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Editörden….. 

 

Merhaba,  

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin 2016 yılı Bahar sayısını  

(Cilt 4, Sayı 8) gecikmeli de olsa sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dergimizde Mayıs 

2016 itibariyle editör ve yayın kurulu üyeliklerinde değişiklikler gerçekleşmiştir. Dergimizin 3, 

4, 5, 6 ve 7. Sayılarında editörlük yapan ve bu işi yaklaşık olarak üç yıl sürdüren sayın Doç. Dr. 

Arzu KARACA ÇAKINBERK’e ve önceki dönem yayın kurulunda görev alan değerli üyelere 

emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

 Üniversitemizin adının değişmesi nedeniyle dergimizin adı da Munzur Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi olarak değişmiştir. Dergimiz İktisadi ve İdari Bilimler, 

Eğitim Bilimleri, İlahiyat, Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, 

Dilbilim, Edebiyat, Sosyoloji, Güzel Sanatlar, İletişim gibi sosyal bilimler alanındaki bilimsel 

nitelikte özgün çalışmalar yayınlamayı amaçlamaktadır.  

Dergimiz mevcut haliyle 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. 

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin, Açık Dergi Sistemleri’ne 

(OJS) aktarılması, dergi üzerindeki bütün işlemlerin online yapılması, TÜBİTAK DergiParka 

geçişinin tamamlanması, her bir makalemize DOI numaralarının verilmesi gibi çalışmaları 

önümüzdeki süreçte yapmayı hedeflemekteyiz. Bu çalışmalar dergimizin teknik düzeyinin 

yükseltilmesi ve erişebilirliğin arttırılması bakımından öncelikle yapılması gereken işlemler 

arasındadır. Bu çalışmaları tamamladığmız takdirde, dergimizin daha iyi bir konuma ulaşması 

noktasında mesafa kaydetmiş olacağız. Ayrıca ülkemizde yapılan çalışmaların hem ulusal hem 

de uluslararası niteliğini belirleyen önemli bir gösterge dergimizdeki yayınlara verilen 

atıflardır. Ulusal düzeydeki atıfların yapılabilmesi için öncelikle dergimizdeki tüm sayıların 

online erişime açılması sağlanmıştır.  Uluslararası düzeyinin arttırılması da dergimize sadece 

Türkçe makalelerin değil, başta İngilizce olmak üzere yabancı dilde yazılmış makalelerin de 

kabulüyle gerçekleşecektir. Bu çerçevede yayınlanmış makalelerimiz olmakla birlikte, miktar 

ve niteğin artması doğrultusunda gayretlerimiz mevcuttur.  

Dergimizin 2016 yılı Bahar dönemini kapsayan 8. sayısında, sosyoloji, sosyal hizmet 

alanı, uluslararası ilişkiler, doğu dilleri ve edebiyatı (Zaza Dili) alanlarında altı makale ile iki 

kitap incelemesi yer almaktadır.  

Yaptıkları çalışmalar ile dergimize katkı sunan tüm yazarlara içtenlikle teşekkür ederiz. 

Bu sayımızda yer alan dört makalenin yazar/yazarları üniversitemiz dışından olup, bu yazarlara 

dergimize göstermiş oldukları ilgiden ötürü ayrıca teşekkür ederiz. Makaleleri özveri ve 

gönüllülük esasıyla değerlendirip, önerileri ile yazarlara yol gösteren hakemlerimize de 

teşekkürler etmeyi borç biliriz.  

Bu sayımızdaki makale ve incelemeleri zevkle okuyacağınızı umut eder, gelecek sayıda 

yeni çalışmalar ve güzel gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın… 

 

     Dergi Editörü 

                                           Yrd. Doç. Dr. Zeynel ÇILĞIN 
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ŞARKILARDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN İZLERİ: NİTELİKSEL BİR 

ÇALIŞMA 

TRACES of VIOLENCE AGAINST WOMEN IN SONG: A QUALITATIVE STUDY 

Huriye İrem KALAYCI KIRLIOĞLU1 

Mehmet KIRLIOĞLU1 

Beraat AKPINAR1 

Dilara ŞENEL2 

Raziye DEMİREL2 

Özet 

 Bu araştırmanın amacı kadınlara yönelik olumsuz tutumların şarkılar üzerinden 

incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma desenine göre dizayn edilmiştir. Örnekleme 

yöntemi için amaçlı örnekleme yönteminden ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik 

örnekleme yöntemi izlenmiştir. Ayrıca verilerin toplanmasında basit rastlantısal 

örnekleme yöntemi de kullanılmıştır. Televizyon müzik kanalları ve şarkı sözleri 

sitelerinden elde edilen, anlamında ve içeriğinde kadına yönelik olumsuz yargı bulunan 

300 şarkı 17.04.2015 – 27.04.2015 tarihleri arasında dört araştırmacı tarafından nitel 

araştırma desenine uygun olarak analize tabi tutulmuş ve şarkılar sözlerine uygun 

çıkarımlar yapılarak 4 ana tema altında toplanmıştır.  Kadına yönelik olumsuz yargıları 

içeren 300 şarkıya ilişkin temalar ve alt temalar şu şekilde sıralanmaktadır: (1) Toplumda 

Kadın (n: 53, %17),  2) Cinsellik (n: 128, %43),  (3) Kadına Yönelik Uygunsuz Söylemler 

ve Davranışlar (n: 96, %32), (4) Kadının Dış Görünüşü (n:23, %8). Analize tabi tutulan 

sınırlı sayıdaki şarkı arasından kadına yönelik beddua ve hakaret içeren, kadının değersiz 

olduğunu vurgulayan, cinselliğini öne çıkaran, kadını erkeğini rezil eden olarak 

konumlandıran çok sayıda şarkıya rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Şarkılar, Popüler Kültür, Mizojini  
 

Abstract 

 The aim of this study is to examine negative attitudes towards women through 

songs. The study was designed based on qualitative research. Criterion sampling and 

maximum variation sampling methods were followed for the sampling procedure. Also 

simple random sampling method was used for data collection. 300 songs that have 

negative judgement within the meaning and context and were obtained from TV music 

channels and lyrics web site was analysed according to qualitative research method  

between 17.04.2015 – 27.04.2015 dates by four researchers. The songs are grouped under 

four main themes according to remarks that made inferences. Themes and sub-themes for 

the 300 songs that contain negative judgments against women are as follows: (1) Women 

in society (n = 53, 17%), (2) Sexuality (n = 128, 43%), (3) Inappropriate discourses and 

behavior against women (n = 96, 32%), (4) Women's appearance (n = 23, 8%). Songs that 

analyzed contains curses and insults against women, highlights women's sexuality, 

emphasizes that women are worthless and women show his man up. 

Key words: Woman, Violence, Songs, Popular Culture, Misogyny.  

                                                           
 Bu çalışmanın özet hali 26-28 Kasım tarihlerinde yapılmış olan Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015'te 

sunulmuştur. 
1 Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü. 
2 Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı. 
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GİRİŞ 

 Toplumsal cinsiyet teriminin kapsamı ilk önceleri kadınlarla erkekler arasındaki 

güç ilişkilerini ve eşitsizlikleri sorgulamaya yarayan bir kavram olarak algılanmıştır. 

Günümüzde, kavramın önemi giderek bu algıyı aşmış ve toplumsal cinsiyetin bütün 

sosyal sistemlerde merkezi bir role sahip olduğu fark edilmiştir. Sadece bireysel kimliği 

ve kişiliği değil, ayrıca erkekliğin ve kadınlığın kültürel idealleri ile önyargıya dayalı 

davranış kalıplarını, buna ek olarak kurumlar ve örgütlerdeki cinsel işbölümünü de içine 

alacak kadar genişlemiştir (Can, 2013: 205; Kaypak, 2014: 344). 

 Kadın ve erkek arasındaki biyolojik ve fiziksel farklılıkları ifade eden "cinsiyet" 

kavramından farklı olarak "toplumsal cinsiyet" kavramının sosyo-kültürel düzleme 

tekabül eden bir gerçeklik olduğu kabul edilmiştir (Akbalık, 2013: 8; Gazioğlu, 2014). 

Bu kavram, cinsiyetin kişisel özelliklerin ötesinde, toplumsal yapılarla ve ilişkilerle 

bağlantılı bir öznellik boyutu olduğu düşüncesini de içermektedir (Bora ve Üstün, 2005). 

Toplumsal cinsiyet, sosyal yönden kadın ve erkeğe verilen roller ve sorumluluklar olarak 

tanımlanmaktadır (Kaypak, 2014: 344). Toplum insanlardan bu rolleri yerine getirmesini 

beklemektedir (Ersoy, 2009). Örneğin, geleneksel ataerkil toplumlarda toplumsal cinsiyet 

gereği kadınlardan ev işleriyle uğraşıp çocuk büyütmeleri, erkeklerin ise dışarıda 

çalışarak ailelerinin ekonomik ihtiyaçlarını gidermeleri beklenmektedir  (Gazioğlu, 

2014). 

 Her toplumun toplumsal cinsiyet bağlamında kadın ve erkekler için öngördüğü 

normları mevcuttur ve bu normlar tarihe, topluma, coğrafyaya göre büyük farklılıklar 

gösterebilmektedir (Akbalık, 2013: 82; Gazioğlu, 2014). Söz konusu normların en 

belirgin olanları toplumun kadın ve erkeğe yüklediği roller ve her topluma göre değişiklik 

gösteren cinsiyet kalıp yargıları olduğu kabul edilmektedir. Geleneksel toplumsal cinsiyet 

rolleri cinsiyetler arasında, doğum anından itibaren hiyerarşik bir ilişki kurmakta ve 

toplumsal hayattaki kadın-erkek algısının, eşitliğinin /eşitsizliğinin temelini 

oluşturmaktadır (Akbalık, 2013: 82). 

 Cinsiyet ayrımı söylemleri ve uygulamaları bebek daha anne karnında iken 

biçimlenmektedir (Baykara Acar, 2014: 146). Daha sonra toplumsal cinsiyet 

toplumsallaşması için doğum öncesinde kız bebeklerin eşyaları için pembe, erkek 

bebeklerin eşyaları için mavi rengin tercih edilmesiyle bu süreç başlamaktadır. Bebekler 

cinsiyetlerini neredeyse bilinçsizce öğrenmekte; zamanla kendilerinin erkek mi, kız mı 

olduklarını bilmektedirler (Kaypak, 2014: 345). Çocuklar, gelişim sürecinde cinsiyetler 

arasındaki biyolojik farklılıkları iki-üç yaş civarında öğrenmekteler ve bu yaştan itibaren 

de aileden ve sosyal çevreden gelen uyaranlar doğrultusunda kadın ve erkekten beklenen 

toplumsal cinsiyet rollerini öğrenmeye başlamaktadırlar (İçağasıoğlu Çoban, 2014: 161). 

 Kadın ve erkek karşıtlığının, toplumsal cinsiyete dayalı rollerle öğrenilen evrensel 

çelişkilerden biri olduğu ifade edilmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinin edilgen, 

güçsüz, duygusal, ikincil kıldığı kadının şiddete maruz kalması  da sık karşılaşılan bir 

olgu olmaktadır (Ünlü ve ark., 2009). Bir toplumda kadın ve erkeğin toplumsal hayata 

katılım biçimi, katılım oranı, sosyal yaşamda görünürlüğü ve toplumda temsil biçimi 

önemli oranda o toplumda geçerli olan toplumsal cinsiyet algısından etkilenmektedir 

(Hatunoğlu ve ark., 2014: 250). 

 Geçmişten bugüne toplumsal konumda kadının yeri erkekten sonra gelmiştir ve 

çoğu söylem türleri içinde kadına yönelik belirli yargılar, düşünceler ve değerlendirmeler 
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barındırmaktadır (Günay ve Sönmez, 2009: 5-6; Ötken, 2011: 269). Kadın her şeyden 

önce karşı cins için cinsel bir nesne konumundadır. Kadın  kavramı belirgin bir biçimde 

kadının bedeni ile sınırlandırılmıştır. Genelde örtük olan cinsellik belirten anlatımlar 

kullanılmaktadır (Günay ve Sönmez, 2009: 5-6).  

 Toplumsal cinsiyetle rolleri belirlenmiş olan kadın ve erkekler, toplumda farklı 

hareket alanlarına sahip olmuş ancak bu rol dağılımı kadınları erkeklere göre daha eşitsiz 

duruma düşürmüştür. Kadınlar, ekonomik bakımdan sömürülmüş, cinsel olarak 

nesneleştirilerek kullanılmış, tacize ve tecavüze maruz bırakılmış, sağlık, eğitim ve 

siyasetten yoksun bırakılarak yoksunlaştırılmıştır (Bilican Gökkaya, 2011: 143). Bu gün 

Anadolu’da kadın özellikle erkek çocuk ürettiği, maddi manevi hiçbir karşılık 

beklemeden evinde ve tarlasında çalıştığı ölçüde saygınlık kazanmakta, tüm bunlara 

rağmen yine de ikincil konum olmaktan ve her türlü şiddette maruz kalmaktan 

kurtulamamaktadır (Hatunoğlu ve ark., 2014: 243). 

 Özellikle kentler, cinsiyetçi roller ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler 

nedeniyle, kadınların ve erkeklerin farklı deneyimlediği yerler olarak belirtilirken, 

toplumsal cinsiyet, kentsel yaşamda erkek hâkimiyeti ile tezahür etmektedir (Kaypak, 

2014: 349) ve ataerkil bakış açısının özelliklerinden biri, kadın ve erkeğe ait mekânları 

ayrıştırması ve kadını daha çok ev odaklı algılaması olmaktadır. Bu bakış açısından 

hareketle kadın evle, erkek ise ev dışı ile ilişkilendirilmektedir (Can, 2013:  212). Erkek 

kamusal alanı temsil ederken, kadın özel alanı temsil etmektedir (Connell, 1998). Ataerkil 

toplum değerleri doğrultusunda toplumsal cinsiyet rollerinin ayrışması, kadının 

toplumdaki ikincil konumu kültürel boyuta vurgu yapmaktadır (Ersöz, 2011: 257). 

Toplumsal cinsiyete duyarsızlığı nedeniyle, kentlerin eril ve erkek merkezli olduğu, 

kentle ilgili karar vericilerin erkek olması nedeniyle erkek bakış açısını yansıttığı dile 

getirilirken, mekân cinsiyetli düşünülmektedir (Kaypak, 2014: 349). 

Şiddet Olgusu 

 Şiddet, günümüz toplumsal problemlerinin başında yer alsa da aslında varlığı çok 

eskilere dayanmaktadır. Bireyin topluma girmesiyle birlikte başlamakta ve toplumdan 

ayrı düşünülmemektedir. Hem bireysel hem de toplumsal unsurlarla alakalı bir edim olan 

şiddet toplumların yapısından beslense de gelişmiş ya da gelişmemiş her toplumda ve her 

dönemde görülmüş sosyal bir olgudur. Ataerkil anlayış, konuşarak ve diyalog yoluyla 

sorun çözmek yerine şiddeti tahakküm aracı olarak kullanmıştır. Bunun nedeni sosyal 

çevre içerisinde sorunların şiddet yoluyla çözüldüğü rol modellerini görmüş olmalarından 

kaynaklanmaktadır.  Şiddetin,  problemlerin çözümlenmesinde ya da aşılmasında bir araç 

olarak kullanılmasının sonucunda toplumsal görünümleri modern dönemle birlikte daha 

yoğun tartışılmakta ve şiddet günümüze kadar ulaşmaktadır (Yetim ve Şahin, 1998: 48; 

Bilican Gökkaya, 2011: 130-131; Sağır ve İnci, 2012: 201-202; Can, 2013: 214).  

 “Şiddet, bireyin bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine, yaralanmasına ve 

sakat kalmasına neden olan bireysel ve toplu hareketlerin tamamıdır” (Mavili, 2014: 15). 

Bireyin isteği ve oluru aranmaksızın bedenine ve cinselliğine yönelik her türlü davranış 

şiddet olarak kabul edilmektedir (Yıldırım, 1998: 27). Günümüzde tüm dünyada giderek 

artan ve yaygınlaşan bir olgu olarak karşımıza çıkmakta olan şiddetin en yaygın görülen 

biçimi erkeğin, kadına yönelik uyguladığı şiddettir (Yıldırım-Güneri, 1996). Kadına 

yönelik şiddet, kadının sözel, fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik zarar görmesiyle ve acı 

çekmesiyle sonuçlanan, kadının temel hak ve özgürlüklerini en temelde de yaşama 

hakkını tehdit eden bir eylemdir (Yeniçıktı, 2012: 246). Kadına yönelik şiddet aynı 

zamanda cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlalidir (Salaçin ve ark., 2009). 
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Kadına yönelik şiddet sadece kültürel, coğrafi ya da dini bir sorun değil aynı zamanda 

küresel bir sorundur (KSGM, 2009: 19). Gerek uluslararası gerekse ulusal alanda 

düzenlemeler yapılmasına ve kimi önlemler alınmasına karşın, tüm dünyada herhangi bir 

ülke ile ilgili coğrafi sınır tanımaksızın yaygın bir biçimde, varlığını sürdürmektedir 

(Odman, 2012: 130). Ülkemizde de kadına yönelik şiddet vakalarının kayıtlara geçenden 

çok daha fazla olduğu düşünülmektedir. Çünkü toplumsal değer sistemimiz kadına, “Kan 

kussan da kızılcık şerbeti içtim diyeceksin” biçiminde bir sorumluluk yüklemektedir 

(Mavili, 2014). Bu da kadına yönelik şiddetin temelinde cinsiyet ayırımcılığı olduğunu 

ve kadının toplumda yenik düştüğünü göstermektedir (Atman, 2003). 

 Türk toplumunda şiddet olağan olarak kabul edilmektedir. Bunun sebebi şiddetin 

günlük yaşamın her alanında karşı karşıya kalınan bir davranış olmasıdır. Örneğin; evde, 

okulda, iş alanında, toplu taşıma araçlarında görülmesinin yanında kitle iletişim 

araçlarından biri olan medyada da yaygın olarak görülmektedir. 

 Özellikle günümüzde kitle iletişim araçları, çeşitli yollarla kadın aleyhine yeniden 

toplumsal yargılar üretmektedir. Bu konuda, görünürdeki değişime rağmen geleneksel 

kadın imgesi pekiştirilmektedir. Gerçekte değişen kadın düşünceleri, inançları medyada 

kendini ifade etme olanağından yoksundur (Yeniçıktı, 2012: 246). 

 Kitle iletişim araçları; aktardıkları mesajlarla toplumları büyük ölçüde etkileme 

gücüne sahiptir. Kitle iletişim araçlarında; şiddet gösteriminin şiddetin yaygınlaşmasında 

etkili olduğu çeşitli araştırmalar tarafından gösterilmektedir. Şiddet üzerine yapılan 

iletişim araştırmalarında; izleyen, okuyan, dinleyenlerin şiddet gösteriminden birebir 

etkilenmiş olmasa da, şiddet gösterimlerinin, şiddet kodlarını yeniden üretip 

kazandırdığını ve gündelik yaşamdaki gerilim anlarında bu öykülerde öğrenilen davranış 

biçimlerinin kişisel eylemlere kılavuzluk yaptığı belirlenmektedir (Yıldırım, 1998: 41). 

Bununla bağlantılı olarak kadına yönelik şiddet, günümüz toplumlarında sadece ev içi 

ilişkilerde kalmayıp olumsuz ifadelerle de bazı şarkılarda kendini göstermektedir. 

Kadının bedeni cinsel açıdan bir araç olarak kullanılmakta ve kadın aşağılanmalara maruz 

kalmaktadır.  

 Toplumumuzdaki kitle iletişim araçlarının öneminden dolayı araştırmada kitle 

iletişim araçları ile araştırma kapsamında dinlenilen şarkıların sözlerindeki ifadelerin 

temelinde hangi anlamları taşıdığı, cinsiyet temeline dayalı ifadelerde kadına yönelik 

şiddetin izlenimleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

 Bu araştırmada kitle iletişim araçları vasıtasıyla aktarılan popüler kültür 

ürünlerinden biri olan şarkılarda kadına yönelik duygusal şiddetin izleri “popüler kültürde 

kadın ve kitle iletişim araçlarında kadın” başlıkları altında ele alınmaya çalışılacaktır. 

Popüler kültürde kadın  

 Kültür, kavram olarak, bir zaman ve mekândaki insan topluluğunun yaşama şekli 

(Şentürk, 2007: 25) ve topluluğun yaşamlarının bütününü oluşturan alışkanlıkları, 

gelenek, görenek, örf vb. davranış ve inançlarının tümü olarak açıklanmaktadır (Beşevli-

Solmaz, 2009: 1). Kültürü toplumsal yaşamın belli bir alanına göre (sanat, edebiyat, 

müzik vb.) sıkıştırmamak gerekir. Kültür insan yaşamının her alanında kendisine ait 

olanın ifadesidir, insanın yaşamını, geçmişten gelen deneyimleri ve birikimleriyle nasıl 

ürettiğini anlatmaktadır (Özkan, 2006: 30). Popüler kültür ise, kitlelere, insanlara 

dayatılan, anlık zevkler veren ve onları tüketime yönelten (Sakallı, 2014: 309), 

popülerleşme sürecinin kültürel yansıması olarak adlandırılan bir olgu olarak ifade 

edilmektedir (Beşevli-Solmaz, 2009: 1). Bir kavramın kültürel açıdan anlam kazanması 
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ve değerlenmesi için onun toplumsal bilince mal olması gerekmektedir (Akbalık, 2013: 

82). Popüler sözcüğünün dil bilimsel temeli ve tanımlaması geç-ortaçağ dönemindeki 

“halkın, halka ait, rağbette/revaçta olan, avama ait, gözde, yaygın” anlamından “birçok 

kişi tarafından sevilen veya seçilen” anlamına gelmiştir (Beşevli-Solmaz, 2009: 1; 

Erdoğan ve Alemdar, 2005: 30).  

 “Popüler kültür, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatın her alanında kendini 

hissettirmektedir” (Şentürk, 2007: 25-26). Örneğin popüler kültür; siyasal alanda 

seçimler, ekonomik alanda tekelci kapitalist pazarın evrenselleştirilerek 

meşrulaştırılması, sosyal alanda ise, egemen medya ürünlerinin (müzik vb.) halk 

tarafından sevilip tutulması anlamında kullanılmaktadır (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 33). 

Popüler kavramı, esasen Anadolu kültüründe olmamasına rağmen kitle iletişim 

kaynakları yoluyla Anadolu’ya girmiştir. Popüler, Batı kökenli bir kelime olup, 

Anadolu’da olmamasının nedeni ekonomik, siyasal ve kültürel tüketim biçiminin bir 

ürünü olmasıdır. “Anadolu’da Yunus popülerdi, Köroğlu popülerdi, Atatürk popülerdi. 

Bu kişilerin popüler olmaları tüketimle, hava atmayla veya doyum sağlamayla ilgili 

değildi, sadece kalitelerindendi. Anadolu’da top 10 olmadığından haftalık popülerlik, 

günlük popülerlik olamazdı”(Özkan, 2006: 33). 

“İnsanların oluşturduğu bütün değerlerin ve varlığın toplamı olan kültür, günümüzde 

iletişimle iç içe geçmiştir”. Dolayısıyla iletişim araçlarına egemen güçler kültüre de yön 

vermeye başlamıştır (Karakoç, 2014: 246-265). Teknolojik gelişmeler ve kitle iletişim 

araçlarının yaygınlaşması ile kültür alışverişi daha kolay hale gelmiştir. Kültürün niteliği 

de buna bağlı olarak değişime uğramış ve dönüşmüştür (Ercins, 2011: 492). Popüler 

kültür kitleleri toplumsal, bireysel ve sosyo-kültürel farklardan arındırmaktadır. 

Televizyon ve diğer medya araçları da kitlelerin sınıf, cinsiyet ve ırk bakımından kesin 

farklardan yoksun bir hale gelmesinde çok büyük rol oynamaktadır (SETA, 2011: 37-38). 

Çizelge 1: Gerçek Kültür ve Popüler Kültür Karşılaştırılması  

Gerçek Kültür  Popüler Kültür  

Kendiliğinden oluşma, Tüketilmek ve alınıp satılmak üzere pazar 

için planlanarak üretilmiş,  

Taklit ve tekrara dayanmayan, orijinal, Taklit ve tekrara dayalı, 

 Sürekli değişim halinde, yapay, 

 Eğlenceye yönelik ve medyatik, 

Ticari amaç kaygısı taşımayan, Ticarileşmiş ve sanayileşmiş, 

İnsanı özgürleştirip bireyselleştiren, İnsanları sömürüp, yabancılaştıran, 

Kültür endüstrisine karşı uyandıran, İnsanları tercih hakkı olmayan pasif 

tüketiciler haline getiren, 

 Halkın kültürü, hakim grubun kültürü, 

gündelik yaşamın kültürü, 

İnsanların fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları 

ile belirlenen,  

Daha önce denenmiş, başarısı 

kanıtlanmış, kitlelere çekici gelen, belirli 

bir süre ile sınırlı ürünler sunan  

İnsan hayatının her aşamasını kuşatan 

tutum ve davranışlarını da 

biçimlendiren, 

Anı yaşamaya, daha genel geçer olaylara 

ilgi duymaya, tüketmeye yönelten, 

 Tüketilmek ve alınıp satılmak üzere pazar 

için planlanarak üretilen, 

 Kolay yayılabilen, kolay tüketilen, daha 

çok kesime hitap edebilen, 
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Kaynak: Kaya ve ark., 2007: 36; Şentürk, 2007: 25-26; Ercins, 2011: 492-494; SETA, 

2011: 32; Karakoç, 2014: 246-265. 

 Popüler kültür ürünleri kitle iletişim araçları ile varlık bulmaktadır. Bu ürünler 

radyo ve televizyon kanallarında, gazete ve dergilerin renkli sayfalarında tüketilmektedir 

(Ercins, 2011: 506). “Popüler kültür, kitle iletişim araçları sayesinde en kolay ulaşılan 

ve tüketilen, değişik toplum kesimlerini birleştiren bir kültürel dünyayı ifade etmektedir” 

(SETA, 2011: 35). Kitle iletişim araçlarının herkese ulaşması ve sunduğu olanaklarla 

yaşamımızı bütünüyle kapsaması artık sanatın da bir kültür endüstrisi tarafından malzeme 

olarak kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Bu nedenle müzik de kültür endüstrisi 

yoluyla insanların serbest zamanlarını değerlendirdiği bir faaliyet alanı olurken aynı 

zamanda da meta olarak eğlence malzemesine dönüştürülmüştür (Karakoç, 2014: 246-

265). 

 Kitle iletişim araçlarıyla insanlara sunulan popüler kültür ürünlerinin insanları bir 

araya getirme, kaynaştırma ve sosyalleştirme işlevi en yararlı yönleriyken, bunların yanı 

sıra tamamen yıkıcı ve sarsıcı yönde bir işlev üstlendiği de bilinen bir gerçektir (Özden 

ve Barışeri, 2010: 277). Bu yıkıcı ve sarsıcı yönlerinden bir tanesi popüler kültür 

ürünlerinin topluma yansıtmaya çalıştıkları, kadınlara olan bakış açılarıdır. “Popüler 

kültür unsurları tarafından yaratılan ve topluma yansıtılan mizojini kavramı; kadınlara 

karşı var olan düşmanlık, nefret, kadınların aşağılanması veya cinsiyet özelliklerinden 

dolayı küçümsenmesi, cinsel bir obje olarak görülmesi (nesneleştirilmesi), kadınlara 

karşı her türlü şiddetin meşrulaştırılması, kadın bedeninin metalaştırılması olarak 

karşımıza çıkmaktadır”(Baydar, 2013: 151). 

 Günümüzde kültürel yaşamı etkileyen en önemli unsurların başında da müzik 

gelmektedir. Müziğin kendine özgü türleri ile sosyal yaşamı, kültürel yaşamı, eğitim 

sürecini etkileyen özelliklere sahip olduğu ifade edilmektedir (Çiftçi, 2010: 149). “Müzik 

alanında, popülerlik her hafta değişen “top 40” içinde olma ve bunları dinlemedir” 

(Erdoğan ve Alemdar, 2005: 34). Üniversite öğrencilerinin popüler kültür ve popüler 

müzikle ilgili görüşleri üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, popüler kültürle 

ilgili olarak öğrencilerin ilk akıllarına gelen güncel pop şarkıları, televizyon dizileri ve 

yarışma programları olduğu saptanmıştır (Özden ve Barışeri, 2010: 288). Popüler 

kültürün müzikleri, kadınların düşüncelerinden, zekalarından ve diğer bilişsel 

özelliklerinden çok bedenleriyle ön plana çıkan egemen bir mizojinik temaya ve söyleme 

hizmet etmektedir (Baydar, 2013: 155). 

 Popüler müzik; ritmik yapısı ve akılda kalıcı kolay ezgilerinin yanı sıra, farklı 

akustik ve elektronik enstrümanların kullanımı gençliği peşinden sürükleyen müzik türü 

olduğu ifade edilmektedir (Çiftçi, 2010: 152). Popüler müziklerde veya şarkılarda, 

kadınların toplumsal rolleri, statüleri, kimlikleri ataerkil ve erkek egemen toplum bakış 

açısı tarafından şekillenmektedir. Ataerkil ve erkek egemen toplum yapısı içinde, 

kadınları aşağılamak, onları cinsel bir obje olarak görmek, cinsiyet ayrımcılığı ve kadına 

yönelik şiddet veya cinsiyete dayalı şiddet, taciz ve tecavüzü meşrulaştırmak gibi 

mizojinik tavır, tutum, davranış ve uygulamalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu yüzden, 

popüler olan müziklerin içinde cinsiyet eşitsizliği, kadın bedeninin metalaştırılması, 

kadınların aşağılanması gibi söylem ve uygulamalara rastlamanın mümkün olduğu ifade 

edilmektedir (Baydar, 2013: 152-153). 

 Gençlerimiz için popüler müzikler, duygularının belli tarzlarda ifade ettikleri, 

belli bir gruba aidiyetin simgesi olarak benimsedikleri bir müzik tarzını yansıtmaktadır 

(Aksu, 2008: 22). Popüler müziklerin çoğunlukla onu tüketen insan için, boş zamanını 
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değerlendirirken toplumsal hayatı etkilediği, özellikle çocuk ve erkeklerde olumsuz bir 

kadın imajı yarattığı söylenmektedir (Aksu, 2008: 22; Baydar, 2013: 151). Hemen hemen 

toplumun her alanında, hem erkeklerin hem de kadınların kendi aralarında, cinsiyetçi 

tutum veya davranış geliştirmeleri sonucu, mizojini, cinsiyete dayalı şiddetin ana kaynağı 

olarak görünmektedir. Popüler kültürün mevcudiyetinde var olan örtük veya açık 

mizojinik tutum, tavır veya söylemler, cinsiyete dayalı şiddete veya kadına yönelik 

şiddete, cinsiyet ayrımcılığına veya eşitsizliğe, taciz ve tecavüze neden olmaktadır. 

Özellikle çocuklar ve erkekler popüler şarkıların yarattığı kadın imajının etkisiyle, 

kadınların kişilik bütünlüğünü zedeleyen tavır, tutum veya davranışları içselleştirerek 

meşrulaştırmaktadırlar (Baydar, 2013: 151-155). 

 

Kitle iletişim araçlarında kadın  

 Kitle iletişim araçları, toplum içinde düzenli olarak yayımlanan, dolayısıyla hedef 

kitlenin hizmetine verilmiş haber ya da bilgi öğelerinin biçim ve koşullarının 

somutlaştırılmış biçimi (Girgin, 2003: 48) ve bireyin toplum içinde var olmasını sağlayan 

son yıllarda sosyal medyanın da katkısıyla çoğunlukla elektronik araçlar olarak 

tanımlanmaktadır (Aydemir, 2014: 166).  

 Kitle iletişim araçları tarafından oluşturulan medya, basın ve yayın organlarında 

yaşanan toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeleri takip etme, toplumun değişmesinde, 

gelişmesinde ve şekil kazanması açısından günümüz insanının kullandığı son derece 

önemli bir araç haline gelerek çeşitli işlevler yerine getirmektedir (Ekici, 2004: 181; 

Gökulu ve Hosta, 2013: 1838). Bu işlevler en geniş anlamda, kişilere haber verme, 

eğitme, yönetme, yönlendirme, etkileşim dolayısıyla kişileri bilgilendirme olarak 

özetlenebilir (Başer, 2009: 128; Aydemir, 2014: 166). 

 Kitle iletişim araçlarından oluşan medyanın en önemli unsurları; verdiği 

mesajların inşası, alıcı tarafından alınması ve içselleştirilmesi olduğu kabul edilmektedir. 

Örneğin televizyon söz konusu olduğunda kullanılan dilin söz dizimi, biçimi ve tonu; söz 

ve görüntünün yan yana bulunması, kullanılan görüntü açıları, renkler, anlatının yapısı, 

üst ses ya da geri dönüş (flashback) gibi özel araçlar kullanılarak oluşturulan 

görsel,duyusal şölenle işlenilen şiddet, cinsellik,mizah gibi konuların alıcının almasını ve 

içselleştirmesini kolaylaştıran etmenlerdendir (SETA, 2011: 41). 

 Kitle iletişim araçlarında şiddet olgusu, günümüzde en çok ilgi duyulan 

konulardan biri haline gelmiştir ve şiddetin farklı sınıflamaları yapılmaktadır. Şiddet, 

zamana ve topluma göre farklılaşan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin 

kökeninde yer alan saldırganlık dürtüsü bireyin toplumsallaşma süreci içinde 

öğrenilebilmektedir. Kitle iletişim araçları da bu öğrenmeye hızlandırıcı etkide 

bulunmaktadır (Kocacık, 2004: 1). Şiddetin ifade biçimi günümüzde araştırmacıların 

konuşup tartıştığı konulardan birisi haline gelmiştir. Medyada da şiddet sorununu ele alan 

yayınlara ya da şiddet eylemi içeren haberlere her gün rastlanabilmektedir. Bunlar 

izleyicinin doğrudan algıladığı, açık bir şekilde sunulan şiddet olaylarıdır. Bir de 

izleyicinin çok farkında olmadığı kapalı bir şekilde şiddeti haklı gösteren ya da doğal bir 

olgu olarak gösteren programlar var ki bunlar hem izlenme sıklıkları hem de izleyici 

sayısı açısından televizyon dünyasında oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. 

Reklamlardan kadın programlarına, yarışmalardan dizilere kadar her tür içerikte şiddete 

rastlanmaktadır (Ünlü ve ark., 2009: 96). Sadece fiziksel değil psikolojik acı ve ıstırap 

veren eylemleri de içine almakla birlikte medyada kadına yönelik şiddet, daha çok fiziksel 
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güç kullanımı olarak dar çerçevede ele alınmakta fiziksel şiddetin temsili olarak kabul 

edilmektedir (Dursun, 2010: 6).  

 Medya aynı zamanda şiddeti göstererek alevlendirmekte, tanımlayarak 

boyutlarını genişletmekte, vurgulayarak abartmakta ve tekrar tekrar yer vererek 

özendirmektedir. Yani medya şiddetin doğrudan nedeni olmasa da dolaylı olarak şiddete 

yönelik davranışların ortadan kalkmaması için bir neden teşkil etmektedir (T.C. 

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1997). Medya şiddetin etkisini artıran, 

bireylerin şiddet olgusunu içselleştirmesini sağlayan bir role de sahiptir. Bu nedenle 

şiddetin nedenleri kadar, şiddetin anlatılış biçimi de onunla mücadele açısından önem 

kazanmaktadır (Gökulu ve Hosta, 2013: 1831). 

 Şiddet sadece bireysel ilişkiler aracılığıyla incelenen bir olgu değildir. Bireyler 

kitle iletişim araçları aracılığıyla şiddet eylemlerine tanık olmaktadırlar ve bu eylemlerin 

yansıtılış şekillerinden etkilenmektedirler. Daha açık bir ifadeyle, medyanın şiddet 

olgusunu haber yapma tarzı ve bu haberlerde kullandığı üslup, bireylerin şiddet algısını 

etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya, kadına yönelik şiddet 

haberlerini sunarken kadının cinsiyetini ön plana alarak olayı haber yapmakta ve eyleme 

bir anlamda gizli meşruiyet kazandırmaktadır. Kadına yönelik şiddet haberlerinin 

sunumunda ilgi çeken unsur ise, medyanın şiddete maruz kalan kadınları kimi zaman 

masum ve savunmasız, kimi zaman da şiddeti hak edecekleri yapıda göstermesidir 

(Gökulu ve Hosta, 2013: 1831-1846). Haber medyasının kadına yönelik erkek şiddetini 

normalleştirmeye katkıda bulunan anlatı stratejileri geliştirmesi ve cinsiyetçi kodlarla iş 

görmesi, cinsel suçları ve kadına yönelik şiddeti gündelik hayatın sıradan ve 

gerçekleşmesi kesin bir parçası haline getirmektedir (Dursun, 2010: 13). Örneğin, 

televizyon dizilerinde kadının şiddete maruz kalmasının geleneksel kavramlara 

dayanılarak haklı ve gerekli gösterilmesi, haberlerde şiddet mağduru kadınların 

çaresizliğinin sık sık konu edilmesi şiddetin sıradanlaşması ve içselleştirilmesi sürecinde 

etkili olabilmektedir (Ünlü ve ark., 2009). 

 Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir gerçeklik olduğundan yola çıkarak 

televizyonun bu gerçeği kendi araçsal özellikleri kapsamında temsil ettiği gözlenmektedir 

(Ünaldı, 2012: 238). Televizyonlarda yayınlanan dizilerde ya da programlarda kadına 

yönelik şiddet hayatın bir parçası olarak sunulmakta ve bunun zamanla toplum tarafından 

normal bir şeymiş gibi algılanmasına neden olmaktadır (Yeniçıktı, 2012: 246). 

Kadın bedenini nesneleştiren görsel sunumlar da başka bir problemli alandır. Kadınlara 

yazılı ve görsel basında çoğu zaman sadece bedenleri teşhir edilmek üzere yer verilmekte, 

bu teşhire eşlik eden haber metinleri görsel malzemeyi kullanabilmenin bir sebebi 

olmaktan öte bir amaç taşımamaktadır (Çelenk, 2010: 235). Özellikle gazetelerde ve 

televizyonlarda kadın olgusuna zina, namus gibi konular çerçevesinde ya da sansasyonel 

olaylara karıştıkları zaman yer verilmektedir. Kimi gazetelerin arka sayfalarında sanat ya 

da moda haberi başlığı altında kadın bedenini teşhir eden fotoğraflara yer verilmektedir. 

Bu da kadın cinselliğinin medyada yer aldığına örnektir. Çoğu zaman sağlık haberi bile 

kadın bedenini teşhir eden fotoğraflar kullanılarak sunulabilmektedir. Bu bağlamda 

görsel basının reyting hesabını, yazılı basının da tiraj hesabını kadın bedeni üzerinden 

elde ettiği söylenmektedir (Büyükbaykal, 2007: 21). 

 Birey toplumsal yaşamın her alanında ve anında sahip olunan toplumsal 

cinsiyetle birlikte var olmaktadır. Medyanın kadın ve erkek betimlemeleri, toplumda 

cinsiyetin yaygın bir şekilde paylaşılan tanımlarının oluşmasına, sürdürülmesine ya da 

değişmesine neden olmaktadır (Başer, 2009: 128). Kitle iletişim araçları davranış 

modelleri, iletişim ve yaşam biçimleri sunarak kültürü etkilemekte ve şekillendirmektedir. 
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Basın ve yayın organları da toplumun değişmesinde, gelişmesinde ve şekil kazanmasında 

oldukça önemli bir role sahiptir. Özellikle göze ve kulağa hitap eden televizyon ve radyo 

kanalları, kendi kültürümüzü yok etmede silah olarak kullanılabilmektedir. Kitle iletişim 

araçlarında eğlence içeriklerinin ağırlığının giderek çoğalması, bu içeriklerde baskın 

değerlerin izleyicilere aktarılmasına ve giderek toplumda yaygın kültürel değerler haline 

gelmesine neden olmaktadır. Eğlence içeriklerinin izleyiciler üzerinde bu yolla yarattığı 

kültürel etkilerin başında toplumda yayılan kalıp yargılar, cinsel tutum ve davranışlar, 

şiddet, saldırganlık ve magazin kültürünün geldiği söylenebilmektedir (Ekici, 2004: 182; 

Varol, 2012: 151). 

 

Araştırmanın Amacı  

 Toplumumuzdaki kadına yönelik her türlü şiddetin içselleştirilmesinde atasözleri, 

deyimler, şarkılar gibi kültürel değerlerin önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. 

Özellikle kadınla ilgili olumlu ve olumsuz algıları, toplumun kadına bakışını şarkılar 

üzerinden anlamanın mümkün olduğu belirtilmektedir (Meriç, 2014). Bu araştırmanın 

amacı da şarkılarda kadına yönelik şiddetin nitel araştırma deseni çerçevesinde analiz 

edilmesi ve yorumlanmasıdır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmaya ilişkin 

oluşturulan alt amaçlar aşağıda sıralanmıştır: 

1. Şarkılarda görülen kadına yönelik olumsuz tutumlar ortak özellikleri bakımından 

hangi kategoriler altında toplanabilir? 

2. Şarkılarda kadına yönelik şiddetin izlerine sıklıkla rastlanılan olumsuz ifadeler 

hangileridir? 

3. Toplumumuzda dinlenilen şarkılarda kadına yönelik ifadelerde kadının hangi 

özellikleri ön plana çıkmaktadır? 

 

YÖNTEM  

 Kadına yönelik şiddetin izlerini içeren şarkıları derinlemesine bir bakış açısıyla 

ve bulundukları çevre içerisinde anlamaya odaklı bir yöntem olduğu için nitel araştırma 

yöntemi ve olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini kitle iletişim araçları 

ile dinlenilen şarkılar oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi için amaçlı örnekleme 

yönteminden ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi izlenmiştir. 

Ayrıca verilerin toplanmasında basit rastlantısal örnekleme yöntemi de kullanılmıştır. 

Müzik kanalları arasından PowerTürk müzik kanalı ve YouTube müzik bölümü rastgele 

örneklem yöntemi ile seçilerek dinlenmiştir. Dinlenilen şarkıların içeriklerinin yer aldığı 

(şarkının adı, yılı vb.) siteler incelenmiştir. Genel olarak “alternatifim.com” adlı siteden 

yararlanılmıştır. Televizyon müzik kanalları ve şarkı sözleri sitelerinden elde edilen, 

anlamında ve içeriğinde kadına yönelik olumsuz yargı bulunan 300 şarkı 17.04.2015 – 

27.04.2015 tarihleri arasında dört araştırmacı tarafından nitel araştırma desenine uygun 

olarak analize tabi tutulmuştur. Her araştırmacı şarkıları dinleyip temalara ayırmıştır. 

Araştırmacıların belirledikleri temalardan benzer ve aynı olanlar belirlenmiş farklı olanlar 

ise başka bir araştırmacıya danışılarak ortak bir tema altına alınmıştır. Sonuç olarak 

şarkılar sözlerine uygun çıkarımlar yapılarak 4 ana tema ve 11 alt tema altında 

toplanmıştır. Bu temalar oluşturulurken ilgili kanallarda çalan ve sitelerde incelenen 

şarkıların anlamında ya da içeriğinde “kadını çağrıştıran” şarkılar taranmıştır. Taranan 

şarkılarda cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyetçi bir bakış veya herhangi bir şiddeti içeren 

şarkıların sözleri belirlenmiştir. 
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 Araştırmada verilerin değerlendirilmesi aşamasında, içerik analizi ve betimsel 

analizden yararlanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek 

kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, 

içerik analizinde daha derin bir işleme tabi tutulur ve betimsel bir yaklaşımla fark 

edilemeyen kavram ve temalar bu analiz sonucu keşfedilebilir. Bu amaçla toplanan 

verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı 

bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması 

gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259). Bundan hareketle, araştırmada şarkı 

sözlerinin vurguladıkları anlamlar üzerinde durulmuştur. Toplanılan veriler şarkıların 

türlerine göre kategorilere ayrılmış ve şarkı sözlerindeki kadına yönelik cinsiyetçi bakışa 

etki eden ve şiddet içeren unsurlar araştırılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 Şarkılarda kadına yönelik şiddetin izlerini araştırmak amacıyla yapılan bu 

çalışmada elde edilen veriler dört ana tema altında analiz edilmiştir. Bunlar;  

1. Toplumda Kadın  

2. Cinsellik  

3. Kadına Yönelik Uygunsuz Söylemler ve Davranışlar  

4. Kadının Dış Görünüşü  

 Araştırmacılar tarafından bu ana temalar alt temalara bölünmüştür. İlgili alt 

temalar çizelge 2’de ve şarkı türlerinin alt temalara göre dağılımı ise çizelge 3’de 

verilmektedir. 

 

Çizelge 2: Araştırmaya İlişkin Ana ve Alt Temalar 

Ana Tema  Alt Tema  

 

 

Toplumda Kadın  

Eşya olarak algılanan kadın 

Çok konuşkan olarak görülen kadın 

Erkeğini rezil ettiği düşünülen kadın 

Değersiz olarak görülen kadın 

Hizmet etmesi gerektiği düşünülen kadın 

Coğrafi özelliklere göre yargılanan kadın 

Cinsellik  Tahrik eden kadın  

Cinsel obje olarak algılanan kadın  

Kadına Yönelik Uygunsuz Söylemler ve 

Davranışlar  

Hakaret ve Beddua 

Şiddet ve Tehdit  

Kadının Dış Görünüşü  Fiziksel özellikleri 
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Çizelge 3: Alt Temalara İlişkin Şarkı Türlerinin Dağılımı  

Alt Temalar  

 

Pop Rock Rap Türk 

Halk 

Müziği 

Fantezi Arabesk N % 

Eşya olarak 

algılanan kadın 

1 2 - 2 - 2 7 2 

Çok konuşkan 

olarak görülen kadın 

2 - - 1 - 1 4 1 

Erkeğini rezil ettiği 

düşünülen kadın 

2 - - 1 - 3 6 2 

Değersiz olarak 

görülen kadın 

13 3 - 8 - 1 25 8 

Hizmet etmesi 

gerektiği düşünülen 

kadın 

5 - 1 - - 2 8 3 

Coğrafi özelliklere 

göre yargılanan 

kadın 

2 - - - - 1 3 1 

Tahrik eden kadın  

 

18 - - 1 - 1 20 7 

Cinsel obje olarak 

algılanan kadın 

71 3 2 16 8 8 108 36 

Hakaret ve Beddua 

 

26 5 7 14 1 28 81 27 

Şiddet ve Tehdit 

 

4 - 2 1 - 8 15 5 

Fiziksel özellikleri 

 

14 - - 6 1 2 23 8 

TOPLAM 

 

158 13 12 50 10 57 300 100 

 

Toplumda Kadın  

Eşya olarak algılanan kadın 

“di gel malım / di gel canım / yeter yaktın sinemi” :Arabesk (1985), İbrahim Tatlıses, Aşk Kalbimde Yer 

Almış  

“Siyah perçem yan taralı / Kirpiği ok göz karalı /  Sordum aslın nereli / Dedi ki Urfalıyam / Ben bir 

yiğidin malıyam” :Arabesk (2004), İbrahim Tatlıses, Dedi ki Nişanlıyım 

“Git başkasına asıl / İster öp / ister sarıl / Başkasını buldum artık / Kafana göre takıl” :Pop (2012), 

İsmail Yk, Ah Aşkım 

 “Gönlü zengin olanı / E isterem isterem / Ne uzun ne kısasını / İstemem istemem / Aklı başta olanını 

/ E isterem isterem / Dünya güzelle dolsa / İstemem istemem / Huyu güzel olanı / E isterem isterem” 

:Türk Halk Müziği (1998), Mahzun Kırmızıgül, Evlenmem 

“Ver deyom vermoyo bu iş olmaz deyo / Nah bin gayma vedim gızını vermeyo” :Türk Halk Müziği 

(2014), Ankaralı Turgut, Ver Deyom Vermiyo 

“Hakkım yok seni sevmeye / çıktın karşıma ne diye / sen başkasının malısın” :Rock (2007), Teoman, 

Arkadaşımın Aşkısın 
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 Yukarıdaki şarkı sözlerinde verilen örneklerde de fark edildiği gibi kadın birçok 

birey arasından seçilebilecek bir eşya, para karşılığında satın alınabilecek bir nesne ve 

kendi bireyselliğine değer verilmeyen bir mal olarak görülmektedir. "Di gel malım, ben 

bir yiğidin malıyam, nah bin gayma verdim gızını vermeyo" gibi ifadelerde kadın para 

karşılığı alınıp satılabilecek bir nesne, başkasına ait bir mal olarak görülmektedir. Ayrıca  

“Gönlü zengin olanı / E isterem isterem / Ne uzun ne kısasını / İstemem istemem / Aklı 

başta olanını / E isterem isterem / Dünya güzelle dolsa / İstemem istemem / Huyu güzel 

olanı / E isterem isterem ifadelerinin yer aldığı şarkıda da kadın birçok kadın arasından 

isteğe göre seçilebilecek, arzu edilen özelliklerine göre kategorileştirilen (gönlü zengin 

olan, huyu güzel olan, aklı başında olan vs.)  bir nesne olarak görülmektedir.  Şarkı 

sözlerinde de görüldüğü gibi bu özellikler kadının bedeninin güzel görünmesi sayesinde 

kazanılmaktadır. Bu bağlamda bazı şarkılarda kadının sunum biçimi onu erkeğin elde 

edebileceği ürün gibi satılık konuma düşürmektedir (İmançer ve İmançer, 2002: 18). 

Çok konuşkan olarak görülen kadın 

"Sen sıkı tut çeneni, eline diline hakim ol, sonra öcüler yer seni": Pop (2012), Tarkan, Hadi Bakalım 

"Dinle biraz susta!": Pop (2014), Berkay, En Azından 

"Karı senin dırdırın/ Öldürüyor vırvırın": Türk Halk Müziği (2003), Ankaralı Turgut, Sakar karı 

"Bıktım karının dırdırından/ Rakı değil karı beni öldürecek": Arabesk (2002), Murat Kurşun, Karı 

Dırdırı 

 Kadınların çok konuşkan olarak yargılayan şarkı sözü örnekleri yukarıda 

verilmiştir. (n=4, %1). Şarkılardan da anlaşılacağı gibi kadının çenesini tutması gerektiği, 

dırdırından bıkıldığı, susması gerektiği ifadeleri ile kadının çok konuştuğu ifade 

edilmektedir. 

