kentsel dönüşüme konu alanın%30’unun yeşil alan olma-
sı gerektiğinin kanunlarla belirlenmiş olduğunu ve eğer bu kurala uyulmayacak olursa 
ilgili yerlere gereken itirazları yapacaklarını belirtmektedir. “…Yeşil alan kapsamına ne-
resi girecek? Mesela buradaki park (kurtuluş parkı)ve adana-koop korulukları bu kap-
samda mı değerlendirilecek. Bu konuda henüz net bir bilgi yok…Yapılacak konutların 
büyüklüğü de net değil. Başkan’a toplantıda sorduk bize ne kadar büyüklükte ev verecek-
sin diye. Yine eskisi gibi 60m2 ev vereceksen evimi yıkma. Aslında 60m2verse de şimdiki 
60m2 ile yeni yapılacak 60 m2 bir değil. Yeni yapılacak olan şimdikilerde daha iyi olacağı 
kesin.” 

Diğer taraftan Y.Y. 60 m2 olarak üretilip yoksul insanların istifadesine sunulan 
evlerin ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını, insanların zaman-
la evlerini 90m2 hatta 120 m2 ye kadar büyüttüklerini, belediyenin de buna müsaade 
ettiğini ve ortaya bugünkü haliyle imarlı gecekondu görünümündeki yapıların çıktığını 
belirtmektedir.

Kentsel dönüşümün mahalle ve mahalleli için gerekli olduğuna sürekli değinen 
Y.Y. proje ile sadece fiziksel bir iyileşmenin yaşanmayacağını mahallelinin de sosyo-e-
konomik profilinin yükseleceğini söylemektedir. Mahalledeki komşuluk ilişkilerinin ise 
çok iyi düzeyde olmadığına değinen Y.Y. sözlerine şöyle devam etmektedir. “Buralarda 
komşuluk arkadaşlık bitti. Aynı komşumla oturacağım diye bir talep yok. Komşuluk gibi 
bir dertleri yok anlayacağın. Bunu isteyenler de çok az. İnsanlar zaten evim yıkılacak gö-
züyle bakıyor.  …Akşam saat 6 olunca dışarıda durulmuyor. Bu şartlar suç çevrelerinin 
işine geliyor.  Buraların iyi olmasını istemeyenler var…”

 Mahallelinin bazı çevrelerce manipüle edildiğinden yakınan Y.Y. mahallede ku-
rulan derneğin de insanları yanlış bilgilerle galeyana getirdiğini ve insanların kentsel 
dönüşüm konusunda tedirgin edildiğini söylemiştir. “İlk bilgilendirme toplantısında 
büyük tepki oldu. İnsanlar ne olduğundan ne yapılacağından habersiz. Hepsi evsiz kal-
maktan koruyorlardı. Büyük olaylar olacaktı. Ben önledim”. “…İlk kez Belediye Evleri 
yıkılacak söylentisi çıktığında da büyük tepkiler oldu. Belediye binası bile mahalleliler 
tarafından basıldı. Yani tüm bu kavga gürültü aslında ortada olmayan bir şey için. Ma-
halle muhtarı olarak benim bilmediğim konularda insanlar birbirleri ile tartışıyor. Şu 
olacak bu olacak. Ben her ay Başkanla görüşüyorum. Kentsel dönüşümle ilgili söyledik-
lerini mahalleli ile paylaşıyorum. Ama derneğin farklı hesapları var.” “…Ortada olan şu 
ki evet Belediye Evleri’nin dönüşüme ihtiyacı var. Ama insanların da en temel hakkı olan 
barınma hakkını elinden alamazsın” 
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-Mahalle esnafları ve mahalle sakinleri ile yapılan görüşmeler

Mahallenin ilk kurulduğu yıllardan bu yana market işleten B.E.(E) kentsel dö-
nüşüme şüpheyle yaklaşanlardan. B.E. Proje sonunda kendilerinin bölgenin en değersiz 
yerine sıkıştırılacağını, rantın yüksek olduğu yerlerde ise lüks konutların inşa edileceği-
ni düşünüyor. “…benim evim 60m2 idi. Bir aileye yetmiyor napalım, evi büyüttük. Her-
kes evini büyüttü. Yetmiyor çünkü. Şimdi bana senin evin 60 m2 al şu kadar parayı ya da 
al şuradaki evi tamam derlerse ne yapacağım…. Buradaki halk zaten yoksul. Adam gelip 
iki ekmek alıyor kredi kartından çektiriyor. Burası zengin mekânı olursa bu insanlar na-
sıl burada yaşayacak. …benim evimi dükkânımı yıkacaklar. Buralar lüks yerler olunca 
ben bir daha burada nasıl dükkân açabilirim.”

Mahallede elektronik eşya tamiri yapan S.A.(E) ise bilgi kirliliğinden şikâyetçi. 
Kendilerinin yeterince bilgilendirilmediğini, endişelerinin giderilmediğinden yakını-
yor. “herkes şu olacak bu olacak diyor. Tamam, biz ne olacağız. Yok siz mağdur edil-
meyeceksiniz diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Gelip evimi dükkânımı ölçtüler. Size 
davetiye göndereceğiz dediler gittiler. Şimdi kurbanlık koyun gibi bekliyoruz.”

Yine mahallede esnaflık yapan K.Ö.(E) de kentsel dönüşüme kuşkuyla bakıyor. 
Dükkânında kiracı olmasından dolayı herhangi bir hak elde edemeyeceğinden endişe 
eden K.Ö. “Ben burada kiracıyım, yıllardır esnaflık yapıyorum. İnsanlar tanıyor biliyor. 
Şimdi burası yıkılınca benim yıllardır verdiğim emek ne olacak. Dükkân sahibine hakkı 
verilecek belki, ben ne olacağım… Yeni kurulacak alışveriş merkezinde, çarşıda buraya 
verdiğim kira ile yer kiralayamam. Mecburen başka yerlere bakacağım… Şu olabilir. 
Yeni yapılacak çarşılarda bize uygun kira bedeli ile yer verilebilir. Ama vermezler. Bura-
lar lüks yerler olacak…”

Çocukluğundan beri mahallede yaşayan H.A.(E) evlerinin yıkılıp yerine yenisi-
nin verilecek olmasından memnun. Ancak yeni yapılacak olan evlerinin yıkılacak olan 
evleriyle aynı yerde olmasını istiyor. Mahallenin çocukluğundan beri çok değiştiğini 
söyleyen H.A. eski arkadaşlarından kimsenin kalmadığını, ekonomik durumu az da olsa 
iyileşen ailelerin burada yaşamak istemediklerini ve ilk fırsatta daha iyi mahallelere ta-
şındıklarını belirtiyor. Mahallede asayiş olaylarının da çok fazla olduğunu söyleyen H.A.
cinayet, hırsızlık, gasp gibi suçların sıklıkla işlendiğine değiniyor. “…mahalle Harlem 
gibi, herkesin pitbull köpeği var. Esrar, hap, bonzai desen peynir ekmek gibi satılıyor. 
Çevredeki lüks konutlardan gelip bunları alanlar var… Şuraya park yapılacak dediler 
herkes sakladığı esrarı, hapı kazıp çıkarmaya koştu. Yani her yer de zula var… Belediye 
bu parkı yaptı (Kurtuluş Parkı) biz yıllarca pazar yerinde betonda top oynadık. Yere 
düşmekten korkardık. Bir yerimiz kırılır diye. Şimdi ne güzel park yaptılar sahası da var. 
Bakalım kentsel dönüşüm sonrası bizi burada bırakacaklar mı? ”  

 Mahallenin ilk sakinlerinden olan Z.A. (K) ise yerlerinden edileceklerinden 
endişeli olmasına rağmen daha büyük ev verilmesini beklediğinden kentsel dönüşüme 
olumlu yaklaşanlardan. “…evlerin hali bu işte. Evine eşya alamazsın sığmaz diye. Misafi-
rin gelse yatıracak yerin yok. Mutfakta iki kişi aynı anda duramaz bile… Bizi tutup uzak 
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bir yere atmasınlar da ben buraların yıkılmasına razıyım. …bize eski belediye başkanı ne 
kadar büyük ev istersiniz dedi. Ben mutfağı büyük olsun yeter dedim. Yani biz alışmışız 
küçük evlere 90 m2 verseler bize rahat rahat yeter.”Komşuluk ilişkilerinin iyi olduğuna 
değinen Z.A. “….komşularımla oturmak isterim. Nasıl yapacaklar bilmem. Buraya çok 
lüks evler yapacaklarmış. Bizi burada bırakmazlar.”diyerek kentsel dönüşüme ilişkin bir 
başka endişesini dile getirmiştir.

3.3. Tartışma 

Belediye Evleri Mahallesi’nde kentsel dönüşümün paydaş ve tarafları ile yapılan 
derinlemesine görüşmelerde projeye ilişkin tutarsızlıkların olduğu, henüz netleşmeyen 
konular nedeniyle sürekli bir tartışma ortamının hüküm sürdürdü söylenebilir. Bu tar-
tışmaların temelinde kentsel dönüşüme belediye yetkilileri ve proje sorumlularının atıl 
kalmış rantın değerlendirilmesi; halkın ise barınma haklarının ihlal edilmesi açısından 
bakmaları sebep olmaktadır. Ayrıca, konu hakkında gereken enformasyonun sağlıklı şe-
kilde halka ulaşamaması çekişmelerin sürmesine ve halkın projeye karşı tavır almasına 
yol açmaktadır. 

Projeye başlanırken mahallenin yapı stokunun yanı sıra sosyo-ekonomik pro-
filin de anketler yoluyla belirlenmeye çalışılması olumlu bir gelişmedir. Belediye Evleri 
Kentsel Dönüşüm Projesinin mottosu haline gelen vatandaş odaklı dönüşüm söylemleri 
de kentsel dönüşüm ile birlikte sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmaya çalışıldığının bir 
göstergesi olarak kabul edilebilir. Ancak kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme toplan-
tılarının yeteri kadar yapılmamış olması, yapılan toplantılarda ise projenin esaslı konu-
larının açıklanmamış olması ve halkın görüşlerinin yeterince alınmaması sürecin sosyal 
açıdan sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. 

Halkın kentsel dönüşüme ilişkin görüş ve taleplerini, dönüşümü gerçekleştire-
cek olan kurum, kuruluş ve kişilere iletmekte önemli bir görevi olan derneğin ise süreci 
zorlaştırarak, halkı daha fazla karamsarlığa itmesi kabul edilir bir durum değildir. Alan 
araştırması süresince kapalı olan ve herhangi telefon ya da mail adresi bulunmayan der-
nek, “Dernek faal değil. Yani belirli zamanlarda ortaya çıkıyor.  Halkı galeyana getirip 
arkasına takıyor” söylemini haklı çıkarmaktadır.

Diğer taraftan belirli zamanlarda da olsa halkın dernek öncülüğünde etki ya-
ratabiliyor olması mahallelilerde birlikte hareket edebilme bilincinin gerektiğinde olu-
şabildiğini göstermektedir. Ancak burada bir ikilem ortaya çıkmaktadır. Gerek proje 
çalışanlarının yaptığı alan araştırmalarında, gerek mahalle muhtarının tespitlerinde, ge-
rekse başvurulan bireylerin görüşlerinde; komşuluğun, dayanışmanın,  yardımlaşmanın 
ve mahalleye aidiyetin sınırlı olduğu anlaşılmıştır. Buna rağmen kişisel ekonomik çı-
karlar sözkonusu olduğunda halkın toplu şekilde hareket edebiliyor olması, mahalle sa-
kinlerinin sosyal sürdürülebilirlikten ziyade ekonomik sürdürülebilirliği önemsediğini 
göstermektedir. Buna rağmen projenin yerinde dönüşümü gerçekleştirmeye çalışılması, 
isteyenlerin komşularıyla bir arada yaşamalarını sağlayacak esnek tercihlerin sunulması; 
sınırlı da olsa mahallenin sosyal sürdürülebilirliğine yönelik olumlu uygulamalardandır.  
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Çöküntü bölgesi halini almış olan Belediye Evleri Mahallesi’nin fiziksel ola-
rak iyileştirilmesi bugün için bir gerekliliktir. Yerinde dönüşümün sağlanması ve böl-
ge nüfusunun büyük değişime uğramaması koşuluyla fiziksel iyileşmelerin mahallede 
yaşayanların sosyal sermayesine katkı yapacağı bile düşünülebilir. Diğer taraftan yeni 
gelecek olan kişiler ile mevcut kişilerin aynı ortamları paylaşmaları, birbirlerini içer-
meleri bakımından önemlidir. Mevcut halkı dar bir alana sıkıştırarak, bölgenin gözde 
yerlerinin yeni gelecek kişilerin hizmetine sunulması mahallede kutuplaşmalara sebep 
olacaktır. Sosyal entegrasyonun sağlanamadığı bir ortamda da sosyal sürdürülebilirlik-
ten söz etmek mümkün olmayacaktır.  

Proje kapsamında bölgenin soylulaşması kaçınılmaz görülmektedir. Yapılması 
düşünülen villalar, çok katlı akıllı binalar, lüks alışveriş merkezleri ve kuyumcular çarşı-
sı; projenin hedef kitlesinin üst gelir seviyesine sahip kişiler olduğuna işaret etmektedir.  
Yoksul halk için üretilmesi düşünülen blokların ise ortak yaşam maliyeti oluşturmaya-
cak bağımsız yapılar şeklinde tasarlanması, insanların yeni yaşam şartlarına alışamayıp 
evlerini terk etmek zorunda bırakan başarısız projelerden ders alındığını göstermekte-
dir. 

Projenin ekonomik saiklerle hayata geçirilmeye çalışıldığının bir başka kanıtı da 
mahallede Adana ve tüm Türkiye için yeni bir ekonomik cazibe merkezi oluşturma ça-
basıdır. Yapılması düşünülen alışveriş merkezleri, kafeler ve alışveriş sokakları bu amaca 
hizmet etmektedir. İşsizlik ve yoksulluğun yaygın olduğu mahallede bu tip oluşumlar 
istihdam yaratma ve mahallenin ekonomik durumunu iyileştirilebilmesi bakımından 
fırsat olabilir. Ancak bölge esnafının sübvanse edilerek yeni oluşumda yer almasına yö-
nelik herhangi bir düşüncenin olmaması bu ihtimali zayıflatmaktadır. Geriye ise yeni 
yapılacak işletmelerde mahalleli işsizlerin istihdamını teşvik edecek adımlar kalmak-
tadır. Bu yönde teşviklerin yapılması durumunda işsiz gençler sadece iş sahibi olmakla 
kalmayacak, evlerine yakın işletmelerde çalışmanın getirdiği ekonomik avantajları da 
yaşayabileceklerdir. 

Üzerinde durulması gereken bir başka konu da mahallenin kimliğidir. Ada-
na’daki en yoksul mahallelerden birkaçı arasına giren Belediye Evleri çoğunlukla; işsiz-
lik, yoksulluk, illegal faaliyetler ve asayiş olayları ile anılmaktadır. Geçmişte mahallenin 
olumsuz imajından dolayı çocuklarını bu çevrede yetiştirmek isteyen kişiler, genellikle 
daha nezih gördükleri mahallelere taşınmışlardır. Bu da mahalledeki komşuluk ilişki-
lerinin ve mahalleye olan aidiyetin sürekliliğini kesintiye uğratarak mahallenin kimlik 
sahibi olmasını engellemiştir. Olumsuz imajların gölgesinde belirgin bir kimliği olma-
yan Belediye Evleri Mahalllesi’nin isminin de proje sonrası halkoylaması ile değiştiril-
mesi hedeflenmektedir. Bu isim değişikliğinin fiziksel değişimle birlikte mahallenin 
kötü imajını tamamen ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. Ancak tüm bu yenilikleri 
meşrulaştırma çabalarının, halkın sosyal hafızasının da silinmesine sebep olarak sosyal 
sürdürülebilirliğe zarar verebileceği unutulmamalıdır.    



76

4. SONUÇ

Yöntemi ve dayanağı ne olursa olsun her geçen gün daha fazla gündemimizi 
işgal eden kentsel dönüşüm uygulamaları dünyadaki neo-liberal ekonomi konjonktü-
rünün sağladığı ivme ile yaşam alanlarımızı sürekli olarak değiştirmektedir. Kaçınılmaz 
bir gereklilik olarak empoze edilen kentsel dönüşüm projeleri; sığ yaklaşımlar, basiretsiz 
yöneticiler ve vahşi kapitalist güdüler nedeni ile artık kar maksimizasyonunun bir aracı 
haline gelmiştir. Ekonomik eksenli olarak geliştirilen projeler her ne kadar sosyal söy-
lemlerle süslenerek yumuşatılmaya çalışılsa da çoğunlukla ortaya sürdürülemez uygula-
ma örnekleri çıkmaktadır.  

Belediye Evleri Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi de esasen bölgede atıl kalan 
rantı değerlendirmek üzere geliştirilen bir projedir. Yıllardır yetersiz, işlevsiz ve kali-
tesiz konutlarda yoksulluk ve yoksunlukları nedeniyle yaşamak zorunda kalan halkın 
gerçekleştirilmeye çalışılan proje karşısında dehşete düşüp kaygılanması gayet anlaşı-
labilir bir durumdur.Ayrıca, araştırmadan elde edilen bilgilere göre mahalle kültürü-
nün yok edilmesi ve sosyal hafızanın silinmesiyle sonuçlanması beklenen bu projede, 
sadece mekânların salt fiziksel dönüşümüne odaklanıldığını ve sosyal boyutun göz ardı 
edildiğini söylemek de yanlış olmaz.Göstermelik istişare toplantılarında dahi projenin 
şeffaf bir biçimde halka anlatılamamış olması, projenin hayata geçirilmesi sürecinde de 
değişen çıkarlara göre hareket edilebileceğinin sinyallerini vermiştir. Tüm bu gelişmeler 
projenin sosyal açıdan sürdürülebilir olmadığını göstermektedir. 

Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlü-
ğü’nün 23.2.2015 tarih ve 41890033-305.03.99-3661 sayılı yazılarında Çukurova Be-
lediyesi tarafından Bakanlığa iletilen plan teklifinin kabul görmediği; “Bakanlığımıza 
iletilen plan teklifi incelenmiş olup, söz konusu plan teklifinin; Mekânsal Planlar Yapı-
mı Yönetmeliği’nde belirten Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı 
alanlarına ilişkin standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri kapsamında yeniden düzen-
lenmesi, yükseklik değerlerinin en fazla zemin+5 kat olarak belirlenmesi konusunda 
gerekli düzenlemelerin yapılması durumunda konu Bakanlığımızca tekrar değerlendiri-
lecektir.” şeklindeki tespitlerinden anlaşılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında onay verilmediği için henüz yıkım aşa-
masına geçilemeyen projenin sosyal açıdan sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik 
sunulan öneriler ise şunlardır.

- Mahalle halkının proje sonrası oluşacak çevreye yabancılaşmasını önleyecek 
şekilde yerinde dönüşümün sağlanması gerekmektedir.

- Mahalleye yeni gelmesi beklenen insanların sayıca mevcut mahalleliden fazla 
olmaması ve yeni gelenler ile mahallelinin iç içe yaşamaları sağlanmalıdır.

- Proje sürecine mahalleli dâhil edilmeli, sembolik toplantılarda yapılan bilgi-
lendirmelerin ötesine geçilerek, halkın proje kapsamında önerileri uygulanmak üzere 
alınmalı, mahallelinin projeye ve dolayısıyla yeni mahallelerine olan aidiyet duygusu 
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geliştirilmelidir.

-Mahalle isminin değiştirilmesi düşüncesinden vazgeçilmeli, böylece 25-30 yıl-
lık süreçte oluşan sosyal hafızanın kaybı önlenmelidir.

- Dernek faaliyetleri profesyonelce yürütülmeli, belediye mahalleliyi dernekleş-
meye teşvik etmelidir. 

-Mahalledeki yoksul halka bölgede oluşacak istihdam olanaklarından yararlan-
ma önceliği verilmelidir. 

-Proje sonunda bölgenin ticari ve ekonomik bir cazibe merkezi olarak anılma-
sından ziyade, sosyal donatı alanları gelişkin, farklı gelir grubundan insanların bir arada 
yaşayabildiği, sosyal içerme politikaları ile bütünleşmiş bir mahalle imajı oluşturulma-
lıdır.
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ROJNAMEGERÎYA DÎYARBEKÎRÊ Dİ SERDEMA DEWLETA OSMANÎ 
DE (1869-1925)

DİYARBEKİR GAZETECİLİĞİ TARİHİ (1869-1925)

Murat ISSI 1

Kurtahî—Dîroka Rojnamegerîya Dîyarbekîrê di sala 1869 an de bi navê Dîyar-
bekîr Vîlayet Gazetesî (Rojnameya Wilayetê Dîyarbekîr) dest pê dike û heta bigehe vî 
demê berdewam dike. Dîroka Rojnamegerîya Dîyarbekîrê bi 2 dewran tê lêkolînkirin. a) 
Dewra Dewleta Osmanî û b) Dewra Komara Tirkîye. Em di nav gotarîya xwe de behsa 
Dewra Osmanî bikin û ser vî babetê, rojnameyên ku li nav bajarê Amedê hatine çapkirin 
wek Dîyarbekîr, Peyman, Dîcle, Âmîd-i Sevda, Âmîd, Küçük Mecmua, Yenî Dîcle, Yenî 
Hîlal emê pêşkeş bikin. Piranîya wan rojnameyan bi zimanê Tirkî lê bi tîpên Erebî hatine 
çapkirin. Ji bilî (xeynî) rojnameya yekemîn (Dîyarbekîr) ku ew bi destê dewletê hatîbû 
çapkirin, nivîsên wan rojnameyan bi zimanên gelanin. Ne bi zimanêkî hûnerî hatibû xe-
miland lê zimanekî pirr sade û basît hatibû bikaranîn. Piranîya wan rojnameyên husûsî 
/ taybetî bûn û bi destê malbatên mezin û yên bi nas de bûn. 

