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KURTE
Biwêj wekî îfadeyên watedar ên ziman, hem di axaftinê û hem jî di nivîsê de bikarbar in û rêyek
in meriv pê dikare mebesta xwe baştir diyar bike û bi peyvekê çend peyvan an jî bi çend peyvan
meseleyekê vebêje.
Îja dema merî biwêjên zimanan, xusûsen jî zimanên cîran an jî zimanên kontaktê, dide ber hev
tê dertê ku hevparî hene di hin biwêjan de; carna bi awayekî şiklî, carna bi awayekî wateyî û
carna jî bi herdu awayan. Wekî wê; ji bo ku kurdî û tirkî du zimanên cîran in û kar li hev
kirine/kontakta wan çêbûye, di van herdu zimanan de biwêjên hevwate balê dikişînin ser xwe.
Di vê gotara xwe de em ê ji van biwêjên hevpar an jî nêzîk ên têkilî hin ezayên însan pêşkeş
bikin, ji herdu zimanan nimûneyan bidin û wan berawird bikin. Bi vê em dixwazin nîşan bidin
ku di zimanan de hevpariya biwêjan heye û ziman cuda bin jî pêdivî û teşeyên axaftin û
xweîfadekirinê yên însanên zimancuda wekî hev an jî nêzî hev in.
Peyvên Sereke: Biwêj, Biwêjên Hevpar, Biwêjên Têkilî Hin Ezayên Însan
ÖZET
Bir dilde anlamlı ifadeler olarak deyimler, hem yazıda hem de konuşmada kullanışlıdırlar ve
bu ifadelerle bazen bir kelimeyle birkaç kelimeyi bazen de birkaç kelimeyle bir meseleyi
anlatabilme imkânı sağlamaktadırlar.
Böylelikle farklı dillerdeki deyimleri karşılaştırdığımızda özellikle de komşu diller ya da
etkileşim içinde olan dillerde, ortak deyimlerle karşılaşırız ki bu deyimlerdeki ortaklık; bazen
şekil yönüyle, bazen anlamsal olarak, kimi zaman da her iki yönden de karşımıza çıkmaktadır.
Bundan dolayı, Kürtçe ve Türkçe komşu ve etkileşim içinde olan diller olarak bu ortak veya
benzer deyimler konusunda dikkat çekmektedirler.
Bu çalışmamızda bu ortak veya benzer deyimlerden insan azalarıyla alaklı olanlarından
bazılarını paylaşacağız ve bu deyimleri her iki dilden örnekler vermek suretiyle
karşılaştıracağız. Bununla, dilleri farklı olsa bile insanların benzer ifadeler kullanabileceğini
deyimler üzerinden göstermeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Deyim, Ortak Deyimler, İnsan Azalarıyla Alakalı Bazı Deyimler
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Destpêk
Biwêj bi wateya xwe ya ferhengî ew peyv an komepeyv in ku kar, rûdan û wateyan dihewînin
û piranî wateyên mecazî li xwe digirin. Herwiha ew ji bo vegotinê dewlemend û kêş bikin tên
bikaranîn. Di hemî zimanan de biwêj û gotinên pêşiyan wekî gotinên qalib hene û yek ji rêya
bitesîrkirina vegotinê ne.
Biwêj digel ku ji aliyê hin kesên diyar ve hatine derxistin jî, her ku ser wan re dem û dewran
derbas bûne êdî bûne malê giştî yê gel. Biwêj ji tecrube, ceribandin û darêzên bi sedsalan ên
jîrtiya hest û ramanên dê û bavan derketine.1
Piranî ev pey/komepeyv li dor lêkerekê têne pê û bi awayên xwe yên xwerû digel lêkerê raderî
tên bilêvkirin wekî; jê vegerîn, destê xwe jê şûştin, guh nedan û wd. Lê dema di axaftin û nivîsê
de tên bikaranîn hin hêmanên wê tên guhertin, bo nimûne; lêker li gorî demê tên kişandin, nav,
daçek û cînav jî li gor dem û rewşê dikarin biguherin.
Kurdî ji aliyê biwêj û gotinên pêşiyan ve zimanekî dewlemend e. Ji ber erdnîgariya kurdan
miletê kurd herdem ji miletên derdorê xwe re di nav têkiliyê de bûye. Ji wan tesîr girtiye û ew
tesîr kirine. Gelên ereb, tirk/azerî/turkmen, faris, hin gelên din ên Îranî, ermenî, gurcî, siryan,
cihû bi kurdan re cîran bûne û di nav van gelan de her danûstana çandî hebûye.
Wekî gelek cureyên folklorê biwêj û gotinên pêşiyan jî cureyên girîng in û di xwe de hêmanên
hêja dihewînin. Ew heye ku piranî ji çîrok an jî metelokekê tên heta dibe ku sernavê çîrok an
metelokekê bin. Helbet hemî ne bingehçîrok in lê yên bingehçîrok jî yên din jî hin hêmanên
rêzimanî, wateyên mecazî, devok û zaraveyê dikarin sembolîze bikin. Û ji çend jêderan dertên.
Biwêj û gotinên pêşiyan dikarin ji her biwarî bin û tesnîfa wan karekî dûr û dirêj e. Ji bo ku
babeta me ne pênase û tesnîfkirina wan e, heta em ê xusûsî li ser cureyeke biwêjan tenê
bisekinin, em nakevine nava wê behra kûr. Lê em dikarin ferqa biwêjan ji gotinên pêşiyan bi
çend maddeyan wiha nîşan bidin:
Biwêj;
1. Ji gotinên pêşiyan cudatir şert nîne ew ji hevok an çend hevokan teşkîl bin. Ew dikarin
peyvek jî bin, çend peyv an hevok jî.
2. Piranî di şiklê raderî de tên bikaranîn û gelek caran digel lêkerekê ew têne pê.
3. Hinek formên wê dibe ku peyvên bêwate bihewînin, hinek nimûneyên wan jî hevokên
pirsê ne yan jî qalibên wekî wan ên cuda ne.

1

Ayhan Yıldız, Hunera Vegotina Bedew a Devkî û Nivîskî -1, weş: Lorya, 2017, Wan.
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4. Biwêj piranî ji rûdanan derketine û bingeha wan mesele û çîrok in.2
Bi xebatên berawirdî û werger û lêkolînên ser zimanan derketiye ku îro em dizanin di gelek
zimanan de biwêjên hevpar hene, çendî herdem neyê zanîn bê jêder kîjan ziman e/in jî ya ku
em pê dizanin bi têkiliya nav însanan ziman tesîrê li hev dikin û danûstaneke tebiî pêk tê. Bo
nimûne, Zeraq dema behsa têkiliya Kurdî û Tirkî dike ew li ser biwêjan sê kategoriyan derdixe
pêş; ‘Di hin biwêjan de mantiqa herdu zimanan wekî hev e, di hinekan de nêzî hev e û di
hinekan de jî bi tenê peyvek ji gotinê diguhere.3
Ne tenê kurdî û tirkî, dema em li hin biwêjan dinêrin em dibînin ku ew di çend zimanan de
hevpar in. Bo nimûne biwêja kurdî ya; ‘Bi kevirekê du qûç xistin’, di îngilizî de wekî; Kill two
birds with one stone4 û di tirkî de wekî; Bir taşla iki kuş vurmak e. Dîsa, biwêja tirkî; ‘Dünyanın
sonu değil ya’ îngilizî de; It’s not the end of world e û kurd jî vê biwêjê wekî; ma qiyamet
rabûye?, bi kar tînin. Herwiha biwêja farisî ‘’به در می گویم دیوار گوش کن5 kurdî de wekî; dîwaro ji
te re dibêjim (filan kes) tu fêm bike û tirkî jî wekî; kızım sana söylüyorum gelinim sen anla ye.
Dîsa ji bo ku babeta me ser biwêjên têkilî ezayên însên e, em dikarin bêjin ku gelek zimanan
de biwêjên hevpar hene. Ev biwêj carna an bi wateyî wekî hev in an jî carna hem bi wateyî hem
bi şiklî wekî hev in. Bo nimûne; peyva ‘pişt’di biwêjên hersê zimanên kurdî, tirkî û ingilizî de
bi eynî wateyî heye ku ji wan em çend mînakan bidin; ‘pişt dan pişt/back-to-back/sırt sırta
vermek, pişta wî/ê şkestin/break one`s back(to do something)/beli kırılmak, pişta wî kişiyan/a
crick in one's back/beli tutulmak, li pişt yekî sekinîn/get off (someone`s) back/arkasında
durmak6
Wekî yên jorê nimûneyên biwêjên hevpar dikarin bên zêdekirin lê ji bo ku mijara me ya eslî ne
ev e, ev çend mînak dê têrê bikin.
Babeta me ser biwêjên ezayên însanan e ku mumkîn e di her zimanî de ev biwêj hebin. Dema
em li biwêjan dinêrin em dibînin ku li ser ezayên însan gelek biwêj çêbûne û her ezayek ji bilî
wateya xwe ya rastîn pirî caran wateyeke mecazî li xwe girtiye. Her ezayek dema bûye endamê
biwêjekê, wê temsîla heyîn, kar, hest an eşyayekê kiriye. Wekî di kurdî de bi van ezayan biwêj
gelek in û berbelav in di tirkî de jî wisa ye û ev xebat dixwaze van cure biwêjan berawird bike
û nêzî-dûrî, wekhevî-cudatiya wan li ser nimûneyekê, ji her ezayê, nîşan bike.

2

Mustafa Borak, Ferhenga Biwêjan, weş: Enstituya Kurdî, r. 13, 2005, Stenbol
Dilawer Zeraq, Deyimler Sözlüğü-Ferhenga Biwêjan, weş: Enstîtuya Kurdî, r. 8, 2005, Stenbol,
4
https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/in_the_loop_pages.pdf, 25.04. 2017 pêwendî hat
kirin.
3

Süreyya Beyzadeoğlu, “Durub-ı Emsal-i Osmaniye’de Türkçe ile Birlikte Arapça, Farsça ve Fransızca’da Ortak
Kullanılan Atasözü ve Deyimler", İlmi Araştırmalar, sayı: 19, 2005, 23-33
6
https: //www. easypacelearning. com/english-books/body-parts-idioms/1012-a-list-of-clothes-idioms-from-ato-z-with-meanings, 27.04. 2017 pêwendî hat kirin.
5
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Divê em vê jî bêjin di vê xebatê de em ê zêdetir biwêjên di forma lêkerî de bi kar bînin,
em sifetên bi ezayên însan hatine çêkirin bi şiklê wan ên sifetî bi kar naynin. Nimûne, sernerm,
rûtirş, zikreş û ww. bêyî raderê lêkerê nabin nimûneyê vê xebatê.
Ezayên însan yên ku em ê di vê xebata xwe de ser bisekinin du cure ne: yek, ezayên navendî
yên laş wekî; ‘Serî, rû, dil, mil, pişt, pê’, ya din jî pênc ezayên sehekê ne; ‘çav, guh, poz, ziman,
dest/çerm.’
Ezayên Navendî
Ji bo ku ev ezayên hanê yan ji aliyê fîzîkî yan jî ji aliyê peywira xwe yan jî bi herdu aliyan ve
navendî ne, nm: serî; gelek ezayan dihewîne, mil; çeng, zend, dest û tiliyan dihewîne, dil; ezayê
sîstema gera xwînê ye herwiha ezayê hêst û dilînan e me ew wekî ezayên navendî bi nav kirin.
…
1. Serî: Di laşê însan de yek ji girîngtirîn eza ye. Serî di zanîn, edebiyat û folklorê de temsîla;
‘aqil, fikir, îdare, serwerî, serkarî, hêz û desthilatê’ dike. Peyva ser wekî gelek zimanan di kurdî
de jî hem awayê wê yê xwerû, hem wekî pêvek(pêşgir û paşgir) bi kar tê û pê gelek peyv hatine
darijtin.
Di biwêjên kurdî de serî berbelav e hem bi awayê ser, wekî; ser guhê wî/ê li ser bûn, hem wekî
pêyvên pê darijtî re; pê re serederî kirin/nekirin, hem jî wekî serî bi kar tê; hatin serî.
Em ê ji hin biwêjên kurdî û tirkî yên hevmane yan jî nêzmane nimûneyan bidin, her biwêjê di
risteyekê de bi kar bînin û nimûneyekê jî ji aliyê şiklî û wateyî ve raberî hev bikin.
Hatin serî;

Başa gelmek;

Pirt tişt hatin serê min.

Başıma gelmedik kalmadı.

Dan ser serê xwe;

Baş üstünde tutmak;

Li cem me mêvanan didin ser serê xwe.

Sizi baş üstünde tutacağız.

Serî di ber de;

Başı önünde olmak;

Ji bo ku me ji heqareta wan re dengê xwe Başı önünde, utancından ne diyeceğini
nekir serê me di ber me de ye.

bilmedi.

Serî bûn wekî beraş/Serî bûn wekî meşka Başı kazan gibi olmak;
Gürültüden başım kazan gibi oldu.

dew;
Vê sibê de ez ber makîneyê me serê min bû
mina beraşê aşan.
Ser seran;

Baş üstüne;

Emrê we ser serê min.

Baş üstüne efendim.

Çareya serê xwe nêrîn;

Başının çaresine bakmak;
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Êdî em ê çareya serê xwe binêrin.

Büyüdün artık başının çaresine bakacaksın.

Aqibet serî/nexşe li serî bûn;

Darısı başına olmak;

Aqibet serê te be.

Ben sınavı geçim darısı başınıza.

Bi serê xwe man;

Bir başına kalmak;

Li vê dinê kesekî min nema ez bi serê xwe Sen gittikten sonra bir başıma kaldım.
mam.
Ev biwêjên jorê tenê çend nimûne ne ji herdu zimanan, helbet nimûneyên zêdetir dikarin bên
dan. Dema em di ferhengên biwêjan de peyva serî digeriyan me dît ku ev peyv gelekî berbelav
e. Raberkirina biwêjekê:
Serî bûn wekî beraş-Serî bûn wekî meşka dew/Başı kazan gibi olmak: Kesê ku serî diêşe
yan jî serî gêj dibe û jê werê gurînî heye di sêrî de. Kurdî ji bo vê peyvên beraş û meşk (heta li
hin deveran peyvên cuda yan jî biwêj di formeke cuda de bi kar tê), tirkî peyva kazan bi kar
hatiye ku eynî rûdanê diyar dikin.
2. Rû: Wekî ezayekî navendî ye di pêş serî de. Ew di edebiyat û çanda gel de temsîla heyîn,
nasname, ber, alî û ww. dike loma ji ber giringiya xwe ya di têkiliya însanan de ew di biwêjan
de berbelav e.
Li rûyê hev nêrîn;

Birbirinin yüzüne bakmak;

Wisa li hev nekin sibê hûn ê rûyê hev Yarın birbirinizin yüzüne bakacağız.
binêrin.
Li rûyê wî/ê dan;

Yüzüne vurmak;

Divê merî şerma yekî li rûyê wî nede.

Ayıbını yüzüne vurmamalıydın.

Rûyê wî/ê negirtin;

Yüzü tutmamak;

Rûyê min nagire ez jê bixwazim.

Söylemek istedim ama yüzüm tutmadı.

Rûyê xwe jê badan;

Yüz çevirmek;

Rûyê xwe ji min banede.

Israrla

hakikati

kabul

etmek

istemeyenlerden yüz çevir.
Rûyê xwe tal/tirş kirin;

Yüzünü ekşitmek;

Piştî wê gotinê rûyê xwe tal kir.

Hoşuna gitmedi, yüzünü ekşitti.

Rûyê xwe jê badan/Yüz çevirmek: Ji yekî xeyidîn, ji yekî sar bûn. Di herdu zimanan de jî ev
biwêj bi wateya xwe ya mecazî di heman wateyê de tê bikaranîn.
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3. Dil: Çi şiklê wê yê şênber çi jî yê razber be ew yek ji girîgtirîn ezayê însan e. Herwiha
ew çawa di sing de wekî ezayeke maddî xwedî peywirên girîng e, wekî ezayekî manewî jî ew
navendî ye û girîng e. Dil ciyê hestan e û temsîla nîyet, xwestin, armanc, baweriyan û wd. dike.
Di edebiyata klasîk de û di folklorê de pir tê bikaranîn. Di edebiyata klasîk de mijar piranî têkilî
dil e. Di folklorê de, xweser jî di biwêj û gotinên pêşiyan de ev eza berbelav e. Di kurdî de wekî
dil peyva qelb a erebî jî bi kar tê. Di tirkî de jî dîsa kalp, yürek û gönül carna di eynî wateyê de
carna di wateyên cuda de tên bikaranîn. Em ê li jêrê çend nimûneyan ji herdu zimanên kurdî
tirkî bidine ber hev:
Li gorî dilê wî/ê;

Gönlüne göre;

Xwedê li gorî dilê te bide te.

Allah gönlüne göre versin.

Dilê xwe jêre vekirin;

Kalbini açmak;

Dilê xwe jêre veke.

Git ona kalbini aç.

Dil şkandin;

Kalbini kırmak;

Tu carî dilê kesî neşkîne.

Onun kalbini kırdın.

Dil wî/ê hebûn/tunebûn;

Gönlü olmak/olmamak;

Dilê min tune wî karî bikim.

Gönlü yok bu işte.

Dilê wî/ê xwestin;

Gönlü istemek;

Eger dilê te bixwaze tê bikî.

Gönlün isterse yaparsın.

Dilê wî/ê jê man;

Gönlü kalmak;

Me hinekî da ber hev, dilê wî ji min ma.

Sanırım gönlü kaldı.

Dilê yekî kirîn;

Gönlünü kazanmak;

Here serdana wan, dilê wan bikire.

Öncelikle onların gönlünü kazanmalıyız.

Dilê wî/ê şewitîn;

Yüreği yanmak;

Min ew di wî halî de dît dilê min pê Yüreğim yandı onu o şekilde görünce.
şewitî.
Dilê wî daxkirin;

Yüreğini dağlamak;

Eşa wî wisa giran bû dilê merî dax dikir.

Acısı yürek dağladı.

Dil şkandin/Kalbini kırmak: Di herdu zimanan de bi wateya mecazî bi heman awayî ev biwêj
heye, wate dil yekî ji xwe hiştin, yek dan xeyidandin û xemgîn kirin. Di kurdî de şûna dil qelb
jî bi kar tê wekî; ‘qelbê wî/ê şkand’.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 6

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

4. Mil: Bi tevî ling ji sê beşên laşê merî beşek e. Ew carna bi dest re tê bi heman wateyê
carna herdu şûna hev de tên bikaranîn carna jî bi hev re. Ji ber ku em ê dest di qismê ezayên
sehekê, şûna çerm de bi kar bînin lêre tenê em ê cî bidin mil.
Ev eza wateyên wekî; hêz, destek, piştgirî û girêdanê de dikare bê fêmkirin. Li jêr hin biwêjên
kurdî û tirkî yên hevmane wiha ne:
Ketin milê yekî;

Birinin koluna girmek;

Kete milê wî û çû.

Arkadaşının koluna girdi, beraber gittiler.

Mil dan milê hev;

El ele vermek;

Em ê mil bidin milê hev bixebitin.

El ele verip çalışmalıyız.

Milê wî/ê bûn dar;

Kolları kopmak;

Sibe da min hingî av kişand milê min Eşya taşımaktan kollarım koptu.
bûne dar.
Zendû bendê xwe badan;

Kolları sıvamak;

Me zend û bendê xwe badan û me dest pê Kolları sıvayın ve işe başlayın.
kir.
Mil dan milê hev/El ele vermek: Ji bo qedandina karekî xebata çend kesan tê qestkirin. Dema
însan karekî bi tena serê xwe bike zehmet e lê bi çend kesan re bike hem ew kar hêsan dibe hem
jî zûtirî xilas dibe. Di kurdî de ji bo vî karî mil, tirkî de dest bi kar hatiye.
5. Pişt: Di biwêjên kurdî de mecazen maneyên wekî; hêz, destek, pêbawerî, fidakarî û ww.
girtiye. Tirkî şûna vê peyvê hem peyva sırt hem ji peyva bel tê bikaranîn.
Pişta xwe pê ve girêdan;

Bel bağlamak;

Pişta xwe bi wî ve girênede e yekî bê Ona bel bağlama, güvenilir biri değil o.
emniyet e.
Pişta xwe dan kesekî/tiştekî;

Sırtını dönmek;

Pişta xwe nede eqrebayê xwe.

Dostlarına sırtını dönme.

Pişt dan pişt;

Sırt sırta vermek;

Me pişt da hev û em bi ser ketin.

Sırt sırta verip çalışacağız.

Ser piştê dirêjbûn;

Sırt üstü uzanmak;

Min karê xwe qedand û ser piştê xwe dirêj İşini bitirmiş, sırt üstü uzanmıştı.
kir.
Dan pişta xwe;

Sırtına almak;

Wî heta îro ez dam pişta xwe.

Beni sırtına alıp buralara kadar getirdi.
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Destê xwe piştê dan;

Sırtını sıvazlamak;

Wan destê xwe piştê dane loma wisa rihet Onlar

sırtını

sıvazlamazsa

böyle

e.

yapmaz.

Pişta wî/ê nayê erdê;

Sırtı yere gelmemek;

Wî deynê xwe da êdî pişta wî nayê erdê.

Borcunu ödedi, artık sırtı yere gelmez.

Pişta xwe dan kesekî-tiştekî/Sırtını dönmek: Berê xwe ji kesekî yan jî tiştekî zivirandin, jê
xeyidîn an jî dev jê berdan.
6. Pê: Di kurdî de belkî qasî dest berbelav nebe lê pê jî di biwêjan de gelekî hatiye bikaranîn.
Pê temsîla hêz, biryar, rik, serdan û ww. dike.
Pê neçûn;

Ayak atmamak;

Qe israr neke, pê min naçe wira.

Bir daha oraya ayağını atmadı.

Pê kutan(erdê);

Ayak diremek;

Pê kutaye erdê, ji ya xwe venagere.

Ayak diredi, bir türlü kabul ettiremedik.

Li ser piyên xwe bûn/sekinîn/man;

Ayakta kalmak;

Ew digel ewqas tengasiyan jî li ser piyên Her şeye rağmen ayakta kalmayı başardı.
xwe ma.
Ser piyan razan;

Ayakta uyumak;

Îro pir westiya, hema ser piyan radizê.

Git biraz dinlen ayakta uyuyorsun.

Rakirine piyan;

Ayağa kaldırmak;

Wisa qêriya nexweşxane rakir ser piyan. Bütün mahalleyi ayağa kaldırdı.
Ser piyan sekinîn;

Ayakları üstünde durmak;

Em hêj ser piyên xwe disekinin.

O ayakları üstünde durabilecek biri.