 

Erkeğini rezil ettiği düşünülen kadın  

“Nişanlım ah nişanlım başıma dertler açtı / rezil etti herkese, yüzüğü alıp kaçtı”  Arabesk (1986),  

Azer Bülbül, Nişanlım     

“Zaman ola devran döne sende çekesin / Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda ” Arabesk (2002), Çılgın 

Sedat, Adın Batsın  

“Beni eller dillere sen sakız ettin” Türk Halk Müziği (2005), Alişan, Yalancı Sevgili 

“Sonunda belamı bulmuşum / Konu komşuya rezil olmuşum”  Pop (2000), Atilla Taş, Kara Kız 

“Bir kara lekeydi benim alnımda / Kapanmaz bir yara şimdi bağrımda / Ağlayıp inlesem pişman 

olsam da / Hayatımı yıkan o kadın oldu” Arabesk (2007), Erol Budan, O Kadın 

  

Yukarıda verilen şarkı sözlerinden de anlaşılacağı üzere kadının erkeğini rezil 

ettiği düşüncesi vurgulanmıştır. Kadının erkeğin başına birçok dert açtığı, herkesin diline 

düşürüp dedikodulara maruz bıraktığı, konu komşuya, tüm dünyaya rezil ettiği dile 

getirilmiştir. Atasözlerinde de bu vurgu açık bir şekilde görülmekte kadının erkeği isterse 

rezil, isterse vezir edeceği söylenmektedir. Erkeğe hiçbir sorumluluk verilmemekte 

erkeğin başarılı ya da başarısız olması kadının sorumluluğu olarak görülmektedir (Küçük, 

2003: 220). 

 

Değersiz olarak görülen kadın 

"O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine kanma arkadaş" : Rock (1965), Erkin Koray, Anma Arkadaş 
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"Beş para eder mi varlığın ki yokluğun beni acıtsın" : Rock (2006), Emre Aydın, Kim Dokunduysa 

Sana 

"Pencereden bakıyo roman almış okuyo / Profösör olacak başıma" : Türk Halk Müziği (2012), 

Ankaralı Namık, Al yârim  Bu da Sana 

"Bir oğlum olup da / Sünnetini kestiremedim": Türk Halk Müziği (2004), Ankaralı Namık, Bir oğlum 

Olup da  

"Üçer avrat almayan / Hiç erkekten sayılmaz" : Türk Halk Müziği (1995), Oğuz Yılmaz, Misket 

"Senin gibileri alır elime tef yapar da çalar oynatırım": Türk Halk Müziği (2014), İzzet Yıldızhan, 

Evire Çevire 

"Leyla döktürüyor dönüp bakmıyor, bas bas paraları Leylaya": Türk Halk Müziği (2003), Oğuz 

Yılmaz, Bas Bas Paraları Leylaya 

"İsterim ki kıvrana kıvrana / Koşarsın her gün peşimde / Çatlatırım seni böyle" : Pop (2011), İsmail 

Yk, Çatlatırım 

"Derken bir anda sabah oluveriyor, biri gidiyor, bir diğeri geliyor": Pop (2009), Murat Boz, İstanbul 

Eğlencesi 

"Anan da hatalı, bu güzelliği doğurup da sokaklara gönderme": Pop (2010), Murat Dalkılıç, Çatlat 

"Bak yağmurlu günde bile bir damla yok sana" : Pop (2010), Murat Dalkılıç, Merhaba Merhaba 

"Kız çok sosyeteymiş beni beğenmemiş, sanırsın ki yavrum saraylardan gelmiş": Pop (2012),Atilla 

Taş, Ben Senin O 7 Sülaleni 

"Kenar süsü oldum hayatında yani olmasam da olurdu": Pop (2007), Sıla, Kenar Süsü 

"Bir şeyimi ellettirmem, mümkün değil kirlettirmem, herhalde yani": Pop (2005), Tuğba Özerk, Lo 

Lo Lo 

"Ah bir içim su, selvide boylu eksik aklıyla hep oyun onun oyunu": Pop (2009), Yalın, Başka Hayatların 

Kadını 

"Seni yakacaklar benim yerime, seni tanrı bile affetmeyecek": Pop (1995), Levent Yüksel, Seni 

Yakacaklar 

"Ne güzeller gördüm, akşamdan sabaha": Pop (2005), Emre Altuğ, Erkekler de Yanar 

"Kapıdaki köpek bile sadıktır sahibine/ Senin yüzün kızarmaz tükürseler yüzüne": Arabesk (2006), 

Kahraman Çerkeşli, Sen Kimsin Ki Beni Böyle Ağlatan 

“Kızlar dura dura hiç olur  / Oğlan dura dura koç olur” : Arabesk (1998), Ankaralı Namık, Kızlar Dura 

Dura Hiç Olur  

 Kadınların değersiz olarak görüldüğü şarkıların bir kısmı yukarıda verilmiştir 

(n=25, %8). Şarkı sözlerinden de anlaşılacağı gibi kadınlar; kenar süsü, kapıdaki köpek 

gibi, varlığı beş para etmeyen, aklı eksik olarak görülmektedir. Erkeğin üç kadınla 

evlenmeden erkek sayılamayacağı, erkek çocuğuna duyulan aşırı özlem ile kadının 

değersizliği vurgulanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra kadının,  M.S. 6. yy’da Arap 

cahiliyesinde henüz çocuk yaşta iken utanç vericilikleri nedeniyle babaları tarafından diri 

diri toprağa gömülerek öldürülmeleri de kadınlara değer verilmediğinin göstergesidir 

(Gülaçtı, 2012: 76). 

 

Hizmet etmesi gerektiği düşünülen kadın 

“Her akşam önüme sofra kurmak istersin / hatta belki çocuk doğurmak istersin” : Pop(2014), Tolga 

Burkay, Kadın 

“Çeyizi düzmüş, kimi bekler / Bu kız beni görmeli bana kazak örmeli” : Pop(1994), Mustafa Sandal, 

Bu Kız Beni Görmeli 
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“Bak kızıyorum evinde otur / çocuk doğur / hey işin gücün yok mu senin bir sıcak çay dök” : 

Arabesk(1998), İbrahim Tatlıses, Erkekler 

“Kadın üretir biz yıkarız hala / kirletiriz kadın temizler ancak milyon yıldır dişilere eşya gibi 

davranır bu koskoca dünya” : Rap(2004), Ceza, Kadına Yer Ver Dünya 

 Hizmet etmesi gerektiği düşünülen kadın ile ilgili şarkı sözü örnekleri yukarıda 

verilmiştir (n=8, %3). Hizmet etmesi gerektiği düşünülen kadın şarkılarda “sofra kur, 

çeyizi düzmüş, kazak örmeli, evinde otur, çocuk doğur, çay dök, kadın temizler” şeklinde 

görülmektedir. Daha önce toplumsal cinsiyetin kadın ve erkeğe atfedilen davranış 

kalıpları ve rolleri işaret ettiğinden bahsedilmişti. Toplumsal cinsiyet gereği geleneksel 

ataerkil toplumlarda kadınlardan ev işleriyle uğraşıp çocuk büyütmeleri, erkeklerin ise 

dışarıda çalışarak ailelerinin ekonomik ihtiyaçlarını gidermeleri beklenmektedir 

(Gazioğlu, 2014). 

Erkeklerin, kadınlar üzerinde egemen olmalarını sağlayan bu toplumsal düzende 

kadınlar hem geleneklerle, baskıyla, şiddetle, korkuyla erkeğe bağımlı bir hale gelmiş 

hem de kendisinden beklenen davranışların doğruluğuna, yaşadıklarının “olması 

gereken” olduğuna inandırılmıştır. Kadınlara biçilen roller ve özel alana ait görülmeleri, 

onları tartışma alanının dışına itmektedir. Ataerkil düzen, kadının sessiz bir hizmetkar 

olması için iktidarını kullanmaktadır. Sosyal sessizlik, ataerkinin kurmak istediği, kadın 

kimliğinin inşasında önemli bir yer tutmaktadır (Kaplan, 2001: 236). Ataerkil kadının 

toplum içindeki etkinliğini en aza indirerek, iktidarını pekiştirme, kadınları yok sayma 

amacındadır. Ataerkinin istediği kadın, bilinçli, üretken bir bireyden çok; söz dinleyen 

ama söz üretmeyen bir hizmetçidir (Soyumert, 2008; 17-20). 

 

Coğrafi özelliklere göre yargılanan kadın 

“Akdeniz'in bütün kızları / hanginiz aşk için söyleyin?” : Pop (2006), Serdar Ortaç, Akdeniz 

“Öyle güzel yürüyor ki zilli / kesin İzmirli” : Pop (2013), Berkay, İzmirli 

“İstanbuldan kız alanın vay haline vay/ Elazığ’da bir yar sevdim anam onu al/ Gözleri kara sürmeli 

kaşlarıda ay ay/ Antepli’de bir yar sevdim anam onu al” : Arabesk (2002), Alişan, Anam Onu Al 

 

 Kadınların coğrafi özelliklerine göre değerlendirildiği şarkılara çok fazla 

ulaşılamamıştır (n=3, %1). Yukarıda verilen şarkılarda, kadınların yürüyüşlerinden veya 

yaşadığı bölgeden dolayı önyargı bildiren ifadeler kullanılmıştır. Kentler, cinsiyetçi roller 

ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler nedeniyle, kadınların ve erkeklerin farklı 

deneyimlediği yerlerdir (Kaypak, 2014: 349).  Ülkemizde kadınlar Akdenizli, İzmirli, 

Antepli gibi ötekileştirmelere uğramakta ve yaşadığı şehre, coğrafi konuma göre 

yargılanarak psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Ayrıca bazı şehirlere karşı olumsuz 

tutum sergilendiği, bu şehirlerde yaşayan kadınlar ile evlenilmeyeceği düşüncesinin 

olduğu görülmektedir.  

Cinsellik  

Tahrik eden kadın 

“Kapımı çal / Hadi kapımı çal / Hazır ettim ben beni / Geçir kendimden” :Pop (2014), Hadise, Yaz 

Günü 

“Yakınını göremiyosun / Niye beni kesemiyosun / Ay Aman! zillerimi çalıp nereye kaçıyosun / Körebe 

mi oynuyosun / Dolaba mı saklıyosun” :Pop (2014), Hadise, Nerdesin Aşkım 
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 “Hadi deli oğlan hadi belime dolan /  Hele bi öp bakalım kızı dudağından /  Olmaz mı olmaz mı hepi 

topu bu istediğim hayatta / Dene nolur dene nolur tutamam kendimi sen çıkardın baştan” :Pop 

(2008), Hadise, Deli Oğlan 

 “Yar ellerim saçında /  ter boşanır başımdan /  her cilveli nazında” :Pop (1999), Emre Altuğ, İbret-i 

Alem 

 “Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar davetkar çalamaz” :Pop (2008), Sezen Aksu, İzmir’in Kızları 

“Göz süzüyorsun uzaktan,  hayırdır Hayriye /  bu ne biçim nazdır, gel de beni azdır” :Arabesk (1986),  

Azer Bülbül, Hayriye 

“Geleni geçeni yakıyor bu güzel /  ateşli ateşli bakıyor” :Türk Halk Müziği (1999), İbrahim Tatlıses, 

Ateşli 

“İstesen de istemesen de canın çeker beni her nefeste” :Pop (2009), Tuğba Özerk, Bitter Çikolata 

“Bedenim tenini güneşten çok yakacak / hele bir bana gel bak neler olacak” :Pop (2004), Petek Dinçöz, 

Aşk Yazı 

“Gözlerinle mahvettin /  kapılarınla hapsettin /  seninim al tamam” : Pop (1995), Mirkelam, Tavla 

 “Öyle karşıdan bakmakla olmaz /  bence yanaş biraz / içine çek yavaş yavaş bir şey olmaz” : Pop 

(2011), Keremcem, Haydi Öp 

 

 Yukarıdaki şarkı sözlerine bakıldığı zaman kadın erkeği baştan çıkaran, onu cinsel 

yönden tahrik eden bir nesne olarak görülmektedir. Ateşli ateşli bakıyor, hiçbir topuk 

tıkırtısı bu kadar davetkar olamaz, gel de beni azdır şeklindeki ifadelerle şarkı sözlerinde 

kadınlar açık bir biçimde görüleceği gibi erkeğin tatmin aracı olarak görülmektedir. 

Görüldüğü gibi incelenen bu şarkı sözlerinde şiddet öğelerinin yanı sıra, kadın cinselliğini 

aşağılayan ve olumsuz mesaj içeren öğelere sıkça rastlanmaktadır. Böyle şarkı sözlerinin 

kadın ve erkek arasında cinsel ayrıma neden olduğu, kadınlara ‘cinsel obje’ sıfatının 

yakıştırıldığı görülmektedir (Taşal ve Vural, 2011:6-7). Şarkılarda yer alan bu ifadelerle 

kadının konumu erkek fantezilerinin en düşük ortak paydasına indirgenmektedir (Can, 

2008:70). 

 

Cinsel obje olarak algılanan kadın 

“Bu fıstık rakipsiz bir numara/ Ben buna dayanamam/ Amanın Amman Amman/ Şıp diye öpücük 

kondurucam.” : Pop (2008), İsmail YK, Bir Numara, 

“Sonra güzelim sonra/ Bize yatıya gidelim.” : Pop (2014), Berkay, Baştan Sevelim 

“Ver ver, bir dudak ver/ Ver ver o yanaktan ver/ Utanırsan çekinirsen gözlerini kapatıver.” : Pop 

(2008), İsmail YK, Bir Dudak Ver 

“Aman be hadi kalk kaynaşalım kız/ Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız/ Azıcık alttan azıcık üstten/ 

Hoppidi hoppidi hoplatalım kız.” : Pop (2006), Kenan Doğulu, Çakkıdı 

“Geç olmadan gir koynuma/ Alev alev yanar durursun.” : Pop (2009), Soner Sarıkabadayı, Alev Alev 

“İçine de siner tenine de / Bi geçirirsem seni ellerime / Pervane döne döne itaatkar bir köle / Neler 

geçiyor aklımdan tövbe tövbe.” : Pop (2014), Aydın Kurtoğlu, Köle 

 “Onda kaldım her şeyimle/ Ah bu kanepenin bir dili olsa/ Anlatsa dünya sarsılsa/ Yok, çok 

sevişmenin hiç zararı yok.” : Pop (2012), Kenan Doğulu, Doktor 

 “Çilek dudaklarına yapışıp kalıcam/ Gözlerinden kalbine akıcam/ Yar senin için bu şehri yakıcam/ 

Senin aklını, aklını alıcam.” : Pop (2003), Berksan, Çilek 

 “Bebeğim, nefesinle biteyim/ Biraz dur stop daha neler yaparım bak şimdi.” : Pop (2006), İsmail YK, 

Hap Gibi İçerim 
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“Canım ister birisini/ Fıkır fıkır çiftetelli/ Deli dolu olması lazım/ Şıkır şıkır döktürmesi lazım.” : Pop 

(2004), İsmail YK, Döktür 

“Gel gel gel güzelim/ Gel gel acımayacak/ Gel gel gel güzelim, gel hiç acımayacak.” : Pop (2010), 

Tarkan, Acımayacak 

 “Ay ışığında oturuyorduk, bileğinden öptüm seni/ Sonra ayakta öptüm, dudağından öptüm seni/ 

Kapı aralığında öptüm, soluğundan öptüm seni/ Bahçede çocuklar vardı, çocuğundan öptüm seni/ 

Evime götürdüm yatağımda kasığından öptüm seni/ Başka evlerde karşılaştık/ İliğinden öptüm seni.” 

: Pop (2011), Sezen Aksu, Sayım 

Sexy girl oyna hadi hadi / Hopla zıpla hadi / Ooo çalkala sağ sol hey girl / Çok güzel bak oynuyor / 

Sanki benim için azıyor / Yalnız bir değil burada herkes, dans edip eğlenip coşuyor / Bir sağ bir 

sol çalkala oynat göbeğini azar azar / Kıvırt anacığım kendini bir yılan gibi / Yavaş yavaş sokul bana 

anlayalım / Çalkala yavrum çalkala kıvırıp oyna salla/ Bu kadar yetmez bana, biraz daha fazla .” : 

Pop (2008), İsmail YK, Çalkala 

 “Pantolonunu sevdim, çıkar onu bebeğim/ Hadi gel bize gidelim/ Gömleğini çok sevdim  çöz onu 

bebeğim/ Hadi bize gidelim.” : Pop (1996), Gökhan Tepe, Bayıldım 

“Gel gel gelsene, beni öpsene/ Senle ben yan yana bi düşünsene/ Gel gel gel senede, bi aynı sahneye/ 

Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.” : Pop (2009), Hadise, Bence Evlenmeliyiz 

“Vuralım dibine açalım fıçıyı/ İçelim coşalım aşalım sınırı/ Sarılıp tutuşup öpüşür sevişiriz/ Ama 

ebediyen senin olamam.” : Pop (2001), Rafet El Roman, Sana Dönemem 

 “Tek iyi olduğumuz sevişmeler de/ Bitti yok oldu tutku ve ten uyumu.” : Pop (2012), Murat Dalkılıç, 

Lüzumsuz Savaş 

“Avuçların yanacak/ Bedenim çırılçıplak/ Bu gece ateşim bedeninde yanacak.” : Pop (2003), Emre 

Altuğ, Sıcak 

 “Sevdin mi gerçekten/ Ahh seviştin mi/ Söyle onları da öptün mü.” : Pop (1993), Levent Yüksel, 

Kadınım 

“Ateşimi gör içimi hisset, hadi hazırım/ Gel sokağıma gel, penceremi aç, yatağıma gel.” : Pop (1993), 

Levent Yüksel, Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk 

“Gerdanını göbeğini öpe öpe seni elimde büyüttüm/ Cilvesi meze muhabbeti mey/ Yatamam ben 

sensiz.” : Pop (1995), Levent Yüksel, Çekirdek Hatun 

 “Hazır ol isyan çıktı güzelim/ Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma.” : Pop (2007), Emel 

Müftüoğlu, Eğlenilecek Kızlar 

“O dudaklar kırmızı kırmızı/ Öpmesem söndüremem o yangını.” : Pop (1993), Hakan Peker, Karamela 

“Gidiyormuş hoşuna /Birazcık verin şuna /Aza kanat etmiyor /Çok şey gelir başına.” : Arabesk 

(2012), Ankaralı Turgut, Aganigi Naganigi 

“Aha cimdallı cimdallıı / Gızlar giyer bindalı / O bindalın üstüne / Bu kollarıı sarmalı.” : Türk Halk 

Müziği (2004), Ankaralı Namık, Cimdallı 

“Bana bana bana kar yolla kar yolla  / Kar bulamazsan yar yolla yar yolla yar yolla.” : Türk Halk 

Müziği (2007), Oğuz Yılmaz, Ah Bana Bana Kar Yolla 

“Dar pantolon etek mini / Oy kızlar naz eyleme / Sallanıyor her bir yeri / Ölürüm kızlar naz eyleme 

/ O güzel dudakları / Oy kızlar naz eyleme / Ne olurdu öpse beni / Ölürüm kızlar naz eyleme.” : Türk 

Halk Müziği (2000), Mahsun Kırmızıgül, Ölürüm Kızlar 

“O tatlı buseni yolla yanağına / Gizlice yanaşıp giriver koynuma / Götür beni gönül tuzaklarına.” : 
Fatezi (1995), Fatih Ürek, Bakirem 

“İster öp okşa istersen öldür/ Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk.” : Rock (2002), Duman, Her Şeyi Yak 

“Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay/ Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay/ Şimdi ki kızlar 

ne hoş olur kucakta vay vay.” : Türk Halk Müziği (2005), İbrahim Tatlıses, Bir Taş Attım Pencereye 

“İçine girdiğin küçük kaygan deliği/ Yeni ve büyük bir dünya mı sandın?/ 

İstersen bir aynayla yardım edeyim ama umursamazsın.” : Rock (2003), Şebnem Ferah, Ben Şarkımı 

Söylerken 
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“Oy kalçalar kalçalar domates der salçalar/ Ayten kafayı çekince herkesten iyi çalkalar/ Ata vurdum 

belleme gir koynuma terleme/ Her yanım senin olsun okçuruma elleme/ Mayosu var vakkodan çok 

özenmiş yaradan.” : Türk Halk Müziği (2004), Ankaralı Namık, Arabada Beş Evde On Beş 

“Elbisen de pek güzelmiş/ Gız eteğin de daracık/ Saldır saçak Fadimem, doldur içek Fadimem/ Gız 

bu gece de burda kal, alem edek Fadimem/ Evde kalan kızların, ben olaydım kocası.” : Türk Halk 

Müziği (2004), Ankaralı Namık, Bir Hoş Bir Hoş Bakar 

“Girelim sarhoşken şu aşkın koynuna/ Gireceksek girelim gel kız günaha/ Öleceksek ölelim şimdi 

şuracıkta/ Nemli saçlarına nefes nefesine şu çırılçıplak kıvrılan beline sor.” : Rock (2008), Demir 

Demirkan, Aşktan Öte 

“O kalın dudaklar elleyim hastayım valla/ Of be amanın benim olsan/ Of be çıkmam ben odadan/ Of 

be bir yanaktan bir dudaktan/ Of doya doya öpsem aman.” : Arabesk (2008), İsmail YK, Ah Benim 

Olsan 

“Aşkı yataklarda değil/ Gel de bi kalpte farzet.” : Rap (2015), Güven Styla, Dostumun İhanet 

“Ayağı havaya diktik mi/ Sana bir şey dedik mi/ Bir öptük bir ısırdık/ Kız bir tarafını yedik mi.” : 

Türk Halk Müziği (2010), Ankaralı Namık, Bilmem Ben 

 

 Yukarıda verilen şarkılarda kadınlar cinsel obje olarak görülmüştür. Yapılan 

araştırmada en çok oran cinsel objeye ait çıkmıştır (n=108, %36). Erkek sanatçıların yanı 

sıra kadın sanatçılarda kadınları ara ara cinsel obje olarak konumlayan parçalar 

söylemişleridir. Ataerkil toplum yapısında, kadınları cinsel bir obje olarak görmek ve 

hayat kadını potansiyeli taşıdıklarına dair genel inanış nedeniyle kadınlara taciz ve 

tecavüzü meşrulaştırmak gibi mizojinik tutum, davranış ve uygulamalar sıklıkla 

görülmektedir (Baydar, 2013: 152). Son yıllarda şarkılarda şiddet, cinsellik, gibi mesajlar 

sık vurgulanmaktadır (Taşar ve Vural, 2011: 253; Baydar, 2013: 157).  İncelenen 

şarkılarda kadınlar öpülecek, yatılacak, oynaşılacak birisi olarak, kadının alev alev 

yandığı ve bu yangının ancak erkeklerin koynuna girince geçeceği, kadınların erkeklerin 

nefesleriyle bittikleri ve erkeklerin kadınlara neler neler yapacaklarını, yaptıklarıyla 

kadınların aklını alacaklarını belirtmektedirler. Kadınlar erkekler için azmakta ve 

erkekler için dans edip oynamaları, kıvırtmaları gerekmektedir. Erkekler, kadınların 

bedenine sahip olmayı istemekte ve kadınlarla beraber içip coşup, onlardan sınırı 

aşmalarını beklemektedirler. Erkekler, kadınlar olmadan yatamazlar ve onları içlerindeki 

yangını söndürecek bir obje olarak görmektedirler. Kadınların ateşli olduğunu, erkeklerin 

bundan faydalanmak istediklerini belirtmektedirler. Kızların kucakta hoş olacağını ve 

kadınlarla beraberken odadan çıkmayacaklarını düşünmektedirler. Ateşlerinin ya soğuk 

bir şeyle ya da kadınla geçeceğini söylemektedirler. D.J. Akman’ın ‘Kızlar’ adlı şarkısı 

örnek bile verilemeyecek oranda cinsiyetçi mesajlar barındırmaktadır. Ceza’nın “Eksik 

Etek” şarkısında da benzer öğeye rastlanır. Böyle şarkı sözleri kadınlara ‘cinsel obje’ 

sıfatının yakıştırılması bakımından son derece tehlike taşımaktadır. Ancak birçok öğrenci 

tarafından ezbere bilinen bu şarkılar, hangi amaçla yazılmış olursa olsun, genel olarak 

incelendiğinde video klipleri, şarkı sözleri, bu müzikleri yapanların davranışları ve yaşam 

biçimleri gençler ve çocuklar üzerinde şiddete yönelmeye neden olabilir. Şiddetin 

yanında aşırı cinsellik de dikkat çekmektedir (Taşar ve Vural, 2011: 257-258). Müzik 

sektöründe popüler müzik sayesinde, kadınların cinselliği kullanılarak kadının bedensel 

bütünlüğü üzerinde olumsuz etkiler yaratılmaktadır. Kadın cinselliğinin kullanılmasının 

temel sebebi, giderek sıradanlaşan ve tüketimi azalan müziklere canlılık kazandırmak ve 

tüketilebilirliğini arttırmak olarak gösterilmektedir (Baydar, 2013: 157). 

Kadına Yönelik Uygunsuz Söylemler ve Davranışlar  

Hakaret ve beddua  
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“Sokak kadını vicdansız sürt.k” : Arabesk (2012), Bülent Gökçe, Sokak Kadını, Hakaret  

“Sokaktaki köpek kadar gururlu ol” : Pop (2002), Serdar Ortaç, Adam Gibi, Hakaret  

“Beddualar bile az gelir sana” : Arabesk-Rap (2011), Dj Akman, Beddua, Beddua 

“G.t yemeyince gidersin ananın evine” : Arabesk-Rap(2008),  Dj İntikam, Kolpa MC, Hakaret  

“Canın çıksın senin hiç gülmeyesin” : Arabesk (2007), Cankan, Bittin Sen, Beddua 

“Sultanlar sultanıymış haspam/ dokununca kırılırmış yosmam” : Fantezi (2004), Sinan Özen, Uyusun 

da Büyüsün, Hakaret  

“Senin bir adın yalancı / Bir adın alçak” : Türk Halk Müziği (1997), Serdem Coşkun, Alçak, Hakaret  

“Rüyamda gördüğüm aptal kadın” : Rock (2003), Emre Aydın, Rüyamdaki Aptal Kadın, Hakaret    

“Sevdiğim bir kız vardı olmuş k.hpe” : Rock (2004), Demir Demirkan, Kahpe, Hakaret  

“Cennetten kovulan tek kul olasın” : Türk Halk Müziği (1989), Bülent Ersoy, Beddua, Beddua  

“Bu kız zilli fakat ben yola getiririm” : Pop (2009), Özgün, Kız Zilli, Hakaret  

“Canın çıksın insafsız” : Arabesk (2011), İsmail YK, İnsafsız, Hakaret ve Beddua  

“İstersen sana altın semer vursunlar” : Pop (2015), İsmail YK, Egoist, Hakaret  

“Helvanı yerim inşallah senin” : Arabesk (2007), Küçük İbo, Helvanı Yerim, Beddua  

“Anlamadın sevgimi acı doluyum tanrım sana da versin” : Arabesk (1984), Ferdi Tayfur, Gönül 

Yorgunu, Beddua  

“Kah.e dört yılım heba oldu / nasıl kıydın sen bana / yüzüğü takmış evleniyor bakın şu kah.eye” : 

Arabesk-Rap (2010), Arsız Bela ve Asi Styla, Yüzüğü Takmış Evleniyor, Hakaret  

“Bile bile sevdim o kitapsızı / bile bile sevdim o hayırsızı / bile bile sevdim o vicdansızı” : Arabesk 

(2009), Çoban Ali, Bile Bile Sevdim, Hakaret  

“Sende biraz akıl olsa beni severdin / düşünce ve mantık olsa sende severdin / sevilecek insan 

bendim,/ neden sevmedin gerizekalı sevgilim benim” : Arabesk (2007), Mustafa Topaloğlu, Gerizekalı 

Sevgilim, Hakaret  

“Bir f.hişe sabaha karşı çok seksiymişim öyle diyor / sordum niye sattın diye yoksulluğunu?  / Dedi, 

elimdeki sadece oydu / niye sattın vücudunu? / Daha mı kötü, dedi / satmaktan ruhumu?”: Rock 

(2009), Teoman, Fahişe, Hakaret 

 “Yaraladı sözlerin, vurdu gözlerin/  bırakıp gidişin / yıksa beni kalleş” : Arabesk (2009),  Sedat Koç, 

Kalleş, Hakaret  

“Şimdi söyle neden milletin dilindesin / .rospu lafını kendine söylettirdin / kahrolursun inşallah 

budur tek dileğim” : Arabesk-Rap (2012), Ramazan Yıldızhan, Kahrolursun İnşallah, Hakaret ve Beddua 

“Sen bana dünyayı dar ettin zindan ettin / pek çok yalan söyleyip hayatımı mahvettin / sebebim oldun 

benim gencecik fidanken / inşallah öbür dünyada ateş olur yanında” : Arabesk (2004), Hüseyin Kağıt, 

Öbür Dünya’da Sen Yan, Beddua  

“Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin ey zalim / dilerim benden beter ol” : Arabesk (1988), Azer Bülbül, 

Beter Ol, Hakaret ve Beddua  

“Benim gibi dağlarda yalnız kalasın / sevda ocağının külü olasın” : Türk Halk Müziği (1994), Alişan, 

Sende Yanasın, Beddua 

“Allah cezanı verecek alem sana gülecek” : Türk Halk Müziği (1998), İbrahim Tatlıses, Allah Cezanı 

Verecek, Beddua  

“Evlen evlen yine dulsun / namussuzsun sen haklısın / maymun iştahlısın Hülya” : Türk Halk Müziği 

(2013), Latif Doğan, Anasının Kızı Hülya, Hakaret  

“Kapı kapı sokak sokak / Sürüm sürüm sürün yarim” : Arabesk (1987), Müslüm Gürses, Merhamet, 

Beddua  

“Allah seni de yaksın üç günlük gelin iken” : Türk Halk Müziği (2013), Latif Doğan, Geline Bak, Beddua  
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“Gülmesin bir gün yüzün ağlasın o gözlerin / beni sattığın için” : Arabesk (2008), Bülent Gökçe, 

Titresin Ellerin, Hakaret  

“Allah belânı versin Allah seni kahretsin / bana gelen sana gelsin yaa / hayatımı sen 

mahvettin acımadın neler çektim / kader seni de kör etsin” : Arabesk (2004), İsmail YK, Allah Belanı 

Versin, Beddua  

“Canımı verirdim senin için yalanmış dolanmış / koynumda beslediğim bir yılanmış / sevip 

kıyamadığım bebeğim bir nankörmüş” : Rap (2009), Musa, Çek Git Bebeğim, Hakaret  

 

Kadınlara yönelik hakaret ve beddua ile ilgili olarak bulunan şarkılardan bir kısmı 

yukarıda verilmiştir. Kadın ile ilgili incelenen şarkılar içerisinde hakaret ve beddua ile 

ilgili çok fazla şarkı bulunmaktadır (n=81, % 27). Kadına yönelik hakaret ve beddua 

söylemleri içerisinde zalim, haspam, yosma, fettan, zilli, alçak, yılan ve argo nitelikteki 

hitaplara oldukça fazla yer verilmiştir. Hitaplar anlatının akışı hakkında fikir veren; 

seslenme, iltifat ve hakaret olgularını bünyesinde barındıran önemli dil birimleridir. 

Dede Korkut Kitabı’nda Kadına Yönelik Hitaplar araştırmasında Eski Türk kültüründe, 

kadına yaklaşım hitaplar açısından incelenmiştir. Araştırmada olumsuz ön yargı bildiren 

hitaplar (hakaret), kadının kadına yönelik hitapları ve erkeğin kadına yönelik hitapları 

olarak iki başlık altında incelenmiştir. Kadının kadına yönelik olumsuz hitabına 

rastlanmamıştır, erkeğin ise anne konumundaki ve eş konumundaki kadınlara yönelik 

“Merę ķavat ķızı” gibi hitaplarına rastlanmıştır (Şen, 2008: 627-637). Ayrıca incelenen 

şarkılarda kadınlara yönelik “yanasın, gün yüzü görmeyesin, kahrolasın, canın çıksın, 

yalnız kalasın, Allah belanı versin”  gibi birçok beddua söylemlerine rastlanmıştır. 

Genellikle aşk ve sevgi şarkılarında rastladığımız bu söylemler sevgiliye duyulan kin ve 

öfke sonucunda ortaya çıkmıştır. Kimi sanatçıların şarkı ve türkülerinde fazla rastlanan 

bu söylemlere, bazılarında ise hiç rastlanılmamıştır. Bir insan neden beddua eder 

sorusuna çoğunluğun hemfikir olduğu bir cevap verilmektedir: Haksızlığa uğradığı ve 

elinden yapacak başka bir şey gelmediği zaman, yani, olanlar karşısında güçsüz, yetersiz 

kaldığı zaman (Kocaer, 2007: 31). Son 15-20 yıldır eğlence kültürümüz olan müziğe 

toplumsal değişikliklerimizin yansıdığı görülmektedir. Günlük hayatta, sinema ve 

televizyonlarda izlenen filmlerde görülen şiddet bir zaman sonra dilimize de yansımıştır. 

Yani görsel şiddet bir zaman sonra dilde küfür, lanet ve beddua olarak karşımıza çıkmıştır 

(Şenel, 2009: 2157). 

 

Şiddet ve tehdit 

“Git ara bul getir / saçlarını yol getir” : Arabesk(2005), İbrahim Tatlıses, Saçlarını Yol Getir, Şiddet  

“Kız ben seni vurmaz mıyım / saçlarından asmaz mıyım” : Arabesk(2005), İbrahim Tatlıses, Kız Ben 

Seni Vurmaz Mıyım? , Şiddet 

“Benden başkasına varırsan / bak çakarsam oturturum” : Arabesk(2000), Çılgın Sedat, Çakarsam 

Oturturum, Şiddet ve Tehdit 

 Kadına yönelik şiddet ve tehditle ilgili olarak yukarıda bazı şarkı sözü örnekleri 

verilmiştir (n=15, %5). Kadına şiddet ile ilgili incelenen şarkı sözlerinde fiziksel şiddet 

daha çok ön plana çıkmaktadır. Şarkılardaki fiziksel şiddet “çakarsam oturturum, vurmaz 

mıyım, asmaz mıyım, saçlarını yol” şeklinde kendini göstermektedir. Bunun yanı sıra 

müzik endüstrisinde kadına yönelik şiddet farklı boyutlarda da kendini göstermektedir. 

Örnek vermek gerekirse, 2009 yılında Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil 

eden ve kıyafeti nedeniyle TRT tarafından ağır eleştirilen Hadise’nin kıyafeti yüzünden 

Türkiye’deki tüm kadın şarkıcılara psikolojik şiddet uygulanmıştır. Hadise’nin kıyafetini 

beğenmeyen TRT yönetimi o tarihten sonra hiçbir kadını Eurovision Şarkı Yarışmasına 
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yollamamış ve kadınlara negatif ayrımcılık göstererek kadına şiddeti psikolojik olarak 

uygulamıştır. Müzik endüstrisi gerek fiziki gerekse psikolojik anlamda kadına şiddetin 

yoğun yaşandığı bir sektör olarak her geçen gün gelişmektedir. Örneğin, İbrahim 

Tatlıses’in kadın arkadaşlarına yönelik uyguladığı şiddet defalarca gazetelerin 

manşetlerinde tarihteki yerini almıştır (Kuyucu, 2014; 53-78). 

 

Kadının Dış Görünüşü  

Kadının fiziksel özellikleri 

“Sordum 21 yaşı / Cımbızla almış kaşı / Hele bir kalçası var / Sanki değirmen taşı” :Türk Halk Müziği 

(2008), Ankaralı Turgut, Dar Pantolon 

“Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum tütütütü maşallah”:  Pop (2007), Murat Boz, Püf 

“Cici gibi tazecik kıyma gibi tanecik / Ana sütü gibi tertemiz /Dudu dudu dilleri /Lıkır lıkır içmeli / 

Gözleri derya deniz” : Pop (203), Tarkan, Dudu 

“Yüzlerinin çili belli / İnce giymiş teni belli / Anasının huyu belli” : Türk Halk Müziği (2005), Ankaralı 

Namık, Oğul bu nasıl gelin 

“Salla salla gül memeler çağlasın /Salla salla yer yerinden oynasın”: Pop (1995), Sezen Aksu Rakkas 

“İsteseydim ellisi kıvrak bellisi”: Arabesk (2007), İbrahim Tatlıses, Senin pabucun damda  

“Şok a sexy tenini oynatıyor/ A cicileri amanın konuşuyor / Diskomastik vücudu tam 90 60 90 / 

Amanın  sımsıcacık o belini sarsam” : Pop (2006), İsmail YK, Bomba Bomba 

“Kimini dudağından / Kimini gözünden /Kimini uzun bacak bacaklarından /Kimini belinden 

/Kenarından yada köşesinden, Kimini göbeğinden /Kimini sesinden /Kimini nefesinden /Kimini serin 

bakış bakışlarından /Beğenirim hepsini severim ayıramam ”: Pop (2008), Murat Boz, Aşkı Bulamam 

Ben 

“Hayranıyım yürüyüşünün, sesinin, bakışının”: Pop (2006), Mirkelam, Bir Fotoğraf Çekinebilir Miyiz? 

“Beni yine öpüp yine benimle yatar mısın / Gülüşünle bakışınla o kadınca duruşunla”: Pop (2000), 

Levent Yüksel, Son Kadınım  

“Kömür gözler yaban dudaklar ya bu endam cilve bu nazlar” : Pop (2000), Hakan Peker, Karam 

“Çekmiş kaşına gözüne sürme, dudaklar kıpkırmızı kırıtıyor”: Pop (1997), Tarkan, Şımarık  

“Arap atı gibi sallar başını / Kaşı gözü kirpikleri belalım hey”: Arabesk (1983), İbrahim Tatlıses, Arap 

atı gibi sallar başını 

 

 Kadınların dış görünüşlerine vurgu yapan şarkı sözleri yukarıda verilmiştir. 

İncelenen şarkılarda kadınların bedenlerinin ön plana çıkarıldığı görülmüştür (n=23 %8 

). Genellikle kadının kaşı, gözü, dudakları, uzun bacakları, kıvrak beli, yürüyüşü, sesi, 

bakışı, giyimi, at gibi görünüşü dile getirilmiştir. Kadınların dış görünüşüne yapılan vurgu 

sadece şarkılarla sınırlı kalmamış atasözleri ve deyimlerde, reklamlarda ve edebi 

eserlerde de bu durum görülmüştür. Atasözleri ve deyimlerde kadını inceleyen Kalaycı-

Kırlıoğlu ve arkadaşları (2015: 13-21) analiz edilen kadınla ilgili atasözleri ve deyimlerde 

genelde kadına ilişkin olumsuz yargılara rastladıklarını ve kadınların fiziki görünüşleri 

ile ilgili olarak “katana gibi kadın, at gibi kadın, cadı gibi kadın” şeklinde nitelendirmeler 

içeren oldukça fazla atasözü ve deyim bulunduğunu belirtmektedirler. Kadının 

reklamlarda nasıl sunulduğuna ilişkin konuyla ilgili diğer bir araştırmada ise reklamlarda 

fizik olarak ilgi çekici kusursuz kadınların tercih edildiği belirtilmektedir. Bu reklamları 

izleyen kadınlara eğer belirlenen formun dışındalar ise, o ürüne yatırım yaptıklarında, bu 

formun ulaşılabilir olduğu telkin edilmektedir. Günümüzde de kadınlar ergenlik 
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dönemlerinden itibaren vücutlarını reklamlarda gördükleri kadınlara benzer hale 

getirmek için çeşitli yollar denemektedirler. Aynı zamanda kadınlar reklamlarda dar 

kıyafet ve belirgin hatlar ile seks sembolüdür ve kadın ürün ile özdeşlik kurularak erkeğin 

elde edebileceği ürün gibi satılık konuma düşürülmektedir (İmançer ve İmançer, 2002: 7-

16). 

 

SONUÇ  

 Toplumumuzda kadına yönelik her türlü şiddetin içselleştirilmesine şarkıların da 

neden olduğu düşüncesinden hareketle yapılan çalışmada şarkı sözlerine odaklanılmıştır. 

Araştırmada incelenen şarkılarda da günlük yaşamımızda sürekli dinlediğimiz, küçük 

yaşta çocukların bile ağzından düşürmediği,  kadınlara yönelik hakaret, cinsellik, şiddet 

içerikli çok fazla söze rastlanmıştır. İncelenen sınırlı sayıdaki şarkı arasından bile kadına 

yönelik beddua ve hakaret içeren, değersiz olduğunu vurgulayan, cinselliğini öne çıkaran, 

erkeğini rezil eden bir konumda olan çok sayıda şarkıya rastlanmıştır. Birçok şarkıda da 

kadın alınıp satılan eşya konumundadır. “Çünkü kadın öyle bir varlık olarak 

görülmektedir ki “O” verilebilir, evlendirilebilir” bir konuma sahiptir (Kalaycı-Kırlıoğlu 

ve vd., 2014: 21). Araştırmada arabesk, pop gibi altı farklı tarzda analiz edilen şarkılarda 

kadınların açık ve kapalı olarak şiddete maruz bırakıldığı görülmektedir. Bir şarkıda 

birden çok şiddet türü görülmüş en baskın olanı alınmıştır. Örneğin Sirhot’un 2007 

yılında çıkardığı “Kadın” adlı şarkısında “Kap kızı tut çek saçından yatır kızı/ Bas son 

gaza sakın durma sakın kesme hızı/ Sakın dinleme kızı sakın dinleme acı sızı mızı yatır 

kızı/ Çırpınırsa çak kıza, kııız / Vur patla tokatla hemen atla içeri sız! / Gözlerini yuman 

her kıza kanma/ Kızlara güven olmaz bunu anla/ Karşına çıkanı hep senin sanma / Her 

kızın arkasından koşup yanma /Gözlerinden akar her gece damla / Boşver unutursun sen 

de zamanla!”  cinsellik, hakaret ve fiziksel şiddet görülmesine rağmen baskın olan 

fiziksel şiddet teması altında ele alınmıştır. İncelenen şarkılarda en çok oran kadının 

cinsel obje olarak algılanması alt temasına ait çıkmıştır. Bu da toplumun bastırılmış 

duygusunun şarkılarda ses bulmasıdır. Şarkı sözlerinin olduğu gibi şarkı adlarının da 

kadını çağrıştırdığı görülmüştür. Örneğin; İsmail YK’nın Cicilerini, Ankaralı Turgut’un 

Zilli Fırıldak, Bülent Gökçe’nin Sokak Kadını, Fatih Ürek’in Bakirem, Teoman’ın Fahişe 

adlı şarkılarında görülmektedir. Ayrıca kadına yönelik olumsuz yargılar sadece son 

dönemin popüler şarkılarında değil 1980’li ve 1990’lı yıllarda dinlenilen şarkılarda da 

açık şekilde kendini göstermektedir.  

 Sonuç olarak, kadına yönelik şiddet geçmişten günümüze kadar her alanda olduğu 

gibi müzik sektöründe de karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede kadına yönelik şiddetin; 

hakaret, cinsellik, değersiz görme, çok konuştuğu düşünülmesi, erkeğini rezil etmesi gibi 

yansımalarını şarkılarda görmekteyiz. Bu yansımalar toplumdaki insanlar arasında 

çoğunlukla yaşandığı için artık her şey bize doğalmış ve normalmiş gibi gelmektedir.  
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ELİF ŞAFAK’IN SİYAH SÜT ROMANINDA KADIN OLMAK YA DA OLAMAMAK 

 

TO BE A WOMAN OR NOT IN ELİF ŞAFAK’S BLACK MILK  

   Fatma KALPAKLI 

 

Özet 

Nedir, kimdir kadın? Erkek olmayandır, o zaman erkeğin zıttıdır. Fakat peki tek bir kadın tasviri 

mümkün müdür? Tek bir kadın imajı var mıdır kafamızda? Kimdir kadın? Ya da kadın denince 

ilk akla gelen nedir? Annelik mi, yoksa Âdem ile Havva’dan bu yana gelen dişi şeytan imgesi 

mi?  Ya da günümüzün popüler deyimiyle kariyer de yaparım, çocuk da diyen süper kadın 

imgesi mi? İşte tüm bu sorulara ve kadın sorununa Elif Şafak yarı-otobiyografik, Siyah Süt 

isimli romanında yanıt arıyor ve bizi de kendi içsel yolculuğuna davet ediyor. Diğer bir deyişle, 

Elif Şafak Siyah Süt isimli romanında kadın olmak ya da olamamak nedir konusunu irdeliyor. 

Bu bağlamda, erkek egemen toplumda kadınlık, kadın kimliği, kadınların kimlik arayışı, kadın 

yazar kimliği ve kadın yazar imajı konularını gündeme getiriyor. Romanda, Elif Şafak kadın 

hakları savunucularının da yıllardır vurguladığı ve çelişkili buldukları diğer bir noktayı, 

“kadınların sadece erkekler tarafından değil, aynı zamanda kadınlar tarafından da dışlandığı” 

ve ötekileştirildiği gerçeğinin altını çizmektedir. Bu makalede kimlik, aidiyet, öteki vb. 

kavramlar ve kadınların ötekileştirilmesi konusu Siyah Süt isimli romana dayanılarak 

incelenecektir.   

Anahtar Kelimeler: Elif Şafak, Siyah Süt, kadın, kimlik, öteki, toplumsal sosyal cinsel kimlik, 

insan hakları, demokratik toplum.  

Abstract 

What/Who is a woman?  Simply, a woman is not a man, then can we say that she is the opposite 

of man? Is it possible to define her within the limits of only one description to define her 

sufficiently? Is there only one image of womanhood in our mind? Who is a woman? Or what 

immediately comes to our minds, when we say a woman; the image of a sacred mother like 

Virgin Mary or the image of She-devil due to the Original Sin. Or as an alternative, the very 

popular image of the recent days, which may be called as “the super woman”, who is both a 

working woman and a mother at the same time? Elif Şafak in her book called Black Milk tries 

to answer all these questions and invites us all to witness her inner journey as narrated in her 

novel, Black Milk. In other words, the issue of how to be a woman or not is questioned in Black 

Milk. Moreover, issues such as womanhood/femininity, female identity, woman’s search for 

identity and the image of female woman writers in partriarchal societies are brought to agenda 

in this novel. Like feminists have pointed out many times earlier, Elif Şafak also underlines in 

her work another paradoxical and hot-debated point, the fact that “in patriarchal societies, it is 

not only men, who are applying the othering process to women, but also women. Thus, in this 

article, issues of identity, sense of belonging, the other and the othering process and so on will 

be analyzed with reference to Şafak’s Black Milk.  

                                                           
 Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi’nde 17-19 Nisan 2009 tarihleri arasında düzenlenen İkinci Uluslararası 

Kadın Sempozyumunda ve daha sonra 26 Ocak 2011’de  The University of Chicago’da Türkçe Kulübü’nün atölye 

çalışmasında sunulan ve yayınlanan bildirilerin genişletilmiş halidir.  
  Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü. fkalpakli@selcuk.edu.tr  
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Key Words: Elif Şafak, Black Milk, the other, gender identity, Women’s human rights, 

democratical society.   

Elif Şafak’ın Siyah Süt Romanında Kadın Olmak ya da Olamamak 

Siyah süt-beyaz süt, şeytan kadın-erdemli erkek, tek doğru-binlerce yanlış yol, birlik-çokluk, 

uyum-kaos, biz ve ötekiler, parçalanmışlık-bütünlük işte bu zıt karşıtlar, insana kendini bir 

kategoriye sokma ve böylelikle bir yere ait olma hissini veren ve kendini güvende hissetme 

yetisini veren. Kısacası “biz ve diğerleri” ya da “biz ve ötekiler” kavramıdır ki hayatı bir yönden 

kolaylaştırırken diğer taraftan özellikle de kadınlar için zorlaştıran. Bu psikolojik koşullanmada 

iyi ve güzel olan her şey bizimle, kötü ve çirkin olan her şey de ötekiyle ilişkilendirilir1 (Hall 

345, Leoussi 216) ve böylece insanoğlu kendini tatmin ederek mutlu olur. Ataerkil toplumlarda 

ise bu mekanizma şu şekle dönüşür, “kadın eşittir zayıflık, şeytanlık, duygusallık ve acizlik” 

iken “erkek eşittir iktidarlılık, erdemlilik, mantıklılık ve kudretliliktir”(Bakınız Reis ve Yaşar 

251-281). Bu karşıtlıklar ya da Elif Şafak’ın Siyah Sütteki deyimiyle “ikilemler” (Şafak 157) 

şu şekilde ifade edilmiştir: 

İşte bu malum ve meşum listeden birkaç örnek: 

 

Erkek         Dişi 

Etken         Edilgen  

Kültür        Doğa 

Gündüz        Gece 

Akılcı        Duygusal 

Rasyonel       İrrasyonel 

Beyin        Beden 

Dikey        Yatay 

Hız        Durgunluk/oturmuşluk 

Yapan        Yapılan 

Özne        Nesne 

Logos        Pathos 

(Şafak 157) 

 

“Buna göre, erkek/kadın diye bilinen ikili, zihin/beden, etken/edilgen, akıllı/akılsız, akıl/duygu, 

nefsine hakimiyet/şehvet, yargılama/acıma, ve düzen/düzensizlik gibi karşıtlarla ifade 

edilebilmektedir” (Reis 25-26).  

Ataerkil toplumlarda, bu mantık sistemin yürümesi için gereklidir ve erkeğin kadına karşı 

ötekileştirme metodunu kullanması doğru olmasa da elindeki otoriteyi kaybetmemesi için bir 

                                                           
1 Çeviri tarafımdan yapılmıştır. 
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dereceye kadar anlaşılabilir. Ancak, kadının kadına karşı ötekileştirme silahını kullanması 

beklenmeyen ve anlaşılması zor bir süreçtir ve bu durum Siyah Süt’te şu sözlerle ifade edilir: 

Öyleyse kadın olmak şu veya bu şekilde beraberinde edilgenliği, irrasyonelliği, duygusallığı 

getiriyor. Kadınlar hep bu sıfatlarla anlatılıyor, anlaşılıyor.  

İşin tuhaf yanı, bir kadın aynaya baktığında, o da kendisini bu sıfatlarla algılıyor. Kendimizle 

kurduğumuz ilişki bile dolaylı, kendimizle sohbetlerimiz bile kültürel değerlerin gölgesinde.  

Ve kadınlar birbirlerini gene bu sıfatlarla yargılıyor, damgalıyor. Kadınlar birbirlerine karşı ne 

kadar acımasız olabiliyor… 

Cinsiyet temelli ikilemlerin bu kadar kanıksandığı ve “normalleştirildiği” bir ortamda, nasıl 

ayırt edeceğiz hakikaten neyin “normal” ve “doğal” olduğunu?  

(Şafak 157-158) 

Nedir, kimdir kadın? Erkek olmayandır, o zaman erkeğin zıttıdır. Fakat peki tek bir kadın tasviri 

mümkün müdür? Tek bir bütün kadın imajı var mıdır kafamızda? Kimdir kadın? Ya da kadın 

denince ilk akla gelen nedir? Annelik mi, yoksa Adem ile Havva’dan bu yana gelen dişi şeytan 

imgesi mi?  Ya da günümüzün popüler deyimiyle kariyer de yaparım, çocuk da diyen süper 

kadın imgesi mi? 

İşte tüm bu sorulara ve kadın sorununa Elif Şafak da yarı-otobiyografik, Siyah Süt isimli 

romanında yanıt arıyor ve bizi de kendi içsel yolculuğuna davet ediyor. Romanın ana karakteri 

Elif, 33 yaşlarında bir kadın yazardır ve kendi bile farkında olmadan hayatını sorgulamaya 

başlayacaktır. Bir gün Ada vapurunda 3 çocuklu, tombul bir bayanla karşılaşır ve içgüdüsel 

olarak hemen şu satırları (“Evde Kalmış Kız Manifestosu” adını verdiği) karalar:  

 

Yalnızlık Allah’a mahsustur diyerek her insanı evliliğe mecbur bırakmak, insanoğlunun 

geliştirdiği en büyük aldatmacalardan biridir. Nuh’un Gemisi’ne çiftler halinde bindik diye, 

tüm yolculuğu çiftler halinde yapmak zorunda değiliz (Şafak 35). 