Kelîmeyên husûsî: Dîyarbekîr, Peyman, Âmîd, ZîyaGokalp, RojnamegerîyaDî-
yarbekîr.

ÖZET
Diyarbekir Gazeteciliği Tarihi, 1869 yılında Diyarbekir Vilayet Gazetesi’nin çık-

masıyla başlamış ve günümüze kadar da devam etmiştir. Diyarbekir Gazeteciliği Tari-
hi’ni iki döneme ayırarak incelemek mümkündür: a) Osmanlı Devleti dönemi ve b) Tür-
kiye Cumhuriyeti dönemi. Biz bu tebliğimizde Osmanlı Devleti dönemini esas alacak ve 
Diyarbekir, Peyman, Dicle, Âmîd-i Sevda, Âmid, Küçük Mecmua, Yeni Dicle, Yeni Hilal 
gibi şehirde yayınlanmış gazeteleri tanıtmaya çalışacağız. Bu gazetelerin hemen hep-
si Arap harfli Türkçe lisanıyla yayınlanmışlardır. Devlet tarafından çıkarılan ilk gazete 
(Diyarbekir) dışında diğer gazetelerin dili halk dilidir. Süslü bir üsluptan uzak, sadedir. 
Bu gazetelerin hemen hepsi hususi / özel gazetelerdir ve şehrin önemli ailelerinin elle-
rindedir.      

Anahtar kelimeler: Diyarbekir, Peyman, Âmid, Ziya Gökalp, Diyarbekir Gaze-
teciliği.

1  Dr., Panteion Üniversitesi, Atina Yakınçağ Tarihi Araştırmaları Merkezi (KENI), issimurat@hotmail.com
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ABSTRACT
The history of Diyarbekir Journalism began in 1869with the release of Diyarbekir 

Vilayet Gazetesi / Diyarbekir ProvincialGazette andhascontinueduntil today. The history 
of Diyarbekir Journalism can be divided into twoperiods: a) the period ofthe Ottoman 
Empireand b) theperiodofthe Republic of Turkey. The present study with theperiodof 
the Ottoman Empire and tries to introduce specific newspapers (Diyarbekir, Peyman, 
Dicle, Âmîd-i Sevda, Âmid, Küçük Mecmua, Yeni Dicle, and Yeni Hilal) published in 
the city of Diyarbekir. Almost allnewspaperswerepublished in the last Turkishlanguage 
(Arabic letters). The first newspaper (Diyarbekir) was rather formal and was published 
by the state while the others used colloquiallanguage but the style is was simple without 
any fancies. Almost allof the newspapers were owned by influentialfamilies of the city.

Keywords- Diyarbekir, Peyman, Âmid, Ziya Gökalp,DiyarbekirJournalism.

I. Pêşgotin

Rojnamegerîya li nav Wilayeta Dîyarbekîr, bi rojnameya Dîyarbekîr(Vakaîname-i 
Resmi, Wilayeta) hatîye despêkirin û ji salên piştên wî rojnameyên din bi zimanên Tirkî, 
Kurdî, Ermenîkî û Suryankî hatîne çapkirin. Ew rojnameyên ku em li vî Qonferansê 
pêşkeş dikin, temelê danezana (teblîgat) me digrin û bi zimanê Tirkî yê Osmanî (bi tîpên 
Erebî) nav bajarê Dîyarbekîr hatîne çapkirin. Kêmasîya me li ser nezanîya zimanên din, 
dibe sedema nelêkolandina rojnameyên bi zimanên Ermenîkî û Suryankî.

Lê belê neçapkirina rojnameyekê bi zimanê Kurdî (ew ku em zanin) nav bajarekî 
ku piranîyê gelhe (nüfus, demografic) wî Kurd-Ermenî-Tirk-Suryanî-Ereb bûn, ji ber 
ku wek kêmasîyekê xûya dibe, lê alîyê din ve jî, ji bo lêkolînerên wek me, dibe babete-
ka lêkolînê ku civata heterojen a Kurd xwe bi xwe gelek civakî û dîrokî dane dide.Nav 
wan rojnameyên ku em behsa wan bikin, lêkolîner dikare rewşa Wilayeta Dîyarbekîr 
û bûyerên ku navenda bajarê Dîyarbekîr de diqewume bibîne. Wan bûyerên dewiyanî 
(analîtîk) hatine ziman û daneyên rastî hatine pêşkeş kirin. Li nav vî pêşkeşîya me de 
dû-sê noqteyê nû tên ber xûyakirin. a) Ji wan noqteyan de ya yekemîn ji bo Tevgera Şêx 
Seîde. Piranîya hejmara 17’mînê rojnameyê Yeni Dicle(Dîjle yê Nû) û hejmara 14’mînê 
kovara Yeni Hilal (Heyva Nû) li ser Tevgera Şêx Seîd hatîye nivîsandin. Em cara yekemîn 
Tevgera Şêx Seîd ji nav bajarê Diyarbekîrê dinerin. b) Noqteya dûyemîn jî li ser Bûyerên 
31 Adarê ye ku li nav dîroka Osmanîyan wek 31 Mart Vakası tên naskirin. Rojnameya 
Âmid-i Sevda (Evîna Âmîd), ji bo wan buyeran hejmarekî taybetî hatîye çapkirin û navê 
vî jî Âmid(Âmîd) hatîye danîn.        

II. WeşanênBêdomî

A. Rojnameya Dîyarbekîr (1869 – 1931)

Li ser nasnameya rojname “Dîyarbekîr, Vakayêname yê resmî wilayetî ye. Ev ro-
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jname her hefte weşan dibe. Salek 70 û şeş mengê (meh) 40 kuruş û her hejmar 60 
pereye. Ji bo derwaya wilayet ser vî fîyetê mesrefa şandinê (postê) jî tê zêde kirin. 22 
Tîrmeh 1285 / 24 Rebîulahîr 1869, dûşem, salê yekem, hejmar 1” [1] hatîye nivîsandin. 
Rojnameya Dîyarbekîr wek rojnameyek yekemîna bajarê Dîyarbekîr bi destê Wilayeta 
Dîyarbekîr li roja 3 Tebaxê 1869 an hatîye çapkirin. Wek rojnameyekê wilayetê û resmî, 
heta Meşrutîyeta Dûyemîn (II. Meşrutiyet-1908) di nav bajar de bi tenê û xweser bû 
û çapkirina wî heta 1931 an berdewam kirîye. Wilayetên din jî, rojnameyên din ku bi 
fermanên Stenbolê despêkirîbûn û Dîyarbekîr jî wek wan bi dû zimanan (ku di nav wi-
layet de tên axaftin) tê yê çapkirin. Ji bo vî babetê li nav rojnameya Dîyarbekîr, mirov 
dikare nivîsên bi zimanên din (ji bilî Tirkî) bivîne. Hejmara 21 ê rojname dinivîse ku: “ 
rojname heta vî rojê 2 rûpel Tirkî û 2 rûpel jî bi alfabeya Ermenîkî, Tirkî çapkirî bû”. Lê 
me, di dawîya lêkolîna 20 hejmaran de tiştek bi zimanên din, ji bilî Tirkî nedît.

Pêkanîye (mimkune) ku rojnameya Dîyarbekîr bi dû şekil hatîbe çapkirin. Yek, bes 
bi zimanê Tirkî û ya din jî (wek tê gotin) heta hejmara 21 bi zimanên Tirkî û Ermenîkî 
lê cûda hatîye çapkirin. Ji ber sedemê hebûna civakên Ereban li dora Mêrdîn û Sêrt, roj-
nama qerar girtîye ku ewê ji meha (menga) Kanûna Paşîn ê 1870 bi zimanê Erebî dest pê 
bike. Lê belê em zanin ku, navbera hejmaran 21-150 bi zimanên Tirkî û Ermenîkî (her 
ziman rojnameyekê cûda) hatîye weşandin. Ji hejmara 151 û pişt vî rojnameyê jî bes bi 
zimanê Tirkî derketîye.[2] Çar hejmarên ewilî / pêşîn (1-2-3-4) roja sêşemê û ji hejmara 
5em û şûn da jî roja pênçşemê hatîye çapkirin. Her hejmar 4 rûpel bûn.

Rojnameya Dîyarbekîr wek rojnameyekê Wilayetê hatîye weşandin û di nav rû-
pelên û nivîsên wî de, ne tenê rêveberên (îdarekarên) bajarê, lê belê nivîs û helbestên 
navên mezin jî cîh girtîne. Nav Salnameyên Dîyarbekîr navên karker û xebatkarên roj-
nameyê hene.[3] Ji ber ku ew rojnameyekê dewletê bû, nav rûpelên wî da ji bilî nûçeyên 
dadgehî û polêsî uhw ... nûçeyên civakî û sirûşt (tebi’et/xweza) hene. Hin caran navên 
hembajarîyan wek lîstekî hatine dîtin ku ewan ji bo bûyerên sirûştî (wek erdhej/zelzele, 
agir xistina malan, ava kirina sêwîxane,[4] ûhw) alîkarîye aborî kirine. Mirov dikare di 
nav van lîsteyên alîkarîye de (ku serlevhayê wan wek hîbe hatine nivîsandin) nav û mê-
jeran (mîqdar) lêkolîn bike. Û alîyê din, gelek nûçe, bûyer, hadise ku nêzîka ji bo 65-70 
salan ku têkîlîyên wan bi Ermenîyan an jî milletên din wek Suryanî an jî Keldanî nav 
rojnameya Dîyarbekîr cîh girtîye. Ji bo vî rojnameya Dîyarbekîr li ser lêkolînên Ermenî-
yan gelek bi giranbuhaye. Plan û pişgirtîya aborîyê vî rojname belvî bi destê dewletê bû 
lê nivîsên û xebatên mezin ji malbata Silêman Nazîf bû.[5] Lê heta dawîya sala 1931 wek 
rojnameyekê resmî û navbera 1931-1962 wek rojnameyekî taybetî jîyana xwe dewam 
kir.[6]

B. Peyman (1909-1910)

Peyman wek rojnameya yekemîna taybetî li Dîyarbekîr, roja 29 Hezîranê 1909 we-
şan bûye.[7] Li ser hejmara yekemîn nivîsandîye ku: “Peyman, Rojnameyekê fikrî ya ser-
bixwe ya Osmanîye, û her roja dûşemî çap dibe. Hejmar: 1, 15 Hazîren sal 1325 Dûşem 
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/ 10 Cemâziyelâhir sene 1327, Sala yekem, xwedî û berpirsîyar: Şukrî  Mîrîkatîbîzâde ye, 
sernivîskar: Â. Bakî, [Cîhê firotin:] Firoşgeha Lutfî Efendî Kiraîzade ye ku herêma derîyê 
Pîrtukxanê dimîne. Salêk 25, bi mesrefa poste 32 quruşe. Her hejmar bîst pere ye. Cîhê 
çapkirin: Çapxane ya Wilayeta Dîyarbekîr.”[8]

Peyman, li gora lêkolînerên cuda 47 hejmar hatîye weşandin.[9] Lê heta îro hemî 
hejmar ne hatine dîtin. 36 hejmarên ku me dîtin, her hefte roja dûşemî çap bûne.[10] 
Sernivîskarê rojname 2 car guhertîye û yekemîn Â. Bakî û dûyemîn jî A(hmed). C(e-
mil).’e.[11] Zimanê rojname Tirkî ye lê belê tenê hejmara 12ê axaftinek heye ku ew bi 
zimanên Kurdî û Tirkî hatîye nivîsandin. Ev axaftin, ji bo Efî ya Giştî (Afv-ı Ûmumî) 
ber derîyê zindanên Amedê çê dibe û 79 hikumxwarî azad dibin. Bi zimanê Tirkî serpel 
(yüzbaşı) Mazhar Efendî û bi Kurdî (Kurmanjî) jî Mîrîkatîbîzâde Şukrî Efendî dixwînin.
[12] Nivîsandina Kurdî nav rojnameyên Osmanîyan yekem car li nav Peymanê de tê 
weşandin. Ev yekemîne. Mirov dikare, wek Mehmed Zîya (ku ewê salan paşîyên wek 
Zîya Gökalp bê naskirin), nav û nivisên mezinên Dîyarbekîr di nav vî rojnamê da bibîne.

Piranîya nivîsan ji bo behsa bajarê Amedê ye. Nûçeyên cuda li ser behsa civak û 
milletên din wek Tirkan, Kurdan, Ermenîyan, Suryanîyan, Keldanîyan, ûhw her hejmar 
heye. Lê alîyê din jî, nivîskarên rojname bi fikir û ramanên Osmanîyatî yê dest pê kirin 
lê hêdî hêdî ji rêya Osmanîyatîyê derbas bûn li ser rêya Îttîhad û Teraqî (Turanîtî- Tirk-
perestî). Nav bûyerên Ermenîyan ku ser rûpelan dîrok wek Qetlîema Ermenîyan derbas 
bû, gelek nivîskarên Peyman cîh digrin.[13] Paşê jî ber dadgehên navnetewî de sucdar 
(gunehbar) derkevin û dadgeh, wan surgûnê girava (cizîra) Malta dike.[14] Zîya Gökalp, 
qet wan sucan înkar nekir lê belê bûyerên ku ser Ermenîyan bûn wek qetlîam jî qebûl 
nekir.[15] Ji ber ku Rojname li ser rêya Îttîhad û Teraqî  ketibû, ji bo wî jî polîtiqayê 
nivîsandinê bi rojnameyên din ê Îttîhad û Teraqî paralel diçûn. Girava Gîrît, kar û barê 
Artêşa Dewleta Osmanî, Cemîyeta Hîlal û Ahmer, Cemiyeta Donanma-i Osmani Î’ane-i 
Milliye (Cemîyeta Alîkarîya Netewî Stolê Osmanî) di her hejmarekê de henin. Navbera 
rûpelan de, gelek nivîsên mûhimên din jî hene. Wek nivîsên Mehmed Zîya li ser civak û 
jîyanên Kurdan hatine nivîsandin ku van nivîsan giştik, 14 sal şunda wek pîrtukek der-
keve.[16] Rojnameya Peyman, her daîm di bin qontrola (bandora) malbata Pîrînçîzade 
û Mîrîkatîbîzâde de bûn. 

C. Âmid-i Sevda (1909)

Hejmara yekemînê rojnameyê nivîse ku “Âmîd-î Sevda rojnameyekê zanistî, fen-
nî, ictimai (civakî) û edebî (hunerî) ye. 7 Şubat 1324 (20 Sebat 1909), Hejmar: 1, Her 
panzdeh roj care kî çap dibe, Dîyarbekîr - El Cezîre / Mesopotamie, Çapxane yê Âmîdî, 
Xwedîyê  îmtîyazî: Şükri Âmidi”.[17] Hejmaran ku hatine dîtin şeş (6) e lê her hejmar 
16 rûpel derketîye û ji bo vî sedemê jî wek kovar (mecmua) tê naskirin. Li ser rupelê 
yekemîn navê metba’a heye. Lê cîhê (bajar) çapkirin nehatîye nivîsandin. Kovara Âmid-i 
Sevda li Stembole hatîye çapkirin û belavbuna wî jî li vê çê bûye. Navê kovar navê 
Dîyarbekîre û babetên giştik ku eleqedar bûye têkîlîyên wan bi bajarê Amedê heye. 
Zimanê kovar hemû Tirkîye.
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Nivîsên giştik bi navîş (îmze) derketine. Piranîyên wan ji destê Âli Emiri Âmi-
di derketine. Navên nivîskarên din Rıfatê Semsûr (Adîyeman), Silêman Nazîfê Âmîdî, 
Şukrî Âmîdî, Reşîd Âkîf Paşa, Mahmud Kemal, Halîl Edîb, ûhw. Babetên ku nav kovarê 
cîh girtine piranîya wan ser dîrok û wêje (edebîyat) nin.  Alîyê dîrok nivisandin giştik bi 
destê Âli Emiri Âmidi hatîye nivîsandin û piranîyan wan ji bo dîroka bajarê Amedê ye 
û her nivîs gelek dirêje. Bin her nivîsê Âli Emiri Âmidi Efendî jêrenotan jî nivîsîye û her 
waha ji bo dîroka Amedê bîblîyografyekê zanistî hatîye çêkirin.[18]

Nivîsên din li dora wêje disekinin. Helbest, menzûme, gazel an jî nivîsên nor-
malin. Nivîskarên ku navêvan nav Âmîd-î Sevda derbas dibin wuha ne (wek nav kovarê 
hatîye nivîsandin):

Âlî Emiri Âmidi (hejmar 1, 2, 3, 4, 5, 6), Rifet ê Adîyemanî / Adıyamanlı Rıfat 
(hejmar 1), Süleyman Nazif Âmidi (hejmar 2), Debr-i Balaya mensub Mehmed Besbim 
(hejmar 2, 3), Beyazıd Cam’i şerifi mecizlerinden Bergamalı Cevdet (hejmar 2, 3), Talib 
Âmidizade İbrahim Ethem (hejmar 2, 3), Ji Memosteyên Rûştîyeya Leşkerî /Rüştiye as-
keriyesi muallimlerinden Â. İhya’aldin (hejmar 3), Nahid (hejmar 2), Şükri Âmidi (hej-
mar 2),[19] Bende-i hade Süleyman Han bi reya? (hejmar 3), Reşid Âkif Paşa (hejmar 
3), Mahmud Kemal (hejmar 3), Halil Edib (hejmar3), Mu’allim Cudi (an jî Cevdi - hej-
mar 3), Hüsnü (hejmar 3), Zihni Âmidi (hejmar 3, 4), Fa’ik Reşad (hejmar 3, 4), Talatê 
Uskudarî / Üsküdarlı Tal’at (hejmar 3), Yenişehir F.... Hüseyin Haşim (hejmar 3), İhya-i 
Hani (hejmar 3, 4), Ahmed Tevhid (hejmar 4), Taşlıcalı İhya Bey (hejmar 4), Cevdet 
(hejmar 4),[20] Nazım (hejmar 4), Midhat Cemal (hejmar 4), Haki (hejmar 4).

D. Âmîd (1909)

Rojname Âmid (Âmîd) wek rojnameya Şukrî Âmidi[21] roja 21 Nîsanê 1909 an 
li bajarê Stembole çap bûye.[22] Wek nasnameyê rojname “Âmid, 8 Nîsan 1325: 22 Nî-
san 1909, hejmar 1 Çarşem, Berpirsîyar: Mahmud Nedîm, Cîhê Îdarexanê: Çapxane ya 
Âmîdî ye ku  ew nêzîka Daîre ya Dîvan-î Ûmumî û kûça Mektebê Sultan hejmar 13ê 
ye. Rojnameyekê Osmanîyê ye û her roj bi şev çap dibe “hatîye nivîsandin. Heta îro bes 
hejmara yekemîn hatîya dîtin û bi zimanê Tirkîye.

Piranîya nivîsên nûçene û bê navîş (îmze) hatine nivîsandin. Sernivîsan wan 
wiha ye: “Karê me - Mesleğimiz”,“ – Pêwistîya Yekîtî - Vücub-i İttihad”, “Hêvîyên Zelal 
- Şai’et-i Mahice”, “Artêşa Azadî - Hürriyet Ordusu”, “Hevpeyvin - Mülakat”, “Nûçeyên 
Dawî - Son Haberler”, “Cîhê Bûyera. Perçebûna Baqnot -  Makes-i Şû’un. Parçalanmış 
Banknotlar”, “Rojname çi dibêjin - Gazeteler Ne Diyor?”, “Bûyera Telgrafê - Telgraf Ha-
vadisi”, “Bûyerên Biçûk - Küçük Havadisler“.

Di li nivîsa yekemîn de sernivîskar dibêje ku: “Îro û şûnda nav zanîstîya çape-
menîya (matbû’atê) Âmîd jî cîh digre – belvî qewareya (hecm) wî biçûke- lê girêdanîya 
wî bi milletê, wetenê û dewletê mezine û ewê her daim bûyer û hewadîsên bi rastî bide 
û kêmasîyên karê xwe roj bi roj telafî bike”.[23] Li rûpela 3 emîn daxuyanîyekî Navenda 
Dersa’adetê (Stembol) Qomîteya Îttihad û Teraqî ye û Qomîte di nav nivîsa xwe de behsa 
kovarekê din dide (lê navê vî kovarê nade) û ji ber ku ew heqaretî milletê Rûmî dikin (7 
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Nîsan 1325). Qomîte jî wan şermezar dike û piştgirtîya milletê Rûmî dike.

Rojname çar rûpelin û praniya wan jî nûçenin. Ji bilî (qendî) nûçeyan, rojname 
giştik ji bo Bûyerên 31 Adarê 1325rumî - 13 Nisan 1909 mîladî hatîye nivîsandin. Cîhê 
wan bûyeran nav dîroka Osmanîyan û her waha dîroka Kurdan jî gelek pêwiste ku Dad-
geha Dîvana Orfî wek amadekarên wan bûyeran General Şerîf Paşâ yê Silêmanî û Mev-
lanzâde Rifat ê Silêmanî jî qebûl kirîye û ser Şerîf Paşâ qerara îdam û ser Mevlanzâde 
jî 10 sal heps kirin girtîye.[24] Her waha Bedîûzeman Seîdê Kurdî jî, ji bo van Bûyeran 
derket ber Dadgeha Dîvana Orfî yê Osmanî. Lê belê belvî heta îro ser wan bûyeran 103 
sal derbas bûne û em îro jî amadekar û bespirsîyarên wan yên esasî nizanin.