Piyên wî erdê negirtin;

Ayakları yere değmemek;

Wisa şa dibû piyên wî erdê nedigirtin.

Çok mutluydu ayakları yere değmiyordu.

Piyên wî/ê erdê negirtin/Ayakları yere değmemek: Hevwateya biwêja; ji şabûna firîn e. Ji
bo kesê şa tê bikaranîn. Yanî wisa şadibû lê bû bifiriya.
Ezayên Sehekê:
Wekî ku tê zanîn her pênc ezayên bihîstinê yên însan; dîtin, bihîstin, bênkirin, tamkirin, destdan
in ku ezayê wan bi rêzê; çav, guh, poz, ziman û dest7 in.

7

Ji bo vê ezayê çerm zêdetir lê tê. Lê di biwêjên kurdî de û di gelek biwaran de dest ezayê temaskirinê ye û ew
zêdetir vê temsîlê dike.
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Di kurdî de bi van her pênc ezayan biwêj gelek in û piranî di wateya mecazî de tên
bikaranîn. Di van biwêjan de dest; temsîla hêz, îmkan, alîkarî û wd., çav; piranî wateya nihêrîn,
xwestin û hin hestan de, guh; di wateya eleqe, haj û agahîgirtinê de, poz; di wateya eleqe,
xwebînî û hin hestên din, ziman; jî di wateya gotin, axaftin û îfadeyê de dikare bê fêmkirin.
Di kurdî û tirkî de -ji ber ku herdu ziman û çand cîran in- biwêjên hevmane gelek in. Ji van
biwêjan xusûsen jî pênc ezayên sehekê balê dikişînin. Em ê jêrê li ser nimûneyan hin biwêjên
herdu zimanan ên hevmane bidine ber hev û ji wan em ê li ser nimûneyekê bisekinin, wateyên
wan vêbêjin û raberî hev bikin.
1. Çav: Ev eza temsîla wateyên wekî, nêrîn, nîyet, baldarî, şahidî û wd. dike. Di biwêjan
de berbelav e.
Çav berdan;

Göz koymak;

Çav berdane nanê me.

Ekmeğimize göz koydular.

Çavê xwe gerandin;

Göz atmak;

Min çavê xwe lê gerand lê min nedît.

Etrafa göz atıp geleceğim.

Ber çavê wî/ê ketin;

Gözüne ilişmek;

Hêca ber çavê min ket lê niha nayê bîra Baktım ama gözüme ilişmedi.
min.
Çav çavan nedîtin8;

Göz gözü görmemek;

Rê wisa bi mij bû çav çavan nedidît.

Yağışlı

havadan

dolayı

göz

gözü

görmüyordu.
Bi çavê xwe dîtin;

Gözüyle görmek;

Min bi çavê xwe dît.

Kendi gözlerimle gördüm.

Çavên xwe jê revandin;

Gözünü kaçırmak;

Çavê xwe ji min direvand.

Sürekli gözünü kaçırıyordu.

Çavê te ronî;

Gözün aydın;

Kurê te hatiye, çavê te ronî!

Gözün aydın oğlun gelmiş!

Çav lê mayîn;

Gözü kalmak;

Çavê wî li destê te ma.

Çocukcağızın gözü kaldı.

Çav tirsandin;

Gözünü korkutmak;

Divê tu çavê wî bitirsînî.

Gözünü korkutmalısın bence.

Çav li rêyan bûn;

Gözü yolda olmak;

Ev çend sal in çavê min li riya te ye.

Gözlerim yollarda kaldı.

8

Ev biwêj di romanên Eliyê Evdilrehman de wekî; “çavan çav nedîtin” derbas dibe. Ji wan tê der ku kurdên Kavkaz
vê biwêjê cuda bi kar tînin.
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Çav çavan nedîtin/göz gözü görmemek: Ji ber mij, duman an jî berf û bagerê pêşiya xwe
nedîtin. Wekî ji herdu biwêjan diyar dibe ku hem ji aliyê şiklî ve hem jî ji aliyê wateyî ve
wekhev in.
2. Guh: Di biwêjan de wateyên wekî; baldarî, qiymet, bihîstin û wd. li xwe digire. Ji ber
ku ezayê sehkirin û bihîstinê ye biwêjên bi vê ezayê bi deng, gotin û xeberan re
têkildar in.
Ser guhê wî/ê ser bûn;

Gözü kulağı üzerinde olmak;

Bila ser guhê te ser bin, ew nereve.

Gözün kulağın onda olsun, kaçmasın.

Pişt guhê xwe avêtin;

Kulak arkası etmek;

Min ewqas jî gotê lê wî pişt guhê xwe O kadar da söyledim ama kulak arkası
avêt.

etti.

Guhdan/nedan;

Kulak asmak/asmamak;

Guh nede wan gotinên beredayî.

O boş sözlere kulak asma.

Ber guhê wî ketin;

Kulağına gelmek/kulağına çalınmak;

Hinek tişt ber guhê min ketin, gelo rast e? Bazı şeyler kulağıma geldi, doğru mu
acaba?
Guh lê giran bûn;

Kulağı ağır işitmek;

Guh lê giran bûne êdî baş nabihîze.

Kulakları ağır işitiyor, artık iyi duymuyor.

Guh badan/rakirin;

Kulağını çekmek;

Mamoste guhê xwendevanê xwe bada.

Öğretmen öğrencisinin kulaklarını çekti.

Guh lê bûn;

Kulağı birinde olmak;

Bêje, guhê min li te ye.

Söyle, kulağım sende.

Ser guhê wî/ê ser bûn/ Gözü kulağı üzerinde olmak: Parastin, lê miqat bûn. Ji biwêjan jî
diyar dibe wateyên herduyan yek in lê biwêja kurdî de digel guh peyva ser hatiye bikaranîn lê
ya tirkî de peyva çav bi guh re bi kar hatiye.
3. Ziman: Temsîla nasname, axaftin, gotin û wd. dike. Di kurdî de peyva zar jî di wateya
ziman de tê bikaranîn.
Zimandirêjî kirin;

Dil uzatmak;

Zimanê te zêde dirêj bûye.

Senin dilin fazla uzamış.

Li ser zimanê wî/ê;

Dilinin ucunda;

Hema ser zimanê min e, ez ê bêjim.

Dilimin ucunda, söyleyeceğim.
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Zimanê wî/ê vebûn;

Dili açılmak;

Dibê qey zimanê wî vebû, sibe da Dili açıldı sanki, sabahtan beri konuşuyor.
diaxive.
Zar/Ziman şirîn bûn;

Tatlı dilli olmak;

Zarê wî pir şirîn e.

Çok tatlı dilli biridir.

Zimanê xwe girtin;

Dilini tutmak;

Zimanê xwe negirt û axivî.

Dilini tutamadı, konuşmaya başladı.

Zimanê xwe xwarin;

Dini yutmak;

Tu çima naxivî, qey te zimanê xwe xwar? Niye konuşmuyorsun, dilini mi yuttun?
Li ser zimanê wî/ê/Dilinin ucunda: Ev biwêj dema kesek dixwaze tiştekî bêje lê gotin nayê
bîrê tê gotin. Di biwêja kurdî de gotin li ser ziman e lê di ya tirkî de gotin li pozika ziman e.
4. Poz/difn/Bêvil9: Ji ber ku ev eza bi çend peyvan bi kar tê li gorî deveran biwêjên cuda
yan bi peyvên cuda heman biwêj tên dîtin.
Poz pê nekirin;

Burun kıvırmak;

Karê wî neeciband loma qet poz pê İşini beğenmedi, burun kıvırdı.
nekir.
Pozê wî/ê şewitîn;

Burnu sürtünmek;

Baş bide xebatê bila pozê wî hinekî İyice çalıştır ki burnu sürtünsün.
bişewite.
Difinê wî/ê re hatin;

Burnundan gelmek;

Êdî wisa kirine, pozê me re hatiye.

Öyle

bir

duruma

getidiler

ki

artık

burnumuzdan geldi.
Pozê wî/ê bilind bûn;

Burnu havada olmak;

Ew yekî pozbilind e.

O burnu havada biridir.

Poz pê nekirin/Burun kıvırmak: Guhnedan, qimetnedan, neecibandin. Di herdu biwêjan de
wate yek e lê biwêja kurdî ji aliyê şiklî ve nerênî ye lê ya tirkî erênî ye.

9

Ji ber ku di kurdî de çend navên poz hene û hemî jî bi kar tên me ew yek qebûl kirin.
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5. Dest: Di biwêjan de berbelav tê bikaranîn. Temsîla hêz, îmkan, têkilî, xebat,
dostanî û hezkirinê dike.
Dest avêtin;

El atmak;

Ka werin, dest bavêjinê!

Gelin, bir el atın!

Dest dan dest;

El ele vermek;

Em ê dest bidin hev û bi ser kevin.

Biz el ele vereceğiz ve başaracağız.

Dest danîn ser;

El koymak;

Wan dest dane ser her tiştî.

Her şeye el koymuşlar.

Ji dest nehatin;

Elinden bir şey gelmemek;

Tiştek ji destê min nayê.

Elimden bir şey gelmiyor.

Destê xwe nedan;

El sürmemek;

Ez destê xwe nadimê.

Elimi sürmeyeceğim.

Dest jê kişandin;

El çekmek;

Wan destê xwe ji vî karî kişandine.

Onlar elini bu işten çekmiş.

Ji dest çûn;

Elden çıkmak;

Edî ji destê me çû.

Artık elimizden çıktı.

Ber destê wî/ê mezin bûn;

Elinde büyümek;

Ew ber destê min mezin bû.

O elimde büyüdü.

Dest gihiştin;

Eli yetişmek;

Destê wî nagihije min.

Eli bana yetişmez.

Di dest de man;

Elinde kalmak;

Ditirsim, wê di destê min de bimîne.

Korkuyorum, elimde kalacak.

Destê wî/ê nihêrîn;

Eline bakmak;

Em li destê wî dinihêrin.

Biz onun eline bakıyoruz.

Ber destê wî/ê mezin bûn/Elinde büyümek: Ji aliyê kesekî ve hatin mezinkirin. Wate dîsa di
herdu biwêjan de yeke lê di ya kurdî de wateya hînkirinê jî heye.
Ji bilî van biwêjên her pênc ezayên bihîstinê helbet yên din jî hene ku hinekên wan hevmane
hinekên wan jî nêzmane ne. Dîsa hin biwêj jî hene ku wate yek in lê bi ezayên cuda tên
îfadekirin, bo nimûne; bûn benîştê devê xelqê/ hakın diline düşmek.
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Encam
Biwêj peyv an komepeyv in ku wekî gotinên temsîlî hin wateyan li xwe digirin û qest, îzah û
rewşan diyar dikin. Ji ber ku biwêj piranî gelêrî ne nayê zanîn bê cara pêşîn kê ew gotine. Yanî
tesbîtkirina biwêjan zor e ku meriv bêje ji vî zimanî derketine yan jî cara pêşîn di vî zimanî de
bi kar hatiye.
Merî dikare biwêjan kategorîze bike û li gorî babet an cureyên wan tesbît bike. Me di vê nivîsara
xwe de tenê behsa qismekî ji van biwêjan, biwêjên têkilî hin ezayên însan kir û yên kurdî û tirkî
dane ber hev. Ev biwêjên ku di têkiliyên însanan de tên bilêvkirin piranî wateyên mecazî îfade
dikin û di gelek zimanan de hene.
Di vê xebata xwe de, me ji biwêjên kurdî û tirkî yên têkilî şeş ezayên navendî; serî, rû, dil, mil,
pişt û pê û biwêjên têkilî ezayên sehekê; çav, guh, ziman, poz û dest nimûne dan, me ew rûberî
hev kirin û hem bi awayê şiklî û hem jî bi awayê wateyî me ew pêşkeş kirin.
Îja bi vê nivîsara me xuya bû ku; di zimanan de biwêjên hevwate gelek in û hinek ji wan hem
ji aliyê şiklî û hem jî ji aliyê wateyî ve hema bêje wekî hev in. Kurdî û tirkî wekî du zimanên
cîran tesir li hev kirine û ji zimanên din re jî danûstana çandî kirine. Wekî ku ji nimûneyên me
yên biwêjên têkilî ezayên însan diyar dibin, herçiqas ne hêsan be merî tesbîta resenê biwêjekê
bike ka cara pêşî di kîjan zimanî de derketiye jî, lê merî dikare bêje çi bi kontakta zimanan çi jî
bi rêya wergerê be hin biwêj wekî hev an jî nêzî hev di zimanan de têne bikaranîn.
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DENGSAZIYA KURMANCÎ Û PIRSYARA NÎŞANKIRINA DENGÊN DERÎ
ALFABEYA STANDART A LATÎNÎ
Dr. Zafer AÇAR
zafer13acar65@gmail.com

KURTE
Di zimanê kurdî de yek ji niqaşa herî girîng di derbarê dengsaziyê de, nîşankirina dengan
û tîpan e ku hê jî ev niqaş didome. Digel bikaranîna alfabeyên cuda, bikaranîna dengan di nivîsê
de pirsiyarek e û bi tesbîtkirina dengên deverî ev pirsiyar û raberiya ser wan dê berdewam bikin.
Di kurmancî de dengên standart ên nîşankirî, yên heyî lê bêtîp û yên deverî ku bi
lêkolînên ser devokan dertên der; dê dengên kurmancî, awayê nîşankirin û tîpandina wan diyar
bikin û dê sînorê dengsaziya kurmancî nîşan bidin.
Me jî di vê xebata xwe de bal kişand ser heşt dengên kurmancî yên derî alfabeya latînî;
me li ser nîşankirina wan ji hin xebatên berê mînak nîşan dan û me bixwe jî ew bi hin nîşanan
diyar kirin. Herwiha armanceke vê xebatê jî ew e ku; dixwaze giringiya sazkirina alfabeyeke
dengan nîşan bide.
Peyvên Sereke: Dengsazî, Dengsaziya Kurmancî, Nîşankirina Dengan

ÖZET
Kürt dilinde fonetik alanında önemli tartışma konularından biri de seslerin ve harflerin
işaretlenmesi konusudur ve bu tartışma devam etmektedir. Farklı alfabelerin kullanılmasının
yanında, yazıda seslerin kullanılması sorunu yöresel seslerin tespitiyle bir sorun ve tartışma
olarak devam edecektir.
Kurmanci Kürtçesinde işaretlenmiş standart sesler, var olan ama harflendirilmemiş
sesler ve araştırmalarla ortaya çıkacak sesler; Kurmanci sesleri, işaretlendirme ve harflendirme
biçimlerini gösterecek ve Kurmancinin fonetiğinin sınırlarını belirleyeceklerdir.
Biz de bu çalışmamızda Kürtçe (kurmancî) alfabede yer almayan sekiz tane sese dikkat
çektik; bu seslerin işaretlenmesi konusunda daha önce yapılan çalışmalardan örnekler sunduk
ayrıca işaretleme konusunda kendi tesbitlerimizi de belirttik. Diğer taraftan bu çalışmanın bir
amacı da bir ses alfabesini tesbit etmenin önemine dikkat çekmektir.
Anahtar Kelimeler: Ses Bilgisi, Kurmancinin Fonetiği, Seslerin İşaretlenmesi
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ABSTRACT
In Kurdish phonology one of the important matters of debate is marking voices and
letters and this debate is going on. Besides the use of different alphabets, the issue of using
voices in writing has become a problem with the detection of local voices and this debate will
continue.
Standart voices marked in Kurmanji Kurdish, the voices that are available but not shown
with a letter and the voices that will appear through researches will show the forms of marking
and lettering and will determine the limitations of Kurmanji phonetics.
In the present study, we aimed to draw attention to eight sounds that do not exist in
Kurdish (kurmancî) alphabet; presented examples from previous studies conducted on marking
these sounds, and stipulated our own determinations in marking these vowels. On the other
hand, another objective of the present study was to draw attention to the significance of
determining a vocal alphabet.
Keywords: Phonetics, Kurmanji phonetics, Marking of sound