Tombul bayan,  göz ucuyla bu satırları okur ve bir “hıh” çeker: 

Öyle bir “hıh”ki bu, alıyor beni bir merak. Ne demek istedi şimdi? Hak mı verdi acaba 

bana? Yoksa “sen bunları yaz canım ama dünyanın düzeni başka türlü” demeye mi getirdi? 

Giderek ikinci ihtimal ağır basıyor (Şafak 37). 

 İşte romanda, bu noktada, ötekileştirme süreci başlıyor: 

Birden hoyrat bir fikir beliriyor zihnimde. Mademki “hıh” dedi bana, ben de onu öteleme 

ihtiyacı hissediyorum. Dişe diş, göze göz. İlk refleksim. Bu kadın benim “ötekim”. Kendini 

oğullarına ve yuvasına ve plastik komandolarına adamış, bu uğurda şişmanlamış, vaktinden 

evvel yaşlanmış, genç kızlığıyla vedalaşmadan anne olmuş, içinde ukte kalan arzular, 

hırslar yüzünden muhtemelen sirkeleşmiş, şimdi de en büyük korkusu kocasını elinden 

kaptırmak ya da fasulyenin altını yakmak olan, konservelenmiş hayaller ve evcimen krizler 

dışında bir şey üretmez olmuş “öteki kadın” bu. Benim antitezim (Şafak 37). 

Elif, iyi eğitim almış, kültürlü, ekonomik özgürlüğü olan modern bir kadındır kendince ve bu 

durumda diğer kadın ise onun tam tersi, eğitimsiz, cahil, bir erkeğe muhtaç ve geri kalmış bir 
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kadındır Elif’in gözünde. Fakat, kaderin bir cilvesi olsa gerek ki, bu karşılaşmadan 9 ay sonra 

Elif evlenir ve daha sonra şu satırları kaleme alır:  

Durup dururken Ada vapurunda bir “Evde Kalmış Kız Manifestosu” yazıyorum. Neden 

böyle bir şey kaleme alma gereği duyduğumu bilmiyorum. Bu arada yanımdaki ev hanımı-

anne-eş prototipi kadını aklımca öteliyor, kendimden hakir görüyorum. Zannediyorum ki 

be “yazar hanım” pek bir müstesna, pek bir çılgın, pek bir kabiliyetliyim ve hep öyle 

kalacağım. Zannediyorum ki, “öteki kadın” cahil, basit, ortalama. Bense aydınlanmışım, 

farklıyım  (Şafak 39).  

Zaman içinde, Elif diğer kadını aşağılayarak ve hakir görerek, kısacası ötekileştirerek bir hata 

yaptığını itiraf ediyor kendi kendine. Ve aslında o kadının pek de öteki olmadığı ve içinde 

kendinden bile sakladığı ve bastırdığı yönlerini canlandırdığı için, onu içten içe kıskandığını 

fark eder.   

Elif evlilikle eş rolünü üstlendikten sonra, sıra anne rolüne gelir ve Siyah Süt’te kariyer mi, 

çocuk mu sorusu gündeme gelir? Aslında kadınlar için ya kariyer ya da aile seçimi zorunlu 

değildir, belki de her ikisini de beraber götürebilecekleri alternatif başka bir yol daha vardır. O 

ya da bu diye tanımlayabileceğimiz “veya” seçeneği belki de gerçekte zorunlu değildir ve 

sadece bir ötekileştirmenin sonucudur. Bu yüzden, bu seçenek “hem kariyer hem de çocuk”  

seçeneğine çevrilerek bir bütünlük sağlanarak, kadın parçalara ayrılmadan tekamülü de 

mümkün olabilir. Tüm bunlar, olasılıklar olarak imkân dâhilindedir. İşte tüm bu olasılıklar da 

Elif’in “İçimden Sesler Korosu” diye adlandırdığı ve iç dünyasındaki çatışmaları alegorik 

olarak ifade eden 6 kadın karakter tiplemesiyle dile getirilir. Elif’in kafasının içindeki her kadın 

karakter, diğerini ötekileştirmekte ve diğerine çelme takmaktadır, “[i]çimde bir minyatür harem 

var. Birbirine laf anlatamayan, çelme takan, pusu kuran, fal bakan, name yazan, darılan birtakım 

dişi yaratıklar” (Şafak 48). Bu kadınların isimleri sırasıyla Pratik Akıl Hanım (Şafak 67), Can 

Derviş Hanım (73),  Hırs Nefs Hanım (76), Sinik Entel Hanım (81), Anaç Sütlaç Hanım (132) 

ve “Saten Şehvet Hanım”dır (184) ve bu isimler onların kişilikleri hakkında bize ipuçları 

vermektedir.  

Romanda Elif’in en büyük çelişkisi hayatında neyin önce geldiğine dairdir. Yazarlığı mı, 

anneliği mi seçmelidir? Hırs Nefs Hanım, Elif’i anneliğe karşı uyarır ve onu sözde çok büyük 

bir hata yapmaktan alıkoymaya çalışır:  

Bebek yapsam nasıl olur diye düşünmeye başladığını görmüyor muyum sanıyorsun? Acaba 

anne olabilir miyim? Olsam nasıl bir anne olurum? Yaşım geldi otuzbeşe. Biyolojik saatim 

tik tak tik tak! Aklında sadece bu tür fikirler var bu aralar. Gidişatını hiç iyi görmüyorum. 

Geçenlerde Boğaz kenarında yürürken o bebek arabasına nasıl baktığın gözümüzden kaçtı 

mı sanıyorsun?” (Şafak 115) 

Sinik Entel Hanım, Pratik Akıl Hanım ve diğerleri de bebek sahibi olmanın Elif’in meslek 

hayatını baltalayacağını ve mesleki alanda şimdiye kadar verdiği çabaların da boşa gideceğini 

düşünmektedirler. Buna karşın, Anaç Sütlaç Hanım ise bir bebek sahibi olmak istemekte ve 

Elif’i vapurdaki tombul ve anaç kadını küçümsediği ve ötekileştirdiği için içerlemektedir.    

Siyah Süt’te, Anaç Sütlaç Hanım Elif’in anaç yanını temsil eder ve Elif’in şimdiye kadar 

annelikle ilgili bastırdığı tüm duygularını ortaya çıkarır: 

Ben de her genç kadın gibi evlenmek, kat kat gelinlik giymek, tek taşlı alyans takmak, 

evlatlarımı büyütmek, süpermarketlerin indirim reyonlarında dolaşmak istiyorum. Ama sen 

bu tür arzuları o kadar aşağılayıp öteledin ki, bir kez olsun dile getiremedim. Sır gibi 

sakladım içinde. Utandım. Hep utandım. Çünkü sen benden utanıyordun” (Şafak 133-134).      
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Bu yüzleşmeden sonra, Elif de kendi kendine sorar: 

Peki ama “hayatın genişliğini” neden hep evin dışında arıyoruz? Arıyorum? Neden munis 

ve evcimen olunca hayatın dar; dışa dönük ve kaotik olunca da hayatın geniş olduğunu 

sanıyorum hep? Gerçekten öyle mi? (Şafak 134) 

Elif’in kafası yüzlerce kadın yazarın yaşam öyküsüyle doludur; Irish Murdoch, Virginia Woolf, 

Adalet Ağaoğlu, Halide Edip Adıvar vs. Bu durum karşısında,   

 “Ah” diyor [Anaç Sütlaç Hanım] ellerini açarak. “Böyle uçuk kaçık kadın yazarların 

hayatları hakkında kafa yordukça, hem kadın hem yazar hem de normal olunamayacağına 

dair bir kanı geliştirdin. Ama bu doğru değil. Normal, hatta gayet sıradan bir insan 

olabilirsin. O da bir erdemdir. Normal olmaktan korkmamalısın” (Şafak 134). 

Ardından ekler Anaç Sütlaç Hanım: 

Boş ver sen Sinik Entel Hanım’ı. Dinleme artık o vıdı vıdıcıları. Senelerdir kafanın etini 

yediler. Normal bir kadın olmanın, herkese benzemenin, sıradan basit şeyler yapmanın 

hazzını küçümseme. Ben sana  bunları vaat ediyorum. Seninle her hafta semt pazarına 

gideriz, satıcılarla çatır çatır pazarlık eder, domates biber seçeriz… Sonra çocuk doğururuz 

beraber. Alışveriş yaparız bebek mağazalarında. Seversin. İnan bana. O kadar çok seversin 

ki bir daha o hoyrat entelektüel dünyaya dönmek bile istemezsin (Şafak 135).     

Bu paragrafta, Anaç Sütlaç Hanımın da entelektüel kadınları “ötekileştirmekte” olduğu ve Elif’i 

oradan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlenmektedir.  Anaç Sütlaç Hanım için de fazlaca okumuş 

yazmış kadın ötekidir, hoyrattır ve daha da önemlisi uzak durulması ve terk edilmesi gerekir, 

çünkü herkese benzemez ve evcimen değildir.  

Diğer yandan, Sinik Entel Hanım ve Hırs Nefs Hanım cephesinde de Anaç Sütlaç Hanıma karşı 

ötekileştirme devam etmekte ve Elif’i “Ya o, ya biz” (Şafak 173)  diyerek,  “biz ve 

ötekiler/onlar” tutumunu sürdürerek bir tercih yapmaya zorlamaktadırlar. Sinik Entel Hanım 

der ki: “Hem eş, hem anne, hem evinin hanımı, hem sanatçı, hem akademisyen, hem bırt hem 

cırt… her şey olmak yaramıyor kadınlara. Buna çoğulculuk değil, fazlalık denir olsa olsa” 

(Şafak 174). Hırs Nefs Hanım da büyük bir kızgınlıkla devam eder: “Her birinde vasat olmaya 

razıysan eğer, on ayrı iş bile yapabilirsin”  (Şafak 174). Sonunda, Elif “kadınlığa karşı” tavır 

alarak ve kadınlığını inkâr ederek şu yemini eder: 

“Az gittim uz gittim, hayatımın merkezine yazmayı koydum. En nihayetinde gele gele Beden 

ile Beyin arasında bir ikileme vardım dayandım. Bu bir dönüm noktası ömrü hayatımda. 

Ve and olsun ki ben, Beyin’i seçtim. Bundan böyle Beden değil, Beyin olmak istiyorum 

yalnızca. Kadınlıkta kadınsılıkta, ev hanımlığında, karılıkta, anaçlıkta doğurganlıkta yok 

gözüm. Ben sadece ve sadece yazar olmak ve öyle kalmak istiyorum”  (Şafak 176). 

Lakin, bir süre sonra Elif âşık olur ve kadınlığa2 dönmek ister: 

Ne zaman ki körkütük aşık oluyorum, nasıl olduğunu dahi anlamadan, beynin beden 

üzerindeki hakimiyetine bir isyan başlıyor içimde. Kazan kaldırıyor yüreğim. Yeniden 

kadınlığıma dönmek istiyorum şimdi. Sadece beyin olmak yetmiyor artık. Ne zaman ki aşık 

                                                           
2 Kadınlık ve dişilik konusunda ek bilgi almak isteyenler Steve Harvey’in  Act Like a Lady, Think Like a Man/Erkek 

gibi Düşünün ama bir Hanımefendi gibi Davranın ve Seda Akgül’ün Dişilik mi Kişilik mi? adlı kitaplarına 

bakabilirler.    
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oluyorum, kıymete biniyor beden. Küçümsediğim, reddettiğim, ötelediğim kadınsılık, deli 

gibi arzuladığım bir özellik oluveriyor aniden (Şafak 181-182).    

 

Bu olaydan sonra, Arzulu kadını temsilen “Saten Şehvet Hanım” çıkıyor sahneye ve Elif’e adeta 

haykırıyor: 

“Çok yazık. Nasıl da korkuyorsun benden”… “Gazetelerdeki tüm fotoğraflarında 

kasıyorsun kendini. Surat bir karış, eller kavuşturulmuş, hep uzaklara bakıyorsun. Dalmış 

gitmiş derin yazar pozu. Halbuki ne gerek var dalmaya? Canlı rujlar sürsen, dişlerini 

göstere göstere kocaman gülsen objektiflere, çiçekli frapan elbiseler giysen, biraz kol bacak 

göstersen ne olur sanki? Yazarlığına zeval mi gelir? Daha mı az edebiyatçı olursun? 

Kitaplarının kalitesi mi düşer? Kadınsı olmaktan ödün patlıyor. Söylesene sen benden niye 

bu kadar korkuyorsun?    (Şafak 186)       

 

Elif, içten içe dişiliğini saklamayan kadınlara hayrandır, ama bunu bir türlü Saten Şehvet 

Hanım’a söyleyemez. Saten Şehvet Hanım, romanda kadın cinselliği üzerindeki baskıyı ve yok 

sayılmayı da şu sözlerle dile getirir: 

Yok bedenini kapat, kadınsılığını ört sakla. Yaşarken kendini, yazarken cinselliği 

sansürle… Hep sansür, hep sansür. Of ya. Olan bana oluyor tabii. Bütün ömrüm boyunca 

bastırıldım durdum valla. Yazık değil mi bana? (Şafak 189)   

Bu tanışma, aslında Elif için oldukça yararlı olur ve artık kadınlığını utanmadan kabullenir ve 

bunu romanda şu sözlerle ifade eder: 

Ama Saten Şehvet Hanım ile tanışmamın bir faydası oluyor. En azından artık kadınlığı 

utanılacak, bastırılacak bir özellik, omuzlarıma yüklenmiş bir külfet gibi algılamıyorum.  

Bir an evvel yaşlanmak isterdim eskiden. Yaşlanmak ve ka-dın-sız-laş-mak mümkün 

olduğunca çabuk. Şimdi emin değilim. İlk durakta iniyorum “ekspres yaşlılık” 

otobüsünden. Acele etmemeye karar veriyorum. En azından artık “bedenimi” geri 

istiyorum. 

Bedenimi seviyorum (Şafak 191). 

Elif böylece bedeniyle barışır ve çocuk sahibi olmaya karar verir ve anne olur, ama Sinik Entel 

Hanım feryat figan ederek onun hemen kitapların dünyasına dönmesini ister: 

“Okuyamaz oldum, yazamaz oldum. Ne okuması ne yazması, düşünemez oldum! Kuru 

ottan farkım kalmadı! Bittim ben, kişiliğimi yitirdim!” diye veryansın ed[er] ha bire (Şafak 

207).  

Ardından da Anaç Sütlaç Hanım’ı küçümsemeye ve ötekileştirmeye devam eder: 

“O Anaç Sütlaç mıymıntısı için beni nasıl satarsın? Hayattaki en büyük gayesi cevizli çıtır 

kurabiye yapmak olan bir kadın için entelektüel dünyayı nasıl bir kenara atarsın?”  

(Şafak 208) 
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Bu içsel çelişkiler ve ikilemler yüzünden, Elif bir süre parça parça olur ve bir bunalıma ve 

ardından da kimlik arayışına girer.  

Yazı ki varoluşsal zamkımdı, parçalarımı bir arada tutardı bunca senedir… Yazı böyle 

aniden kesilince, zamk da kalktı ortadan. 

Parça parça dağıldım o zaman…  

(Şafak 288).  

 Elif içinde bulunduğu durumu şöyle dile getirir: 

…çelişkilerimle baş edemiyordum. Parmak kadınları taşıyamıyordum. Oldum olası 

zorlanmışımdır İçimdeki Sesler Korosu’yla baş etmekte. Birini kayırsam ötekine 

yaranamazdım bir türlü. Azıcık sevmeyegöreyim birini, diğerleri başlardı mızıldanmaya. 

Hep böyleydi bu. Biraz ona biraz buna yaslanarak idare ediyordum senelerdir. Ama doğum 

yaptıktan sonra bu sistem işlemez oldu. Kendi içimdeki çoğulluk ile anneliğin 

sorumluluklarını bütünleştiremedim. Annelik teklik, tutarlılık, bütünlük istiyordu. Bense 

altı ayrı sese bölünüyordum her adımda. Dengeleyemedim. Beceremedim (296). 

Ancak, bundan sonra “Hepsine eşit söz hakkı vereceğim” diyerek Elif nihai bir karara varır ve 

ardından ekler, “Darbe bitti, monarşi, anarşi, faşizm, nihayet demokrasi geldi içime” (297). Elif, 

anlar ki aslında tüm bu öteki kadınlar kendisi, hiçbirini aşağılamaya, ötekileştirmeye hakkı yok. 

Bundan böyle hiçbirini susturmayacak ve hepsine eşit söz hakkı verecek ve hepsini sevecektir, 

çünkü hepsi bir bütünün, kadınlığın parçalarıdır. Aynen, Emerson’un şiirlerindeki  “zerre ve 

evren” ( bakınız A. D. Burns, Thematic Guide to American Poetry) kavramında olduğu gibi, bir 

kadındaki iyileşme ya da kötüleşme diğerini de etkileyecektir. Tıpkı, gece olmadan gündüz 

olamayacağı, yaz olmadan kış olamayacağı gibi biri olmadan, öteki de olamaz: “Öteki dışarıda 

değil, aksine içimizdedir, kimliğimizdedir. Bu sebeple, kimlik bir süreçtir ve parça parçadır. 

Kimlik sabit bir nokta değildir, fakat bilinmeyen muallak bir noktadır. Kimlik, ayrıca ötekinin, 

biriyle kendisiyle olan ilişkisidir3” (Hall 345).   

Elif bu karara ve farkındalığa vardıktan sonra der ki: 

Hayatımda ilk defa bütün parmak kadınları aynı anda aynı yoğunlukta özlediğimi fark 

ediyorum. Çünkü onları bir ve tek gibi algılıyorum. Aynı bütünün ayrılmaz parçaları. Biri 

incinse ötekinin canı acırmış meğer. Biri düşse öteki kanarmış. Aralarındaki iktidar 

mücadeleleri benim tek tek onlarla iktidar mücadelemin bir yansımasıymış sadece (Şafak 

301). 

… 

Oysa hepsi bendim.  

                                                           
3  Çeviriler tarafımdan yapılmıştır. 

So identity is a process, identity is split. Identity is not a fixed point but an ambivalent 

point. Identity is also the relationship of the Other to oneself (Hall 345).          
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Hepsi benim. Hataları ve sevapları, eksikleri ve meziyetleriyle. Ve şimdi anlıyorum ki İçimden 

Sesler Korosu ancak yan yana olduklarında, bir aradalıklarında anlam taşıyorlar.  (Şafak 302) 

İçimden Sesler Korosu ilk defa uyum içinde konuşuyor… Artık onlar da en az benim kadar iyi 

biliyorlar ki, içlerinden birinin ya da ikisinin diğerleri pahasına kayrılmasından hiçbirine hayır 

gelmiyor. Onlar da biliyor ki var olabilmek için birbirlerine ve farklılıklarına muhtaçlar bu 

zıtlıklar aleminde (Şafak 303). 

… 

Hepsi benmişim meğer. 

Hepsi kabulüm.  

(Şafak 303).   

Siyah Süt’ün sonunda da betimlendiği gibi, kadınlar arasında kardeşlik ve bütünlük ancak 

birbirimizi ötekileştirmeyi bıraktığımız ve birbirimizi hatalarıyla sevaplarıyla olduğumuz gibi 

kabul ettiğimiz zaman mümkün olacak ve böylece daha uyumlu ve daha demokratik bir 

toplumda yaşama şansını elde edebiliriz. Kadınların farklılıkları vurgulayarak bölünmeye, 

parçalanmaya gitmelerindense, evrende her şeyin zıttıyla varolduğunu kabul edip Siyah Süt’te 

de gösterildiği üzere farklı yönlerini kucaklamalarıyla ve Sufizm’de de vahdet-i vücut4 olarak 

tanımlanan evrendeki bütünlük, bir olma ilkesinin tadına varabilecekleri ileri sürülmüştür. 

Romanda da değinildiği üzere, romanın ilk başlarındaki, vapurun bir ucunda çocuklarıyla 

ilgilenen kaba saba tombul kadın da,  diğer ucundaki çok iyi eğitim almış, bir sürü dil bilen 

yazar kadın anlatıcımız da aslında birdir, birbirini tamamlamaktadır ve birbirine ne bir 

üstünlüğü ne de bir aşağılığı vardır. Bunun aksini iddia etmek ötekileştirme kültürünün esiri 

olmak ve demokratik bir toplumdan uzaklaşmak, kopmak anlamına gelir ki bu da “kaos” ve 

“anarşiyi” (bakınız Arnold’ın Culture and Anarchy) beraberinde getirerek insan haklarının ve 

kişiliğin göz ardı edildiği bir ortam yaratır. Bu da çatışma ve ikilemler dünyası demektir ki 

zaten Siyah Süt romanında da kısaca ana karakterimizin kaos ortamından birliğe geçiş 

yolculuğu anlatılmaktadır.    

 

 

 

 

 

                                                           
4 Siyah Süt’te ele alınan zerre ve bütün, evrendeki birlik ya da vahdet-i vücut konusu İslam Tetkikleri Enstitü 

Dergisi’nde “Vahdeti Vücut Meselesi” adlı makalede daha derinlemesine incelenmiştir.   
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ALEVİLİK İNANCINDA ÇEVRECİ TÜKETİM ÖĞRETİLERİ VE ALEVİ 

TÜKETİCİLERDE ÇEVRECİ TÜKETİM EĞİLİMİ: TUNCELİ ÖRNEĞİ1-2 

 

GREEN CONSUMPTION DOCTRINES IN ALEVISM, AND GREEN PURCHASE 

TENDENCY OF ALEVI CONSUMERS: TUNCELI SAMPLE 

Onur GÜL 

Arzu KARACA 

 

Özet 

Alevilik, bazı kaynaklarda bir “doğa dini” olarak anılan (Birdoğan, 1998) ve 

mensuplarının doğa ve çevreyi kutsal olarak gördüğü bir inanç sistemidir. Aleviliğin rol-model 

olarak sunduğu ve tarif ettiği insan-ı kâmil profili, günlük hayatının bütün süreçlerinde ve 

tüketim davranışlarında çevresine karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmekte; çevreye zarar 

vermekten kaçınmanın ötesinde faydalı olmaya çalışmaktadır. Ayrım yapmaksızın doğadaki 

bütün canlıları incitecek davranışlardan kaçınmak (Yılmaz vd, 2007) ve bunu tüketim 

davranışlarına da yansıtmak (Bulut: 2015), Alevilikteki dördüncü kapı olan “Hakikat” 

makamının bir gereğidir. Bu bağlamda, Alevi tüketicilerin, satın alma kararlarını verirken bu 

kararların çevreye etkilerini göz önünde bulunduran ve satın alma güçlerini kullanarak çevreyi 

dolaylı olarak koruyan (Ay ve Ecevit: 2005) birer “yeşil tüketici” olmaları gerektiği 

öngörülebilir (Özcan, 2004). 

Bu çalışma Alevi tüketicilerin pratikteki çevreci ürün tercih eğilimlerini demografik 

özellikler ve inanç hassasiyeti değişkenleri ışığında incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma 

aşamasında Tunceli il merkezinde yaşayan ve Alevilik inancına sahip 394 kişilik bir örneklem 

grubuna anket uygulanmıştır. Katılımcıların çevreci ürün tercihi Kim ve Choi (2005) tarafından 

geliştirilen ölçek kullanılarak; inanç hassasiyetleri ise Taşğın (2003) tarafından geliştirilen 

ölçek Tunceli özeline uyarlanarak ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak 

analiz edilmiş ve araştırma hipotezleri test edilmiştir. Sonuç kısmında araştırmanın bulguları 

değerlendirilmiş ve çevreci tüketimin teşvik edilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevreci Tüketim, Çevreci Ürün Tercihi, Alevilik 

JEL Kodları: M31, M39, Q56 

 

Abstract 

Referring to some sources Alevism is defined as a “nature religion”, and it’s members 

take the nature and environment as sacred. The profile of “insan-i kamil” is an ideal model who 

was defined and expressed by Alevism, acts and makes desicions with sense of a responsibility. 

He does not only avoid from damaging the environment or any kind of alives, but also tries to 

be useful to them. Without considering any differentation, avoiding to hurt any creature, and 
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showing the same sensitivity in consumption processes is a neccesity of the “Hakikat” which is 

the fourth degree of Alevism. From this point of view, one can claim that an Alevi consumer 

must be a green consumer at the same time.  

This study firstly aims to investigate Alevis’ green purchasing tendency and secondly 

aims to researchthe relationship between observed condition and (1) participants’ 

demographical informations and (2) participants’ religiousity. In the research, datasetwas 

collected from an example of 394 Alevis live in Tunceli City, through a survey which includes 

the “green purchasing scale” developed by Kim and Choi (2005) and the “religiousity on 

Alevisscale” developed by Taşğın (2003).This study is important because of increasing general 

interest and level of environmental conscious. 

Key Words: Green Consumption, Green Purchasing, Alevism. 

JEL Codes: M31, M39, Q56 

 

1.Giriş 

Çevreyi oluşturan en önemli unsurlardan biri olan insan, ekosistemdeki diğer canlılarla 

birlikte yaşantısını, bazen onlara hükmederek bazen de onlara uyum sağlayarak devam 

ettirmektedir. Zaman içinde insanların ihtiyaç ve isteklerinin değişmesi ve gelişmesi, ulaşılan 

teknolojiler ve güç, insanlar arasında yaşanan rekabet ve sosyalleşme ihtiyacı tüketimdeki artışı 

da beraberinde getirmiştir. Tüketimdeki artışa karşılık doğa, çoğu zaman önemsenmemiş ve 

dengesi bozulma pahasına bilinçsiz insan davranışlarına maruz kalmıştır. İşletme faaliyetlerinin 

global ölçeğe taşınması, üretim kapasitelerinin hızla yükselmesi ve talepte yaşanan patlama gibi 

gelişmelerin bir sonucu olarak, bu yüzyılda çevre her gün daha çok zarar görmekte, doğal 

kaynaklar ve yenilenemeyen birçok değer yok olmaya yüz tutmaktadır. İşletmeler tüketicilerin 

ihtiyaçlarını düşük maliyetlerle karşılama hedefiyle giderek daha büyük çapta üretim 

yapmaktadır. Bu süreçte zaman zaman toplumsal çıkarları gözardı edebilmekte ve toplumun 

gelecekteki menfaatine rağmen toplum için değer üretmeye çalışmaktadırlar.  

Uluslararası çapta üretim ve pazarlama programları yürüten birçok işletmenin 

faaliyetleri çevreyi ve tabiatı; dolayısıyla insanlığın geleceğini, gerek doğrudan gerekse dolaylı 

yollardan tehdit edebilmektedir. İşletmeler üretim süreçlerinde yenilenemeyen kaynakları hızla 

tüketmekte, kimyevi atıklarıyla tehlikeli boyutlarda kirliliğe sebep olmakta, yüksek miktarda 

tehlikeli gaz salınımı yapmakta, çok yüksek miktarlarda enerji tüketebilmekte ve yine birçok 

farklı yolla gerek bulundukları çevreye gerekse gezegenimize, insanlığın geleceğini tehdit 

edebilecek boyutta zarar verebilmektedirler.  

Türkiye’de yaşanan başlıca çevre sorunlarını; hava, görüntü, gürültü ve toprak kirliliği, 

tarım topraklarının amaç dışı kullanımı, erozyon, tehlikeli atıklar, bitki ve hayvan türlerinin 

azalması, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin tahribi, sanayi ve deniz kazaları başlıklarında 

sıralamak mümkündür (Durali,2002:19). 

Yakın geçmişte işletme faaliyetlerinin çevreye verdiği zararların daha iyi anlaşılmasıyla 

beraber bireysel, örgütsel ve ulusal çapta uyanış hareketleri ve etkili eylemler hayata 

geçirilmeye başlanmıştır. Çevrenin ve doğanın tahribatının geri dönülemez boyutlara 

ulaşmasından önce tedbir almak gerektiği her mecrada vurgulanmaya başlamıştır. Aktivist 

örgütler ses getirici eylemler yaparak küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat 

çekmeye çalışmaktadırlar. Yine sürdürülebilirliğe dikkat çekmek amacıyla uluslararası çapta 

toplantılar düzenlenmekte ve önemli yaptırımlar sağlayan kararlar alınmaktadır. Bu 

hareketliliklere örnek olarak Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Programı (UNDEP) 

ve Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun (WCED) kurulması, 1987 yılında hazırlanmış 

olan Brundtland Raporu, 1992’de Rio de Janerio’da yapılan BM Çevre ve Kalkınma Konferansı 

ve 2002 yılında düzenlenen Johannesburg Zirvesini saymak mümkündür (Karalar ve Kiracı, 
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2011: 64). Ulusal ve uluslararası bu girişimler neticesinde hükümetler ve işletmeler, çevreye 

verilen zararın en aza indirilmesi, çevre bilincinin oluşturulması ve çevrenin korunmasına 

yönelik politikalar geliştirme sürecine girmişlerdir (Sevinç, 2013: 2). Bu politikaların 

geliştirilmesi sürecinde de “sürdürülebilirlik” kavramı daha fazla tartışılmaya başlanmış ve 

dünyanın geleceğine yön verecek olan konulardan biri haline gelmiştir. 

Diğer taraftan; çevresel sorunlara karşı birey bazında tedbir alınması da etkili sonuçlar 

doğuracaktır. Son otuz yıldır, artan çevre sorunlarına karşı, çevreci endişe taşıyan tüketiciler 

satın alma güçlerini kullanarak bu sorunlara çözüm getirmeye çalışmışlardır. Bugün bu endişeyi 

taşıyan tüketicilerin sayısında artış olduğu ve çevreci endişelerin daha fazla tüketime 

yansıtıldığı hususunda önemli gelişmeler yaşanmaktadır (Keleş, 2007:1). Bireylerin günlük 

yaşamlarında ve satın alma süreçlerinde çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri 

ve bunun teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda bireylerin tüketim kararlarına 

etki eden her bir faktörün/dinamiğin üzerinde titizlikle durulmalıdır. Bireylerin tüketim 

kararlarına etki eden önemli dinamiklerden birinin sahip oldukları inanç olduğu bilinmektedir 

(Baylan, 2009; Ayten, 2010).  

Bu çalışma, çevreci tüketim konusunda duyarlı olması beklenen bir pazar diliminin bu 

konuda pratikte nasıl bir eğilime sahip olduğunu ve bu durumun kişilerin demografik 

özellikleriyle ilişkisini incelemeyi hedeflemektedir. Böylece çevreci tüketimin teşvik edilmesi 

ve bu konuda bilincin arttırılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

 

2.Yeşil (Çevreci) Tüketim ve Yeşil Tüketiciler 

Zamanımızda çevrenin korunmasına ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik bütün 

çabalar ve araştırmalar büyük önem arz etmekte ve dünya çapında giderek daha fazla üzerinde 

düşünülen bir konu haline gelmektedir. Bu amaçla ileri sürülen en önemli çözüm önerilerinden 

biri de üretim ve tüketim süreçlerini “yeşil” yani çevre dostu hale getirmektir. Yeşil kavramı, 

beraber kullanıldığı kavrama çevre hassasiyeti anlam ve algısını katmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Bundan hareketle yeşil ürün, yeşil tüketim, yeşil pazarlama, yeşil tüketici gibi 

kavramlar son dönemde sıkça kullanılmaya başlanmış ve bu kavramların üzerine önemli bir 

literatür inşa edilmiştir. 

Pazarlama literatüründe çevre duyarlılığı; ekolojik pazarlama, çevreci (veya yeşil) 

pazarlama ve sürdürülebilir pazarlama olmak üzere üç farklı kavramla ifade edilmektedir. 

Kısaca bu kavramlar üzerinde durmak gerekirse, ekolojik pazarlama; çevre kirliliği ve enerji 

tüketimi ile ilgili dar kapsamda olumlu ve olumsuz durumlarla ilgilenirken, çevreci yada yeşil 

pazarlama tanımında bu kapsam biraz daha genişleterek, insan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya 

yönelik tüm mübadele işlemlerini çevreye en az zarar verme gayretiyle gerçekleştirmek olarak 

tanımlanmıştır (Polonsky, 1994;Peattie, 2001: 129). Farklı bir tanımla çevreci pazarlama; 

tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılarken işletmenin de hedeflerine ulaşmasını sağlayacak 

doğa ile dost ürünlerin üretilmesini, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve tutundurulmasını içeren 

ve ürününün kullanım sonrasını da kapsayan pazarlama faaliyetleri şeklinde tanımlanabilir. 

Sürdürülebilir pazarlama ise global ölçekte pazarlama çabalarının sürdürülebilir politikalara 

entegre olmasını içermektedir (Ay ve Ecevit, 2005: 239).Sürdürülebilirlik ise zamanımızda 

toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayabilme 

olanağından ödün vermeme anlamına gelmektedir (Sevinç, 2013: 7).  

Burada diğer “yeşil” kavramların da tanımlarına yer vermek, araştırmanın çerçevesini 

çizmeyi kolaylaştıracaktır. Yeşil ürün; çevreye ve hiçbir canlıya zarar vermeyen, doğayı 

kirletmeyen, minimum miktarda doğal kaynak kullanan, yeniden kullanılabilen ve geri 

dönüştürülmesi mümkün olan ürünleri tanımlamak için kullanılır. Başka bir deyişle çevre dostu 

ürün olarak da ifade edilebilir (Kuduz ve Zerenler, 2013; Ar, 2011). Yeşil ürünle ilişkili bir 
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kavram olan yeşil tüketici ise, alternatifler arasından, daha yüksek bedel ödemeye razı olarak 

(Sarumathi, 2014) çevreye en az zararlı olan ürünü satın alan ve satın alma güçlerini çevreyi 

dolaylı olarak korumak amacıyla bir güç olarak kullanan tüketicilerdir (Ay ve Ecevit, 2005: 

241). Yeşil tüketiciler, çevrenin korunmasında kendi etkinliklerini satın alma kararlarında 

göstermektedirler. Çevreye dost ürünleri tercih ederek pazar koşulları içerisinde bu ürünleri 

ödüllendirmektedirler (Uydacı, 2002: 96). 

Sosyal pazarlama literatüründe yeşil tüketici davranışı, sadece tüketicilerin kişisel 

ihtiyaçları tarafından değil aynı zamanda tüketicilerin genel olarak toplum refahıyla ilgili 

kaygıları tarafından da harekete geçirilen etik temelli tüketici davranışı olarak görülmüştür. 

Ayrıca yeşil tüketim alışıldığı üzere kişisel etik yönelim olarak ya da belirli bir toplum yapısını 

bilinçli olarak veya sosyal etkileşim yoluyla bilgilendiren çevreye yararlı bir dizi kişisel 

değerler ve tutumlar olarak nitelendirilmiştir (Moisander ve Pesonen, 2002). Yeşil tüketici, 

satın alma ve tüketim süreçlerine çevreci endişeleri diğer tüketicilere göre daha fazla yansıtan 

tüketicilerdir. Öyle ki; bu yeşil tüketiciler ellerindeki ödeme gücünün farkında olarak, yeşil 

üretim ve pazarlama stratejileri uygulayan işletmeleri tercih eden, böylece işletmeleri yeşil 

uygulamalar konusunda teşvik eden tüketicilerdir. Bu tüketiciler çevreyi koruma işinin sadece 

hükümete, iş çevrelerine, çevrecilere veya bilim adamlarına bırakılmayacağını düşünen, 

tüketici olarak kendilerinin de sorumluluk taşıdıklarını düşünen tüketicilerdir (Shamdasani 

vd.,1993:491). 

Son dönemde çevre hassasiyetine ve bilincine sahip tüketicilerin sayısı giderek 

artmaktadır. Aynı zamanda işletmeler de sayıları hızla artan ve çevre dostu ürünlere daha fazla 

ücret ödemeyi göze alan bu kitlenin taleplerini göz ardı edemez hale gelmişlerdir (Kuduz ve 

Zerenler, 2013: 75). Yeşil tüketicileri dikkate almak ve çevreci pazarlama stratejilerini 

uygulamak işletmeler için artık sadece etikle ilgili bir konu olmaktan çıkıp rekabette var 

olabilmenin altın kurallarından biri haline gelmiştir (Yazdanifard ve Mercy, 2011). Yeşil 

tüketici sayısı arttıkça, işletmeler de bu kişilerin büyük ve kârlı bir pazar sınıfı oluşturabilecek 

kadar sadık tüketiciler olabileceğini kavramakta ve böylelikle, çevreci pazarlama stratejilerini 

kârlı buldukları için böyle stratejiler geliştirme yoluna gitmektedirler (Zinkhan ve Carlson, 

1995). 

Çevreci pazarlamada önemli bir yere sahip olan tüketicilerin davranışları üç farklı 

perspektiften incelenmiştir. Birinci grup demografik ve sosyoekonomik değişkenleri, ikinci 

grup tüketicilerin çevre problemleri ve konularındaki bilgi miktarını ve üçüncü grup ise 

değerler, yaşam biçimi, kişilik özellikleri ve tutumları içeren psikografik değişkenleri dikkate 

alan çalışmalardır (Fraj ve Martinez, 2007:26).Tutumun, çevreci davranışla pek çok defa ilişkisi 

ölçülmüş olup, hem tutumun çevreci satın almaya etkisi olduğu hem de çevreci tutuma sahip 

olunmasına rağmen bunun satın almaya yansımadığı yönünde tespitler elde edilmiştir (Mostafa, 

2007:450). 

Bireylerin çevre dostu ürünleri satın alma kararlarına etki eden durumları inceleyen çok 

sayıda çalışma vardır. Nakıboğlu (2003), Adana ilindeki en büyük kapalı alışveriş merkezindeki 

392 tüketici üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında, tüketicilerin çevre hassasiyet düzeyleri ile 

çevreci ürün farkındalık ve satın alma düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu; ayrıca çevreci 

ürünlerin farkında olma ile çevreci ürün satın alma düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğunu 

tespit etmiştir. Aracıoğlu ve Tatlıdil (2009)’in 18 yaş üzerindeki 360 kişi üzerinde yaptıkları bir 

araştırmada; çevre bilinci ile çevreci ürün tercihi arasında olumlu ve doğru yönlü ancak güçlü 

olmayan bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. Bireylerin kişisel değerleri ile sürdürülebilir 

tüketim davranışları arasındaki ilişkileri inceleyen bir başka çalışmaya göre ise (Karalar ve 

Kiracı, 2010: 98) evrenselcilik, güvenlik ve iyilikseverlik değerleriyle sürdürülebilir tüketim 

davranışı arasındaki ilişkinin en yüksek seviyede olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca 
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evrenselcilik ve güvenlik değerlerinin sürdürülebilir tüketim davranış sıklığı üzerinde pozitif 

bir etkisi olduğu da aynı çalışmada ortaya koyulmuştur.  

 

3.Alevilik İnancında Doğanın Önemi ve Çevreci Tüketim Öğretileri 

Alevilerin, inanç ve ibadetler konusunda Sünnîlerden farklı bir yoruma sahip oldukları 

bilinmektedir. Alevilik, bazı kaynaklarda bir “doğa dini” olarak anılan ve mensuplarının doğa 

ve çevreyi kutsal olarak gördüğü bir inanç sistemidir (Birdoğan, 1998). Alevilik öğretisinin 

temelinde, kâinattaki her şeyin Allah tarafından yaratıldığı ve Allah’ın da her canlıya kendi 

ruhundan üfleyerek hayat bahşettiği inancı vardır. Dolayısıyla bu inanca göre her canlı, 

yaratıcının ruhundan bir nefes taşır ve bu sebeple saygı gösterilmesi gerekir. Alevilikte bitki, 

böcek, hayvan veya insan ayırt etmeksizin her canlıya “cân” adı verilir ve hepsine taşıdıkları 

ruhtan ötürü kutsiyet atfedilir (Bulut: 2015). Bu bilinçle Aleviler, kesilmesi gereken bir ağacın 

başında durup “helallik” isteme veya suyundan faydalandıkları bir nehre ihtiram gösterme gibi 

ritüelleri gerçekleştirirler. Ayrım yapmaksızın doğadaki bütün canlıları incitecek 

davranışlardan kaçınmak (Yılmaz vd., 2007) ve bunu tüketim davranışlarına da yansıtmak 

(Bulut: 2015), Alevilikteki dördüncü kapı olan “Hakikat” makamının bir gereğidir (Özcan, 

2004; Yılmaz vd. 2007).  

Alevî felsefesinde hedef “insân-ı kâmil” ufkuna ulaşmaktır. Hakikat kapısının on 

makamından biri de Allah’ın yarattığı her şeyi sevmektir (Tuğrul, 2006:80). Aleviliğin rol-

model olarak sunduğu ve tarif ettiği insan-ı kâmil profili, günlük hayatının bütün süreçlerinde 

ve tüketim davranışlarında çevresine karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmekte; zarar 

vermekten kaçınmanın ötesinde faydalı olmaya çalışmaktadır. Alevilik öğretisinin bir diğer 

önemli unsuru olan “anâsır-ı erbaa”, dört unsur demek olup; toprak, su, ateş ve havayı temsil 

etmektedir. Hz. Adem toprağa, Hz. Nuh suya, Hz. Musa ateşe ve Hz. İsa ise havaya mazhar 

olmuştur. Hz. Muhammed (SAV) ise bu dört unsurun dördünde de mutasarrıf olmuştur (Tuğrul, 

2006: 80). 

İfade edilen bu öğretiler, belli periyotlarla gerçekleştirilen cem toplantılarında 

katılımcılara telkin edilmekte ve nasihat olarak sunulmaktadır. Gerek Hacı Bektaş-i Veli’nin 

Makâlât’ı gibi Aleviliğin temel yazılı kaynaklarındaki öğretiler (Yılmaz vd., 2007) gerekse 

Alevilik inancının temsilcileriyle yapılan görüşmeler göz önünde bulundurulduğunda (Bulut, 

2015; Yurt, 2015), Alevilik öğretisinin, mensuplarına tüketim davranışlarında çevre hassasiyeti 

göstermelerini salık verdiği sonucuna varılabilir. 

Alevilik inancında örnek alınan Mürşid-i Kâmil profili ile çevreci tüketim düşüncesinin 

örnek gösterdiği yeşil tüketici profili arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır. Bu 

bağlamda, Alevi tüketicilerin, satın alma kararlarını verirken bu kararların çevreye etkilerini 

göz önünde bulunduran ve satın alma güçlerini kullanarak çevreyi dolaylı olarak koruyan (Ay 

ve Ecevit: 2005) birer “yeşil tüketici” olmaları gerektiği öngörülebilir.  

Baylan’a göre (2009: 73) bireylerin çevreyi korumasında ve çevre hassasiyetlerinin 

yükseltilmesinde sahip oldukları inanç önemli bir etken olarak düşünülebilir. Farklı inanç ve 

sosyokültürel yapıdaki kitlelerin, doğaya ve çevreye ilişkin inanç ve tutumlarını belirlemek, 

konuyla ilgili neden-sonuç ilişkisinin kurulmasına ve çevreyle ilgili tutum geliştirilmesine katkı 

sağlayacaktır. Bu açıdan farklı inançlara sahip bireylerin çevreye yönelik tutumlarının inanç 

bağlımda irdelenmesi doğa ve çevrenin korunması açısından faydalı olacaktır. 

Literatürde bireylerin çevre duyarlılığıyla dindarlıkları arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalar da mevcuttur (Ayten, 2010; Baylan, 2009, Kanagy ve Nelsen, 1995; Tarakeshwar 

vd. 2001). Ayten (2010: 231) araştırmasında dindarlığın inanç, etki, bilgi, tecrübe ve davranış 

boyutları ile çevre hassasiyeti arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna varmıştır. 

Çalışmada, günlük yaşamda inancının gereklerine göre kararlar verip davranışlar sergileyen 

bireylerin doğal çevreyi kutsal bir emanet gibi görme ve gelecek nesillere karşı sorumluluk 
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H1 

H2 

duygusu taşıma gibi eğilimlerinin diğer insanlara göre daha yüksek olduğu ortaya koyulmuştur. 

Ancak inanç düzeyi veya dindarlıkla çevre hassasiyeti arasında negatif korelasyon olduğunu 

ortaya koyan çalışmalar da mevcuttur. Amerika’da Hıristiyanlar üzerinde yapılan bir 

araştırmanın sonucuna göre dindar veya muhafazakâr bireylerin dindar olmayanlara nazaran 

çevreyle ilgili endişelerinin ve hassasiyetlerinin daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır (Kanagy 

ve Nelsen, 1995). Benzer bir başka çalışmada, Amerika’da Hıristiyanlar üzerinde yapılan bir 

araştırmanın sonucuna göre inançla ilgili kurumların, bireylerin çevre hassasiyetleri üzerinde 

teşvik edici veya vazgeçirici etki etme potansiyeli olduğu belirlenmiştir (Tarakeshwar vd. 

2001). Bu görüşlerin aksini savunan çalışmalarda literatürde yer almaktadır.  Biel ve Nilsson 

(2005) yaptıkları geniş çaplı araştırmalarında dindarlığın çevre konusundaki tutum ve 

davranışlar üzerinde etkisi olmadığını, bunun yerine durumsal koşulların belirleyici olduğu 

sonucuna varmışlardır. 

Diğer taraftan, belli inançlara yönelik inanç ve dindarlığı ölçmeye yönelik olarak ölçek 

geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Dindarlığı ölçen çalışmaların ortak kısıtlarından biri inanç 

kavramını ölçmenin zorluğu ve inancın göreceliliğidir. Ancak Mutlu’nun çalışması (1989: 197) 

inanç ölçümleri konusunda ilginç bir bilgiyi ortaya koymuştur. Buna göre bireylerin kendilerini 

dindarlık veya inanç konusunda tanımlamalarıyla, geliştirilen dindarlık ölçeğine göre dindar 

olma durumları arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Buradan hareketle bireylerin kendi inanç 

seviyelerinin veya dini hassasiyet taşıyıp taşımadıklarının farkında oldukları sonucuna 

varılabilir.  

4.Metodoloji 

Tüketicilerin çevreci ürün tercihlerinde demografik değişkenler önemli birer belirleyici 

durumundadır. Özellikle cinsiyet eğitim durumu ve kırsal veya şehir merkezi gibi yerleşim yeri 

değişkenleri bireylerin çevreci ürün tercih durumlarında farklılaştırıcı unsur olabilmektedir (Ay 

ve Ecevit: 2005). Demografik değişkenlere ek olarak, psikografik özelliklerin de araştırılması 

ve uygulamada kullanılması gerekmektedir. Bu değişkenlerden biri de inanç olup literatürde bu 

konuda çok az sayıda çalışmanın olması nedeniyle bu çalışmanın literatürdeki bu boşluğu 

doldurmaya katkı sağlayacağı düşünülebilir. Bu çalışmada örneklem grubunun çevreci ürün 

tercih eğilimleri, katılımcıların inançlarındaki hassasiyetleri ve demografik verileri ışığında 

irdelenecektir.  

 

4.1.Araştırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın amacı çevre konusunda duyarlı olması beklenen Alevi tüketicilerin 

çevreci ürün tercih eğilimlerini ölçüp, belirlenen durumun sebeplerini katılımcıların inanç 

hassasiyetleri ve demografik verileri ışığında incelemektir. Bu bağlamda araştırmanın modeli 

aşağıdaki gibi kurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Araştırmanın hipotezleri, araştırmanın 

amaçları ve modeli doğrultusunda geliştirilmiştir. Belirlenen iki ana hipotez çerçevesinde alt 

hipotezler aşağıdaki gibidir.  

H1:Katılımcıların çevreci ürün tercihleri ile inanç hassasiyetleri arasında istatistiki açıdan 

anlamlı bir ilişki vardır.  

İnanç  

Hassasiyeti 
Çevreci Ürün 

Tercihi Demografik 

Değişkenler 
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H2.1: Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2.2:Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların yaşına göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2.3: Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların eğitim seviyesine göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2.4: Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların mesleğine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2.5: Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların kişisel gelir seviyesine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2.6:Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların hane toplam gelirine göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2.7:Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların medeni durumlarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2.8:Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların sahip oldukları çocuk sayısına göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2.9:Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların hanesinde yaşayan birey sayısına 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2.10:Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların ikamet ettikleri mahalleye göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 

4.2.Örnekleme Yöntemi ve Örnek Büyüklüğü 

Tunceli İli, Doğu Anadolu’daki (Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Bingöl, Malatya ve 

Elazığ) Kızılbaş Alevîliği bakımından tarihsel bir öneme sahip olup, bölgedeki Alevî 

ocaklarının birçoğunun merkezi konumundadır. Adı geçen illerde yaşayan birçok Alevî, 

Tunceli ocaklarının talipleridir. Bu açıdan Tunceli Alevîliği genel Alevîlik içinde önemli bir 

yere sahiptir (Tuğrul, 2006). Bu nedenle araştırmanın evrenini Tunceli il merkezinde yaşayıp 

Alevilik inancına sahip bireyler oluşturmaktadır. 

Tunceli’de yaşayan Alevi inancına sahip kişi sayısı Tunceli Müftülüğü ve Merkez 

Cemevi gibi kurumlara müracaat edilmesine rağmen tam olarak belirlenememiştir. Ancak 

Tuğrul’un (2006) araştırmasına göre Tunceli nüfusunun en az %80’i Alevi inancına sahiptir. 

Bu bilgiden yola çıkarak ve Tunceli merkez nüfusunun 33.370 olduğu (TÜİK: 2014) 

bilgisinden faydalanarak Tunceli il merkezinde yaşayan Alevilerin sayısının yaklaşık 26.696 

kişi olduğu tahmin edilmektedir.  

Örnekleme yöntemi olarak basit tesadüfi örnekleme kullanılmıştır. Basit tesadüfi 

örneklemede, anakütle büyüklüğünün belli olduğu durumda örnek hacmi hesaplaması 

n=N(pq)Z2/((N-1)E2+(pq)Z2) formülü ile yapılır (Nakip, 2013, 257). Bu formülle araştırmanın 

örnek büyüklüğü %5 hata payı ve %95 güven aralığında n=26696(0,5x0,5)1,962/((26696-

1)0,052+(0,5x0,5)1,962 şeklinde hesaplanmış ve 378 olarak belirlenmiştir.  

 

4.3.Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Veri toplama yöntemi olarak yüz yüze anket tekniği kullanılmış ve araştırma 01 - 20 

Mayıs 2015 tarihleri arasında Tunceli il merkezinde geçekleşmiştir. Örnek kitleye ulaşma ve 

anketin uygulanması için konu hakkında eğitim verilen 10 kişiden yararlanılmıştır.  

Anket formunda üç grup soru yer almaktadır. Birinci grupta cevaplayıcıların demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik 10 soru bulunmaktadır. İkinci grupta katılıcıların Alevilik 

inancında ibadet konusunu ölçmeye yönelik olarak Taşğın (2003) tarafından geliştirilen ve 7 

ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Alevilik inancının yaşanılan coğrafyaya göre farklı 

şekillerde yorumlanması ve farklı uygulamalarının olmasından ötürü, ölçek hakkında 
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Tunceli’deki Alevi inanç önderleriyle görüşülüp (Bulut ve Yurt, Kişisel Görüşme, 

2015)uyarlama yapılmış ve 8 değişkenden oluşan son hali anket formunda yer almıştır. Üçüncü 

grupta ise Kim ve Choi (2005) tarafından geliştirilen ve 5 sorudan oluşan Çevreci Ürün Tercihi 

Ölçeği bulunmaktadır. Her iki ölçek soruları 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmış ve 

katılımcıların verilen ifadeleri günlük hayatlarında gerçekleştirme durumlarını ölçmeye yönelik 

olarak 1=“Hiçbir zaman” ve 5=”Her zaman” anlamına gelecek şekilde düzenlenmiştir.  