Ji bilî nav û bespirsîyarê, têkîlîya rojname ya Âmîd bi Dîyarbekîr nîne. Lê belê 
gelek eşqere (xûya) ye ku rojname ji ber bûyerên 31 Adarê dixwaze ku cîhekî sîyasî bigre 
û ji bo vî armancê navbera 5 emîn û 6 emînê kovara Âmid-i Sevda derketîye. Em bawer 
dikin ku hejmara duyemîna Âmîd nîne û ji bo vî jî heta anha nehatîye dîtin. Li navbera 
nûçeyan ji bo Bûyerên Edene (Adana) 1909 jî nivîs hene. Nav vî nûçeyê, bajarên din ku 
dora Edene nin, behsa wan tên kirin. Nav wan de behsa Helebê pêwiste û dibêjin ku: 
“Rojname û Ajansên ku em wan baş dizanin, nûçeyên nerastî belav dikin û dibêjin ku, 
gundên Tirkan ku Navbera Heleb û Îskenderunê ne serhildane û êrîşan ser Ermenîyên 
Mereşê dikin. Gelek Ermenî hatine kuştin û birîndarên wan jî pirr in.” Em wek lêkolî-
ner û dîrokvan baş zanin ku piştê wan Bûyerên Edana 1909 êrîşan çêbune. Bu kurtayetî 
rojnameya Âmîd, li rojên ku dijatîyên(muhalîf) Qomîteyê Îttîhad û Teraqî deshilat (îqtî-
dar) bûbûn, piştgirtîya Arteşa Bizar (Hareket) kir û resmê sîyasîyê Stembolê jî nav wî da.

E. Dîcle (1911-1915)

Rojnameya Dîcle, bi xwe Rojnameya Dûyemîna Taybetî / Husûsî ye û pêştê salek 
û nîv (11.07.1909) ku îzna çapkirinê hebû, di roja 13 Adarê 1911 (28 Sebat 1326) an de 
weşan bûye.[25] Hejmarên navbera 1-90 bi navê Dîcle, rojê Dûşemî û hejmarên nav-
bera 91-142 bi navê Li Dîyarbekîrê Dîcle (Diyarbekir’de Dicle), rojê Pênçşemî derketîye. 
Xwedî û berpirsîyarê rojnameyê Heqî yê Attarzade (Attarzade Hakkı) bû û çapxaneya 
rojnameyê jî berê Çapxane ya Îttîhada Dîyarbekîr, dawîyê jî Çapxane ya Dîcle bû. Rojna-
meya Dîcle di navbera dîroka (tarîxên) 13 Adarê 1911 û 11 Kanûna Paşîn 1915 de hatîye 
weşandin. Rojnameya Dîcle yê Nû (Yeni Dicle) ku sala 1925 hatîbû weşandin, têkîlîya wî 
bi Dîcle an jî Li Dîyarbekîrê Dîcle nîne. Berê çapkirina Dîcle, nav Peymanê danezanek 
derdikeve û dibe ku “rojnameyekê bi navê Dîcle bi zimanên Tirkî û Kurdî derdikeve”.[26] 
Rojnameyên ku me dîtine fotoqopî bûn û ne zelal bûn. Ji bo vî sedemê em sedê bi sedê 
ne misogerin (qethîbûn) ser zimanê rojnameyê.[27] Lê belê hejmarên Dîcle ku me dîtin 
zimanê wan bi Tirkî ye.

Dîcle, paşîyê Peyman, wek rojnameyê taybetî dûyemîn bû û bo vî awayê rew-
şenbîr, nivîskâr, helbestwanên bajarê Dîyarbekîr her dû rojnameyên (Dîcle, Peyman û 
Dîyarbekîr) jî nivîsandin. Wek mînak em dikarin navên Ehmed Cemîlê Mîrîkatîbîzade 
(endamê Cemîyeta Kurd Teavûn û Teraqî û nivîskârê Rojnameya Kurd Teavûn û Teraqî, 
Peyman) Silêman Nazîf (nivîskarê Dîyarbekîr û nivîsakî wî li Rojnameya Kurd Teavûn û 
Teraqî derketî bû. 10 sal şûnda ewê endamê Cemîyeta Bilind kirina Kurdistan - Kurdistan 
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Tealî Cemîyetî- bibe[28]), A. Bakî (Peyman), Agop Papazyan (Ew bi xwe Ermenî bû û 
nivîskarê Dîyarbekîr bû) bidin.

Rojnameyên Dîcle û Li Dîyarbekîrê Dîcle wek fikrê sîyasî ser rêya Osmanîyatî bûn. 
Ciwaziya mezin navbera Peyman û Dîcle wisa bû ku Peyman li ser qewmîyetê (Tirk-
perestî) diçe lê Dîcle li ser Osmanîti bû. Bêguman, sebebê vî ji sedema nivîskaran bû, li 
alîyê din jî Dîcle qet bin destê malbatek nema. Ehmed Cemîl berê sernivîskarê Rojna-
meya Kurd Teavûn û Teraqî bû û 3-4 nivîsa wî derketîye. Belê berpirsîyarê Peymanê jî 
kiriyê lê yek nivîsa wî jî derneketîye û Peyman rojnameyê malbata wî bû. Silêman Nazîf 
demekê endamê Qomîteya Îttihad û Teraqî bû lê pêştê Şerê Yekemînê Cîhanê endamê 
Cemîyeta Bilindkirina Kurdistan bû.

Navbera 4 salan ku ji bo Dewleta Osmanîyan gelek pêwist bûn, rojnameya Dîcle 
nav bajarêkî girîng çap bûbu û babetan rojnameyê jî gelek cûda bûne. Ji cejna û şahîyên 
Meşrutîyetê Dûyemîn li civakên Eşîrên Kurdên Herême, ji helbest û çîrokên bi sernavê 
“Edebi”  li cejna Mektebê Keldanî her tişt nav rojname cîhên xwe girtine. Car car dew-
letên Hirîstîyan bin sernivîsê “kafiran” hatine naskirin, carna jî name û pêşnîyarên xelkê 
bin sernivîsê “Havadis-i Mahaliye” cîh girtine.

F. Küçük Mecmua (Kovara Biçûk) (1922)

Ser nasnameya wî dinivîse ku “Kovara Biçûk, kovarekî netewî, wêjeyî, sîyasî û 
aborî ye ku heftekî carek çap dibe. 5 Heziran 1338, Dûşem, hejmar.1, Xwedî û berpirsî-
yar: Zîya Gok Alp, Cîhê îdarexane: Kovara Biçûk - Cem Telgrafxaneya Çapxana Wila-
yetê ku ew jî di Daîre ya Hukûmeta Dîyarbekîrê de ye”[29] Roja 5 Hezîranê sala 1922 de 
nav bajarê Dîyarbekîrê çap bûye. Her hejmar 20 rûpel derketîye û hejmarên axir 33 ne 
ku ew jî 5 Adar 1923 (5 Mart 1339) e. Ji bilî sernivîskarê kovarê (Zîya Gok Alp), nivîs-
karên din evene nin: Elî Nuzhet (Ali Nüzhet - zavayê Zîya Gok Alp bû), Îhsan Hemîd 
(İhsan Hamid), Çelîk, Îskender Paşazade Mustafa Îskender, Saîd Nazif,[30] Recep Ferdî, 
Hemîd Zulfu, Osman Recaî, Fethîyê Xerpûtî / Harputlu Fethî. Reşad Hayreddîn, Hekîmê 
(bijîşk) Naxwaşxaneya Dîyarbekîr İbrahim Xelîl (Diyarbekir Hastahanesi doktoru İbra-
him Halil), Mistefa Şewqî (Mustafa Şevki), Yahya Saîm, Edîp Feyzî, Halîs, Cahîde Vehbî, 
Alî Canîp û Nezîhe Gafur.

Babetên kovarê piranîya xwe ser wêjeye. Lê car caran meqeleyên dîrokê jî hatine 
nivîsandin. Wek fikir û raman, lêkolîner dikare bêje ku Zîya Gokalp di navbera wan 
rûpelan de ne li ser rêya Osmanîyatî ye. Tirkperestîya Kovara Biçûk gelek eşqereye û 
naxwaze jî veşêre. Ev kovar, zivirandina Zîya Gokalp ji Malta hatîye çapkirin û ji bo wî 
jî pûtepêdan (îtîna) ser rêya Tirkperestîyê maye. Berê wek endamê bilinda Qomîteya Ît-
tîhad û Teraqî, piştgirtîya wî ser Tevgera Anadolu (bin serokatîya Mistefa Kemal) di her 
hejmarê de tê xûyakirin û ser Mistefa Kemal helbestek jî nivîsîye.

Li gora bîr û bawerîya sernivîskarê; nivîs, helbest an jî çîrok hatine weşandin. Car 
cara derd û problemên bajarê jî nav kovarê tên dîtin. Wek mînakekî wekirîna Komalên 
herêmî an jî alîkarîyên hevbajarîyên ser Komelekê [Diyarbekir Daru’l- Eytam-Yetimler 
Yurdu] ji bo zarokên bêxwedî hatine nivîsandin. Navbera nivîsan meqeleyek ji bo lê-
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kolîna dîroka Dîyarbekîr gelek pêwiste. Ev meqele panzdeh (15) hejmar dewam kirîye 
û dîroka Diyarbekîr ronahî dike. Ser holê dirdixe ku ser kevale kê arkeolojîk (tablet) 
dibêje di dewra Asûrîyan nav hudûdên Wilayetê Dîyarbekîr bajarek din hebû û navê wî 
jî Kumuk bû. Li gora meqele; Bajarê Kumuk, salê Berî Zayînê 810-608 hebû û hudûdên 
wî jî navbera çemên Batman û Savur-Mereş û Derik bû.[31]

G. Yeni Dicle (Dîcle Ya Nû) (1925)

Rojnameyekê Dîyarbekîr e. Lê hemî hejmarên wî ne hatine dîtin. Ser hejmarê 
ku me dîtine wûha dinivîse: “Dîcle ya Nû, rojnameyekê sîyasî yê Tirke û her hefte roja 
pênçşemî tê weşandin. 5 Adar 1341, hejmar: 17, Xwedî û berpirsîyar: Âli Rıza, navnîşan: 
Îdarexaneya Dîcle ya Nû, Çapxana Wilayeta Dîyarbekîrê de ye.”[32]

Li gora Tutengîl, ev rojname ji berê cara pêşîn bindestê Mehmed Nurî[33] sêzdeh 
(13) hejmar derketine û dawîyê bi destê Âlî Riza hatîye weşandin. Tutengîl dinivîse ku 
ew bi xwe hejmarana 21an (4 Hezîran 1341 - 4 Hezîran 1925) û 36an (9 Temmuz 1341 - 9 
Tirmeh 1925) dîtîye.[34] Lê belê navbera dû hejmaran 15 hejmar hene. Heger nivîsan-
dina Tutengîl ne xeletî be hêngê rojname ne her hefte lê belê her roj (an jî her her hefte 
2-3 car) çap bûye. Hejmara ku me dîtine 17e mîne û tarîxa wî jî 5 Adar 1925 (5 Mart 
1341 - 9 Şaban 1343)e. Hasilê em dikarin bibêjin ku; Rojnameya Dîcle ya Nû bi vederî / 
periyodik çap nebûye. Hejmara 17mîn: 5 Adar 1925, hejmara 21mîn: 4 Hezîran 1925 û 
hejmara 36mîn: 9 Tirmeh 1925 çap bûne û di navbera wan de bernamekî / programekî 
çapemenîya sîstematîk xûya nabe. Lê belê sedema wan ji bel ku guherbûna sernivîska-
ran an jî bûyerên cîvakî-aborî-sîyasî bûn. Sedema wan di navbera rûpelên rojnameyê de 
xûya nabin.

Nivîsên rojnameyê bi van sernivîsan çapbûne: “Tirk, Kurd û Metirsî/Talûka Hev-
parî - Türkler, Kürtler ve Müşterek Tehlike”, “Pêçek-Kundak”, “Qanûn-Kanun (Hıyanet-i 
Vataniye Kanunu’nun birinci maddesinin te’dili hakkındaki 15 Nisan sene 339 tarihli 
kanuna zeyil)”, “Yên ku di Destên wan Neftik Henin Baldar bin - Yedlerinde Kibrit Bulu-
nanların Nazar-ı Dikkatine”, “Îrade/Ji Gerînendegehan Rêya Trêne ya Dîyarbekîr-Erxenî 
- İrade/Diyarbekir-Ergani Şimendiferi Müdüriyeti’nden”, “Bi Îbretê Bixwînin - İbretle 
Okuyunuz”, [İlan:] “Xwarinxwane ya Îzmîr. Xwedî yê Xwarinxwane ya Îzmîr Mehemed 
Sebrî  - İzmir Lokantası. İzmir Lokantası sahibi Mehmed Sabri.” Di nav rojname tenê 
nivîsek bi îmze hatîye nivîsandin û ev jî B. T.: “Tirk, Kurd û Metirsî/Talûke ya Hevparî - 
Türkler, Kürtler ve Müşterek Tehlike” ye.

Me berê jî gotî bû ku ev hejmar roja 5 Adar 1925 li bajarê Dîyarbekîr derketîye. 
Di roja weşandina rojnaman yê bajarê Dîyarbekîr ji hêzên Şêx Seîd hatîbû dorpêçandin 
û dorpêçandina bajarê rojên 6-7-8 Adarê dewam dike. Li wextê ku di hudir û derwaye 
bajar de tevkûştin, tevxistin û tevketînên mezin despêdigrin, rojnameya Dîcle ya Nû 
sernivîsandina xwe dibêje ku:

“Dîroka Kurd, milletekî baş nasdike ku xwîn û bîrdozî/îdeal ya Kurdan beranberî 
vî milletê ye. Ev millet, milletê Tirkanin. Ev hevaltî û naskirin ne tiştekî tesadûfî ye. Ev 
ji bo menfaatên her dû milletê ye. Ji bo van sedema  ne ku Tirk û Kurd, li hemberê her 
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êrîşên dijminan ku di her dewrên dîrokê de dest bi hev girtine, bi hevra fehm kirine, bi 
piştgirî parastin kirine û bi hevre xwîna xwe rijandine.” 

“Kurd, her daîm ji bo Tirkan biraderekî biçûk bûye” û “Şoreşa Mezin li hemberê 
Tirk û Kurdan ferq ne girtîye û her dû wek hev dîtîye”[35]  dibêje. Menaya Şoreşa Mezin, 
damezrandina Komara Tirkî yê ye. 

Nivîskar berdewam dike: “Kurd, milletekî xebatkar, jîr û dadperwere/edalet-
perwere. Kurd, ne milletekê nedilsozî e ku milletê Tirk (wek hedîyeka mezin ji Xwedê 
Teala daye wan) fedakarîya wan jibîr bike” 

“Kurd, ew namerdîya Şêx Seîd fehm kir”, “hemberî vî sekinî” û “ Tirkan nîşankir 
ku Kurd jî gelek fedakarîyê ji bo Tirkan dikin. Rû yê heqiqî, rûhê heqiqî ya Kurdan wûsa 
ye” Hewldana nivîskar ewe ku dixwaze gelê Kurdê Dîyarbekîrê li hemberê Tevgera Şêx 
Seîd bisekinîne û alîkarîya wî nekin. 

“Ev meriv (Şêx Seîd) ji şeytanê jî namerde û maske ku ser rûya xwe danîye lê belê 
sexte ye. (Ev êrîşên ku ber derîyên Dîyarbekîr dibin) cixilandin û halan tê danên dew-
letên Xristîyanên”, Lê belê “Pêwiste ku hemî biraderên Tirk û Kurdan bila cem hev bên 
û bi emrê û nîşanê hukumetê hereket bikin. Ji ber ku metirsê ne tenê ol û malê milletên 
wenda bibin lê milletên giştik bi hevra jî hukumet li destê xiristîyanan têkewin.” 

Li nivîsê “Pêçek-Kundak” dibêje ku: “Dîtina wan hemî bûyeran bi destê şehsê Şêx  
Seîd xeletîye. Heger meriv li binê wan bûyeran binere, dibîne ku hemî pişta wan bûyerên 
destê împaratorekî bi xwîn, dîrokê împaratorîyakî bi xwin hatîye nivîsandin heye.”[36]

H. Yeni Hilal (Heyva Nû) (1924-1925)

Kovara Heyva Nû bi sernivîsandina “Heyva Nû, kovarekî wêjeyî, zanistî û felsefîye 
û her panzdeh rojan çapdibe, Xwedî û berpirsîyar: Êlî Nuzhet, Çapxaneya Wilayeta Dî-
yarbekîr”[37] hejmara xwe ya yekemîn li sala 1924 çap kirîye. Kovar bi destê zavayê Zîya 
Gok Alp derket û Êlî Nuzhet lêkolînê xwe yê giştî li ser Zîya Gokalp çêkir. Nav arşîvên 
Tirkîye 14 hejmarên kovar hatîye dîtin û hemî hejmar li Pîrtukxaneya Netewî ya Enqere 
ne. Mêjuya hejmara 14e mîn 26 Adar 1925 (26 Mart 1342) e. 

Kovara Heyva Nû jîyana xwe bi nivîsên wiha despê dike: “Hinek Peyv: Belê em, 
peyvên wek wan pozbilindan ku dibêjin emê bi vê kovarê ser jîyana xorta ronahîyê bînin, 
nebêjin”. Nav bajarê Dîyarbekîr, dawîya sazbuna Komara Tirkîye wek kovar, Heyva Nû 
yekemîne û tenê vê sedemê pêwistîya vî jî cuda ye. Şekl, naverok an jî wek kovar ser rêya 
Kovara Biçûk dişopîne û her waha eşqere dike ku Êlî Nuzhet xwendekarê Zîya Gokalp 
bû. Ji bilî sernivîskarê kovara Heyva Nû, nivîskarên din ewene ne: Behzat Tewfîq (Behzat 
Tevfik),[38] Sûha, Mufetîşi Kar û Barê Avakirinê Osman Nurî (Nafia Müfettişi Osman 
Nuri), Osman Fahrî (Osman Fahri), Demîr (Demir), Omer Adîl (Ömer Adil), Nejat, 
Sabahaddîn Cewdet (Sabahattin Cevdet), Bazirgan Âli Riza (Tüccardan Ali Rıza),[39] 
Bijîşk Mazhar (Doktor Mazhar), Serkarê yê Cinayeta Giştî yê Dîyarbekîr Tehsîn (Di-
yarbekir Cinayet Müdde’i-i Umumisi Tahsin), Hemîd Zulfî (Hamit Zülfü), Bijîşk Fuad 
İbrahim (Doktor Fuad İbrahim), Tewfîqzadeyê Sidiq (Tevfik Efendizâde Sıddık), Reîsê 
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Komela Pîrtukxaneya Xwendewanên Dibistana Memostayên Mêra Husên Besîm (Erkek 
Muallim Mektebi Talebe Kütüphanesi Heyet-i Reisi Hüseyin Besim), Ji kovara Servetê 
Fûnun: Samî Paşazade (Servet-i Fünun: Sami Paşazade), Yaqûp Qedrî (Yakup Kadri) 
[Karaosmanoğlu]. 

Wek kovara Dîyarbekîr, derd û pirsgirikên gelên Dîyarbekîr (ji bilî tendurîstî ku 
gelek nivîskarê kovar bijust bûn) nenivîsîye û ji bo vê sedemê jî em dikarin bêjin ku piş-
tgirtîya gel di nav rûpelên Kovarê de nayên dîtin. Lê di nav rûpelan de gelek nûçe hene 
wek alîkarîyên ku ji bo pîrtukxaneyan dibin an jî nûçeyên ku têkîlîyên wan bi dibistanan 
Keç û Mêran henin. Kovar, li ser rêya Tirkperestîye de ye û ne jî ddiviya veşartinê vê 
ramana xwe nake. “Li dora welatê Tirkan tenê yek hêz heye ku ev jî Ramana Giştî ya Tir-
ke. Li ser van axan tenê yek maf, yek mafê gelan, yek huqukê hevbeş, yek mafê piranîya 
feyde heye ku wate û mefhûma Dewleta Tirk îro ser van hatîye damezrandin.”[40]

Piranî dixwaze ji dûrê sîyasetê bimîne. Lê belê piştgirtîya Tirkperestîyê dixe dinav 
wêje, roman, çîrok û helbestan de û diweşîne. Ew rawest bi serê xwe tevgerek sîyasî ye.

“Binerên jîyana li ser Zîya Gokalp! Wî li sîyaseta netewî bi fikrê Turanperestîyê 
destpêkir û dawîya jî Tirkperestîyê bîryara xwe danî.  Dema ku dest bi sîyasetê kir zi-
manê wî, Tirkîyek bêteşe bû. Dûrê jî zimanê Stenbolê jî tetmîn ne bû. Her dem mêjîyê 
wî qewimandiya ziman bû.” 

Hejmara 14mînê Kovara Heyva Nû li ser Tevgera Şêx Seîde. Mêjuya 26 Adarê 
1925e û sernivîsa kovarê ji bo Tabûra Bizavdar (Hareket Taburu)e ku ev Tabur bi hêzên 
Şêx Seîdên re şer kirîbû. Navê Şêx Seîd tuderekî derbasnabe û navê wî nayê xûyakirin. 
Lê her daîm ji bo wî nivîsan hatine nivîsandin. 

Nivîskar dibê “Kurdan bi giştî nav Şerê Azadbûnê de [cem Tirkan] cîh girtin û 
paşê jî bi nankorî hember Tirkbûnê sekinîne(rê li ber Tirkbûne bîrîne)”

“Ma kî zanîbû ku rojekî di bin âla serserîyekî de xeber bê li ser vî milletê. Ez bawer 
dikim ku di nav cîhanê de, milletekê din wisa ne hatîye dijî. Lê wan (Kurdan) çêkirin. Bi 
navê olê(dîn) xeber û kufr, bi navê mêranî jî balekî û ehmeqî çêkirin.”

Di hejmarê dawîyê de listeya memostayan heye kû alîkarîya Tabûra Serfirazî çêki-
rinê ku cixere dîyarî wan kirine.