DESTPÊK
Di kurdî de pirbûna alfabeyan, tîpandin û nîşankirina dengan û navlêkirina cîderkên
dengan kêşeyek e ku hêj li ser van mijaran gengeşî hene. Ji bilî dengên nîşankirî yên kurmancî
dengên ku nehatine nîşankirin li gorî herdu alfabeyên erebî û latînî diguherin. Di alfabeya latînî
ya kurmancî de dengên bêtîp ji alfabeya erebî ya kurmancî zêdetir in. Bo nimûne; ji her heşt
dengên mijara xebata me(“ḥ/”حya qirikî, “ġ/”غya qirikî, herçar dengdarên nehilmî “ç, k, p, t,”,
“l”ya lerzok û “r”ya bişid), herdu dengên qirikî ḥ/ حû ġ/ غdi alfabeya erebî de hene, herwiha
“l”ya lerzok û “r”ya bişid bi sembola “” tê nîşankirin ku wê sembolê bi tîpên “l”ya normal û
“r”ya normal ve datînin. Tenê di alfabeya erebî de herçar dengên nehilmî cî nagirin.
Di alfabeya kurmancî ya latînî de 31 tîp hene. Ji van 8 heb dengdêr 23 heb jî dengdar
in. Ji bilî van 31 dengên nîşankirî hin deng jî hene ku di alfabeya latînî de berdêlî wan tîp tunene
ku ew tîp ev in; Dengdêrên eynî( )ع, dengdarên nehilmî “ç, k, p, t,”, “ḥ/”حya qirikî, “ġ/”غya
qirikî. Ji bilî van dengan dengên ku li ser niqaş hatine kirin jî hene wekî; “r”ya lerzok û “l”ya
bişid. Ji bilî van dengên navborî, hin dengên kurmancî ên deverî hene ku hinekên wan bi
lêkolînên ser devokan hatine/tên tesbîtkirin.
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Em ê di vê xebata xwe de berê xwe bidin dengên standart ên kurmancî, ji
navlêkirinên berê xwe sûdê bigirin, di derbarê nîşankirina dengên derî alfabeyê ya latînî de, ku
li jor me behs kiribûn, em ê fikr û tesbîtên xwe der bibirrin.
Xebatên li ser zimanê kurdî ji Maurizio Garzonî vir de dewam dikin. Xweser jî li ser
rêzimana kurdî gelek xebat hatine kirin û hinekên wan li ser dengên kurdî û dengsaziya kurdî
zêdetir sekinîne. Xebatên ser dengsaziya kurdî yên pêşîn piranî wekî beşek ji rêzimana kurdî
hatine kirin. Nimûne; xebata Celadet Bedirxan û Roger Lescot (Bedirxan & Lescot, 2011),
xebata Thackston (Thackston, 2006: 1-6) xebata Qanatê Kurdo (Kurdo, 2013) û xebata Sadiq
Bahaeddînê Amedî (Amedî, 2012) çend ji van xebatan in ku bi dirêjahî ser dengsaziya kurdî
sekinîne. Ji bilî van xebatan, xebatên wekî tez ên ser dengsaziya kurdî van demên dawî êdî zehf
tên kirin ku ew pişta xwe didine berhevokan û analîzên xwe li ser wan dikin.
Di zimanekî de hemî deng dikarin bi tîpan neyên nîşankirin lewre hem piranî deng ji
tîpan zêdetir in hem jî li gorî zarave û devokên zimên, deng dikarin kêm an zêde bibin. Ji ber
wî jî dema deng hatin tesbîtkirin ji bo standardek bê girtin divê li ser nîşankirina dengan
lihevkirineke giştî pêk were, yan na ew ê li ber lêkolîneran bibe kêşeyeke mezin. Wekî mînak
îro di tirkî de ev kêşe heye ku lêkolîner jê bêzar in û riya standarda alfabeya dengan digerin. Bi
tevî dengên alfabeya tirkî, heta niha di devokên Tirkiyê de 133 deng (48 dengdêr, 85 dengdar)
hatine tesbît kirin (Demiray, 2008: 203) ku ji van dengan hinek; bi dengekî lê bi çend nîşanan,
hinek; bi çend dengan lê bi heman nîşanî hatine nîşankirin (Demiray, 2008: 209).
Ji bo ku xebatên ser dengsaziya kurdî hêj nû ne û teknolojiya nasîna dengan pêş ketiye
dema me xebatek li ser dengsaziyê kir divê pêşî corpus/bingeheke me hebe ku em ser bixebitin
ku ew jî zêdetir metnên berhevok ên devokan in, paşê ji bo ku em tesbît û tesnîfên rast bikin
divê em ji teknolojiyê sûde bigirin. Ev teknolojiya nasîna dengan jî di hin programên kompîtûrê
yên wekî; Nero, Wavesurfer de hene ku dikare jê bê îstîfadekirin herwiha programa Praat jî
heye ku di labaratuwarên fonetîkê de ji bo analîzkirina dengan ji programên din pêşketîtir e
(Küçüker, 2016: 1-15).
Lêre, divê em vê jî bêjin ku ji bo em vê teknolojiyê îstifade bikin hin zehmetî li ber me
hebûn. A pêşîn; ji bo vî karî divê beşên zimannasiya kurdî yên serbixwe hebin û di zanîngehan
de labaratuwarên dengan hebin ku beşên kurdî; digel bi îstifadeya xebatên zimanên din bikarin
bi vê teknolojiyê karê dengnasiyê bikin. A duwem; ji hemî deverên her zaravayekê divê
berhevok hebin ku lêkolîner bikarin ser bixebitin. Bo nimûne; em niha nizanin çend dengên
kurmancî hene yan jî dengên heyî gelo di hemî deveran de hevpar in an na?
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Dengsaziya Kurdî
Ji zanista ku li ser çêbûn, guherîn, lêkolîn û şopandina dengan dixebite re dengzanî tê
gotin (Öcek, 2014: 21). Dengzanî hemî rewşên dengan ên wekî; guherîn, dariştin, ketin, racivîn,
kewyan û wd. lêdikole û şaxeke zimanzaniyê ye.
Dengzanî heke zimanekî tenê ji aliyê dengên wê ve lêbikole wekî dengsazî tê navandin.
Dengzanî hemî dengên dinyayê bi tevahî dike mijara xwe, di hemî zimanan de xalên hevpar,
rûdan û qanûnan lêdikole (Aksan, 2009: 26).
Îro dengzanî vediqete gelek şaxan ku wekî; “Dengzaniya Gotinî, Dengzaniya Bihîstinî,
Dengzaniya Akustîk, Dengzaniya Fizyolojîk, Dengzaniya Azmûnî û Dengzaniya Giştî”
(Aksan, c.II., 2009: 11) şaxên wê hene.
Deng, di zanista fizîkê de wekî rûdaneke demborî ye ku bi lerzê ve pêk tê. Dema têlek
an jî cismekî ku ji herdu aliyê wî ve hatiye rakişandin bi lêdanekê ve deng derdixe ew deng;
tevgera lerizandinê ya di hewayê de ye ku bi pêlên dengan ve tê bihîstin (Aksan, c. II., 2009:
12). Di ziman de jî: “Bayê ku ji pişika mirov derdikeve diçe zengilorê, li vir bizavekê dide ta
ango jiyên deng; ew deng bi alîkariya qirik, lêv, diran, ziman, arîkê dêv û difina mirov dirûvekî
digire.” (Tan, 2011: 36).
Deng/fon wekî bingeha axaftin û ziman e ku dengê pênasekirî wekî fonem tê zanîn.
Peyva fonem ji phonema ya grekî tê ku di wateya deng de ye. Ev peyv wekî termeke dengzaniyê
di sala 1870an de Jan Baudouin de Courtenay ji cihana zanînê re daye nasandin ku pey wî
xwendekarên wî teoriya fonemê pêş xistine (Demirci, 2011: 359-366). Bi qasî ku tê zanîn heta
niha li gorî IPA(International Phonetic Alphabet/Alfabeya Fonetîk a Navneteweyî) di zimanên
cihanê de ji 100î zêdetir fonem hatine tesbîtkirin. Di xebatên dengzaniyê de dema dengek wekî
fonem bê pênasekirin, ew di navbera du dabeşan de tê nîşandan, mînak; fonema “a” wekî /a/
ye. Alofon jî şêweyeke cuda ya dengekî di devoka zimanekî de ye ku ew cure deng, cudatiyekê
di wateyê de pêk nayne. Ew jî bi kevana rastkoşe tê nîşandan, mînak; alofona “a” wekî [a] ye.
Li aliyekî din fonem bi tîp/grafîman tên nîşandan, bi wan morfem bi morfeman jî peyv têne pê.
Dengên Kurdî
Di alfabeya kurdî de wekî tê zanîn 31 tîp hene. Ji van 8 tîp dengdêr û 23 tîp jî dengdar
in.
Alfabeya kurdî alfabeyeke ne fonetîk e lewre ji bo her dengekê tîpek nehatiye danîn. Ji
bilî 31 tîpên alfabeyê hin deng hene ku di alfabeya erebî de beramberî wan tîp hene lê di
alfabeya latînî de tunene. Dîsa hin deng jî hene ku di herdu alfabeyan de jî wekî tîp nehatine
nîşankirin. Di alfabeya latînî de dengên bêtîp ên sereke gava ku tên bikaranîn ji girêdana peyvan
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û tevayiya hevokê tên fêmkirin. Hin ji van xasî kurdî ne hin jî ji zimanên biyanî ketine
nava kurdî.
Ji bo ku em di nivîsandinê de bikaranîna dengên derî alfabeya kurdî ya standart bizanin
divê pêşî em li alfabeyên latînî yên pêşîn binêrin bê ka ew deng wekî tîp di wan de hatine
bikaranîn an na.
Nîşankirina Dengan di Alfabeyên Latînî-kurmancî de
Wekî ku tê zanîn yekemîn alfabeya latînî ya kurmancî di sala 1928an de ji aliyê Îsahak
Marogûlov û Erebê Şemo ve hatiye amadekirin. Salek şûnde wan alfabeya xwe bi guherandina
hin karekteran nû kirin. Di alfabeya wan de çendî hin karekterên kirîlî hebin jî alfabeya wan
wekî alfabeya pêşîn a latînî-kurmancî tê qebûlikirin ku wan bi vê alfabeyê kitêbeke bi navê;
Xө-xө hinbuna xөndьna nvisara kyrmanç(Xwe-xwe hînbûna xwendina nivîsara kurmancî)
weşandine (Xelîl, 2016). Dema em li alfabeya Marogûlov û Şemoyî dinêrin em dibînin ku
herçar dengdarên nehilmî û “ġ/”غya qirikî cî digirin. Dengên alfabeya wan wekî li jêr e:
“a, b, c, ç, d, e, ә, f, g, г, h, i, ь, j, k, ʀ, l, m, ɴ, o, ө, w, p, n, q, ч, s, ш, ц, t, u, y, v, x, z,
ƶ.” Paşê wan alfabeya xwe reforme kir û ev şikil dayê:
“A a, Bb, Cc, Çç, ЄЄ, Dd, Ee, Əә, Ff, Gg, Ƣƣ, Hh, Ħħ, Ii, Jj, Kk, Ķķ, Ll, Mm, Nn, Oo,
Öö, Pp, Ṕṕ, Qq, Rr, Ss, Şş, Tt, Ţţ, Uu, Ûû, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, Ƶƶ, Ьь”
Wekî ku ji alfabeya wan diyar dibe wan herçar dengdarên nehilmî ji rêzê wekî; “ЄЄ, Ķķ,
Ṕṕ, Ţţ”, tîpa ġ/ غwekî “Ƣƣ” û tîpa ḥ/ حjî wekî “Ħħ” nîşan kirine. Lê ji bo herdu dengên “r”ya
lerzok û “l”ya bişid tu tîp nehatine nîşankirin.
Li aliyekî din di Hawarê de Celadet Bedirxan li ser nîşankirin û tesbîtkirina tîpan
disekine, behsa herçar dengên nehilmî dike û dibêje hewce nîne ji bo her dengekê tîpek bê
danîn. Herwiha ew ji bo dengên “ ع, ح,  ”غyên ku di alfabeya erebî de hene nîşana duxalê; “ ¨
” pêşniyar dike. Bo nimûne; wî ji bo tîpa ( )غtîpa ẍ û ji bo tîpa ( )حjî tîpa ḧ bi kar anîye (Bedirxan
 Lescot, 2011: 18). Lê paşê wî ew terikandiye û di şiklê dawî ya alfabeya kurdî de cî nedaye
van herdu tîpan.
Di alfabeya latînî- kurmancî ya standart de tîpên kurdî yên di kurmancî de wekî deng
hene lê di alfabeyê de nehatine nîşankirin ev in:
1. Dengdêrên eynî ( )عyên ji dengdêrên “a, e, i, î,” çêdibin. Li hin deveran tîpên ‘u’ û ‘o’
jî bi dengê eynê ve tên bikaranîn û peyvên bi wan jî tên dîtin. Mînak: “ ‘orîn, ‘urf û ww.
2. Dengdarên ne hilmî yên “ç k, p, t,” dengdara “r” ya lerzok, dengdara “l” ya bişid,
dengdarên qirikî “ġ”( )غû “ḥ”()ح.
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Dema em li alfabeya fonetîk a navneteweyî IPA’yê dinêrin em dibînin ku ew
alfabe hem dengên tîpên alfabeya latînî dihewînin hem jî dengên ku di alfabeyê de wekî tîp
nehatine nîşankirin têde cî digirin. Lê ev alfabe ji bo bikaranîna alfabeya dengan a kurdî vê
gavê ne li cî ye. Lewre divê pêşî dengên hemî deverên kurdî bên diyarkirin, li ser alfabeyeke
dengan niqaş û xebat bên kirin, heta ji teknolojiyên dengnasiyê bê îstîfadekirin, dûre li ser
alfabeyê biryar bê dayîn. Dîsa Kurdish Academy1 jî alfabeya yekgirtû ya bi hersê alfabeyên
kurdî; -erebî, latînî, kîrîlî- diyar kiriye û têde kurmancî-soranî, berawirdkirî, hemî dengên
sereke yên kurdî cî digire. Ev alfabe jî bi kêşe ye. Nimûne, dengên nehilmî yên tîpên “p, t, k”
wekî; “ ph, th, kh” bi kar aniye û “ç”ya nehilmî jî têde cî nagre. Hal ev ku dengên hilmî “p, ç,
t, k” dirêj in û gava ji devê mirov dertên mirov bi dengê “h”yê dihese (Tan, 2011: 40).
Di Hin Xebatên Rêzimanî de Nîşankirina Dengan
Di kurdî de ji bo bikaranîna dengên bêtîp danîna nîşanan an jî diyarkirina tîpan kêşeyek
e ku hê jî hin nivîskar an jî weşan li gorî xwe van dengan bi tîpan diyar dikin an jî li ser hin
tîpan nîşanan zêde dikin û wisa diyar dikin. Bikaranîna dengên bêtîp de; dengdêr, piranî bi
nîşaneya “ ‘ ”, dengdar jî; bi duxal, dabir, xêz an jî nîşaneyeke din hatiye kirin. Di berhema xwe
ya Rêzimana Kurdî de Qanatê Kurdo di derbarê mijarê de hin agahiyan dide û bixwe jî ji bo
dengên bêtîp nîşanên wekî “ ‘ “ û “ ’ ” bi kar tîne (Kurdo, 2013: 43-46).
Dîsa ji bo dengên nehilmî yên “p, ç, t, k” û “l”ya bişid û “r”ya stûr jî gelek niqaş hatine
kirin û di weşanên cuda cuda de li ser van dengan nîşane hatine danîn. Wekî mînak di Kovara
Hêvî de ev mijar ji bo “p, ç, t, k” û dengên “r”ya stûr û “l”ya bişid nîqaş hatiye kirin (Hêvî,
1983: 10-16). Di heman berhemê de dengên “p, ç, t, k” bi nîşana “ ’ ”wekî “p’, ç’, t’, k’ ” tên
nîşankirin û ji bo “r”ya stûr jî tu nîşan nehatiye danîn. Dîsa di berhema navborî de wekî biryar,
sedema bikarneanîna pênc dengdarên navborî2 yek bi yek tên diyarkirin. Li aliyekî din Qanatê
Kurdo di berhema xwe ya Rêzimana Kurdî de berevajî nîşankirina Kovara Hêvî dike; “p, ç, t,
k” wekî yên nehilmî û “p’, ç’, t’, k’ ” jî wekî yên hilmî diyar dike (Kurdo, 2013: 39).
Ji bilî van çend mînakên navborî, xebatên din jî hene ku tevî nîqaşên ser dengsazî û
tîpsaziya kurdî bûne. Di xebata xwe ya ser Devoka Filistanê3 de me jî di nîşankirina hinek
dengan de da ser şopa pêşiyan, di hinekan de jî tesbît û nîşankirina xwe da pêş. Û dengên ku di
alfabeyê de nînin me wiha nîşan kirin (Açar, 2015):

1

Malpereke înternetê ye û lêkolînên zanistî yên ser ziman û xweser jî ser kurdî dihewîne.
Di kovarê de wekî biryar, “l”ya bişid wekî dengekî hevpar ê kurmancî û soranî nayê dîtin.
3
Ev xebat wekî tez li ser dengsaziya devokeke kurmanciya bakur hat kirin ku di sala 2015an de li Zanîngeha Bîngolê
di Beşa Ziman û Edebiyata Kurdî de hat pejirandin. Filistan: Ji Bakurê Kurdistanê devereke ku; dikeve navbera riya
Elcewaz (navçeya Bilîsê) - Erdîşê (navçeya Wanê) û Gola Wanê.
2
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Dengdêrên bi dengê eynê( )عçêdibin me dabir “ ‘ ” dan rexê wan ê çepê. Dengê
“e”ya bieyn jî, ya wekî cotdengdêr jî me dabir “ ’ ” da rexê wê yê rastê. Dengdarên ku di
alfabeyê de tunene jî me wiha nîşan kirin: “Ç ya nehilmî wekî ḉ, p ya nehilmî wekî ṕ, k ya
nehilmî wekî ḱ, t ya nehilmî wekî ṭ, dengdara ( )غwekî ġ û dengdara ( )حjî wekî ḥ” me nîşan
kirin. Dîsa me r ya stûr wekî ṙ nîşan kir û ji bo ku li deverê l ya bişid gelekî kêm tê dîtin me
jêre tu nîşan daneynîn lê dema ciyên derbas dibûn me ew cot bi kar anîn û bi wî awayî me
dengên xwe diyar kirin.
Ji bilî van dengên ku me li jor behs kirin li deverê bi qasî ku me tesbît kir dengê n ya
stûr jî heye ku dengdareke pêşarîkî û difnî ye. Me ev deng jî wekî ṅ di metnên xwe de diyar kir.
a. Dengdêr
Dengên ku gava derdikevin rastî tu astengiyê nayên û bi serê xwe xwedî dengekê ne
wekî dengdêr tên navandin. Di alfabeya kurmancî de 8 dengdêr hene. Ji van “a, ê, î, o, û” yên
dirêj “e, i, u” jî yên kurt in. Herwiha ji dengdêran “a, e” nizm “i, î, ê, o, u, û” jî dengdêrên bilind
in. Em dengdêrên kurdî lî gorî cîderkên wan dikarin wiha nîşan bikin:
1. Dengdêrên pêşderkî

: î, e, ê

2. Dengdêrên navderkî

: i, u

3. Dengdêrên paşderkî

: a, o, u

Li gorî vebûna dêv:
1. Nivgirtî

: î, î, ê, o, u, û

2. Vekirî

: a, e,

Li gorî şiklê lêvan:
1. Rast

: a, e, ê, i, î

2. Gilover

: o, u, û

Em dikarin van dengdaran li gorî taybetiyên navborî wiha li ser tabloyê nîşan bidin:
LI GORÎ CÎDERKÊ DENGDÊR
DENGDÊR

Dengdêrên Pêşderkî

Dengdêrên Navderkî

Dengdêrên Paşderkî

Li Gorî Vebûna

Nîvgirtî Vekirî

Nîvgirtî

Nîvgirtî

î, ê

i

Vekirî

Vekirî

Dêv
Li Gor

Rast

e

Şiklê
Lêvan

Gilover

u

a
o, û

1. Dengdêrên Kurmancî yên Standart
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Li vir divê em vê jî bêjin; dengdêrên eynî “ ‘a, ‘e, e’, ‘i,‘î, ‘u” paşderkî ne û ji van
“ ‘i,‘î, ‘u ” nîvgirtî, “ ‘a, ‘e, e’ ” jî vekirî ne.
b. Dengdar
Dengên bi alîkariya dengdêran dertên û bi serê xwe bilêvkirina wan zor in, wekî dengdar
tên zanîn. Di kurmanciya standart de 23 dengdar hene. Em wan li gorî cîderkên wan dikarin
wiha nîşan bikin:
1. Dengdarên lêvkî

: b, p, m, w

2. Dengdarên diranlêvkî

: f, v

3. Dengdarên diranî

: s, z, d, t, n

4. Dengdarên pêşarîkî

: ş, j, c, ç, r, l, y

5. Dengdarên arîkî û qirikî

: g, k

6. Dengdarên qirikî

: q, x, h,

Dîsa li gorî şêweyê derketina wan, em wan dikarin wiha nîşan bidin:
b : cotlêvkî, girtiya nerm
c

: pêşderkî, girtiya nerm

ç

: hilmî, girtiya hişk

d : girtiya nerm
f

: fîzeka hişk

g : girtiya nerm
h : paşderkî, nîvdengdêr
j

: fîzeka nerm

k : hilmî, girtiya hişk
l

: rexkî

m : cotlêvkî, difnî
n : pêşderkî, difnî
p : hilmî, girtiya hişk
q : girtiya hişk
r

: lerzokî

s

: pêşderkî, fîzeka hişk

ş

: fîzeka hişk

t

: hilmî, girtiya hişk

v : fîzeka nerm
w : nîvdengdêr
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x : domdara hişk
y : pêşderkî, nîvdengdêr
z

: fîzeka nerm
Niha jî em van dengan li ser tabloyê li gorî cîderkên wan û şêweya derketina wan nîşan

bidin:
LI GORÎ CÎDERKÊ DENGDAR
Lêvkî

Diranlêvkî Diranî Pêşarîkî Arîkî,
qirikî

DENGDAR

LI GORÎ ŞÊWEYÊ DERKETINÊ DENGDAR

Qirikî

Fîzeka hişk

f

s

ş

Fîzeka

v

z

j

q

nerm
Lerzokî
Girtiya

r
b

d

c

g

Girtiya hişk p

ç

k

Rexkî

l

nerm

Difinî

m

n

Domdara

x

hişk
Nîvdengdêr w

y

h

2. Dengdarên Kurmancî yên Standart

Ji bilî van dengan; dengên “p, ç, t, k” hem ji aliyê şêweyê derketinê hem jî ji aliyê cîderkê
ve wekî yên hilmî ne, dîsa “r”ya lerzok wekî ya normal û “l”ya bişid jî wekî ya normal e. Li
aliyekî din dengdara ḥ/ ”حfîzeka nerm e û qirikî ye, ġ/ غjî girtiya nerm û qirikî ye.
ENCAM
Deng di zimanekî de, piranî, ji tîpên alfabeya wî zimanî zêdetir in. Dema alfabeyek tê
çêkirin mebest ew e ku ew alfabe fonetîk be, hemî dengan têde temsîl bike. Lê ev piranî ne
mimkun e. Çi alfabeya erebî be çi ya latinî be dema kurdan alfabeyên xwe çêkirine bi kêşeya
nîşankirina dengan re rû bi rû mane ku ev kêşe hê jî dewam dike.
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Ji xebatên li dor alfabeyên pêşîn heta xebatên van salên dawîn dengên kurdî û
nîşankirina wan her nîqaş li ser hatiye kirin. Îro lihevkirinek li ser dengên standart ên alfabeya
latînî hebe jî di nîşankirina dengên derî alfabeyê de wekî ku jorê em ser sekinîn lihevkirinek
tuneye.
Dengên kurmancî li gorî alfabeyên ku em bi kar tînin ji tîpan zêdetir in û di alfabeyên
kurmancî yên standart de hemî deng cî nagirin. Alfabeya kurmancî ya latînî bi 8 dengdêr û 23
dengdaran tevayî 31 tîp e û heşt dengdarên kurmancî(“ç, k, p, t,”, “ḥ/”حya qirikî, “ġ/”غya qirikî,
“r”ya lerzok û “l”ya bişid) û dengdêrên eynî(  )عyên ku li ser niqaş hatine/tên kirin nahewîne.
Ji van dengan dengdêrên eynî piranî ji bêjeyên esilerebî ne. “ḥ û ġ” yên qirikî jî em dikarin
bêjin ku ji tesîra zimanên biyanî ya li ser kurdî ketine zimanê me. Her çiqas bêjeyên kurdî yên
bi “ḥ” hebin jî ew ji ber tesîra guherîna dengan pevguherîna “h>ḥ”yê ye ku di teza me de
mînakên wê hene. Mînak: “her gav> ḥergav, her ro> ḥero û ww.”
Dengdarên “ç, k, p, t,”yên nehilmî di kurmancî de berbelav in. Heçî “r”ya lerzok û “l”ya
bişid in di soranî de zêdetir tên bikaranîn lê di kurmancî de jî hene û “l”ya bişid çendî kêm be
jî “r”ya lerzok berbelav e.
Ji bilî van heşt dengan dengine din jî hene ku ji wan hinek hatine tesbîtkirin ku mimkun e
hin dengên din jî hebin. Ji bo ku em hemî dengên derî alfabeyê yên hevpar û dengên devokî
binasin û lêkolîner jê îstifade bikin em dikarin van xalên jêrîn pêşniyar bikin:
1. Divê em giringiyê bidin ser xebatên qadê û ji devokan berhevokan qeyd bikin.
2. Divê em ji teknolojiya dengnasiyê îstifade bikin û ji kesên/saziyên di vî warî de xwedî
tecrube ne sûd bigirin.
3. Piştî ku me qeyd deşîfre kirin divê em dengên derî alfabeyê nîşan bikin û li ser tîpandina
wan alfabeyeke standart a dengan çêkin.
4. Bi van dengan; peyvên ku me berhev kirin em dikarin ferhengeke devokan jî amade
bikin.
5. Bi xêra lêkolînên qadê û berhevokan em dikarin atlaseke devokên kurdî çêkin.
Ev pêşniyar dikarin bên dirêjkirin lê divê em vê jî bêjin; ev xebata hanê divê wekî xebateke
komî bê kirin. Beşeke kurdî yan jî heke bibe zanîngeh an jî fakulteyeke kurdî dikare vî karî
baştir bike. Yan jî beşên kurdî dikarin vê xebatê wekî projeyekê jî organîze bikin. Herwiha ji
bo niqaş û şêwrê komxebat an jî kongre jî dikarin bê li dar xistin.
Wekî gotina dawî divê em vê bêjin ku, eger ji bo nîşankirina dengan em li ser standardekê
li hev nekin herkes dê li gorî xwe dengan nîşan bike û dê karê lêkolînerên dû xwe dijwar bike.
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FÜZULİNİN "LEYLİ VƏ MƏCNUN" POEMASINDA İŞLƏNMİŞ
ANTROPONİM VƏ TOPONİMLƏR
Öğretim ve Arş. Gör. Aynurə ƏLİYEVA
Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji Universiteti
ÖZET
Azәrbaycan-türk şeirinin görkәmli nümayәndәsi Mәhәmmәd Füzuli Şәrq xalqlarının
әdәbiyyatına güclü tәsir göstәrәn dahi bir sәnәtkardır. Xaqani, Nizami, Rumi, Nәsimi, Yunis
Əmrә, Nәvai kimi ölmәz şairlәr arasında layiqli yer tutan Füzulinin şeirimizdә yeri çox
yüksәkdir.Yaxın vә Orta Şәrq ölkәlәrinin heç birindә Füzulidәn sonra onun sәviyyәsindә şair
yetişmәmişdir.
Şairә әn çox şöhrәt qazandıran әsәrlәri ana dilindә yazdığı qәzәllәri vә "Leyli vә Mәcnun"
poemasıdır. Dahi şairimizin bu poeması bәdii dәyәrinә görә qiymәtsizdir. Əsәrin dilindәki
xüsusi sözlәrin araşdırılması poemanın oxucular tәrәfindәn daha yaxşı anlaşılması vә
klassiklәrimizin әsәrlәrinin dilinin öyrәnilmәsi baxımından aktualdır.
M.Füzulinin "Leyli vә Mәcnun" әsәri onomastik vahidlәrlә zәngindir. Mәsәlәn:
Nә Hind, nә Fars, nә Xorasan,
Nә Rumü Əcәm, nә Şamü Şirvan.
(3. sәh.30);
Şad etmiş idi Əbunüvası
Haruni-xәlifәnin әtası.
(3. sәh.32);
Olmuşdu Nәvayi-süxәndan
Mәnzuri-şәhәnşәhi-Xorasan.
(3. sәh.32);
Əbr istehsanü bәrq kinә,
Şahәnşәhi -Mәkkәvü Mәdinә.

(3. sәh.35).