Araştırma için hazırlanan anket öncelikle 45 kişiye pilot olarak uygulanmış; yanlış 

anlaşılabileceği tespit edilen ifadeler düzeltilmiş ve belirlenen hatalar giderilmiştir. Pilot 

uygulamada elde edilen verilerin güvenilirlik testleri yapıldıktan sonra yeniden düzenlenen 

kesinleşmiş anket formu, örnekleme hesaplamasında 378 olarak belirlenmesine rağmen hatalı 

form doldurulması ihtimaline karşın toplamda 400 kişiye dağıtılmıştır.  

 

5.Verilerin Analizi 

Dağıtılan 400 anket formu geri toplanmış ve hatalı veya eksik doldurulduğu belirlenen 

6 form değerlendirme dışı tutulmuştur. Toplamda 394 katılımcıdan elde edilen veriler 

üzerinden istatistiki analizler yapılmıştır. Formların geri dönüş oranı %100’dür.   

Anketlerden elde edilen veriler, SPSS 20.0 veri analiz paket programı ile analiz 

edilmiştir. Anketin demografik özellikler kısmındaki sorulara ilişkin frekans (sıklık) analizi 

yapılmış ve örneklemin taşımış olduğu temel karakteristiklere ilişkin bilgiler sunulmuştur. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini test etmek için Cronbach Alpha katsayıları 

hesaplanmıştır. Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasında ilişki ve etkileşimi incelemek 

için korelasyon ve regresyon analizleri; araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla da tek 

örneklem t testi ve tek yönlü ANOVA analizleri yapılmıştır.  

 

6.Araştırmanın Kısıtları 

Araştırma imkân ve zaman yetersizliklerinden ötürü bazı kısıtlara sahiptir. Aşağıda 

ifade edilmiş olan kısıtlar giderilerek kurgulanacak yeni çalışmalar, çevreci tüketimin teşviki 

ve inançların tüketim davranışlarına nasıl etki ettiğini anlayabilmek açısından daha gerçekçi 

bulguların elde edilebilmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu çalışmanın sonuçları değerlendirilirken 

de bu kısıtların göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır.  

Araştırmanın öncelikli kısıdı, bireylerin inançlarını ölçeme konusundaki eksikliktir. 

Bunun sebebi ise inanç ve dindarlığı ölçmenin çok zor ve tamamen sübjektif bir konu olmasıdır. 

Literatürde dindarlık ölçümüne yönelik geliştirilen az sayıda ölçek olup bu ölçekler önemli 

eksikliklere sahiptir.   

Araştırmanın diğer önemli bir kısıdı, sadece Alevi tüketicilere uygulanmış olması, farklı 

inanç mensubu tüketicilere uygulanmayıp kıyaslamanın yapılmamış olmasıdır. Ayrıca 

araştırma Tunceli ilinde yaşayan farklı sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyleri temsil ettiği 

varsayılan bir grup tüketici üzerinde uygulanmıştır, diğer iller araştırma kapsamı dışında 

tutulmuştur. Farklı coğrafyalarda yaşayan Alevilerin inanç, ibadet ve yaşam tarzı gibi 

değişkenlerinin farklılık gösterebileceğinden ötürü, araştırmayı sadece Tunceli ilinde yaşayan 

Alevilerle sınırlandırmak araştırmanın bir kısıdını oluşturmaktadır. 

Bu kısıtlara bağlı olarak araştırma sonuçları genellenemeyecek olsa bile, inanç ve yeşil 

tüketici olma arasındaki ilişkiyi anlamada yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 

 

7.Bulgular 

Yapılan analizlere ve elde edilen bulgulara aşağıda, başlıklar haline yer verilmiştir. 

 

7.1.Katılımcıların Demografik Özellikleri 
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Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için yapılan frekans analizi sonuçları 

Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Demografik Özellikler-1 

  Frekans (n) % 

Cinsiyet 
Kadın 242 61,4 

Erkek 152 38,6 

Yaş 

18-25 yaş 106 26,9 

26-33 yaş 94 23,9 

34-41 yaş 86 21,8 

42-49 yaş 52 13,2 

50-57 yaş 34 8,6 

58 yaş ve üzeri 22 5,6 

Eğitim Seviyesi 

İlköğretim 48 12,2 

Lise 100 25,4 

Önlisans 66 16,8 

Lisans 154 39,1 

Yüksek lisans 16 4,1 

Doktora 10 2,5 

Meslek 

Memur 76 19,3 

İşçi 34 8,6 

Emekli 24 6,1 

Serbest meslek 40 10,2 

Özel sektör 

çalışanı 
44 11,2 

Ev hanımı 50 12,7 

Akademisyen 20 5,1 

Öğrenci 82 20,8 

Diğer 24 6,1 

Aylık Kişisel 

Gelir 

1000 TL’ye kadar 164 41,6 

1001-2000 TL 90 22,8 

2001-3000 TL 96 24,4 

3001-4000 TL 24 6,1 

4001-5000 TL 16 4,1 

5001 TL ve üzeri 4 1,0 

Aylık Toplam 

Hane Geliri 

1000 TL’ye kadar 66 16,8 

1001-2000 TL 108 27,4 

2001-3000 TL 100 25,4 

3001-4000 TL 34 8,6 

4001-5000 TL 56 14,2 

5001 TL ve üzeri 30 7,6 

 

Tablo 1’e göre katılımcıların çoğunluğu (%61,4) kadın olup, yaş aralığı olarak en büyük 

grubu 18-25 yaş aralığındakiler (%26,9), en küçük grubu ise 50 yaş ve üzeri olanlar 

(%14,2)oluşturmaktadır. Örnek grubunun eğitim seviyeleri açısından büyük kısmı %39,1 ile 

lisans mezunu, ikinci olarak %25,4’le lise mezunuve lisansüstü derece mezunu olanların oranı 

ise en düşük oran olarak %6,6’dır. Meslek dağılımına bakıldığında,ev hanımlarının örnek grup 
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içinde önemli bir yer tuttuğu görülmekte ve kitlenin %12,7’sini oluşturmaktadır. Öğrencilerin 

oranı %20,8 olup, özel sektörde çalışan veya kendi işinin sahibi olanların toplamı ise %21,4’tür.  

Diğer taraftan aylık kişisel geliri 1000 TL veya altında olanların oranı %41,6’dır ve 

3000 TL ve üzerinde olanların oranı ise %11,2’dir. Katılımcıların aylık toplam hane gelirlerine 

bakıldığındaysa 1000 TL ve altında olanlar %16,8 ve 4000TL’nin üzerinde olan hanelerin oranı 

ise %21,8 olduğu görülmektedir.  

Tablo 2: Demografik Özellikler-2 

Medeni Durum 
Evli 230 58,4 

Bekâr 164 41,6 

Çocuk Sayısı 

Yok  186 47,2 

1 66 16,8 

2 82 20,8 

3 50 12,7 

4 4 1,0 

5 ve üzeri 6 1,5 

Hanede 

Yaşayan Kişi 

Sayısı 

Yalnız 20 5,1 

2 kişi 60 15,2 

3 kişi  108 27,4 

4 kişi 112 28,4 

5 kişi ve üzeri 94 23,9 

Evin 

Bulunduğu 

Mahalle 

Atatürk M. 214 54,3 

Cumhuriyet M. 82 20,8 

Esentepe M. 14 3,6 

Aktuluk M. 8 2,0 

Moğultay M. 36 9,1 

Yeni M. 12 3,0 

İnönü M. 6 1,5 

Alibaba M. 18 4,6 

Diğer 4 1,0 

 

Anket katılımcılarının %58,4 evli iken, %47,2’sinin çocuğunun olmadığı, 3 veya daha 

fazla çocuğu olanların oranının %15,2 olduğu gözlenmiştir. Ayrıca katılımcıların hanelerini 

paylaştıkları kişi sayılarına bakıldığında dört veya daha az sayıda kişinin yaşadığı hane oranı 

%76,1 iken, 5 kişi ve üzerinde bireye sahip kalabalık aile sayısı yaklaşık %24’tür. Katılımcıların 

%54,3 ile çoğu Tunceli’nin Atatürk Mahallesinde, %20,8’i Cumhuriyet Mahallesinde 

yaşamaktadır. 

 

7.2.Araştırma Değişkenlerine İlişkin Güvenilirlik Analizi 

Araştırma kapsamında Taşğın (2003) tarafından geliştirilip Tunceli’de yaşayan 

Alevilere göre uyarlanan ve 8 değişkenden oluşan “Alevilikte İbadet Ölçeği”nin ve Kim ve 

Choi (2005) tarafından geliştirilen 5 değişkenli “Çevreci Ürün Tüketimi” ölçeğinin 

güvenilirliklerini test etmek için Cronbach’s Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeklerin 

istatistiksel analizler için güvenilirliğiyle ilgili yapılan analizde Cronbach Alpha değerleri, 

Alevilikte İbadet Ölçeği için ,889 ve Çevreci Ürün Tercihi Ölçeği için ,842 bulunmuştur. Bu 

değerin 0,600 ile 0,800 arasında olması ölçeğin güvenilir olduğu anlamına gelmektedir (Kayış, 
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2010: 405). Dolayısıyla iki ölçeğin de güvenilirliklerinin oldukça yüksek değerlerde olduğu 

belirlenmiştir.  

 

7.3.Araştırma Değişkenlerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Likert tipi ölçeklerin aritmetik ortalamaların değerlendirilmesinde derecelendirme 

ölçeği olarak; “Aralık Genişliği = Dizi Genişliği / Grup Sayısı” formülünden faydalanılarak, 

5’li ölçekler için puan aralıkları 4/5=0,80 olarak belirlenmiştir (Tekin, 1996) ve Tablo 3’te 

verilmiştir.  

 

Tablo 3: Likert Tipi Ölçek İçin Puan Aralıkları 

(5) Her zaman (daima) 4,20 – 5,00 

(4) Sık sık (çoğu kez) 3,40 – 4,19 

(3) Bazen (ara sıra) 2,60 – 3,39 

(2) Nadiren (seyrek olarak) 1,80 – 2,59 

(1) Asla (hiçbir zaman) 1,00 – 1,79 

 

Katılımcıların anketteki Alevilikte İbadet Ölçeğinde yer alan ifadeleri günlük 

hayatlarında gerçekleştirme durumları (Tablo 4) ve Çevreci Tüketimleri (Tablo 5) hakkında 

verdikleri cevapların ortalama ve standart sapmaları aşağıdaki tablolarda görülmektedir.  

 

Tablo 4: Alevilik İnancında İbadet Ölçeğine Verilen Cevapların Ortalama ve Standart 

Sapmaları 

 Ortalam

a 

Std. Sapma 

1. Muharrem orucu tutarım 3,2386 1,35314 

2. Kurban keserim (Hızır, şükür, adak gibi) 3,2944 1,22925 

3. Cemlere katılırım 2,8274 1,25224 

4. Musahipliğin gereklerini yerine getiririm 3,6396 1,44696 

5. Günlük yaşantımda duaya ve niyaza vakit 

ayırırım 
3,6294 1,29188 

6. Dedeye çıralık (hakkullah) veririm 3,1320 1,34707 

7. Niyaz lokması (göme vs.) dağıtırım 3,7360 1,18144 

8. Her Perşembe delil (çerağ) yakarım 3,2030 1,40134 

Descriptive Statistics / Valid N (listwise) 394 

 

Tablo 4’da katılımcıların, inançlarının gereği olan ibadetleri gerçekleştirme durumları 

tablolaştırılmıştır. Bu veriler örnek kitlenin inançlarının gereklerini yerine getirme konusundaki 

hassasiyetlerini ortaya koymaktadır. Genel ortalamaya bakıldığında 3,33 olduğu görülmektedir 

ve bu da orta seviyede bir hassasiyeti işaret etmektedir. Yani örnek kitlenin tamamına 

bakıldığında inancın gereğini yapma durumları “ara sıra” olarak ifade edilmektedir. İncelenen 

örnekle ilgili ilgi çekici diğer bulgular ise Aleviliğin öğretilerini öğrenebilecekleri en temel 

ortam olan Cemlere Katılma düzeyinin 2,82 ortalamayla en düşük olmasıdır. Bu veri, kitlenin 

Cem toplantılarına “ara sıra” gittiğini ortaya koymaktadır. En çok hassasiyet gösterilen ibadet 

çeşidi ise 3,73 ortalamayla Niyaz Lokması Dağıtma ritüelidir. Ayrıca inanç ölçeğindeki hiçbir 

değişkenin ortalamasının orta seviyenin altında olmaması da dikkat çekicidir.  
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Tablo 5: Çevreci Ürün Tercihi Ölçeğine Verilen Cevapların Ortalama ve Standart 

Sapmaları 

 Ortalama Std. Sapma 

1. Geri dönüşümlü kâğıt, cam ve plastik ürünleri satın 

almak için özel bir çaba gösteririm.  
3,1726 1,24408 

2. Çevresel sebeplerden dolayı sürekli satın aldığım 

ürünleri değiştiririm. 
3,0355 1,25350 

3. Benzer iki ürün arasında tercih yapmam 

gerektiğinde insanlara ve çevreye daha az zararlı 

ürünü satın alırım. 

3,7970 1,25983 

4. Deterjan gibi ev kimyasallarını satın aldığımda 

çevre dostu ürünler almak için özel çaba harcarım.  3,7056 1,26998 

5. Çevreye zarar verme ihtimali olan ürünleri satın 

almaktan kaçınırım. 
4,0000 1,14140 

Descriptive Statistics / Valid N (listwise)  394 

 

Tablo 5’de katılımcıların Çevreci Ürün Tercihi Ölçeğine verdikleri cevapların ortalama 

ve standart sapma değerleri yer almaktadır. Bu veriler örnek grubunun çevreci ürün tercihiyle 

ilgili tutumlarını ortaya koymaktadır. Genel ortalama 3,54’dür ve bu değer katılımcıların genel 

olarak “sık sık” çevreci ürün tercih etme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Katılımcıların 

verdikleri cevaplar arasında ortalaması en yüksek olan değişken 4,00 ortalamayla “Çevreye 

zarar verme ihtimali olan ürünleri satın almaktan kaçınırım” ifadesidir. Ancak çevre 

hassasiyetlerinden ötürü düzenli olarak tercih ettikleri ürünleri gerektiği zaman değiştirmeyle 

ilgili ifadeye katılım ortalamaları 3,03 ile en düşük çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların çevreci ürün 

tercihlerinin ortalamalarının “sık sık” ile “bazen” arasında değiştiği; daha düşük bir sıklıkta 

olmadığı dikkat çekmektedir.   

 

7.4.Korelasyon ve Regresyon Analizleri 

Katılımcıların Alevilik inancındaki hassasiyet durumlarıyla çevreci ürün tercih 

eğilimleri arasında ilişki olup olmadığını incelemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Hem 

bağımlı değişken hem de bağımsız değişken, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmadan 

önce, ilgili değişkenlere verilen cevaplardan yola çıkarak puanlama yapılmış ve her bir 

katılımcı için “İnanç Hassasiyeti” ve “Çevreci Ürün Tercihi” puanları hesaplanmış, ilişki 

analizleri de bu veriler üzerinden yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarını Tablo 6’da görmek 

mümkündür. 

 

Tablo 6: Korelasyon Analizi Verileri 

 İnanç 

Hassasiyeti 

Çevreci Ürün 

Tercihi 

İnanç 

Hassasiyeti 

Pearson Correlation 1 ,413** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 394 394 

Çevreci Ürün 

Tercihi 

Pearson Correlation ,413** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 394 394 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Korelasyon analizi sonucunda İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi değişkenleri 

arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı (p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki anlamlı ve doğru yönlü korelasyon ortaya 

koyulduktan sonraki aşamada, bağımlı değişkendeki değişimlerin ne kadarının bağımsız 

değişkendeki değişimle açıklanabildiği incelenmiştir. Bunun için lineer regresyon analizi 

yapılmıştır. Aşağıda Tablo 7’de regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. 

 

Tablo 7. Lineer Regresyon Analizi Verileri 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
B 

Standart 

Hata 
β t p R2 

Çevreci Ürün 

Tercihi 

İnanç 

Hassasiyeti 
 

Sabit 2,192 ,157  13,981 ,000 
,171 

İnanç Hassasiyeti ,405 ,045 ,413 8,979 ,000 

 

Regresyon analizi sonuçlarına göre, bağımlı değişkenle bağımsız değişken arasındaki 

regresyon değişim ilişkisi Çevreci Ürün Tercihi = 2,192 + (0,405 x İnanç Hassasiyeti) 

formülüyle ifade edilebilir. Yukarıdaki korelasyon ve regresyon analizleriyle ilgili verileri 

özetlemek gerekirse, incelenen kitlenin çevreci ürün tercihiyle ilgili tutumları, Alevilik 

inançlarını yaşamak konusundaki hassasiyetleriyle aynı yönde değişmekte, ayrıca inanç 

hassasiyeti yükseldikçe çevreci ürün tercih tutumunda da istatistiksel olarak anlamlı bir 

yükselme görülmektedir. Dolayısıyla “Katılımcıların çevreci ürün tercihleri ile inanç 

hassasiyetleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki vardır” şeklindeki H1 hipotezi kabul 

edilmiştir. 

 

7.5.Farklılık Analizleri 

Araştırma değişkenlerinin, katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını araştırmak amacıyla bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü ANOVA 

analizleri yapılmıştır. Aşağıda Tablo 8’de İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi 

Değişkenlerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından Farklılıklarına ilişkin analiz sonuçları yer 

almaktadır.  
 

Tablo 8: İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi Değişkenlerinin Cinsiyet Değişkeni 

Açısından Farklılıkları 

 Cinsiyet N 
Ortalam

a 

Std. 

Sapma 
t p 

İnanç 

Hassasiyeti 

Kadın 242 3,5093 ,96465 
4,465 ,000** 

Erkek 152 3,0641 ,96256 

Çevreci Ürün 

Tercihi 

Kadın 242 3,6314 ,92830 
2,326 ,021* 

Erkek 152 3,4000 1,01120 

Independent Samples Test**p<0,001<0,01  * p<0,05 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere katılımcıların inanç hassasiyetleri istatistiksel olarak 

p<0,01<0,01 seviyesinde anlamlı olarak cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Buna göre 

örneklemde yer alan kadınların erkeklere nazaran inançlarının gereklerini yerine getirmek 

konusunda daha hassas oldukları gözlenmektedir. Çevreci ürün tercihi konusundaki tutumları 

da cinsiyete göre farklılaşmaktadır (p>0,05). Benzer şekilde kadın katılımcıların çevreci ürün 

tercihlerinin erkeklere nazaran daha yüksek seviyede olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 
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Dolayısıyla “Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların cinsiyetlerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir” şeklindeki H2.1 hipotezi kabul edilmiştir.  

Araştırmaya katılanların inanç hassasiyeti ve çevreci ürün tercihi değişkenlerinin yaş 

değişkeni açısından farklılıklarını aşağıda Tablo 9’da görmek mümkündür. 

 

Tablo 9:İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi Değişkenlerinin Yaş Değişkeni Açısından 

Farklılıkları 

 Yaş N 
Ortalam

a 
Std. Sapma F p 

İnanç 

Hassasiyeti 

18-25 106 3,3208 ,91629 

4,090 ,001* 

26-33 94 3,1543 1,03832 

34-41 86 3,2122 ,87806 

42-49 52 3,3846 1,10365 

50-57 34 3,9412 ,76638 

58+ 22 3,6477 1,15575 

Çevreci Ürün 

Tercihi 

18-25 106 3,6113 1,05860 

2,117 ,063 

26-33 94 3,6085 ,82640 

34-41 86 3,5581 1,02813 

42-49 52 3,2769 1,03291 

50-57 34 3,7647 ,83044 

58+ 22 3,1455 ,65953 

OneWay-ANOVA; LSD Test**p<0,001<0,01  * p<0,05 

 

Bireylerin yaşı yükseldikçe inançlarının gereklerini yerine getirme konusundaki 

hassasiyetlerinin arttığı (p<0,05) görülmektedir ancak bireylerin çevreci ürün tercih 

durumlarının yaş değişkenine göre farklılaşmasıyla ilgili istatistiksel olarak anlamlı bir bulgu 

elde edilememiştir (p=0,063>0,05).Bu sebeple “Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, 

katılımcıların cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir” 

şeklindeki H2.2 hipotezi reddedilmiştir.  

Araştırmaya katılanların İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi değişkenlerinin 

eğitim seviyesi değişkeni açısından farklılıklarını aşağıda Tablo 10’da görmek mümkündür. 

 

Tablo 10: İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi Değişkenlerinin Eğitim Seviyesi 

Değişkeni Açısından Farklılıkları 

 Eğtm. Sev. N Ortalama Std. Sapma F p 

İnanç 

Hassasiyeti 

İlköğretim 48 3,9427 ,92898 

6,968 ,000** 

Lise 100 3,4375 1,02193 

Önlisans 66 3,4129 1,04490 

Lisans 154 3,1331 ,85995 

Yüksek is. 16 2,9063 1,04831 

Doktora 10 2,7750 ,85554 

Çevreci Ürün 

Tercihi 

İlköğretim 48 3,1917 ,92526 

2,507 ,030* 

Lise 100 3,4800 1,07872 

Önlisans 66 3,6000 ,86647 

Lisans 154 3,7013 ,94038 

Yüksek is. 16 3,3500 ,73575 

Doktora 10 3,3200 ,93903 

OneWay-ANOVA; LSD Test**p<0,001<0,01  * p<0,05 
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Katılımcıların eğitim seviyelerinin hem inanç hassasiyeti hem de çevreci ürün tercih 

durumlarını farklılaştırdığı tespit edilmiştir. Buna göre eğitim seviyesi yükseldikçe inanç 

hassasiyeti istatistiksel olarak p<0,001 anlamlılık seviyesinde azalma görülmektedir. Diğer 

taraftan çevreci ürün tercih eğilimi eğitim seviyesine göre farklılaşmakta (p<0,05) ancak bu iki 

değişken arasında doğrudan bir ilişki kurulamamaktadır. Bu  bulgular ışığında “Katılımcıların 

çevreci ürün tercihleri, katılımcıların eğitim seviyesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermektedir” şeklindeki H2.3 hipotezi kabul edilmiştir.  

Araştırmaya katılanların İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi değişkenlerinin 

katılımcıların sahip oldukları meslek değişkeni açısından farklılıklarını aşağıda Tablo 11’de 

görmek mümkündür. 

 

Tablo 11: İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi Değişkenlerinin Meslek Değişkeni 

Açısından Farklılıkları 

 Meslek N 
Ortalam

a 
Std. Sapma F p 

İnanç 

Hassasiyeti 

Memur 76 2,9737 ,99882 

5,139 ,000** 

İşçi 34 3,3529 1,04649 

Emekli 24 3,5417 1,01795 

Serbest 

meslek 
40 3,5125 1,01187 

Özel sekt. 

çalış. 
44 3,6705 ,70767 

Ev hanımı 50 3,8000 1,02270 

Akademisy

en 
20 2,7000 ,74383 

Öğrenci 82 3,2530 ,96924 

Diğer 24 3,2188 ,71118 

Çevreci Ürün 

Tercihi 

Memur 76 3,5474 ,91876 

,685 ,705 

İşçi 34 3,5176 1,01159 

Emekli 24 3,3667 ,94301 

Serbest 

meslek 
40 3,5900 1,01774 

Özel sekt. 

çalış. 
44 3,4545 1,01557 

Ev hanımı 50 3,4400 ,75160 

Akademisy

en 
20 3,5800 ,73097 

Öğrenci 82 3,5659 1,08767 

Diğer 24 3,9167 1,06308 

OneWay-ANOVA; LSD Test**p<0,001<0,01  * p<0,05 

 

Bireylerin çevreci ürün tercihlerinde sahip oldukları meslek açısından anlamlı bir 

farklılaşma tespit edilememesine rağmen (p=0,705>0,05) inanç hassasiyetleri mesleğe göre 

önemli derecede anlamlı olarak farklılaşmaktadır (p=0,000<0,01). Buna göre özellikle 

memurlarla özel sektör çalışanları, özel sektör çalışanlarıyla akademisyenler ve ev hanımlarıyla 

memurlar arasında inanç hassasiyeti açısından farklılık görülmektedir (p<0,001<0,01). 

Dolayısıyla “Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların mesleğine göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir” şeklindeki H2.4 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Araştırmaya katılanların İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi değişkenlerinin 

aylık kişisel gelir seviyesi değişkeni açısından farklılıklarını Tablo 12’de; aylık toplam hane 

geliri seviyesine göre farklılığını ise Tablo 13’de görmek mümkündür. 

 

Tablo 12: İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi Değişkenlerinin Kişisel Gelir 

Seviyesi Değişkeni Açısından Farklılıkları 

 Gelir Sev. N 
Ortalam

a 
Std. Sapma F p 

İnanç 

Hassasiyeti 

1000 TL’ye 

kadar 
164 3,3537 1,00054 

5,727 ,000** 

1001-2000TL 90 3,7278 ,88261 

2001-3000TL 96 3,0703 ,97363 

3001-4000TL 24 3,1042 ,86419 

4001-5000TL 16 2,8438 1,04831 

5001 TL ve 

üzeri 
4 3,6875 ,21651 

Çevreci Ürün 

Tercihi 

1000 TL’ye 

kadar 
164 3,4951 1,03969 

,606 ,696 

1001-2000TL 90 3,4578 ,95435 

2001-3000TL 96 3,6708 ,90518 

3001-4000TL 24 3,6167 ,88449 

4001-5000TL 16 3,6250 ,84814 

5001 TL ve 

üzeri 
4 3,5000 ,34641 

OneWay-ANOVA; LSD Test**p<0,001<0,01  * p<0,05 

 

 

Tablo 13: İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi Değişkenlerinin Toplam 

Hane Gelir Seviyesi Değişkeni Açısından Farklılıkları 

 Hane Gelir Sev. N 
Ortalam

a 

Std. 

Sapma 
F p 

İnanç 

Hassasiyeti 

1000 TL’ye 

kadar 
66 3,6288 ,92273 

4,303 ,001* 

1001-2000TL 108 3,4977 ,99193 

2001-3000TL 100 3,3025 ,95184 

3001-4000TL 34 3,2868 ,86028 

4001-5000TL 56 3,0045 1,10087 

5001 TL ve 

üzeri 
30 2,9167 ,85433 

Çevreci Ürün 

Tercihi 

1000 TL’ye 

kadar 
66 3,6121 1,00576 

3,033 ,011* 

1001-2000TL 108 3,2889 1,08596 

2001-3000TL 100 3,7720 ,75640 

3001-4000TL 34 3,4353 ,86195 

4001-5000TL 56 3,6500 1,03414 

5001 TL ve 

üzeri 
30 3,4533 ,85812 

OneWay-ANOVA; LSD Test**p<0,001<0,01  * p<0,05 
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Tablo 15 ve Tablo 16’da görüldüğü üzere, katılımcıların kişisel gelir seviyeleri 

açısından çevreci ürün tercihlerinde bir farklılaşma yoktur (p=0,696>0,05) ancak kişisel gelir 

inanç hassasiyeti farklılığını açıklamaktadır (p<0,001<0,01). Buna göre kişisel gelir seviyesi 

yükseldikçe inanç hassasiyeti azalmaktadır. Diğer taraftan toplam hane gelirine bakıldığında bu 

değişken hem inanç hassasiyeti (p<0,05) hem de çevreci ürün tercihindeki (p<0,05) 

farklılaşmayı açıklamakta, ancak doğrusal bir orantı kurulamamaktadır. Bu verilerden yola 

çıkarak “Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların kişisel gelir seviyesine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir” şeklindeki H2.5 hipotezi reddedilmiş 

ve “Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların hane toplam gelirine göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir” şeklindeki H2.6 hipotezi kabul edilmiştir. 

Katılımcıların inanç hassasiyeti ve çevreci ürün tercihi değişkenlerinin medeni durum 

değişkeni açısından farklılığını aşağıda Tablo 14’de görmek mümkündür.  

 

Tablo 14: İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi Değişkenlerinin Medeni Durum 

Değişkeni Açısından Farklılıkları 

 
Med.D

ur. 
N 

Ortalam

a 

Std. 

Sapma 
t p 

İnanç 

Hassasiyeti 

Evli 230 3,3707 1,02453 
,800 ,424 

Bekâr 164 3,2912 ,93235 

Çevreci Ürün 

Tercihi 

Evli 230 3,4417 ,97102 
-2,469 ,014* 

Bekâr 164 3,6829 ,94509 

Independent Samples Test**p<0,001<0,01  * p<0,05 

 

Analiz sonuçlarına göre katılımcıların medeni durumlarının inanç hassasiyetleri 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ancak bekârların 

çevreci tüketim eğilimlerinin evlilere nazaran daha yüksek olduğu (p<0,05) görülmektedir. 

Buna göre “Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların medeni durumlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir” şeklindeki H2.7 hipotezi kabul 

edilmiştir.  

 

Tablo 15: İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi Değişkenlerinin Çocuk Sayısı 

Değişkeni Açısından Farklılıkları 

 
Çocuk 

Sa. 
N 

Ortalam

a 
Std. Sapma F p 

İnanç 

Hassasiyeti 

Yok 186 3,2298 ,93889 

5,968 ,000** 

1 çocuk 66 3,0985 ,93529 

2 çocuk 82 3,4238 1,08720 

3 çocuk 50 3,9550 ,75751 

4 çocuk 4 2,6875 1,65988 

5+ çocuk 6 3,4167 ,80881 

Çevreci Ürün 

Tercihi 

Yok 186 3,6989 ,92561 

3,327 ,006* 

1 çocuk 66 3,3455 1,03867 

2 çocuk 82 3,4878 ,97884 

3 çocuk 50 3,4800 ,75377 

4 çocuk 4 2,8000 2,07846 

5+ çocuk 6 2,6000 ,99599 

OneWay-ANOVA; LSD Test**p<0,001<0,01  * p<0,05 
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Tablo 16: İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi Değişkenlerinin Hanedeki 

Birey Sayısı Değişkeni Açısından Farklılıkları 

 
Hane 

birey 
N 

Ortalam

a 
Std. Sapma F p 

İnanç 

Hassasiyeti 

Yalnız 20 2,8750 ,78430 

11,938 ,000** 

2 kişi 60 3,0417 ,92992 

3 kişi  108 3,0602 ,88132 

4 kişi  112 3,4308 1,03294 

5+ kişi 94 3,8324 ,90744 

Çevreci Ürün 

Tercihi 

Yalnız 20 3,4800 ,75784 

,363 ,835 

2 kişi 60 3,6467 ,84080 

3 kişi  108 3,5148 ,93177 

4 kişi  112 3,5786 1,00856 

5+ kişi 94 3,4766 1,07408 

OneWay-ANOVA; LSD Test**p<0,001<0,01  * p<0,05 

 

Yine Tablo 15 ve Tablo 16’e göre, bireylerin inanç hassasiyetleri, sahip olunan çocuk 

sayısına göre (p<0,001) ve haneyi paylaştıkları kişi sayısına göre (p<0,001) istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde farklılaşmakta, diğer taraftan çevreci ürün tercihleri sahip olunan çocuk sayısına 

göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,01). Yani sahip olunan çocuk sayısı arttıkça çevreci 

ürün tüketim eğiliminde düşüş görülmektedir. Dolayısıyla “Katılımcıların çevreci ürün 

tercihleri, katılımcıların sahip oldukları çocuk sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermektedir” şeklindeki H2.8 hipotezi kabul edilmiştir. Diğer taraftan katılımcıların 

çevreci ürün tercihleri hanede yaşayan birey sayısına göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı için 

“Katılımcıların çevreci ürün tercihleri, katılımcıların hanesinde yaşayan birey sayısına göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir” şeklindeki H2.9 hipotezi reddedilmiştir. 

 

Araştırmaya katılanların İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi değişkenlerinin 

katılımcıların ikamet ettikleri mahalle değişkeni açısından farklılıklarını Tablo 17’da görmek 

mümkündür. 

 

Araştırmanın ilgi çekici bulgularından bir diğeri de bireylerin inanç hassasiyetlerinin 

(p<0,05) ve çevreci ürün tercihlerinin (p<0,01), ikamet ettikleri mahalleye göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde farklılığın ortaya çıkmış olmasıdır. Tunceli il merkezindeki tek 

cemevinin bulunduğu İnönü Mahallesinde ikamet eden katılımcıların inanç hassasiyetlerinin, 

farklı mahallelerde yaşayan katılımcılara nazaran daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 

Benzer şekilde inanç hassasiyeti konusunda da en yüksek değerlere sahip olan İnönü 

Mahallesinde yaşayan katılımcıların çevreci ürün tercihinde de en yüksek ortalamaya sahip 

olması ilgi çekici ve önemli bir bulgudur. Bu bulguya göre “Katılımcıların çevreci ürün 

tercihleri, katılımcıların ikamet ettikleri mahalleye göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermektedir” şeklindeki H2.10 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 17: İnanç Hassasiyeti ve Çevreci Ürün Tercihi Değişkenlerinin İkamet Edilen 

Mahalle Değişkeni Açısından Farklılıkları 

 Mahalle N Ortalama Std. Sapma F p 

İnanç 

Hassasiyeti 

Atatürk 214 3,2278 ,98415 

2,317 ,019* 

Cumhuriyet 82 3,5335 1,09574 

Esentepe 14 3,6250 ,82041 

Aktuluk 8 3,0000 ,59010 

Moğultay 36 3,1875 ,87856 

Yeni 12 3,3750 ,87905 

İnönü 6 4,2500 ,22361 

Alibaba 18 3,4306 ,92576 

Diğer 4 4,3125 ,07217 

Çevreci 

Ürün Tercihi 

Atatürk 214 3,4822 ,99613 

3,423 ,001* 

Cumhuriyet 82 3,6049 ,74832 

Esentepe 14 3,9429 1,04492 

Aktuluk 8 3,9000 ,63246 

Moğultay 36 3,3667 1,00570 

Yeni 12 3,9000 ,87594 

İnönü 6 4,6000 ,00000 

Alibaba 18 3,0000 1,20782 

Diğer 4 4,7000 ,34641 

OneWay-ANOVA; LSD Test**p<0,001<0,01  * p<0,05 

 

 

8.Sonuç 

Tüketiciler çevre konusunda gittikçe daha fazla bilinçlenmekte ve çevreyle alakalı daha 

fazla hassasiyet göstermektedirler. Bu durum da tüketicilerin satın alma kararlarını 

etkilediğinden ötürü işletme yöneticileri ve pazarlamacılar için daha fazla dikkate alınması 

gereken bir konu haline gelmektedir. Tüketicilerin çevre   ölçekteki eğilimlerinin işletmeciler 

tarafından dikkatle izlenmesi önemli olduğu gibi, etnik ve inançsal pazar dilimlerinin 

eğilimlerinin saptanması ve sebeplerinin bilinmesi de ayrıca önem taşımaktadır. 

Diğer taraftan özünde doğa, çevre ve canlı sevgisi bulunan bir inanç sistemi olarak 

Alevilik, mensuplarına satın alma kararları da dâhil olmak üzere yaşamlarının bütün 

aşamalarında çevre hassasiyetini salık vermektedir. Bu sebeple Alevi tüketicilerin, çevreci ürün 

tercihi konusunda duyarlı olmaları gerektiği söylenebilir. 

Bu çalışma, Alevi tüketicilerin çevreci hassasiyetlerinin geliştirilmesi için çevreci ürün 

tercihlerine etki eden unsurları incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda nüfusunun büyük 

çoğunluğu Alevilerden oluşan Tunceli il merkezindeki Alevi tüketiciler üzerinde bir anket 

çalışması yapılmış, katılımcıların çevreci ürün tercihi konusundaki eğilimleri; inanç 

hassasiyetleri ve demografik bilgileri ışığında irdelenmiştir. 

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda bazı dikkat çekici bulgulara ulaşılmıştır. Bu 

bulguların bir kısmı literatürdeki çalışmaları destekler nitelikte olup, bazıları ise literatürle 

çelişen sonuçlar ortaya koymaktadır. Araştırmanın dikkat çekici bulgularından bir kısmına 

kısaca değinmekte yarar vardır.  

Katılımcıların %61,4’ü kadın, %14,2’si 50 yaş veya üzerinde, %12,7’si ev 

hanımlarından oluşmakta, aylık kişisel geliri 3000 TL ve üzerinde olanların oranı %11,2, 
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%58,4’ü evli, %15,2’si üç veya daha fazla çocuk sahibi, %24’ü 5 kişilik veya daha kalabalık 

ailelerde yaşamakta ve %54,3’ü de Atatürk Mahallesinde ikamet etmektedir. Katılımcıların 

Alevilik inancının gereği olarak en çok yerine getirdikleri ritüel, niyaz lokması dağıtma, en az 

yapılan ise cemevine gitmektir. Kitlenin tamamına bakıldığında Alevilik inancının gereklerini 

“ara sıra” yaptıkları görülmektedir. Çevreci ürün tüketimine bakıldığında ise katılımcıların daha 

fazla hassas oldukları görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların çevreci ürün 

tercihleri ile Alevilik inancının gereklerini yerine getirmek konusundaki hassasiyetleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, inanç 

hassasiyetleri arttıkça çevreci ürün tercihleri de artmaktadır. Ayrıca araştırma kapsamında 

yapılan farklılık analizlerinin sonuçlarına göre katılımcıların çevreci ürün tercih durumlarında 

cinsiyet, eğitim seviyesi, meslek, hane toplam geliri, medeni durum, çocuk sayısı ve ikamet 

edilen mahalle değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmüş 

ve ilgili hipotezler kabul edilmiştir. Ancak katılımcıların çevreci ürün tercih durumlarında yaş, 

kişisel gelir seviyesi ve hanede yaşayan birey sayısı değişkenlerine göre istatistiksel anlamlılık 

seviyesinde bir farklılık olmadığı tespit edildiği için ilgili hipotezler reddedilmiştir. 

Araştırmanın temel hipotezi olan, katılımcıların inanç hassasiyetleriyle çevreci ürün 

tercihleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin tespit edilmiş olması çalışmanın en 

önemli bulgularındandır. Bu veriden yola çıkarak Alevi tüketicilerin inanç hassasiyetlerinin 

geliştirilmesinin çevreci ürün tercihi konusundaki tutumlarını da geliştireceği söylenebilir. 

Katılımcıların inançlarının gereklerini yerine getirme durumları incelenirken en düşük 

ortalamaya sahip ritüelin cemevine gitmek olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra Tunceli il 

merkezindeki tek cemevinin bulunduğu İnönü Mahallesinde yaşayan katılımcıların farklı 

mahallelerde yaşayan katılımcılara nazaran inanç hassasiyeti ve çevreci ürün tercihi 

konularında daha yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca cemevlerinde çevreci 

tüketimle ilgili öğretilerin telkin edildiği teorik altyapı kısmında ifade edilmişti. Buradan 

hareketle, Alevi tüketicilerin cemevlerini daha sık ziyaret edip, cem toplantılarına 

katılmalarının teşvik edilmesinin, çevreci tüketimi dolaylı olarak teşvik edeceği için gerekli 

olduğu düşünülmektedir. 

Alevi tüketicilerin cem evleri haricinde de Aleviliğin temel öğretilerini doğru bir şekilde 

öğrenmeleri ve sıkça bu mesajların bu kitleye ulaştırılmasını sağlamak için Alevilikle ilgili 

federasyon, vakıf ve dernek yöneticilerine ve Alevi Dedelerine önemli görevler düşmektedir. 

Alevilik inancındaki bu yetkin ve önder kişiler, Alevilere çevre hassasiyetiyle ilgili mesajları 

duyurmak için ibadethane ve kültür merkezi gibi ortamların yanı sıra ulusal ve uluslararası 

çapta yayın yapan televizyon kanalları, radyo istasyonları ve basılı yayın organlarını daha aktif 

şekilde kullanmaları önerilebilir. Cem toplantılarında çevre bilinci ve satın alma kararlarında 

çevre hassasiyeti konuları işlenerek, çevre hassasiyeti arttırılabilir.  

Araştırma sonuçlarına göre çevreci hassasiyetin ve endişenin geliştirilmesinde kadınlara 

daha büyük görev düşmektedir. Hem inanç hassasiyeti hem de çevreci ürün tercihi konusunda 

erkeklere nazaran daha yüksek ortalamalara sahip olan kadınların, erkeklerin de çevre 

duyarlılığının geliştirilmesiyle ilgili kampanyaların yürütülmesinde önemli rol oynayacakları 

tahmin edilmektedir. Ayrıca çevreci tüketimle ilgili geliştirilecek proje ve kampanyalarda bu 

araştırmada katılımcıların demografik verileriyle ilgili elde edilen bulgularında göz önünde 

bulundurulması etkinlik ve verimlilik açısından faydalı olacaktır.  

Sonuç olarak ulaşılan bulguların çevreci tüketimin gerek yerel gerekse ulusal çapta 

teşvik edilmesi ve konuya dikkat çekilmesi noktasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 

çalışmanın kısıtları ve eksiklikleri giderilerek farklı inanç mensuplarına da uygulanması, farklı 

kesimlerin de çevreci tüketim eğilim durumlarının ve bu durumun dinamiklerinin ortaya 

koyulabilmesine; sonuçta çevreci tüketimin teşviki için öneriler geliştirilmesinde faydalı 

olacaktır.   
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ZAZA DİLİNDE ERGATİF SİSTEMİN TARİHİ GELİŞİMİ 

 

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE ERGATIF SYSTEM IN ZAZA LANGUAGE 

 

                   İlyas ARSLAN 

 

 Özet 
 Bu makalede Ergatif Sistemin İrani dillerdeki tarihi gelişimi ile birlikte Zaza dilindeki 

yapısı incelenmektedir. Zaza dilinin ait olduğu kuzeybatı İrani diller alt grubu ön planda 

olmakla beraber bazı özelliklerinden dolayı diğer birkaç İrani dil de mercek altına alınmaktadır. 

Geçmiş zamanlardan yazıtları kalmış en eski İrani dillerden başlanarak özellikle günümüzde 

konuşulan yeni İrani dillere kadar olan gelişimleri irdelenmektedir. İrani diller eski, orta ve yeni 

İrani diller olmak üzere üç aşamada ele alınmaktadır. Zaza dili hem morfolojik hem de sentaktik 

olarak ergatif sisteme uyumluluğu açısından ayrıntılı olarak test edilmektedir. 
 

 Anahtar Kelimeler: Zaza, ergatif, irani diller 

 

 

 Abstract 
 The role of ergative system in Zazaki language is investigated parallel to historical 

progress of this system in Persian languages. Some of the Persian languages are explored 

special emphasize being given to the east west Persian languages, especially the   Zazaki 

language.  The investigation of this system is made throughout the recorded historical past of 

these languages beginning from ancient scripts of the languages to the in present spoken 

languages. The Persian language family is explored in three stages: ancient, mid and new 

languages.  The situation of Zaza language in terms of ergative system is explored from 

morphological as well as syntactic point of view. 
 

 Keywords: Zaza, ergativ, iranian languages 

          

 

Kısaltmalar 
*   Gramere uymayan yapılar  NOM Nominatif ‘yalın hal’ 

/…../ Phonemik yazım  O Object ‘nesne’ 

? Manasız  OBL Obliquus 

[.....] Çapraz Referans Alanı  Ö Özne 

[ABC] Semantik Özellikler  P Patient ‘edilen’ 

‘......’ Anlamsal çeviri  PAST Past ‘geçmiş zaman’ 

1PL 1.PLURAL ‘1.çoğul şahıs’  PERF Perfect ‘bitmişlik’ 

1SG 1 SİNGULAR ‘1.tekil şahıs’  pl plural ‘çoğul şahıs takısı’ 

2PL 2.PLURAL ‘2.çoğul şahıs’  PL.NOM Plural Nominatif ‘çoğul yalın’ 

2SG 2 SİNGULAR ‘2.tekil şahıs’  PL.OBL Plural Obliquus ‘çoğul oblik’ 

3PL 3.PLURAL ‘3.çoğul şahıs’  PPAR Past Partizip ‘geçmiş zaman ortacı’ 

3sgF 3 singular Feminin ‘3.tekil dişil şahıs takısı’  PPER Past Perfekt ‘bitmiş geçmiş zaman’ 

3SGF 3 SİNGULARFEMİNİN ‘3.tekil şahısdişil’  PRES Present  ‘şimdiki zaman’ 

3sgM 3 singular Maskulin‘3.tekil eril şahıs takısı’  Pres.St Presensstamm ‘şimdiki zaman kökü’ 

3SGM 3 SİNGULARMASKULİN ‘3.tekil şahıseril’  PV Preverb ‘fiil öneki’ 

A Agent ‘eden’  S Subject ‘özne’ 

ABS Absolutif  sg singular ‘tekil şahıs takısı’ 

AKK Akuzatif ‘yönelme hali’  SG Singular ‘tekil’ 

C Cümle  SOV Subject-Object-Verb ‘Özne-Nesne-Fiil’ 

DAT Dativ ‘bulunma hali’  SVO Subject-Verb-Object ‘Özne-Fiil-Nesne’ 

                                                           
 Yrd. Doç. Dr., Tunceli Üniversitesi, Zaza Dili ve Edebiyatı, iarslan@tunceli.edu.tr 
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dO Direkt Nesne  ŞE Şahıs eki 

ERG Ergatif  ŞT Şahıs takısı 

ET Ettirgenlik eki  T1 Tip 1 

EZ Ezafe ‘tamlama’  T2 Tip 2 

F Fiil  T3 Tip 3 

FPAST Fiilin geçmiş zaman kökü  T4 Tip 4 

FPRES Fiilin şimdiki zaman kökü  T5 Tip 5 

FT Fiil Tümleci  T6 Tip 6 

IMP Imperfekt ‘bitmemişlik’  T7 Tip 7 

İntr Intransitiv ‘geçissiz’  T8 Tip 8 

İT İsim Tümleci  TNS Tense ‘zaman’ 

Krş Karşılaştırınız  tr Transitiv ‘geçişli’ 

M Maskulin ‘eril’  V Verb ‘fiil’ 

N Nesne  VOS Verb- Objekt-Subjekt ‘Fiil-Özne-Nesne’ 

Ø Sıfır ek  ZE Zaman eki 

    

   

1. Ergatif Sistem 

 Tipolojik olarak dünya dilleri üç gruba ayrılmaktadır. Bazı diller bir sisteme göre 

işlerken bazı dilleri ise tipolojik olarak sadece bir gruba dâhil etmek mümkün değildir. Sentaksı 

veya morfolojisi akuzatif olan bir dil bazı alanlarda ergatif özellikler gösterebilmektedir. Bu tip 

diller bölünmüş diller olarak da adlandırılır. Bu bölünmüşlük en fazla halleri1 (case) 

etkilemektedir. Aşağıdaki tablo (Butt 2001: 1) her üç sistemin hal dağılımını vermektedir. 

 

Tablo.  1.1 Üç farklı sistemde hal dağılımları 

Clause Type Language Type 

 Ergative Accusative Active 

Transitive Erg - Nom Nom - Acc Erg - Nom 

Intransitive (Unaccusative) Nom Nom Nom 

Intransitive (Unergative) Nom Nom Erg 

 

 Ergatif ve Ergatiflik kavramları yunanca terimler érgon ‘eylem, iş’ (Plank 1979: 4), 

ergátes ‘Eylemci’ (Bußmann 1990: 218) ve ergázomai ‘çalışmak, yapmak’ (Lewandowski 

1984: 262) kökeninden gelmektedir. Cümlenin fiili ile diğer öğeleri arasındaki gramer 

ilişkisinin biçimi ile ilgili olan bu sistem Akuzatif Sisteme göre daha az yaygındır.  

 Akuzatif Sistemde geçişli, geçissiz fiil ayrımı gözetmeden bütün özneler bütün 

zamanlarda nominatif haldedir. Ergatif Sistemde ise geçişsiz fiilin öznesi ile geçişli fiilin 

nesnesi aynı haldedir.  Geçişli fiilin öznesi ise Akuzatif Sistemin tersine oblik haldedir. 

Morfolojik hal ekleri ile bu ayrım gramerde net olarak birbirinden ayrılır. Nominatif hal birçok 

dilde /-Ø/ sıfır ek ile ifade edilirken diğer haller çoğunlukla ek alırlar. ‘Bir dilde eğer S ve O, 

A’dan farklı bir şekilde, aynı muamele görüyorsa bu dil ergatif karaktere sahiptir2’ (Dixon 

1987: 2). “Aktif“ diller ise aktiv ‘etken’ ve inaktiv ‘etken olmayan’ fiiller için bazı ekler 

kullanırlar. Bu ekler Ergatif ve Akuzatif dillerde mevcut değildir.  
 

                                                           
1 Zazacanın sistemi Türkçedeki Akkusativ Sistemden farklıdır. Zazacadaki ikinci hal Türkçedeki hallere direk denk 

gelmemektedir. Bu yüzden bu makalede haller için uluslararası kavramlar kullanılacaktır. 
2 A language is said to show ergatife characteristics if, at some level, S is treated in the same way as O, and differently from A. 
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 Ergatif yapılar birçok dilde karşımıza çıkmaktadır. Bazı dillerin kendi yapısında ergatif 

yapı varken, bazılarında ise bu yapı başka dillerin etkisi ile girmiştir. Önemli bir nokta Ergatif 

Sistem hiçbir zaman tam sistem olarak karşımıza çıkmaz, yani herhangi bir dilin bütün grameri 

ergatif işlemez (Dixon 1994). Morfolojik olarak ergatif olan bir dil sentaksta tamamen akuzatif 

olabilir. Buna örnek diller Zazaca, Goranca, Peştucadır. Bazı dillerden oluşan başka bir grup 

dilin ise sentaksı da ergatif sisteme uyumludur: Avustralya dili Dyirbal (Dixon 1994), bazı 

Maya-Dilleri (Van Valin 1981, Stolz 2000), Sama gibi Filipin dilleri (Van Valin 1999) ve 

birçok Tibet-Burma dillerinin sentaksı ergatiftir (krş. Anderson 1976, 1977, Dixon 1979, 1994, 

Van Valin 1981, Polinsky 2011). Sentaksı ergatif olan bu dillerin morfolojisi de ergatiftir. Fakat 

bu dillerin tüm gramerine bakıldığı zaman akuzatif kalıntılar da bulunmaktadır. 

 Özne3 gibi bazı sentaktik kavramlar dilbilimi dünyasında hep tartışıla gelmiştir. Bazı 

dilbilimciler Ergatif Sistemde geçerli bir özne olmadığından öznenin evrenselliğinden bile 

şüphe duymaktadırlar (Sasse 1978, Primus 2003): ‘Eğer özne kavramını agent ‘eden’ ile 

özdeşleştirirsek özne ergatif dillerde kullanılamaz hale gelmektedir4’ (Primus 2003: 18). 