* Ev meqale, li Qonferansê yekemînê “Nav Dîrokê Kurd û Kurdîstan” bi serlevhayê 
“Rojnamegerîya Dîyarbekîrê di Serdema Dewleta Osmanî de (1869-1925)” hatîye pêş-
keş kirin. Li zêdetir binêrin: “16-18 / 04 / 2013.1st International Academic Conference 
on Kurds and Kurdistan in History. Kurds and Kurdistan in Ottoman Period. University 
of Salahaddin-Erbil and University of Mardin Artuklu-Turkey. Erbil-Kurdistan/Iraq.”
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MÜZİK SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİ İLE ZİYA GÖKALP’İN HARS VE 
MEDENİYET AYRIMI ÜZERİNDEN GELİŞTİRDİĞİ MİLLİ MUSİKİ 

FİKİRLERİNE KISA BİR BAKIŞ

A SHORT VIEW OF NATIONAL MUSIC IDEAS OF ZİYA GÖKALP 
THAT HAD BEEN DEVELOPED BY HIM THROUGH DISTINCTION 

OF CULTURE AND CIVILIZATION WITH MUSIC SOCIOLOGY 
PERSPECTIVE 

Tuncay YILDIRIM1

ÖZET
Ziya Gökalp, Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayarak devletin resmi 

uygulamaları ile hayata geçirilmeye çalışılan modernleşme hareketinin mü-
zik sahasındaki işleyiş biçimine fikirleri ile öncülük etmiş bir aydınımızdır. 
Musiki inkılâbını harekete geçirecek müzik politikalarının şekillenmesinde, 
müzikte milliyet bahsi üzerinden geliştirdiği fikirlerinin büyük etkisi vardır. 
Müzik alanında yeterli bilgiye sahip olmamasına rağmen hars ve medeniyet 
ayrımı üzerinden yapmış olduğu açıklamalarıyla yeni devletin müzik poli-
tikalarına yön vermiştir. Gökalp’in tezinin bu kadar tutmasında en büyük 
etken devletin yenileşme adına yaptığı müzik devrimine meşrulaştırıcı bir 
zemin hazırlamasıdır.Gökalp’e göre geleneksel Osmanlı müziği Türk’e ait ol-
mayan Arap, Acem, Bizans karışımı melez bir müziktir. Asıl Türk’e ait olan 
milli müzik nağmeleri hars’a ait olan halk müziği-melodilerinde saklıdır.Me-
deni ve milli bir müziğe sahip olmanın tek yolu halk melodilerinin tespit 
edilerek Batı müziği tekniği ile işlenmesinden geçer. Çünkü Batı müziği çok 
sesli yapısı ile üstün sanatı temsil ederken Doğu müzikleri geri kalmışlığı, 
ilkelliği temsil etmekteydi. Gökalp’in bu düşüncesi yapılmak istenen müzik 
reformunun resmi uygulamalarını meşrulaştırdığından ötürü, sonraki yıllar-
da milli musiki büyük oranda ifade edilen bu düşünce üzerinden yapılan-
dırılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet’in ilk sosyologlarından olan 
Gökalp’ın devletin dayatmacı politikaları ile dönüştürmeye çalıştığı müzik 
politikalarındaki rolü, politikaların yarattığı kimlik kargaşası, müzikolog ve 
aydınlar arasında boy gösteren alaturka-alafranga tartışmaları gibi daha sa-

1 Yrd. Doç. Dr. Tuncay YILDIRIM, Tunceli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü.
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yabileceğimiz birçok sosyolojik gelişmeler, müzik sosyolojisi perspektifiyle 
değerlendirilebilir niteliktedir.

Buradan hareketle bu makalede Gökalp’in milli musiki hakkındaki 
görüşlerinin tüm detayları bu minvalde değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ziya Gökalp, Cumhuriyet Dönemi, Kültür ve 
Medeniyet, Milli Musiki, Müzik Sosyolojisi.

ABSTRACT
Ziya Gökalp is an intellectual who has been pioneered the moderni-

zation movement in the field of music that was tried to be actulizatied by me-
ans of official applications of the state, since the first years of the Turkish Re-
public. The ideas developed by himself on nation discussions in music have 
a great effect on formalizing the musical politics which activates the musical 
revolution. Although he had not enough information in musical area, by his 
statements on distinction of culture and civilisation he has directed the po-
litics of the new state. Its preparing a legalized ground to the state’s musical 
revolution with the intent of modernisation is the biggest factor on popula-
rity of the Gökalp’s thesis. According to Gökalp, Ottoman musics a hybride 
mixture of Arabian, Persian and Byzantian musics that are not belonging to 
Turks. The only way to have a modern and national music is determining the 
folk melodies and processing them in western techniques. Because, while the 
western music represents the superior art via its polyphonic side, the eastern 
music was representing the backwardness and primitiveness. Hence Gökalp’s 
idea was legitimize the musical reform that wants to be done, the national 
music has been attempted to be configured on this idea in the later years. 
Therefore, Gökalp who is one of the first sociologists of the Turkish Republic; 
his role on the music politics that is attempted to be converted by imposing 
manners of the state, identity confusion created by politics, discussions ari-
sing between musicologists and intellectuals about Turkish-Europan style, 
and like mentioned many sociologic improvements is such as to evaluable in 
musical sociology perspective.

From this point of view, in this article; all details of Gökalp’s opini-
ons about national music is evaluated in this manner.

Keywords: Ziya Gökalp, Republic Period, Culture and Civilization, 
National Music, Music Sociology.

Giriş
Cumhuriyet dönemi müzik siyaseti ve musikişinaslarına, milli musiki üzerinden 

geliştirdiği fikirleri ile yön veren Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 günü “Müftüzâde Tevfik 
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Efendi ile Pirinçzâde Zeliha Hanım’ın oğlu olarak Diyarbakır’da dünyaya gelir” (Kork-
maz, 2005: 18).Gökalp, önce Mercimek Örtmesi Mahalle Mektebi’nde eğitimine başlar 
ve sonrasında Diyarbakır Askeri Rüştiyesi’ne kaydolur. Gelecekte büyük Türkçü ide-
olog olarak anılacak olan Gökalp, o yıllarda Namık Kemal’in eserlerini okur ve onun 
düşüncelerinden etkilenir. Gökalp’in bu yönelişinde babasının tesiri oldukça büyüktür. 
Babasının da tesiri üzerine Namık Kemal’den etkilenmiştir. Babası, Namık Kemal vefat 
ettiğinde Gökalp’e “İşte sen bu adamın arkasından gideceksin! Onun gibi vatanperver, 
onun kadar hürriyetperver olacaksın!” (Köseoğlu, 2005: 70) diye telkinlerde bulunmuş-
tur. “1895 yılında İstanbul’a geçen Gökalp, parasız yatılı olması nedeniyle baytar mekte-
bine kaydolmuş ve eğitimine başlamıştır” (Ülken, 2006: 13).

“II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Diyarbakır’da İTC’nin şubesini kurarak başı-
na geçen Göklap, bilimsel ve kültürel faaliyetlerine hız vermiştir. Cemiyet’te hürriyet 
ve meşrutiyet üzerine konferanslar vermeye başlamıştır. Temmuz 1910’da Diyarbakır 
Maarif Müfettişliğine atanmıştır. Bu süre içerisinde çeşitli batılı filozofların eserleriyle 
ilgilenmiş ve özellikle Durkheim okumuştur. Gökalp, 1911 yılında Ömer Seyfettin ve 
Ali Canip gibi dilde sadeleşmeyi savunan bazı yazarların çıkarttığı Genç Kalemler der-
gisinde yazmaya başlamıştır. 1912’den itibaren yazıları, Türk Yurdu, Halka Doğru, İslam, 
Türk Sözü, Bilgi, İktisadiyat, Milli tetebbular Mecmuası, Muallim, Darülfünun Edebiyat 
Fakültesi Mecmuası, Şair ve yeni Mecmua gibi dergilerde yayınlanmıştır” (Duran, 2011: 
144-145).

Yoğun bir şekilde kültür milliyetçiliği vurgusu yapan Gökalp, etnik milliyetçili-
ğe/ırkçılığa karşı bir düşünce yapısına sahip olmuştur. Ona göre, toplumların karakter-
leri kalıtımsal bir şey değil, kültür ve eğitim yoluyla şekillenmektedir. Gökalp’in ırkçılığa 
karşı oluşu, düşünsel ve sosyal gerçeklikle iç içeriğe sahiptir. Gökalp bu yargıya, top-
lumların, özellikle Türk toplumunun yapısını ve sosyal gerçekliklerini değerlendirerek 
varmıştır (Gürsoy; Çapçıoğlu: 2006: 89-98).

Gökalp, ülkemizde gelmiş geçmiş en ünlü Türkçü ideologlar arasında yer almak-
tadır. Gökalp, toplumu ilgilendiren birçok konu hakkında yazılar kaleme almasının yanı 
sıra Türk müziği hakkında da önemli görüşler bildirmiş bir musikişinasımızdır. Onun 
müzik hakkındaki Türkçü görüşleri, kendisinden sonra gelen birçok musikişinası ve 
hatta Cumhuriyet musiki inkılâplarını etkilemiştir. Tam bir milliyetperver kişiliğe sahip 
olan Gökalp, Batılılaşma evrelerinde Türklerin milli müziğinin hangisi olduğu konu-
sunda Türkçülüğün Esasları isimli kitabının ikinci mebhas dört numaralı bölümünde, 
kendisine ait milli müzik görüşlerini bütünüyle aktarmıştır. Bunun yanı sıra milli müzik 
hakkındaki fikirlerini “Bedii Türkçülük” başlığı altında “Yeni Mecmua”da yayınlanan 
makalesinde de ifade etmiştir (Gökalp, 1923b: 70).

 Gökalp’in milli musiki fikirlerine sosyal yönleri ile kaynaklık eden son Os-
manlı ve Cumhuriyet dönemleri tam bir Batılılaşma furyasının toplumu sardığı dönem-
ler olarak karşımıza çıkar. Tanzimat’la başlayan toplumu Batı’ya doğru kanalize etme 
çabaları Osmanlının son dönemlerinde hız kazanarak Cumhuriyet’le birlikte zirve yap-
mış ve bu doğrultuda neredeyse toplumun bütün kurumları yeniden elden geçirilmeye 
başlanmıştır.
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 “Türkiye’nin Batı’ya doğru uzun yolculuğu, birbiri ardına kaybedilmeye başla-
nan savaşların ve toprak kayıplarının moral bozukluğu ve telaşı içerisinde, XVIII. yüzyıl 
başlarında yeni çare arayışlarıyla başlamıştır” (İnalcık, 2005: 269). Çünkü Batı, XVIII. 
yüzyıldan başlayarak beğenilen, taklit edilen bir prestige\culture haline gelmiştir” (Bu-
dak, 2008: 90).

1. Gökalp’in Milli Musiki Fikirlerinin Müzik Sosyolojisi Sahasındaki Konumu 
Hakkında Kısa Bir Değerlendirme
Gökalp, yazın hayatı içerisinde birçok kitabın yanı sıra çeşitli gazete ve dergi-

lerde yüzlerce makale yayınlamıştır. Ülkemizde Türkçülüğün babası olarak bilinen Gö-
kalp, kendini Türk’ün asıl kimliğinin ne olduğunu açıklamaya ve Türk’ün zengin kültü-
rel mirası içerisinde kendine has milli değerlerini tespit etmeye adamış bir aydınımızdır. 
Milliyet ve kimlik kargaşasının yaşandığı Cumhuriyet döneminde, geliştirdiği ideolo-
jik fikirleri ile Türklerin milli olan değerlerine ışık tutmuştur. Bu değerleri araştırırken 
Türklerin milli müziğinin ne olduğunu da araştırmadan edememiş, her fırsatta milli 
müzik tartışmalarında yerini almıştır. Aslında Gökalp, diğer musikişinaslarımız gibi 
müzik ilmini derinlemesine bilen biri değildir. Onun tespitleri sosyolog kimliğinden 
kaynaklı olarak daha çok Türk toplumunun kültürel ve manevi değerleri üzerine odak-
lanmıştır. Diğer musikişinaslarımız gibi müzik usul ve kaidelerini detaylı olarak bilmez. 
Fakat onun her alanda olduğu gibi müzik üzerinde de etkili olan Türkçü düşünceleri, 
etrafında ve kendinden sonra gelen birçok müzik adamını etkilemiş, onun milli müzik 
hakkındaki işaret ettiği kaynaklar, gerek devlet gerekse musikişinaslar arasında dikka-
te alınmıştır.2“Gökalp Osmanlı müzik geleneğini dışlayan Batılı bir milli müzik görüşü 
oluşturabilmek için, Orta Asya kökenli hayali bir “saf ” ve “hakiki” Türk müziği icat et-
miş, bu müzikle Bizans kökenli olduğunu iddia ettiği Osmanlı müziği arasında keskin 
bir karşıtlık olduğunu varsaymış ve müzikle ilgili tüm olguları bu varsayımı destekleye-
cek şekilde yorumlamıştır” (Ayas, 2015: 154). 

 Türkiye’de sosyoloji biliminin öncülerinden olan Gökalp’in milli musiki başlı-
ğı altında açıklamaya çalıştığı müzikte milliyet ve medeniyet kavramları, tamamıyla sos-
yolojinin ve dolayısıyla müzik sosyolojisinin konusudur. Ayrıca Gökalp’in sahip olduğu 
sosyolog kimliğinden ötürü, müzik kavramını teorik olanla değil, daha çok toplumsal 
olanla izah etmesi, onun müzik görüşlerinin müzik sosyolojisi ile yakınlık göstermesi-
nin diğer bir nedenidir. Bunlardan ötürü onun müzik görüşlerinin müzik sosyolojisi 
taşıdığını kesin bir yargıyla söyleyebilsek de, ülkemizde Durkheim gibi dünyaca ünlü 
bir sosyoloğun devamı sayılan Gökalp’in müzik kavramını açıklarken sosyoloji dilini 

2 Ziya Gökalp’in müzik hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını Laika Karabey bir makalesinde şöyle 
dile getirir. “İnsan ne kadar âlim olursa olsun bilmediği bahse karışınca hataya düşer. Ziya Gökalp’i Türk 
mütefekkiri olarak tanıyoruz. Fakat asla bir musiki üstadı olarak değil. Hâlbuki muhterem mütefekkir, 
hiçbir kısmını bilmediği muhakkak olan musikiye dair başından sonuna kadar tetkiksiz ve hatalı bir takım 
iddialarda bulunuyor. Türk musikisi güya Farabi vasıtasıyla Bizans’tan alınmış, hakiki Türk musikisi halk 
melodilerinden ibaret imiş ve saire ve saire” Laika Karabey, “Muhterem Ziya Gökap ve Musikimiz” Musiki 
Mecmuası, sayı: 78, 1 Ağustos 1954, s. 170.
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kullanması kadar tabii bir sonuç yoktur. 
 XIX. yüzyılda Türk müziğinin gerek yazı dili olan notasyon sisteminde deği-

şikliklerin yapılması, çalgı ve orkestra düzenlemelerinde farklılıklara gidilmesi, müzik 
tarihimizin yaşanılan dönemden günümüze gösterdiği devinim, Türk müziğinin farklı 
politikalarla kurumsallaştırılması-yasalaştırılması, aynı zamanda ilk popüler kültür ha-
reketleri olarak ülkemize nüfuz eden Batılı medeniyet sıçramaları birebir müzik sosyo-
lojisini ilgilendiren konulardır. Bunlar içerisinden dönemin müzik siyasetinin analizini 
kısa başlıklar olarak müzik-kültür, müzik-medeniyet, alaturka-alafranga, müzik-mo-
dernizm, müzik-endüstri, müzik-siyaset ilişkileri gibi bilimsel başlıklar altında saya-
bilmek mümkündür. Buradan hareketle müziğin toplumsal olan işlevsel boyutlarından 
yani sosyolojik olanla müzik ilişkisini tasvir edebiliriz. Bu yüzden son Osmanlı ve Cum-
huriyet döneminde yaşanan sosyal gerçekleri göz ardı etmeden Türklerin öz müziğinin 
hangisi olduğunu açıklamaya çalışan Gökalp, doğrudan müzik sosyolojisi taşıyan ifa-
delere milli musiki başlığı altında kaleme aldığı yazısında yer vermiştir. Tüm bunların 
yanında onun fikirlerinin dönem musikişinaslarına ve hatta Atatürk’ün yapmış olduğu 
inkılâplara bile tesir etmiş olması; yani son Osmanlı ve özellikle Cumhuriyet dönemi 
müzik hayatına olan etkilerinden dolayı müzik sosyolojisi için ayrıca önemlidir.Çünkü;

“Müzik sosyolojisi; incelemek için ele aldığı toplumların müzikle ilgili kuruluş-
larını, bu kuruluşların yapılarını, toplumsal olayların müzikle olan ilişkilerini, bu iliş-
kilerin iç dinamiklerini ve diğer toplumlarla olan etkileşimlerini araştıran bir bilimdir.

Müzik sosyolojisi; doğayı göz ardı etmeksizin, insan kültürü içinde bireylerin, 
grupların ve kuruluşların ilişkilerinden oluşan gerçekleri müzikle ilişkili olarak araştı-
ran denemelerden edinilmiş kuramsal bilgiler ile bu deneyimlerden yararlanılarak siste-
matikleştirilmiş bilgilerden oluşan bir çalışma alanıdır.

Müzik sosyolojisi; müzikle ilgili oluşum ve ilişkilere gereken ağırlığı vererek; 
toplumların diğer toplumlarla, toplumların bireylerle ve toplumların (ve bireylerin) 
doğa ile etkileşimlerini inceleyen bir bilimdir” (Günay, 2006: 23). 

2. Gökalp’in Hars ve Medeniyet Ayrımı Üzerinden Geliştirdiği Milli Musiki 
Formülü ve Armoni Meselesi
“Türkçülüğün Esasları” adlı kitabında müzik ilmini ruhunda taşıdığı Türkçü 

ideoloji ile açıklayan Gökalp, harsa ait olan halk melodilerini Türk’ün öz müziği olarak 
görür. Çünkü ona göre, Anadolu’da yaşayan halk ezgileri hiçbir şeyden etkilenmeden sa-
dece köydeki Ahmet’in, dağdaki çobanın saf duygularından oluşmaktadır. Gökalp, harsa 
ait olan melodileri sadece o milletin duygularının ürünü olarak görür. Medeni müzik ise, 
zamanın tesirleri ile ortaya çıkmış, içerisinde başka milletlerden bir şeyler taşıyan, bilgi 
ve deneyimle şekil verilmiş melodilerdir. Onun için müzik gibi harsa ait olan ne varsa 
millidir. Fakat daha sonraları içerisine bilgi, deneyim, model gibi olgulardan yararlanı-
larak ortaya sunulan toplumsal ürünlerin ise medeniyete ait olduğunu söyler. Gökalp’in 
geliştirdiği bu sosyolojik yaklaşım sadece müziğe has bir durum değildir. Onun sahip 
olduğu sosyoloji felsefesi, temelde hars ve medeniyet kavramları üzerine kuruludur ve 
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müzik gibi Türk’ün bütün milli değerlerini, bu iki kavram üzerinden izah etmeye çalışır. 
Kısacası Gökalp için medeniyet suni, hars ise asıl Türk demektir. O harsın ne olduğunu 
şu sözleri ile açıklar:“Hars, yalnız bir milletin dini, ahlâki, hukuki, muakeveli, bedii, ik-
tisadi ve fenni hayatlarının ahenkdar bir mecmuasıdır” (Gökalp, 1923a: 25).

Gökalp, milli musiki başlığını verdiği yazısında, halka ait olan melodilerin Türk-
lerin öz milli müziğinin devamı olduğunu, Osmanlı müziği ise Arap, Acem, Bizans gibi 
toplumlardan etkilenerek doğmuş melez-suni bir müzik olduğundan, dolayısıyla milli 
bir içeriğe sahip olmadığını vurgulamaktadır. Yani ona göre yerli kültür öğeleri ile ha-
yat bulan halk müziği harsın, başka toplumların müzikleri ile iç içe geçmiş Osmanlı 
müziği ise medeniyetin ürünüdür. Bundan dolayı milli Türk müziği harsa ait olan mü-
ziktir, Osmanlı elitinin değil. Saraylarda, konaklarda hayat bulan Osmanlı müziği, suni 
içeriğinden dolayı milli sayılamaz. Milli olarak sayılabilecek Türk müziği hiçbir şeyden 
etkilenmeden sadece saf bir duygunun ifadesi olan melodilerdir. Güneş Ayas, Gökalp’in 
kültür üzerinden müziğe dair geliştirdiği fikirlerinin dayandığı sosyoloji temeli için şu 
yorumu yapmaktadır: 

“Gökalp’te geleneksel kültüre ait unsurlar, aynı zamanda Durkheim sosyolojisin-
deki toplumu bir arada tutan kolektif bilince denk düşer. Milli kültür, hem inşa edilmek-
te olan ulus-devletin harcı olacak, hem de Batıcı tercihe yerli bir temel oluşturarak yeni 
siyasi kadroların kararlarına meşruiyet sağlayacaktır” (Ayas, 2014: 51). 

Bu görüşleri ile yukarıda da bahsettiğimiz gibi Cumhuriyet’in müzik sosyolojisi-
ne yön vermiş olan Gökalp, düşünceleri ile musikişinaslar arasında ayrılıkların doğma-
sına neden olmuştur. Bir grup musikişinas ve aydınımız onun tarif ettiği yolda ilerlediği 
gibi müzik hakkında devlet desteği ile yürütülen çalışmalarda onun bu düşüncelerinden 
meyil almıştır. Bunlardan birine örnek olarak halk müziği derlemelerine önem verilip 
harsa ait olan melodilerin toparlanıp kayıt altına alınması gösterilebilir. Yani devletin 
ve sonrasında müzik kurumlarının folklor çalışmalarına yeteri kadar önem veren poli-
tikaları hayata geçirmesinde Gökalp’in görüşleri etkili olmuştur. Gökalp’in görüşlerin-
den feyz alan hükümet, müzik politikaları arasına, halk müziği derleme çalışmalarını da 
eklemiş bu hususta heyetler oluşturarak Anadolu’nun köylerinin dolaşılmasına destek 
vermiştir. Ülkemizde devlet desteği ile yürütülen ilk halk müziği derleme çalışmaları, 
Gökalp’in bu düşüncesinin yarattığı hareketin ürünüdür. Sonuç olarak şunu söyleyebi-
liriz ki, ulusal kimliğini yaratmak isteyen Cumhuriyet toplumunda, onun ulusalcı ideo-
lojik yaklaşımı, Cumhuriyet dönemi müzik politikalarını ve yapılan müzik reformlarını 
önemli ölçüde etkilemiştir. 