Göründüyü kimi şair nümunә göstәrdiyimiz birinci beytindә yeddi, digәr beytlәrindә isә
iki onomastik vahid işlәtmişdir. Bu misalların sayını istәnilәn qәdәr artırmaq mümkündür.
M.Füzulinin "Leyli vә Mәcnun" poemasında işlәnmiş onomastik vahidlәri aşağıdakı
kimi qruplaşdırmaq olar:
1. Antroponimlәr. Mәs.; Leyli, Mәcnun, İsa, Nizami, Sultan Süleyman, Xızr, Zeyd,
Nofәl vә sair;
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2.Toponimlәr. Mәs.; Bağdad, Bәsrә, Mәkkә, Mәdinә, Xorasan, Kәbә vә sair;
3. Etnonimlәr: Mәs.; türk, әrәb, fars vә sair;
4. Fitonomlәr: Mәs.; nәrgiz, lalә, reyhan, zәnbәq, xaşxaş vә sair;
5. Kosmonimlәr: Mәs.; Bәhram, Ütarid, Zöhrә, Mәrrix, Ay vә sair;
6. Zoonimlәr: Mәs.; Aslan, qaplan, bülbül vә sair
Poemada işlәnmiş antroponimlәr içәrisindә tarixi şәxsiyyәt adları, dini vә әfsanәvi
adlara tәsadüf edilir:
Müzәffәr daima Sultan Süleyman xani adildir
Ki, hәr kim tabeyi-fәrmanı olmaz-namüsәlmandır.
(3. sәh. 36);
Xәlqә verib intizari-mәqdәm,
Ol dәm gәldi ki, gәldi Adәm.
(3. sәh. 24);
İqbalın olub qәrini-xurşid,
Ögrәtdi Mәsihә rәsmi-tәcrid.
(3. sәh. 25);
Carubi-gәrdi-rәhgüzәrin bali-Cәbrәil
Taqi-rәvәqü dәrgәhin eyvani-kibriya.
(3. sәh. 28)
"Leyli vә Mәcnun" әsәrindә işlәnmiş bәzi antroponimlәr haqqında mәlumat verәk:
Adəm. Ərәb mәnşәli söz olan "adәm"-insan demәkdir. İlk insan vә ilk peyğәmbәr
Adәmin adı ilә bağlıdır. (1. sәh.12) Rәvayәtә görә Allah hәr cins torpaqdan bir az qarışdıraraq
Adәmi yaratmış vә sonra onun böyründәn Hәvvanı çıxarmışdır. Cәnnәtdә yaşayan Adәm vә
Hәvvaya buğda yemәk qadağan edilmişdir. Bir gün şeytan onları aldatmış vә buğda yemişlәr,
buna görә dә cәnnәtdәn qovulmuşlar.
Onlar insanlığın yer üzündә ilk nümayәndәlәridir.
Mәhәmmәd Füzulinin "Leyli vә Mәcnun" әsәrindә dә Adәm antroponimi mәhz
peygәmbәr adı kimi işlәnmişdir:
Xәlqә verib intizari-mәqdәm
Ol dәm gәldi ki, gәldi Adәm.
(3. sәh. 24).
Cəbrəil. Poemada rast gәlinәn adlardan biri dә Cәbrәildir:
Carubi-gәrdi-rәhgüzәrin bali-Cәbrәil,
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Taqi-rәvadü dәrgahin eyvani-kibriya
(3. sәh. 28)
Cәbrail dini addır. Dini kitablara görә, Allahın dörd yaxın mәlәyi vardır: CәbrailAllahın sözlәrini peyğәmbәrlәrә yetirәn; Mikayıl-Allahın bәndәlәrinә ruzi paylayan; İsrafilqiyamәt günü sur-şeypur çalıb ölülәri qәbirdәn qaldıran; Əzrail -insanların canını alan, buna
Mәlakül-mövt dә deyilir.
Cәbrail adının tәrcümәsini әrәb dilindә axtarmaq düz olmaz, çünki İslam hadisәlәrinә o,
Tövrat әfsanәlәrindәn düşüb. Burada onun adı Qavraiildir. Professor Lev Uspenski onu "allahın
döyüşçüsü", fransız publisisti Leo Taksil isә "allahın adamı" kimi tәrcümә edir.
Demәli, Cәbrayıl (Cәbrәil) qәdim Yәhudi "Qavriil" adının әrәb forması olub "allahın
әsgәri, tanrının döyüşçüsü" anlamini bildirir.
Qeys. Poemada әfsanәvi aşiq Mәcnunun әsl adıdır:
Kim, Qeys ikәn, oldu adı Mәcnun,
Əhvalını etdi qәm digәrgun.
(3. sәh. 65)
Ərәb sözü olan "qeys" -ölçü, miqdar demәkdir. Şәxs adı kimi "hәddәn artıq, ölçüsündәn
çıxmış" mәnasını ifadә edir (1. sәh.178). Müasir dövrümüzdә Qeys adından çox az istifadә
olunur.
Leyli. Poemanın әsas qәhrәmanlarından birinin adıdır:
Alәm sәri-muyinin tufeyli,
Mәhbubeyi-alәm, adı Leyli.
(3. sәh.50);
Hәr kim sorar olsa Qeysә bir raz,
Leylidәn ona yetәrdi avaz.
(3. sәh.51) vә s.
"Leyli vә Mәcnun" dastanını ilk qәlәmә alan Nizami vә ondan sonra Füzuli qәhrәmanı
Leyli adının әrәbcә yazılışı elәdir ki, onu hәm dә Leyla kimi oxumaq olur. Adın mәnası "gecәyә
mәxsus, qaranlıq; qara saçlı" demәkdir. Bu adın qәdim yәhudicә "liliya" (xoş iyli, zәrif gül)
sözü ilә eyni kökdәn olduğu da güman edilir. (1. sәh.189)
Nizami vә Füzuli qәhrәmanının adı mәişәtimizdә Leyla şәklindә daha çox işlәnir. Bu
da onu göstәrir ki, Nizaminin vә Füzulinin poemalarından xeyli әvvәl ad mәişәtimizә Leyla
şәklindә daxil olub, nәsildәn-nәslә keçib. Sonradan gәlәn Leyli adı Leylanı sıxışdırıb aradan
çıxara bilmәyib.
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Məcnun. Ərәbcә "mәcnun"-dәli, divanә; mәcazi mәnada eşqә tutulmuş, vurgun
demәkdir. (1. sәh.196) "Leyli vә Mәcnun" poemasında Qeysә bu ad Leylinin eşqindәn
mәcnunluq sәviyyәsinә çatdıqdan sonra xalq tәrәfindәn verilmişdir.
Mustəfa. Poemada rast gәldiyimiz adlardan biri dә Mustәfadır:
Ya Mustәfa, Füzuliyi-möhtacә rәhm edüb,
İzhari-iltifat ilә qıl hacәtin rәva.
(3. sәh. 29)
Ərәbcә "mustәfa"-seçmә, seçilmiş, bәyәnilmiş demәkdir. İmam Əliyә verilmiş
adlardan biridir. (1. sәh. 219) Bu ada "Dәdә Qorqud" dastaninda da rast gәlinir. Lakin
dastandakı Mustәfa süjetlә әlaqәli surәt deyil. Bu ad yalnız boyların sonunda Mәhәmmәd adının
sinonimi kimi çәkilir:
Yığışdırsun, duruşdursun, günahlarını
Adı görklü Mәhәmmәd Mustafa yüzi suyuna
Bağışlasın, xanım, hey!...
(3. sәh. 51).
Bu xeyir dua, şübhәsiz ki, qәdim dastanın sonralar üzünü köçürәn katibin әlavәsidir.
Belә ki, “Kitabi-Dәdә Qorqud”dakı hadisәlәrin baş verdiyi vaxtlarda onun qәhrәmanları
Mәhәmmәdi, Mustafanı hәlә tanımırdılar.
Füzuli poemasındakı Mustәfa da dini ad kimi işlәnmişdir.
Zeynəb. Füzuli poemasında antroponiminә dә rast gәlirik:
Olmuşdur әsir bir nigarә,
`Büt ziybli Zeynәb adlı yarә.
(3. sәh. 142)
Ərәbcә “zeynәb” – kök, dolğun; gözәl, yaraşıqlı, bәzәnmiş demәkdir. Zeynәb
Mәhәmmәd peygәmbәrin (s.a.s.) sevimli qızının, hәmçinin әziz arvadlarından birinin adı
olmuşdur. (1. sәh. 347) Bu ad şәrq alәmindә geniş yayılıb. Ona Ərәbistandan başqa İranda,
Türkiyәdә, Əfqanıstanda da çox rast gәlmәk olar.
Azәrbaycan xalqının mәişәtindә Zeynәb adından bu gün dә geniş şәkildә istifadә edilir.
Nəvai. Poemada Nәvai adı ilә dә rastlaşırıq:
Olmuşdur Nәvaiyi-süxәndan
Mәnzuri-şәhәnşәhi-Xorasan.
(3. sәh. 32)
Füzuli burada özbәk şairi Əlişir Nәvaini nәzәrdә tutur. Dahi özbәk şairi vә mütәfәkkiri
Əlişir Nәvai (1441-1501) bir müddәt Sultan Hüseyn Bayqaranın vәziri olmuşdur. Nәvai öz
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qiymәtli vә zәngin kitabxanasını xalqın istifadәsinә vermiş vә bir sıra mәktәblәr tәsis
etmişdir. Onun özbәk dilindә “Xәmsә”si, dörd divanı vә başqa әsәrlәri vardır. Ədәbi
yaradıcılıqda Nizami әdәbi mәktәbinә mәnsub olmuşdur.
Farsca “nәva+i”-avazlı, sәsli, muğama mәxsus, nәğmәyә mәxsus; varlı, sәrvәtli
demәkdir. (1. sәh. 235)
Nizami. Füzuli “Leyli vә Mәcnun” әsәrindә dahi Nizami Gәncәvini ehtiramla yad edir:
Bulmuşdu sәfayi-dil Nizami,
Şirvanşәhә düşüb girami.
(3. sәh., 32)
Nizami tәxәllüs kimi XII әsr Azәrbaycan şairi vә mütәfәkkiri İlyas Yusif oğlu
Gәncәviyә aiddir. Sonradan sәnәtkarımıza olan ehtiram vә hörmәt bu tәxәllüsün şәxs adı kimi
mәişәtimizdә geniş yayılmasına sәbәb olmuşdur.
Ərәbcә “nizam+i”-nizamlı, qayda-qanunlu; qayda-qanun yaradan, nizama salan
demәkdir. (1.sәh., 238) Nizami tәxәllüsü hәm dә, “şeir, poeziya” bildirәn “nәzm” ilә eyni
kökdәndir. Dahi Nizami Gәncәvi dә şeir mülkünün sultanı, hökmranı, qayda qoyanı idi. Bu gün
dә söz sultanı Nizami Gәncәvi bütün dünyada mәşhurdur.
Bu adlardan başqa “Leyli vә Mәcnun” poemasında Mәsih, İsa, Füzuli, Nәmrud, Xәlil,
Əbunüva, Harun, Musi, Ali, Osman, Sultan Süleyman, Əhmәd, Veys, Sәlman, Zeyd, İbni
Sәlam, Xızır vә s. antroponimlәr dә işlәnmişdir.
Poemada işlәnmiş bәzi yer adlarının semantikası haqqında mәlumat verәk:
“Leyli vә Mәcnun” poemasında rast gәlinәn adlardan biri dә Bağdaddır:
Ancaq demәzәm ki, xaki-Bağdad
Alayişi-nәzmdәndir azad.
(3. sәh. 30)
Bağdad Ərәb İraqının әn böyük şәhәrlәrindәndir. Hazırda İraq Ərәb Respublikasının
paytaxtıdır. Dәclә çayının sahilindә yerlәşir. Mühüm dәmir yol, şosse yo-lu vә çay nәqliyyatı
mәrkәzidir. Şәhәrin әsası xәlifә Mәnsur tәrәfindәn 762-ci ildә qoyulmuş vә Abbasilәr
xәlifәlәrinin paytaxtına çevrilmişdir. Orta әsrlәr Şәrqinin әn böyük siyasi, iqtisadi vә mәdәni
mәrkәzi olmuşdur.
Bağdad sözünün lüğәti mәnası – “Allahın hәdiyyәsi”, “Allah tәrәfindәn verilmiş”
demәkdir.
Xorasan. Poemada rast gәlinәn coğrafi adlardan biri dә Xorasandır. Xorasan orta әsrlәrә
qәdәr Orta Asiyanın әn böyük ölkәlәrindәn biri olmuşdur. Iranın şimal-şәrqindә bir vilayәtdir;
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imamlardan Əli Rzanın qәbri bu vilayәtin mәrkәzi olan Mәşhәd şәhәrindә olduğundan,
bura müsәlmanların ziyarәtgahıdır.
Qәdim İran dövlәtlәri, yәni Pişdadyan vә Kәyamyan zamanında әsl İran, Xorasan vә
onun әtrafından ibarәt olmuş vә Bәlx şәhәri İranın paytaxtı imiş. Xorasan adı bu ölkәyә
sonralar, Sasanilәr zamanında verilmişdir. Mәnası qәdim fars dilindә (pәhlәvi dilindә) “Günәş
Yurdu”, yәni Şәrq demәkdir.
Məkkə. "Leyli vә Mәcnun" әsәrindә Mәkkә vә Mәdinә toponimlәri dә işlәnmişdir:
Əbr istehsalü bәrq kinә,
Şahәnşәhi – Mәkkәvü Mәdinә.
(3. sәh. 34)
Mәkkә - Sәudiyyә Ərәbistanında şәhәrdir. Hicaz әyalәtinin inzibati vә ticarәt
mәrkәzidir. Ərәbistan yarımadasında әn qәdim şәhәrlәrdәn biridir. Müsәlmanların baş ruhani
mәrkәzi vә ziyarәt ocağıdır. Buraya hәr il minlәrlә insan ziyarәtә gәlir. Toponimin mәnası әrәb
dilindә “şәhәrlәr anası” demәkdir.
Mədinə. Sәudiyyә Ərәbistanında qәdim şәhәrlәrdәn biridir. Lüğәti mәnası şәhәr
demәkdir. Əvvәlki adı Yәsribdir. Mәhәmmәd (s.a.s.) peygәmbәrin qәbri oradadır.
Poemada Bəsrə toponiminә dә rast gәlirik:
Əmrinә әrәb mütiü münqad,
Cәh Bәsrә mәqamı, gah Bağdad.
(3.sәh. 44)
Bәsrә-İraq Ərәb Respublikasının cәnub-şәrqindә, Şәttәl-әrәb çayının sahilindә yerlәşir.
Ölkәnin әn böyük dәniz limanıdır. Əsası 637-638-ci illәrdә xәlifә Ömәr tәrәfindәn
qoyulmuşdur. Açıq rәngli daşlardan tikilmiş bu şәhәr uzaqdan ağardığı üçün әrәb dilindә ağ
mәnasında olan Bәsrә adını almışdır.
Poemada rast gәldiyimiz Rum coğrafi adı bir neçә dәfә işlәnmişdir:
Bir neçә zәrifi-xütteyi-Rum,
Rumi ki, dedin, qәziyyә mә’lum.
(3. sәh. 39)
Rum-Roma şәhәri ilә romalıların adından alınmış vә onların Şәrq qohumları tәrәfindәn
әvvәl romalılara, onların dövlәtinә, sonra bu dövlәt Qәrb vә Şәrq dövlәtlәrinә bölündükdә Rum
adı Şәrq dövlәtinә verilmişdir. Şәrq imperatorlarının hakim qohumu olan romalılar yunanlara
vә onların hökmündә olan başqa qohumlarla birlәşib qәdim yunan dilindә әmәlә gәlmiş bir
dildә danışmağa başladığından Rum adı bu ümumi qohuma vә dilә verilmişdir. Tarixi şәxsiyyәt
olan İsgәndәrә bәzәn İsgәndәr Rumi deyilmәsi dә bununla әlaqәdardır. Eyni zamanda Şәrqi