Örneğin ergatif olan Kafkas dili Archi (Van Valin 1981: 385) gibi bazı dillerde net bir özne 

kategorisi yoktur. 

 Gramer sistemleri ekonomik davrandığından nominatif/akuzatif diller ergatif/absolutif 

dillerden daha yaygındır. Akuzatif sistemin yaptığı gibi cümlenin en önemli öğesi özne 

herhangi bir ek almamakta, yardımcı öğeler ek almaktadır. Gramerde /-Ø/ ek de bir gramer 

kategorisidir ve genellikle nominatif5 hale denk gelir. Aşağıdaki şekil 1.1 her iki sistemi 

karşılaştırmaktadır.  
 

 Akuzatif Sistem Ergatif Sistem 

intransitiv 

 

transitiv 

  

Şekil 1.1 Akuzatif ve Ergatif Sistemler 

 

 SVO6 (Özne-Fiil-Nesne) dizilişine göre şekil 1.1 her iki sistemin fiil çekimlenmesini 

(aggrement) göstermektedir. Akuzatif Sistemde geçissiz fiilin öznesi ve geçişli fiilin agenti fiil 

ile uyumludur, fakat Ergatif Sistemde bu durum farklıdır. Geçişsiz fiilin öznesi ile geçişli fiilin 

nesnesi fiille uyumludur. Yukarıdaki şekilde bu durum oklarla belirtilmiştir. Gürcüce gibi 

birkaç istisnanın dışında Ergatif diller SVO (Özne-Fiil-Nesne) dizilişine tabii değildir. 

(Polinsky 2011) (Comrie 2008) e dayanarak incelenmiş 38 Ergatif dilden 34 tanesinin kelime 

dizilişinin SOV (Özne-Nesne-Fiil) olduğunu belirtmektedir. Sadece 4 tanesi diğer diziliş olan 

VAO/VOA (Fiil-Özne-Nesne/Fiil-Nesne-Özne) sistemine tabiidir. 

 Daha ekonomik olduğundan ek alan öğeler fiil ile çekimlenmeyen öğelerdir. Eğer isim 

agent işlevinde ise hiyerarşinin sağ tarafından, nesne kategorisinde ise sol tarafından ek alır 

(Dixon 1994: 85). Bu durum Akuzatif Sisteme büyük avantaj sağlamaktadır. Aşağıdaki Tablo 

1.2 bu durumu ifade etmektedir. 

 

                                                           
3 Tipolojik anlamda özne ile sadece geçişsiz fiilin tek ögesi kastedilmektedir. Geçişli bir fiilin ilk ögesi Agent olarak tanımlanır.  
4 Wenn man den Subjektbegriff mit dem Agensbegriff assoziiert, so ist der Subjektbegriff auf Ergatifsprachen nicht anwendbar. 
5 Türkçede nominatif yalın hali karşılarken Zazaca gibi bazı dillerde nominatif ekleri de vardır: Çoğul /-i/. Dolayısıyla 

nominatifi Türkçeye yalın hal olarak çevirmek sorunlu olacaktır.  
6 Subject Object Verb (Özne Nesne Fiil). 
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Tablo.  1.2 Silverstein Hiyerarşisi 

>> ---------------------------------- >> Akuzatif Yön  >> -------------------------------------------- >> 

1. Şahıs 

zamiri 

2. Şahıs 

zamiri 

Demonstrative 

3. Şahıs zamiri 

Özel isimler                       İsimler 

     İnsan Canlı Cansız 

<< ----------------------------------- <<  Ergatif Yön << ------------------------------------------------ << 

 

 Türkiye Türkçesi hem sentaks hem de morfolojik olarak Akuzatif Sisteme tabidir. Zaza 

dili ise sentaksta akuzatif iken morfolojide kısmen ergatiftir. Bu ergatiflik morfolojik kategori 

zaman ‘tense’ ile sınırlıdır. Aşağıdaki Tab. 1.3 her iki dili karşılaştırmaktadır. 

Tablo.  1.3 Zazaca ve Türkçenin hal ve fiil uyumluluk karşılaştırması  

Akuzatif (Türkçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

intr. 

Ergatif (Zazaca)  

  

a. Adam-Ø     gel-di-Ø  

 

d. Mordemek-Ø am-ê 

 

   adam-NOM gelmek-PAST-3sgM     adam-NOM gelmekPAST-PASTT6-3sgM 

  ‘Adam geldi.’  

 

 

   ‘Adam geldi.’ 

 
 

b. Adam-Ø     kadın-ı     gör-dü-Ø  

 

 

tr. 

 

e. Mordemek-i cênike      di-y-e 

    adam-NOM kadın-AKK görmek-PAST-3sgM     adam-ERG    kadın.ABS  görmekPAST-PASTT3-BL-3sgF 

   ‘Adam kadını gördü.’    ‘Adam kadını gördü.’ 

  

c. Adam-Ø     kadın-ı       gör-ü-yor-Ø f. Mordemek-Ø cênıke vin-en-o 

    adam-NOM kadın-AKK görmek-BV-PRES-3sgM     adam-NOM kadın.AKK görmekPRES-PRES-3sgM 

   ‘Adam kadını görüyor.’     ‘Adam kadını görüyor.’ 

  
 

1.1.Morfolojik Ergatif İşleyiş 

 

 Ergatif Sistemin etkilediği ilk alan morfolojidir. En çok etkilenen kategoriler ise ismin 

halleri, bazı ekler, fiil çekimlenmesidir (Dixon 1994). Şahıs zamirleri, zaman ‘tense’ ve görünüş 

‘aspect’ ve yan cümleler de ergatif işaretlenmiş olabilir (Otsuka 2000). İrani diller boyutuyla 

sadece ergatif anlamda hal dağılımı ve fiil çekimlenmesi etkilendiği için önemlidir. 

 

1.1.1.Hal ‘Case’ 

 Ergatif dillerdeki hal dağılımı Akuzatif dillerden daha farklı olmaktadır. Geçişsiz fiilin 

tek öğesi absolutif halin ekini alır. Geçişli fiillerde ise nesne absolutif halde iken özne oblik 

haldedir. Geçissiz fiillerin öznesi ile geçişli fiillerin nesnesi aynı haldedir. Ergatif yapının en 

tipik ve bilinen örneği Avustralya’da yerli halkın konuştuğu Dyirbal dilidir. Bir diğer ergatif 
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dil ise Dağıstan, Azerbaycan ve Kazakistan da konuşulan Avarcadır7. Türkiye'de Avarca 

konuşan insanların olduğu bilinmektedir, fakat ne kadar oldukları bilinmemektedir. 

(1.1)  Avarca (Polinsky 2011: 3-4)  

a.  was:-as:   ŠiŠa           b-ek-ana  

      boy-ERG bottle.ABS III-break-PAST8  

      ‘The boy broke a/the bottle.’ 

 ‘Oğlan şişeyi kırdı.’       

b.  was         ruq’:o-w-e ‘-an-ila  

      boy.ABS home-I-LAT go-PAST  

     ‘The boy went home.’ 

 ‘Oğlan eve gitti.’      

                                                                 

 Oldukça karmaşık bir fiil yapısı olan Avarcanın morfolojisi ergatiftir. Örnek (1.1a) daki 

geçişli fiilin agenti /-as/ eki ile ergatif haldedir. Geçişli fiilin nesnesi ise geçişsiz fiilin öznesi 

gibi absolutif haldedir. Böylece gerek fiille uyumluluk gerekse hal dağılımı anlamında bir Ö/N 

ilişkisi doğmaktadır. Fiile uyumlu olan nesne ŠiŠa absolutif halde iken, geçişli fiil ek ‘kırmak’ 

in agenti ‘eden’  was ‘oğlan’ /-as/ takısı ile ergatif hale girmektedir.  

 

1.1.2.Fiil Çekimlenmesi ‘Agreement’ 

 Fiil ve cümlenin diğer öğeleri arasındaki ilişkiyi fiil çekimi düzenler. Öğelerin cümlenin 

fiili ile uyumu dilden dile farklılıklar göstermektedir. Gerek fiilin arkasında beliren bir takı 

gerekse herhangi bir öğede beliren bir ek fiilin çekimini düzenleyebilmektedir. Ergatif bir dilde 

fiil hem ergatif hem de absolutif halle çekimlenebilir. Fiilin çekimleneceği öğe hal ile bağlantılı 

değildir. Ergatif işlevi üstlenen ek direkt fiilin önünde belirir. Yerli Amerika dilleri Jacaltec, 

Selayarese ve Kafkas dili Abhaz (Woolford 1999) bu alanın en iyi örnekleridir.  Bu tip diller 

hal eklerini fiilin dışındaki öğelere ekleme gereği duymazlar. Maya dillerinden Jacaltec 

ergatiflik ekini isim tümleci yerine fiile eklemektedir. Hal eklerinin fiilin başına eklendiğini 

aşağıdaki örneklerden takip edebiliriz. 
 

(1.2)  Jacaltec (Craig 1977, atıf Van Valin 1981: 371) 

a.  x-Ø-to-pax      heb naj      winaj 

 ASP-3ABS-go-back PL  CL/the  man  

 ‘The men returned.’ 

 ‘Adam geri döndü.’ 

b.  x-Ø-s-mak       naj      winaj no’         txitam 

 ASP-3ABS-3ERG-hit CL/the man      CL/the pig  

 ‘The man hit the pig.’ 

 ‘Adam domuzu vurdu.’ 

                                                           
7 Avarcanın hangi dil grubuna ait olduğu dilbilimi dünyasında tartışmalıdır. 
8 Alıntı örnekleri değiştirilemeyeceği için makalenin bütün örneklerinde İngilizce zaman kavramları kullanılmıştır. 



İlyas ARSLAN 

68 
 

 

 Jacaltec de dikkat çeken en önemli husus isim tümleçlerinin ek almamasıdır. (1.2a) ve 

(1.2b) deki wınaj ‘adam’ fiilin başlarındaki /-Ø-/-öneki ile doğrudan bağlantılıdır. Her iki cümlede 

de /-Ø-/-öneki absolutif hal ekidir ve fiilden sonra gelen ilk öğeye referanstır. Bundan sonraki 

/-s-/ eki ise (1.2b) ergatif halin ekidir ve cümlenin ilk değil ikinci öğesi ile ilişkilendirilmektedir. 

Ergatif ekler sadece geçişli olan fiillerde belirir. Jacaltec dilindeki hal dağılımı çapraz referans 

(cross-reference) ve kelime dizimine göre şekillenmektedir (Van Valin 1981). Bu durumda 

geçişli fiilden sonraki ilk öğe agent ikinci öğe ise nesnedir. Fiildeki ekler de birebir buna göre 

sıralanmaktadır.  

 

1.2.Sentaktik Ergatiflik 

 Sentaktik öğeler arasındaki ilişkiler de Ergatif ve Akuzatif dillerde farklıdır. Bu alanda 

cümlenin ekseni ‘pivot’ esas alınır. Anderson (1977) “principal“ kavramını eksen için 

kullanırken, Dixon (1979) bu anlamda “pivot“ kavramını dilbilimine kazandırmıştır. Akuzatif 

sistemler Ö/A eksenli iken ergatif diller Ö/N eksenlidir. Akuzatif dillerde yan cümlede 

belirmeyen düzenli olarak agent iken, ergatif dillerde tam tersine nesnedir. Yani cümlenin 

ekseni artık özne değil nesnedir.  

 Ergatif sentaks oldukça az dilin gramerinde mevcuttur. Sentaks alanındaki ergatiflik 

morfolojik olanı mecbur kılmaktadır. Sentaks alanında ergatif olarak bilinen en belirgin 

örnekler Avustralya’dan Dyirbal (Dixon 1994) ve Filipinlerden Sama (Van Valin 1999) 

dilleridir. Bu alanda farklı testlerden sadece bir tanesini incelemek yeterli derecede açıklayıcı 

olacaktır. 

 

1.2.1.İsim Tümleci Silme 

 En önemli sentaktik operasyon olarak bilinen isim tümleci silme, ilişkilendirilen öğenin 

söylenmemesidir. Gerek akuzatif gerekse ergatif sistemlerde nominatif haldeki öğe silinir. Zaza 

dili gibi birçok dil morfolojik Ö/N iken sentaks da Ö/A ilişkisine bürünür. Fakat sentaksı da 

ergatif olan diller Ö/N bağlantısını bu alanda da sürdürür. Dyirbal ve Sama dili silme işlemini 

düzenli bir şekilde Ö/N eksenine göre yaparlar. 
 

(1.3)  Dyirbal  (Dixon 1972, 1994: 10) 

a.  ŋuma        banaga-nyu 

    father.ABS return-NONFUT 

    ‘Father (S) returned.’ 

 ‘Baba (Ö) döndü.’ 

 

b.  ŋuma        yabu-ŋgu     bura-n 

   father.ABS mother-ERG see-NONFUT 

 ‘Mother (A) saw father (O).’ 

    ‘Anne (A) babayı (N) gördü.’ 

 

c.  ŋuma     yabu-ŋgu     bura-n  ___ banaga-nyu 

   father.ABS mother-ERG see-NONFUT return-NONFUT 

    ‘Mother (A) saw father (O) and [he (S)] returned.’ 
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 ‘Anne (A) babayı (N) gördü ve [baba (Ö)] döndü.’ 

 

d.  ŋuma        banaga-nyu ___ yabu-ŋgu    bura-n 

    father.ABS return-NONFUT mother-ERG see-NONFUT  

    ‘Father (S) returned and mother (A) saw [him (O)].’ 

 ‘Baba (Ö) döndü ve anne (A)  [babayı (N)] gördü.’  

    

 İki bileşenin koordine edildiği cümlelerde direkt nesne silinir (Van Valin 2010: 265). 

numa (1.3a) örneğinde özne, (1.3b) de ise nesne pozisyonundadır ve her iki konumda da 

absolutif haldedir. İsim tümleci silme (1.3c) de N/Ö-, (1.3d) de Ö/N ekseninde yapılmaktadır. 

Her iki durumda da Ö ve N’nin direkt ilişkisi mevcuttur. yabu-ngu gibi ergatif haldeki herhangi 

bir öğenin silinmesi durumu söz konusu değildir. Sentaktik Ergatif diller bağlantıları da 

absolutif halindeki bileşen ile yaparlar.  

 

2.Zaza Dilindeki Ergatif Yapı 

2.1.İrani Dillerdeki Ergatifliğin Tarihi Gelişimi 

 Ergatifliği en eski Hint-İran dillerine kadar takip etme imkânı bulunmaktadır. Bu dil 

özelliği hem İrani dillerde (Pirejko 1979, Karimi 2012) hem de komşu ve akraba olan Hint 

dillerinde bulunmaktadır (Pirejko 1979, Peterson 1999). Hurri dili, Hititçe, Urartuca gibi birçok 

Eski Anadolu dillerinin de (Goedegebure 2013), (Dixon 1994: 3) ergatif yapıya sahip olduğunu 

belirtmeden geçmemek gerekiyor. Bütün bu dillerin kaynakları ise eski zamanlardan kalmış 

yazıtlardır. Eski Farsça ile yazılmış Bisutun yazıtları ve Avesta’nın günümüze kadar 

korunabilmiş yazıtlarında herhangi bir ergatif özelliğe rastlanmamaktadır. Her iki dil de hal 

dağılımına bakıldığında nominatif/akuzatif özellikler göstermektedir (Pirejko 1979). Ergatif 

Sistemin İrani dillere girmesi Orta İrani Dönemin başlangıcındadır (Pirejko 1979, Trask 1979, 

Matsumoto 1993, Bynon 2005, Butt 2007, Bhatt 2007, Haig 2008, Karimi 2012). 

 Temel olarak iki teoriden yola çıkılarak Ergatif Sistemin geliştiği varsayılmıştır: Birinci 

teori Ergatif Sistemin temelinde daha sonra perfekte evrilen (Benveniste 1952) edilgenlik 

olduğunu savunurken (Benveniste 1931), diğer teori ise isimsel ortacın bu sistemin kökünde 

olduğunu savunur (Pirejko 1979, Butt 2005, Haig 2008, Karimi 2012). Eski İrani diller 

edilgenliği ilgi hali ile dillendirdiği için edilgenlik teorisi pek kabul görmemiştir. Bunun 

yanında çeşitli teoriler de ergatifliği iyelik (possessive) öğesine dayandırmaktadır. En önemlisi 

geçişli fillerin çift yönlü yapısıdır. (Pirejko 1979): Geçişli bir fiil hem özne ile hem de nesne ile 

çekimlenebilir. Aynı zamanda iyelik özelliği olan isim olarak da kullanılabilmektedir. 

Makalenin ileri kısımlarında bununla ilgili Zazaca dan örnekler bulunmaktadır.  

 

2.1.1.Eski İrani Diller 

 Sadece 6700 (Lubosky 2009) kelime formu tanımlanabilen Eski İranca (Pirejko 1979, 

Skjærvø 2002, Haig 2008) iki ana kola ayrılmaktadır: Eski Farsça ve Avestçe. Eski İrancanın 

doğu kolunu Avestçe temsil ederken batı kolu ise Eski Farsçadan oluşmaktadır. Kayalıklara 

çivi yazısı ile yazılmış Bisutun-Yazıtları Eski Farsçanın, Zerdüştlüğün kutsal kitabı Avesta’nın 

Yazıtları ise Avestçenin en önemli kaynaklarıdır. Bisutun Yazıtları Eski Farsça, Elamca ve 

Babilce olmak üzere üç dilde yazılmıştır. Bu yazıtların dışında 1. Darius ve 1. Xerxes 

döneminden Persepolis ve Susa’daki yazıtlar, Naqš-i Rustam’deki Darius'un mezarındaki 

yazıtlar, çeşitli vazolardaki yazıtlar M.Ö 6, 5. yüzyıla aittir (Lubotsky 2009). Aşağıdaki tablo 

İrani dillerden bazılarını vermektedir (Haig 2008: 5).  
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Tablo.  2.1  İrani diller 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eski Farsçada üç hal bulunmaktadır: Yalın hal (Nominatif), -i hali (Akuzatif) ve yönelme hali 

(Datif). Ayrıca vasıta (instrumental), çıkma (Ablatif), bulunma (Lokatif) ve çağırma (Vokatif)  

halleri tali olarak mevcuttur (Karimi 2012: 28-29). Arka ek (Postposition) olarak gerçekleşen 

bu tali haller Zazacada kendini korumuştur: Locativ de(r) ‘da, de’, Ablativ ra ‘dan, den’ gibi.  

(2.1)  Eski Farsça 

a. adam(S) xšāyaθiya abavam 

 1s:NOM  king       become:PST:1s 

 ‘I(S) became King’ (Kent 1953: XPf,36-37 atıf Haig 2008: 25). 

 ‘Ben(S) kral olacağım’. 

  

b. pasāva       adam(A) karam(O)  frāišayam   Bābirum  

 thereupon 1s:NOM    army:ACC send:PST:1s to.Babylon  

 ‘Thereupon I(A) sent an army(O) to Babylon’ (Kent 1953: DB III,84 atıf Haig 2008: 25). 

 ‘Thereupon ben(A) Babilona bir ordu(O) gönderdim’. 

 

c. ima  tya       manā    kartam    pasāva yaθā  xšāyaθiya abavam 

 that which 1s:GEN do:PTCPL after     when king         become:PST:1S 

 ‘This (is) that (which) was done by me after (I) became king’  (Kent 1953: DB I,28-29 atıf 

 in Haig 2008: 25) 

 ‘Bu ben kral olduktan sonra yaptırılandır’. 

 

d. aṯ     zī        θwa         fšuyantaē=cā   vastrai=cā 

 and indeed 2s:ACC(O) cattle.breeder:DAT=and herdsman:DAT=and  

 θwōrəšta  tatašā  

 fashioner:NOM(A)  has.created(3s) 

 ‘And indeed the Fashioner(A) has created you(O) for the benefit of the cattle-breeder and the 

 herdsman.’ (Old Avestan, Yasna 29,6) (Haig 2008: 25). 

 ‘Ve gerçekten Fashioner (A) sığır-damızlık ve çobanın yararına onu size (O) yarattı’. 

  

Historical stages Major attested languages  

Old Iranian Old Persian Old Avest., Younger Avest. 

 (6-4c.bc) (14c.-6c.bc?) 

 Western Iranian Eastern Iranian 

Middle Iranian 

(4/3c.bc-8/9c.ad) 

Mid. Persian, Parthian Sogdian, Khotanese 

Modern Iranian Persian Pashto 

 Kurdish Pamir-Group 

 Balochi Ossetic 

 etc. etc. 
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 (2.1) örnekleri Eski Farsça ve Avestçenin edilgenlik ve hal dağılımlarını göstermektedir. 

(2.1a) - (2.1c) örnekleri Eski Farsça ,(2.1d) ise Avestçedir. Geçissiz abavan ‘olmak’ fiilinin 

öznesi adam ‘ben’ (2.1a) ile geçişli fiil frāišan ‘göndermek’ agenti adam (2.1b) nominatif 

haldedir. Geçişli fiillerin nesneleri karam ‘ordu’(2.1b)  ve θwa ‘seni’ (2.1d) akuzatiftir. (2.1c) 

örneğindeki ortaç kr-ta ‘yaptı’ nesne olan ima ya göre çekimlenmekle birlikte morfolojik 

kategoriler hal (case), zaman (tense) ve sayı (numerus) kategorilerinin ekleri de belirmektedir. 

Öznenin yerine genitif haldeki öğe belirmektedir. Manā ‘benim’ akuzatif olmakla birlikte aynı 

zamanda aitlik özelliği de bulunmaktadır (Pirejko 1979: 482). Nesne direkt halde iken cümlenin 

agenti manā aitlik eki ile ilgi halindedir. Gerek Eski Farsça (2.1a), (2.1b), (2.1c) gerekse 

Avestçede (2.1d) Ö/A-ilişkisi nominatif-akuzatif sisteme göre şekillenmektedir. Eski İrani 

dillerde şimdiye kadar Ergatif Sistemin herhangi bir ibaresine rastlanmamıştır. 

 Yeni İrani diller gibi Eski İrani dillerde de İngilizcedeki to have Almancadaki haben 

gibi aitlik fiili bulunmamaktadır. Sahiplik ezafe ile ifade edilmektedir. Orta İrani Dönemden 

beri ezafe ‘ilgi hali’, İrani dillerin hem morfolojisinde hem de sentaksında önemli bir rol 

oynamaktadır. Ezafenin gerek çoğul eklerinin (Pirejko 1979) gerekse Ergatif Sistemin 

oluşmasında önemli etkisi olmuştur. Ezafe bu durumda agentin işlevini üstlenmektedir. Ergatif 

Sistem çekimlenmiş fiil yapısından (2.1b) değil, tam tersine (2.1c) örneğindeki man-ā kar-ta-

m-yapısından (Haig 2008) gelişmiştir. İrani dillerdeki Ergatif Sistemin temeli bu yapıdadır.  

 

(2.2)  mana kartam 

man-ā   kar-ta-m 

1SG-GEN YAPMAK-PPAR-1sg 

 ‘I have done’ 

‘Benim Yaptığım’ 

 

 Eski Farsçadaki man-ā kar-ta-m yapısı Orta İrani Dönemin başlangıcında man kart 

“tarafımdan yapıldı“ haline dönüşmektedir. Vasıta hali eki olan fiil arka eki ta zamanla Ergatif 

Sistemi oluşturmuştur (Pirejko 1979). Bu dönemde isimsel özelliğini de kaybeden Eski İrani 

/ta/-ortacı fiil sisteminin içine entegre olarak özne ve nesnesi olan etken fiilleri ifade etmeye 

başlamıştır. Bu ekin gelişimi ‘√root + verbalizer + ta --> √root + verbalizer + t’ (Karimi 2012: 

39) şeklindedir. Bazı durumlarda /a/ sesinin düşmesi söz konusu olurken, bazen de sessiz 

patlamalı  /t/ fonolojik olarak sesli patlamalı /d/ sesine dönüşmüştür.  

 Zaza dilinde bu ek /-ta/ kendisinden önce gelen sese göre sesli veya sessiz 

olabilmektedir. Eğer bir ünlü veya sessiz bir ünsüzden sonra geliyorsa sesli /-d/ olarak 

çıkmaktadır. Tablo 2.2 Eski İrani /-ta/ ekinin Zazacadaki gelişimini göstermektedir. 

Tablo.  2.2 Zaza Dilinde  /ta/ ortacının tarihi gelişimi 

  /
ta

/ 
o
rt

ac
ı 

Yer  Örnek 

Sesli ünsüzden sonra /d/ ar-d ‘getirdi’, wer-d ‘yedi’, wen-d ‘okudu’ 

Sessiz ünsüzden sonra /t/ nus-t ‘yazdı’, es-t ‘attı’ 

Ünlüden sonra /t/ sım-ı-t ‘içti’, cın-ı-t ‘çaldı’, gure-t ‘aldı 
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(2.3)  Orta Farsça 

a. hawīn   abgundām  

 DEM:PLuncover:PRES:1S 

 ‘(I) uncover them’ (Haig 2008:  93) 

 ‘Onları ortaya çıkarıyorum’. 

 

b. man abgus-t       (a)hēnd  

 1S     uncover:PTCPL COP.3PL 

 ‘I uncovered them.’ (Haig 2008:  93) 

 ‘Ben onları ortaya çıkardım’. 

 

c. man   abgus-t       ahend 

 I.OBL reveal-PTCPL copular.3.PL 

 ‘I revealed them.’ (Sundermann, 1989: 29 atıf Karimi 2012: 39)  

 ‘Ben onları ortaya çıkardım’. 

 

d. dēn  ig       man wizī-d 

 religion which 1S     choose:PTCPL 

 ‘the religion which I chose’ [...]’ (Boyce 1975:  a,1 atıf Haig 2008:  93) 

 ‘Benim seçtiğim din’ 

 

 Orta Farsça da /-ta/ ekindeki ses düşmesi (2.3) örneğinde net görülmektedir. Orta İrani 

Dönemdeki bu değişim Yeni İrani dillerde aynı kalmıştır. Geçişli fiil abgus-t-an ‘göstermek’ 

iki zaman gövdesine sahiptir: Şimdiki Zaman gövdesi abgund (2.3a) ve geçmiş zaman gövdesi 

abgus-t (2.3b). Fiil sistemine entegre olmuş /-t/ (bazı durumlarda /-d/) artık geçmiş zaman eki 

olarak görev yapmaktadır: (2.3b) de abgus-t-an, (2.3d) de wizī-d-an.  

 

2.1.2.Yeni İrani Diller 

 Orta İrani dil periyodunda komşu dillerin etkisiyle İrani dillere giren ergatif yapıyı bütün 

Yeni İrani diller korumamıştır. Bazı diller eski akuzatif sistemlerine geri dönmüşlerdir. Bu geri 

dönüşü tamamlayan dillerin (Yeni Farsça) yanı sıra değişimin başlayıp henüz 

neticelendirilmediği diller de (Kurmanca) mevcuttur. Zazaca, Paştunca, Goranca gibi diller ise 

ergatif sistemlerini korumuşlardır. Bu bağlamda yeni irani dilleri üç gruba ayırmak 

mümkündür. 

I. Ergatif olmayan İrani diller (Yeni Farsça, Dari, Soranca, Tacikce) 

II. Değişim sürecindeki İrani diller (Kurmanca) 

III. Yarı ergatif İrani diller (Zazaca, Goranca, Paştunca) 

 Ergatif karakterini kaybetmiş yeni irani dillerden bir tanesi Zazaca ile Kuzeybatı İrani 

diller içerisinde sınıflandırılan Talişcedir (Paul 1998). Hazar Denizi’nin güneybatı kıyılarında 

konuşulan Taliş dili coğrafyasının güney kısmı İran topraklarına dahilken kuzey bölümü ise 

Azerbaycan sınırları içerisinde kalmaktadır.  



ZAZA DİLİNDE ERGATİF SİSTEMİN TARİHİ GELİŞİMİ 

 

73 
 

(2.4)  Talişce9 

 

a. Odam-Ø     om-e.   

 adam-NOM gelmekPAST-3sgM 

 ‘Adam geldi.’ 

 

b. Jen-Ø      om-e 

 kadın-NOM gelmekPAST-3sgF 

 ‘Kadın geldi.’ 

 

c. Merd-Ø        jen-i         vind-ed-a  

 adam-NOM kadın-AKK görmekPRES-PRES-3sgM 

 ‘Adam kadını görüyor.’ 

d. Merd-Ø       jen-i        vindış-e  

 adam-NOM kadın-AKK görmekPAST-3sgM 

 ‘Adam  kadını gördü.’ 

  

 Geçişli fiil vin-dan ‘görmek’ in agenti hem şimdiki zamanda (2.4c) hem de geçmiş 

zamanda (2.4d) aynı haldedir. Geçissiz fiil ome-dan ‘gelmek’ tek öğesi de (2.4a), (2.4b) 

nominatif haldedir.  Geçişli fiillerin nesneleri ise bütün zamanlarda akuzatiftir ve bunu da /-i/ 

eki ile belirginleştirmektedir. Talişcedeki hal dağılımı aşağıdaki gibidir. 
 

Ö/A   O   V 

İT1 İT2 ZAMAN 

NOM AKK  Present 

NOM AKK Past 

  

 İrani dillerdeki Ergatif Sistemin tarihi gelişimi paralel olmamıştır. Birbirine yakın ve 

aynı grupta olan Yeni İrani diller bile farklı bir seyir izlemişlerdir. Kuzeybatı İrani dil grubuna 

ait Zazaca ve Talişce buna tipik bir örnektir.  Diğer taraftan Zazacadaki belirli komplikasyonlar  

ilk orta irani dillere aittir, o dönemdeki nesne işaretleyici kendini yenilememiş o zamanki 

durumunu muhafaza etmiştir (Haig 2008: 134)10. Eski İrani Sisteme dönmek için değişim 

sürecinde olan Kurmanca (Haig 2004) kısmen Ergatif Sistemini korumaktadır.  

 

2.2.Zaza Dili 

 Ayrık Ergatif Sistemlerde hal ekleri aşağıdaki kategorilere göre şekillenmektedir: 

 I  Canlı, Cansız  

 II Zaman, Görünüş ,Kip 

 III Fiilin semantiği  

 

                                                           
9 Örnekler Minsk Üniversitesinde doktora öğrencisi ve anadili Talişi olan Iqbal Alimov’dan birebir alınmıştır. 
10  ‘Zazaki, on the other hand, has, apart from certain complications, retained the inherited Oblique in a similar fashion to 

what can be assumed for an attested Proto-Middle Iranian, and has not acquired any Innovated Object marker (Haig 2008: 

134).’ 
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 Birçok ergatif İrani dil gibi Zazaca da II. gruba dahildir. Ergatiflik Zaza dilinin 

morfolojisinde sadece zamanla sınırlıdır. Diğer kategorilerde akuzatif bir işleyiş vardır. Bu 

nedenden morfolojik ayrık ergatiflik olarak tanımlanır. Silversteins Hiyerarşisine göre Zazaca 

zamanlarda cümlenin bileşenlerinin ilişkileri (Ö/A veya Ö/N) aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

         Future Present  Past Perfect Past-Perfect Imperfect 

        Ö/A                            

                                                                 Ö/N 

 Ergatiflik geçişli fiillerin geçmiş zaman gövdeleri ile sınırlıdır. Geçişli fiillerin agenti 

geçmişte başlayan bir eylemde ergatif eki alır:  

 

(2.5) Zamanlar 

a. Gelecek zaman11:  İ        meste kınc-u                 şü-n-ê 

     onlar.NOM yarın   elbiseler-PL.OBL yıkamakPRES-PRES-3sgF  

      ‘Onlar yarın elbiseleri yıkayacaklar.’ 

 

b. Şimdiki Zaman:   İ    nıka   kınc-u                 şü-n-ê 

     3PL.NOM şimdi elbiseler-PL.OBL yıkamakPRES-PRES-3sgF  

      ‘Onlar elbiseleri yıkıyorlar.’ 

 

c. Görülen Geçmiş Zaman: İne   kınc-i               şü-t-i 

     3PL.OBL elbise-PL.NOM yıkamakPAST-PASTT3-3sgM 

     ‘Onlar elbiseleri yıkadı.’ 

d. Mişli Geçmiş Zaman:  İne    kınc-i              şü-t-ê 

     3PL.OBL elbise-PL.NOM yıkamakPAST-PASTT3
12-PERF.3sgM 

     ‘Onlar elbiseleri yıkamışlar.’ 

 

e. Hikayesi Geçmiş Zaman: İne   kınc-i               şü-t-i                  bi-Ø  

     3PL.OBL elbise-PL.NOM yıkamakPAST-PPER seinPASTPASTT6.3sgM 

     ‘Onlar elbiseleri yıkamışlardı.’ 

 

f. Bitmemiş Geçmiş Zaman İne    kınc-i              şü-t-êne-Ø  

     3PL.OBL elbise-PL.NOM yıkamakPAST-PASTT3-IMPER-3sgM 

     ‘Onlar elbiseleri yıkıyorlardı.’ 

                                                           
11 Kuzey Lehçesinde gelecek zaman için herhangi morfolojik veya leksikolojik bir kategori yoktur. Gelecek zaman zarfları ile 

kurulur. Güney Lehçesinin belli yörelerinde (Siwerek, Gerger vs.) leksikolojik do formu mevcuttur.  
12 Geçmiş zaman ekleri farklılık gösterdiğinden morfolojik gruplar not edilmiştir. 
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 Yukarıdaki cümleleri (2.5) iki grup olarak ele almak gerekir. İlk grup (2.5a) ve (2.5b) 

den oluşmaktadır. Nominatif halde olan agent i ‘onlar’, oblik halde olan ise  kınc ‘elbise’ 

nesnesidir. İndirek hal (Obliquus) çoğul eki  /-u/ ile işaretlenmektedir. İkinci grup ise  (2.5c), 

(2.5d), (2.5e) ve (2.5f) örnekleridir. İlk grupta özneye göre çekimlenen fiil, ikinci grupta 

nesneye göre çekimlenmektedir, çünkü ikinci grubun eylem veya hareketlilikleri geçmiş 

zamanda başlamıştır. Bunun sonucunda nesne nominatif halde agent ise oblik haldedir. 

Dolayısıyla nesne nominatif halin çoğul ekini almaktadır13. (2.5) örnekleri Zaza dilinde zamana 

bağlı olarak devreye giren Ergatif Sistemi göstermektedir. Geçmiş zamanlardaki hal ve fiil 

çekimlenmesi durumunu Tablo 2.3 göstermektedir: 

Tablo.  2.3  Zaza dilinde hal dağılımı 

Past  Case 

Hal 

Agreement 

Fiil Çekimi 

Fiil Nominatif Obliquus  

intransitiv Özne  Özne 

transitiv Direk Nesne Agent Direk Nesne 

ditransitiv Direk Nesne Agent 

İndirek Nesne/ 

Hedef Nesnesi 

Direk Nesne 

 

2.2.1.Morfoloji 

 İrani dillerdeki Ergatif Sistem zamanların dışında diğer morfolojik kategorileri 

etkilememiştir. Ergatiflik geçmiş zamanlarla birebir bağlantılı olduğu için zaruriyet olmadıkça 

şimdiki ve gelecek zaman ele alınmayacaktır. Detaylara inmeden önce Zaza dilindeki hal 

eklerine bakmak gerekir:  

 

Hal ekleri            Canlı          Cansız  
Nominatif Oblik Nominatif Oblik 

eril -Ø -i/y -Ø -Ø 

dişil .e .e .e .e 

çoğul -i/y -u(n) -i/y -u(n) 
 
 

 Dişilik ekleri hal değişiminde herhangi bir değişime uğramamaktadır: /-e/, /-a/,  /-i/. Bu 

ekler hem köke ait seslerdir hem de bazı gramer işlevlerini yerine getirmektedir. Bu sebepten 

ötürü - ile değil . ile ayrılmıştır.  

(2.6)  Intransitiv (Geçissiz) Fiiller  

a. Kokım-Ø  so-n-o 

 yaşlı-NOM gitmekPRES-PRES-3sgM 

 ‘Yaşlı (adam) gidiyor.’ 

b. Kokım-Ø   şi-Ø 

 yaşlı-NOM gitmekPAST-PASTT6.3sgM 

 ‘Yaşlı (adam) gitti.’ 

                                                           
13 Zaza Dilinde iki tane çoğul eki vardır. /-i/ Nominatif, /-u(n)/ oblik hal. 
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 Ergatif Sistem geçissiz fiilli cümleleri etkilemez. Fiilin sadece bir zorunlu öğesi 

olduğundan halin değişme imkânı yoktur. Bu yüzden özne her zamanda nominatif haldedir ve 

fiil özneye göre çekimlenir. Bu tür cümleleri aşağıdaki gibi formüle etmek gerekiyor: 
 

Present + Future: 
Ö (İT [İ + NOM] + Fintr [FPRES + ZE + ŞT]) 

       Özne 

Past + Perfekt: 
Ö (İT [İ + NOM] + Fintr [FPAST + ZE + ŞT])  

 

      Özne    

                      

 Geçişli fiillerde ise durum farklıdır ve Ergatif Sistem devreye girer. 

 (2.7)  Transitiv (Geçişli) Fiiller 

a. Malim-Ø           kıtav-Ø     nus-en-o 

 öğretmen-NOM kitap-OBL yazmakPRES-PRES-3sgM 

 ‘Öğretmen kitap yazıyor.’ 

 

b. Malim-i           kıtav-Ø      nus-t-Ø 

 öğretmen-OBL kitap-NOM yazmakPAST-PASTT3-3sgM 

 ‘Öğretmen kitap yazdı.’ 

 

c. Malim-u               kıtav-Ø      nus-t-Ø 

 öğretmen-PL.OBL kitap-NOM yazmakPAST-PASTT3-3sgM 

 ‘Öğretmenler kitap yazdı.’ 

 

 Şimdiki zamanda fiil agente göre çekimlenmektedir (2.7a), nominatif haldedir; geçmiş 

zamanda ise agent oblik haldedir (2.7b). Oblik halde olan bir öğeye göre fiil çekimlenmediği 

için fiilin birinci derecede muhatabı artık nesnedir. Agentteki tekillik (2.7b) ya da çoğulluk 

(2.7c) hal durumunu etkilememektedir. Fiil artık nesneye göre çekimlenmektedir. Geçişli fiilin 

öğeleri ile ilişkileri ise şöyledir:  

 

  Present + Future 

Ö (İT [İ + NOM] + İT [İ + OBL] + Ftr [FPRES + ZE + ŞT]) 

     Agent 

  Past + Perfekt + Imperfekt + Past Perfekt                

Ö (İT [İ + OBL] + İT [İ + NOM] + Ftr [FPAST + ZE + ŞT])  

                                   Direk Nesne 

 

 Bir diğer geçişli fiil türü ise üç haneli olanlardır. Zaza dilinde iki tane hal olduğu için 

fiille çekimlenen hanenin dışındaki haneler obliktir. Oblik haldeki öğeler canlı/cansız 

durumuna göre ek alırlar. Hedef nesnesi canlı ve eril ise /-i/ ekini alır, cansız ve eril ise /-Ø/-eki 
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belirir. Dişil hedef nesnelerinde tekil oldukları sürece ekleri değişmez, sadece çoğul olmaları 

durumunda dişilik ekinin yerini çoğul eki alır. Bu tür üç haneli fiiller Zaza dilinde bir hayli 

mevcuttur.  
 

(2.8)  Ditransitiv (Geçişli) Fiiller 

a. Wair-Ø        astık-u      da-n-o                 kutık-i 

 sahip-NOM kemik-PL.OBL vermekPRES-PRES-3sgM köpek-OBL    

 ‘Sahibi kemikleri köpeğe veriyor.’ 

 

b. Wair-i       astık-i      da-Ø-y                             kutık-i 

 sahip-OBL kemik-PL.NOM vermekPAST-PASTT1-3sgM köpek-OBL    

 ‘Sahibi kemikleri köpeğe verdi.’ 

 

c. Xal-Ø        wereza-y   ra  qes-u         va-n-o 

 dayı-NOM yeğen-OBL PV  laf-PL.OBL söylemekPRES-PRES-3sgM  

 ‘Dayısı yeğenine laf(lar) söylüyor.’ 

 

d. Xal-i     wereza-y    ra qese-y         va-t-i 

 dayı-OBL yeğen-OBL PV laf-PL.NOM söylemekPAST-PASTT3-3pl  

 ‘Dayısı yeğenine laf(lar) söyledi.’  

 

 (2.8a), (2.8b) nin fiili cı daene ‘birine bir şey vermek’ ve (2.8c), (2.8d) fiili cı ra vatene 

‘birine bir şey söylemek’ üç haneli fiillerdendir. Şimdiki zamanda (2.8a) (2.8c) özneye göre 

çekimlenen fiil geçmiş zamanda (2.8b) (2.8d) nesneye göre çekimlenmektedir. Bu cümlelerde 

agent oblik haldedir yani ergatiftir. Bu tür fiilli cümlelerin bileşenleri ve birbirleriyle olan 

ilişkileri aşağıdaki şema ile özetlenebilir: 

 

 Present + Future 

    Ö (İT [İ + NOM] + İT [İ + OBL] + İT [İ + OBL] + Fditr [FPRES + ZE + ŞT]) 

         Agent   

               

      Past + Perfekt + Imperfekt + Past Perfekt 

  Ö (İT [İ + OBL] + İT [İ + NOM] + İT [İ + OBL] + Fditr [FPAST + ZE + ŞT])  

                                    Direkt Nesne  

 

 Bazı fiiller iki haneli olmalarına rağmen tek haneliymiş gibi kullanılırlar. Nesnenin saklı 

tutularak söylenmemesi gramer öğesi alanını boşaltmaz. Gramer kategorileri ve ekleri 

söylenmeyen ikinci öğeyi de dikkate alarak şekillenir.  
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(2.9)  Gizli nesne  

a. A      [sung-u]14    we-n-a 

 3SGF.NOM [mantar-PL.OBL] yemekPRES-PRES-3sgF 

 ‘O [mantar] yiyor.’ 

 

b. Ae     [sami]          wer-d-e 

 3SGF.OBL [akşam yemeği.NOM] yemekPAST-PASTT2-3sgM 

 ‘O [akşam yemeği] yedi.’ 

c. Mı   [muriye]       wer-d-e 

 1SG.OBL [armut.NOM] yemekPAST-PASTT2-3sgF 

 ‘Ben [armutları] yedim’ 

 

d. Ey     [goẓ-i]           wer-d-i 

 3SGM.OBL [ceviz-PL.NOM] yemekPAST-PASTT3-3pl 

 ‘O [cevizleri] yedi.’ 

 

 (2.9) örneklerindeki cümlelerin fiili ilk bakışta geçişsiz ve tek haneli gibi görünür. Fakat 

zaman değiştiğinde hallerin de değiştiğini gözlemleyebiliriz. (2.9a) da Nominatif halde olan 

özne (2.9b) de oblik hale geçmektedir. Bu hal değişiminin nedeni ise saklı ikinci bir öğenin 

olmasıdır. İkinci bir öğenin bulunmaması durumunda hal değişimi mümkün olmazdı. [] 

içerisindeki öğeler ile ilgili enformasyon bilgiyi paylaşanlar arasında daha önceden birbirlerine 

iletilmiştir, bu yüzden söylenmeyen öğeler karşılıklı olarak bilinir. Hatta geçmiş zaman 

cümlelerindeki fiiller (2.9b) (2.9d) bu saklı nesnelere göre çekimlenir. Fiillere gelen cinsiyet ve 

çoğul eklerinde bu net olarak belirtilir.  

 

2.2.1.1.İsimler 

 Bütün geçmiş zamanlarda transitiv ve ditransitiv fiillerin agenti ergatif haldedir. 

Zazacanın kuzey lehçesinde hal ekleri net olarak belirirken güney lehçesinde çoğunlukla bu 

ekler düşmüştür. werdene ‘yemek’ ve bıṙnaene ‘kesmek’, hêrnaene ‘satın almak’ fiillerinde 

isimlerdeki ergatif sistem görülebilir. 
 

(2.10)  İsimler - Kuzey Lehçesi 

a. Manga     sımer-Ø   we-n-a 

 inek.NOM saman-OBL yemekPRES-PRES-3sgM 

 ‘İnek samanı yiyor.’ 

b. Manga    sımer-Ø   wer-d-Ø 

 inek.OBL saman-NOM yemekPAST-PASTT3-3sgM 

 ‘İnek samanı yedi.’ 

                                                           
14 Söylenmeyen öğeler [ ]- içerisinde yazılmıştır. 
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c. Mordemek dare         bır-n-en-o 

 adam.NOM ağaç-OBL kesmekPRES- ET-PRES-3sgM 

 ‘Adam ağacı kesiyor.’ 

 

d. Mordemek-i dare           bır-n-ê 

 adam.OBL     ağaç-NOM kesmekPAST-[ET-PAST]T5-3sgF 

 ‘Adam ağacı kesti.’ 

 

e. Lazek-i      kınc-u             hêr-n-en-ê 

 oğlan-NOM elbise-PL.OBL satın almakPRES- ET-PRES-3sgM 

 ‘Oğlanlar elbiseleri satın alıyor.’ 

 

f. Lazek-u      kınc-i              hêr-n-a-y 

 oğlan-OBL elbise-PL.NOM satın almakPAST-[ET-PAST]T5-3pl  

 ‘Oğlanlar elbiseleri satın aldı.’ 

 

 Yukarıdaki (2.10) örneklerinde bütün hal ekleri görülmektedir. Fiiller geçmiş 

zamanların (2.10b), (2.10d), (2.10f) hepsinde direkt nesne ile çekimlenmektedir. Fiil ile 

çekimlenmeyen bileşenlerin ilkinde ergatif ekler /-i(y)/, /-e/ ve /-u(n)/ belirmektedir. Aynı 

zamanda oblik halde olan bu öğelerde /-i(y)/ ekinin eril, /-e/ nin dişil ve /-u(n)/ nun çoğul işlevi 

vardır. Fiilin ilk hanesi fiilin çekimlendiği hane olup daha sonra diğerleri gelmektedir.  

 Zaza dilinin diğer bir özelliği eril olan indirek nesne ya da hedef nesnesinde canlı/cansız 

ayırımının yapılmasıdır. Canlı eriller oblik halde /-i/ eki alırken cansızlar /-Ø/ eki alırlar, bir 

başka deyişle ek almazlar. Çoğulluk durumunda bu gramer ayırımı yapılmaz. Fiilin kaç haneli 

olduğu bu hedef nesnesinin halini etkilemez. 

(2.11)  Endirekt veya hedef nesnesi 

a. Firaze       pıske         erz-en-a                   kutık-i 

 Firaz.NOM ciğer.OBL atmakPRES-PRES-3sgF köpek-OBL 

 ‘Firaz ciğeri köpeğe atıyor.’  

 

b. Sayder-i      pıske          es-t-e              pısınge 

 Sayder-OBL ciğer.NOM atmakPAST-PASTT3-3sgF kedi.OBL  

 ‘Sayder ciğeri kediye attı.’ 

 

c. Server-i       xırx-i          eş-t-i            hêga-Ø 

 Server-OBL taş-PL.NOM atmakPAST-PASTT3-3pl tarla-OBL 

 ‘Server taşları tarlaya attı.’ 
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d.  Heyder-i       xırx-i          eş-t-i              hêga-u 

 Heyder-OBL taş-PL.NOM atmakPAST-PASTT3-3pl tarla-PL.OBL 

 ‘Heyder taşları tarlalara attı.’ 

 

e. Ey      i        eş-t-i                 ey 

 3SGM.OBL 3PL.NOM atmakPAST-PASTT3-3pl 3SGM.OBL 

 ‘O onları ona attı.’  

 

 Eril olan hedef nesneleri oblik halde /-i/ (2.11a),  dişiller /-e/(2.11b) çoğullar ise /-u/ 

(2.11d) ekini alırlar. cı estene ‘birine bir şey atmak’ her zaman hedef nesnesine sahiptir.  Cansız 

ve eril  hêga ‘tarla’ hedef nesnesinde (2.11c) oblik hal eki /-i/- düşmektedir. Bu ekin düşmesi 

nesnenin halini değiştirmez. İsimlerin yerine şahıs zamirleri konulduğu zaman (2.11e) halin 

oblik olduğu anlaşılır. Aşağıdaki tabloda fiil haneleri ve hal durumları görülmektedir. 

 Tablo.  2.4  Fiil haneleri ve hal durumları 

FİİL ÖĞE 1 

ÖZNE  

SUBJECT/AGENT 

 

ÖĞE 2 

NESNE  

DIRECT OBJEKT 

 

ÖĞE 3 

HEDEF NESNESİ 

INDIRECT OBJEKT 

 

ZAMAN ŞİMDİKİ GEÇMİŞ ŞİMDİKİ GEÇMİŞ ŞİMDİKİ GEÇMİŞ 

İntransitiv NOM NOM   
  

Transitiv NOM OBL OBL NOM 
  

Ditransiti

v 

NOM OBL OBL NOM OBL OBL 

 

 Zorunlu öğelerinin dışında cümleye mecburi olmayan öğeler de eklenebilinir. Burada 

incelenen öğeler bağlayıcı öğelerdir. 

 

2.2.1.2.Şahıs Zamirleri  

 İsimlerde olduğu gibi şahıs zamirleri de bu sistemden etkilenmektedir. Geçmiş 

zamanlarda geçişli bir fiilin agenti her zaman ergatiftir. Sistematik olarak aynı tarzda işleyen 

Kuzey ve Güney Lehçelerinin zamirleri arasında ufak fonolojik farklar vardır. Her iki lehçenin 

zamirleri aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır. 

Tablo.  2.5  Lehçelerde şahıs zamirleri 

 

PP 
 

1SG 2SG 3SGM 3SGF 1PL 2PL 3PL 

K
u
ze

y
 

Nominatif ez tı o a ma sıma i 

Obliquus mı to ey ae ma sıma ine 

G
ü
n
ey

 

Nominatif ez tı wı ya ma şıma yi 

Obliquus mı to yi yê ma şıma yin 
 

 

 1SG, 2SG, 1PL, 2PL her iki lehçede aynıyken 3SG, 3PL farklılıklar içermektedir. 

 



ZAZA DİLİNDE ERGATİF SİSTEMİN TARİHİ GELİŞİMİ 

 

81 
 

(2.12)  Şahıs zamirleri 

a. A      ey         hes-n-en-a 

 3SGF.NOM 3SGM.OBL duymakPRES-EE-PRES-3sgF 

 ‘O (dişil) onu (eril) duyuyor.’ 

 

b. Ae    o                hes-n-a-Ø 

 3SGF.OBL 3SGM.NOM duymakPAST-[EE-PAST]T5-3sgM 

 ‘O (dişil) onu (eril) duydu.’ 

 

c. İ    mı     rus-n-en-ê 

 3PL.NOM 1SG.OBL göndermekPRES-EE-PRES-3pl 

 ‘Onlar beni gönderiyor.’ 

 

d. İne  ez  rus-n-une 

 3PL.OBL 1SG.NOM göndermekPAST-[EE.PAST]T6-1sg 

 ‘Onlar beni gönderdi.’ 

 

 Örnek fiiller hesna-ene ‘duymak’ ve rusna-ene ‘göndermek’ geçişli olup iki 

hanelidirler. Geçmiş zamanda başlayan eylemlerde (2.12b) (2.12d) cümlenin agenti ergatif 

haldedir. 