Gökalp’e göre asri bir Türk milli müziği, halk müziği artı Batı müziği senteziyle 
oluşturulmalıdır. Bu fikri Yusuf Akçura’ya göre ilk ortaya atan yine önemli Türkçü ideolog-
larımızdan olan Necip Asım Bey’dir. Bununla ilgili bölümü Aksoy, şöyle nakletmektedir:

“Necip Asım Bey Osmanlı lisanının Türkçeleşmesine uğraştığı kadar değilse bile 
doğu musikisinin millileşmesine de hayli himmet sarf etmiştir. Osmanlı münevverleri 
arsında muteber olan doğu musikisinin milli Türk musikisi olmayıp, asıl Türk musiki-
sinin, çoban ve halk havalarından motifler alınarak batı musikisi tekniği ile Macarların 
yaptıkları gibi tanzim edilmesi lazım geldiği fikrini ortaya atan da Necip Asım Bey’dir” 
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(Aksoy, 2008: 142).
Türk toplumunun önemli ideologlarını bir araya getiren bu sentez düşünce, Türk 

milletinin milli müziğinin halk müziği olduğuna işaret eder. İlk olarak Osmanlı’nın son 
dönemlerinde Necip Asım Türkçülüğü müziğe taşıyarak kaleme aldığı yazılarında asıl 
Türk müziğinin halk müziği olduğunu ileri sürmüştür. Gökalp gibi Necip Asım’da Arap 
ve Acem etkisinde olduğunu söylediği Osmanlı müziğini eleştirerek milli nitelikli yeni 
müziğin halk müziği ve Batı müziği senteziyle gerçekleşeceğini savunmuştur. Bu görüş-
ler daha sonra Gökalp tarafından “Türkçülüğün Esasları” kitabında sistemleştirilmiştir 
(Durgun, 2010: 80).

“Gökalp’tan önce onunkinden daha basit bir müzik sentezi anla-
yışıda var olmuş olabilir. Örneğin, Necip Asım (Yazıksız), “Türk Yurdu” 
dergisinde 1918 yılında yayımlanmış “Dilimiz, Musikimiz” adlı makalesin-
de mutlaka Anadolu halk şarkı ve türkülerini toplamak ve bunlardan ha-
reketle milli operalar, senfoniler ve oratoryolar yaratmak gerektiğini ateşli 
bir şekilde savunur. Fakat Ziya Gökalp’in önerdiği sentez elbette ki Necip 
Asım’ınkinden3 bir nebze ilerdedir” (Behar, 2005: 272-273). 

Cumhuriyet’in devletçi kadroları ve musikişinaslarının bu düşünce ile beslen-
diklerini söyleyebiliriz. Batıya uyumlu ve bir o kadar da Türkün kendisine ait milli bir 
müzik yaratabilmenin yolunun halk müziği ile Batı müziği tekniğinin birleşmesinden 
geçtiğine inanarak, Osmanlı müzik mirası reddedilmiştir. Bu görüş devrimin görüşünü 
desteklese de toplum tarafından tam anlamıyla kabul görmemiştir. Çünkü geçmişten 
Cumhuriyet’e kadar müzik ruhu, müzik terbiyesi, müzik eğitimi… kısacası tüm müzik 
kültürünü geleneksel müzik yapılarıyla şekillendirmiş bir toplumu değiştirmek-dönüş-
türmek kolay olmayacaktır. Bunun yanı sıra Türk hayatının hemen her hücresine temas 
eden ve tamamıyla sosyo-kültürel bir varlık konumunda olan Türk müziğini değiştir-
mek için toplumun kendisini, yaşam ahlakını, kimliğini değiştirmek gerekecektir. Bunu 
göze alan Cumhuriyet kadroları üsten aşağı dayatmalarla halkın yeni müziğe alışması 
için birçok politikayı uygulamaya koyarak toplumun müzik algısını Batılı anlamda dö-
nüştürmeyi amaç edinse de bu durum toplum tarafından dirençle karşılanmıştır.Müzik 
Cumhuriyet’in Necip Asım, Yusuf Akçuraoğlu ve Gökalp gibi Türkçü düşünürlerden 
etkilenerek Türk kalarak Batılılaşmaya çalışması istenilen sonucu vermemiştir.

“Necip Asım ve Ziya Gökalp’in küçümsenemeyecek etkileriyle 
Cumhuriyetin üzerine eğildiği en önemli musiki faaliyetlerinden birini de, 
halk musikisi araştırmaları oluşturur. Musiki mirasımızın kaybolmaması, 
tespit edilen eserlerin Batı notasıyla kayıt altına alınması ve yaşayan halk 
ozanlarının kimler olduğunun tespiti için Anadolu’nun ücra köşelerine 
devlet destekli seyahatler gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bu iki aydı-
nımızın sahip olduğu Türkçü ideolojinin, sonradan Atatürk’ün yapmış 

3 Necip Asım’ın bu yazısının aslı için bkz: Necip Asım Yazıksız, “Lisanlar İlmi: Bir Nazariye-i Lisaniye” Türk 
Yurdu, Sayı: 5, Tubitay Yayınları, Ankara, 1928, s. 79.
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olduğu musiki inkılâplarını da etkilediğini söyleyebiliriz. Ziya Gökalp ile 
Atatürk arasında bir ilişki yakınlığı olmasa bile; düşünsel paralelliklerin ve 
paylaşımların olduğu açıktır” (Gürsoy; Çapçıoğlu, 2006: 97).

Gökalp, Şark ve Garp müziğinin temelinin Yunan ezgilerine dayandığını söyler. 
Batı müziğinde olduğu gibi Şark müziğinin de kökenlerini oluşturan Yunan müziği, halk 
melodilerine suni olan çeyrek sesleri ilave etmiştir. Gökalp’e göre Şark ve Garp müziği 
arasındaki asıl sorun, bu doğal olmayan çeyrek seslerin yarattığı olumsuzluktan kaynak-
lanmaktadır. Gökalp’in bu görüşleri kitabında şöyle geçer;

“Şark musikisi de garp musikisi gibi eski yunan musikisinden doğ-
muştu. Eski Yunanlılar, halk melodilerinde bulunan tam ve yarım sesleri 
kâfi görmeyerek, bunlara dörtte bir, sekizde bir, on altıda bir sesleri ilâve 
etmişler ve bu sonrakilere (çeyrek sesler) namını vermişlerdi. Çeyrek sesler 
tabiî değildi; sun’iydi. Bundan dolayıdır ki hiçbir milletin halk melodilerin-
de çeyrek seslere tesadüf edilmez. Binaenaleyh, Yunan musikisi gayr-i tabiî 
seslere istinat eden bir sun’i musiki idi” (Gökalp, 1923a: 138).

Gökalp’e göre çeyrek seslerin irrasyonel olması, bu seslerin suni olmalarından 
kaynaklanıyordu. Gökalp, popüler tatlara, uyuma önem vermek suretiyle, sınanmamış 
çeyrek sesleri yasaklayacak, Türk müziğini Arap, Acem ve Bizans’ın getirdiği fazlalıklar-
dan temizleyecek Türk tarzı bir operanın bestelemesi gerektiğine inanmaktaydı. Dolayı-
sıyla, müzikte rasyonalite, “doğal” olandan, anlık yaratılandan ve halkça onaylanandan 
oluşuyordu (Stokes, 2012: 64-65).

“Kurun-ı vusta Avrupa’sında teşekkül eden (opera) müessesesi, Yu-
nan musikisindeki bu iki nokiseyi izale etti. Çeyrek sesler, operaya uymu-
yordu. Bundan başka, operâ bestekârları ve oyuncuları halktan oldukları 
için çeyrek sesleri bir türlü oynayamıyorlardı. Bu sebeplerin tesiriyle, gar-
bın operası, garp musikisinden çeyrek sesleri tardetti. Aynı zamanda, opera 
duyguların, heyecanların, ihtirasların tevâlisinden ibaret bulunduğundan 
(armoni)yi ilâve ederek, garp musikisinin doğmasına sebep oldu” (Gökalp, 
1923a: 139). 

Gökalp’in yukarıda opera sanatından örnek vermesi temelde Türk müziğinin 
ilk değişim örneklerini bu müzik formu ile hayata geçirmeye çalışmasından ötürüdür. 
Osmanlının son dönemleri ve Cumhuriyet döneminde Türk müzikolog ve aydınları bu 
hususta denemeler de bulunmuş fakat Türk müziğinin makamsallığını oluşturan çey-
rek seslerle Batı müziği tarzında çok sesli eserler üretmek kolay olmamıştır. Kaldı ki 
toplumun tamamıyla yabancısı olduğu opera ve çok sesli müzik eserlerinden bir şeyler 
anlaması, kendi milli duygularını ifade etmesi başka bir sorunsal olarak tartışma konusu 
olmuştur. Bu tartışmaların kökeni aslında Cumhuriyet öncesine dayandığını söyleyebi-
liriz. Hatta opera konusunda dönemin ve Türk müzik tarihinin en önde gelen müziko-
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loglarından biri olan Rauf Yekta Bey, toplumun opera sanatından bir şeyler anlaması 
için bu müzik hakkında bilgi sahibi olması gerektiği söyler. Ona göre, toplumun operaya 
karşı ilgisizliği ve böyle bir sanatın Türk toplumunda Cumhuriyet’e kadar gelişmemiş 
olmasının sebebi, o zamana kadar Türk toplumunda tiyatro denen bir sanat dalının 
gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktaydı. Çünkü Yekta Bey’in tabiriyle opera tasvir 
müziğidir ve tamamıyla beşeri olan tüm hissiyatı (öksürme, kahkaha atma, ağlama…) 
tasvir eden bir müzik biçimidir (Yekta, 1906).Buradan hareketle düşündüğümüzde Türk 
toplumu kendi tüm beşeri hissiyatını makamsal olan tek sesli müzik yapıları ile tasvir 
ederken Gökalp’in geleneği ötekileştirerek yok etmeye çalıştığı çeyrek seslerden yarar-
landığı ayrı bir rasyonalite olarak karşımızda durur.

Gökalp, Garplıların kendi müziklerini oluştururken Yunan müziğinden aldık-
ları bu çeyrek sesleri ortadan kaldırarak başarılı bir ulusal-medeni müzik oluşturdukla-
rını söyler. Bu görüşünü operadan örnekler vererek destekleyen Gökalp, bu açıklamayı 
yaparken dolaylı olarak toplumların müzik kültürlerinin bir birleri ile olan ilişkisine 
değindiği gibi, yer yer müzik sosyolojisi taşıyan ifadeler kullanmaktadır. Ona göre, Ba-
tılı opera bestekârları ve sahne oyuncularının müzik kültürleri bu çeyrek seslerle uyum 
göstermediğinden, Garplıların geçmişten gelen müzik yapılarından bu çeyrek sesleri 
çıkararak yeni müziklerini armoni kaideleri ile oluşturduklarını ifade etmektedir. Ya-
zısının devamında ise Şark müziğinin gelişim gösterememesinin, hala eski-ilkel-hasta 
kalmasının sebeplerini dönemin popüler tartışma konusu olan armoni meselesine bağ-
lamaktadır. Tamamıyla ilkel kaldığını düşündüğü Şark müziği için, armoni usulünden 
faydalanması gerektiğini öneren Gökalp, müziğimizin terakkisini harsa ait olan milli 
ezgilerin çok seslendirilmesinde görür. Bu bölüm ise şöyledir:

“Şark musikisine gelince, bu tamamiyle eski halinde kaldı. Bir ta-
raftan çeyrek sesleri muhafaza ediyordu, diğer cihetten armoniden hâla 
mahrum bulunuyordu. Farabi tarafından Arapçaya nakolunduktan sonra 
bu hasta musiki sarayların rağbetiyle Acemceye ve Osmanlıcaya da nako-
lunmuşlardı. Diğer taraftan Ortadoks ve Ermeni, Keldani, Süryani kilise-
leriyle Yahudi hahamhanesi de bu musikiyi Bizans’tan almışlardı. Osmanlı 
memleketinde bütün Osmanlı unsurlarını birleştiren yegâne müessese ol-
duğu için, buna (Osmanlı ittihad-ı anâsır-ı musikisi) namını vermek de 
gerçekten çok münasipti” (Gökalp, 1923a: 139).

Osmanlı kültürel yapısının içerisinde barındırdığı çok çeşitliliğe değinen Gö-
kalp, Şark müziğinin geri kalmasını taşıdığı çeyrek sesler ve armoniden uzak kalmasına 
bağlar. Son Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin asri müzik anlayışı armoni-çok seslilik-
ten geçer.Şark müziğinin sahip olduğu tek sesliliğin zamanın ihtiyaçlarını karşılamadı-
ğını düşünen musikişinas ve aydınlarımız armoni meselesi üzerine hararetli tartışmalar 
yaşamışlardır. Fakat hepsinin ortak birleştikleri nokta, müziğimizin çok sesli olarak ifa-
de edilmesi gerektiğidir. Gökalp’in düşüncesini benimseyenler milli Türk müziği için 
halk melodilerinin çok seslendirilmesi gerektiğini savunurken, bazı musikişinaslar Türk 
müziğini tamamıyla bir kenara bırakıp, Garbın armoni kaideleri tam anlamıyla öğrenil-
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dikten sonra, Türk sanatkârlarının dehasından doğacak nağmelerin asıl milli Türk mü-
ziği olacağını söylemişlerdir. Gökalp’in izinden gidenlerin en önde gelenlerini Mahmut 
Ragıp Gazimihal, Halil Bedii Yönetken ve Vahit Lütfi Salcı oluşturur. Bu musikişinasla-
rımızın her biri halk ezgilerinin toparlanıp çok sesli üslupla işlenmesi gerektiğini söy-
lemiş hatta Salcı, Anadolu, Trakya ve Bulgaristan dolaylarında yaşayan Alevi ve Bektaşi 
kabilelerinde yaptığı folklor araştırmalarında, çok sesli unsurların var olduğuna işaret 
eden belgeler yayınlamıştır. Salcı, Cumhuriyet döneminde musikişinaslarımızı sürekli 
karşı karşıya getiren armoni meselesine yaptığı bu tespitlerle ayrı bir platform oluşturur. 
Onun bu tespitleri, Gökalp’in de yazısında dikkat çektiği Türk müziğinin taşıdığı çeyrek 
seslerden, yani makamsal yapısından ötürü çok seslendirilemeyeceğini iddia edenlere 
cevap olmuştur.4

“Milli musiki” başlığı altında öncelikle Şarklı ve Garplı ayrımına değinen Gö-
kalp, ülkemizde var olan müzik türlerini açıklayarak bunlardan hangisinin milli müzik 
sayılabileceğine, yazısının devamında şu görüşleri ile açıklık getirmeye çalışır.

“Bugün, işte şu üç musikinin karşısındayız: Şark musikisi, garp mu-
sikisi, halk musikisi. 

Acaba bunlardan hangisi, bizim için millidir? 
Şark musikisinin hem hasta, hem de gayr-ı milli olduğunu gördük. 

Halk musikisi harsımızın, garp musikisi de yeni medeniyetimizin musiki-
leri olduğu için her ikiside bize yabancı değildir. O halde, milli musikimiz, 
memleketimizdeki halk musikisiyle garp musikisinin imtizacından doğa-
caktır. Halk musikimiz, bize birçok melodiler vermiştir. Bunları toplar ve 
garp musikisi usulünce (armonize) edersek hem milli hem de Avrupaî bir 
musikiye mâlik oluruz. Bu vazifeyi ifa edecek olanlar arsında Türk ocakla-
rının musiki sahasındaki programı esas itibariyle bundan ibaret olup, bun-
dan ötesi milli musikarlarımıza aittir” (Gökalp, 1923: 138-140).

Her seferinde halk müziğinin milli Türk müziği olduğunu vurgulayan Gökalp, 
bu bölümde medeni müzik olarak Garp müziğini örnek gösterir. Onun için müzikte me-
deniyet armonidir. Bu yüzden Avrupaî bir medeni müziğe sahip olabilmemizin yolunun 
halk müziği melodilerinin armonize edilmesinden geçtiğini söyler. Gökalp’in milliyet ve 
medeniyet kavramlarından hiç ayrılamadan yazısında açıklık getirmeye çalıştığı müzik 
konusu, tamamıyla müzik sosyolojisi izleri taşır. Fakat yukarıdaki alıntıda dikkatimizi 
çeken ve fark ettirmek istediğimiz diğer bir müzik sosyolojisi kavramı Türk Ocakları’nın 
müzik sahasında izlemesi gerektiği programa dair zikrettiği ifadeleridir.

3. Gökalp’in Cumhuriyet’in Musiki İnkılâbına Zemin Hazırlayan Türkçü Meş-
rulaştırma Formülü
Çalışmanın bazı bölümlerinde Gökalp’in Türkçü ideolojisi ve bu ideolojiden et-

4 Salcı’nın armoni konusunda Ziya Gökalp’i destekleyen görüşleri için bkz: Vahit Lütfi Salcı, “Polifonik 
Musikilerimiz, Halk Armoni ve Kotrapuanları”, Milli Mecmua 140-141, s. 298-300. Vahit Lütfi Salcı, “Poli-
fonik Musikilerimiz, Halk Armoni ve Kotrapuanları”, Milli Mecmua 142-143, s. 298-300. 
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kilenen devlet ve kurum politikalarının olduğuna dikkat çekmiştik. Türk Ocakları’nın 
izlemesi gereken politikalara yukarıda aktardığımız sözleri ile doğrudan yol gösteren 
Gökalp, bahsettiğimiz bu etkiyi aktardığımız sözleri ile hissettirmektedir. Kaldı ki, Türk-
çülüğün babası olarak bilinen birisinin, Türk milli kimliğini tespit ve tanıtım amacını 
taşıtan bir kuruma etkisi kaçınılmaz tabii bir sonuçtur.5 Ona göre Cumhuriyet inkılâp 
ve kurumları, onun sürekli vurguladığı halk müziğinin armonize edilmesi meselesine 
odaklanmalı, bu hususta çalışmalar ve programlar oluşturmalıdır.

“Göklap, milli musikinin, halk musikisi ile garp musikisinin bir-
likteliğinden doğacağına inanır. Bu ve Gökalp’in diğer belirttiği halk me-
lodilerinin toparlanması hususu, yalnızca kendine ait bir düşünce değildir. 
Onunla bu düşünceyi paylaşan diğer aydınlar “Esaslar’ın basımından önceki 
on yılda Rauf Yekta Bey (1911), Musa Süreyya Bey (1915), Ahmet Cevdet 
ve Necip Asım (1916) makaleleri ile köylü Anadolu müziğini toplamak için, 
alanı dolaşmanın gereğini vurgulamışlardır” (Stokes, 2012: 62).

Gökalp’in kendi gibi düşünen aydınlarla ortak noktada buluştuğu bu fikirleri, 
sonrasında Mustafa Kemal’in müzik politikalarının yanı sıra, devrimden sonra devlet 
kurumlarının izlediği milli müzik politikalarını da etkilemiştir. TRT ve Maarif Encü-
menliği belirli heyetler oluşturarak ülkenin kırsal kesimlerinin taranıp, burada varo-
lan halk melodilerinin notaya-kayda alınması üzerine folklor çalışmaları başlatmıştır. 
Yirminci yüzyılın başlarında Doğu müzik sanatına yönelen Bartok, Vambergibi Batılı 
araştırmacıların bu çalışmalara hız kazandırdığı ayrıca bilinen bir husustur. Gökalp’in 
folklor araştırmalarına yön veren fikirleri Halil Bedii tarafından tam bir destek görmüş-
tür. Halil Bedii, 1936-1952 yılları arasında ülkenin dört bir tarafını diğer bir önemli 
folklor araştırmacısı Muzaffer Sarısözen ile dolaşmış ve edindiği bilgilerin bir bölümünü 
“Derleme Notları I”başlıklı bir kitapta toplamıştır. Bu kitabında ülkemizin bazı vilayet-
lerinde halkın yapmış olduğu müziği ve müziğin yer verildiği dini ritüeller, eğlence gibi 
her türlü sosyal aktivitenin detaylarını belgeleyen Halil Bedii, Türk’ün öz sesi olan halk 
nağmelerimizin belgelenmesinin milli müziğimiz için ne kadar önemli olduğuna dik-
kat çeker. Halil Bedii, ülkemizde milli ezgilerimizin halkın yapmış olduğu öz müziğin 
kendisinde saklı olduğunu, bunun için Rusların yaptıkları gibi Türkler de folklor araştır-
malarına gereken önemi vermeli ve artık sağlam bir Türk folkloru rehberi yazılmasının 
zamanının geldiğine değinir.6 Anlaşıldığı üzere Gökalp’ten etkilenen Halil Bedii, fikirleri 
ile Gökalp’i desteklediği gibi Cumhuriyet’in meşrulaştırma formülüne folklor araştırma-
larına bire bir katılım göstererek hayat vermiştir. 

5 Cumhuriyet döneminde yaşanan müzik tartışmalarının müzik alanından çıkıp toplum kimliğine müda-
haleye dönüştüğünü konu edinen kaynak için bknz: Ertan Eğribel, “Türk Müziğinde Devrim ve Bozulma: 
Geleneksel Osmanlı-Türk Müziği ve Kimliğinin Dışlanması Üzerine” Sosyoloji Yıllığı 22 içinde, Doğu Ki-
tapevi, İstanbul, 2012, s. 239. 