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 32

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Rum impe-ratorluğunun hakimiyyәti altında olan ölkәlәr dә bu adla adlanır. Indiki
Türkiyә dövlәtinin Kiçik Asiya yarımadasında yerlәşәn әrazisinin Cәnub hissәsi olan Anadolu
tәrәflәri dә vaxtilә Rum adlanırdı.
“Leyli vә Mәcnun” poemasında Şam coğrafi adına da rast gәlinir:
Tәrpәndi sәri-sinani-Bәhram,
Fәth oldu ona vilayәti-Şam.
(3.sәh. 169)
Şam – vaxtilә Suriya vә Fәlәstinin tutduğu әraziyә әrәblәrin verdiyi ad olmuşdur.
Sonralar Şam adı şәhәr adı kimi qalmış vә nәhayәt, hәmin şәhәr Dәmәşq adlandırılmışdır.
Hazırda Suriya Ərәb Respublikasının paytaxtıdır. Dünyanın әn qәdim şәhәrlәrindәn biri hesab
olunur.Onun adına eramızdan әvvәl XV әsrdә tәsadüf olunur. Sonralar müxtәlif illәrdә müxtәlif
hökmdarların paytaxtı vә ya әyalәt şәhәri olaraq inkişaf etmişdir. Hazırda yaxın Şәrqin әn gözәl
şәhәrlәrindәn biridir.
Poemada rast gәlinәn coğrafi adlardan biri dә İrandır:
Cahangiri ki, güntәk mülk tәsxirinә әzm etsә,
Mühәqqәr cilvәgahi әrseyi-İranü Turandır.
(3.sәh. 37)
İran-Asiyada dövlәtdir. İran adı qәdim fars dilindәki arxiya sözünün dәyişdirilmiş
forması olub, nәsil, әsil-nәcabәtli demәkdir. Arxiya adı ilk zamanlar yüksәk tәbәqәyә verilmiş
sonralar bütün ölkәyә şamil edilmişdir.
Əsәrin dilindә İraq toponiminә dә rast gәlinir:
Min zәrrin nә’l, әsbi-tazi,
Misrivü İraqiyü Hicazi.
(3.sәh. 134).
İraq-İran ilә Ərәbistan vә Bәsrә korfәzi arasında yerlәşir. Qәdimdә bu ad Ba-bilistana
vә ya Mesopotamiyaya mәxsus ikәn, sonralar bu ad İranın bir hissәsinә dә deyildiyindәn bunları
qarışdırmamaq üçün birincisinә İraqi-Ərәb, ikincisinә İraqi-Əcәm adı verilmişdir. Hazırda İraqƏrәb Respublikası adlanır. Paytaxtı Bağdad şәhәridir.
Bunlardan әlavә poemada Hicaz, Qaf, Şirvan, Turan, Kәbә vә s. toponimlәr; әrәb, fars,
türk vә s. etnonimlәr dә vardır.
Nәticә olaraq qeyd etmәk lazımdır ki, Mәhәmmәd Füzulinin “Leyli vә Mәcnun”
әsәrinin onomastik leksikasını antroponimlәr, toponimlәr, etnonimlәr, fitonimlәr, kosmonimlәr
vә zoonimlәr tәşkil edir. Poemada qәdim antroponim, toponim vә etnonimlәrin işlәnmәsi bәdii
әsәrin tarixiliyini daha da artırır. Mәhәmmәd Füzuli kosmonim, zoonim vә fitonimlәrdәn
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müxtәlif mәqamlarda istifadә etmişdir. “Leyli vә Mәcnun” әsәrindә bu leksik vahidlәrdәn
bәnzәtmә, tәşbeh, metofora vә s. mәqsәdlә istifadә edilmişdir. Axtarış vә araşdırmalar göstәrir
ki, Füzuli yaradıcılığı onomastik vahidlәrlә zәngindir. Ona görә dә Füzuli yaradıcılığında xüsusi adların üslubi imkanları ayrıca bir tәdqiqatın mövzusu olmalıdır.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1. Azәrbaycan dilinin böyük izahlı onomastik lüğәti, I hissә, Bakı, 2007.
2. Kitabi – Dәdә Qorqud. Bakı, 1988.
3. M.Füzuli. Əsәrlәri. 6 cilddә, ikinci cild. Bakı, 2005.
Aliyeva Aynure
Summary
Onomastic units in Fuzuli’s creation (for the materials of the poema of “Leyli and
Majnun”)
The poem of “Leili and Majnun” by Mahammad Fuzuli is rich for onomastic units. The
using of toponym and etnonym increases the historical redity of artistic work in the poem. It is
known that Fuzuli had used fromkosmonym, zoonym and phytonyms in different ways all of
them had completed in this article and the ethymological explanation of some onomastic units
had been explained.
Key words: antroponym, toponym, etnonym, kosmonym, phytonym.
Айнура Алиева.
Резюме
Ономастические единицы в творчестве М.Фузули
(на основе материалов поемы «Лейли и Меджнун»).
Поема Магамеда Фузули «Лейли и Меджнун» богат своими ономастическими
единицами. Исследовании топонимов и этнонимов в поэме имеет большое историческое
значение художественного произведения. При исследовании выяснилось что, М.Фузули
использует космонимов, зоонимов и фитонимов в различных ситуациях. Все ети
особенности описаны в статье и дается этимологические обьяснения некоторым
ономастическим единицам.
Ключевые слова: антропоним, топоним, этноним, космоним, фитоним, зооним,
ономастическая единица, поема.
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ƏDƏBİ DİLDƏ ARXAİKLƏŞMİŞ SİFƏTLƏR QƏRBİ AZƏRBAYCAN
ŞİVƏLƏRİNDƏ
Sevinc Sadıqova
Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji Universiteti
ÖZET
Açar sözlәr: dialekt, arxaizm, sifәt, әdәbi dil, Azәrbaycan dili.
Azәrbaycan xalqının әzәli yaşayış mәskәnlәrindәn olan Qәrbi Azәrbaycan (indiki
Ermәnistan) әrazisindә bu gün bir nәfәr dә olsun azәri türkü qalmamışdır. Mәrhәlәlәrlә hәyata
keçirilәn vә 1988-ci ildә başa çatan deportasiya nәticәsindә İrәvan, Göyçә, Dağ Borçalısı,
Ağbaba, Dәrәlәyәz, Zәngәzur mahallarının aborigen әhalisi olan azәrbaycan türklәri minilliklәr
boyunca yaşadıqları dәdә-baba torpaqlarından zorla qovulduqdan sonra Azәrbaycanın müxtәlif
bölgәlәrindә mәskunlaşmışlar. Bu proses nәticәsindә kompakt yaşayışdan mәhrum olduqlarına
görә onların dialekt-şivә xüsusiyyәtlәri getdikcә neytrallaşır. Halbuki Qәrbi Azәrbaycan dialekt
vә şivәlәri zәngin leksik vә qrammatik xüsusiyyәtlәrә malikdir, Azәrbaycan dilinin әn qәdim
dövrlәrinin izlәrini özündә yaşatmaqdadır ki, bunların da tәdqiqi Azәrbaycan dilinin tarixinin
öyrәnilmәsi baxımından müstәsna dәrәcәdә әhәmiyyәtlidir.
Qәrbi Azәrbaycan şivәlәrindә bir sıra leksik vahidlәr vardır ki, bunlar tarixәn әdәbi dildә
dә işlәk olmuş, sonradan arxaiklәşәrәk әdәbi dildәn çıxmış, lakin şivәlәrdә mühafizә
olunmuşdur. Bu yazımızda Qәrbi Azәrbaycan şivәlәrindә işlәnәn, әdәbi dildә arxaiklәşmiş
sifәtlәri nәzәrdәn keçirәcәyik.
Qәrbi Azәrbaycan şivәlәrindә işlәnәn sifәtlәri leksik-semantik xüsusiyyәtlәrinә görә
aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilәrik: 1) İnsana mәxsus xarici görkәm vә cismani әlamәtlәri
bildirәn sifәtlәr; 2) Xarakter vә psixoloji xüsusiyyәtlәri bildirәn sifәtlәr; 3) Ümumi şәkildә
әlamәt vә keyfiyyәt bildirәn sifәtlәr; 4) Heyvanlara aid әlamәtlәri bildirәn sifәtlәr. Əlbәttә ki,
Qәrbi Azәrbaycan dialekt vә şivәlәrindә rәng, dad, ölçü vә s. bildirәn sifәtlәr dә vardır, lakin
bunların içindә tarixәn әdәbi dildә işlәnәrәk müasir әdәbi dil baxımından arxaiklәşmiş leksik
vahidlәr olmadığına görә tәdqiqat obyektimizә daxil deyildir. Bu sәbәbdәn mәqalәdә yalnız
aşağıdakı sifәtlәri tәhlilә cәlb etmişik:
1.İnsana mәxsus xarici görkәm vә cismani әlamәtlәri bildirәn sifәtlәr: alacankeş (yarıcan;
İrәvan, Göyçә), anqut (hәddindәn artıq arıq; İrәvan, Göyçә, Dağ Borçalısı), avırtdax (kök,
sifәtini әt basmış; Dәrәlәyәz, Zәngәzur), caydax (çox arıq vә uzun; İrәvan, Göyçә), әlәngә (arıq;
Loru-Pәmbәk), imirzә (yaraşıqlı; Dağ Borçalısı) vә s.
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“Yaraşıqlı” mәnasında işlәnәn imirzə leksemi “Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanlarında
eyni mәnada işlәnmişdir:
...bir imirzә xub yigit qırq yigid ilәn sağında vә solında oturırlar (1.73).
2.Xarakter vә psixoloji xüsusiyyәtlәri bildirәn sifәtlәr: ağzıisti (heç nәdәn qorxmayan;
Dәrәlәyәz), ağzısuyux (sirr saxlaya bilmәyәn; Göyçә), ağzıbir (sirr saxlayan; İrәvan, Göyçә),
aladil (yalançı, hiylәgәr; Dağ Borçalısı), alağuz (araqarışdıran, xәbәrçi; Ağbaba), alçax//
alçaxkönül (tәvazökar, Göyçә), asükün (naşükür, hәr şeydәn narazı; İrәvan), azğıntı (avara;
İrәvan), bayanğı (avara, tüfeyli; İrәvan), beçәrә (yazıq, fağır; Dağ Borçalısı), beddam (adı pis
çıxmış; Dәrәlәyәz, Göyçә), bәrraday (tәnbәl, avara; Göyçә), burnuyelli (özündәnrazı, lovğa;
İrәvan, Göyçә), cezvәli (әsәbi, tez özündәn çıxan; İrәvan), cәlәkәsәn (fırıldaqçı, hiylәgәr;
Göyçә, Zәngәzur), cılasın (igid, qoçaq; Göyçә), cıynaxlı (bacarıqlı, qoçaq; İrәvan), cüdam
(axmaq, yelbeyin; Dağ Borçalısı, Ağbaba), cüvәllağı (çoxbilmiş, bic; İrәvan), daqqa
(özündәnrazı, lovğa; Göyçә), dambat (özündәnrazı, özünü dartan, lovğa; әksәr şivәlәrdә),
darqursax (sәbirsiz, hövsәlәsiz; İrәvan, Göyçә), daşqәfәdan (simic, xәsis; İrәvan), davaxor
(dalaşqan; Zәngәzur), dәnәxor (özgә hesabına yaşayan; İrәvan), dıydıx (yelbeyin,
yüngülxasiyyәt; İrәvan, Göyçә), dingiş (yüngülxasiyyәtli; Zәngәzur), әllәm-qәllәm (kәlәkbaz,
fırıldaqçı; Göyçә), faqqı (kәlәkbaz, hiylәgәr; Göyçә), fasıx (bic; Ağbaba, Göyçә), fәllax
(diribaş; İrәvan), göy (xәsis; Göyçә), hul (qanmaz; Göyçә), huydum (yüngülxasiyyәtli,
yelbeyin; Dәrәlәyәz), hüşdürüm (yüngülxasiyyәtli, yelbeyin; İrәvan), mağmın (yazıq, fağır;
Göyçә) vә s.
Bu leksemlәrdәn mağmın sifәti mәğbun fonovariantında, eyni semantika ilә әdәbi dil
nümunәlәrindә işlәnmişdir:
Ey könül, sәnsәn mәni mәğbun edәn,
Natәvanü xәstәvü mәhzun edәn. (2.345).
Yusif nәbi eşidübәn mәğmum oldı,
Yәqub suçı vida qılıb çıqar imdi (4.170).
Qeyd edәk ki, müasir әdәbi dildә işlәnәn elә sifәtlәr vardır ki, bunlar tarixәn әdәbi dildә,
hәmçinin Qәrbi Azәrbaycan dialekt vә şivәlәrindә fәrqli semantika ilә işlәnir. Belә sözlәrdәn
ağır, alçaq sözlәrini göstәrmәk olar. Müasir әdәbi dildә ağır sözü çәki anlamında, alçaq sözü
“aşağı”, mәcazi mәnada isә “lәyaqәtsiz” mәnasında işlәnir. Lakin hәm tarixәn әdәbi dil
nümunәlәrindә, hәm dә Qәrbi Azәrbaycan dialekt vә şivәlәrindә bu sözlәr fәrqli mәna ifadә
edir: ağır sözü “hörmәtli, samballı”, alçaq sözü isә “sadә, tәvazökar” (çox zaman alçax könüllü
birlәşmәsi şәklindә) mәnalarında işlәnir; mәs.: Qonşumuz Salman dayı ağır kişidi, sözü qılışdan
kәsәrridi (Dәrәlәyәz); Mәhәrrәm mәllim çox alçax könüllü adamdı (Göyçә).
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Bu sözlәr әdәbi dil nümunәlәrindә dә eyni semantika ilә işlәnmişdir:
Yusif sәdiq bu әhvalı bәyan bildi,
Ağır xәlәt geyüridi alıb gәldi (4.123).
Hüsn içindә sana manәnd olmaya,
Əsli yuca, könlü alçağum bәnim (2.25).
3.Ümumi şәkildә әlamәt vә keyfiyyәt bildirәn sifәtlәr: ajar (tәzә, işlәnmәmiş; Göyçә),
alaqolay (ortabab, babat; Göyçә), aneyin (әcayib, qәribә; Zәngәzur), cıqqılı (balaca, xırdaca;
Göyçә, Dağ Borçalısı), cu:x (duru; İrәvan), ey (yaxşı, әla, gözәl; İrәvan), әcәrri (tәzә, istifadә
olunmamış; Zәngәzur), әssah (dәqiq, doğru; Ağbaba, Göyçә, İrәvan), gidi (vәfasız, etibarsız;
Göyçә), qolay (rahat, asan; Göyçә), suşdu//suçlu (günahkar; Göyçә) vә s.
Bu leksemlәrdәn ey sözü eyi// iyü fonovariantlarında, suşdu sözü suçlu fonovariantında
eyni semantika ilә, qolay sözü isә eyni fonosemantika ilә әdәbi dil nümunәlәrindә işlәnmişdir:
Aşiqindir zahid, әmma canә qıymır vәqti-kar,
İyü xәyalı özgәvü sevdayi-bazar özgәdür. (3.29).
Vә әhvalın nәtәligin bizdәn sorәr,
Gәrәkmәz kim, sәni suçlu bilә imdi (4.83).
Andan әvvәl anı kim, yad qılduq idi,
Ol mәnidәn qolay nicat oldı imdi. (4.114).
4.Qәrbi Azәrbaycan dialekt vә şivәlәrindә heyvanlarla bağlı olaraq, heyvanların müәyyәn
әlamәtini, xüsusiyyәtini bildirәn qısrağ, qısır, boğaz, qaşqa, tәpәl, saqqar vә s. sifәtlәr dә işlәnir
ki, bunlar müasir Azәrbaycan әdәbi dilindә arxaiklәşmişlәr, lakin tarixәn әdәbi dildә işlәk
olmuşlar.
Qısrağ//qısrax leksemi Qәrbi Azәrbaycanın Ağbaba şivәsindә “bala vermәyәn at,
doğmayan at, qısır at” mәnalarını ifadә edir: “Nәsif bir qısrax alıf, buraxıf Sarı çayırda otdu:ur”.
Ədәbi dildә “Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanında işlәnir:
Biη dәxi ayğır gәtürüη kim, heç qısrağa aşmamış ola (1.59);
Biη ayğır dilәyübdür kim, qısrağa aşmamış ola (1.59);
And içmişәm qısır qısrağa bindigim yoq (1.73);
And içәyim bu gәz boğaz qısrağa bindigim yoq (1.73).
“Qәdim türk lüğәti”ndә qisraq “cavan dişi at (bәzәn – bala vermәyәn dişi at)” kimi izah
olunmuşdur: “qisir qisraq – bala vermәyәn dişi at; qiz birlä küräšmä qisraq birlä jarišma – qızla
gülәşmә, dişi atla yarışma” (5.448). V.V.Radlov bu sözü кысрак variantında qeydә alaraq
“cavan dişi at, hәlә doğmayan dişi at, cavan dişi at ilxısı” mәnalarında izah etmişdir (6,II,1.812).
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Mahmud Kaşğaridә “kısrak igәndi – qısraq boğaz oldu” ifadәsi (7,I.248) vә kısrak – gәnc
qısraq izahı verilmişdir (7,I.459).
Qısrağ//qısrax sözü ilә eyni kökdәn olan vә Qәrbi Azәrbaycan şivәlәrinin demәk olar ki,
hamısında işlәnәn qısır sözü dә “bala vermәyәn heyvan, doğmayan heyvan” mәnalarını bildirir:
“Qısır qoyunu saxlamazdar, kәsәllәr”. Dәrәlәyәz şivәsini tәdqiq edәn H.Mirzәyev qeyd
etmişdir ki: “Qısır – doğmayan mal vә qoyun. Bu söz Dәrәlәyәzin bütün kәndlәrindә işlәnir”
(8.320). Bәzi hallarda, daha çox tәhqiramiz mәnada övladı olmayan qadınlara da qısır deyilir,
“Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanında da mәhz bu mәnalarda, yәni hәm heyvanların bir xüsusiyyәti
kimi, hәm dә övladı olmayan qadınlara tәhqiramiz müraciәt kimi işlәnmişdir:
And içmişәm qısır qısrağa bindigim yoq (1.73);
Qısırca Yengә derlәr, bir xatun vardı (1.56);
Qısırca yengә aydır: “Bәg yigidim, bu otağ Baybican bәg qızı Banıçiçәgiηdir”, – dedi
(1.56);
Qısırca yengә derlәr, bir xatun vardı, aηa ayıtdılar: “Mәrә Qısırca yengә, dur sәn oyna,
nә bilür dәlü ozan”, – dedilәr (1.72);
Qısırca yengә durdı, aydır: “Mәrә dәli ozan, әrә varan qız mәnәm!” – dedi (1.72).
V.V.Radlov bu sözü кысыр variantında verәrәk, “balası olmayan, doğa bilmәyәn (at,
inәk)” kimi izah etmişdir (6,II,1.805-806). M.Kaşğaridә kısır-qısır “doğmayan qadın vә
heyvan” kimi izah olunaraq, “buradan alınaraq “kısır kısrak deyilir ki, “doğmayan qısraq,
madyan” demәkdir” mәlumatı verilir (7,I.369).
Qәrbi Azәrbaycan dialekt vә şivәlәrinin bir çoxunda (Dәrәlәyәz, Hamamlı, Ağbaba,
İrәvan, Vedibasar, Zәngibasar, Çәmbәrәk, Karvansaray vә b.) qaşqa “heyvanın alnı, alnında
olan ağ tük topası, xal” (9.253; 10.234; 11.150; 12.107) mәnasında işlәkdir: “Qaşqa inәx`
balalıyıf”.
Ədәbi dildә “Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanlarının dilindә rast gәlinir:
Tәpәl-qaşqa ayqırına Dondar bindi (1.37).
“Qәdim türk lüğәti”ndә qašγa formasında, “heyvanın alnında ağ lәkә, iz, ulduzcuq” kimi
izah olunmuşdur: “qašγa at – ulduzcuqlu at” (5.431). V.V.Radlov bu sözü кашка formasında
qeydә alaraq bir neçә mәnasını vermiş, mәnalarından birini dә “atın alnındakı ağ lәkә” kimi
izah etmişdir (6,II,1.395). M.Kaşğaridә kaşğa, kaşğa koy “başı ağ, qalan yerlәri qara qoyun”
mәnasında izah olunmuşdur (7,I.421).
Təpəl sözü Qәrbi Azәrbaycan şivәlәrindәn bir qismindә (Dәrәlәyәz, Çәmbәrәk,
Basarkeçәr) “heyvanın alnında ağ lәkә, alnında ağ tük topası olan heyvan” mәnasında işlәnir:
“Heydar pütünnü günü tәpәl keçiynәn oynu:r”.
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Qәrbi Azәrbaycan şivәlәrini araşdıran müәlliflәrdәn bir qismi dә (9.253; 10.369;
11.223; 8.340) bu sözü qeyd edәrәk hәmin mәnada izah etmişlәr. Ədәbi dildә “Kitabi-Dәdә
Qorqud” dastanlarının dilindә rast gәlinir:
Tәpәl-qaşqa ayqırına Dondar bindi (1.37).
V.V.Radlov тöбöl formasında qeydә alaraq “atın alnında ağ lәkә” kimi izah etmişdir
(6,III,2.1272).
Qәrbi Azәrbaycanın Çәmbәrәk, Karvansaray, Ağbaba, Hamamlı, Basarkeçәr şivәlәrindә
saqqar sözü işlәnir vә “alnında ağ tük xalı, ağ tük topası olan heyvan, inәk, qoyun, keçi, at”
mәnasını bildirir: “Sakqar keçi yaman qojalıyıf”. Bu söz yuxarıda qeyd etdiyimiz qaşqa, tәpәl
sözlәri ilә eyni mәnalıdır.
Qәrbi Azәrbaycan şivәlәrini araşdıran bәzi müәlliflәr (9.253-254; 10.315; 11.198) bu
sözü qeydә almışlar. Azәrbaycan dilinin Qazax, Borçalı dialektlәrindә dә “qaşqa, tәpәl”
mәnasında, Qazax dialektindә hәm dә “uzunsaqqallı keçi” mәnasında işlәnir (13.416).
E.Əzizov bu sözlә bağlı yazır: “Müasir şivәlәrdә (Qazax, Borçalı, Gәdәbәy) saqqar şәklindә
eyni mәnadadır: - Saqqar qoçu bәri gәti (Qaz.); Saqqar qoyunun başı burdan belә ağ olur (Bor.)”
(14.228).
Toğlıcıqlar, dövlәtim saqar qoç, gәl, keç!” – dedi (1.130).
Ay saqar qoç, mәnim nerәdәn hәlak olacağım bildiη? (1.130).
Dastandakı saqar leksemi Qәrbi Azәrbaycan şivәlәrindә geminasiyaya uğrayaraq saqqar
fonovariantında işlәnir.
“Qәdim türk lüğәti”ndә soqar “buynuzsuz, tüksüz” mәnasında izah olunur (5.509).
V.V.Radlov сакар formasında qeydә alaraq “atın alnında ağ zolaq” mәnasında izah etmişdir
(6,IV,1.243).
Qәrbi Azәrbaycan şivәlәrindә işlәnәn mağmın, eyi, qolay vә b. sifәtlәr müasir әdәbi dildә
işlәk deyil, lakin XIII-XVIII әsrlәrә aid әdәbi-bәdii dil nümunәlәrindә tez-tez rast gәlinir.
Bu leksik vahidlәr qәdim dövrlәrdәn başlayaraq tәqribәn XVIII әsrә qәdәr әdәbi dildә “Kitabi-Dәdә

Qorqud”

dastanlarında,

“Dastani-Əhmәd

Hәrami”

poemasında,

Qazi

Bürhanәddinin, Qul Əlinin, İmadәddin Nәsiminin, Kişvәrinin, Şah İsmayıl Xәtayinin,
Mәhәmmәd Füzulinin, Qövsi Tәbrizinin vә digәr söz sәnәtkarlarının yaradıcılığında işlәnmiş,
tәdricәn arxaiklәşәrәk әdәbi dildәn çıxmış, Azәrbaycan dilinin müxtәlif dialekt vә şivәlәrindә,
hәmçinin Qәrbi Azәrbaycan şivәlәrindә qalmışdır. Bu leksik vahidlәrin tәdqiqi Azәrbaycan
dilinin tarixi, әdәbi dil tarixi, tarixi vә tәsviri dialektologiya, tarixi leksikologiya kimi sahәlәrin
öyrәnilmәsi üçün zәngin material verir.
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TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN INSTAGRAM’DAKİ YANSIMALARI
Hatice Duran OKUR
İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Yaşar KAYA
İnönü Üniversitesi
ÖZET
Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla ortaya çıkan sosyal medya küresel çapta
yayın olarak kullanılmakta ve bireylerin gündelik hayatında oldukça önemli bir yer
kaplamaktadır. Zaman ve mekândan bağımsız olarak ilişki kurmaya imkân sağlayan sosyal
medya ağları sanal alan üzerinde kendine has ritüellere ve dijital kültüre sahip olsa da gündelik
hayattan tamamen kopuk değildir. Bu mecralar gündelik hayatla karşılıklı bir etkileşim
içindedir. Diğer bir deyişle gündelik hayattaki ilişki ve etkileşimler sosyal medyada bireylerin
paylaşımları ve ilişkileri üzerinde etkili olurken, sosyal medyadaki ilişki ve etkileşimler de
gündelik hayata olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilebilecek pek çok açıdan etki
etmektedir. Bu doğrultuda gündelik hayata nüfuz etmiş olan tüketim kültürü, gündelik hayatın
uzantısı olarak ele alınan sosyal medyada bireylerin paylaşımlarına yansımaktadır.
Bu sunum görsel içerik temelinde ilişki ve etkileşimlerin kurulduğu, popüler sosyal medya
ağlarından biri olan Instagram’la sınırlandırılmıştır. 2010 yılında fotoğraf düzenleme
uygulaması olarak kullanıma sunulan Instagram, kurulduğu günden bu yana yeni özelliklerin
uygulamaya dâhil edilmesiyle sürekli güncellenmiş, kullanım alanını yaygınlaştırmış ve dünya
çapında en çok kullanılan popüler sosyal medya ağlarından biri olmuştur. Instagram bireylerin
kendilerine ait profilleri üzerinden zevklerini, beğenilerini, boş zamanlarını nasıl
değerlendirdiklerini kimlik ve hayat tarzı olarak görsel içeriklerle diğerlerinin beğenisine
sundukları, ortak zevkler ve ilgi alanları doğrultusunda ilişki kurdukları, markaları, modayı ve
moda ikonlarını takip ettikleri, tüketim tercihlerini görünür kıldıkları, tüketim ürünleri hakkında
konuştukları, olumlu ve olumsuz değerlendirmeler yaptıkları, tavsiye alıp verdikleri, bu
doğrultuda tüketim alışkanlıklarına yön verdikleri bir platformdur. Tüketim kültürü Instagram
paylaşımlarında sembolik ve gösterge değerlerinden yararlanılan metaların teşhir edilmesiyle
yoğun olarak hissedilmektedir. Bu bağlamda burada tüketim kültürünün Instagram’daki
yansımaları ele alınmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketim Kültürü, Sosyal Medya, Instagram
GİRİŞ
Temel ihtiyaçları gidermeye yönelik davranışlardan başlayıp herhangi bir istek, arzu
veya tutkunun tatmini için gösterilen çabaya kadar uzanabilen tüketim, toplumların
benimsedikleri sosyal ve kültürel değerlerle şekillenen ve zamanın şartlarına göre değişen,
dönüşen toplumsal bir olgudur.
İnsanların sadece hayatlarını devam ettirebilmek adına temel ihtiyaçlarını gidermek için
yaptıkları tüketim zamanla farklı ve daha geniş anlamlara karşılık gelmiştir. Yaşanan bu anlam
değişmesi ve genişlemesi, tüketimin ilk anlamının yanında, sosyal statü ve kimliklerini gösteren
sembolleri, hayat tarzları, hazcı, gösterişçi gibi çeşitli unsurları barındırmasıyla olmuştur. Diğer
bir deyişle tüketim, çeşitli semboller ve göstergelerle bireyin statüsü, kimliği ve kim olmak
istediği ile ilgili karşı tarafa bir izlenim veren, anlam ileten, sosyal ilişki ve etkileşimleri
yönlendiren, ekonomik olduğu kadar, aynı zamanda toplumsal, psikolojik ve kültürel bir
olgudur (Bocock, 2009).
Günümüzde tüketimin, toplumu tasvir edecek düzeye gelmesi kapitalist sistemle
ilişkilendirilmektedir. Üretilen ürünlerin tüketilmesiyle sistemin devam edecek olması,
tüketime odaklanılmasını ve tüketimin bir hayat tarzı haline getirilmesini önemli kılmıştır.
Öncelikle standartlaştırılmış kitlesel üretimden (fordizim) ve kalıplaşmış tüketimden, bireye
yönelik esnek üretim (postfordizm) ve tüketime geçiş, postmodern kültürel formlar olarak
kimliği, zevki ve yaşam tarzını ön plana çıkarmıştır. Bununla birlikte 1980’lerden itibaren,
adına küreselleşme denilen, özellikle bilgi teknolojisinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarının
yaygınlaşması ve ulusal sınırları aşan dünya çapında yaşanan sosyal, ekonomik ve kültürel
değişim, kapitalizmin etkisinin küresel hale gelmesini sağlamıştır.
Tüketim