 

2.2.2.Sentaks  

 Zaza dilindeki zamana bağlı ergatif yapıdan sonra sentaksının da incelenmesi 

gerekmektedir. Morfolojisi ergatif olan bir dilin sentaksında da bu özelliklere rastlanabilinir. 

Tersi bir durum mümkün değildir. Şimdiye kadar incelenen dillerde morfolojisi akuzatif olan 

sentaksı ergatif olan bir dile rastlanmamıştır. Yani sentaktik ergatifliğin ön koşulu morfolojik 

de ergatif olmaktır. Zaza dilinin sentaksını birkaç sentaktik ilişki ile test etmek gerekmektedir. 

İT-silme testi ile sentaktik öğelerin ilişkileri görülebilir. Bazı karışıklıkları önlemek için 

öncelikle 3.tekil şahıs eril ve dişillerin şimdiki zaman ve geçmiş zaman eklerini vermek 

gerekiyor.  

 3SG  Present  Past 

 Eril      o     Ø  

 Dişil      a     e 

 

2.2.2.1.İsim Tümleci (İT) Silme 

(2.13)  İT-Silme (transitiv, intransitiv) 

a. Mêse   da-n-a    çêneke   de,    [S]          mır-en-a 

 arı.NOM  ısırmakPRES-PRES-3sgF  kız.OBL  DIR,  [arı]  ölmekPRES-PRES-3sgF  

 ‘Arı kızı ısırıyor ve [agent] ölüyor.’ 
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b. Mêse   da-Ø               çêneke   de,  [S]          mer-d-e 

 arı.OBL   ısırmakPAST.PASTT6-3sgF kız.NOM  DIR,  [arı]  ölmekPAST-PASTT2-3sgF  

 ‘Arı kızı ısırdı ve [agent] öldü.’ 

 

c. Mêse   da-n-a    lazek-i   de,   [S] mır-en-a 

 arı.NOM ısırmakPRES-PRES-3sgF oğlan-OBL  DIR,  [arı]  ölmekPRES-PRES-3sgF 

 ‘Arı oğlanı ısırıyor ve [agent] ölüyor.’ 

 

d. Mêse   da-Ø    lazek-i        de,  [S]  mer-d-e 

 arı.OBL   ısırmakPAST.PASTT6-3sgF oğlan-OBL DIR,  [arı]  ölmekPAST-PASTT2-3sgF 

 ‘Arı oğlanı ısırdı ve [agent] öldü.’ 

e. *Mêse   da-Ø    lazek-i   de,  [O]  mer-d-Ø 

  arı.OBL  ısırmakPAST.PASTT6-3sgF oğlan-OBL  DIR,  [oğlan] ölmekPAST-PASTT2-3sgM 

  ‘Arı oğlanı ısırdı ve [nesne] öldü.’ 

 

 Bir bal arısı bir insanı ısırdıktan hemen sonra ölür. Aynı zamanda arıya alerjisi olan bir 

insan da arı ısırdıktan sonra ölebilir. Bu anlamda (2.13) örneklerinin yan cümleleri çift 

anlamlıdır. (2.13) örneğindeki pe-de da-ene ‘sokmak, ısırmak’ geçişli, merd-en-e ‘ölmek’ ise 

geçişsiz bir fiildir. pe ‘içine’ hiçbir zaman agent veya öznenin yerine kullanılamaz, sadece 

nesnenin temsilciliğini yapabilir. Bazı durumlarda agent ve nesnesin aynı özelliklere sahip 

kelimelerden oluşması cümlenin eksenini ayırt etmeyi zorlaştırabilir. (2.13a) ve (2.13b) 

örneklerinde hem isim tümleci mêse ‘arı’ hem de çêneke ‘kız’ dişil olduklarından fiilin 

arkasında gelen ekten cümlenin eksenini bulmak mümkün değildir. ((2.13c) ve (2.13d)) 

örneklerinde öğelerin cinsiyeti farklı olduğunda fiile gelen ekler de farklıdır. Şimdiki zamanda 

((2.13a) ve (2.13c)) agente göre çekimlenen fiil geçmiş zamanda ((2.13b) ve (2.13d)) nesneye 

göre çekimlenmektedir. Bu anlamda fiilin çekimlendiği bileşen her zaman cümlenin ekseni 

değildir. Cümlenin ekseni fiil çekiminin dışında yan cümlede silinen öğedir. Yukarıdaki 

örneklerden de görüldüğü gibi Zaza dilinde her durumda silinen bileşen agenttir. Bu da Akuzatif 

dillerin temel özelliklerindendir. Eğer Zazacanın sentaksı da ergatif olsaydı, nesnenin silinmesi 

söz konusu olurdu. Eğer yan cümlede nesne kastedilecekse bu söylenmek zorundadır, öbür türlü 

silinen öğe her zaman agent olarak anlaşılır. Mêse da çêneke de, çêneke merde cümlesinin 

anlamı yan cümlede nesnesiz ifade edilemez. Zaza dilinde bu alanda Ö/A ilişkisi hakimdir. 

Ağaç yapısı ile bu durum aşağıdaki gibidir. 
                                                 Cn 

  

                         Ctr            Cint 

     

       İT     FT       İT   İT    FT 

     

        A       F         N     Ö      F 

    Mêse  dana lazeki de [mêse] mırena 

    Mêse  da lazeki de [mêse] merde 
 

 

Şekil 2.1  İT-Silme (transitiv, intransitiv) 
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 Fiilin çekimlendiği öğe değişse de cümlenin ekseni (controller) sürekli öznedir/agenttir. 

Bu durum yan cümlenin de geçişli bir fiilden oluşmasıyla aynı seyri izlemektedir.  

(2.14)  İT-Silme (transitiv, transitiv) 

a. Pısınge   mor-i   vin-en-a,   pê ce-n-a 

 kedi.NOM  yılan-OBL  görmekPRES-PRES-3sgF PV almakPRES-PRES-3sgF 

  ‘Kedi yılanı görüyor, [kedi] yakalıyor.’ 

  

b. Pısınge   mor-Ø   di-Ø    pê gure-t-Ø  

 kedi.OBL  yılan-NOM görmekPAST-3sgM  PV almakPAST-PASTT3-3sgM 

 ‘Kedi yılanı gördü, [kedi] yakaladı.’ 

 

 Herhangi iki geçişli fiilli cümlenin kombinasyonunda eksen aynıdır. (3.14) örneklerinde  

pısınge ‘kedi’ bütün durumlarda cümleyi kontrol eden öğedir. Yan cümlede hem öznenin hem 

de nesneni silinmesi cümlenin karakterini değiştirmez.  

  

 
                                                                   Cn 

      

                               Ctr                               Ctr 

 

 

      

    İT 

 

        

     İT 

 

     

   FT 

 

         

      İT 

 

        

       İT 

 

       

        FT 

   

      

     A            N      F        A              N         F 

Pısınge      Mori vinena         []          []   pê cena 

Pısınge      Mor Di         []          []   pê guret 

İT-Silme   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2  İT-Silme (transitiv, transitiv) 

 Bu makalede detaylandırılmayan farklı sentaks testleri de yapıldı ve bu alanda herhangi 

ergatif bir ize rastlanmadı. 

 

3.Sonuç 

 Ergatif Sistem, Orta İrani Dönemin başlangıcında komşu dillerin etkisiyle Hint-Avrupa 

dillerine girmiştir. Bu yapılanma gerek İrani dillerde gerekse Hint dillerinde paralel olarak 

gelişmiştir. Sadece zamanla sınırlı kalan bu değişim diğer morfolojik alanları etkilemediğinden 

yarı ergatif bir sistemdir. İrani dillerin sentaksının Ergatif Sistemden herhangi bir etkilenme 

durumu söz konusu değildir, bu değişimler sadece morfoloji ile sınırlı kalmıştır.   
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 Eski irani /ta/ ortacında gelişen ve fiil sistemine entegre olan ergatif yapı birçok Yeni 

İrani dillerde de kendisini korumuştur. Bazı dillerde ise ergatif işlevini yitirmiş ama fiil 

yapısının bir öğesi durumuna gelmiştir. Bu ortacın Zaza Dilindeki gelişimi Tablo 2.2. 

verilmiştir. 

(2.15)  

a. Eski irani: Eski Farsça (Kent 1953:  DB I,28-29 atıf Haig 2008: 25) 

 ima  tya       manā  kartam  [...]  

 that  which 1s:GEN  do:PTCPL [...]   

 ‘This (is) that (which) was done ... .’ 

 ‘Bu yaptırılan ... .’ 

 

b. Orta İrani: Orta Farsça (Boyce 1975:  a,1 atıf Haig 2008:  93) 

 dēn ig  man  wizī-d 

 religion which  1S  choose:PTCPL 

 ‘the religion which I chose [...].’  

 ‘Benim seçtiğim din ... .’ 

 

c. Yeni İrani - Zazaca 

 din-o    ke    mı(n)     we-çin-ı-t-Ø 

 religion, which 1SG.OBL  DIR-choosePAST-TV-PASTT4-3sgM 

 ‘The religion which I chose’. 

 ‘Benim seçtiğim din .’ 

 

 Eski irani /ta/-ortacı (kar-ta-m in (2.15a)) Orta İrani Dönemde /-t/ ye wizī-d (2.15b) ve 

Yeni İrani dillerde /-t,-d/ ye we çin-i-t (2.15c) dönüşmektedir. Alternasyon olarak sessiz 

patlamalı /-t/ ile sesli patlamalı /-d/ olabilmektedir. Bazı fonolojik değişimlerle birlikte Eski 

İrani /-ta/ kendini korumuştur.  

 Bütün İrani diller Ergatif Sistemi korumamışlardır. Bu anlamda Yeni İrani dilleri üç 

gruba ayrılır: 

 a. Ergatif olmayan İrani diller (Yeni Farsça, Darice, Soranca) 

 b. Değişim halindeki İrani diller (Kurmanca) 

 c. Yarı ergatif İrani diller (Zazaca, Paştoca, Goranca) 
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DEĞİŞEN ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VE AFRİKA’DAKİ İÇ SAVAŞLAR 

 

CHANGING ENERGEOPOLITICS AND CIVIL WARS IN AFRICA 

     Mürsel BAYRAM 

Özet 

Devletlerin daha fazla güç ve refah elde etmek için yürüttükleri ekonomi-politik 

rekabetin bir boyutu da enerjeopolitik rekabettir. Sanayi Devrimi’nden sonra Avrupalı 

kolonyalist güçler arasında başlayan bu rekabet, günümüzde daha çok Amerika Birleşik 

Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında yaşanmaktadır. İki büyük güç arasındaki 

enerjeopolitik rekabetin en görünür olduğu kıta ise Afrika’dır. Büyük güçlerin mücadelesi, 

Afrika’daki iç savaşların seyrini etkileyen bir faktördür.  Buradan hareketle çalışmamızda, 

enerji jeopolitiğinin konjonktürel değişimi analiz edilmekte, enerji kaynakları ile iç savaşların 

ilişkisine dair teorik bir perspektif sunulmakta ve Afrika’da uluslararası enerjeopolitik 

rekabetten etkilenen örnek iç savaşlar incelenmektedir. Sonuç olarak, gerek büyük güç 

mücadelelerinde gerekse iç savaşlarda enerji kaynaklarının araçsal bir rol oynadığı söylenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Enerji Jeopolitiği, Yeni Savaşlar, Angola, Nijerya, Darfur 

Abstract 

Energeopolitical competition is an aspect of the political-economical competition 

among the states vying for more power and welfare. This competition started between the 

European colonialist powers after the Industrial Revolution. Today it is staged a fortiori 

between the United States of America and the People’s Republic of China. Africa is one of the 

regions in which the competition between those two Great Powers is visible enough. The so-

called Great Power struggle is a factor effecting the course of civil wars in Africa. Starting from 

this point of view, the present study subsumes an analysis of conjunctural changes in global 

energy geopolitics, followed by a theorical perspective on the relationship between energy 

resources and civil wars, and three cases of African civil wars affected by the international 

energeopolitical competition. It is concluded that energy resources play a substantially 

instrumental role in both Great Power struggles and civil wars.  

Keywords: Energy Geopolitics, New Wars, Angola, Nigeria, Darfur 

Giriş 

İnsanlığın ve enerjinin tarihi birbirine paraleldir. Zira tarihin ilk devirlerinden itibaren 

insanlık, basit enerji döngüsünün başlangıcını teşkil eden ısı ve ışık faktörlerine ihtiyaç 

duymuştur. Üçüncü faktör olarak hareket enerjisinin ortaya çıkmasıyla birlikte enerji, giderek 

insanlığın hem temel ihtiyaçlarını hem konforunu tayin eden bir unsur haline gelmiştir.1 Bir 

bakıma modern medeniyetin oksijeni olan enerji, bu öneminden dolayı devletlerin millî 

çıkarları, güvenliği ve egemenlikleri açısından hayatî önem arz eden ve dolayısıyla doğrudan 

denetim ve müdahalelere açık olan stratejik bir unsurdur. Haliyle uluslararası ekonomi-politik 

                                                           
 Okutman, Ahi Evran Üniversitesi, Doktora Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı. murselbayram@gmail.com  

1 M. Faruk Demir, Enerji Oyunu, Ayrım, İstanbul, 2010, s. 15.   
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güç mücadelesinin de ana unsurlarından biridir enerji.  

Dünya birincil enerji tüketiminde fosil yakıtların yüzde 90’lara varan bir ağırlığının 

olduğu2 ve kömür çağından petrol çağına geçişle birlikte fosil yakıtlar arasında petrolün ön 

plana çıktığı bilinmektedir. Yüksek enerji içeriğine sahip olan petrol, hâlihazırda enerji tüketen 

araçların teçhizat stoku göz önünde bulundurulduğunda, dünya enerji tüketiminde ilk sırada yer 

almaya devam etmektedir.3 Bu itibarla küresel ekonomi-politik rekabetin merkezine yerleşen 

petrol, ansiklopedik tanımların dar çerçevesi içinde kalan “masum bir enerji kaynağı” olmaktan 

çıkmaktadır.4  

Enerji jeopolitiğinin küresel rekabete yansıması incelendiğinde, tarihsel olarak üç temel 

rekabet kalıbının oluştuğu görülmektedir: Birincisi kolonyalist döneme has Anglosakson-

Fransız rekabeti, ikincisi Soğuk Savaş bloklaşması, üçüncüsü günümüzün belirginleşen özelliği 

olan Çin-Amerikan rekabeti. Makalede, enerji kaynakları ile iç savaşların ilişkisi analiz 

edildikten sonra bu üç dönemin enerji rekabetiyle ilgili özellikleri Afrika’daki üç iç savaş 

(Angola, Nijerya, Sudan) üzerinden örneklenmiştir.  

1. Enerji Jeopolitiğinin Değişen Konjonktürü 

Enerji jeopolitiği, sadece enerji kaynaklarının bulunduğu alanları değil, enerji arzı ve 

talebiyle ilgili tüm coğrafî unsurları içerir. Bunlar ana hatlarıyla kaynak (veya arz) coğrafyası, 

talep coğrafyası ve ulaşım coğrafyası şeklinde kategorize edilebilir. Millî güvenliğin parçası 

olan enerji güvenliği, söz konusu coğrafyaların tamamını ilgilendirmektedir. Çünkü enerji 

ihtiyacını güvence altına almak isteyen devletler, yeterli miktarlardaki enerji kaynaklarına 

tutarlı fiyatlarla, istikrarlı bir kaynaktan, fiilî olarak tehdit altında olmayan ulaşım imkânları 

vasıtasıyla ve adil dağılım çerçevesinde erişebilmeyi amaçlarlar.5  

Enerji jeopolitiği, üç unsuru içinde barındırmaktadır: enerji, coğrafya ve siyaset. Yeni 

rezervlerin devreye girmesi, mevcut rezervlerin bulunduğu bölgelerin değişen siyasî koşulları, 

büyük enerji tüketen ulusların enerji taleplerindeki değişimler, enerji jeopolitiğinin sürekli 

güncellenmesini gerektirmektedir. Petrol rezervlerinin yüksek olduğu Orta Doğu’da patlak 

veren radikal sosyo-politik gelişmeler, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan gibi devasa nüfuslu 

ülkelerin enerji taleplerindeki hızlı artış eğilimi, alternatif enerji arz coğrafyası olarak Afrika 

kıtasının ön plana çıkması, küresel enerji jeopolitiğinin yeniden tanımlanmasını gerektiren 

durumlardır.  

Enerji jeopolitiğinde arz ve ulaşım coğrafyasındaki gelişmeler hassaten önemlidir. 

Örneğin, 2010’un sonuna yaklaşıldığında Tunus’ta bir seyyar satıcının kendisini yakmasıyla 

başlayan ve Devlet Başkanı Zeynelabidin bin Ali’nin ülkeyi terk etmesiyle neticelenen protesto 

gösterileri, “domino etkisi” yaratmış ve 2011 yılı başlarında Mısır, Yemen, Libya ve son olarak 

Suriye’de yönetim karşıtı gösterileri tetiklemiştir. Arap Baharı olarak adlandırılan bu isyan 

dalgasının uluslararası piyasalardaki en büyük yansımalarından birisi petrol fiyatlarındaki artış 

olmuş; özellikle Mısır’daki olayların akabinde petrolün varil fiyatı 100 doları aşmıştır.6 Bu artış, 

                                                           
2 Necdet Pamir, “Küresel Enerji Trendleri”, Stratejik Öngörü 2023: Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Türkiye ve 

Dünya, ASAM, Ankara, 2006, s.148. 
3 İdris Demir, “İsrail Enerji Arz Güvenliği”, Akademik Orta Doğu, Cilt 3, Sayı 2, 2008, s.98. 
4 Suat Parlar, Barbarlığın Kaynağı Petrol, Anka Yayınları, İstanbul, 2003, s. 11.  
5 Cenk Sevim, “Küresel Enerji Jeopolitiği ve Enerji Güvenliği”, Journal of Yaşar University, Cilt 26, Sayı 7, 2012, 

s. 4380-4386. 
6 Matthew Hulbert, “Egypt and Global Oil Market: Geopolitics is Back,” Globalist, 4 Şubat 2011. 
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Mısır’ın petrol kaynakları üzerinde konumlanmış olmasından ziyade Orta Doğu petrolünü 

küresel pazarlara taşıyan önemli bir transit rotayı (Süveyş Kanalı) kontrol ediyor olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Enerji jeopolitiğiyle ilgili bölgesel ve küresel hâkimiyet mücadeleleri ise temelde 

kapitalizmin doğasından kaynaklanan bir yapısal sorunla ilişkilidir. Kapitalist devletler, ortaya 

çıkan zenginlik fazlasını refah artırıcı tedbirlerle ülke içinde yeniden taksim etmek yerine ülke 

dışında kâr elde edecek şekilde yeniden yatırıma dönüştürmeyi tercih ederler.7 Bu da doğal 

olarak büyük tekel gruplarının yabancı ülkelerle ilişki geliştirmelerine ve nüfuz bölgelerini 

genişletmelerine bağlıdır. Söz konusu genişleme, rakip ülkelerin zararına olacağı için 

uluslararası çatışmalar kaçınılmaz hale gelmekte; 19. yüzyıldaki gibi “hammadde kaynakları 

umuduyla henüz paylaşılmamış dünya köşelerinin ya da paylaşılmış olup da yeniden 

paylaşılması söz konusu olan toprakların bölüşülmesi”8 için çetin bir küresel rekabet ortaya 

çıkmaktadır. Günümüzde bu rekabet, doğrudan doğruya belli toprakların kontrolü şeklinde 

değil, buraların doğal ve beşerî kaynaklarının büyük güçlerin çıkarlarına hizmet eder hâle 

getirilmesi biçiminde tezahür etmektedir. ABD’nin Orta Doğu’nun petrol rezervlerini kontrol 

etme ve Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar rakip güçlerin hayat damarlarını tıkama hamlesi de 

bu stratejinin ürünüdür.9  

ABD, askerî gücünü kullanarak ekonomik çıkarlarını küresel çapta egemen kılmak için 

Irak’a müdahale etmiş ve bu yolla hegemonyasını pekiştirmiştir. ABD’nin Irak’a petrol için 

müdahale ettiğini ve buradaki petrolü sadece kendisi için istediğini düşünmek olayı fazla basite 

indirgemek anlamına gelir. Zira ABD, bütün büyük Batılı güçler arasında Orta Doğu 

petrollerine en az bağımlı olan ülkedir. Ortadoğu petrollerine asıl bağımlı olan ülkeler Çin, 

Hindistan, Japonya ve Avrupa ülkeleridir.10 O halde ABD’nin asıl amacı, dünyanın en zengin 

petrol bölgelerini ele geçirip petrolü rakiplerine karşı koz olarak kullanmaktır. Dünyanın temel 

enerji arz ve ulaşım coğrafyaları üzerinde askerî üsler kurarak Çin, Rusya, Hindistan gibi dünya 

siyasetinde söz sahibi olma potansiyeli taşıyan ülkelere karşı “önleyici savaşlar” ihdas eden 

ABD, böylelikle stratejik rakiplerinin petrole ulaşmak için kendisine bağımlı kalmasını 

sağlamaktadır.11  

Enerji jeopolitiğinde ABD’nin konumunu etkileyen en önemli gelişme, dünyanın 

ekonomik ağırlık merkezinin yavaş yavaş Atlantik’ten Asya-Pasifik’e kaymasıdır. Son 

zamanlarda Asya-Pasifik bölgesinin, özellikle de Çin’in yükselişi ve bu yükselişin Batı’nın 

çıkarları için oluşturduğu “tehditler” dikkat çekmektedir.12 Bu bağlamda ABD’nin Irak ve 

Afganistan müdahalelerinin en temel hedeflerinden biri de Çin’e enerji akış yollarını kontrol 

etmektir.13  

“Çin tehdidinin” en görünür olduğu bölgelerden biri Afrika’dır. Afrika, 1987’de dünya 

petrol rezervlerinin yüzde 6’sını barındırırken, bu oran 2007’de yaklaşık yüzde 10’a çıkmıştır.14 

Kıtadaki petrol üretiminin artışı, yeni rezervlerin keşfi ve İran Körfezi dışında petrol arzının 

                                                           
7 John Atkinson Hobson, Imperialism: A Study, Cosimo, New York, 2005. 
8 Vladimir İlyiç Lenin, Emperyalizm: Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, Eriş, 2003, s. 85.  
9 Hayri Kozanoğlu, 21.Yüzyılın Sosyalizmi İçin: Hem Eşitlik Hem Özgürlük, İthaki, İstanbul, 2006, s. 99. 
10 Alex Callinicos, “Emperyalizm teorisi günümüzü açıklıyor mu”, http://marksizmgunleri.org  (30 Mayıs 2012). 
11Samir Amin, Liberal Virüs: Sürekli Savaş ve Dünyanın Amerikanlaştırılması, Maki, Ankara, 2004, s.87. 
12Padraig R. Carmody ve Francis Y. Owusu, “Competing Hegemons? Chinese versus American Geo-economic 

Strategies in Africa,” Political Geography, Cilt 26, Sayı 5, 2007, s. 504 – 524; Michael Klare, Rising Powers, 

Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy, Metropolitan Books, New York, 2008. 
13 Cenk Pala, 20. Yüzyılın Şeytan Üçgeni ABD-Petrol-Dolar: Petrol Krizlerinin Perde Arkası, Yasak Elma, 

İstanbul, 2007, s. 208.  
14 BP Statistical Review of World Energy, Haziran 2008, s.6. 
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çeşitlendirilmesine yönelik arayışlar, başta Çin olmak üzere birçok devletin 2000’li yılların 

başından itibaren Afrika’ya daha fazla ilgi duymasına neden olmuştur.15  

Çin’de 1970’lerin sonundan itibaren açılım ve reform politikaları sonucunda ortaya 

çıkan hızlı ekonomik büyüme, ciddî oranda doğal kaynak ve enerji ihtiyacını beraberinde 

getirmiştir. 1993’te net petrol ihracatçısı haline gelen Çin, müteakip 10 yıl zarfında dünyanın 

en büyük ikinci petrol ithalatçısı konumuna yükselmiştir. ABD’nin Orta Doğu’daki petrol 

kaynaklarını ve bu kaynakların dünya ticaretine açılma noktalarını tek taraflı olarak kontrol 

etmesi nedeniyle Çin, petrol sağladığı kaynakları çeşitlendirme ihtiyacı hissetmiş; bu bağlamda, 

diğer ülkelerin girmekten çekindiği Nijerya ve Sudan gibi siyasî ve ekonomik riskler taşıyan 

pazarları da enerji talep edebileceği kaynaklar olarak değerlendirmeye başlamıştır. Ülkenin 

enerji talebindeki artışa bağlı olarak Çin-Afrika ticaretinde muazzam bir büyüme 

gerçekleşmiştir. Çin-Afrika ticareti, 1965 yılında 250 milyon dolar civarında iken bu rakam 

2000 yılında 10 milyar dolara ulaşmış, 2013 yılında ise 210 milyar doları aşmıştır. Böylece Çin, 

Afrika’nın geleneksel ortakları olan ABD, Fransa ve İngiltere’yi geride bırakarak kıtanın en 

büyük ticaret ortağı haline gelmiştir.16 

Kıtanın ticarî eğilimleri giderek Çin lehine değişirken Çinli şirketler, Exxonmobil ve 

Shell gibi çok uluslu şirketlerle rekabet edebilecek duruma gelmişlerdir.17 Batılı şirketler 

karşısında Çin’in artan rekabet gücü ve kıtada Sudan gibi Amerikan çıkarlarıyla bağdaşmayan 

ülkelerle işbirliği geliştirmesi, ABD’nin siyasî ve ekonomik hegemonyasına tehdit olarak 

algılanmıştır. AFRICOM’un kurulması, Fransa’nın Mali’ye müdahalesi, Batı’daki 

kampanyalarda Çin’in başta Sudan olmak üzere Afrika politikasının hedef alınması temelde bu 

algının bir tezahürüdür.  Bunlar, Batı ve Doğu dünyaları arasında Afrika üzerinden yürütülen 

bir ekonomi-politik rekabete işaret etmektedir. Söz konusu rekabet, Darfur sorununda 

görüldüğü gibi Afrika kıtasında yaşanan iç savaşların hızla uluslararası bir soruna dönüşüp daha 

girift hale gelmesine neden olmaktadır.  

 

2. Enerji Kaynaklarının İç Savaşlardaki Rolü  

Soğuk Savaş sonrası dönemde enerji kaynaklarının kontrolü veya kaynaklardan elde 

edilen gelirin paylaşımı gibi konularla ilgili çatışmalarda dramatik bir artış yaşanmıştır. Bu 

artışla birlikte birçok devlet hem ekonomik anlamda gerilemiş hem de siyasî olarak 

istikrarsızlaşmıştır.18 Liberya’dan Sierra Leone’ye, Kamboçya’dan Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti’ne kadar birçok ülkenin kurumsal ve idarî yapılarının zayıflamasına neden olan 

bu çatışmalar aynı zamanda bölgesel istikrarsızlıkları tetikleyerek hafif silahların artması ve 

paralı asker faaliyetlerinin tekrar hız kazanması gibi birçok önemli güvenlik sorununu 

beraberinde getirmiştir.19 Daha da önemlisi, çok sayıda insanın ölümüne, sakat kalmasına veya 

yurtlarını terk etmelerine neden olmuştur. Tahrip düzeyine bakıldığında bu tarz iç savaşların 

                                                           
15Philip Le Billon, “ Oil And Armed Conflicts in Africa”, s. 77–79; Carmody ve Owusu, “Competing 

Hegemons…”, s. 504. 
16 Mürsel Bayram, “Afrika’da Artan Çin Nüfuzunun Çok Yönlü Sonuçları”, ASOS Journal, Yıl 4, Sayı 28, 2016, 

s. 504.  
17 João Bosco Monte, “China e África: A Política de Pequim para o Continente Africano”, Meridiano 47- Boletim 

de Análise de Conjuntura em Relações Internacionais, No. 116, Mart 2010, s.12 
18 Abiodun Alao ve Funmi Olonisakin, “Economic Fragility and Political Fluidity: Explaining Natural Resources 

and Conflicts”, Managing Armed Conflict in the 21th Century, Frank Cass, Londra, 2001, s. 23 
19 Alao ve Olonisakin, “Economic Fragility and Political Fluidity…”, s. 23. 
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bilançosu hayli ağırdır. 20. yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı milyonlarca insanın ölümüne 

neden olurken yaklaşık 75 ülkede yaşanan daha küçük çaplı savaşlar bu iki dünya 

savaşındakinden daha fazla ölüm ve yıkım ile sonuçlanmıştır.20 Ne yazık ki bu ülkelerde silahlı 

çatışmalara bağlı olarak hayatını kaybedenlerin yüzde 90’ından daha fazlasını siviller 

oluşturmuştur.21  

1960–1999 yılları arasındaki büyük ölçekli 52 iç savaşın analizinden elde edilen sonuca 

göre, kaynak bakımından zengin olan bir ulusun iç savaş yaşama riski sınırlı kaynakları olan 

bir ulusun iç savaş yaşama riskinden daha yüksektir.22 Enerji kaynakları hem çatışmaları 

tetiklemekte hem de yaşanan çatışmaların süresini ve ölüm bilançosunu olumsuz 

etkilemektedir. Özellikle petrol kaynaklarının yer aldığı bölgelerde çatışmaların süresinin daha 

uzun olduğu tespit edilmiştir.23 Yani, petrolle çatışma bölgesi aynı olduğunda ölüm oranı daha 

fazla, petrol çatışma bölgesinin dışında ise ölüm oranı daha az olmaktadır.24 

Nehir yataklarında bulunan elmas gibi kolay yağmalanabilir bir kaynağın ayrılıkçı 

ayaklanmaları doğurma ihtimali daha yüksektir; petrol ve doğal gaz gibi yağmalanması zor 

kaynaklar ise daha çok ayaklanmanın üssü olan bölgede yer almaları durumunda ayrılıkçı 

hareketlere gerekçe olabilmektedir.25 Doğal kaynakların bolluğu durumunda onları kontrol 

etme hırsı; kaynakların kıt olması yahut elde edilen gelirin eşit dağılmaması durumunda ise baş 

gösteren şikâyetler bir iç savaşı başlatma veya sürdürme gerekçesi olabilmektedir.26 Bu durum 

daha çok düşük milli gelir düzeyine sahip olan veya Hollanda Hastalığı’na yakalanan ülkelerde 

gözlemlenmektedir.27 Ani zenginleşme kaynağına kavuşan bir ekonomide mevcut üretim 

faktörlerinin diğer üretim alanlarından çekilip yeni kaynağa yönelmesi sonucunda toplam 

üretimin azalması28 dolaylı olarak ekonomik şikâyetlere yol açmakta; doğal kaynağın 

çıkarıldığı, üretildiği veya işlendiği bölgelerin zenginlikten pay alamadığı yönündeki 

mahrumiyet algısını pekiştirmektedir.29 Bilhassa bir etnik grubun yoğun olarak yaşadığı 

bölgede bulunan doğal kaynakların merkezî hükümet tarafından “gasp edildiği” ve bölgedeki 

etnik çoğunluğun refahı için kullanılmadığı düşüncesi, ayrılıkçı bir hareketi 

tetikleyebilmektedir.  

Burada dikkate şayan nokta, değerli bir kaynağın keşfedildiği çoğu ülkede, keşfedilen 

kaynağın üzerinde yaşayan ve bir müddet sonra ayrılma hakkının olduğunu iddia eden bir etnik 

grubun ortaya çıkmasıdır. Etnik olarak farklılaşmış bütün toplumlarda “safkan” bir siyasî varlık 

oluşturma hayali kuran milliyetçiler vardır ama kaynakların keşfiyle birlikte bu milliyetçi 

hareketlerin şiddete başvuran ayrılıkçı bir harekete dönüşme potansiyeli artmaktadır. Bu tür 

                                                           
20 Sandra Cheldelin, Daniel Druckman ve Larissa Fast, Conflict: From Analysis to Intervention, Continuum 

International, Londra ve New York, 2003, s. 9 
21 UNDP Human Development Report, Oxford University Press, 1994, s.47 
22 Paul Collier, “The Market for Civil War”, Foreign Policy, Mayıs/Haziran 2003, s. 40. 
23Halvard Buhaug, “Geography, Rebel Capability, and the Duration of Civil Conflict”, Journal of Conflict 

Resolution,2009, Cilt 53, Sayı 4, ss. 544–569. 
24Paivi Lujala, “Deadly Combat over Natural Resources: Gems, Petroleum, Drugs, and the Severity of Armed 

Civil Conflict,” Journal of Conflict Resolution, 2008, 53(1), s. 50–71. 
25 Michael Ross, “Oil, Drugs and Diamonds: The Varying Roles of Natural Resources in Civil War”, (Ed.) Karen 

Ballentine ve Jake Sherman, The Political Economy of Armed Conflict: Beyond Greed and Grievance, Boulder, 

CO, 2003, s. 47–70. 
26 Paul Collier ve Anke Hoeffler, “On The Economic Causes of Civil War”, Oxford Economic Papers, Cilt 50, 

Sayı, 4, ss.563–573. 
27 Collier,“The Market for Civil War”, s.41-42. 
28 Bu durum,  ilk olarak 1960'lı yıllarda Hollanda'da doğal gaz bulunması sonucunda gözlemlendiği için Hollanda 

Hastalığı adıyla bilinmektedir. 
29Macartan Humphreys, “Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: Uncovering the Mechanisms”, 

Journal of Conflict Resolution, 2005,Cilt 49, Sayı 4, ss. 508–537. 
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ayrılıkçı hareketler, savunuculuğunu üstlendiği etnik grubun yaşadığı sıkıntılara, bölgenin 

ihmal edildiğine ve gelir dağılımından eşit pay alamadıklarına vurgu yapan bir söylemle 

meşruiyet kazanmaya çalışırlar. Fakat etnik grupların spesifik taleplerini ve siyasî eylemlerini 

meşrulaştırmanın temelinde çıkarlar yatmaktadır.30 Diğer bir deyişle, kaynak gelirlerinden eşit 

pay alma gibi söylemler, kimlik politikalarının meşrulaştırılmasına yönelik demagojik birer 

araç olabilmektedir. Gurr’un da belirttiği gibi, etno-politik ayaklanmalar en çok güçlü bir 

kimliğe sahip gruplarda ortaya çıkar; siyasî, ekonomik ve kültürel şikâyetler etnik grubun 

örgütlenmesi açısından teşvik edici unsurları oluşturur; bu unsurları kullanabilen etkili bir 

liderlik, grubun mobilizasyon kapasitesini artırır; dış faktörler ise grubun devlete karşı mobilize 

olma fırsatlarını belirler.31  

2.1. Dış Destekli İç Savaşlarda Enerji Kaynaklarının Rolü 

Enerji kaynaklarıyla bağlantılı çatışmaların “dış faktör” boyutu zamanla farklı şekiller 

almıştır. Kolonyal dönemde daha çok doğrudan müdahaleler gerçekleşmiştir. Örneğin, 19. 

yüzyılın sonlarında Güney Afrika’da yeni kurulmuş olan Boer cumhuriyetlerinde altın ve 

elmasın keşfiyle birlikte bir yandan İngiltere tarafından ilhak edilmeye karşı güçlü bir direniş 

ortaya çıkarken diğer taraftan İngiliz maden arayıcıları bölgeye akın etmişlerdir. Boer otoriteleri 

bu İngiliz uitlanderlara (yabancılara) siyasî haklar vermeyi reddedince De Beers Madencilik 

Şirketi’nin kurucusu Cecil Rhodes ve diğer İngiliz müteşebbisler, Boer Savaşı’nda yer almak 

üzere İngiliz yerleşimci milisleri silahlandırmıştır.32 Bir başka örnek olan Belçika’nın 

yönetimindeki Kongo’da ise bağımsızlık mücadelesi baş gösterdiğinde Katanga vilayetindeki 

bakır madenleri üzerindeki kontrolünü güvence altına almak isteyen Belçika, Moise 

Tshombe’nin öncülük ettiği ayrılıkçı hareketi desteklemiştir.33 Paralel bir örnek de Fransa’nın 

Sahra politikasıdır. Cezayir’deki bağımsızlık mücadelesi nedeniyle çıkarlarının tehlikeye 

düştüğünü gören Fransız Hükümeti,  kaynak yönünden zengin olan Sahra’nın güney bölgesinde 

kurumsal bir ayrılıkçı hareket (Organisation Commune des Regions Sahariennes) organize 

etmiş ve bugünkü Moritanya ile Mali’nin bir kısmı da dâhil olmak üzere bu bölgeyi doğrudan 

Paris’in kontrolüne tabi kılmıştır.34  

2.1.1. Neo-kolonyal İngiliz-Fransız Rekabeti Örneği: Nijerya İç Savaşı 

Neo-kolonyalist İngiliz-Fransız rekabetini örnekleyen bir vaka olarak Nijerya iç savaşı 

incelenebilir. 1960 yılında İngiltere’den bağımsızlığını elde eden Nijerya’da bağımsızlık 

sonrasında etnik ve dinî farklılıklar35 keskinleşmiş ve çoğu zaman askerî darbelerle neticelenen 

bir dizi ayaklanmalar baş göstermiştir. Bu kaotik ortamda, Doğu Nijerya Valisi olarak görev 

yapmakta olan Albay Çukvemeka Odumegvu Ojukvu, 30 Mayıs 1967’de Biafra’nın 

                                                           
30 André Lecours, “Ethnonationalism in the West: A Theoretical Exploration”, Nationalism and Ethnic Politics, 

Cilt 1, Sayı 6, 2000, ss.107-108. 
31Ted Robert Gurr ve Will Moore, “Ethnopolitical Rebellion: A Cross Sectional Analysis of the 1980s with Risk 

Assessments for the 1990s”, American Journal of Political Science, Cilt 41, Sayı 4, 1997, s.1079–1103; Gregory 

D. Saxton, “Repression, Grievances, Mobilizatıon, and Rebellion: A New Test of Gurr’s Model of Ethnopolitical 

Rebellion”, International Interactions, 31, s. 3.  
32 Thomas Pakenham, The Boer War, Weidenfield and Nicolson, Londra, 1997.  
33 Jean-Marie Ballancie ve Arnaud de La Grange, Mondes Rebelles: Guerres Civiles et Violences Politiques, 

Michalon, Paris, 1999. 
34 Ali Aissaoui, Algeria: The Political Economy of Oil and Gas, Oxford University Press, 2001, s. 47–49. 
35Batı Afrika’da yer alan Nijerya’da 250’den fazla farklı diyalekt konuşan çok sayıda etnik grup yaşamaktadır. 

Kuzeydeki Fulani/Hevsalar, batıdaki Yorubalar ve doğudaki Igbolar nüfusun yüzde 68’ini; Edo, Ijaw, Kanuri, 

Ibibio, Ebira Nupe ve Tiv etnik grupları ise yüzde 27’sini teşkil etmektedirler. Nüfusun yüzde 55’i 

Müslüman, yüzde 35’i Hıristiyan,  yüzde3’ü animisttir. Ülkede çoğunluk olan Müslüman nüfus ülkenin kuzeyinde, 

Hıristiyan nüfus ise kuzeye nazaran daha verimli ve ormanların yoğun olduğu güneyde yaşamaktadır.  
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bağımsızlığını ilan etmiştir. Biafra’nın egemenliğini kabul etmeyen Yakubu Gowon 

yönetimindeki Nijerya Hükümeti, bölgeye 100 bin asker sevk etmiş; karşılık olarak Biafra’nın 

silaha sarılmasıyla 30 ay sürecek Nijerya İç Savaşı başlamıştır.36 

Biafra bölgesinde ayrılıkçı bir hareketin ortaya çıkması, bu hareketin merkezî hükümet 

tarafından bastırılması ve dış destek sırasında güdülen politikalarda büyük ölçüde bölgedeki 

petrol rezervlerinin rol oynadığı söylenebilir. Nijerya petrolünün büyük kısmı Biafra bölgesinde 

yer almaktaydı. Bölgedeki en önemli üretici şirket ise kısmen İngiltere Hükümeti’nin 

mülkiyetinde olan Shell’di. Bölgede bağımsızlık ilan edildikten sonra Ojukwu, şirketin imtiyaz 

ücretlerini bundan böyle Nijerya hükümetine değil Biafra’ya ödemesini talep etmiş; Shell de 

borcunun geri kalanını bilahare ödemek kaydıyla 250 bin sterlinlik sembolik bir ödeme 

yapmayı kabul etmiştir.37 Ojukwu’nun petrol sahaları üzerinde de facto kontrol sahibi olduğu 

gerçeğinden hareketle İngiltere, şirketin bu kararını desteklemiştir. Ancak Nijerya 

Hükümeti’nin Biafra’yı ablukaya alarak petrol ihracatının önünü kesmesi, zaten bir ekonomik 

krizle boğuşmakta olan ve petrolünün yüzde 10’unu Nijerya’dan temin eden İngiltere’yi 

harekete geçirmiştir.38 İngiltere Hükümeti’nin bu bağlamda birincil hedefi bu ablukanın 

kaldırılmasını sağlamak olmuştur. Nijerya Devlet Başkanı Gowon’un İngiltere’den silah talep 

etmesi, İngilizler için bir fırsat sunmuştur. Devlet Bakanı George Thomas, Gowon’un petrol 

konusunda yardımcı olması halinde istediği silahları temin etmek üzere Lagos’a yollanmıştır. 

Biafralıların Orta-Batı Nijerya’yı ve Benin’i işgal ederek askeri başarı göstermesi, İngiltere 

Hükümeti’ni meseleyi yeniden düşünmeye itmişse de yine Nijerya hükümetine silah tedarikine 

devam edilmesi kararlaştırılmış ve düşünüldüğü üzere mücadelenin Biafra aleyhine geliştiği 

görülünce bu tedarik artırılmıştır.39 Buna karşılık, Biafralılara önemli miktarda silah sevkiyatı 

yapan Fransa ise bir yandan büyüklüğü ve potansiyeli ile Batı Afrika’daki Frankofon devletleri 

gölgede bırakan Anglofon Nijerya’yı parçalamayı amaçlamış, diğer yandan Biafra’da ilan 

edilen devletin başarılı olması durumunda bölgedeki petrolden alacağı payı göz önüne 

almıştır.40 İngiltere’nin desteğiyle mücadelenin Nijerya lehine geliştiği anlaşılınca Fransa da 

yavaş yavaş Biafra’dan dezangaje olmuştur.  

2.1.2. Soğuk Savaş Bloklaşması Örneği: Angola İç Savaşı 

Kolonyal dönemdeki doğrudan müdahalelerin yerini Soğuk Savaş döneminde vekil 

savaşları almıştır. Bunu Angola üzerinden örneklemek mümkündür. Çok daha güçlü 

emperyalist devletler Afrika kıtasından çekilmiş olmasına rağmen kıtadaki varlığını 

sürdürmekte ısrar eden Portekiz, kolonilerindeki yeraltı zenginliklerinin işletme haklarını 

uluslararası tekellere bırakarak bu tekellerin mensup olduğu ülkelerin desteğiyle 

kolonyalizmini bir müddet daha sürdürmüş, ancak kolonilerinde sürdürülen savaşlar Portekiz 

bütçesinin yüzde 43’ünden fazlasına tekabül etmeye başlayınca bu külfetten kurtulmanın 

yollarını aramaya başlamıştır. Bu doğrultuda Angola, 1975 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Angola’da Portekiz sömürge yönetimine tepki olarak doğan hareketler, bağımsızlıktan sonra 

birlikte mücadele vermek yerine kendi içlerinde ve aralarında üstünlük mücadelesine 

girişmişlerdir. Bu durum, Soğuk Savaş aktörlerini cezbetmiştir. Angola iç savaşında MPLA 

                                                           
36 Alfred Obiora Uzokwe, Surviving in Biafra: The Story of the Nigerian Civil War, iUniverse, Lincoln, NE, 2003, 

s. xiv- xvi. 
37 Michael Leapman, “British Interests, Nigerian Tragedy”, The Independent, 4 Ocak 1998. 
38David Childs, Britain since 1945:A Political History, Taylor& Francis Group, New York, 2006, s.119. 
39 Geoffrey Birch ve Dominic St. George, Biafra: The Case for Independence, Britain-Biafra Association, 1968, 

s.31; Raph Uwechue, Reflections on the Nigerian Civil War: Facing the Future, Trafford Publishing, Victoria, 

Kanada, 2004, s. 85. 
40 “ Secret papers reveal Biafra intrigue”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/589221.stm (3 Ocak 2000); Alexander 

A. Arbatov, “Oil as a Factor in Strategic Policy and Action: Past and Present”, Global Resources and International 

Conflict, Oxford University Press, 1986, s.34. 
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(Movimento Popular de Libertação de Angola) örgütü, Sovyetler Birliği, Küba, Doğu Almanya, 

Çekoslovakya, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Yugoslavya ve Kuzey Kore hükümetleri 

tarafından desteklenirken MPLA ile çatışan UNITA (União Nacional para a Independência 

Total de Angola) örgütü de Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa, Güney Afrika 

Cumhuriyeti, Mısır ve Suudi Arabistan hükümetlerinin vekil savaşçısı olarak varlık 

göstermiştir.41  

Ülkedeki enerji kaynakları, Batı ve Doğu blokları veya Kapitalizm ile Komünizm 

arasında yürütüldüğü düşünülen iç savaşın paradoksal yönlerini ortaya çıkarmıştır. Örneğin, 

Marksist MPLA rejiminin ayakta kalması ve iç savaşın finanse edilebilmesi petrol gelirlerine 

bağlı olduğu için MPLA, Amerikan şirketlerinin işlettiği petrol kuyularını ve rafinerilerini 

koruma mücadelesi vermiştir. Aynı şekilde yasadışı elmas ticareti ile Angola iç savaşı arasında 

da önemli bir bağ olduğu ortaya çıkmıştır. Alüvyal elmas üretimini kontrol eden UNITA’nın 

uluslararası yaptırımlara rağmen, Executive Outcomes ve De Beers gibi şirketler vasıtasıyla, 

çoğunluğu elmas satışından olmak üzere toplam 4 milyar dolara yakın gelir elde ettiği 

anlaşılmıştır. Kısacası, Angola’da çatışan örgütlerin liderleri ve çatışmalara müdahil olan 

devletler kendi jeopolitik gündemlerine göre hareket ederken buradaki iç savaş, zamanla kendi 

ekonomisini oluşturmuştur.42 

2.1.3. Yeni İç Savaşlar ve Çin-Amerikan Rekabeti Örneği: Sudan/Darfur Sorunu 

Prusyalı general Carl von Clausewitz (1780–1831), savaşı “halk, ordu ve hükümet” 

unsurları ile karakterize etmişti.43 Ancak, Clausewitz’in yaşadığı dönemden günümüze kadar 

yaşanan süreçte savaş alanlarında çok şey değişmiştir. 19. yüzyılda savaş alanlarında daha çok 

Kızılhaç gibi yardım kuruluşları ve savaş muhabirleri boy gösterirken 20. yüzyılda asker dışı 

unsurların savaş alanlarındaki varlığı giderek artmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde çatışma 

alanlarında Birleşmiş Milletler kuruluşları, uluslararası örgütler, hükümet dışı kuruluşlar, 

hükümet temsilcileri, silahlı kuvvetler, medya organları, müteahhitler, danışmanlar ve 

akademik personel vb. çok farklı amaçlar peşinde koşan asker ve sivil unsur görülmeye 

başlanmıştır.44 

İç savaş ve çatışma alanlarında siyasî, ekonomik, askerî ve insanî çıkarlar temelinde 

faaliyet gösteren hükümet dışı aktörler, esasında Soğuk Savaş dönemindeki müdahale 

stratejilerinin yerini almışlardır.45 Kaldor tarafından “yeni savaşlar”46 olarak kavramlaştırılan 

bu uluslararası müdahale biçimi, geleneksel savaş mantığını değiştirmiştir. Yeni savaşlar,  

devletler vasıtasıyla yürütülen ama teritoryal (toprak temelinde) olmayan bir ağ savaşı 

                                                           
41 Mürsel Bayram, “Angola İç Savaşı'nın Ana Aktörleri ve Uluslararası Ramifikasyonları”, Ordu Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, Temmuz 2016, s. 365-383.  
42 Philip Le Billon, “Angola’s Political Economy of War: The Role of Oil and Diamonds, 1975–2000”, African 

Affairs, Cilt 100, Sayı 398, 2001, s. 55-56; Walter Martin James, A Political History of the Civil War in Angola, 

1974–1990, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ, 1992.  
43 Carl von Calusewitz, De La Guerre, Minuit, Paris, 1955; Beatrice Heuser, “Clausewitz’s Ideas of Strategy and 

Victory”, Andreas Herberg-Rothe ve Hew Strachan (ed.), Clausewitz in the 21st Century, Oxford University Press, 

2007, ss. 132-163. 
44Haldun Yalçınkaya ve Kadir Tamer Türkeş, “Yirmi Birinci Yüzyılda Çatışma Alanlarında Görülen Yeni 

Unsurlar”, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Dergisi,  Yıl 4, Sayı, 7, Haziran 2008, s. 57. 
45 William Reno, Warlord Politics and African State, Boulder.CO, Lynne Reinner, 1998. 
46 Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a New Era, Polity Press, Londra, 1999. 
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biçiminde düşünülebilir. Bu savaşlarda konvansiyonel orduların yerini devlet görevlileri, sosyal 

gruplar ve diasporalardan oluşan bir transnasyonal kaynak ağı almıştır.47  

Enerji kaynaklarıyla bağlantılı “yeni savaşları” Çad/Sudan sınırında yaşanan Darfur 

Sorunu’na uyarlamak mümkündür. Darfur Sorunu, 50 yılı aşkın bir tarihî arkaplanı olmasına 

rağmen, 2003-2004 yıllarında dünya gündemine gelmiştir. Bölgede 1980’li yıllarda başlayan 

kabileler arası çatışmalar, 2003 yılında hükümet güçlerine karşı gerçekleştirilen saldırılarla 

birlikte uluslararasılaşmıştır. Sorunun, ulusal anlamda Sudan’ı bağımsızlığından beri meşgul 

eden ve iki milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Kuzey-Güney çatışmasının son 

bulduğu ve tarafların anlaşma masasına oturduğu bir dönemde patlak vermiş olması, 

uluslararası bağlamda ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’a müdahalesi ile aynı günlerde 

dünya gündemini meşgul etmeye başlaması dikkate şayandır. 

Darfur’daki doğal kaynaklar, direkt olarak isyancılar tarafından ele geçirilmeye 

çalışılmasa da iç savaşa müdahil olan aktörlerin eylemleri dolaylı olarak çatışma sürecini 

etkilemiştir. 1990’lı yıllarda ABD ve BM’nin Sudan Hükümeti’ne ambargo uygulamasını fırsat 

bilen Kanadalı petrol şirketi Talisman, Sudan’ın petrol sektörüne yatırım yapmaya başlamıştır. 