6 Halil Bedii Yönetken, “Rus Halk Şarkısı ve Glinka” Hayat, 16, 17 Mart 1927, s. 15-18. Aktaran: Cansevil 
Tebiş ve Bahattin Kahraman, Halil BedîYönetken’den Seçme Müzik Makaleleri, Türk Harf İnkılâbı Öncesi 
1922-1928 Arası, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2012.
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Gökalp ve kendi gibi düşünen aydınların Anadolu’nun taranarak halk melodi-
lerinin toplanması için önerdikleri yöntem, müzik sosyolojisinin doğrudan kullandığı 
alan-saha araştırması yöntemine uygun düşmektedir. Sosyolog kimliğinden ötürü bu tip 
yöntemlerin milli kültürün derlenmesi için ne kadar önemli olduğunun bilincinde ol-
duğunu düşündüğümüz Gökalp, Türklerin asıl milli müzik mirasının bu şekilde ortaya 
çıkarılabileceğinin üzerinde durmuştur.

Gökalp, milli Türk müziğinin ne olduğu hakkında bilgileri sunarken, müzik sos-
yolojisinin odaklandığı söylemleri doğrudan dile getirildiğini görmekteyiz. Yaşadığı dö-
nemin en ünlü Türkolog ve sosyoloğu sayılan yazar, milli Türk müziğinin halkın tekelin-
de geçmişten günümüze taşındığı üzerinde durur. Milli müzik görüşlerini tüm detayları 
ile açıkladığı “Türkçülüğün Esasları” kitabı, hala birçok günümüz müzik araştırmacıları 
tarafından sıklıkla başvurulan kaynaklar arasında yer alan Gökalp, milli müzik bahsine 
değinmeden önce hars ve medeniyet ayrımını açıklayan temel bilgilere yer vermiştir. 
Bunu belirtmemizdeki sebep, Gökalp’in milli müziği açıklamadan önce sosyoloji diliyle 
milliyet ve medeniyet kavramlarını açıklamasıdır. Bu da şu demek oluyor ki, Gökalp, 
milli müzik meselesini sosyolojik bir olgu olarak görmüştür ve öncesinde müziğin sahip 
olduğu sosyolojik konuma açıklık getirmiştir. 

Son olarak Gökalp’in müzik sosyolojisi ile olan yakınlığını ve yazısında geçen 
müzik sosyolojisi içeriklerini şu sözlerinden açıkça anlamak mümkündür.

“Memleketimizde, yan yana yaşayan iki musiki vardır. Bunlardan 
birisi halk arasında kendi kendine doğmuş olan (Türk musikisi), diğeri (Fa-
rabi) tarafından Bizans’tan tercüme ve iktibas olunan (Osmanlı musikisi) 
dir. Türk musikisi ilham ile vücuda gelmiş, taklitle hariçten alınmamıştır. 
Osmanlı musikisi ise, taklit vasıtasıyla hariçten alınmış ve ancak usulle 
devam ettirilmiştir. Bunlardan birincisi harsımızın, ikincisi ise medeniye-
timizin musikisidir. Medeniyet usulle yapılan ve taklit vasıtasıyle bir mil-
letten diğer millete geçen mefhumların ve tekniklerin mecmuudur. Hars 
ise usulle yapılmayan, hem de taklitle başka milletlerden alınmayan duy-
gulardır. Bu sebeple, Osmanlı musikisi kaidelerden mürekkep bir fen şek-
linde olduğu halde, Türk musikisi, kaidesiz, usulsüz, fensiz melodilerden, 
Türk’ün bağrından kopan samimi nağmelerden ibarettir. Halbuki Bizans 
musikisinin menşeine çıkarsak bunu da eski Yunanlılar harsı dahilinde gö-
rürüz” (Gökalp, 1923a: 28-29).

Yukarıda yer verdiğimiz alıntılarda ünlü ideoloğun Türklerin asıl milli müziği-
nin harsın tekelinde taklitten uzak olarak hayat bulan melodileri olduğunu savunur. Bu 
görüşlerini destekleyen bilgi ve çıkarımlara baktığımızda, hars ve medeniyet gibi kav-
ramlar ile açıklanmaya çalışılan Türk müziği, milliyet, ulusalcılık, halk, kültür gibi… 
sosyolojik kavramlarla bağlantılar gösterdiği için müzik sosyolojisi disiplinleri ile ince-
lenebilir. Ayrıca Gökalp’in döneminin en ünlü Türk sosyologlarından olması onun gö-
rüşlerinin sosyolojik olan devinimlerden uzak seyretmemesinin nedenlerini teşkil eder. 
Tam anlamıyla müzik sosyolojisinin gelişmesi geçirdiğimiz son elli yıla tekabül etse de, 
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dönemin Gökalp gibi sosyologların milli Türk müziğini tarif ederken, müziğin sosyo-
loji ile olan bağlantılarına dikkat ederek müzikte milliyet ve medeniyet gibi kavramları 
değerlendirdiklerini görebiliriz. Bu da şu demek oluyor ki, ülkemizde müzik sosyolojisi 
biliminin gelişim gösterdiği evreler, son Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine rastlar. 
Çünkü yaşanan toplumsal yenileşme hareketi dolayısıyla milli unsurların sosyoloji ile 
birlikte tarif edilmesini tetiklemiştir. Bunun sebebi diğer bir taraftan Türk toplumu-
nun ulusal bir toplum olma ihtiyacından teşekkül eder. Ayrıca “Batı dışında ama Batıya 
uyumlu, emperyal imkânlarından vazgeçmiş, ama kendi ulusal sınırları içinde büyük 
güçler tarafından rahat bırakılacak bir toplum modeli için Anadolu temelli bir Türkçü-
lük en uygun ideolojidir. Üstelik bu, Batıcı tercihe yerli bir temel sağlarken hedef alınan 
Osmanlı geçmişini de ulusun dışında, “yabancı” göstererek ötekileştirmeye yaramaktadır. 
Bu karara en uygun teorik temeli Gökalp sosyolojisi sağlayacaktır” (Ayas, 2014: 50).

Gökalp’in tarif ettiği milli kültür, halkçı zemin üzerinden ulus devletinin dina-
miklerinin belirlenmesine öncülük etmesinin yanı sıra topluma kazandırılmaya çalışılan 
Batılı üsluba da yeni meşruiyet alanları sağlamıştır. Ona göre milli kültür her toplumun 
kendine has değerlerine işaret ederken, medeniyet yapay ve suni olmasından dolayı milli 
olanla ayrılık gösterir. Gökalp’in kültür ve medeniyet tarifine göre halk müziği kültürü 
ve milli değerleri taşıyan bir yapıya sahipken, Osmanlı geleneksel müziği medeniyetin 
ürünü olmaktadır. Yani halk müziği Türk iken, Osmanlı müziği Türk değildir. Dolayısıy-
la Gökalp’e göre bir toplumun milli kimliğinin korunduğu yer kültürdür.

“…kültür milli olduğu halde, medeniyet milletler arasıdır… Milli 
kültüre dahil olan şeyler, usul ile fertlerin iradesiyle vücuda gelmemişler-
dir. Milli kültür ile medeniyeti birbirinden ayıran, milli kültürün bilhassa 
duygulardan, medeniyetin bilhassa bilgilerden mürekkep olmasıdır. İnsan-
da, duygular usule ve iradeye bağlı değildir” (Gökalp, 1923a: 39).

Gökalp’in kültür ve medeniyet ayrımına göre, toplumun geleneksel kimliğine 
zarar vermeden Batıcı siyaseti benimsemek, Türk kalarak Batılılaşmak mümkün hale 
gelmektedir. Onun bu Batıcı siyaseti, geleneksel Osmanlı müziğini milli kimliğin dışın-
da göstererek ötekileştirmiş, Osmanlı’nın mensup olduğu Doğu medeniyetinin özünde 
Bizans’a dayandığını ileri sürmüştür (Ayas, 2014: 52). Bu görüşe göre Osmanlı müziği 
Türk değil Bizans’ın malı olmaktadır.

Gökalp, temelde Türkçü ideoloji üzerinden geliştirdiği ve kültür-medeniyet ay-
rımıyla meşruluk kazandırmaya çalıştığı milli müzik fikirlerinin ve özellikle Şark müzi-
ğinin Farabi tarafından Bizans’tan alınmış olduğu iddiasının tam manasıyla gerçeği yan-
sıtmadığını düşünen çoğu musikişinas ve aydın zümre, kendisini sıklıkla eleştirilmiştir. 
Gökalp’in görüşleri ile Türk âlimleri arasında büyük bir boşluk yarattığını söyleyen İs-
mail Akçay, onun “Bedii Türkçülük” ünvanlı “Yeni Mecmua”da yayınlanan makalesinde-
ki eksiklikleri tespit ederek, Gökalp’in “Avrupa musikisi giremeden önce ülkemizde iki 
tür musiki vardı. Bunlardan biri Farabi tarafından Bizans’tan alınan Şark musikisi, diğeri 
eski Türk musikisinin devamı olan halk melodilerinden ibaret idi” (Gökalp, 1923b) söz-
lerinin yanlışlığını şu sözleri ile açıklar:
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“Avrupa musikisinin memleketimize girmesi Mahmud-u Sâni 
devrine musadiftir. Selim-i Sâlis arasında “Mehterhane” denilen Yeniçeri 
Musikası Davul, Zurnası, Nakkaresi, Borusu ile yegane askeri musikamız 
olduğu gibi havâs ve avâm nezdinde dahi münhasıran “Türk Musikisi” kul-
lanılmakta idi” (Akçay, 1994: 20)diyen Akçay, aynı başlıkta kaleme aldığı 
ikinci makalesinde Gökalp’in ortaya attığı memleketimizde iki tür müzik 
vardı görüşünün yanlış olduğuna doğrudan vurgu yapar. Şark müziğinin 
Bizans’tan Farabi tarafından alınması görüşünün aslı olmadığı gibi böyle 
bir iddianın ortaya çıkmasının tek sebebi olarak salon adamlarını gösterir. 
Ona göre bu kişiler, Garp müelliflerinde her ne görürler ise tetkik etmeden 
kabul etmeyi âdet edinmişlerdir. Sonrasında Gökalp’in Şark müziğini Bi-
zans’tan alınmış ecnebi bir müzik, halk şarkılarını da bizim asıl milli müzi-
ğimiz olarak göstermesinin tarihi hakikatlere uymayan bir iddia olduğunu 
söyleyen Akçay, “Türk edebiyatı Âşık Ömer’in Yunus Emre’nin şiirlerinden 
ibarettir; Nedim ve emsâli şairlerimizin sözleri milli değildir demesi ile bu 
iddia arasında hiçbir fark olmadığını ifade eder” (Akçay, 1995: 20).

“Konu en önemli bir kültür dalının menşei bakımından milliyeti tespit edilerek 
tutulacak yolu işaret etmektedir ki bunu ancak bir sosyolog ele alabilir. Aksi halde netice 
hüsran olur” (Üngör, 1968: 20) diyen Etem Ruhi Üngör, yazısının devamında Gökalp’i 
iki noktada hatalı bir noktada da şansız olarak görür. Hatalarından ilkini müziğin kay-
nağını Farabi’ye bağlaması olduğunu söyleyen Üngör, ikincisini ise, 1905 yıllarında Şeyh 
Ataullah (1842-1910), Şeyh Celaleddin (1848-1908), Şeyh Fahrettin (1854-1911) dede-
lerin ilk sistem çalışmalarından habersiz oluşu ile aynı zamanda Rauf Yekta (1871-1935) 
ve akabinde Dr. Suphi Ezgi (1870-1962)’lerin çalışmalarından da bir haber olmasına 
bağlar ve şu cümleleri ile devam eder.

“Yirmi yirmi beş yaşlarında iken Türkçülüğün Esasları adlı kita-
bını yayınlayan Gökalp, bu çalışmalardan nasibini almamıştı. Gökalp’in 
iki hatasının yanı sıra bir şanssızlığı da Türk musikisi hakkında yazılmış 
eserlerin en büyüğü olan Türk Musikisi Kimindir? Başlıklı Arel’in eserine 
yetişememiş olmasıdır” (Üngör, 1968: 20-21).

Yekta Bey, bir makalesinde Gökalp’in ortaya atmış olduğu asıl Türk musikisi-
nin halk musikisi olduğu iddiası karşısında, tekke musikisini örnek göstererek tekke 
musikisinin motif zenginliği bakımından halk musikisi melodilerine göre daha zengin 
olduğunu ve bu musikinin Bizans, Arap, Acem musikileriyle hiçbir alakası olmadığının 
ilmen ve tarihen kanıtlanmış bir hakikat olduğunu söyler.7

Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklama ve Gökalp’in yazısında aktardığı gö-
rüşler göstermektedir ki, Gökalp, müzik sosyolojisine uygun düşen ifadelere doğrudan 
cümlelerinde yer veren bir aydınımız olsa da, onun müzik fikirlerinin tarihi vesikalardan 

7 Bu yazı, Rauf Yekta Bey, “Rauf Yekta Diyor ki” Musiki Mecmuası, sayı: 448, Mart 1995, s. 4’de yer alır.
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uzaklığı sürekli eleştirilmiştir. Onun ortaya attığı bu görüş, Osmanlı müziğinin ötekileş-
tirilmesi için dönemin bürokrasisi ve Akçay’ın da belirttiği gibi Garp milletlerinde her 
ne görürlerse tetkik etmeden kabul eden Garpçı zümreye meşru bir alan kazandırmış-
tır. Fakat Gökalp’in halkçı meşrulaştırma8 hareketinin istenilen sonucu yaratmadığı gibi 
Cumhuriyet ve Atatürk’ün ilkesi ve özünü de tamamıyla ortadan kaldıracak bir şekilde 
musikişinas ve aydınları uygulamaya yöneltmiştir. “Cumhuriyet’i kuranların kafaların-
da, beyinlerinde, fikirlerinde Ziya Gökalp gibi büyük bir sosyologun etkisi olduğunu 
söylemek yanlış olmaz; yani Cumhuriyeti kuranların yüksek eğitim devrelerinde kendi-
lerine etki yapmış olan bir sosyolog” (Berker, 1980: 35).

 Gökalp’in milli müzik hakkında ortaya attığı iddiaların ulusallaşma süreci içe-
risinde olan Türk toplumunda alaturka-alafranga kavgasını körüklediğini söyleyebiliriz. 
“Bu süreç ve Batılılaşmacıların etkisiyle hız kazanan alafranga-alaturka kavgasına göre 
Batılılaşmayı savunlar alafrangacı, aman müziğimiz değişmesin diyenler de alaturkacı 
olarak nitelendirilmişlerdir. Baştan itibaren tamamen yanlış ve boşa kürek çekilmiş bir 
davadır” (Sun, 1980: 65). Gökalp’in Türk müziğinin geleceği hakkında olumsuzlukla so-
nuçlanan bu fikirleri tamamıyla Osmanlı kimliğinin Cumhuriyet döneminde kültürün 
dışına itilmesi için gerekli zeminin oluşmasına olanak sağlamıştır. Türk kültürünün asıl 
kaynağı olarak Anadolu köyleri gösterilmiş, şehirlerde medeniyetle iştigal eden Osmanlı 
kültürü başka milletlerden alınmış melez bir kültür olarak lanse edilmiştir. “Bu vurgu o 
kadar nettir ki, sınıfsal, sosyolojik bir halk tanımının yapılmaya çalışıldığı yerlerde bile, 
halkın esas tanımlayıcı özelliği Osmanlı olmamak, hatta Osmanlı’nın karşıtı olmak şek-
linde karşımıza çıkar (Ayas, 2014: 56).

Sonuç
Gökalp, hars-medeniyet ayrımı üzerinden geliştirdiği milli müzik görüşleri ile 

Cumhuriyet dönemi müzik politikalarına yön vererek dönemin müzik hayatı-sosyoloji-
sini etkilemiştir. Yaşanan kültür ve kimlik kargaşası içerisinde geleneksel Osmanlı mü-
zik mirasını reddedip asıl Türk müziğine ait ezgilerin halk müziği kaynaklarında saklı 
olduğunu ifade eden Gökalp, Cumhuriyet’tin medenileşme yolundaki adımlarına fikir-
leri ile meşruluk kazandırmış, toplumda müzik kültürü-kimliği üzerinde bir dizi kar-
maşaların doğmasına da zemin hazırlamıştır. Üstün sanatı temsil ettiği düşünülen Batı 
müziği tekniğine uygun eserler üretilmesi için Batının sahip olduğu müzik kaidelerin 
tam manasıyla öğrenilmesinin gerekliliğine vurgu yaparak, Cumhuriyet’in müzik eğiti-
mi politikalarının bu doğrultudaki uygulamalarına meşruluk kazandırmıştır. Devletin 
dayatmacı politikaları burada devreye girerek Türk müziği eğitim kurumları ve yayın 
organlarından tamamen dışlanarak, geleneksel müzikle aşina olan toplum kulağı tama-
mıyla yabancısı olduğu bir müzik ile yeniden kodlanmaya çalışılmıştır. Bunun yanında 
Gökalp’in milli müzik nağmelerinin saklı olduğunu ve asıl Türkün sesinin bu kaynaklar-
da aranması gerektiğine dair ileri sürdüğü fikirler, Cumhuriyet’in müzik kurumlarını bu 
minvalde çalışmaya yöneltmiştir. Bu hususta folklor araştırmaları ayrı bir önem kazana-

8 Bu İfade Güneş Ayas’a aittir.
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rak, kurulan heyetler yurdun dört bir tarafında folklor araştırmalarına başlamış, tespit 
edilen ezgiler nota ve kayda alınmıştır. O vakte kadar toplumun gözdesi olan Osmanlı 
müziği diğer bir tabirle saray ve çevresinde hayat bulan sanat müziği bulunduğu konum-
dan aşağı itilerek, halk müziği eserleri milli içeriğinden ötürü yüceltilmiştir. Gökalp’in 
tezine göre düşman görülen Osmanlı müzik mirası tamamıyla ötekileştirilerek, bir nevi 
toplumun müzik kültürü reddedilmiştir. Bu durum beraberinde müzik kültürü-kimliği 
tartışmalarına öncülük ederek müziğin sosyolojik ilerleyişine yön vermiştir. 

Cumhuriyet’in müzik hayatına baktığımızda Osmanlı müziği düşman, halk 
müziği dost ve medeniyetin ölçüsü ise Batı müziğidir. Yüksek sanata hayat veren Batı 
tekniğiyle işlenmiş milli bir müzik yaratmayı amaçlayan Gökalp ve beraberindeki mu-
sikişinas ve aydınlardan oluşan devlet kadroları, müziğin toplumsal realitesinden önce 
ideolojik olan fikirleri ile toplumun müzik hayatını yönlendirdiklerini söyleyebiliriz. Bu 
uğurda devletin yasalaştırarak uygulamaya koyduğu ve müzik sosyolojisi için en dikkat 
çekici husus Türk müziğinin belirli dönemlerde kurumlardan kovulmasıdır. Neticede 
Gökalp’in Türkçü-halkçı meşrulaştırma formülü Atatürk’ün yapmak istediği müzik dev-
riminin de temelini oluşturmuştur. Böylece Türkiye’nin müzik alanındaki Batılılaşma 
sürecinde hayat bulan sosyolojik gelişmelerde Gökalp’in rolü azımsanmayacak kadar 
etkili olduğunu söyleyebiliriz. Gökalp’in müzik alanında yeteri kadar donanımlı olma-
masına rağmen fikirlerinin bu kadar tutmasının sebebi, Cumhuriyet’in modernleşme 
yolundaki siyasal yönelişiyle tam anlamıyla uyumluluk göstermesinden kaynaklanır. 
Onun formülüne göre medeni ve modern bir müzik inşa etmemiz yolu Türk müziği-
nin gelenekten tamamıyla arındırılmasından geçmektedir. Bu fikirleri ile aslında müzik 
tartışmalarından uzaklaşıp kimlik tartışmalarının doğmasına ön ayak olan Gökalp, top-
lumda alaturkacılar ve alafrangacılar diye iki zümrenin ayrışmasına zemin hazırlamıştır. 
Geleneği yok saymayan hatta onun yok olmasına radikal bir biçimde direnç gösterip 
muhafaza edilmesi gerektiğine inanan alaturkacı zümre karşısında, Gökalp’in formülü-
nü kendilerine reçete olarak gösterip Şark müziğini doğrudan düşman olarak gören ve 
ortadan kaldırılması için çaba gösteren alafrangacı zümreler toplumda boy göstermiştir. 
Özetle Gökalp’in fikirlerinin Cumhuriyet rejiminin siyasi amaçları doğrultusunda işlev-
sel olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra fikirleri Cumhuriyet’in Batılı bir toplum ve 
dolayısıyla Batılı bir müzik inşa etmek yolundaki amaçlarına makul bir vitrin oluştur-
muştur. Yani onun bu fikirleri o yıllarda yapılan müzik reformu çerçevesinde değerlen-
dirilmiş ve Türklerin kendine ait milli bir müzik oluşturma çabaları büyük ölçüde bu 
anlayış üzerinden yapılandırılmaya çalışılmıştır. Fakat tüm bu girişimler toplum tara-
fından dirençle karşılandığından tam manasıyla hedeflenen sonucu verememiş olsa da, 
yapılan çalışmalar ve halk müziğine ait ezgilerin armonize edilerek yeni müzik adına 
bestelenen eserlerin hepsinin niteliksiz olduğunu söylemek acımasızlık olur. Örneğin 
operet kralı olarak müzik tarihimizde yer alan ve kendisinden ünlü Türk araştırmacısı 
Celal Esad Arseven’in övgüyle bahsettiği Muhlis Sabahattin ve Cumhuriyet’in önde ge-
len bestecilerinden Türk beşlilerinin kendi ezgilerimizle hayat verdikleri çok sesli eserler 
Cumhuriyet’in hedeflediği medeni müzik siyasetinden uzak olmayan, müzikal anlamda 
nitelikli eserlerdir. Ne var ki kendi bestecilerimiz tarafından bestelenen bu eserler, toplu-
mun müzik zevkine hitap etmediğinden ötürü Cumhuriyet’in Batılılaşma serüveninde 
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başka bir sosyolojik handikapla karşı karşıya kalmışlardır. Toplumun müzik tercihi ve 
beğenisi bu eserlere gereken ilgiyi göstermediğinden bu eserler halk tarafından hak et-
tiği rağbeti görmemişlerdir. 