kültürünün

oluşmasında

ve

yaygınlaşmasında

iletişim

teknolojileri

kullanılarak, bireylere tüketim fikri ve arzusu aşılanmıştır. Bu durum geleneksel kitle iletişim
araçlarında olduğu gibi, internet ve yeni iletişim teknolojileriyle ortaya çıkan, dünya çapında
yaygın olarak kullanılan sosyal medya ortamlarında da devam etmektedir.
TÜKETİM KÜLTÜRÜ
Tüketim kültürü, kapitalist üretim sisteminin egemen olduğu toplumların kültürüdür.
Featherstone (2013: 152-153)’a göre “tüketim kültürü” terimini kullanmak, ürünler dünyasının
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ve ürünlerin yapılanma ilkelerinin günümüz toplumunun anlaşılması açısından merkezi
bir konumda olduğunu vurgulamak demektir. Bu vurgunun iki odağı vardır: birincisi maddi
ürünlerin sadece fayda değil, aynı zamanda “iletişim vasıtaları” olarak kullanımına ve ikincisi,
hayat tarzları, kültürel ürünler ve metalar alanı içerisinde işleyen arz, talep, sermaye birikimi,
rekabet ve tekelleşme gibi piyasa ilkelerine odaklanmayı içerir. Tüketimin, kullanım değerinin
tüketimi olarak, maddi bir fayda olarak değil, her şeyden önce göstergelerin tüketimi olarak
anlaşılması gerekir. Bu doğrultuda tüketim; statünün zevklerin, kimliğin ve sosyal ilişkilerin
işaretleri ve kodları olarak, sosyal iletişim süreçleri içerisinde yer alır (Odabaşı, 2013: 16).
Tüketim bir ilişki biçimidir ve bu ilişki özellikle semboller ve göstergelerle yapılmaktadır.
Baudrillard (2012: 24, 62)’a göre, tüketim düzeni sembol ve göstergelerle beslenir.
Nesneler asla kullanım değeri içinde tüketilmez. Tüketilen nesneler ya bireylerin dâhil oldukları
grupların ya da dâhil olmayı arzuladıkları grupların içerisinde kendilerini göstermeye yarayan
bir araç olarak işlev görmektedir. Bu nedenle metaların sahip olduğu sembolik anlamlar modern
tüketiciyi, her türlü ürün satın alırken etkiler. Satın alınanlar yalnızca basit, doğrudan, faydacı
bir kullanımı olan maddi bir nesne değildir, bir anlam ileten, o sırada tüketicinin kim olmayı
amaçladığını sergilemek amacıyla kullanacağı nesnelerdir. Tüketim ürünleri, insanların kimlik
duygularını, tüketim kalıpları içindeki sembollerin kullanımıyla oluşturdukları bir yöntemin
parçalarıdır (Kellner, 1992: 14-77’den aktaran Bocock, 2009: 59).
Miller (2011: 203)’a göre, bireylerin basit bir şekilde kendi “kimliklerine” ya da
“imajlarına” uygun olan ürünleri seçtikleri ve böylece “marka kişiliği” ile “tüketici kişiliğinin”
eşleştiği varsayımı eksik bir anlayıştır. Bireylerin ürün tercihleri aracılığıyla “arzuladıkları
kimliklerle iletişim” kurmaya çaba sarf etmeleri önemli bir husustur. Bu husus bireylerin kişisel
ve kolektif kimliklerini ürün tercihleri aracılığıyla yaratıp sergiledikleri sosyal, kültürel,
sembolik, estetik ve ritüelleşmiş yolları vurgulayan “tüketim kültürü teorisinin” temel
dayanağıdır.
Markalar, ürünlerin temsil ettiği sembolik anlamları çağrıştıran etiketlerdir ve bu
etiketler sahip oldukları anlamlarla bireylerde bir seçkinlik, saygınlık, itibar hissi yaratır.
Baudrillard (2014: 233)’a göre, markanın birinci işlevi belli bir ürüne ait olduğunu göstermek,
ikinci işlevi ise bu ürüne herkes tarafından kabul görmüş duygusal yan anlamlar yüklenmesini
sağlamaktır. Markaların bireylerin zihinlerinde canlandırdığı anlamlar, ürünü satın almak için
adeta bir motivasyondur. Bu motivasyonun sebebi bireyin sadece kimliğini sergileyeceği ürün
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olmasından ziyade, bireyin olmak istediği üst kimliğini temsil edeceği inancıdır. Ayrıca
markalar gösterişçi tüketim için de önemli araçlardır.
Thorstein Veblen, gösterişçi tüketim teorisinde, lüks ürün ve hizmetlerin genel olarak
bireylerin kendi mutluluklarını yükseltmekten ziyade, refah düzeylerini sergilemek için
edinildiğini söyler. Bireyler pahalı ürünler için yaptıkları masrafı bedel olarak değil, kazanç
olarak görür. Bu yüksek bedel yoksulların aynı ürünü alabilmelerini engelleyerek, ürün
sahibinin zenginliğinin göstergesi olarak ürünün güvenilirliğini korumaktadır. Bireyler lüks
ürünleri kaliteleri için değil, öteki kişiler üzerinde yarattığı etki ve hayranlık için satın
almaktadır (Miller, 2011: 132).
Gösterişçi tüketim günümüz bireyleri tarafından sembolik anlamların yüklendiği çok
çeşitli lüks markalar ile gerçekleşebilmektedir. Gösterişçi tüketimde bireylerin temel amacı
kendini topluma kanıtlayabilmektir. Gösteriş tüketiminin gerçekleşmesi ile birey bir üstte yer
alan sınıfa yaklaşma ve aynı zamanda alttaki sınıflardan uzaklaşarak içinde var olduğu sınıfa
kendini kanıtlama çabası gütmektedir (Sabuncuoğlu, 2015: 372).
Tüketim kültüründe bireyler için ürünlerin ne olduğundan çok, neyi temsil ettiği
önemlidir. Yani ürünün taşıdığı ve yarattığı imaj odak noktasıdır. Anahtar ölçüt ise, ürün
karşısında tüketicinin duygusal tepkisidir (Odabaşı, 2013: 116). Bir başka deyişle, tüketimde
asıl olan satın alınan/ sahip olunan ürünün bir ihtiyacı karşılamasından ziyade, o ürünün
tüketiciye haz vermesidir.
Tüketim kültürünün açıkça modernlik içerisinde yükseldiği saptanabilir, ama tüketim
kültürü aynı zamanda postmoderne işaret eden eğilimler sergiler (Featherstone, 2013: 197).
Postmodern koşullarda ve tüketim kültüründe bireyleri maziye bağlayan köklerinden ve belirli
kalıplardan ayrılan kimlikler, bireyler için kolaylıkla değiştirilebilir olmuştur. Bauman (1999:
47)’a göre ise, tüketim kültürünün hâkim olduğu toplumlarda kimlikler, tüketim malları gibi
sadece tüketilmek şartıyla sahip olunmak içindir. Genel olarak mağazalardan, alışveriş
merkezlerinden elde edilebilen bu toptan kimliklerin özelliği, satın alınabilmesi, uzun süre
dayanmaması, kolaylıkla ve tamamıyla değiştirilebilmesidir. Bu anlamda kimlik duygusunun
oluşumu, belirli giyim eşyaları ve ayakkabılar gibi tüketim mallarının kullanımı, müzik
gruplarının veya futbol takımlarının taraftarlığını da dâhil edecek şekilde, popüler etkinliklere
katılım yoluyla elde edilebilecek bir süreç olarak algılanabilir (Bocock, 2009: 36).
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Featherstone’nun “yaşam tarzı” terimi günümüz tüketim kültürü içerisinde,
bireyselliği, kendini ifade etmeyi ve belli bir tarza sahip olmayı çağrıştırır. Bir kimsenin bedeni,
giysileri, konuşması, boş zamanını nasıl kullandığı, yiyecek ve içecek tercihleri, ev, otomobil,
tatil seçimleri, beğeni ve üslup duygusunun izleri olarak görülür. 1950’li yılların bir kitlesel
tüketim dönemi olarak tarif edilmesinin tersine üretim tekniklerindeki değişmeler ve tüketicinin
daha geniş bir ürün yelpazesine olan talebi, yalnızca 1960 sonrası genç kuşağa değil, giderek
orta yaşlılara ve yaşlılara daha büyük bir seçim yapma imkânı sağladığı düşünülür.
Featherstone’un belirttiği gibi, hayat tarzına, hayatın üsluplaştırılmasına gösterilen bu ilgi,
tüketim pratiklerinin, tüketim mallarının tasarlanması, satın alınması ve teşhir edilmesinin ve
gündelik hayattaki tecrübelerin, sadece mübadele değeri ve araçsal rasyonel hesap gibi
kavramlar yoluyla anlaşılamayacağını ortaya koyar (Featherstone, 2013: 141- 150). Bireyler,
kendilerini, sahip olduğu zevklerini, hayat tarzlarını özenle seçip tükettiği ürünlerle ifade
etmektedirler. Fakat bu ürünlerin sadece tüketilmesi yeterli değildir. Tüketim kültüründe teşhir
önemli bir yere sahiptir. Tüketilen ürünlerin teşhir edilmesi de gereklidir. Bireyler tükettiklerini
teşhir ederek diğerlerine mesaj vermektedirler.
Tüketim kültüründe, satın alınan ürünlerin bireyselliğin sergilemesinin doğal
davranışların sağlayamayacağı kadar karizmatik ve etkileyici bir yol olduğuna inanılır.
Özellikle daha iyi ürünlerin karşı tarafa iletilen daha etkin sinyaller olduğu düşünülür (Miller,
2011: 98). Ürün sahibinin bireyselliğini dışavuran bir ifade oluşturmak için bireyleri, ürünleri
dikkatlice seçmeye, düzenlemeye, uyarlamaya ve teşhir etmeye teşvik eder; söz konusu ürün
mobilya, ev, otomobil, giyim kuşam, beden bakımı ya da boş zamanla ilgili uğraşlar olabilir
(Featherstone, 2013: 199).
SOSYAL MEDYA VE INSTAGRAM
İnternet teknolojilerindeki gelişmelerle ortaya çıkan sosyal medya, zaman ve mekân
kısıtlaması olmadan bireylerin kendi içeriklerini ürettikleri, birbirleriyle ses, görüntü, metin gibi
çeşitli verileri paylaşarak aktif olarak etkileşime geçtikleri sanal iletişim platformlarıdır.
Mayfield (2008: 5) sosyal medyanın özelliklerini şu başlıklar altında toplamıştır:
Katılım: Eşit bir şekilde ilgi duyan herkesi katkı yapma ve geri dönüş sağlama
konusunda teşvik eder.
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Açıklık: Çoğu sosyal medya araçları, geri bildirim ve katılım için herkesin
erişimine açıktır. Oylama, yorumlama ve bilgi paylaşımını teşvik etmektedirler. Nadiren
bazılarında erişme ulaşma ve içerik kullanımı parola ile engellenmiştir.
Karşılıklı İletişim: Geleneksel medyanın tek taraflı yayınının aksine, iki yönlü bir
iletişim ve etkileşim ortamı sağlanmaktadır.
Topluluk/Grup: Bireylerin ortak ilgi alanları çerçevesinde hızlı ve etkili bir şekilde
iletişim kurmasını sağlayan topluluklar oluşturmasını imkân tanır.
Bağlantılısallık: Sosyal medya sitelerinin birçoğu diğer sitelere, kaynaklara ve kişilere
link vererek birbirleriyle bağlantıda kalabilmektedir.
Sosyal medya, internet üzerinde bireylerin bir araya gelmesine, iletişim kurmasına ve
birbirleriyle fikir alışverişine imkân tanıyan bir dizi araç ve uygulamaların tümünü içeren
şemsiye bir terimdir (Miletsky, 2010: 75). Diğer bir deyişle sosyal medya web 2.0 temelli sanal
iletişim ortamlarının genel adıdır ve içerisinde kendilerine özgü özellikleri olan, çok çeşitli
platformlar barındırmaktadır.
Sosyal medya ortamlarını temel özelliklerine göre çok çeşitli gruplara ayırabiliriz. Gün
geçtikçe çeşitlenen ve yeni özelliklerle güncellenmeye devam eden bu ortamları genel olarak
bloglar, wikiler, forumlar ve sosyal ağlar olarak bir ayrıma tabi tutabiliriz.
Bloglar genellikle kişisel ilgi alanları etrafında web sitesi sahiplerinin günlük olarak
çeşitli konular hakkında fikirlerini, gözlemlerini yazdıkları, internet kullanıcılarının da bu
günlük tarzındaki bilgilere yorumlarını ekleyebildikleri web siteleridir. Wikiler içeriği kolayca
oluşturulabilen ve düzenlenebilen çok sayıda birbirine bağlı web sayfasından oluşan siteleri
tanımlamak için kullanılır. Wikiler ansiklopedik bilgi depoları, bilgi yönetim sistemleri, kişisel
ajandalar gibi çok farklı alanlarda uygulama imkânı bulmaktadır. Mesaj panoları olarak da
bilinen forumlar ise, belli bir konudan veya farklı birçok konudan bahsedilebilen tartışma
platformu ve paylaşım sitesi olarak kullanılmaktadır (Eldeniz, 2010: 21-25).
Sosyal paylaşım siteleri olarak da bilinen sosyal ağlar ise ücretsiz bir şekilde üye
olunabilen, bireylerin paylaşmak istediği kişisel bilgilerini girerek profillerini oluşturabildiği,
arkadaş ya da takipçi listelerini belirleyebildiği, metin, fotoğraf ve video gibi çeşitli paylaşımlar
yapabildiği, yeni kişilerle ya da var olan arkadaşlarıyla etkileşime geçebildiği, çeşitli etkinlikler
düzenleyebildiği web sayfalarıdır. Bireyin arkadaşlarıyla kolay iletişime geçebilmesi amacıyla

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 46

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

kurulan bu siteler, daha sonra bu amacının yanına yeni kişilerle tanışmak, eğlence, oyun,
fikir ve düşünce paylaşımı, ortak ilgi alanları çerçevesinde topluluklar oluşturmak vb. gibi çok
çeşitli amaçlar için kullanılır olmuştur.
Sosyal medyanın dünya çapında ve Türkiye’de kullanımı oldukça yaygındır. We are
social ve Hootsuit (2019) tarafından her yıl hazırlanan dünyanın dijital tablosu (internet, mobil
ve sosyal medya kullanımları)’na bakıldığında, öncelikle 82,4 milyon nüfusa sahip Türkiye’de;
nüfusun %72’sini oluşturan 59.36 milyon internet kullanıcısı, nüfusun %63’ünü oluşturan 52
milyon aktif sosyal medya kullanıcısı ve nüfusun %53’ünü oluşturan 44 milyon aktif mobil
sosyal medya kullanıcısı vardır. İnsanlar günde ortalama 7 saat internette, bunun 2 saat 46
dakikasını sosyal medyada geçirmektedir. We Are Social (2019)’in raporuna göre Türkiye’de
en çok kullanılan sosyal medya platformlarını ise sırasıyla Youtube’u Instagram, WhatsApp ve
Facebook’tur.
Konumuz itibariyle Instagram’dan bahsedecek olursak, Instagram 2010 yılında Kevin
Systrom ve Mike Krieger tarafından sadece IOS işletim sistemi üzerinden ücretsiz olarak
kullanılabilen, kullanıcılarına fotoğraflarını farklı filtre ve efektler uygulayarak düzenleme ve
anında paylaşma imkânı sağlayan bir uygulama olarak kurulmuştur. Uygulama ilk günden bu
yana kullanım alanlarını artırarak, kullanıcı talepleri doğrultusunda sürekli güncellenmiş, yeni
özellikleri bünyesine ekleyerek büyümeye devam etmiştir. Bugün ise bir milyarı aşkın aktif
kullanıcı sayısı ile popüler sosyal medya ağlarından birisidir (www.instagram.com, 2019).
Digital 2019 Türkiye raporunda, en aktif sosyal medya mecralarında biri olan Instagram’ın
Türkiye’de 38 milyon kullanıcısı olduğu ve yılın son çeyreğinde büyümesini %2.7 oranında
artırdığı ifade edilmiştir.
Instagram diğer sosyal medya ağları gibi bireylerin ortak ilgi alanları doğrultusunda
birbirleriyle sanal alan üzerinde iletişim ve etkileşim kurmak, haberleşmek, anılarını
biriktirmek, sosyalleşmek, kendini ifade etmek, eğlenceli zaman geçirmek için kullandığı bir
paylaşım ortamıdır. Instagram kullanıcılarına sunduğu kaliteli fotoğraf ve video paylaşım
özellikleri, çeşitli efekt ve düzenleme imkânları, paylaşımlar üzerine yapılabilen etiketleme, yer
bildirimi/konum paylaşımı özelliği, basit tasarımı ve çeviri özelliği, direkt mesajlaşma ve
görüntülü sohbet özelliği, 24 saatte kendiliğinden silinen hikâye (story) özelliği, canlı yayın
özelliği, IGTV uygulaması bireyler tarafından oldukça cazip bulunmuş ve sitenin kullanımı kısa
süre içerisinde bireylerin gündelik hayatlarının bir parçası olarak görülmeye başlanmıştır.
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İnsanların görüntü temeli üzerinde, ilgi alanları doğrultusundan bağlantı kurması
amacıyla ortaya çıkan Instagram’ın, dünya çapında yaygın ve yoğun olarak kullanılması
markaların, şirketlerin dikkatini çekmiştir. Marka ve şirketler Instagram üzerinden sponsorlu
reklamlar verebildiği gibi, kendi profillerini oluşturarak tüketicileriyle kolay bir şekilde
etkileşime girebilmektedir. Ayrıca markalar Instagram kullanıcılarını aracı kılarak da
ürünlerinin reklam ve pazarlamasını yapmaktadır. Instagram’da çok takipçisi olan içerik
üreticiler, fenomen, influencer gibi tanınmış kişiler, markalarla “ücretli ortaklık” adı verilen
işbirlikleri yaparak, reklamını/tanıtımını yaptığı ürünlerle ilgili paylaşımlarında markaları
etiketleyerek takipçilerine satın alma tavsiyelerinde bulunmaktadır. Bu anlamda Instagram yeni
reklam ve pazarlama alanı olmuştur.
Kullanıcı talepleri doğrultusunda sürekli güncellendiğini dile getiren Instagram, artık
kullanıcıların diğer bireylerle ve ilgi alanlarıyla ilgili bağlantı kurulan bir yer olmasının yanında
bireylerin sevdiği markaları takip ettiği, yeni markalar keşfettiği, modayı takip edip, kendine
yeni tarz/stiller yaratabildiği, alışveriş yapabildiği ve genel olarak tüketimlerine yön verdiği bir
mecradır.
INSTAGRAM’DA TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ
Instagram’da paylaşım yapmak, bir anlamda bu mecrada bireyin kendini, hayat tarzını,
zevklerini, beğenilerini diğerlerine sunması, göstermesidir. Instagram’ın iletişim ve etkileşim
dili görüntüdür. Görüntüler aracılığıyla bireyler göstermek istediği anları ve anılarını bu
mecrada paylaşmaktadır. Genel olarak birey kendisi başta olmak üzere, sevdikleri kişileri,
evini, seyahatlerini, estetik değeri olan, göze hitap eden (eşya, doğa, mekân, manzara, dekor,
sofra, sunum vb.) ve diğerlerinin beğeneceğini düşündükleri şeyleri paylaşmaktadır.
Instagram’da birey kendi kimliğini, diğerlerinden farkını ortaya koymak, ben de
buradayım demek için paylaşımda bulunur. Bunu da görsel imajlarla pekiştirir ve sürekli olarak
günceller. Bireyler Instagram’daki paylaşımlarıyla idealize ettikleri benliklerini takipçilerinin
beğenisine sunarlar. Bu şekilde sundukları ideal benliklerine uygun sosyal ilişki ağları
oluşturabilmekte, paylaşımlarıyla sanal alanda kendini görünür kılarak, takipçileri tarafından
onay alarak varoluşunu kanıtlamak istemektedir.
Daha önceden yakın çevre ile sınırlandırılmış olan ve bireyin içine doğduğu topluluğun
kültürü, değerleri ve normları ile şekillenen, belirli bir sınıfa aidiyetlik anlamı taşıyan kimlik,
günümüzde tüketim nesneleri ile sembolik olarak imajlara, tasarıma ve hayat tarzlarına dayalı
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olarak inşa edilmektedir. Ayrıca kimlik, önceki gibi sabit bir kendilik bilinci olmak yerine
içinde bulunulan iletişim ve etkileşim süreçlerinin büyük oranda etkilediği, sürekli yapılanan
bir kurgudur (Altan, 2015: 82). Diğer bir deyişle, kimlik diğerleriyle olan ilişki ve etkileşimler
aracılığıyla sürekli inşa halindedir. Instagram’daki ilişki ve etkileşimler, yapılan paylaşımlar
bireyin kimlik performansına gönderme yapar. İletişimin görseller üzerinden sağlandığı bu
mecrada kimlikler de bu görseller üzerinden inşa edilir, sunulur. Tüketim toplumunda kimlik;
tüketim mallarına ve kalıplarına göre oluşturulmaktadır. Birey kim olduğunu ya da kim olmak
istediğini tükettikleriyle göstermeye çalışmaktadır. Instagram gibi sosyal medya ortamları
paylaşılan görüntüler üzerinden bu durumu daha görünür kılmıştır.
Giddens (2010: 110-111) hayat tarzlarını, bir bireyin benimsediği az çok bütünlük
içindeki giyim, beslenme, davranış alışkanlıkları ve diğerleriyle etkileşimlerinde ortaya çıkan
rutinleşmiş pratikler topluluğu olarak tanımlamıştır. Ona göre bir hayat tarzının benimsenme
nedeni, bu tür pratiklerin sadece ihtiyaç karşılamasından değil, bunun yanında özel bir bireyselkimlik anlatısına maddî bir biçim kazandırmasındandır. Instagram’da birey paylaşımlarıyla
hayat tarzını sergilemektedir. Bunu da özellikle gündelik hayatındaki alışkanlıklarıyla,
rutinleriyle göstermeye çalışmaktadır.
Featherstone (2013: 123-125) tüketim toplumunda sanatla gündelik hayat arasındaki
sınırın kaybolduğunu ve gündelik hayatın estetikleştirilmesinin, hayatı bir sanat eserine
dönüştürme projesine gönderme yaptığını ifade etmiştir. Ona göre “hayatı estetikleştirerek, haz
ve keyif verici bir bütün kılma ihtiyacı genelde kitlesel tüketimin gelişimi, yeni üsluplar ve
tüketim kültürü açısından hayat tarzlarının inşasıyla ilişkilendirilmelidir”. Gerçekliğin
estetikleştirilmesi, üslubu ön plana çıkarır, fakat bu üslup son moda, yeni üslup arayışındaki
piyasanın dinamiği tarafından sürekli olarak pekiştirilir (Featherstone, 2013:154).
Instagram’daki paylaşımlarda gündelik hayata dâhil olan her şey (obje, yemek, sofra,
beden vb.) estetikleştirilerek, keyif ve haz veren bir şekilde düzenlenerek, sanatla birlikte
harmanlayarak, göze hitap eden kurmaca bir ortam yaratılarak beğenilere sunulmaktadır. Bu
durum paylaşılan fotoğrafların altına yapılan #sunumönemlidir, #kahvekeyfi gibi popüler
hashtaglerde1 de belirtilmektedir. Ayrıca Instagram’ın sunduğu çeşitli filtre ve düzenleme
uygulamalarıyla bireyler bedenlerini istedikleri forma getirerek (incelterek, renk değişikliği