Bu durum Talisman’ı ABD ile paralel bir siyasî çizgide olan Kanada Hükümeti’yle karşı 

karşıya getirmiş ve petrol sahaları çevresinde depopülasyon uygulandığı gerekçesiyle 

Sudan’daki yatırımlarını geri çekmesi yönünde baskılara maruz bırakmıştır. Sudan’ın 

uluslararası ekonomik izolasyonundan istifade eden Çin, Sudan petrol sektörüne adım atmış ve 

askerî anlaşmalarla Sudan’ın iç savaşta kullandığı silahları temin etmiştir. Çin’in Sudan’daki 

enerji çıkarları, aynı zamanda Sudan’a yönelik BM yaptırımlarının diplomatik düzeyle 

sınırlandırılmasına sebep olmuştur. Sudan Hükümeti ise Darfur’da isyancılara karşı kullandığı 

silahları büyük oranda petrol gelirleri sayesinde satın alabilmiş; ayrıca “düşman” küresel 

güçlerin siyasî ve ekonomik çıkarları gereği isyancıları destekledikleri gerekçesiyle buradaki 

isyana daha sert bir karşılık vermiştir. Diğer bir ifadeyle petrol, isyancıların kazanmamasını 

sağlama konusunda Sudan Hükümeti’ne bir gerekçe sunmuştur. İç savaşın fiilî aktörleri olan 

isyancılar için de mücadelelerini sürdürme gerekçelerinden birisi petrol olmuştur. Petrol 

sayesinde hem mücadelelerini meşrulaştırmaya çalışmışlar hem de hükümetin sunduğu barış 

anlaşmalarını kabul etmemek için “petrol gelirinden pay almak” gibi gerekçeler öne 

sürmüşlerdir.48 

Darfur’a ilişkin olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin ön ayak olduğu “soykırım” 

karşıtı kampanyalar, buradaki olayların uluslararası medyadaki yansıtılış biçimi ve bu 

propagandanın topladığı destek Nijerya/Biafra’daki gibi reelpolitik bir boyut taşımaktadır. 

Biafra ayrılıkçılığını destekleyen Fransa, Avrupa’da başarılı bir propaganda faaliyeti yürütmüş; 

Biafra, uzun süredir bir insanî dram yaşayan, “özgürlük ve soykırım arasında kalmış bir ulus” 

olarak takdim edilmiştir. Bu propaganda hem İngiltere halkı nezdinde taraftar bulmuş, hem de 

siyasî düzeyde İngiliz İşçi Partisi tarafından desteklenmiştir.49 Biafra’da İngiltere ve Fransa 

kendi enerjeopolitik çıkarları doğrultusunda iç savaşa taraf olurken Darfur Sorunu’nun 

uluslararasılaşmasında ABD ve Çin’in çatışan çıkarlarının rol oynadığı söylenebilir. 

SONUÇ 

Savaş ve çatışmalarda rol oynayan sınırsız değişken vardır. Birim düzeyindeki bu 

değişkenlerden biri de enerji kaynaklarıdır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı da dâhil olmak üzere 

                                                           
47 Mark Duffield, Global Governance and The New wars: The Meaning of Development and Security, Zed Books, 

Londra, 2001. 
48 Mürsel Bayram, Darfur Sorunu’nun Uluslararası Boyuta Taşınmasında Küresel Enerji Politikalarının Rolü, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2013.  
49 Childs, Britain since 1945: A Political History, s. 119. 
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1914 ile 1982 yılları arasında yaşanan 12 büyük uluslararası çatışmada enerji kaynaklarına 

erişimin büyük rolü olmuştur. Aynı durum iç savaşlar için de geçerlidir. Dünya üzerindeki iç 

savaşlar incelendiğinde bunların daha çok kaynak yönünden zengin Afrika ülkelerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, kıtanın sosyo-politik ve ekonomik dinamikleri kadar 

enerjeopolitik dış müdahaleler ile de irtibatlıdır.  

Uluslararası ekonomi-politik rekabette büyük güçlerin hegemonya araçlarından biri 

olan enerji kaynakları, iç savaşlarda daha çok kimlik politikalarını meşrulaştırıcı bir araç olarak 

işlev görmektedir. Diğer bir ifadeyle, ekonomik şikâyetler etno-politik mobilizasyonu 

güçlendirmektedir. Hırs ve şikâyet unsurlarını kullanabilen etkili bir liderliğin varlığı, etnik 

grubun politizasyon ve mobilizasyon düzeyini artırmaktadır. Dış faktörler ise grubun devlete 

karşı mobilize olma fırsatlarını belirlemektedir. Zira dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet 

gösteren isyancı örgütlerin çok azı egemen bir hükümetin silahlı kuvvetlerine meydan 

okuyabilecek büyüklüğe erişebilmektedir. Kimi örgütlerin başarılı, kimilerinin başarısız 

olması, giriştikleri savaşı finanse edebilecek dış desteğe ve kaynaklara sahip olup olmamalarına 

bağlıdır. Soğuk Savaş döneminde başarılı isyancı gruplar büyük güçlerden biri tarafından 

finanse ediliyorlardı. Bu dönemde rakip süper güçlerin patronajı altında yürütülen vekil 

savaşları, 1990’dan sonra “yeni savaş” konsepti doğrultusunda farklı stratejilerle devam 

etmiştir.  

İç savaş-dış müdahale-enerji kaynakları ilişkisi dönemsel olarak değişmiştir. Kolonyal 

dönemde doğrudan müdahaleler, Nijerya iç savaşı üzerinden örneklediğimiz neo-kolonyal 

dönemde çatışan tarafları destekleme, Angola iç savaşı üzerinden örneklediğimiz Soğuk Savaş 

döneminde vekil savaşları, Sudan iç savaşı örneğinde ise “yeni savaş” konseptinin etkili olduğu 

görülmektedir. Bu dönemde enerji arz ve ulaşım coğrafyaları üzerinde ABD’nin 

gerçekleştirdiği doğrudan ve dolaylı müdahaleler, temelde Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

yükselişinden kaynaklanan endişelerle bağlantılıdır.  
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ATASÖZLERİ VE DEYİMLERDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN İZLERİ: 

NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA 

 

THE TRACES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN PROVERBS AND 

IDIOMS: A QUALITATIVE STUDY 

 

Huriye İrem KALAYCI KIRLIOĞLU1 

Demet AKARÇAY2 

Mehmet KIRLIOĞLU1 

Özet 

Amaç: Toplumumuzdaki kadın-erkek eşitliğinin ve kadına yönelik şiddettin 

içselleştirilmesinde önemli bir yeri olduğu düşünülen atasözleri ve deyimlerin nitel 

araştırma deseni çerçevesinde analiz edilmesi ve yorumlanması bu çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. 

Yöntem: Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu sitesinden 

elde edilen ve anlamında ve içeriğinde “kadın” olan 74 atasözü ve deyim incelemeye 

alınmıştır. “Kadın”a yönelik olarak ele alınan 74 atasözü ve deyim üç araştırmacı 

tarafından nitel araştırma desenine uygun olarak analize tabi tutulmuş ve atasözleri ve 

deyimler anlamlarına uygun çıkarımlar yapılarak 3 ana tema altında toplanmıştır.  

Bulgular: “Kadın”a yönelik olarak ele alınan 74 atasözü ve deyime ilişkin temalar ve 

alt temalar şu şekilde sıralanmaktadır: (1) Algıda seçicilik: Kadının fiziksel özellikleri 

(n=16, %22), (2) Toplum kadını nasıl şekillendirdi? (n=34, %46) ve (3) Namus kimin 

için? (n=23, %32) 

Sonuç: Analize tabi tutulan atasözleri ve deyimler genelde kadına ilişkin olumsuz 

yargıya sahiptirler. Birçok atasözü ve deyimde kadına yasaklanan şeyler erkek için 

yasak değildir. Buna ek olarak kadının namusuna gelecek herhangi bir kuşkuda 

doğrudan kadın sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca kadın kendisi hakkında karar 

veremeyecek düzeydedir. Çünkü kadın öyle bir varlık olarak görülmektedir ki “O” 

verilebilir, evlendirilebilir. Genel olarak, toplumda erkek tarafından kabul edilen ve 

kadına da kabul ettirilen bir erkek üstünlüğü dikkat çekmektedir. Geleneksel toplum 

ya da aile yapımıza göre, günümüzde daha fazla rol ve özerklik kazanan kadın, yine 

de belli kalıpların dışına çıkmamakta, erkek de aynı şekilde modern toplumlardaki 

rolleri kabul etmekte zorlanabilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Kadın, Şiddet, Atasözleri ve Deyimler, Patriyarkal Görüş. 

 

Abstract 
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Objective: Theo bjective of this study is to be analyzed and expounded the proverbs 

and idioms, in the framework of qualitative study pattern, that are considered having 

an important place for interiorizing the equality of women and men and violence 

against women in our society.  

Method: Qualitative study pattern was used within the study. Totally 74 proverbs and 

idioms, which contains ‘woman’ in the meaning and content and were obtained from 

Turkish Language Association, were included. 74 proverbs and idioms that are aimed 

at embracing the violence against women are analyzed by the authors according to 

qualitative study pattern and three main topics were constituted as to inferences.  

Results: The main topics and subtitles of 74 proverbs and idioms that are aimed to the 

violence against women are arrayed as: (1) selective perception: physical 

characteristics of women (n=16, 22%), (2) how does the society reform the woman?  

(n=34, 46%) and for whom is the honor? (n=23, 32%). 

Conclusion: Many prohibitions for women are not valid for men according to many 

proverbs and idioms. Additionally, women are responsible for any doubt of her honor. 

Besides, women have no competence for making decision by herself. Generally, it is 

remarkable that there is a male dominance that is accepted by society and also dictated 

for women. Although women gain more roles and autonomy as to our traditional 

society or family structure, today they still have to move in the framework of limited 

role patterns and similarly men can have a great difficulty to accept the roles in the 

modern societies.  

Keywords: Woman, Violence, Proverbs and Idioms, Patriarchal View. 

 

Giriş 

 Kendi özgür irademizle gelmediğimiz bu dünyada var olmanın fiziksel 

temelleri (yemek, içmek, uyuma vs.) kadar içimize sindiği gibi yaşayıp mutlu olmak 

gibi psiko-sosyal boyutlar da vardır. Yaşamımızın duygusal, düşünsel ve davranışsal 

parçaları bütünlüğümüzün vazgeçilmez unsurlarıdır. Toplumsal yaşamda üstlenilen 

roller, öğrenilen davranış kalıpları, düşünce biçimleri, verilen kararlar ve yapılan 

seçimler kişilik ve kimlik için mutluluk ve mutsuzluk akışı yaratabilir. Bireyin duygu, 

davranış ve düşünce parçalarının birbiriyle uyumlu bütünlüğünün olması psiko-sosyal 

sağlıklılık göstergelerinden birisi olarak tanımlanabilir. Yaşam boyunca 

öğrenilenlerden, olgunlaşma ve psikolojik büyümenin göstergelerinden birisinin 

duygu, düşünce ve davranışları yönetme becerisine sahip olmadır belki de. Çünkü bu 

alanı yönetimde başarısızlık, mutsuzluklar, tepkisellikler ve bazen de acı deneyimler 

olarak kendini gösterebilir. Bu çalışmada duygulara derinlikli bakılmayacağı için 

ayrıntıya girilmeyecektir. Ancak temel duyguların dürtüsel yönünü vurgulamak 

önemlidir. Konumuzla ilgisi olan şiddet davranışı açlık, susuzluk, üreme, saldırganlık 

gibi dürtüsel boyutu içeren türden duygulanımın sonucu olarak ortaya çıkar. Güdüsel 

içeriği olan saldırganlığın yapıcı ve yıkıcı boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Şiddet, 

saldırganlığın yıkıcı boyutuna işaret eder. Toplumsal yaşam ve insani değerler, 

kültürle aktarılanlar insani duyguların estetik ve insanca yaşama özgü (sevgi, 

hoşlanma vs.) olanları seçmeye ve yaşamına yerleştirmeye yöneliktir. İnsanın 

ontolojik temeli dürtüselden estetik duyarlılık ve içine sinen mutluluk arayışına doğru 

olduğu için toplumsal yaşam daha güzele ve iyiye doğru evrilmektedir.  
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 Şiddet olgusunun epistemolojik olarak tarihinin Âdem ve Havva’nın 

birlikteliğine kadar dayandığını yani insanlığın başlangıcından beri var olduğunu 

söyleyebiliriz. Uygarlıkları yıkan, çağları başlatan unsurların dayandığı bütün 

savaşlar, insanlığın belirlediği bir “ötekini yok etme” mücadelesidir. Bu denli evrensel, 

bu denli yaygın olan şiddetin mağdur belki de daha güçsüz olan çocuk, özürlü, kadın 

ve yaşlıya dönük olanı da günümüz gerçekliğidir. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkesi 

kabul edilen Amerika’da her yıl 500 bin kadın kocası tarafından öldürülüyor, 2 milyon 

kadın kocası tarafından dövülerek yaralanıyor, 21 bin kadın da yine kocası tarafından 

hastanelik ediliyor (Tarhan, 2010, s. 353). Ülkemizde de kadınların %30’u şiddet 

mağduru olduğunu ifade ediyor (Bahadır, 2013, s. 173). Günümüzde şiddetin kayıtlara 

yansımayan boyutları olduğu gerçeği kadar, haftada 2-3 ölümcül şiddetin kadına 

yönelik boyutuyla görünür hale gelmesi ikilemiyle karşı karşıya kaldığımızı söylemek 

yanlış değildir. 

 Şiddet, yaşamın her alanında karşı karşıya kalınabilen bir davranıştır. Markette, 

toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, okullarda, sokakta, medyada, okunan 

kitaplarda, insanın kendisini en güvende hissetmesi beklenen aile ortamında şiddet 

içeren olaylarla karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle“Her ortamda şiddet ile 

karşılaşmak mümkünken şiddetin var olabilme sebebi nereden kaynaklanmaktadır? 

Şiddet insan doğasının bir unsuru mudur? Ya da ataerkil toplum yapısı şiddetin önemli 

bir sebebi midir?” gibi sorular kritik sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin 

birçok nedeni olmakla beraber örneğin Gümüş’e (2006, s. 15) göre şiddetin nedenini 

açıklama konusunda “güce sahip olma ve zorlama” önemli faktörler olarak 

görülmektedir. Zorlama olgusu gücün varlığından geliyorsa, güç sahibi kişi isteği 

yerine getirilmediğinde ne yapacağına kendisi karar verebilme hakkına sahip olduğu 

için zorlama eylemi gerçekleşmemiş olsa dahi şiddetten söz etmek mümkündür. 

 Şiddetin insanın doğasında olduğu ve doğuştan gelen bir davranış olduğunu 

kabul etmek, “güç sahibi olmak ve gücü elinde bulundurmak için başvurulabilecek bir 

davranış olduğu, doğuştan getirildiği için değiştirilemez olduğu” düşüncesini 

pekiştirmesi nedeniyle eleştirilmektedir (Hatiboğlu, 2008, s. 98). Oysa şiddetin 

çevreden öğrenilen bir davranış olduğu konusunda yaygın bir kanı bulunmaktadır. 

Örneğin Hatipoğlu’na (2008, s. 107) göre bilişsel kabullerden etkilenen şiddet 

davranışı model alma ile yakından ilişkilidir. Bu durum erkeğin babasını ya da 

yakınındaki başka bir erkek figürünü model almasıyla oluşmaktadır. Nitekim 

“patriyarkal görüş” (Hatipoğlu, 2008, s. 98) diğer bir ifade ile ataerkil görüş kadına 

yönelik şiddet algısının toplum tarafından içselleştirilmesinin en önemli nedeni olarak 

görülmektedir. Başka bir ifade ile patriyarkal görüş, toplumda kabul gören kadının 

rolüne ve maruz kaldığı şiddete kayıtsız kalınmasını açıklayabilmektedir. Patriyarkal 

görüş ile paralel olarak feminist yaklaşım aile içi şiddeti kadının insani gelişimini ve 

olanaklarını etkileyen bir insan hakları ihlali olduğunu ve bu durumun ataerkil toplum 

yapısının bir yansıması olduğunu belirtmektedir (Mavili Aktaş, 2006, s. 131; Özateş, 

2009, s. 102). 

 Şiddet, görülen her alanda olduğu gibi, sadece fiziksel şiddet olarak 

görülmemekte, psikolojik şiddet de maruz kalanların hayatını olumsuz 

etkileyebilmektedir. Kadının maruz kaldığı psikolojik şiddetin geleneksel toplum 

yapımızdaki yerini açıklamaya çalışmak, bugün modern diye isimlendirdiğimiz 

toplumumuzda nasıl değişen ya da değişmeyen bir algı kazandığını belirlemeye 
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yardımcı olacaktır. Bu nedenle, toplumumuzdaki kadın-erkek eşitliğinin ve kadına 

yönelik şiddettin içselleştirilmesinde önemli bir yeri olduğu düşünülen atasözleri ve 

deyimlerin nitel araştırma deseni çerçevesinde analiz edilmesi ve yorumlanması 

amacını taşıyan bu çalışmada öncelikle “şiddet, şiddet türleri, aile içi şiddet ve kadına 

yönelik şiddet ve tarihsel süreçte kadın” gibi başlıklarla konu ele alınmaya 

çalışılacaktır.  

 

Şiddet ve şiddet türleri 

 Sindirme ve kontrol etme amacı taşıyarak güç kullanımını ifade eden şiddet 

(Çelik, 2014, s. 247) en basit tanımıyla, bireyin fiziksel, sosyal ve psikolojik 

bütünlüğüne zarar veren, birey üzerinde baskı yaratan bireysel ve/veya toplumsal 

davranışlar bütünüdür (İçağasıoğlu Çoban, 2014, s. 158). Bir başka ifadeyle şiddet, 

karşı tarafa yönelik fiziksel saldırı, zorlama ve duygusal ve psikolojik olarak olumsuz 

etki yaratabilecek olgulardır (Kocacık, 2001, s. 2). Literatürdeki şiddet tanımlarına ek 

olarak Türk Dil Kurumu (2014) da şiddeti “kaba güç”, “duygu veya davranışta aşırılık” 

olarak tanımlamaktadır. 

 Hem toplumsal hem de bireysel unsurlarla ilişkili bir edim olan şiddet (Mavili 

Aktaş, 2006, s. 33-37; Bilican Gökkaya, 2011a, s. 131) türlerini fiziksel, duygusal 

(psikolojik), cinsel ve ekonomik olmak üzere dört ana başlığa ayırmak mümkün 

olduğu gibi (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008, s. 7-8, Bilican Gökkaya, 2011b, 

s. 104), “sosyal şiddet”i de barındıran beşli bir sınıflama yapmak mümkündür (Can, 

2013, s. 204; İçağasıoğlu Çoban, 2014, s. 158; Çelik, 2014, s. 247). 

 Kadın cinsiyetine bağlı kalarak açıklamak gerekirse, kadına yönelik fiziksel 

şiddet, onu itip kakma, dövme kısacası onu fiziksel anlamda darp etmedir (Bilican 

Gökkaya, 2011b, s. 104; İçağasıoğlu Çoban, 2014, s. 158). Fiziksel şiddetin yanı sıra 

duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet de birey üzerinde yıkıcı etkiler yapabilen şiddet 

türleri olarak ortaya çıkmaktadır (Can, 2013, s. 204). Buna bağlı olarak duygusal şiddet 

fiziksel bulgular olmamasına rağmen kadında derin yaralara sebep olacak şekilde onu 

aşağılama, tehdit etme, suçluluk duygusu uyandırma, ihmal etme gibi davranışlardır 

(İçağasıoğlu Çoban, 2014, s. 158). Evlilik durumunda bile olsa kişinin isteği dışında 

cinsel ilişkiye zorlama, cinsel organlarına zarar verici davranışlarda bulunma, fuhuşa, 

enseste, kürtaja zorlama, laf atma, sarkıntılık etme ve diğer cinsel içerikli davranışlar 

(Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008, s. 8; İçağasıoğlu Çoban, 2014, s. 158) da 

cinsel şiddet olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik şiddet ise kişiye para vermemek, 

gelirin nasıl harcanması konusunda danışmamak, çalışma hayatına katılımı 

engellemek, iş hayatını etkileyecek kısıtlamalarda bulunmak olarak açıklanmaktadır 

(Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008, s. 8; İçağasıoğlu Çoban, 2014, s. 158). 

 Literatürde bu başlıklar altında açıklanan şiddet türlerine ek olarak “sosyal 

şiddet” diye adlandırılan bir şiddet türünün daha olduğu vurgulanmaktadır 

(İçağasıoğlu Çoban, 2014, s. 158; Çelik, 2014, s. 247). İçağasıoğlu Çoban (2014, s. 

158), “sosyal şiddet”i,  kadına yönelik bir şiddet türü olarak ele almakta ve “erken 

yaşta evlendirmek, eğitim-sağlık hizmeti almasını engellemek, zorla evlendirmek, 

namus kavramı çerçevesinde kadına yaklaşmak, iş yerinde yükselmesine izin 

vermemek” şeklinde açıklamaktadır.  
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Aile içi şiddet-kadına yönelik şiddet 

 “Oğlan atadan (babadan) öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki 

biçmeyi” atasözünden de anlaşılacağı üzere erkek çocuk, erkeklerin yapması gereken 

şeyleri babasından, kız çocuk da kadınların yapması gereken şeyleri annesinden 

öğrenir; anne ve baba bunları bilmiyorsa çocuktan böyle şeyler beklenemez. 

Dolayısıyla şiddet de diğer birçok davranış gibi öğrenilen bir davranıştır (Bilican 

Gökkaya, 2011b, s. 110) ve özellikle aile içinde öğrenilen bir davranıştır (Can, 2013, 

s. 208-209). Öğrenilen bir davranış olduğu için de döngüseldir ve nesilden nesile 

aktarılarak günlük yaşamın parçası olarak görülmektedir (İçağasıoğlu Çoban, 2014, s. 

166). Bir anlamda aile içinde şiddetin bir sorun çözme yöntemi olarak kullanıldığını 

görerek büyüyen bir çocuk ileride kendi yaşantısında da aynı davranışı 

uygulayabilecektir. Can’a (2013, s. 208-209) göre aile, sadece kadına yönelik şiddetin 

öğrenildiği yerlerden biri değil aynı zamanda cinsiyet ayrımcılığının temelinin 

oluştuğu yerlerden biridir. Bir diğer ifade ile aile, sosyalleşme süreçlerinde kız ve 

erkek çocuklar arasında yapılan cinsiyet ayrımcılığı ve ortaya çıkabilecek olumsuz 

davranış ve tutumların temelini oluşturmaktadır.  

 Aile içi şiddet konusunda dikkat çeken bir nokta olarak şiddet uygulayanların 

önemli bir bölümünü erkeklerin oluşturmasıdır ve ataerkil toplum yapısını 

benimseyerek sosyalleşen bireylerin büyük bir çoğunluğunun da şiddet uygulayan 

erkeklerin bu davranışını bir sorun olarak görmemeleri ve hatta söz konusu erkeklerin 

kendilerini de bu konuda sorumlu olduklarını düşünmemeleridir (Çelik, 2014, s. 247-

248). Çünkü aile içi şiddet bir anlamda erkeğin kadın üzerinde otorite ve kontrol sahibi 

olma arzusunun bir yansımasıdır (Yaşartürk, 2012, s. 16). Türkiye’de Kadına Yönelik 

Aile İçi Şiddet Araştırması (2009) sonuçları da bu durumu destekleyecek türdedir. 

Örneğin araştırmaya katılan evlenmiş kadınların %14’ü “bazı durumlarda erkekler 

eşini dövebilir” diye düşünmekte, kadınların %31’i “kadın istemese bile, eşiyle cinsel 

ilişkiye girmek görevidir” diye düşünmekte, araştırmaya katılan evlenmiş kadınların 

%18’i erkeğin uyguladığı şiddetin nedeni olarak “kadınla ilgili nedenler” cevabını 

vermektedir. Kadınla ilgili nedenler, daha çok kadının şiddetten kendini sorumlu 

tuttuğu durumlarda geçerlidir ve kadının cinsel ilişkiyi reddetmesi, kadının erkeğin 

sözünü dinlememesi, kadının erkeği kıskanması, kadının ev işlerini aksatması ve 

kadının kendini suçlaması cevaplarını içermektedir. Türkiye’de eşi/birlikte olduğu 

kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların yüzde %49’u yaşadıkları 

şiddeti kimseye anlatmadıklarını belirtmektedirler. Araştırmanın en dikkat çekici 

sonuçlarından bir diğeri de toplumsal yapının cinsiyetçi olması kadına yönelik şiddetin 

devamına katkı sağladığıdır. Benzer olarak yapılan bir başka araştırmadaki kadınların 

%49’unun şiddet gördüğü ve %48’inin kimseye söyleyemediği; çalışan kadınların 

%44,1’inin, çalışmayan kadınların da %41,1’inin şiddet mağduru olduğu ve en az bir 

kez hamile kalmış her 10 kadından birinin gebeliği sırasında dayak yediği (Tekin, 

2011) ortaya koyulmaktadır. 

 Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere ataerkil toplum özelliği görülen ülkemizde 

kadınların önemli bir kısmı erkeklerin kendileri üzerinde söz sahibi olmalarını, 

kendilerine uygulanan şiddetin “haklı sebepler”i olabileceğini, her ne olursa olsun 

kadınların “kadınlık görevleri”ni yerine getirmeleri gerektiğini ve bunların aile içinde 
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kalması gerektiğini düşünmektedirler. Yani bir anlamda “Kol kırılmakta; ancak yen 

içinde kalmaktadır”. 

 

Tarihsel süreçte Türk kadını 

 Tarihsel süreçte Türk kadını üç grupta değerlendirilebilir (Sönmez, 1966-1969, 

s. 19; Kaplan, 1988, s. 99): (1) İslâmiyet’ten önce ve göçebelik devrinde kadın, (2) 

Yerleşik medeniyete ve İslâmî kültür çevresine dâhil olduktan sonra kadın, (3) Batı 

medeniyeti tesiri altına girdikten sonra kadın. Kaplan (1988, s. 99), göçebe kültüründe 

yani İslamiyet öncesinde dinin kadın ve erkek arasında set oluşturmadığını 

belirtmektedir. İslamiyet öncesinde Türk kültürünün iffet ve sadakat sembolü olan ve 

saygın bir yere sahip olan kadın, sonrasında erkeğin önünde engel teşkil eden ve evde 

zapt edilmesi gereken bir konumda yer almaktadır (Anıl, 2004, s. 96). Yine İslamiyet 

öncesi Orta Asya Türk devletlerinde kadının sözü ve miras hakkı erkekle eşitken ve 

kadın çocukları üzerinde hak sahibi olup istediği takdirde boşanabilirken (Aydın, 

2013, s. 279), İslamiyet sonrasında bu durum değişikliğe uğramıştır.  

 İslam toplumlarındaki yaygın ilişki tarzı, kadının kabullenici bir konumda 

olduğu ve müşfik özellikler gösterdiği görücü usulü evliliklerdir. Bu evliliklerde 

erkeğin hesap verme yükümlülüğü yok iken hegemonik biçimde evliliğin sürdürülmesi 

esastır (Akgül Sarpkaya, 2013, s. 39). 11. yy’da İslamiyet’i yeni kabul etmiş bir 

toplumun ferdi olarak bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirme ve bunu topluma 

anlatma gayreti taşıyan Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig adlı eserinde kadını 

“toplumsal hayatta fazla yeri olmayan pasif bir karakter” olarak ifade etmektedir 

(Anıl, 2004, s. 92). İslamiyet sonrası kadının yerine bakıldığında İslamiyet öncesine 

göre hayattan soyutlandığı görülmektedir (Yılmaz, 2004, s. 111). Bir anlamda kadın 

egemenli bir toplumdan erkek egemenli bir topluma doğru hızlı bir kayma meydana 

gelmiştir. 

 Türkiye’de kadın ile ilgili toplumsal düşünce tarzını belirleyebilmek için 

İslamiyet’in ve Osmanlı toplum yapısının etkisini incelemek gerekecektir. İslamiyet’in 

kadının özgürlüğünü sınırlayıcı ve kadın üzerinde hâkimiyet kurma anlayışı 

Osmanlı’da da etkili olmuş, Osmanlı’nın son dönemlerinde kadınların aydın sınıf 

içinde yer alma çabaları ve kadınlara verilen eğitim hakları dönemin yapısı gereği 

diğer devletlerin güdümünde olmasından dolayı istenilen seviyeye ulaşamamıştır 

(Avcı, 2007, s. 15). Bunun etkisini mezar taşlarında dahi görmek mümkündür. 

Osmanlı döneminde erkeklerin mezar taşlarında yaşarken imza attıkları, başarıları ve 

yaptıkları olumlu şeyler yazılırken, kadınlarda çocuk sahibi olması durumunda çiçek 

resmi bulunmaktaydı. Eğer kadın çocuk sahibi değilse yaşamı boyunca yaptıklarının, 

yeteneklerinin mezar taşında yeri yoktu (Akgül Sarpkaya, 2013, s. 34). 

 Kadın-erkek eşitliğinin yalnızca sözde kaldığı bir coğrafyada yaşarken (Turgut, 

2011), modernleşme ve kültürel-ekonomik gelişmişlik düzeyinin kadın-erkek 

ilişkilerindeki muhafazakârlığı etkileyen önemli bir neden olduğunu belirtmek 

gerekmektedir (Akgül Sarpkaya, 2013, s. 39). Modernleşme ile birlikte, ataerkil 

ilişkiler zinciri de kadına yönelik uygulanan toplumsal çifte standardı 

meşrulaştırmaktadır (Can, 2013, s. 214). Aslında toplumsal yaşam alanlarına 

bakıldığında Karınca’ya (2010, s. 325) göre  “en büyük eşitsizlik, eşit durumda 

olmayanlara eşit davranmaktır”. Kadın-erkek eşitsizliğinin, cinsiyet ayrımcılığının en 
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belirgin şekilde ortaya çıktığı alanlar ekonomi, siyaset, eğitim ve sosyal yaşamdır 

(Demirbilek, 2007, s. 20). Beşeri kalkınmada bu ayrımı çözmeye çalışırken konuyu 

sosyal, toplumsal ve siyasi anlamda cinsiyet eşitsizliğinden ayrı düşünmek mümkün 

değildir (Şimşek, 2010, s. 243). Kadının gerçekleştirme hakkının tanındığı, 

yeteneklerini geliştirebildiği bir ortamda cinsiyetçi bakışın olmayacağını 

söyleyebiliriz. 

 Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk kadınının hak ettiği yeri edinebilmesi için 

birçok yasal düzenleme yapılmasına rağmen halen uygulamalarda İslamiyet’in 

kabulüyle birlikte Osmanlı Devleti’nde de ikinci planda kalan kadın yaklaşımlarının 

izleri görülmektedir. Kadın ve erkeğin farklı iki cins olarak değerlendirilmesi şüphesiz 

doğaldır. Ancak cinsiyet olarak farklı olmaları toplum içinde kadının söz sahibi 

olmamasını, ayrıştırılmasını, güçsüz, yetkisiz, edilgen bir konuma sokulmasını kabul 

etmek anlamına gelmemektedir.  

 Ülkemizde kadın-erkek eşitsizliğini ve kadının varlığına yönelik ölümcül 

şiddeti tek değişkenli açıklamanın yetersiz ve güçsüz yanları vardır. Cumhuriyetin 100 

yılına yakın tarihinde de önceki dönemlerde de kadına yönelik istenmeyen pozisyonun 

istendik hale gelmesi sürecine kadının katılım ve sorumluluğunun, iradi çabasının da 

önemli olduğu açıktır. Eğitim hakkı, istihdam hakkı, kadının toplumda kendini 

gerçekleştirme hakkı elde etmesinde iradi katılımı ve seçiminin de rolü olduğuna 

inanılmaktadır. 

 

Atasözü ve deyimlerde kadın 

 Türk Dil Kurumu’na (2014) göre atasözü “uzun deneme ve gözlemlere 

dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav, 

darbımesel” anlamında iken deyim “genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine 

özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir” anlamında kullanılmaktadır. Hem 

atasözlerinin hem de deyimlerin kalıplaşmış anlatımlar olduğu konusunda fikir birliği 

bulunmaktadır (TDK, 2014; Özkan ve Gündoğdu, 2011, Sinan, 2001). Atasözleri “bir 

olaydan ders çıkarılmasını” amaçladığından (Sinan, 2001, s. 136) atasözlerinde bir 

“nasihat” söz konusu iken deyimlerde “yargının durumsallığı” söz konusudur (Özkan 

ve Gündoğdu, 2011, s. 1136).  

Literatürde atasözleri ve deyimlerin ideolojik bir tarafı olduğu belirtilmektedir 

(Alazgözlü, 2009, s. 46). Diğer bir ifade ile “sözlü kültür geleneği” olarak adlandırılan 

atasözleri ve deyimler geçmişten günümüze kültürün taşıyıcı neferleri olmakla beraber 

aynı zamanda “toplumun hayata bakış açısını” yansıtmaları nedeniyle önemli 

görülmektedir (Özkan ve Gündoğdu, 2011, s. 1133). Çalışmamız kapsamında yer alan 

kadınların eğitim ve sağlık hizmeti almasını, iş yaşamına ve sosyal yaşama katılmasını 

ve bireysel hakların kullanılmasını engelleyen toplumsal mekanizmalara (İçağasıoğlu 

Çoban, 2014, s. 165) atasözleri ve deyimlerin ne derece katkı verdiğini ifade etmek 

önemli ve yerinde olacaktır. Çünkü atasözleri ve deyimler bir toplumun siyasi 

düşüncesi, dini inancı ve toplumsal özellikleri ile ilgili geçmişini ortaya koyabilme, 

geçmişi ve şimdiki kültürü ile ilgili önemli çıkarımlar verebilme özelliği taşımaktadır 

(Özkan ve Gündoğdu, 2011, s. 1135-1136). Ülkemizde hem sosyal yaşantıda hem de 

politikalarda kadına yönelik fiziksel şiddet dışında kalan diğer şiddet türlerinin göz 
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ardı edilmesi gerektiği inancını etkili kılan bir düşünce desteklendiğinden (Hatiboğlu, 

2008, s. 101) atasözleri ve deyimlerin bu durumun neresinde yer aldığını araştırmak 

önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir. Ancak ortak bilinçaltının bir unsuru 

olarak atasözleri ve deyimlerin, ekonomik, siyasal, eğitim vb. pek çok kurumsal ağın 

parçalarından sadece biri olduğu düşüncesi her zaman akıllarda yer etmesi 

gerekmektedir. 

 

Yöntem 

Araştırma deseni 

 Araştırma, nitel araştırma yöntemine göre dizayn edilmiştir. Bir toplumu ve 

kültürü oluşturan bireylere ve gruplara ait kavramların, kalıpların, davranışların 

göreceli bir şekilde incelenmesini ifade eden kültür analizi, çalışmamızın temel 

yöntemini oluşturmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 76). Bir topluma ait kalıplaşmış 

ifadeler olan deyimler ve atasözleri belirlendikten sonra, ifadelerin temelinde hangi 

kültürel anlamları taşıdığı, bu ifadeler oluşturulurken bireylerin ya da grupların hangi 

koşullardan ve faktörlerden etkilendikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, 

söylemlerdeki vurguların anlamları ve ifadeler arasında bağlantı kurmaya yardımcı 

olan anlatı analizi ve son aşama olarak ise deyimlerin ve atasözlerinin konularına göre 

sınıflandırılması, sınıflar arasında bağlantı kurulması ve anlam bütünlüğünün 

sağlanması için tematik analiz yöntemi kullanılmıştır (Glesne, 2012). Çalışma, 

oluşturulan ana temaların daha iyi irdelenmesi ve açıklanabilmesi için konu ile ilgili 

dağınık halde bulunan gereçlerin pragmatik bir görevi yerine getirmek için bir araya 

getirilmesi ya da kullanılması olarak tanımlanan brikolaj tekniğinin gerekleri 

kullanılarak literatürde bulunan konuyu destekleyici çalışmaların bakış açısı ile 

desteklenmiştir (Neuman, 2010). 

 

Araştırma soruları 

 Kadına yönelik cinsiyetçi bakışa etki eden pek çok unsur olduğu, bu alanların 

değişim ve dönüşümlerin doğrusal bir nedensellikle değil, çok boyutlu bir döngüsellik 

içinde ele almanın metodolojik yanılgılara götürmeyeceğine inanılarak (Mavili Aktaş, 

2013) aşağıdaki araştırma soruları oluşturulmuştur. Bunlar: 

1. Toplumda kadına yönelik ifadelerde kadının hangi özellikleri ön plana çıkmaktadır? 

2.    Kadın, erkeğin ötekisi olarak mı toplumda yer edinmektedir? 

3. Geçmişten günümüze toplumun etkilendiği kavramlar, ifadeleri nasıl 

etkilemektedir? 

 

Verilerin toplanması 

 Çalışmada kullanılan verilere Türk Dil Kurumu resmi internet sitesi aracılığı 

ile ulaşılmıştır. İlgili sitedeki atasözleri ve deyimler sekmesinde yer alan, anlamında 

ya da içeriğinde “kadın” kelimesi olan tüm atasözleri ve deyimler taranmıştır. “Adam 

sözcüğü daha çok ‘insan’ sözcüğünü karşılama amaçlı, hem kadın hem erkek cinsiyetin 
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üst kavramı olarak” (Özkan ve Gündoğdu, 2011, s. 1143) kullanıldığından “adam” 

sözcüğü ile kurulan atasözleri ve deyimler kapsam dışı bırakılmıştır. Toplamda 221 

atasözü ve deyime ulaşılmış olup bunlardan anlamında ve içeriğinde her iki cinsiyete 

de hitap edenler ve “kadın” ile ilgili olmayanlar inceleme dışı bırakılmıştır. Sonuç 

olarak sadece “kadın”a yönelik 74 atasözü ve deyim incelemeye alınmıştır. “Kadın”a 

yönelik olarak ele alınan 74 atasözü ve deyim üç araştırmacı tarafından nitel araştırma 

desenine uygun olarak, analizler ve anlamlarına uygun çıkarımlar yapılarak üç ana 

tema altında toplanmıştır. Ayrıca temalar altında alt temalar oluşturularak konuya 

derinlik kazandırılmaya çalışılmıştır. 

Tablo 1: Çalışma kapsamına alınan atasözleri ve deyimler 

“Kadın” ile ilgili 

atasözü ve deyimler 

İncelemeye 

alınan deyim 

İncelemeye 

alınan atasözü 

Toplam incelemeye 

alınan atasözü ve deyim 

221 41 33 74 

 

Bulgular 

 Atasözleri ve deyimlerde kadına yönelik şiddetin izlerini analiz etmek 

amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen veriler üç ana başlık altında analiz 

edilmiştir. Bunlar;  

1. Algıda seçicilik: Kadının fiziksel özellikleri 

2. Toplum kadını nasıl şekillendirdi? 

3. Namus kimin için? başlıklarıdır.  

 Araştırmacılar tarafından söz konusu başlıklar üç ana tema ile 

çerçevelendirilmiş, sonrasında ana temalar alt temalara bölünmüştür.  İlgili alt temalar 

tablo 2 ve atasözleri ve deyimlerin alt temalara göre yayılımı ise tablo 3’de 

verilmektedir. 

 

Tablo 2: Çalışmaya ilişkin ana ve alt temalar 

Ana Tema Alt Tema 

Algıda seçicilik: Kadının fiziksel özellikleri İnce belli mi, kalem kaşlı mı, al yanaklı mı? 

Toplum kadını nasıl şekillendirdi? 

Kadının sosyal ve ekonomik rolü 

Etken erkek: Güç, İktidar, Yetki – Edilgen 

kadın: “Eri”yle var olan, doğuran 

Kadını “karı” olarak seçerken dikkat edilecek 

hususlar 

Namus kimin için? 
Namussuz kadınlar 

Namuslu erkekler 
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Tablo 3: Alt temalara ilişkin atasözleri ve deyimlerin yayılımı3 

Alt Temalar Atasözleri Deyimler N % 

İnce belli mi, kalem kaşlı mı, al yanaklı mı? 1 15 16 22 

Kadının sosyal ve ekonomik rolü 11 2 13 17 

Etken erkek: Güç, İktidar, Yetki – Edilgen kadın: 

“Eri”yle var olan, doğuran 
10 6 16 22 

Kadını “karı” olarak seçerken dikkat edilecek 

hususlar 
5 - 5 7 

Namussuz kadınlar 4 14 18 25 

Namuslu erkekler 1 4 5 7 

TOPLAM 32 41 73 100 

 

Algıda Seçicilik: Kadının Fiziksel Özellikleri 

İnce belli mi, kalem kaşlı mı, al yanaklı mı? 

“at gibi” (D): Vücudu iri yarı olan (kadın). 

“ayın on dördü gibi” (A): Yüzü çok güzel (kadın veya kız). 

“bebek gibi” (D): Çok güzel (kadın); 2) bebeğe yakışır bir biçimde 

“bıldırcın gibi” (D): Kısa boylu, dolgunca, alımlı (kadın). 

“bir içim su (gibi)” (D): çok güzel (kadın) 

“cami yıkılmış ama mihrabı yerinde” (D): Yaşlandığı hâlde güzelliği bozulmamış (kadın) 

anlamında kullanılan bir söz. 

“fıstık gibi” (D): Dolgun, besili ve canlı; çok güzel; alımlı, çekici (kadın). 

“huri gibi” (D): Çok güzel (genç kadın). 

“lokum gibi” (D): Tatlı, güzel, yumuşak; çok güzel (kadın). 

“cadı gibi” (D): Saçı başı dağınık, tırnakları uzun ve pis (kadın); çok becerikli 

“kraliçe gibi” (D): Gösterişli ve ağır giyinmiş, güzel (kadın). 

“katana gibi” (D): İri yarı (kadın). 

                                                           
3 Çalışmanın literatür kısmında yer alan bir atasözü “Aile içi şiddet-Kadına yönelik şiddet” başlığı altında 
kullanılmıştır. Bu nedenle bu atasözü alt temalara eklenmemiştir. 
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“teleme peyniri gibi” (D): Tombul ve beyaz tenli (kadın). 

“sülün gibi” (D): Boylu boslu ve yürüyüşü güzel (kız veya kadın). 

“taş bebek gibi” (D): Çok güzel fakat genellikle soğuk ve donuk (kadın). 

“iki dirhem bir çekirdek” (D): Çok güzel ve özenli giyinmiş 

 Kadınların dış görünüşüyle ilgili olarak yer alan atasözü ve deyimler yukarıda 

verilmiştir. Kadın ile ilgili incelenen atasözleri ve deyimler içerisinde kadınların fiziki 

görünüşleri ile ilgili olarak oldukça fazla atasözü ve deyim bulunmaktadır (n=16, % 

22). Bu durum sadece atasözleri ve deyimlerde geçerli olmamakta örneğin önemli 

edebi eserlerde, halk şiirinde, reklamlarda da kadının fiziki görünüşünün önemli 

olduğu vurgusu görülmektedir. Dede Korkut Kitabı’nda kadına yönelik hitapları 

inceleyen Şen (2008, s. 627), erkeğin eşi konumundaki kadına yönelik hitaplarında 

çoğunlukla karşı tarafın dış görünüşü ve fiziksel özelliklerinden yararlanıldığını, eşin 

boyu, saçı, kaşı, ağzı, yanağı ve giysisinin çeşitli yönlerden nitelendirildiğini 

belirtmektedir. Karacaoğlan’ın şiirlerinde de sevgililerin “giyim-kuşamları, saçları, 

gözleri, boyları, yanakları, ince belleri, benleri ve zülüfleri ile ete kemiğe bürünmüş 

yaşayan varlıklar” olarak tanımlandığı görülmektedir (İmik ve Deniz, 2011, s. 934). 

Konu ile ilgili olarak İmançer ve İmançer (2002) tarafından televizyon reklamlarının 

incelenmesiyle ortaya çıkarılan çalışmada, kadınların dış görünüşleriyle tanıtım 

yapıldığı ve cinselliklerinin dış görünüşlerindeki çekicilik ve mükemmel 

güzellikleriyle birlikte sunulduğu ifade edilmiştir. Aynı çalışmada, reklamlardaki odak 

noktası erkek olduğu için, erkeği etkilemek adına modern kadın profili kendine 

güvenen duruş sergileyen ve kusursuz güzelliği olan kadınlarla çizilmeye çalışılmıştır 

(İmançer ve İmançer, 2002, s. 17). Bu tip bir yaklaşım erkeklerden ziyade güzel ve 

gösterişli olmak yalnızca kadınların işiymiş gibi bir düşüncenin hakim olmasına ve 

özellikle ev kadınlarının birçoğunun özgüven eksikliği ve yuvasını koruyamama 

içgüdüsü nedeniyle estetik ameliyatlara yönelmesine neden olduğu vurgulanmaktadır 

(Soysal, 2011).   

 

Toplum Kadını Nasıl Şekillendirdi? 

 

Kadının sosyal ve ekonomik rolü 

“avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar” (A): Öyle kadınlar vardır ki bir aileye düzen verir, 

mutluluk getirir; öyle kadınlar da vardır ki ailenin düzenini, mutluluğunu bozarlar. 

“yuvayı dişi kuş yapar” (A): Evin kadını anlayışlı, idareci ve tutumlu olursa ancak o zaman evde 

dirlik düzenlik sağlanır. 

“kör (kesmez) bıçak ele (yavuz), iş bilmeyen avrat dile (yavuz)” (A): Kör bıçak işe yaramaz 

ama insanın elini keser; iş bilmeyen kadın da çok konuşmaktan başka bir şey yapmaz 

“evi ev eden avrat” (A): Bir evin dirlik ve düzenini kadın sağlar. 
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“avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar” (A): İş bilen kadın, 

elverişsiz gereçle güzel şeyler meydana getirir, iş bilmeyen kadın ise en iyi gereci kullansa bile bir 

şey yapamaz. 

“saçını süpürge etmek” (D): Kadın özveri ile çalışıp hizmet etmek 

“erim er olsun da yerim çalı dibi olsun” (A): Kadının kocasının fakir olması önemli değildir, 

yeter ki aile sorumluluklarını yerine getirsin. 

“doğuran avrat Azraili yenmiş” (A): Yeni doğan çocuğu sürekli ölen kadın doğurmaktan 

usanmazsa elbet bir gün isteğine kavuşur 

“baba (evlat, oğul) ekmeği zindan ekmeği, koca (er) ekmeği meydan ekmeği” (A): Bir kadın 

için babasının veya çocuğunun evinde barınıp onların eline bakmak çok kötü bir durumdur; onun 

gönül ferahlığı ile yaşayacağı yer, kocasının evi, serbestçe harcayacağı para kocasının parasıdır. 

“er ekmeği, meydan ekmeği” (A): Kadın, kocasının kazancını rahatça yer. 

“erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer” (A): Kendini bir erkeğe beğendirmek isteyen 

kadın, ona güzel yemekler hazırlamalıdır. 

“erkek getirmeyi, kadın yetirmeyi bilmeli” (A): erkek çalışıp kazanmakla, anne tasarruflu 

olmakla yükümlüdür. 

“karılık etmek” (D): Evli bir kadın kocasına olan görevini yerine getirmek; erkek için döneklik 

etmek, hile yapmak. 

 Yukarıda verilen atasözü ve deyimlerden anlaşılacağı gibi erkek evin geçimini 

sağlama, kadını idare etme gibi rollere sahipken; kadın yemek yapma, çocuk doğurma, 

erkeğe eş, çocuklarına ana olma rolündedir. Kadın üreten, yaratan bir kişiden çok 

erkeğin getirdiğini tüketen, edilgen bir kimlikte gösterilmektedir. Eliuz’a (2011, s. 

224) göre kadına yüklenen rol toplumsal örf, adet ve kurumlarca yüklenmekte ve bu 

rol biyolojik, ekonomik ve psikolojik yazgının yükledği bir rol olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Toplumda kadın ve erkeğe yüklenen roller ataerkil özelliklere göre şekillenmiştir. 

Buna göre erkek yalnızca erkek olduğu için kadından ve çocuklardan daha güçlüdür. 

 Bu güç hem fiziki hem de psiko-sosyaldır. Bu nedenledir ki kadınlar erkeklerin 

her dediğini yapmalı ve ona bağlı kalmalıdır. Aksi bir durumda erkeğin uygun gördüğü 

şekilde cezalandırılması gerekli ve olasıdır (İçağasıoğlu Çoban, 2014, s. 160). Türk 

toplumunda kadının aile içi ilişkileri düzenleme ve dengeleme rolü olduğu genel kabul 

gören bir anlayıştır (Gülendam, 2007, s. 176). Fonksiyonalist yaklaşıma göre de kadın 

ve erkeğin ilkel toplumlardan bu yana değişik alanlardaki rol farklılaşması (örneğin; 

kadın toplayıcı, erkek avcı) söz konusudur. Kadının ev işlerinde ve çocuk bakımında; 

erkeğin ise ailenin ekonomik fonksiyonunun yerine getirilmesinde uzmanlaşması 

şeklinde bir işbölümü oluşmuştur (Demirbilek, 2007, s. 16-17). Bu durum da ataerkil 

düzenin devamını sağlayıcı niteliktedir. 

 Bir erkeğin evlendiği kadından beklentisi kadının özellikle erkek çocuk 

doğurması, eşine karşı yumuşak ve itaatkâr olması ve onun cinsel de dâhil olmak üzere 
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tüm ihtiyaçlarını her daim karşılamasıdır. Buna ilişkin olarak Baykara Acar (2014, s. 

149-150), kadının piyasa değeri olmayan ücretsiz aile işçisi-emekçisi olduğunu ve 

piyasada değeri olmayanın hiçbir yerde değeri olmayacağını vurgulamaktadır. Bir 

başka ifadeyle, özellikle kırsal kesimde kadın erkeğin istediği gibi ekip kullanabileceği 

bir tarla, mal hükmünde değerlendirilmektedir (Gülendam, 2007, s. 174-176). Kadın 

daha doğmadan üzerine bir takım roller yüklenmekte ve herkesin hem bir şeyler 

beklediği hem de beklemediği bir roldedir (Baykara Acar, 2014, s. 143). Yani kadın, 

olmak ile olmamak arasında bir yerde gidip gelmektedir. Daha güzel bir ifade ile 

geleneksel kadın rolü içerisindeki bir kadın ne özgürdür, ne özerktir, sadece görelidir. 

Geleneksel roller kadının kendi hür iradesiyle kararlar almasını ve gelecek planlarını 

şimdiki zamanda ortaya çıkarmasını engeller  (Eliuz, 2011, s. 229). Çünkü tüm 

bunların oluşmasnın nedeni cinsiyet farklılığı değil toplumsal cinsiyetçi bakış açısıdır. 

Cinsiyet kavramı kadın ve erkek olarak biyolojik varlığa vurgu yaparken, toplumsal 

cinsiyet kavramı bu biyolojik temele toplumsal bir boyut kazandırmaktadır (Can, 

2013, s. 205). Bu durum Eliuz’a (2011, s. 221) göre feminizmin çıkış temelidir ve 

toplumsal ve sosyal roller içinde “kadın” ve “erkek” yer almaktadır ki bu roller 

biyolojik temelden farklıdır. Buna göre, kadınların iş yaşamlarından önce kadınlık 

rollerinin gereği olan eş ve annelik rollerini yerine getirmeleri beklentisi onların 

ekonomik haklarının ve özgürlüklerinin görmezden gelinmesini ifade etmektedir 

(Bilican Gökkaya, 2011b, s. 107).  

 

Etken erkek: güç, iktidar, yetki – edilgen kadın: “eri”yle var olan, doğuran  

“elinin hamuruyla erkek işine karışmak” (D): Kadınlar, beceremeyeceği işleri yapmaya 

kalkışmak 

“beş tavuğa bir horoz yeter” (A): Birçok kadını yönetmek veya korumak için bir erkek yeter. 