Sonuç olarak devletin müzik politikalarındaki tutarsızlık ve Gökalp gibi müzik 
ilmini derinlemesine bilmeyen, meseleye büyük oranda ideolojik bakan kişilerin teke-
linde Türk müziğinin Batılılaşma çabaları istenilen sonucu verememiştir. İzlenen müzik 
politikalarının ve müzik hayatında yaşanan sosyolojik gelişmelerin baş aktörü olarak 
Gökalp ve ideolojik olarak geliştirdiği milli musiki formülünü gösterebiliriz.
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BEHÇET NECATİGİL’İN “İPLİK”  ŞİİRİNDE GELENEĞİN YANSIMASI

THE REFLECTION OF THE TRADITION IN BEHÇET NECATİGİL’S 
POEM, CALLED “İPLİK”

Özkan UZ1

ÖZET

Bu çalışmada, modern Türk şiirinin önemli isimlerinden Behçet Necatigil’in şiir 
hakkında görüşlerinden hareketle “İplik” şiirinin biçim ve içerik yönünden incelenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Şiirlerinde divan şiiri mazmunlarına, geleneğine sıkça yer veren Necatigil’in 
“İplik” şiirinde geleneği nasıl yansıttığı belirtilerek okuyucuların ilgisine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Behçet Necatigil, Gelenek, Divan Şiiri.

ABSTRACT

This study aims at analysing “İplik”, written by Behçet Necatigil who is one of 
the most important names of modern Turkish poetry, in terms of form and content from 
his points of view on the poetry.

This study is presented to the reader in the aim of indicating how the tradition 
is reflected in İplik, the poem of Necatigil who often gives a place in his poems to the 
rhymes and the tradition of Ottoman poetry.

Keywords: Behçet Necatigil, Tradition, Ottoman Poetry. 

İPLİK
Bilinmesin daha iyi 
Kimin kimden ne aldığı
İplik kördüğüm olmuş

1  Araş. Gör. Dr., Tunceli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ozkanuz@hotmail.
com
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Çözemedim ipliği.

Baki geldi aklıma 
Bakiden sonra Nedim
Gül deyince bülbül,
Gece Leylâ deyince

Bunlar benim yazdığım
Sen başkalarını koy
Bunların yerine.
Siz Fuzûlî diyebilirsiniz,
Ben Fuzûlî demedim.

Titrek mum ışığında
Bir sırça kadeh 
Pir-i muganla saki
Kadehim içinde 

Gelir Yahya, Kemâle
Yahya, Kemâlde biter.
İsimler, isimler, isimler
Doldu defter.

Ama bunların topu
Şair mi, nâzım
Ben olsam onların yerinde 
Yazmazdım
Behçet NECATİGİL (2012: 449).

“Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup 
kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre 
ve davranışlar, an’ane”(TDK Sözlük, 2011) gibi anlamlara gelen gelenek, Türk edebiya-
tında terim olarak, modern Türk şiirini besleyen iki kaynağı karşılar: divan edebiyatı, 
halk edebiyatı (Macit, 2011: 1). Modern dönem Türk şairlerinden Behçet Necatigil de 
şiirlerinde Divan edebiyatının zengin hayal gücü ve imkânlarına yer veren şairlerdendir.

Bu yazıda çağdaş Türk şiirinin önemli isimlerinden Behçet Necatigil’in şiir dün-
yasından hareketle, geleneği kullanma bağlamında “İplik” adlı şiirinin biçim ve içerik 
yönünden incelenmesi amaçlanmıştır.

Necatigil her şeyden önce bir kültür şairidir. Geniş bir yelpazeye sahip olan şiir-
leri, dinî, tarihî, mistik birçok kültür ögesini içerisinde barındırdığı gibi; yalnızlık, savaş, 
şehir gibi günümüz sosyal değerlerini de şiirlerine taşımakta başarılıdır. Onun şiirlerin-
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de her zaman, görünmeyen, bilinmeyen bir yön mutlaka vardır. Bu da bilgi olmadan şiir 
yazılamayacağını göstermektedir.

TDK sözlüğünde kelime anlamı; “Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma 
maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri”; “Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş 
durumu”, “Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi” olan iplik (TDK Söz-
lük, 2011), Divan şiirinde özellikle sevgilinin saçı ve canını temsil eden Farsça “rişte” 
kelimesiyle karşılık bulur. Genelde bir silsileyi anlatmak için ipliğe bir şeyleri dizmek 
sözü de bunlarla bağlantılıdır. 

“İplik” adlı şiirde de ipliğin bir silsileyi, geleneği, süreci çağrışım yoluyla anlat-
ması özelliği kullanılmıştır. İplik kelimesi, biri beş, diğerleri dörder mısradan oluşan altı 
bentten oluşan şiirin sadece ilk bendinde geçmektedir. Diğer bentlerde de bir sürecin 
karşılığı olarak kendini belli ettirmektedir. 

Geleneksel kültürümüz, bir kültür şairi olan Necatigil’in şiirlerine de yansımış-
tır. Fakat Necatigil, sadece eskilerle yetinmenin şiiri tekrara, yozlaşmaya sürükleyeceğini 
düşünür. Hem doğu hem de batı kültürünü iyi tanıyan Necatigil, şiirde ilerlemeden ya-
nadır. Çağdaş şiirin, eskiye göndermelerde bulunarak ilerlemesini savunur. Geleneksel 
motiflerle çağdaş motiflerin kaynaşması gerektiğini vurgular (Necatigil, 1999: 99).  İplik 
şiirinde, şiirin gelenekten beslendiği konusunu ilk dizede hissettirir: 

“Bilinmesin daha iyi 

 Kimin kimden ne aldığı”

mısraları bu beslenmeye göndermedir. Kültürün tarihi ve coğrafyası belli değildir. Bu 
mısralar geçen zaman sürecinde hangi şairin, kimden, ne ölçüde etkilendiğini bilmenin 
zor olduğunun ifadesidir. Şair, isimlerin çok önemli olmadığını, önemli olanın kültü-
rü yaşatmak olduğunu, vurgulamayı amaçlamıştır. Bu kültür alışverişinin sıklığını ve 
belirsizliğini de bir sonraki mısrada “kördüğüm olmak” deyimiyle ifade eder. Çözüle-
meyen, çözülmesi neredeyse imkânsız olan düğüm anlamına gelen “kördüğüm”, burada 
şairlerin kültürel alışverişinin belirsizliğe ulaşmasının karşılığı olarak kullanılmıştır. Bu 
alışveriş sadece eski ile yeni kaynaşması değil, müstakil dönemler içerisinde kültürel 
alışveriş olarak da düşünülmelidir

“İplik”te kültür öğelerinin kullanılmasına, kendidevrinde Sultanü’ş-şu’ara unva-
nını kazanan XVI. yüzyıl Divan edebiyatı şairlerinden Bâkî ile başlanmış; XVII. yüzyılın 
önde gelen şairlerindenNedîm ile devam edilmiştir. Arka arkaya gelen yüzyılların zirve 
isimlerine şiirin ikinci bendinde yer veren Necatigil, Divân şiirinin en önde gelen ismi 
Fuzûli’yi bir sonraki bentte anmaktadır. Üçüncü dizede büyük şair Fuzûlî’yi anarken, 
fuzûlî kelimesini “işe yaramaz, gereksiz” anlamına da gelecek şekilde tevriyeli kullana-
rak okuyucuyu düşünmeye sevk etmiştir.

Türk edebiyatının sınırlarını aşıp evrensel boyutlara ulaşan gül-bülbül mazmu-
nu ve Leylâ ile Mecnun hikâyesi de “İplik”te yer bulur. Ulusallıktan evrenselliğe ulaşmayı 
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destekleyen Necatigil, gül denince akla bülbülün geleceğini belirtmektedir. Evrenselliğe 
ulaşan gül-bülbül mazmununda gül sevgiliyi, bülbül ise âşığı simgeler. Gülün dikenleri 
de şiirde adı anılmayan rakibi simgeler. Bülbül, açılması için gonca güle sürekli şakımak-
tadır. Gonca gül açılana kadar akşam olmuş, bülbülün ömrü gülü görmeye yetmemiştir. 
Bülbülün kanını içen gülün rengi de kan kırmızısı rengini almıştır. Sevgili-âşık-rakib 
ilişkisinde gül deyince bülbülün akla gelmesi kaçınılmazıdır (Pala, 2002: 182).Necati-
gil de bu mazmuna dikkatleri çekmektedir.2 Aşk yüzünden delirmenin simgesi ise Me-
cnûn’dur. Hikâyenin diğer kahramanı olan Leylâ, kelime anlamı olarak Arapça’da gece 
anlamına geldiği gibi zulmeti / karanlığı çağrıştırdığı için hikâyenin kahramanı Leyla’yı 
işaret eder. 

Divân edebiyatında önemli bir yeri olan, şem ile pervane hikâyesinin kahra-
manlarından şem (mum), meclisi aydınlatması özelliğiyle Necatigil’in şiirinde yer alır. 
Fuzûlî’nin Leylâ ile Mecnûn mesnevisinin bir bölümünde mum ile sohbet eden Leylâ’ya 
telmihte bulunarak mum, Leylâ, Fuzûlî arasında bir ilişki (tanasüp) kurulabilir.

Bu mazmunlarla birlikte “pir-i mugan” mazmunu da “İplik” şiirinde yer bulur. 
İçki meclisinde, meclisin en yaşlısı ve en kıdemlisi olan pir-i mugana herkes saygı duyar. 
Herkesin kadehine kendisinin takdir edeceği kadar içkiyi o sunar. Pir-i mugan, tasav-
vufî anlamdamürşid-i kâmildir. O, kilisede olağanüstü işleri yapacak güçtedir (Çetin, 
2013: 327). Dünya nimetlerine değer vermeyen bu kişinin sözleri de bilgece olduğu için, 
meyhaneye gelenler ona saygı duyar. Pir-i muganın geçtiği bentte, mum, sırça, kadeh, 
saki kelimeleri de bu yakın ilişkilerinden (tenasüp) dolayı bir arada kullanılmıştır.Gö-
rüldüğü gibi Necatigil, Divan edebiyatından alınan mazmunları çağın şartlarına uygun 
şekilde modern şiire uyarlayarak yeniden üretmiştir (Çetin, 2013: 317).

Bir yazısında “Güzelim tevriyeler! Divan şiirini yarı yarıya, onlardan bol bol fay-
dalandığı için severim.(…)Özellikle son yıllarda Divan şairlerimizin tevriye zevki düşün-
dürüyor beni. Hoşuma gidiyor. Anlam kaymaları, değişik çağrışımlar yaratmaktan yana, 
Türkçemiz ne kadar zengin!” (Necatigil, 1979: 42) diyerek tevriye hakkındaki düşün-
celerini belirten Necatigil, “İplik” şiirinin beşinci dizesinde de Yahya-Kemâl ile tevriye 
yapmıştır. Yahya ve Kemâl isimlerini kullanarak geleneğin önde gelen isimlerinden Şey-
hülislam Yahya ile Divân şiirinin olgunluğa ulaşmasını ve modern dönem şairlerinden 
Yahya Kemal ile Divân şiirinin son bulduğunu da vurgulamayı amaçlamaktadır.

Necatigil, şiirin sonunda açık bir kapı bırakır. Şiirinde yer verdiği şairlerin bu-
gün anlaşılamamasına dair ince bir yakınmada bulunur.

Şiirde serbest nazmı ve saf dili savunan Necatigil’in bu tutumu “İplik” şiirinde 
de görülmektedir. Şiir, her ne kadar dörtlükler şeklinde yazılmış gibi görünse de serbest 
nazım şekli kendini daha çok hissettirmektedir. Dörtlükler kendi içerisinde kafiyeli ol-
masa da,

2  Ayrıca gül-bülbül mazmunu için bkz. Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, 
(Haz. Cemal Kurnaz), TDV, Ankara, 1993, s. 82.
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“Gelir Yahya, Kemâle                                            

Yahya, Kemâlde biter.

İsimler, isimler, isimler

Doldu defter.

Ama bunların topu

                            Şair mi, nâzım

                            Ben olsam onların yerinde 

Yazmazdım”

şeklinde farklı yerlerde ses örgüsüne dayalı kafiyeler mevcuttur. 

Nurullah Çetin’in de belirttiği gibi Necatigil, “Divan edebiyatıyla ilgili yazı ve 
konuşmalarında dolaylı da olsa genellikle tartışmalı konulara eğilmiş ve Divan şiirinin 
yanında yer almış ve onu savunmuştur. Ayrıca divan şairleriyle ilgili değerlendirmelerde 
de bulunmuştur.” (Çetin, 2013: 135). Hem geleneğe bağlı olan hem de çağının ötesini ya-
kalayan Necatigil, şiirini kültür öğelerini kullanarak oluşturmuştur. Ona göre şiir, kültür 
ve bilgi birikimi gerektirir. Necatigil birçok kültür öğesini şiirinde kullandığı gibi, Divan 
edebiyatı geleneğine de şiirlerinde yer vermiştir. Bunu, şiirlerinde Divan şiiri motiflerine 
yer vererek veya bu motifleri hissettirmekle sağlamıştır.
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KİTAP İNCELEMELERİ 

KIZILBAŞLIK, ALEVİLİK, BEKTAŞİLİK, TARİH-KİMLİK-İNANÇ- RİTÜEL

 Olcay TİRE1

Derleyenler: Yalçın ÇAKMAK; İmran GÜRTAŞ, Ankara, İletişim Yayınları, 
2015.

Alevilerin 90’ların başından itibaren kendilerini ifade edebilmeleriyle birlikte, 
Alevilerin tarihi, kimliği ve inancı ile ilgili konular araştırmacıların ilgi alanları içeri-
sinde yer almaya başlamıştır. Alevilik ile ilgili çok sayıda kitap yayınlanmıştır, fakat bu 
kitaplar ya tarihi, ya kimliği ya da inancı üzerine yoğunlaşmışlardır. Ancak bu kitap, 
alanlarında uzman farklı sosyal bilimcileri bir araya getirerek üç başlığı tek bir kitapta 
toplamıştır. Bu nedenle, alana önemli bir katkı sunacağını düşünmekteyim.

Kitap, sunuş ve giriş kısımları sayılmazsa tarih, kimlik, inanç ve ritüel olmak 
üzere üç bölümden oluşmaktadır. Tarih bölümü on iki, kimlik bölümü sekiz, inanç ve 
ritüel bölümü dört makaleden meydana gelen kitap, Yalçın Çakmak ve İmran Gürtaş 
tarafından derlenerek 2015 yılında İletişim yayınlarından çıkmıştır. Kitapta yer alan 
tüm makaleleri tek tek incelemek mümkün olmadığından belli başlı makaleler ince-
lenecektir.

Çalışma tarih bölümüyle, aynı zamanda en uzun bölüm ile başlıyor. İlk olarak 
Ahmet Karamustafa’nın “Anadolu’nun İslamlaşması Bağlamında Aleviliğin Oluşumu” 
(sy: 43-55) adlı makale irdelenecektir. Bu makalede, Aleviliğin oluşumunun Anado-
lu’nun İslamlaşması tarihiyle iç içe olduğu belirtilmektedir. Yazara göre, Anadolu’nun 
nasıl İslamlaştığını bilmeden Aleviliğin oluşumunu anlamak imkânsızdır. Fakat bu-
rada sadece, kökenleri Türkmen olan Aleviler ele alınmıştır; Kürt ve Zaza Alevilerin, 
Arap Alevilerin nasıl Alevi oldukları açıklanmamıştır.  

Rıza Yıldırım, “Bektaşi Kime Derler: Bektaşi Kavramının Kapsamı ve Sı-
nırları Üzerine Tarihsel Bir Analiz Denemesi” sy: 71-109

Yıldırım,  Bektaşi kavramının içeriğini ve sınırlarını tarihsel süreçte açıklama-
ya çalışırken, Aleviliğin ve Bektaşiliğin aynı şeyler olmadığını ifade etmektedir. Ma-
kalede 1

Bektaşiliğin tarihsel süreç içinde, bir tarikat olarak çıktığı ve bu özelliğini dai-
ma koruduğunu, ancak Aleviliğin bir tarikat olmadığı vurgulanmaktadır.  Bu nedenle, 

1   Öğretim Görevlisi, Tunceli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, olcaytire@tunceli.edu.tr.
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Bektaşi yol ve erkânını benimseyip gereğini yapan kişinin Bektaşi sayılacağı, fakat Ale-
viliğin soydan geçtiği belirtiliyor.

Ayfer KARAKAYA STUMP, “Alevi dede Ailelerinin Özel Arşivlerindeki 
Belgeler: Genel Bir Değerlendirme”, sy: 131-141

Bu makalede, Türkiye’deki Alevi-Bektaşi topluluklarına kamusal alanda görü-
nürlük kazandıran 1990’ların başındaki Alevi Kültürel Canlanışı’nın, şimdiye kadar 
hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir kaynak külliyatını açığa çıkardığı vurgulanı-
yor. Bu külliyat, alevi dede ailelerinin özel arşivlerinde nesillerce korunan Osmanlı 
Türkçesi, Arapça ve Farsça belge ve yazmalardan meydana gelmektedir. Bu belgelerin 
kesin sayısı hakkında bilgi olmamakla birlikte, yazar yüz yirmi (120) alevi belgesine 
ulaşmıştır. 

Alişan AKPINAR, “II. Abdülhamit Dönemi Devlet Zihniyetinin Alevi Al-
gısı”, sy: 215-227

Bu makale, Osmanlı devlet adamlarının Alevilerle ilgili raporlarını konu edin-
miştir. Bu raporları, Osmanlı valileri Alevilerle irtibata geçmeden Sünni halk arasında 
anlatılanlara dayanarak kaydetmişlerdir. Raporlara göre Alevi/Kızılbaşlar her ne kadar 
kendilerine Müslüman deseler de buna itibar etmemek gerekir, inanç ve ibadet bi-
çimleri batıldır, bunlar putperest topluluklardır. Raporlarda Alevilerin cem ibadetleri 
aşağılanmış, Alevilere asla güvenilmemesi gerektiği ve namusun Aleviler için önemli 
olmadığı vurgulanmıştır. Aleviler devlet tarafından, gerçek İslam’a döndürülmesi ge-
reken sapkın ve cahil topluluklar görülmüştür. Bu topluluğu, cehaletten kurtarmak 
ve gerçek İslam’a döndürmek için yapılması gereken Alevi/Kızılbaşların yaşadıkları 
bölgelere cami, medrese ve okullar açılmalı. Maalesef günümüzde de, Alevilere karşı 
aynı algı ve Sünnileştirme çabaları devam etmektedir. 

Erdal GEZİK, “Bu Yol Nereden Gelir? Anadolu Aleviliğinin Başlangıcını 
Aramak”, sy: 259-271

Yazar, Anadolu Aleviliğin tarihsel başlangıcı ile ilgili olarak iki görüşün (13. 
ve 15-16. yüzyıllar) var olduğunu, ancak bu iki görüşte de eksiklikler olduğunu vurgu-
luyor. Bu görüşlerden birincisi (13. yüzyıl) Hacı Bektaşi Veli çevresinde odaklanırken, 
ikincisi Safevi müdahaleleri ve Şah İsmail etrafında şekillenmiştir. Yazar, Anadolu Ale-
viliğini üç kaynağa dayandırmaktadır. Birincisi tasavvuftur. 900’lere kadar karşılaşılan 
bireysel sufizmin ortaya çıkışı ile 13. Yüzyıl ortalarından itibaren karizmatik dervişler 
çevresinde gelişen popüler sufizmdir. İkinci kaynak Şii ve aşırı Alici gruplardır. Üçün-
cü kaynak ise, antik İran kültürü ve dinsel dünyasının devamcıları olarak görülen 
Hürremiler’dir. 

 “Kimlik” konusunu ele alan ikinci bölüm, bence çalışmanın en değerli bölü-
mü olarak düşünülebilir. Çünkü Alevilik ile ilgili bilimsel araştırmaların çok olmasına 
karşın,  Aleviler de kimlik olgusunu ele alan bilimsel araştırmalar oldukça azdır. Bu 
bölüm Ali Yaman’nın “İnanç Özgürlüğüne İlişkin Uluslararası Birikim ve Türkiye’de 
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Din Devlet İlişkileri Bağlamında Alevilik Sorunu” adlı makale ile başlıyor. sy: 271-287 

Makalede, Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de devletin belli bir mezhebin 
(Sünnilik) yanında yer aldığı, Aleviliğin marjinal, din dışı, toplum dışı bir topluluk 
olarak görüldüğü vurgulanıyor.  Sünni topluluğun bütün inanç ve eğitim hizmetle-
ri devlet tarafından finanse edilirken, Aleviler kendi kaderlerine terk edilmişlerdir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi ve hizmetleriyle sadece Sünni halka hizmet vermek-
tedir. 12 Eylül Askeri darbesinden sonra zorunlu hale gelen ‘Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi’ derslerinin içeriği ve dersleri veren öğretmenler de Sünni inanç ve kültürüne göre 
oluşmaktadır. Bütün bunlar ve Cem evlerine ilişkin yasal bir statünün verilmemesi 
Alevilerin ötekileştirildiğini göstermektedir. Bu makale, Türkiye’de din ve vicdan öz-
gürlüğü konusunda olumlu bir noktada olmadığımızı göstermesi bakımından önem-
lidir. Devletin dışında Sünni halkın çoğunluğu da Alevileri yok saymaktadır, Alevilere 
baskı yaparak kendi inançlarına zorlamaktadırlar.