Instagram kullanıcılarının, paylaşımlarını diğer kullanıcılara tanıtmak için kullandıkları etiketler (Tekulve ve
Kelly, 2013: 8).
1
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yaparak, makyaj ekleyerek vb.), bir anlamda bedenlerini kusursuzlaştırarak, günümüz
estetik anlayışı çerçevesinde düzenleyerek diğerlerinin beğenisine sunmaktadır.
Görme ve görülme merkezli bir platform olan Instagram, bireyler tarafından gösteriş
mecrası olarak da kullanılmaktadır. Başkalarına “kendini beğendirmek için birinin yaptığı
yapay davranış” (www.tdk.gov.tr) olarak tanımlanan gösteriş, Instagram’da oldukça sık
karşılaşılan bir durumdur. Instagram’da özellikle çok ilgi çeken, popüler paylaşımların yer
aldığı alan olan “keşfet”te gösteriş için yapılan paylaşımlara sık rastlanmaktadır. Bu tür
paylaşımlar genel olarak bireylerin kendileriyle ve sahip oldukları ürünlerin, ilişkilerin,
paylaşılması ile ilgili olmaktadır.
Gösteriş tüketiminde amaç bireyin kendini üst sınıflara dâhil etmesi ve alt sınıflardan
kendini uzak tutması, ayırmasıdır. Gösteriş tüketimi çeşitli sembolik anlamlar yüklenen ve
gösterge değeri olan markaların teşhir edilmesi ile yapılmaktadır. Instagram’da yansıttıkları
kimliklerini tüketim aracılığı ile meşrulaştırma çabasında olan bireyler, oluşturdukları içerikleri
toplum tarafından beğenilen, onay gören, güç, prestij ve başarıyı sembolize eden markalar ile
oluşturmaktadırlar (Sabuncuoğlu, 2015: 369-372).
Bireyler hayat tarzlarını, zevklerini, beğenilerini popüler kültür biçimleri aracılığıyla
dışa vururlar. Bu açıdan popüler kültür ürünleri bireylerin ya da çeşitli toplumsal kesimlerin
kendilerini ifade ettikleri araçlardır (Arık, 2009: 23). Instagram’da gösterilen kimlikler, daha
çok tüketilen şeyler üzerinden ortaya konarak diğer bireylerin beğenisine sunulmaktadır. Bu
ise, bireyin diğerlerinden (takipçilerinden) beğeni ve onay alarak, egosunun tatminine yönelik
olarak gerçekleştirdiği bir durumdur. Egosunu tatmin etmek için birey, hayat tarzları sunumuyla
kendisini, diğerlerinin beğeneceğini düşündüğü şekilde ifade etme yoluna başvurmaktadır.
Böylelikle birey kendisini popüler giyinme tarzıyla, popüler sözcükler kullanarak, popüler
yerlere giderek, seyahat ederek ortaya koymaktadır. Nihayetinde birey, kendisini diğerlerinden
ayırt etmek, biricikliğini, kendine has zevklerini ve hayat tarzını çeşitli gösterge ve imajlarla
sunarak varoluşunu kanıtlamak isterken aslında kitle kültürün etkisinde kalarak diğerleriyle
benzeşmektedir.
“Her tüketim nesnesi, tüketimin göstergesi haline gelir. Tüketici, göstergelerle beslenir:
tekniğin, zenginliğin, mutluluğun, aşkın göstergeleri. Göstergeler ve anlamlar, duyumsanabilir
olanın yerini alırlar” (Lefebvre, 2010: 123). Instagram’da yaşanan/yaşandığı izlenimi verilen
mutlu ilişkiler adeta gösteri şöleni olarak sunulmaktadır. Özellikle eşlerin aldığı pahalı
hediyelerin, yapılan abartılı sürprizlerin ve doğum günleri, yıldönümleri gibi kutlamaların
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olduğu paylaşımlar bireylerin diğerlerine ekonomik olarak rahat ve mutlu bir hayat
yaşadıklarının, ilişkilerinde mutlu olduklarının gösterilmesi amacını taşımaktadır.
Hayat tarzının bir göstergesi olarak bireyler seyahat ettikleri, tatillerde gittikleri,
özellikle popüler olan mekânları Instagram’da paylaşmaktadır, hatta paylaşımlarda bulunan
mekânlar etiketlenmekte ve yer bildirimleri yapılmaktadır. Bu tür paylaşımlar oldukça ilgiyle
takip edilmektedir. Ayrıca Instagram’da paylaşılan seyahat yerleri, tatil mekânları kısa süre
içerisinde popüler olmakta ve bu da bu mekânlara daha çok kişinin merak edip gitmesine neden
olmaktadır.
Bireylerin gündelik hayatlarında kullandıkları/tükettikleri çoğu ürün, bilinçli veya
bilinçsiz olarak Instagram’a yansımaktadır. Tükettikleri ürünlerin paylaşımında “önem taşıyan
şey tüketici ya da tüketilen nesne değil; tüketicinin, tüketme sanatı haline gelmiş olan tüketme
ediminin sunumudur” (Lefebvre, 2010: 68-69). Tüketme ve tüketebildiğini gösterme amaçlı
yapılan

paylaşımlar,

bireyin

diğerlerinin

gözünde

sosyal

sınıfını,

statüsünü

meşrulaştırmaktadır. Featherstone (2013: 154-155) tüketim kültüründe bir proje olarak “hayat
tarzı” üzerinden inşa edilen tüketim pratiklerinin, bireylerin diğerleri üzerinde belli bir izlenim
yaratmak için gösterildiğinden bahseder. “Tüketim kültürü içerisinde modern bireyin sadece
elbiseleriyle değil, bir beğeniden yoksun olup olmadığını gösterecek şekilde, evi, mobilyaları,
dekorasyonu, otomobili ve diğer faaliyetleriyle de konuştuğunun bilincine varması sağlanır.”
Instagram kullanıcıları gündelik hayatlarında tükettikleri ürün ve hizmetler hakkında
çeşitli bilgileri paylaşıp, bunlar hakkında olumlu ve olumsuz değerlendirme yapmakta, diğer
bireylere tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Deneyimlenmiş ürün/hizmetlerin birer referans olarak
paylaşılıp dolaşıma sokulması, bireylerin tüketim pratiklerini yönlendirmek açısından satın
alma davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Bireyler paylaşımlarında kullandıkları ürünleri
nereden temin ettikleri hakkında da bilgi vermektedirler. Eğer aldıkları yerin Instagram hesabı
varsa paylaşımlarında o hesabı da etiketleyerek takipçilerinin ürüne kolay ulaşmasını
sağlayabilmektedirler. Bu durum bireylerin takip ettikleri kişilerin paylaşımlarında gördükleri
ürünleri merak etmesine ve bu ürünlerle ilgili (fiyatı, nereden temin edeceği, memnun olup
olmadığı ile ilgi) bilgi alarak, ürüne sahip olmak istemesine, bir anlamda zihinlerde tüketim
fikrinin oluşmasına neden olmaktadır.
Giyinme bedeni koruma aracı olmasının yanında sembolik bir kendini sergileme aracı,
bireysel-kimliğin dışa vurum biçimidir (Giddens, 2010: 86-87). Simmel (2006: 105-107)’e göre
moda bireyin hem ayırt edilme ihtiyacını, farklılaşma, değişim eğilimini karşılar hem de verili
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bir örüntünün taklidi olarak toplumsal eşitlenme eğilimini karşılar. Bu anlamda modanın
ikili bir işlevi vardır: Hem belli bir toplumsal grubu bir arada tutar, bireyi eşitleriyle
bağlantılandırır hem de o grubu, grubun aidiyet sınırları dışında kalanlarına karşı kapalı hale
getirir. Bireyler Instagram’da görünür olan modaya uygun ürünlerin (giydikleri kıyafetler,
kullandıkları aksesuarlar vb. gibi) üzerine, ürünlerin markalarını, fiyatlarını veya aldıkları
hesapları etiketlemekte veya paylaşımların altına açıklama kısmında bununla ilgili bilgileri
vermektedirler. Instagram’daki çok takipçili moda bloggerları da genellikle sayfalarında moda
ile ilgili bilgiler vermekte, kıyafet kombinlerini, kombin önerilerini paylaşmakta ve bu tarz
paylaşımlar takipçileri tarafından önemsenmektedir.
Digital Stylist (2017) Türkiye’nin ilk Instagram alışveriş araştırmasını yaparak
Instagram’ı kadın gözüyle mercek altına almıştır. 466 kadın ile yapılan araştırma sonuçlarına
göre, kadınların %58’i arkadaşlarını takip etmek için Instagram’da olduklarını belirtirken,
Instagram’dan alışveriş yapma oranı %51’dir. Ayrıca kadınlar, Instagram’dan en çok moda ve
kozmetikle ilgili ürünler almaktadır. Instagram kullanım sebeplerinin ilk sırasında alışveriş
yapmak olmasa da, keşfetmeye açık olan bu mecrada, kadınların Instagram’ı bir alışveriş kanalı
olarak da kullandıkları sonucuna varılmıştır. Instagram’dan alışveriş yapmadığını belirtenlerin
çoğunluğu gördükleri ürünleri beğenmesine rağmen satıcıya güvenmedikleri için alışveriş
yapmadıklarını belirtmişlerdir.
Instagram sadece kişilerin takip edildiği bir mecra değil, ürün/hizmet satışı yapan
firmaların ve markaların takip edildiği bir platformdur. Instagram’a girildiğinde hemen hemen
tüm markaların sayfaları görülebilmektedir. Markalar bilinir ve görünür olmak, potansiyel
müşterilerini daha iyi tanımak, onlarla ilişkilerini geliştirebilmek için Instagram’da yer alarak
içerik üretmektedirler. Ayrıca bu mecra üzerinden kampanyalar, yarışmalar düzenleyip
tüketimi cazip kılarak satışlarını sürekli tutabilmektedirler. Bu anlamda Instagram markaların
reklam ve pazarlama için kullandıkları önemli bir mecra olmuştur. Bunun yanı sıra markalar
Instagram’da belli bir kitleye hitap eden çok takipçili fenomen, blogger, influencer olarak anılan
bireylerle işbirliği (ücretli ortaklık) yaparak ve çeşitli stratejiler izleyerek reklam ve pazarlama
faaliyetlerini dijital ortama uygun olarak gerçekleştirmektedirler. Instagram’da sundukları imaj
ve hayat tarzıyla takipçilerinin beğenisini ve güvenini kazanmış olan bu kişilerin, markalarla
yaptıkları işbirlikleri gerçek kullanıcı yorumu ya da kanaat önderi tavsiyesi olarak dikkate
alınmakta ve böylece reklamı yapılan ürün potansiyel tüketicilere ulaşmış olmaktadır.
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SONUÇ
Tüketmek, en basit anlamı ile bir şeyi kullanarak bitirmek, yok etmek, harcamak gibi
anlamlara gelmektedir. Bireyin doğumuyla başlayan tüketim, ömür boyu ve artarak devam
etmektedir. Günümüzde tüketimin, bireyin temel ihtiyaçlarının karşılanmasından farklı bir
boyut kazandığı görülmektedir. Bireyler artık sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için
nesneleri tüketmiyor, daha çok sosyal statülerini, kimliklerini ve hayat tarzlarını ifade etmek
için sembolleri, imajları da tüketiyor. Tüketim bireylerin yalnızca sahip olduklarını ifade etmek
için bir araç değil, olmak istedikleri imajları da sağlayacak bir araç haline gelmiştir. Bu şekilde
tüketimin, bireylerin kendilerini ifade etme biçimlerinden biri olarak görüldüğü söylenebilir.
Mekân ve zamana göre tarihi süreçte değişim gösterebilen tüketim, günümüz insanı için
adeta hayatın amacı haline gelmiştir. Tüketim kültürü ve ideolojisi, hayatın her alanını
kuşatacak bir şekilde neredeyse her şeyin, bireyin tüketimine uygun hale getirilmeye
çalışılmasıdır. Kapitalist sistem, tüketim kültürü ve ideolojisini bireylere aşılamak için, gelişen
teknolojiyle birlikte çeşitlenen iletişim araçlarını kullanmaktadır.
İnternet ve yeni iletişim teknolojileriyle ortaya çıkan sosyal medya ağları bireylerin
günlük hayatlarında önemli bir yere sahiptir. Bu araçların bireyler için önemi doğrultusunda
hayatlarına etkisi de oldukça fazladır. Günümüzde genel olarak sosyal medyanın özel olarak
ise Instagram’ın diğer pek çok işlevlerinin yanında ekonomik işleviyle de dikkat çektiği,
popüler kültürü ve bu kültürün ürünlerini pazarlayan birer araç haline geldiği görülmektedir.
Bireyler tarafından kimliklerini, hayat tarzlarını diğerlerinin beğenisine sunmak için
gösterge ve semboller kullanılarak, tüketim ürünlerini teşhir ederek oluşturulan içerikler
tüketim kültürünün sanal alanda yansımasını görünür kılmaktadır. Ayrıca Instagram’ın
bireylere sunduğu tüketime teşvik edici özellikleriyle ve markaların, işletmelerin bu mecrada
izlediği çeşitli stratejilerle bireylere aşılanan tüketim kültürü, bireylerde var olan tüketme
arzusunu daha da artmaktadır ve bireyleri egemen ekonomik sisteme uygun vatandaşlar haline
dönüştürmektedir.
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3D SOKAK SANATININ OPTİK İLLİZYONU

Dr. Öğr. Üyesi Merve YILDIRIM
Giresun Üniversitesi
Özet
Sokak sanatı, günümüzde galeri ve müzelere girmiş olsa da birincil ve en etkili olarak
bulunduğu yerler kamusal alanlar ve sokaklardır. Siyasetten bilime ve sanata tüm alanların
ortak var olma mekânı olan kamusal alanlar sokaklar 3Dsokak sanatının varolduğu
mekânlardır. Sokak sanatının kamusal alanda varlık göstermesi etkileme gücünü ve alanını
arttırmıştır. Sanatın ifade alanı olan kamusal alanlar sokakta farkındalık yaratarak, sorgulamayı
ve eleştirel düşünceyi geliştirmiş , estetik beğeninin de yeni versiyonlarını ortaya çıkarmıştır.
20. yüzyılın dikkat çeken akımlarından biri ve hemen hemen her alanda yer bulan op art etkisi
sokaklara da yansımıştır. Mimaride ve sokak sanatında 80’li yıllardan itibaren oldukça popüler
olan op art 3D sokak sanatının bir parçası olmuştur. Bu sanatın sokaklara kazandırılmasında
Edgar Mueller, Julian Beever, Kurt Wenners gibi önemli sanatçılar vardır. 3D art ya da kaldırım
sanatı üç boyutlu illüzyonların belirdiği, tuval olarak sokakların kullanıldığı mekansız,
sınırsız, zamansız çizimleri ile hak ettiği değeri elde etmiştir.Dijital dünyanın ve teknolojinin
imkanlarınıda kullanarak etkisini artırırken büyülü illizyonlarını serbetçe halkın gözleri önüne
sermiştir.Bu çalışmada 3D sokak sanatının anaformik çalışmaları incelenerek optik
illüzyonlarının etkileri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Optik Sanat , 3D Sokak Sanatı, Dijital.

Optical Illusion of 3D Street Art

Abstract
Although street art has entered galleries and museums today, the primary and most effective
places are public spaces and streets. They are the places where 3Dstreet art exists. Street art is
active in the public sphere. Public spaces, which are the field of expression of art, created
awareness on the street, developed questioning and critical thinking, and created new versions.
One of the most remarkable movements of the 20th century and the op art effect found in almost
every area is reflected on the streets. It became part of 3D artworks. There are important artists
such as Edgar Mueller, Julian Beever, Kurt Wenners. 3D art or sidewalk art is to achieve the
value deserved by three-dimensional illusions, as a canvas, without spaces, unlimited, timeless
drawings around the streets. To examine the optical illusions by examining the works.

Keywords: Optical Art, 3D Street Art, Digital.
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1- Giriş
Sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan kent; sosyal hayatın mesleklere, işbölümüne, farklı kültür
gruplarına göre organize edildiği, kurumlaşmaların yoğunluk kazandığı, karmaşık insan
ilişkilerinin bütün bir günlük yaşayışı etkilediği yerleşme merkezi olarak tanımlanır (Ketenci,
2006:17) Kent kimliğinden anlaşılan, o kentin genel görünümüyle yaşam tarzıdır. Sokakları,
caddeleri, parkları, heykelleri, kütüphaneleri, halkın bir arada bulunduğu mekânları, insanların
giyimi ve davranış biçimleri, kentin mimarisi bize bir görüş ve duyuş verir (Kaypak, 2010:50).
Mekân, zaman ve hareket bir kentin sınırlarını çizer. Değişen tüm canlı ve cansız varlıklara,
eşyaya bir anlam getirir. Yani kent anlamsız bir yığın değildir. Zaman boyutu üstünde tutunmuş
bir organizmadır. Devinimdir. Hareket edebilen veya edemeyen her şeyin ortak devinimidir
kent kimliği (Çizgen, 1994:18). Çevre ve içinde yer alan yaşam biçimi ile bir bütün oluşturarak
toplumsal olarak yeniden üretilen, sürekli değişim ve gelişim halinde olan toplumsal ilişkiler,
kent kimliğinin yeniden tanımlanmasına neden olmaktadır. Toplumsal deneyimler, görüşler,
inançlar, davranışlar toplumun sosyo-kültürel yapısını oluşturur. Kişinin toplumsal
davranışlarını yönlendiren bu ögeler kentsel kimliğin oluşmasında da etkin rol oynar. Kimliğin
oluşumunu toplum kadar tasarımcıda etkiler. Bu nedenle, tamamen yeni veya geçmiş ögelerin
yeniden yorumlandığı kültürel bir olgu olarak da tanımlanabilir (Beyhan ve Ünügür, 2005:19).
Kentin Sokakları , günlük düzeyde sanatçıların kişisel vizyon, değer ve düşüncelerinin bir ifade
aracına dönüştüğü yerler olmuştur. Günlük görsel kültürün değişmez bir parçası olan sokak
üzerinden yapılan bu iletişim şekli, sokak sanatı olarak karşımıza çıkmıştır. Sokak sanatı, halka
açık yerlerde yapılan her türlü sanatsal aktiviteye denmektedir ve sokaklar kullanılarak
gerçekleştirilen her türlü sanatsal faaliyeti içerir. Grafiti, stencil (şablon), sticker (çıkartma)
sokak işaretleri, kaykay bisiklet paten sporu, video projeksiyon, sokak enstalasyonları, sokak
tiyatroları, sokak müziği vb. sokak sanatı içinde yer alır. Sokak sanatı, modern bir şehir uğraşı
ve ifade biçimidir. Sokakta, herkesin görmesini istemekten başka hiçbir şey beklenmeden
yapılan bu sanat, izleyici ile üreticiyi aracısız bir şekilde bir araya getirir. Şehrin, işlevleri
belirlenmiş gri binalarına karşı duvarları renklendirmeye çalışan bu üretim biçimine, şehir
sakinlerinin yani reklam ve medya bombardıman edilmiş kimliklerin bir karşı propagandası da
denilebilir. Bu sanat mülkiyet kavramına karşı ve şehrin tüm insanlara ait olduğunu ifade eden
bir yaklaşımı da barındırır (Karaaslan, 2008:38). Sokak sanatı türlerinin hepsinde bir aktivizm,
bir mesaj kaygısı ya da gelişmiş bir görsel lezzet vardır. Bazı sokak sanatçıları, galerilerle
ilgilenmeyen geniş kitlelere ulaşabilecekleri boş birer alan olarak sokakları düşünürken, bazıları
ise bunun zorluğunu ve risklerini sevmektedir. Geleneksel sanat, bir galeriden 20 diğerine
taşınabilir ancak sokak sanatı olduğu yere ait bir aidiyet barındırmakta ve bu tanım da modern
şehir hayatına oldukça uymaktadır (Karaaslan, 2008:39).
Herhangi bir karşılık beklemeden, bireysel şöhret gayesinden uzak, yaptıkları işlerin maddi bir
karşılığı olmadığını bilerek, sanatlarını açık havada icra ettiklerinden yaz kış demeden,
mevsimsel şartları görmezden gelerek, kimi zaman anlaşılmamak pahasına, sokaklara ait
olması gereken görünümlerini ve kimliklerini geri kazandırmaya çalışan, idealist insanlardır
sokak sanatçıları. Modern anlamda ortaya çıkışı ve tanınması 80’lerin başını bulsa da, sokak
sanatının tanımlanamayan varlığı çok daha öncesine dayanmaktadır. İçerik olarak aynı kaygı
ve değerleri taşımasa da eski Yunan ve Roma’da görülen karikatür benzeri duvar çizimleri
görülmüştür. Bu tip örneklerin varlığı, tarihi süreçte açık havada icra edilen sanatların var
olduğuna işaret etmektedir (en.wikipedia.org) İlk olarak sokak sanatı ve sokak sanatçıları
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80’lerin başında New York’ta insanların ve sanat aleminin dikkatini çekmişlerdir. Ancak
bundan önce de belli kavramlar üzerine yoğunlaşarak sokaklardaki varlığını sürdürmüştür.
Örneğin 2. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Berlin Duvarı’nı protesto amacıyla insanlar
duvar üzerine çeşitli yazılar yazmışlardır. Başkaldırının bir simgesi olan bu yazılar herhangi bir
sanat değeri taşımıyordu ancak 80’lerde bu durum görselliğe de önem verilmeye başlanması ile
değişmiştir (Karaaslan,2008:8) 80’ler öncesi ismi “Vandalizm” ile alınan sokak sanatları, bazı
yönetimler tarafından suç sayılmış hatta hapis cezası uygulanmıştır. Öyle ki; Amerika’da bir
dönem sadece grafitici yakalamakla yükümlü polis birimleri bulunmaktaydı
(Karaaslan,2008:9). Günümüzde sokak sanatı özellikle bazı gelişmiş ülkelerde devlet
tarafından desteklenmektedir. Sokak sanatı, günümüzde galeri ve müzelere girmiş olsa da
birincil ve en etkili olarak bulunduğu yerler kamusal alanlar ve sokaklardır. Siyasetten bilime
ve sanata dair tüm alanların ortak var olma mekânı olan kamusal alanlar sokaklardır. Ayrıca
günümüzde 3D sokak sanatının var olduğu mekânlardır. 20. yüzyılın dikkat çeken akımlarından
biri ve hemen hemen her alanda yer bulan op art etkisi sokaklara da yansımıştır. Mimaride ve
sokak sanatında 80’li yıllardan itibaren oldukça popüler olan op art 3D sokak sanatının bir
parçası olmuştur. Op sanat akımı, ingilizce “optik sanat” sözcüklerinin kısaltılmış biçimidir.
1960’larda gelişmiştir. Op-art bir derinlik ya da üç boyutluluk yaratmayı amaçlayan soyut sanat
ürünlerini içerir.
1-Optik illüzyon
Hareket yanılsaması ışık ve optik mekânda yeni değerler sunan op sanat akımının öncülerinden
vasarely, yaacov agam ve jesus raphael soto hareketli sanat ve kinetik sanat örnekleriyle fiziksel
psikolojik etkilerle izleyende yanılsama etkisi yaratmışlardır. Optik sanat, resime derinlik ve
hareketi de ekleyerek dört boyutlu hale getirmiştir. Gözü, hiç görmediği yeni algılamalara
zorlayan multi-odaksal kompozisyonlarla op sanat’ın görsel kargaşası, hareket ve derinlik
izleniminin yanı sıra, hareket içerisinde sanat ve dolayısıyla estetik dürtüyü de yansıtmaktadır.
Bilgisayarda oluşturulan yazılımlar, kamerayla gerçek görüntü üzerine eş zamanlı olarak resim,
ses, video, animasyon, 3D modeller gibi multimedya nesnelerinin eklenmesiyle yani gerçek
dünya ile sanal imgelerin birleşmesiyle gerçek dünyayı zenginleşmiş gibi gösterir.
Matematiksel olarak düzenlenmiş çizgiler ve noktalar renksel öğeler grafiksel çalışmalarda
harekete özgü ışık, elektromanyetik etkiler, hatta bazı algılamayı bozan ve bir çeşit optik
bireşim koşullanması yaratan dinamik olayların doğmasında etkin bir rol oynayan Optik
illüzyon eserleri gözdeki retina tabakasının uyarılmasına neden olurken Amaç seyircide
fizyolojik anlamda görsel tepkiyi de uyandırabilmektir. Op Sanat çalışmaları, sanat
kuramcılarının yanı sıra bilim adamlarının da ilgisini çekmiş, özellikle matematik alanında
uzmanlaşmış bilim adamlarının yanısıra fizyoloji ve psikoloji bilimi de Op Sanat çalışmalarıyla
ilgilenmiştir. Matematiksel hesaplamalar ve geometri ile estetiğin kesişen noktalarından yola
çıkan Optik Sanat, Soyut Sanat’ın matematiksel olarak temalaşmış biçimi olarak görülmektedir.
Göz yanılsamasını kullanan geometri ve matematik bilimi, dokusal yapıyı oluşturan biçimlerin
matematiksel olarak büyümesi ve küçülmesi, değişime uğraması, belli noktalarda toplanması,
dağılması ya da döndürülmesi ile iki boyutlu resme optik hareket kazandırabilmektedir Optik
Sanat, resime derinlik ve hareketi de ekleyerek dört boyutlu hale getirmiştir (Zalenski, 2004,
s.75). Gözü, hiç görmediği yeni algılamalara zorlayan multi-odaksal kompozisyonlarla Op
Sanat’ın görsel kargaşası, hareket ve derinlik izleniminin yanı sıra, hareket içerisinde sanat ve
dolayısıyla estetik dürtüyü de yansıtmaktadır (Ruhrberg, 2005:347). Çağdaş sanatın en önemli
temsilcilerinden ve Op Art akımının kurucusu Victor Vasarely'nin eserleri Kinetik Sanat
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prensiplerini genişleterek, statik formlarda hareketi resmetmeye odaklanmıştır. Op Art
hareketinin teorik temeli de, en etkili biçimde Vasarely’nin Manifesto Jaune’sinde ortaya
konulmuştur. 1955 yılında Sarı Manifesto’tosun da “Yarının sanatı ya herkesin ortak hazinesi
olacak ya da hiç olmayacak.” Şeklinde tanımlamıştır. Dijital teknolojilerle bilgisayar ortamında
üretilen optik etkilerde:Işık, renk ve biçimsel açıdan hareket yanılsamaları ve 3D teknolojinin
kullanılması baskıların çoğaltılması gb pek çok kolaylık sağlayarak sonucun daha hızlı
çözümlenmesine imkan sağlamıştır. Op yapıtlar için aslında betimlemeci resmin perspektif,
renk ve biçim deneyimlerinin soyut-geometrik bir resim diline uyarlanmış halleri olduğu
söylenebilmektedir. Op sanatçılar, işlerini tasarlarken betimlemeci sanatçılara kıyasla, gözün
kusurlarından daha çok yararlanmakta ve bugün dijital teknolojiye dayalı görüntü dünyasını
çok yaygın bir şekilde kullanmaktadırlar (Yılmaz 2006: 197-198).