“ere gitmek (varmak)” (D): Kadın veya kız evlenmek. 

“kocaya varmak” (D): Kız, kadın evlenmek 

“kocaya vermek” (D): Kız veya kadını evlendirmek. 

“at ile avrat yiğidin bahtına” (A): Kocası iyi olmayan bir kadın, kendi ne kadar zengin olursa 

olsun, mutlu olamaz. 

“koca bulmak” (D): Kız veya kadın kendisi ile evlenecek bir erkek bulmak 

“kadının şamdanı altın olsa mumunu dikecek erkektir” (A): Kadın ne kadar bol, değerli çeyizle 

gelirse gelsin evin bütün eksiklerini erkek sağlar, giderlerini erkek karşılar, evi o geçindirir. 

“erkek sel, kadın (avrat) göl” (A): Erkek, parayı bilinçsizce harcama eğiliminde olsa bile kadın 

buna meydan vermemeli, tutumlu olmalıdır. 

“ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar” (A): Kişinin satın aldığı attan ve evlendiği 

kadından memnun kalıp kalmayacağı önceden kestirilemez, her ikisi de talihine kalmıştır. 
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“oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün” (A): Çoğu zaman doğacak çocuğun oğlan 

olması istenir, onun için oğlan doğuran kadın sevinir, kız doğuran kadın üzülür. 

“saçı uzun aklı kısa” (D): Kadınları aşağılamak için kullanılan bir söz 

 “atta, avratta uğur vardır” (A): İnsana atı ve evlendiği kadın uğur getirir. 

“avrat (kadın) malı, kapı mandalı” (A): Bir erkek, karısının malından yararlanmayı 

düşünmemelidir. 

“erkek arslan arslan da dişi arslan arslan değil mi?” (A): Güçlülük ve yüreklilik yalnızca 

erkeklerde değil kadınlarda da vardır. 

“kadının fendi, erkeği yendi” (A): Kadınlar kurnazlıkta erkeklerden üstündürler 

 Yukarıda yer alan atasözü ve deyimlerle erkek etken bir konumda yer alırken 

kadının edilgenliği vurgulanmaktadır. Kadının var olabilmesi için bir erkeğin 

egemenliği altında olması gerektiği, erkek olmadan kadının tek başına bir anlam ifade 

edemeyeceği belirtilmektedir. Diğer bir ifade ile kadınlar erkeklerin egolarını 

denedikleri varlıklar olarak görülmekte ve erkekler kadınların sahibi gibi 

davranmaktadırlar (Dalkılıç, 2011). Erkek kadının efendisi olarak görülmekte; kadın 

ise erkek tarafından sınırları belirlenen bir nesne durumundadır ve kendisine ait bir 

hikâyesi bulunmamaktadır (Eliuz, 2011, s. 226). Bu durum toplum içinde kadının çoğu 

yerde edilgen bir konumda olmasıyla da bağlantılıdır (Hatiboğlu, 2008, s. 105). Kadın, 

erkek için mal olarak görülmekte, evde çalışması yetersiz kalmakta, eşi çalışmazken 

tarlada veya sürünün başında çalışmakta, buna karşın; evlenememekte 

evlendirilmekte, okula gönderilmemektedir. Aksi halde toplumun kendisi için 

hazırladığı kılıfa girmesi zorlaşacaktır (Şengör, 2011). Kadınlar da bu duruma karşı 

koyamamakta, toplum tarafından kendileri için kabul gören rolü üstlenip yaşamlarına 

buna göre şekillendirmişlerdir (İçağasıoğlu Çoban, 2014, s. 1160). Kısacası kadın 

toplumda insiyatif sahibi olamayan, olayları şekillendirmek yerine kendisi adına karar 

verilmesini beklemek zorunda olan, her daim toplumun eleştiri oklarına maruz 

kalabilecek bir varlıktır (Eliuz, 2011, s. 223).  

 Özellikle ülkemizde kadın erkekle yalnızca kağıt üzerinde eşit durumdadır. 

Uygulamada erkek gibi özgür ve erkekle eş değer bir yurttaş değildir. Kadın, erkeğin 

olduğu her alanda ikincil konumda yer almaktadır. Kadın hem iş yerinde hem evde her 

daim çalışmasına rağmen erkek ondan daha değerli görülmekte, özellikle kırsal 

kesimlerde yaşayan kadınlar yaptıklarının karşılığı olarak çoğu zaman aşağılanmakta, 

küçük görülmektedir (Ümit, 2011). Bir anlamda kadınlar Marksist yaklaşımın da öne 

sürdüğü gibi “yedek sanayi ordusu”dur. Burada yedek vurgusuyla ön plana çıkan 

düşünce kadınlara erkeğin olmadığı yerde ihtiyaç duyulabileceği, başka bir deyişle 

yine kadının edilgenliğidir (Tanrıöver ve Tanrıöver, 2000, s. 172). 

Sosyal, ekonomik, toplumsal birçok alanda olduğu gibi toplum içinde ezik yetişen ve 

kendilerine verilenle yetinmeye alıştırılan kız çocukları eğitim alanında da hak 

ettiklerini bulamamakta, bunun devamında da çalışma yaşamından 

uzaklaştırılmaktadırlar (Bilican Gökkaya, 2011b, s. 104). Konak (2011) bu noktada 

feodal yapının, örf ve ananelerin kadınlar üzerinde aşırı baskı oluşturduğunu ve 

kadınların ekonomik olarak özgür olmadıklarını belirtmektedir. Her 100 kadından 
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62’sinin işgücüne katılmama sebebini ‘ev kadını’ olmasına bağlamaktadır. Evlilik, 

toplum tarafından kadın için bir sahiplenilme kurumu olarak görülmekte, evlenmesiyle 

birlikte kadının bir sahibi olduğuna inanılmaktadır. Bu inançla birlikte kadın sahibine 

sonsuz itaat etmeli, bir dişi kuş olarak yuvasını korumalı, sürdürmeli dolayısıyla çocuk 

sahibi olmalıdır (Baykara Acar, 2014, s. 147). Buna karşın evlilikle sahiplenilen ve 

statü kazanan kadın, boşanma ile statüsünü kaybetmekte, toplumdan dışlanmakta ve 

maruz kaldığı ayrımcılıkla birlikte pek çok sorunla karşılaşmaktadır (Akgül Sarpkaya, 

2013, s. 31). 

Kadını “karı” olarak seçerken dikkat edilecek hususlar 

“tarlayı düz al, kadını kız al” (A): Tarla alacak kimse bayırdan, engebeli yerden değil düz 

yerden almamalıdır, evlenecek erkek de dul kadın değil, kız almalıdır. 

“pekmezi küpten, kadını kökten al” (A): Yiyeceği en uygun ortamından almak gerektiği gibi 

eş olacak kadının da temiz ve soylu olanını almak gerekir 

“gül dalından odun, beslemeden kadın olmaz” (A): Her şey, kendisinden beklenen görevi 

yapabilecek niteliklere sahip olmalıdır. 

“halayıktan kadın olmaz, gül ağacından odun” (A): Her şey, kendisinden beklenen görevi 

yapabilecek niteliklere sahip olmalıdır. 

“tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısı” (A): Kadının saçlı olanı ile tarlanın 

taşlı olanı makbuldür. 

 Yukarıdaki atasözü ve deyimlerde erkeğin evleneceği kadını seçerken dikkat 

etmesi gereken özellikler vurgulanmaktadır. Buna göre erkek “karı” olarak seçeceği 

kadının soylu bir aileden gelmesine, bakire olmasına ve fiziki görünüşüne dikkat 

etmelidir. Dikkat edilirse evlilik konusunda da “erkek bakış açısı”ndan değerlendirme 

devam etmekte, kadının edilgen konumu sağlamlaştırılmaktadır. Çünkü ataerkil düzen 

içinde evlilik cinsel bir merak olarak kabul edilmekte ve kadın için kurtuluş yolu 

olarak sunulmaktadır (Eliuz, 2011, s. 227). Buna ek olarak boşanmanın ve 

evlenmemenin toplumdaki olumsuz çağrışımları, kadına karşı baskı ve kontrol refleksi 

geliştirilmesine neden olmaktadır (Akgül Sarpkaya, 2013, s. 32). 

Namus Kimin İçin? 

Namussuz kadınlar 

“(bir kadın bir erkekte) gözünü açmak” (D): Kadın ilk cinsel ilişkiyi o erkekle kurmuş olmak. 

“kötü yola düşmek” (D): Kötü kadın olmak. 

“kucaktan kucağa dolaşmak (gezmek”) (D): Kadın, pek çok kişiyle yasal olmayan ilişkide 

bulunmak. 

“sokağa (sokaklara) düşmek” (D): Kadın kötü yola saparak orta malı olmak; bir şey çoğalıp 

değerini yitirmek; sükûneti, huzuru evin dışında aramak 

“dost tutmak” (D): Erkek veya kadın evlilik dışı ilişki kurmak 
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“(birinin) yatağına girmek” (D): Kadın biriyle evlilik dışı ilişkide bulunmak. 

“ortaya düşmek” (D): Kadın orta malı olmak, sokağa düşmek. 

“piyasaya düşmek” (D): Çok bulunur olmak; kadın, kötü kadın olmak. 

“hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten” (A): Hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz, nitekim 

kadının namusunu satmış sayılması için bir öpücük vermiş olması yeter. 

“eteği kirlenmek” (D): Kadının namusuna dokunulmak 

“ellenmiş dillenmiş” (D): İffetsizliği yayılmış kadın 

“horozdan kaçmak” (D): Kadın, erkeklerden uzak durmak, onlardan kaçmak. 

“dişi köpek kuyruğunu sallamayınca, erkek köpek ardına düşmez” (A): Kadın istek 

göstermezse, yüz vermezse erkek onun peşine düşmez. 

“dişi yalanmazsa erkek dolanmaz” (A): Kadın istek göstermezse, yüz vermezse erkek onun 

peşine düşmez. 

“etek açmak” (D): Kadın, cinsel arzusunu belirtmek. 

“gönül verme evliye, eve gider unutur” (A): Bir kadın, evli bir erkeğe gönlünü kaptırmamalıdır. 

“boynuz dikmek” (D): Kadın başka erkekle ilişki kurarak kocasını aldatmak 

“açılıp saçılmak” (D): Kadın açık saçık giyinmeye başlamak; kadın eskisine göre ölçüsüz 

davranışlarda bulunmaya başlamak. 

 Yukarıda verilen atasözü ve deyimlerde kadın için cinsel konulardaki özgürlük 

kısıtlanmakta; hatta bu konu kadının “namus”u olarak gösterilmektedir. Kadının 

erkeği kışkırtıcı bir etki yarattığı, ancak bir erkekle birlikte olmanın da kadını 

değersizleştirdiği, bu durumun kadını “namussuz” yaptığı, toplum içinde ikincil bir 

konuma soktuğu vurgulanmaktadır.  

Özellikle kırsal kesimde bir kız “namusu lekelenmiş” damgası yemişse toplumun 

gözünde hiç bir kıymeti kalmamış ve o kız yaşama hakkını yitirmiştir (Gülendam, 

2007, s. 172). Çifte standardı pekiştiren bu anlayış içerisinde, söz konusu bir tehlikenin 

kızlar kadar erkekler için de geçerli olduğunu idrak edemeyecek kadar sığ bir bilinç, 

ahlakı yalnızca cinsellik teması üzerinden değerlendirmektedir (Can, 2013, s. 210). 

 

Namuslu erkekler 

“kadının yüzünün karası erkeğin elinin kınası” (A): Yolsuz ilişkiler kadınlar için hoş 

karşılanmadığı hâlde erkekler bu gibi ilişkilerden övünme payı çıkarırlar. 

“üstüne kuma gelmek” (D): Kocası, başka bir kadın almak 

“boş düşmek” (D): İslam hukukuna göre, kadın kocasından ayrılmak. 

“karısının üstüne evlenmek” (D): Karısı varken bir kadınla daha evlenmek 
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 “harf atmak” (D): Tanımadığı bir kadına uygunsuz sözler söyleyerek yaklaşmaya çalışmak. 

 Yukarıda verilen atasözü ve deyimlerden de anlaşılacağı üzere kadınlar için 

iffetsiz, namussuz olarak adlandırılan davranışlar erkekler için bir “övünç” kaynağı 

olarak resmedilmektedir. Yine kadınların aksine cinsel konularda erkeklere neredeyse 

sınırsız bir özgürlük tanınmaktadır. Kadının “namus”u olarak belirlenen sınır, erkek 

için adeta sınırsız bir sınırı temsil etmektedir.  

 

Sonuç 

 Kadın ve erkek cinsiyetinin ortak noktası her ikisinin de insan olmasıdır. 

Kadına yönelik farklılıklar, onların cinsiyet özellikleriyle ilgili hak mağduriyetine 

sebep olduğunda bu durum toplumun bütünlüğü ve kalkınması için bir engel 

oluşturmaktadır. Farklılıklarına saygı duyulan, “hayır” diyebilen, kendini 

gerçekleştirebilen bir kadının kültürün maddi ve manevi bütün unsurlarını kuşaktan 

kuşağa aktarımını temin eden önemli ve değerli bir birey olacağı düşünülmektedir.  

 Atasözü ve deyimler içinde “kadın” cinsiyeti incelenmek istendiğinde ataerkil 

toplum özelliğinin etkisiyle erkeklerin sadece cinsiyetlerinden dolayı daha üstün 

oldukları vurgusu dikkat çekmektedir. Başka bir ifadeyle, atasözleri ve deyimlerde 

kadın kimliğinin özellikleri ataerkil kültür yapısındaki kadın kimliği ile bire bir 

paralellik göstermektedir (Alagözlü, 2009, s. 43-45). Bu noktadan hareketle, kadının 

erkeğin üzerinden tanımlanmasının ve eril bakış açısı ile her daim esir olarak 

kalmasının kendisi ve başkaları tarafından değiştirilmesi gereken bir durum olduğu 

dikkat çekmektedir  (Eliuz, 2011, s.230).  

 Toplumların sosyo-ekonomik anlamda gelişmişlik düzeyleri, eğitim durumları 

ve geldikleri toplumsal tabanın önemli olduğu bu konuda, Türkiye’de kadına yönelik 

değerlendirmenin anlaşılması, geçmişten gelen kavramların incelenmesini 

gerektirmektedir. Toplumları şekillendiren en önemli faktörlerden biri olan din 

açısından düşünüldüğünde, İslam ülkelerinde gelişmeye başlayan İslamcı feminizm 

fikri, ülkelerde patriarkal yapıdan dolayı başarılı olamamış, Türkiye’de ise Müslüman 

kadınların ülke içindeki sorunları daha ön planda tutmalarından dolayı bu fikre yeterli 

katkıyı sağlayamamışlardır (Güç, 2008, s. 622). Güç (2008) tarafından verilen örnekte 

olduğu gibi başörtüsü konusunun Türkiye’deki entelektüel Müslüman kadınlar 

tarafından fazlaca tartışılması kadın olabilmeyi ve kadını anlamanın gerekliliğini 

geride bırakmıştır. Dinin etkisiyle toplumdaki dinamikler ve kavramlara verilen 

değerler doğal bir değişim göstermektedir. Anıl’a (2004, s. 97) göre kadına 

“İslamlaşmış bir Arap kültürü penceresinden bakıldığı” gerçeği unutulmamalıdır. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra kadınlara verilen yasal haklar, istihdam ve eğitim 

hakları kadınların toplumdaki yerini değiştirmeye başlamıştır. Endüstrileşmenin 

toplumda önem kazanmasıyla yaşam standartlarındaki yükselme bir ailede sadece 

erkeğin çalışarak bu düzeye ulaşmalarına yetmediğinden kadının da istihdamını 

zorunlu kılmıştır. Bu değişimlere rağmen, kadının çalışma hayatında üst düzey 

statülerde çalışma oranının hala düşük olduğu görülmekte ve kadının çalışmasına 

yönelik geleneksel düşüncenin devam ettiği gözlenmektedir (Kuzgun ve Sevim, 2004). 
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 Toplumun bakış açısının en önemli sembollerinden olan dil ve kalıplaşmış 

ifadeler kadının tanımı bakımından önemli olduğundan çalışmamız atasözleri ve 

deyimlerin incelenmesi üzerine odaklanmıştır. Analize tabi tutulan atasözleri ve 

deyimler genelde kadına ilişkin olumsuz yargıya sahiptirler. Birçok atasözü ve 

deyimde kadına yasaklanan şeyler erkek için yasak değildir. Buna ek olarak, kadının 

namusuna gelecek herhangi bir kuşkuda doğrudan kadın sorumlu tutulmaktadır. 

Ayrıca kadın kendisi hakkında karar veremeyecek düzeyde görülmektedir. Çünkü 

kadın öyle bir varlık olarak görülmektedir ki “O” verilebilir, evlendirilebilir. Genel 

olarak, toplumda erkek tarafından kabul edilen ve kadına da kabul ettirilen bir erkek 

üstünlüğü dikkat çekmektedir. Geleneksel toplum ya da aile yapımıza göre, 

günümüzde daha fazla rol ve özerklik kazanan kadın, yine de belli kalıpların dışına 

çıkamamakta, erkek de aynı şekilde modern toplumlardaki rolleri kabul etmekte 

zorlanabilmektedir. Elde edilen sonuçları literatürden örneklendirmek gerekirse, 

Gümüşoğlu (2008, s. 49) tarafından ders kitaplarındaki ifadelerden yola çıkarak kadın 

bakış açısının irdelendiği bir çalışmada, 1940’lı yıllardan beri kadın mutfakta yemek 

yapan, ev işlerini üstlenen bir rol alırken, erkeğin de kadının yanında bulunması ile 

dayanışmanın önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Geçmiş yıllardan günümüze kadar, 

ders kitaplarında kadına yönelik fikirlerde değişim olmasına rağmen, okul çocuklarına 

kadın çalışma ortamında çalışan ve üreten rolüyle değil, sadece ev işlerini üstlenen 

anne rolüyle tanıtılmaktadır. Dolayısıyla, bu duruşla gelecek nesillere kadının rolü ve 

görevleri açısından sınırlı bir açı yaratarak, kadının kadın olma özelliğini toplum 

olarak ötekileştirmiş olmaktayız.  

 Sonuç olarak, kadına yönelik şiddetin tarihsel kökleri içinde bulunan dönemin 

ve ulusal ağın kurumsal sistemik unsurlarının, çoklu bağlantılarının önemli olduğu 

düşünülmektedir. Ülkemizin ekonomik gelişmişliğinin artması ve siyasi yaşamda çok 

seslilik ve demokrasi kültürünün yaygınlaşması ile birlikte kadına yönelik cinsiyetçi 

bakışın hak mağduriyetiyle neticelenen özelliklerinin azalacağı beklenmektedir. 

Bununla ilintili olarak kadının toplumdaki katkısının desteklenmesi, ekonomik rol ve 

sorumluluklarının artırılması, toplumda hizmet olarak sunulan her kaynağa efektif 

erişiminin sağlanması toplumun gelişmişlik düzeyi göstergelerine de yansıyacak ve 

sosyal refaha olumlu etkilerde bulunacaktır (Şimşek, 2010, s. 233). Bu sürecin 

başarıyla tamamlanabilmesi için Anako-feminist söylem, sorunun çözümü için üç 

basamaklı bir çözüm önerisi sunmaktadır. Buna göre (1) güç ilişkilerinin kadından 

erkeğe ya da erkekten kadına doğru olmayacak şekilde sıfırlanması, (2) toplumsal 

rollerinin sıfırlanması ve yeniden oluşturulması, (3) politik yapının bu sıfırlama ve 

yeniden oluşturma sürecini destekleyecek şekilde geliştirilmesi gerekmektedir 

(Hatiboğlu, 2008, s. 102). Doğadaki uyumlu süreç düşünüldüğünde, var olan bütün 

cinsler örüntü sürekliliğini sağlayan bir yapıda birbirini tamamlayıcı bir rol 

oynamaktadır. Hiçbir cinsin diğerine göre üstün sayılmadığı, ötekileştirilmesi bir 

topluma sahip olmak bu döngünün sorunsuz devam etmesi için temel taşlardan biri 

olacaktır.  

 

Öneriler 

 Konu ile ilgili çalışmak isteyen başka araştırmacılara aşağıdaki öneriler 

sunulmaktadır: 
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1. Bu çalışmada üzerinde durulan atasözü ve deyimlerin kadının içinde 

bulunduğu eşitsizlikleri açıklamada tek değişken olarak alınmasının yeterli 

olmayacağını vurgulamak yerindedir. 

2. Kadının hak temelli mağduriyeti bir insan hakkı problemidir. Bu bağlamda 

sanayileşme öncesi dünya düzenindeki feodal düzenin getirdiği erkek egemen 

uygulamaların halen dünya düzeninde devam ettiğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bu nedenle biyo-psiko-sosyal ve ekonomik ağlarla birlikte 

işleyen spiritüel-manevi gerçekliğin toplumsal ilişkilere nasıl yansıdığının 

döngüsel ve çoklu bağlantılar dinamiği içinde irdelenmesinin yerinde olacağı 

düşünülmektedir.  

3. Kadın ve erkek eşitliği üzerine kurulan yasal boyutun tarihsel gelişiminde 

kadına bakışı ve bunun günümüz toplumlarında kadına yönelik şiddet algısına 

olan etkisini sosyolojik ve hukuki açıdan incelemek konu ile ilgili çalışmaların 

gelişimini destekleyecektir.  
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KİTAP İNCELEMELERİ 

 

BİLİMSEL DEVRİMLERİN YAPISI 

Elif Doğan 

 

“ Tarih yalnızca bir zaman dizimi ve anlatı deposu olarak görülmediği takdirde 

şu anda bize egemen olan bilim imgesinde esaslı bir dönüşüme yol açabilir.’’  

Kitabının giriş bölümüne bu cümle ile başlayan Thomas Kuhn, bilimsel 

düşüncenin ilerleyişine dair söyleyeceği sözün en temel amacının bilinen verilerin 

algılanışına ve değerlendirilişine bir değişiklik getirmek olduğunu en başta ortaya 

koymuştur. Bilimsel düşüncenin birikimli olarak ilerlediği fikrini, yani bilimin “akılcı 

olarak seçilmiş deneysel çerçevelere dayanan ilerici ve yavaş yavaş artan bir bilgi 

birikimi” olduğunu kabul edemeyeceğimizi, bilimsel düşünceye içeriden biri olarak 

getirdiği eleştiriler ve bilim tarihinden yola çıkarak ortaya koyduğu somut bilimsel 

süreçler ile ortaya koyar. 

Bilimsel Devrimlerin Yapısı 1962 yılında yayınlanmasının ardından bilim 

felsefesi, bilim tarihi ve başlattığı tartışmalar ile diğer bütün bilimlerde büyük bir 

yankıya neden olmuştur. Bilimin tarihindeki büyük dönüşümlerden ve bu 

dönüşümlerin yapısından söz eden bu metinin başarısının nedeni bizzat kendisinin bu 

kadar cesur ve devrimci olmasıdır. Aydınlanma ve Pozitivizmin ortak itkisi olan 

mutlak doğruya ulaşma çabası, ampirist bilgi kuramı ile birleşince hem pozitif 

bilimlerde muazzam bir gelişmeye hem de toplumsal yaşamda köklü değişimlere 

neden olmuştu. Ancak ilerleme düşüncesi aslında bir değer yargısıdır ve yaşamı 

dönüştürmeye dair gücünü bilimsel metodun sürekli ve yaygın başarısına borçludur. 

“Kuhn, belli bir tarih veya felsefe görüşüne dayanarak bilim veya ilerleme olarak 

gösterilen birçok sonucun aslında ne kadar yanıltıcı olabildiğini göstermeyi 

amaçlamaktadır. Kuhn’a göre bilim toplulukları, bilimde varılan en son aşamayı daima 

varılabilecek en iyi aşama olarak göstermek eğilimindedirler. Eldeki bilgi içeriğine, 

sürekli ve kesintisiz bir birikimle varıldığı izlenimini yaratmanın ve varılan aşamayı 

da mümkün olan tek ilerleme gibi göstermek için bilimin tarihini geriye doğru tekrar 

yazmanın, yani bir yerde tahrif etmenin, yaygın bir alışkanlık, bir tür ideoloji haline 

geldiğini saptayan Kuhn, bu yanılsamanın bilimsel bilginin doğasını etkileyecek kadar 

tehlikeli hale geldiğini ve tarihsel verilerin böyle bir bilgi ve ilerleme kuramını 

kesinlikle desteklemediğini öne sürmüştür.” İşte Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı 

eserin başarısı, bilim tarihini tahrif etmek pahasına kendilerine göre yazan ampirist 

                                                           
 THOMAS S. KUHN, Çeviren: Nilüfer Kuyaş, Kırmızı Yayınları:2015 İstanbul 
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bilgi kuramcılarına karşı, aynı tarihsel gelişmeleri inceleyerek bambaşka bir ilerleme 

yapısının ve bambaşka felsefi sonuçların ortaya çıkarılmasından kaynaklanır. Aslında 

tüm bu çaba ile Kuhn’un bilmeye cesaret ettiği şey, bilimsel gelişme sürecinin gerçek 

halidir. 

Thomas Kuhn kuramsal-fizik üzerine doktora yapan bir öğrenci iken, bir 

rastlantı sonucu sosyal bilimler öğrencilerinden oluşan bir gruba fizik biliminin 

tanıtıldığı bir lisans dersi verir. İlk kez bilim tarihi ile tanıştığı bu ders sayesinde 

bilimin doğası ve son üçyüz yılda kazandığı kesintisiz başarının nedenleri hakkındaki 

düşünceleri beklenmedik bir şekilde sarsılır. Bu düşünceler tamamen Kuhn’un kendi 

bilimsel eğitimi sırasında edindiği bilim yapmaya dair kişisel izlenimler ve bilim 

felsefesine duyduğu amatör ilgiden çıkarmış olduğu bazı sonuçlardır. Bu tanıtım 

dersine ait çalışmada karşılaştığı tarihsel yaklaşım ile kendi görüşlerinin birbirlerine 

uymadığını farketmesiyle kişisel ilgisi ve dolayısıyla kariyeri de fizik biliminden bilim 

felsefesine ve bilim tarihçiliğine doğru kendiliğinden yönelmiştir. 

Harward Üniversitesi’nde araştırmacı olarak geçirdiği üç yıl içinde Alexandre 

Koyre, Emile Meyerson, Helene Metzger ve Annelise Maier gibi bilim tarihçilerinin 

çalışmalarını inceleme fırsatı bulmuştur. Bilimsel düşüncenin ne olduğunu ve nasıl 

ilerlediğini anlamaya çalıştığı bu dönemde kitabında sıklıkla yer verdiği bilimsel 

araştırma süreçlerinden Galileo’nun çalışmaları ve 18.yy sonuna kadar gerçekleştirilen 

kimya öğretisini inceleyerek bilim felsefesi ve gerçeklik hakkındaki fikirlerini 

geliştirmiştir. 

1958-1959 yıllarında Davranış Bilimleri İleri Araştırma Merkezi’nden aldığı 

bir davet ile çoğunluğu toplumbilimcilerden oluşan bir çevrede bir yıl geçirmesi, bu 

tür topluluklar ile kendi üyesi olduğu doğa bilimcileri çevresi arasındaki farkları 

gözlemleme fırsatı bulmuştur. Toplumbilimciler arasında güncel olan bilimsel 

sorunlar ve yöntemler üzerindeki anlaşmazlıkların çokluğu ve kapsamı Kuhn’u doğa 

bilimleri ile uğraşanların bu tür sorulara daha sağlam veya daha kalıcı yanıtlar verip 

veremeyecekleri yönünde bir karşılaştırmaya itmiştir. Ancak doğa bilimlerindeki 

uygulama, toplumbilimlerine özgü temel konulardaki anlaşmazlıklara benzer 

tartışmalara neden olmamaktadır. Kuhn’un bu farkın kaynağı olarak gördüğü ve bilim 

dünyasına kazandırdığı temel kavram ise ‘paradigma’dır. Paradigma kavramını “bir 

bilim çevresine belli bir süre için model sağlayan, yani örnek sorular ve çözümler 

temin eden, evrensel olarak kabul edilmiş bilimsel başarılar” şeklinde tanımlar. Kendi 

düşünsel mantığında da büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade ettiği bu kavram ile 

bilim felsefesi ve bilim tarihi başta olmak üzere toplumbilimlerinin tamamı ve doğa 

bilimleri içinde bilimin ne olduğu sorusunu açıklama çabalarına kuşkusuz büyük 

katkıda bulunmuştur. 

Paradigma kavramını kitabında daha sonra tartışmalara neden olacak şekilde 

birden fazla anlamda kullanan Kuhn, kitabının sonradan eklenen bir bölümünü bu 

kavram çevresinde gelişen tartışmalara son vermek için yaptığı açıklamalara 

ayırmıştır. Ancak paradigma terimini neden birden fazla anlamda kullandığını 

kitabının ilk bölümlerinden itibaren bir çok kez dile getirir. Teriminin kitapta hangi 

anlamlara gelecek şekilde kullanıldığına bakacak olursak bu açıklamaları daha kolay 

anlayabiliriz. 
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 Bir bilim çevresine belli bir süre için model sağlayan, örnek sorular ve 

çözümler temin eden, evrensel olarak kabul edilmiş bilimsel başarılara 

paradigma denir. 

 Bir bilim topluluğunun önemli olduğuna karar verdiği bazı can alıcı sorunları 

çözümlemekte rakiplerinden daha başarılı olan düşünce modelleridir. 

 Koşullar değiştikçe ya da zorlaştıkça dah özgül ve daha ayrışmış hale 

getirilecek görüngü ve kuramlardan oluşan modeldir. 

 Geçerliliğini koruduğu sürece bir yanıtı olduğunu bildiğimiz tür soruları 

seçmeye yarayan bir ölçüttür. 

 Bir konuda zihinsel veya kavramsal modele sahip olmak demek o konuda bir 

paradigmaya sahip olmak demektir. 

Kuhn, belirli bir dönemde bilim çevreleri tarafından kabul gören düşünce 

kalıplarına veya problemlerin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda üzerinde hemfikir 

olunan geniş gerçeklik alanına paradigma adını vermiştir. ‘’Bilim adamlarının hangi 

deneyleri nasıl yapacaklarını, hangi sorunları öncelikli kabul edeceklerini, hangi 

soruları soracaklarını belirleyen şey sahip oldukları paradigmalardır. Belirli bir 

paradigmaya sahip olmayan bir bilim adamı olguları bir araya bile getiremez, çünkü 

paradigmanın olmadığı yerde bilimin gelişmesini sağlayan tüm olgular eşit derecede 

önceliklidir. Bir olgu diğerlerinin içinden seçilmiş ise bu paradigma sayesinde olur.’’ 

Kuhn, bilimin gelişmesinde anahtar terimin paradigma olduğunu öne sürer. Ona göre 

“Paradigma terimi bilimle iç içedir: Ortak bir paradigmaya sahip olan bilim adamları, 

teorileri arıtırken, zamanla daha doğru ve kesin ölçümlere ulaşırken ve nihayet normal 

bilimin sınırlarını genişletmek için çabalarken bu paradigmayı kullanırlar.”  

Thomas Kuhn bilim tarihinin nasıl ilerlediğini anlatırken kitabında birçok deney, 

düşünce modeli, terkedilmiş paradigmaya yer verir. Bilim tarihine yönelmeden önce 

fizik eğitimi görmüş olması yani doğa bilimlerinin içinden gelen bir bilim insanı oluşu, 

bilimsel düşünceye yön veren temel fizik paradigmaları başta olmak üzere modern 

bilimin bugünkü halini almasında rolü olan neredeyse bütün doğa bilimleri 

deneylerinden –kendi deyimiyle bıktırıcı derecede- örnekler verebilmesini sağlamıştır. 

Bilimsel gelişmenin birikimle değil devrimler, sıçramalar, kırılmalar ile 

gerçekleştiğini bu çok çeşitli örnekler üzerinden kanıtlamaya çalışır. Bilim tarihinin 

önemli dönemeçlerinden sayılan Galileo’nun evrene dair fikirleri ile başlayarak, daha 

sonra Copernicus, Plotemy (Batlamyus), Kepler, Newton ve Einstein ‘in 

paradigmalarını karşılaştırdığı örneklere yer verir. Elektriğin sıvı olduğunun 

düşünüldüğü zamanlara dair uzunca bir süre fizikçileri meşgul eden Leyden Kavnozu 

Deneyi, havanın içeriğinin belirlenmeye çalışıldığı, gazların yapısına dair ilk 

kuralların keşfedildiği ve oksijenin oksijen olarak değil, ”yanmayı sağlayan bir 

madde” olarak uzun yıllar boyunca ‘flojiston’ adı ile düşünüldüğü zamanlara dair çok 

çeşitli örnekler verir. Bilim tarihindeki tüm bu gelişmelerin günümüzde artık hiçbir 

geçerliliği kuşkusuz kalmamıştır. O halde cevaplanması gereken iki soru akıllara gelir. 

Tüm bu fikirler için bugün ne düşünmemiz gerekir ve bu fikirler günümüzde geçerli 

olan bilim anlayışıyla kıyaslandığında daha mı az değerlidirler? Elektriğin sıvı 

olmadığını artık biliyorken bir dönem böyle düşünülmüş olması ve bu görüşün bilim 

çevrelerinde kabul görmüş olması bize bu fikrin boş bir inanç ya da hurafe gibi 

görülemeyeceğini, kişisel bir seçimden ziyade döneminin hakim bilim anlayışının 

getirdiği düşünsel sürecin ürünü olduğunu ve günümüzdeki teorilerden daha az 

bilimsel sayılamayacağını düşündürür. Kuhn bu fikirle ilgili olarak şunları söyler: 
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        “Zamanını doldurmuş kuramların, sırf bir kenara atıldıkları için, ilkece 

bilimsel olmadıkları söylenemez. Gel gelelim bu seçenek de bilimsel gelişmenin doğal 

bir birikim süreci olarak açıklanmasını güçleştirmektedir. Tek tek keşif ve icatları bir 

başlarına almanın zorluklarını ortaya seren de bilime yapılan bu bireysel katkıları 

birleştirdiği sanılan birikim süreci hakkında derin kuşkulara zemin hazırlamış 

olmaktadır." Kunh, bilimsel gelişmenin bilimsel çalışmaya şu veya bu öğenin 

katılması sonucunda ortaya çıktığını, kısacası bilimin birikime dayalı olarak 

ilerlediğini savunan yerleşik bilim imgesinin böyle açmazlarının bulunması 

dolayısıyla değiştirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Ona göre bilimsel bilginin 

üretildiği süreç dinamik bir etkinlik olarak görülmelidir. Bu tartışma, bilim tarihinin 

de artık daha eski bir bilimsel düşüncenin bugünkü ilerlemiş durumuna yaptığı kalıcı 

katkıları araştırmaktansa, o bilimin kendi zamanındaki tarihsel bütünlüğünü 

sergilemeyi seçmesi gerektiğine dair bir sonuç doğurur. Bu çerçevede Kuhn, bilimsel 

gelişmeyi  ‘’olağan bilim dönemi, kriz dönemi ve bilimsel devrim’’ olmak üzere üç 

aşamalı bir süreç şeklinde açıklar. 

Bu üç aşama arasında egemen paradigmanın kendisini en yoğun şekilde varettiği 

dönem ‘olağan bilim’ dönemidir. Olağan bilimin doğası ise bilim topluluğunun tek 

bir paradigmayı kabul etmesi ve dışa kapalı bir araştırmanın varlığı ile açıklanır.’’İster 

tarihsel açıdan ister çağdaş laboratuvarda gerçekleştirilen olağan bilim etkinliği 

yakından incelendiğinde insana, sanki doğanın paradigmanın sağladığı, önceden 

hazırlanmış ve pek az değiştirilme olanağı bulunan bir kutuya zorla yerleştirilmesi gibi 

görünür. Olağan bilimin amacının hiçbir parçası doğadan yeni tür görüngüler 

çağırmaya yönelik değildir. Tersine, kutuya uymayanlar dikkate bile alınmazlar. Bilim 

adamlarının de esas amacı zaten yeni kuramlar icat etmek olmadığı gibi, başkaları 

tarafından icat edilenlere de pek hoşgörülü davranmazlar. Olağan bilimsel araştırma 

bunun yerine paradigmanın daha baştan temin ettiği görüngü ve kuramların 

ayrıştırılmasına yönelmiştir.’’ İlk bakışta kusur gibi görünen bu özellik, aslında 

‘paradigmaya duyulan güvenden kaynaklanan bir kısıtlama’dır. Çünkü paradigma, 

sınırlı bir dizi sorun üzerine dikkatleri toplamak suretiyle, biliminsanlarını doğanın 

herhangi bir parçasını, derinlemesine ve ayrıntılı inceleyerek bilimin gelişmesini 

sağlayan modeldir. Bu durumda olağan bilimin bilimsel düşünceye katkısı, üzerinde 

çalışılan paradigmanın uygulanma kapsamına ve kesinliğine olan katkısıdır. Olağan 

bilimin bu yenilikçi olmayan tarafını ‘’bulmaca çözme’’ metaforuyla betimleyen 

Kuhn, birçok değerli bilim insanının tüm kariyerini bu türden bulmacaları çözmekle 

geçirdiğini –aslında bir hayıflanma algısı yaratmayacak biçimde- ifade ederken 

bilimin doğasının bu türden ısrarcı edimler sayesinde özgün ve güçlü kaldığına vurgu 

yapar. Eğer bugün binlerce kez tekrarlanan bazı deneyler hiç yapılmamış olsaydı 

birçok keşif henüz yaşamımızda yer almıyor olurdu. 

 “Geçmişte kazanılmış bir ya da daha fazla bilimsel başarı üzerine sağlam olarak 

oturtulmuş araştırma’’ olarak tanımladığı olağan bilim etkinliğinde , ‘bilimsel başarı’ 

ile kastedilen şey ise ; ‘’belli bir bilim çevresinin, uygulamanın sürekliliğini sağlamak 

üzere bir süre için temel kabul ettiği bilimsel yenilikler”dir. Bu yenilik ve başarılar 

için iki özellik öngörür; ’’rakip bilimsel etkinlik tarzlarına bağlanmış olanları 

çevrelerinden koparıp kendilerine çekecek kadar yeni ve benzersiz’’ olmak ve “birçok 

sorunun çözümünü, yeniden oluşacak bir topluluğun ilerdeki çabalarına bırakacak 

kadar açık uçlu” olmak. Kuhn yalnızca bu iki özelliği paylaşan başarılar için 

paradigma terimini kullanır. Bu özellikleri taşıyan modellere ise Copernicus 
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Astronomisi, Newton Dinamiği gibi bilim tarihinin en önemli paradigmalarını örnek 

olarak gösterir.  

Thomas Kuhn olağan bilimin gerçekleşen bilimsel devrimlerle bozulduğunu ve 

yeniden inşa edildiğini öngörür. “Bilimsel teoriler, doğa olaylarını açıklayabildiği 

sürece bilim, ‘olağan bilimdir’ der. Doğa olaylarını açıklayan teorilerin bütünü bilim 

adamlarının sahip olduğu paradigmaları şekillendirir. Olağan bilim devam ederken 

araştırma sonuçları bilim insanlarını öyle bir noktaya getirebilir ki araştırma bulguları 

sahip oldukları paradigmalarla çelişir. Başlangıçta paradigmaları tehdit eden bu 

bulgular kabul edilmek istenmez ve görmezlikten gelinir. Bu aşamaya ‘kriz dönemi’ 

denir. Ancak araştırma safhaları ilerledikçe ve çeşitliliği arttıkça elde edilen bulguların 

kabul görmekte olan paradigma ile olan çelişkisi artar ve bilimin inatçılığı kırılmak 

zorunda kalır. Bu kriz durumunu aşmak için bilim adamları eski paradigmalarını yeni 

bir paradigma ile değiştirmek zorunda kalırlar. Bilimsel istikrar ve süreklilik böylece 

bozulmuş olur ve ‘bilimsel devrim’ gerçekleşmiş olur. Bir zamanlar bilimsel bir 

devrim olan yeni paradigma artık olağan bilim haline gelir. Bir sonraki yeni bilimsel 

devrime kadar bilim istikrarını ve sürekliliğini korur. Yeni bir kriz döneminde bilim 

etkinliği yine kesintiye uğrar. Bilim bu şekilde döngüsel ve dinamik bir etkinlik olarak 

gelişir.  

Bilim birikerek ilerler düşüncesine karşılık bilim devrimsel hareketlerle ilerler 

diyerek  bir kırılmaya neden olan Kuhn’un bilimsel devrim anlayışı, paradigma 

değişimiyle birlikte bilim adamlarının dünyayı algılama biçimlerinin de değiştiği ve 

çevrelerini bu yeni bakış açısıyla yeniden keşfetmek zorunda kalmaları yönüyle de 

toplumbilimsel sonuçlar doğurmuştur. Böylelikle Kunh’un sözünü ettiği bilimsel 

devrim tam anlamıyla gerçekleşmiş olacaktır. Bilimde birçok yerleşik kabulün 

sorgulanmasını sağlayan bu eseri yalnızca bir ‘’ampirizm eleştirisi’’ olarak görmek 

yerine kitabın bilimsel düşüncenin ilerleyişine olan katkısını daha fazla önemsemek 

gerekir. Thomas Kuhn, bilim felsefesinin ve bilim tarihinin en önemli sorusu olan 

bilimsel düşüncenin/etkinliğin yapısına dair cesaretle söylediği sözle kendisi de bir 

paradigma değişimine neden olmuştur.  
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ÖZGÜR BİR TOPLUMDA BİLİM KİTABI ÜZERİNE 

 

İrfan Yorulmaz 

Paul Karl Feyerabend’in Özgür Bir Toplumda Bilim kitabı, 1999(ilk basım 

1991) yılında Ahmet Kardam tarafından Ayrıntı Yayınlarında, İngilizce aslından 

Türkçeye çevrilmiştir. Yazar tarafından 1978 yılında İngilizce olarak, Scince in a Free 

Society adı ile yayınlanmıştır. Kitap 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

Feyerabend, fikirlerinin temel noktalarına değinir, ikinci bölümde özgür bir toplumun 

nasıl olması gerektiğini ve buna dair fikirlerini söyler. Son ve üçüncü bölümde ise 

kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verir. 

Bilgi ve bilim düşün tarihi boyunca tartışma konusu olmuştur. Birçok düşünür 

güncel olarak tartışılan bilgi ve bilim kavramlarını tartışmış ve yeniden tanımlamıştır. 

Feyerabend’in bu konuda ki görüşleri çok tartışılmıştır. Feyerabend’e göre bilim, 

bilgiye ulaşma araçlarından(din, sanat vd.) herhangi bir tanesidir. Ancak Rönesans’tan 

bu yana bilim, bilgi edinme konusunda en doğru ve en kessin yol olmuş ve diğer bütün 

alternatif bilgi edinme yollarını yadsımıştır. O yüzden bilimin bu hegemonik1 yapısını 

eleştirmek çalışmanın ana konularından bir tanesidir. Feyerabend, bu tartışmadan yola 

çıkarak Özgür Bir Toplum fikrine ulaşır.  

Feyerabend, bilgibiliminin ve bilim felsefesinin hastalıklı olduğunu düşünür ve 

her iki disiplininde anarşizmi2 bir ilaç olarak kullanması gerektiğini söyler. Burada 

hastalık tedavi edilmelidir ve bugün ilaca ihtiyacı vardır(Feyerabend, 1999, s.168). 

Bunu söylerken bilimin şimdilik akılsal olmadığını söyler ve yöntemi ret eder. Çünkü 

akılsal olan standart kurallara bağlıdır. Feyerabend ise bunun tam tersinin doğru 

olduğunu söyler ve göreceli bir bilim anlayışını savunur. Aklı tek ve bütünsel bir 

nitelik, onun yönteminin de tek bir yol izlediği fikri Feyerabend'in karşısına aldığı bir 

görüştür. Çünkü Feyerabend bilimde bireysel özgürlüğü temel alır ve bu anlamda 

doğruluğun hiçbir ortak ölçütünün olmadığını ve olamayacağını, bireylerin her türlü 

bilme tercihleri ve iddialarının sınırlandırılmaması gerektiğini savunur. Kendi 

ifadesiyle “ne olsa uyar(anything goes)” (Hülür, 2006 s.201). Çünkü Feyerabend’e 
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göre her şey bilimin konusu olabilir. Ne olursa uyar ilkesi, dünya üzerinde sabit bit 

yöntem ya da sabit bir akıllılığın olmadığı ile kimsenin tarih, insanlık ve bilgiyi kendi 

arzu ve çıkarları için kullanmaması temelinde şekillenmektedir (Yeğen, 2014, s.146).  

Bunun yanı sıra bilimsel kuramlara ve yönteme tanınan ayrıcalığa da itiraz 

eder. Feyerabend bilim tarihinde, yöntemin ve aklın kurallarının ihlal edildiği olayları 

ele alır. Feyerabend’e göre, bilimin içerisinde kuraldan yoksun ve akla uymayan 

birçok örnek vardır, “bilimde ilerleme ancak kuralların ihlal edildiği olaylar ile 

olmaktadır.” Bu noktada Kopernik Devrimi’ni ve Galileo’yu örnek olarak 

verir.(Yeğen, 2014, s.143) Genel olarak Kopernik Devrimi, özel olarak ise Galileo’nun 

konumu kendi zamanlarında hâkim olan kuralları ihlal veya ihmal etmeleri 

bağlamında ele alınmaktadır.(Hülür, 2006, s.203) 

Bilim neden bu kadar ön plana çıkmış, diğer yöntemler bu kadar arka planda 

kalmıştır? Feyerabend bunun için şöyle der; “bilimin tek başına hüküm sürmesinin 

nedeni, bazı geçmiş başarılarının yol açtığı kurumsal önlemlerin(eğitim; uzmanların 

rolü; ama gibi erk gruplarının rolü), rakiplerinin tekrar ortaya çıkışlarını önlüyor 

olmasıdır. Bilimin günümüzdeki egemenliği, sahip olduğu kıyaslanmalı 

üstünlüğünden değil, yarışmanın onu kazandıracak biçimde düzenlenmiş olmasından 

gelir(Feyerabend, 1999, s.135-136)”. Özellikle medya yoluyla pazarlanan bilim 

insanları toplum üzerinde çok ciddi etkiler oluşturur. Gazetelere, dergilere, 

televizyonlara çıkarılan akademisyenler, devletlerin ihtiyaçları doğrultusunda ve 

bilimin çıkarlarına hizmet etmek ve bilimin nasıl kusursuz olduğundan bahsetmek için 

programlanmışlardır. Özellikle burada “uzman görüşü” denilerek birçok şey manipüle 

edilmektedir. 

 Bu bağlamda Feyerabend, din ve devlet birbirlerinden nasıl ayrıysalar, devlet 

ile bilim de birbirinden ayrılması gerektiğini söyler(bilimin bağımsız ve bütün 

ideolojilerden uzak olması amaçlanır) ve şöyle devam eder: Bu ayırmanın nedeni 

basittir: Her meslek, kendi uğraşısının çok ötesine giden bir ideolojiye ve erk güdüsüne 

sahiptir, demokrasinin görevi de bu ideolojiyi ve güdüyü denetim altında tutmaktır 

(Feyerabend, 1999, s.199). Feyerabend’e göre demokratik toplumlarda sıradan 

insanlar bilimi denetleyebilmelilerdir. Çünkü bütün bilimsel çalışmalar doğrudan 

insanlar içindir. Denetlemeyi insanların kendi aralarında kurabilecekleri komiteler ile 



İrfan Yorulmaz 

130 
 

olabileceğini söylemektedir. Boyacılara, muslukçulara hemen hemen herkes 

güvenilmeyeceğini düşünür ve evimize geldiğinde onların başında mutlaka durulması 

gerektiği söylenir. Ancak belli meslek gruplarına karşı bu tutum sergilenmez. Çünkü 

onlar bilimsel temellidirler ve sorgulanmazlar. Feyerabend, kitapta özellikle doktorlar 

ve eğitimciler örneğini verir. Doktorların yanlış tanı ve tedavileri öyle bir hadde vardı 

ki artık hastalarına tek bir teşhisle yetinmemeleri gerektiği, başka doktorlara da 

başvurulması gerektiği söylenir. Ayrıca Feyerabend, insanlar hastanelerde hangi 

yöntemlerle tedavi edilmesi gerektiğini, kendilerinin karar vermesi gerektiğini söyler. 

Eğer üfürükçülere inanıyorsa üfürükçüler tarafından, yok bilime daha çok güveniyorsa 

bilimsel doktorlar tarafından tedavi edilme hakkı vardır. Aynı durumun eğitim 

alanında da olduğunu söyleyen Feyerabend, öğrencilerin kendi öğretmenlerini 

denetlemelerini söyler. Eğitim kurumlarında komitelerinde karar verdiği dersler 

okutulabilmelidir. Örneğin, halk tıbbı, yağmur duası törenleri öğretilmesi gerektiği 

söyleniyorsa, öğretilmelidir. Uzmanların görüşleri elbette dikkate alınacaktır; ama son 

söz onların olmayacaktır. Son sözü demokratik olarak oluşan komiteler söyleyecek ve 

bu komitelerde ağırlıklı olarak sıradan insanlar olacaktır. Ancak sıradan insanların bu 

türden kararlar için gerekli bilgiye sahip midirler diye sorar Feyerabend. Bu durumun 

demokrasilerde sorun olmaktan çıkacağını savunur. Okullarda verilecek olan 

“olgunluk” eğitimi, insanların bu tür kararların almasında en büyük etken olduğunu 

vurgular. Feyerabend, eğer bu kararlar başarı oranını azaltacak olsa dahi, karar alma 

işleminin bu şekilde olması gerekliliğini söyler(Feyerabend, 1999, s.117-130).    

Bilime eleştirilerin cılız kaldığı, aksine bilime tapılan bir çağda yaşıyoruz. 

Feyerabend bilginin, bilimin tahakkümünden alındığı, halkın doğrudan bilime dâhil 

olması gerektiğini söyleyen çoğulcu bir bilim anlayışı savunuyordu. Çünkü 

Feyerabend, bilimin özgürlüğünü toplumun özgürlüğü için istiyordu. Bu çalışmada 

görülmüştür ki bilgi üzerinde kurulan tahakküm, toplumun özgürleşmesine en büyük 

engellerden bir tanesidir. Feyerabend bunun için bir temel atmıştır. Dolayısı ile bunu 

derinleştirmek ve toplumsallığın “bilimsel akılcılık” pençesinden kurtulması için, 

Özgür Bir Toplumda Bilim kitabı temel argümanlardan bir tanesidir.   
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soyadı, yoksa eser adına göre alfabetik sıralanmalıdır. İnternet kaynakları 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. Kelimelerin 
imlasında metnin tamamında birlik aranır. Latin alfabesinden başka bir alfabe ile yazılmış 
kelimeler ve kaynak eser künyeleri transkripsiyonu yapılarak verilir. 

9. Gönderilen çalışmalar yayın kurulunca uygun bulunduğu takdirde, telifler iki, tercümeler 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 haberleri, 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 Munzur Üniversitesi internet sitesinde pdf formatında yayımlanmasını 
da kabul etmiş sayılırlar. 

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

 

  

 

 

 

 