İmran GÜRTAŞ, “Dersim Alevilerinde Kimlik İnşası ve Travma”, sy: 309-327

Yazar, Dersim Alevi kimliğinin 1938 Katliamından dolayı genel Alevi kimli-
ğinden önemli farklılıklar gösterdiğini vurguluyor. 1938’e kadar Dersim Alevilerinin 
tarihsel kimliğini oluşturan iki temel unsur vardır: Aşiret ve Ocak. Her ferdin üyesi 
olduğu bir aşireti ve pir-talip ilişkisiyle bağlı olduğu bir ocağı bulunmaktaydı. Fakat 38 
Katliamından sonra Dersim kimliğini oluşturan aşiret ve ocak kurumu önemli oranda 
tahribat görmüştür ve uzun yıllar kendisini bir kimlik olarak ifade edememiştir. 90’lı 
yıllardan itibaren Dersim yeni bir kimlik arayışına girmiştir. Bu yeni Dersim kimli-
ğini, kolektifleştirilmiş travma inşa etmiştir. Dersim’de Alevilik, etnik üstü kapsayıcı 
özelliğinden dolayı travma ve hatırlama ekseninde yeniden inşa edilmek istenen kim-
liğin baskın üyesi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yeni kimliğin inşa öğeleri olarak 
kutsal ziyaret yerlerinin yeniden hatırlanması, yerleşim yerlerinin eski adlarının talep 
edilerek cadde sokak adlarının değiştirilmesi ve gelişen yeni ekolojik bilincin Alevi 
kimliğine eklemlenmesi sonucu Dersim özgülünde yerelleştirilen bir Alevi vurgusu 
ön plana çıkmaktadır.

İlker KİREMİT, “Nusayriler (Arap Alevileri) Üzerine Bir Değerlendirme: 
Kimlik ve Öteki Olma”, sy: 369-397

Bu makalede Nusayriliğin ne olduğu, Nusayrilerin kendilerine neden Arap 
Alevi’si dedikleri ve Cumhuriyetle birlikte neden Türk kimliği içinde değerlendirildik-
leri etraflıca anlatılıyor. Ayrıca yazar Nusayrilerde mezhebi yapılanmanın Arap dili ve 
kültürünün yarattığı zemin üzerinde işlediğini, bu nedenle Nusayri Aleviler de milli-
yetçiliğin ön planda olduğunu ve kapalı toplum yapısına sahip olduklarını vurguluyor.

Ercan GEÇGİN, “Alevi Milliyetçiliği Mümkün mü?”, sy: 423- 449

Yazarında belirttiği gibi makale Alevi milliyetçiliğinin varlığını ortaya koy-
maktan ziyade, Aleviliğin milliyetçiliğe evrilecek şekilde Aleviciliğe doğru yol aldığını 
dikkat çekmeye amaçlamaktadır. Alevicilik ideolojik bir konumlanışa sahip olduğun-
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dan, siyasal ve kültürel alan Aleviliğin kimlik inşasında ve etnik kimliğin yeni kuşak-
lara devredilmesinde önemli bir işlevsellik göstermektedir. Aleviler ideolojiler bularak 
Aleviciliği sürdürmektedirler. Bu ideolojiler Kemalizm, sosyalizm, Kürt Siyasi Hare-
keti’nin etnik ideolojik çevresi ve İslamcılık şeklinde sınıflandırılır. Aleviler yıllardır 
farklı siyasal akımların tahakkümleri altına girmişlerdir. Bu da Aleviciliğin bir siyasal 
akım olarak (parti) her ortaya çıkışında başarısız olmasına neden olmuştur. Alevilerin 
farklı siyasal akımların etkileri altına girmeleri, Alevilerin sivil örgütlenişinde de tek 
bir yapıda toplanmalarına engel olmuştur. Alevi Bektaşi Federasyonu, Cem Vakfı, Eh-
libeyt Vakfı, Caferi Örgütlenmeleri gibi çok farklı ideolojik yönelimleri olan Alevi sivil 
örgütleri bulunmaktadır. Yazar, Alevilerin hak ve özgürlük talepleri giderilmedikçe 
Alevi milliyetçiliğinin yeniden üretileceğini fakat Aleviciliğin bölgesel anlamda parça-
lanmış olması ve siyasal sistemin oluşturduğu engellerin, siyasal bütünlüğe dayalı bir 
Alevi milliyetçiliğinin oluşmasını engellediğini ve engelleyeceğini vurguluyor.

Dilek KIZILDAĞ SOILEAU, “Alevilikte Ziyaret Geleneğine Bir Örnek: Elif 
Ana”, sy: 503-519

1990’ların başlarından itibaren Aleviler arasında örgütlenme çabaları yoğun-
laşmış dernek, vakıf, cem evleri gibi yapıların yaygınlaşmasıyla Elif Ana ziyareti de 
Alevi kimliğinin yeniden üretildiği bir mekân konumuna gelmiştir. Makale, Alevi 
inancında yaygın olan türbe, yatır, ziyaret kültlerinden birini oluşturan Maraş Pazar-
cık Akdemir köyünde yapılaşmış olan Elif Ana ziyaretini konu ediniyor. Yazar, Elif 
Ana’nın kim olduğu, insanların Elif Ana’ya ziyaretlerinin nedenleri hakkında bilgi ve-
riyor ve Elif Ana’yla ilgili hikâyeler anlatıyor.

Kitapta, tarih kısmı gayet açıklayıcı olmuştur. Ancak Alevi kimliğinin kuruluş 
sürecinde önemli bir rol oynayan, 1938 Dersim Katliamı tek başına incelenerek bu 
oluşuma katkı sunan diğer travmatik öğelere değinilmemiştir. Örneğin yakın zaman-
da vuku bulan; 1995 Gazi Mahallesi Olayları, 1993 Madımak Yangını, 1980 Çorum 
Katliamı ve 1978 Maraş Katliamı bunlardan bir kaçıdır. Bu olayların siyasi ve toplum-
sal sonuçları Alevilerin örgütlenişinde,  kimliklerinde oldukça etkili olmuştur. Sadece 
Sivas Katliamı sonrası kurulan çok sayıda Alevi Derneği ve vâkıfı bunun kanıtıdır.  Bu 
nedenle bu olaylara da değinilseydi kimlik kısmı daha açıklayıcı olabilirdi. 

Bununla birlikte kitap Alevileri Sünnileştirme derdinde olmayan akademis-
yenler tarafından yazıldığı için inanç kısmında, topluma yanlış olarak anlatılan cem 
ibadeti hakkında bir makale de olsa daha iyi olurdu. 
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JOSE ORTEGA Y GASSET, KİTLELERİN İSYANI: ERGUVAN YAYINLARI, 2007. 

Vahap ÇELİK1

İspanyol düşünür Jose Ortega y Gasset’nin en ünlü eserlerinden biri olan “Kit-
lelerin İsyanı” barındırdığı kimi özgün niteliklerinden dolayı çağdaş düşünce tarihinin 
de dikkate değer örneklerinden birini oluşturur. Düşünsel örgüsü kışkırtıcı argümanlar 
ve sihirli cümleler üzerine inşa edilmiş olan eserin bu niteliğine değinmeden önce, onun 
kuruluşunun yapı taşlarını oluşturan düşünce ve olgulara yönelik çözümleyici bir anla-
ma çabası, eserin söz konusu düşünsel ve kuramsal niteliğinin aydınlığa kavuşturulması 
doğrultusunda faydalı olacaktır. Aksi taktirde okur bu eserde, anlamca yüklü kelime-
lerin ve cümlelerin büyüsüne kapılıp kaybolma ve öne sürülen düşünceler arasındaki 
bağıntıları yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Kitabı daha iyi tahlil edebilmek için yazarımız hakkında biraz bilgi vermek 
yolumuza ışık tutabilir. Madrid’de gözlerini dünyaya açmış olan Jose Ortega y Gasset, 
Madrid ve Alman üniversitelerinde okudu. Ne söylediği kadar nasıl söylediğine de önem 
veren bu düşünür, Albert Camus’ye göre “Nietzsche’den sonra belki de en büyük Avrupalı 
yazar.”dır. Kültürel ve siyasal açıdan muhafazakar olan Gasset, tıpkı kimi diğer varoluş-
çu düşünürler gibi, insan ve varoluşu bağlamında, özün varoluştan önce geldiğini ileri 
sürer. Ona göre, taşa bir varoluş verilmiştir, onun olduğu şey olması için çarpışması, 
mücadele etmesi gerekmez; oysa, insan, içinde bulunduğu her anda, varoluşunu yeniden 
yaratmak, özünü belirlemek durumundadır. Bu, Alman İdealizmi’nin kavramlaştırma-
sıyla, taşın “kendinde şey” (Ding an sich) oluşu ile insanın “kendi için şey” (Ding für 
sich)  oluşu arasındaki ayrımı ifade eder. 

“Kitlelerin İsyanı”nın okuru, henüz ilk sayfalarda yazar ve onun söylemine karşı 
ön yargılar oluşturabilir. Hatta okur, aceleci bir tutumla Ortega y Gasset’ye yönelik ola-
rak, onun totalitarist bir düşünce eğilimine sahip olduğu suçlamasında da bulunabilir. 
Ancak ilerleyen sayfalarda okur, belki de kendisine tuhaf gelebilecek olan bir değişiklik-
le, bir çok noktada yazara hak vermeye başlayacaktır. Neden? Yoksa okurun kendisinin 
de mi totaliterleşmesi söz konusudur? Elbette ki hayır! Yazar, okurun ön yargılarından 
sıyrılabilmesinin olanaklarını da sunmaktadır okura.

Ortega y Gasset’nin bu çalışması 20. yüzyılın ilk yarısında yayımlanmış olması-
na karşın birçok nedenle hâlâ güncelliğini korumaktadır. Yüzeysel olarak ele alındığın-
da, bu kitabın kolaylıkla elitist (seçkinci) bir görüşün savunusu olarak değerlendirilmesi 

1   Sosyolog, vahapcelik90@hotmail.com
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mümkündür. Ancak derinliğine incelendiğinde, kitabın 20. yüzyılda Batı uygarlığını 
tehdit eden görüşleri ve rejimleri ele aldığını, bu görüşlerin hâlâ geçerliliğini korudu-
ğunu, Avrupa Birliği düzeninin sığlığının nedenlerini bize henüz o tarihlerde öngörerek 
açıkladığını gözlemleyebiliriz. Hatta belirtmeliyim ki haklı olduğunu kanıtlamak ister-
cesine yazılmıştır sayfalar; her sayfada biraz daha haklılık, biraz daha geçerlilik. Bunu, 
düşünürün oluşturduğu söylemdeki ana izleğin ne olduğuna daha yakından bakmayı 
deneyerek anlamaya çalışmak gerekir:

Ortega y Gasset, kitabın genelinde  “kitle” kavramı ve eylemleri üzerinde yo-
ğunlaşıyor. Peki  ”kitle” kavramı ile neyi ve kimleri işaret etmektedir? “Kitle”den “işçi” ya 
da köylü sınıfın anlaşılmaması gerektiği vurgulanır. Kitle, özel nitelik kazanmamış kişi-
lerin toplamıdır; yani “vasat kişi”dir. Kendi kendisini değerlendiremeyen, kendisini her-
kes gibi hisseden, yine de bundan gocunmayan kişidir bu söz konusu vasat kişi. Zeki kişi 
(seçkinler)  kendini aptallığın iki parmak ötesinde yakalar ve aptallıktan kaçınabilmek 
için çabalar. Oysa aptal kendinden hiç kuşkulanmaz. Kitle insanı mevcut durumdan ve 
seçkinlerden hep şikayetçidir. Kitle, seçkinleri hep eleştirir ama bu eleştiriler kulaktan 
dolma, kahvehanede oturup konuşan vasat insanların sıradan muhabbetlerinden başka 
bir şey değildir. Ayrıca Ortega y Gasset kitleyi barbarlıkla da itham eder: “Günümüzde 
kitle dünyada olup bitenler hakkında kesin fikirlere sahiptir. İyi ama bu yararlı bir şey 
değil mi? Hayır, zira fikirlere sahip olması kültürlü olduğu anlamına gelmez. Fikri gerçeğe 
meydan okumadır... Onları düzenleyecek bir kurumu kabullenmedikçe fikir ya da görüş-
lerden söz edilemez, tartışma sırasında başvurulacak bir dizi kurallar gerekir. O kurallar 
kültürün ilkeleridir. Hangi kurallar oldukları benim için önemli değil... Barbarlık kuralları 
diye bir şey yoktur. Kuralların yokluğudur barbarlık, başvurulacak merci bulunmayışıdır” 
(sayfa.103).

Ortega y Gasset kitle insanını barbarlıkla suçlarken şunları da ekliyor: kitle 
insanının hesapları bugün üzerindendir. Yarın diye bir şey yok. Daha önceden seçim-
lerde kitleler karar vermez, azınlığın kararlarını benimserdi. Şimdi kendi kararlarını 
veriyorlar fakat bir programları yok. Geleceğe yönelik hesaplar değil, günün ivediliği 
gündemde.  Hükümetlerinin de başlıca icraatı o an ortaya çıkan sorunları çözmek de-
ğil savuşturmaktır. Gücü her şeye yeter ama iğretidir. Bu yüzdendir ki, olanakları ve 
elindeki güçler muazzam olsa bile hiçbir şey yapılandıramaz. Belki bu dediğimi daha 
iyi anlatmak için, Spartacus’ü anımsatmalıyım. “Roma İmparatorluğu’na karşı haklı bir 
köle isyanı tertiplemiş ve önderlik etmiştir (M.S.73) Köle olduğu ve yönetime karşı baş-
kaldırdığı için duyulan sempati genelde romantik seviyede kalır. Spartacus tarihe bir ders 
vermiştir ancak başarısıyla değil, başarısızlığıyla. Monarşiye karşı ciddi tehdit oluşturmuş, 
iki Roma lejyonunu yenmiş ama koskoca imparatorluk nasıl yönetilir diye bir düşüncesi 
olmadığından, kaldıracağı düzenin yerine bir alternatif düşünmediğinden ve hitap ettiği 
kitlenin hevesleriyle hareket etmesinden dolayı Crassus tarafından mağlup edilmiştir” (M. 
Tullius CİCERO).

Bu bağlamda “kitle insanı” ve günümüzdeki yansımalarına değinmek gerekir: 
“Kitlelerin İsyanı” gerçekten tuhaf kehanetlerle doludur: Avrupa kültürünün yozlaşma-
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ya başlaması da, Gasset’ye göre kitle ayaklanmalarının sonucudur. Ve bu da ileride Av-
rupa Birliği’ne yol açacaktır. Çünkü vasat, geçmişin bilgisine sahip değildir. Bu, geçmişin 
bilgisi yalnızca “tarih”le sınırlı değildir elbette. Vasat, kültürel birikimi (yani günlük ya-
şamın içinde kendiliğinden oluşan varlık bilgisini) taşımaz, bu anlamda tüm bilgiyi çok 
kısa sürede unutabilir. Günümüzden örnek verecek olursak; müthiş bir yağmura yaka-
lanıp, bir otobüs durağına sığınarak beklemeye başlamış kişilerden birisinin “ne biçim 
yağıyor yahu… Ne olacak abi?… Din kalmamış, iman kalmamış…” diye söylendiğine 
şahit olalım. İşte bu “vasat”tır. Çünkü vasat, kitleye, yani yığına dönüştüğü zaman eski 
tutumunu hemen bırakır. Eski tutum nedir? Yağmurun bereket olduğu yargısıdır. 

Bir diğer konu ise toplumdaki asıl güç kaynağı tartışmasıdır. Çünkü kitle in-
sanının başka sorunu güç kavramıdır. Toplumda asıl güç, içinde seçkinleri de, seçkin 
olmayanları da barındıran sermayenin elindedir. Buna rağmen vasat, kendi içinden bir 
önder seçtiğini düşünüyor. Ve o vasat önder de vasatın olduğu gibi kalmasını ve kurulan 
düzenin böyle sürüp gitmesini sağlamak istiyor. Çünkü sonuçta vasat çıkıp da niye oto-
büsler zamanında gelmiyor ve biz niye hep balık istifi yolculuk yapıyoruz, ya da niye kal-
dırımlar her sene yenileniyor, diye sormuyor. Her şeyden rahatsız olan vasat, karşılaştığı 
mevcut durumdan rahatsız değilmiş gibi davranıyor. Buna karşılık vasat önder ne diyor: 
Anayasayı millet yapacak! Yani hukukçu değil. Çünkü hukukçu statükocu ve seçkin. Bu 
durum gücü elinde bulundurduğu sanısının yanılgısıdır işte. Kibir meselesine gelince… 
Ülkemizde, aydınla vasat arasında mesafeli bir ilişki vardır. Vasat, aydını kibirli bulur. 
Sözgelimi, “ben okumadım ama on tane üniversiteliyi cebimden çıkarırım” der. 

Toplumda vasat insanın hal ve hareketleri nasıldır? Akılcı yaklaşım uygarlığın 
ön şartıdır. Oysa kitle adamının aklı bu tür yaklaşıma kapalıdır. Uygarlık ancak aklın 
egemen olduğu ve gerçeğe ulaşabilmek için fikir alışverişine açık bir ortamda gelişir. 
Oysa kitle adamı bu tür yaklaşımı bilmez ve yalnız, topluluktan kaçan bir kişiliğe bürü-
nür. Tartışmaya açık değildir çünkü yalnızca kendi doğruları vardır. Uygarlığın yaratıcı 
özelliklerini kullanır; ancak, onları anlamaya çalışmaz. Bir nevi şımarık bir çocuk gibi-
dir. Yaratıcıları anlamaz ve onları da aşağıya çekmeye çalışır. Kitle adamı azınlıkta olan 
yaratıcı aydın grubunu anlamaz. Aslında bu yaratıcı seçkinler ilhamlarını toplumdan 
almaktadırlar. Onlar toplumun ürünüdürler. Ve yaratıcılıkları ile toplumu geliştirir, uy-
garlığa yön verirler. 

Genel olarak toparlamak gerekirse kitap 15 bölüm ve 183 sayfadan oluşmakta-
dır. Bölümlerinde kitleleri, onların arzularını, iktidarı ele geçirme çabalarının nedenleri, 
tarihsel gelişimlerini işleme çabasındadır.“Kitlelerin İsyanı” günümüz sorunlarını, yazıl-
dığı dönemden yansıtması ayrıca şaşırtıcıdır. İşte kitabın bu yönü dikkatleri biraz daha 
üzerine çekiyor ancak Ortega Y Gasset’in kitabı somut bir sonuca bağlandığını iddia 
etmek ise mümkün değil.
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YAYIN İLKELERİ 

1. Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Güz ve Bahar dönemlerinde olmak 
üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide sos-
yal bilimler alanında daha önce yayımlanmamış özgün telif ve yabancı dillerde ya-
yımlanmış makale çevirileri, sadeleştirmeler, kitap, tez, konferans ve sempozyum 
değerlendirmeleri ile bilimsel röportajlar yayımlanır.

2. Dergiye gönderilecek makaleler (tercüme ise tercüme edilen metinle birlikte) sbd@
tunceli.edu.tr adresine yazarın adı, akademik unvanı, ilgili olduğu kurum, yazışma 
adresi, telefon numarası ve e-posta adresi eklenerek gönderilmelidir. İlk defa yazı 
gönderenlerin kısa özgeçmişlerini de ilave etmeleri gerekmektedir.

3. Makaleler .doc veya .odt formatında kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde A4 say-
fasına, 1, 5 cümle aralıklı, 12 punto Times New Roman karakterleri ile sağa ve sola 
dayalı (bloklanmış) olarak yazılır. Dipnotlar ise 10 puntoda yazılır. Makale başlığı 
iki satırı geçmeyecek şekilde 12 punto büyük ve koyu harflerle sayfa ortalanarak, ara 
başlıklar ise koyu harflerle 12 puntoda sola bitişik yazılır. 

4. Makaleler en fazla 7.500; kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ise 
en fazla 1.500 kelime olması beklenir. Söz konusu boyutların aşılması halinde ma-
kalenin mevcut haliyle yayımlanıp yayımlanmamasına yayın kurulu karar verir.

5. Atıf yapılan eserler APA ya da Chicago alıntılama kurallarına uygun bir şekilde 
dipnotlarda belirtilmelidir. Eserler ilk alıntıda yazarın adı ve soyadını içeren tam 
künyeleriyle; sonraki alıntılarda ise yazarın sadece soyadı ve eser ismi uygun biçim-
de kısaltılıp verilir. Makaleler tırnak işareti arasında Dergi ve kitap adları ise italik 
(eğik) yazı ile gösterilir.

6. Makalenin sonunda kaynakça olarak sadece makalede yararlanılan kaynakların 
tümü yazar soyadı, yoksa eser adına göre alfabetik sıralanmalıdır. İnternet kaynak-
ları kaynakçanın en sonunda erişim tarihi belirtilerek eklenir. 

7. Metnin başında 150 kelimeyi aşmayacak bir Özet, Anahtar Sözcükler (en fazla beş 
adet) ile makale başlığı, özet ve anahtar kelimelerin İngilizce tam çevirisi olmalıdır.

8. Çalışmalarda Türk Dil Kurumu’nun imla ve transkripsiyon kuralları uygulanır. Ke-
limelerin imlasında metnin tamamında birlik aranır. Latin alfabesinden başka bir 
alfabe ile yazılmış kelimeler ve kaynak eser künyeleri transkripsiyonu yapılarak ve-
rilir.

9. Gönderilen çalışmalar yayın kurulunca uygun bulunduğu takdirde, telifler iki, ter-
cümeler ise bir hakeme gönderilir. Telif makalelerde raporlardan birinin olumsuz 
olması halinde yayın kurulu çalışmayı yeni bir hakeme daha gönderir. Yayın kurulu 
nihai kararı verir. Yayın kurulu araştırma makaleleri dışındaki yazıları (kongre ha-
berleri, kitap tanıtımları vb) hakeme göndermeden bizzat inceler ve kabul veya red 
kararı verir.

10. Kabul edilen makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez. Basılan dergiden iki adet 
gönderilir. Yazarlar eserlerinin Tunceli Üniversitesi internet sitesinde PDF forma-
tında yayımlanmasını da kabul etmiş sayılırlar.

11. Bu dergide yayımlanan makaleler yayın kurulunun izni olmadan aynen veya kıs-
men bir başka eserde yayımlanamaz ve iktibas edilemez. Yayımlanan yazı ve maka-
lelerin dil, içerik ve hukukî sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir.