Resim 1. 3D Joe ve Max,
Max Lowry (1976-2010) ve Joe Hill 3D sanatın çok önemli isimleri arasındadır. Dev optik
yanılsamalar oluşturma konusunda uzman sanatçıların, beklenmedik duvarları, yürüyüş yolları,
tavanları, aniden çukurlardan çıkan efsanevi yaratıkları ve vahşi hayvanları zeminden
yükselmektedir. Sanatçılar çok yaratıcı çalışmalara imza atmışlardır. Max Lowry’nin
ölümünden sonra ‘3D Joe and Max’ adlı şirketlerinde Joe Hill ortak mirası sürdürmeye devam
etmiştir.
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Resim 2. 3D Joe ve Max,

Resim 3. 3D Joe ve Max,
Anamorfik 3D tasarımlarla sokaklarda adeta göz retinasını zorlayan ve insanları hayrete
düşüren olaganüstü görüntüleri illizyon teknikleriyle sunan sanatçılar yeni bir çığır
açmışlardır.
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Resim 4. Kurt Wenner

Resim 5. Kurt Wenner

Dünya çapında ünlü soskak sanatşısı, ressam Kurt Wenner, 1980’li yıllarda başladığı pastel
boyalarla yaptığı üç boyutlu çalışmalarıyla 3D sokak sanatının öncüsü olarak kabul
edilmektedir. 1982 yılında NASA’daki işinden ayrılan Wenner, klasik eserler üzerinde
çalışmaya başlamış ve Anamorfik veya yanılsamalı sokak resminde kendine has bir tarz
yaratmıştır.

Resim 6. Edgar mueller

Resim 7. Edgar mueller

Dünyanın en iyi 3 boyutlu illüzyonist sokak ressamlarından biridir. Edgar Mueller Sokakların
keşmekeşliğine yada sıradan düzenegine ters giderek yeni sanal dünyaların kapılarını
aralamışlardır. Göz kusurlarından yararlanıp insanları boyutlu bir görüntü anlayışına
alıştırmaktadırlar. Siber alem, bilgisayarın mühendislik kullanımı Sanatsal üretimlerin Dijital
teknolojiyle Op Sanat’ta dinamizm ve kurgusal bir yapı oluşturmuş ve dikkat çekici dahiyane
bir boyut kazandırmıştır.
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^
Resim 8. John Pugh’un
Eserlerini duvarlara yapan ve verdiği 3 boyutla çok ilgi çekici çalışmalara imza atan John
Pugh’un eserleride oldukça dikkat çekicidir. Op-Art akımı temsilcileri ilk başlarda eserleriyle
seyircilerde hayret yaratsalar da daha sonraki dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı
başarmışlardır

Resim 9. Kurt Wenner

Resim 10. Kurt Wenner

Kurt Wenner, 1980’li yıllarda başladığı pastel boyalarla yaptığı üç boyutlu çalışmalarıyla 3D
sokak sanatının öncüsü olarak kabul edilmektedir. 1982 yılında NASA’daki işinden ayrılan
Wenner, klasik eserler üzerinde çalışmaya başlamış ve Anamorfik veya yanılsamalı sokak
resminde kendine has bir tarz yaratmıştır.
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3-Sonuç
Sokak sanatı kamusal alanları yeniden düzenler ve yapılan çalışmalar yoluyla bu alanları,
izleyiciye küçük mesajlar ileten mekanlar haline getirir. Amacı ise; büyük kuruluşlar tarafından
satın alınmış alanları geri almak ve bu alanların dinamiklerini bir takım görseller kullanarak
değiştirmek olduğu söylenebilir. Günümüz insanı Sokaklarda 3D bilgisayar sanatı veya
bilgisayar grafikleri, çeşitli geometrik şekiller yardımıyla modellenen gelişmiş sanatsal
yazılımların yardımıyla üretilen hareketsiz görüntülerle sanal alemin yeni görsel ilizyonları ile
adeta büyülenmektedirler. Op-Art akımı temsilcileri ilk başlarda eserleriyle seyircilerde hayret
yaratsalar da daha sonraki dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmışlardır.
1950’den itibaren onlar tarafından geliştirilen eserlerdeki görsel kullanım dili giderek sıradan
insanların hayatlarında yer etmiş Değişik ülkelerde meydanlar, sokaklar, binalar onların
eserleriyle süslenmeye başlanmıştır Özellikle de 3D sanat eserleriyle sokakların yeni
keşfedilmişliğini cazip hale getirmekte ve insanların hayal güçlerini harekete geçirmektedir. Bu
da Toplum davranışlarının düzeltilmesi/değiştirilmesi ya da herhangi bir bilincin empoze
edilmesine olanak sağlayacak güctedir Sokakların kimlik kazanmasına kentin estetik
görüntüsüne heyacan katan bu 3D tasarımların yarattığı illüzyonların sunduğu farklı bakış
açıları yeni bir kültüründe temsilcisi olacağa benziyor. Sokak sanatı günümüzde modern bir
şehir uğraşıdır.
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE YAS ADETİ VE SIĞITÇI (AĞLAYICI)

Fatma AYHAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
İnsanoğlunun doğum, barınma, beslenme, giyim, ölüm gibi milyonlarca yıl öncesinden
günümüze kadar pek çok unsuru izleyip onu ihtiyacına göre şekillendirip biçimlendirerek
yarattığı kültürü bir devinime göre çıraklık etmiş, onun temel ihtiyaçlarından kaynaklanan bu
doğal davranışları, insanlık tarihinin kilometre taşı olmuştur.
Yas geleneği, birçok kültür için ortak ritüellerden biridir. Toplumlarda büyük ölümler sonucu,
insanlar üzüntülerini sözleriyle, davranışlarıyla ortaya koymaya çalışmışlardır. Şamanizm’in
etkisiyle Türk kültüründe yas geleneğinde insanların uyması gereken birçok kuralların ortaya
çıktığını görüyoruz.
Orta Asya’da Türklerde eskiden ölüler için yuğ (cenaze) törenleri düzenlenirdi ve bu törenlerde
çeşitli ağıtlar yakmak, özel ağlayıcı kişiler (sığıtçı) getirmek ve bunların yas törenine özgü
giysiler içinde olmasına dikkat edilerek ölü aşı yapmak gibi adetleri vardır.
Maddi kültürün önemli ögesi olan giyim, aynı zamanda toplumsal bir içeriğe sahiptir.
Toplumların giyim kuşamı farklı etmenlere bağlıdır. Toplumsal estetik değerleri, yaş, statü,
meslek, cinsiyet, dinsel inançları ve uygulamaları, ile çeşitli ritüeller (doğum, evlenme, ölüm,
yas) vb. gibi birçok etmenler neyin nerede nasıl giyileceğini belirler. Toplumun değer
yargılarının biçimlendirdiği giyim tarzından farklı giyinemez. Türk toplumu tarih boyunca
zengin bir giyim kuşam kültürüne sahip olmuştur.
Bu çalışmada; Türk kültüründe yas adeti ve Orta Asya, Moğolistan Orhun Anıtlarından,
Költigin anıtında yer alan, Türklerin yuğ törenleri ve bu törenlerdeki sığıtçı (ağlayıcı) kişilerin
giyim ve ritüelleri, günümüz Anadolu’suna kadar uzanan gelenekleri anlatılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Anadolu, Yuğ, Sığıtçı, Ritüel, Kültür.
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1. Giriş
Tüm dinlerde olduğu gibi Müslümanlık ‘ta da İslamiyet’ten önceki devirlerden kalmış bir takım
örf ve adetler vardır. Yas geleneği, dünyadaki bütün kültürlerde görülen bir ritüeldir. Ölümler
sonucu kişiler söz, hal ve hareketleri ile acılarını üzüntülerini ortaya koymaya çalışmışlardır.
Bu davranışlar zamanla toplum içinde uyulması gereken bir töre haline gelmiştir Türk
kültüründe de Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları Şamanizm’deki yas adetleri
zamanla insanların uyması gereken birçok inançların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Doğum,
evlenme, ölüm insan hayatındaki en önemli olaylardandır. Milletlerin gelenekleri, görenekleri,
toplumun din, arkeoloji, etnoloji, antropoloji, tıp, folklor, edebiyat, vb. bilim dallarında da
değişik üslup ve yöntemlerle anlatılmıştır. Bu bağlamda ölüm ve yas törenleri gelenekleri de
etkilemiştir
2. Türklerde ölüm
Bütün Müslüman uluslarda olduğu gibi Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra İslam şeriatı ile
Türk kültürü, geleneği arasında farklı bir mücadele başlamıştır. Anadolu Türklüğünün tarihinde
Selçuklulardan sonraki döneme kadar çok izler bırakmıştır. Örneğin İslamiyet’te “yas geleneği”
olmadığı halde Müslüman Türklerde “yas tutma” adetinin yüzyıllarca devamını gösteren durum
ve resmi matemlere rastlanır. Örf ve adetlerde bugün bize pek garip görünecek yas şekilleri
tespit edilebilir. Örneğin Hristiyanlıkta yas renginin siyah olmasına karşılık eski Türklerde yas
renginin beyaz olmasıdır. İslam geleneğinde ise bu renge yalnız ölülerin kefenlerin de rastlanır
Anadolu Selçuklu döneminde beyazın Anadolu Türklerinde milli matem rengi olarak
kullanıldığı bilinmektedir. Mesela Anadolu Fatih’i Melik Ahmet Danişmend Gazi’nin ölümü
ile bütün Anadolu Türkleri (ak donlar = beyaz elbiseler) giyerek yaslarını tutmuşlardır
(Bahar,1994).
Selçukname’ler ve Sikari’nin “Karaman Tarihinde” ‘de bunlardan söz edilir. Örneğin
Yazıcızade Ali Efendi'nin “Tarih-i Al-i Selçuk” adındaki Türkçe Selçuknamesinde; “Sultan
resm-i eza için ak atlas giydi ve beyler başlarına maklup börkler giyip elbiseleri üzerine ak
gasiyeler çekti” denilmektedir. Maklup börkler başlıklarının matem göstergesi olarak tersine
çevrilme adeti olarak belirtilmiştir. Başlığın ters çevrilme adeti Anadolu’da günümüzde yas
törenlerinde hala rastlanılmaktadır. Elbise, ters giyilir, uzun süre üstten çıkarılmazdı (Ayhan,
1980). Türkçe ’de yas adeti içinde değerlendirilen ölü gömme törenine “yuğ” ve törende
söylenen sözlere Türkiye Türkçesinde “ağıt” denilmektedir (Hacı Gökmen, 2000). “Ağıt”
kelimesi dışında dilimizde ağıtmak, ağıtma ağat, ağut, avut, deme, deşek, deyiş, diyesek,
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mersiye, sağu ,sağı ,sağuna, savu, sagma, şivan, türkü ve yakım gibi kelimelerle, ağıt
etmek, ağıt düzmek, ağıt yakmak, ağıt yapmak, ağıt yitirmek, bayati söylemek, sağu kılmak,
sağu sağma, sağu sağmak, şivan etmek, yakım yakmak, yas çağırmak, yas etmek, yas kaldırmak
ve yası tutturmak gibi deyimler de kullanılmaktadır (Uludağ 1988). Günümüzde Azerbaycan
Türkçesinde “şiven” ve “ağı”, Kerkük Türklerinde “sızlamag”, Türkmencede ise “ağı”, “taus”
ve “tausa”, Kazak Türklerinde “köris” ve Hristiyan Kerkük Türkmenlerinde de “mandias” gibi
kelimeler ağıt yerine kullanılmıştır (Kaşgarlı Mahmut, 1992). Çin kaynakları Türklerin gelenek
ve görenekleri ile ilgili çok kaynağa sahiptir, bu kaynaklarda Hunların Gansu (Kansu)
eyaletindeki Tsilan-san Tanrı dağından ayrıldıktan sonra ağıt yakmışlardır. (İnan, 1995). Tanrı
dağları, Gansu (Kansu), Doğu Türkistan’ın güneydoğusunda bulunan bir bölgedir. Tanrı
dağları da Gansu (Kansu) eyaletinin kuzeydoğusunu çevreler. Bugünkü siyasi coğrafya dikkate
alınırsa, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Çin’in Sincan Uygur özerk Bölgesi’nin
merkezi kısımlarına yayılır. Tanrı Dağları’nın 1.000.000 kilometrekarelik alanı kapladığı
hesaplanmıştır.
Bildiğimiz en eski ağıt örneği ise milattan önce 113 yılında Hunların bir savaş sonucunda
Ordoslun (Çin'in kuzeyindeki iç Moğolistan özerk Bölgesi'nin güney bölümünde bulunan çöl)
kuzeyindeki topraklarını kaybederek büyük çölün kuzeyine çekilmeleri üzerine söylenmiştir.
(Atsız, 1997). Türklerin büyük acılarından biri de büyük İskit (Saka) hükümdarı Alp Er
Tunga’ya yapılan ağıttır. Yuğ törenlerinden sonra ordu başsız kalınca yerine geçen eşi ilk Türk
kadın hükümdar Tomris hatundur. Tomris hatun eşi Alper Tunga’nın yerini alarak, başa geçmiş,
büyük zaferler elde etmiştir. Büyük ağıtlar yakılan Alper Tunga’nın ölümünden sonra yakılan
ağıtların (sagu) yerini bir haftalık yeni evli oğlu Barksan’ın Perslere esir düşüp öldürülmesiyle
(Bir rivayete göre Pers askerinin kılıcını alıp ben sizin elinizden ölmem, kendimi öldürürüm
diyerek kılıcı kalbine saplar) Tomris hatun çok büyük yuğ (Cenaze töreni) düzenliyor, büyük
ağıtlar yakılıyor ve gelini Mayda tarafından yapılan kırmızı zemin üzerine altın plakalarla
hazırlanan damatlık elbiseleri ile Issık gölü civarında gömülüyor ve annesi onun mama kabını
(tasını) yanında gömüyor (Fotoğraf 1). Tasta şunlar yazılmaktadır; “Tiginim (prensim) 23
yaşında öldü, Issık halkının başı sağ olsun” diyor ve büyük ağıtlar yakılıyor, oğlunu öldüren
Pers kralının kafasını kestirip kana susayan kral Dairus iç diye kan dolu leğene kesik başı
buluyor (Ayhan, 2007).
(Bu giysi Kazakistan’da yol yapımı kazısı sırasında tesadüfen bulunan Altın Elbiseli Adam
giysisidir) Ayhan, 2012).
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(Altın elbiseli adam sergisi, Kazakistan devleti tarafından 2019 Ekim ayında Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 1 ay süreyle sergilenmiştir) (Ayhan, 2019).
Alp Er Tunga’ya yapılan tören ve ağıtları, yuğ törenleri Bilge Kağan Anıtı’nda bugün hala
görülmektedir. Költigin külliyesinde büyük siyah giysili, elinde ağlama mendili olan sığıtçı
kadın heykeli fotoğraf 2 de görülmektedir (Ayhan, 2000). Uygur duvar resimlerinde de sığıtçı
kişiler resmedilmiştir. (Çizim 1-5)
Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce Şamanizm’de oldukları bilinmektedir, yas törenlerinde
de Şamanizm’in izleri görülmektedir. Ölen kişinin ruhu insanlara zarar vermesin diye törenler
düzenlerlerdi. Çok uzakta olan yakınlarının gelmesi de aylarca süreceğinden ölüleri ayrıca
mumyalama yöntemi ile bekletilirdi. Bu törenlerde yasçılar (ağıtçı), sığıtçılar tutulur, ağıtlar
yakılır idi. Bu törenlerde yas çadırları, aş çadırları hazırlanırdı, bu gelenekler hala tüm Anadolu
ve Türk dünyasında devam etmektedir. Bu törenden sonra “ölü aşı” adı verilen yemeğin yalnız
dirilere değil, bilhassa ölülere ikram edildiğine inanılırdı (İnan,1998). Şamanizm’de öte
dünyaya intibak şamanların yardımı ile yapılmıştır. Daha sonra ise bu yardım adet haline gelen
davranışlara dönüşmüştür (Candan 2006). Bu törenlerde ölünün “öte dünyaya” alıştıklarına
inanılır ve onlardan korkulmaz hatta koruyuculuk beklenmiştir. Bu gelenek de İslam ile
bütünleşmiştir. Cenaze törenlerimizde mevlit icra edilmesi de yuğ törenlerindeki “ölü aşı”
yemek gibi gelenekler, İslami bünyeye bürünmüştür. Eskiden otlarda bekletilen, dinlendirilen
su gelen misafirlere serpilir, buna “saçı” denir, insanları ferahlandırırdı, bu gelenek mevlit
şekeri olarak ayrı bir şekil almıştır ve bu şekerler de bir tür rahatlama ağız tadı “saçı”dır
Bazı Türk boylarında rastlanan, sütü, bir saçı nimeti olarak kabul etme geleneği hala vardır
Anadolu'nun bazı yerlerinde sütlü adak mevlidinin ortaya çıktığı bilinmektedir. Selçuklu
sultanlarının tahta çıktıklarında saçı saçtıklarını (ulufe) biliyoruz. Bu sultanların hakimiyet
adetidir (Güler 1986). Tahta çıkan sultanların saçı saçmalarını, genellikle kardeş veya babanın
ölümünden sonra tahta çıkması sonucu ölü aşı vermesi ile ilintileyebiliriz. Türklerde var olan
Şamanizm’in gelenekleri olan tahnit (mumya) geleneğinin İslami dönemde de devam ettiği
bilinmektedir Anadolu Selçukluları’nın ilk vakfiyeleri arasında kabul ettiğimiz Altun-apa
vakfiyesinde geçen bilgiler bunu kanıtlamaktadır (Turan, 1947). Fakir Müslümanların şeriata
göre kefen ve mumyalamaları halinde mumya masraflarının karşılanması (Turan 1947).
1. Kara ve Gök Elbise Giymek
Kara renk dünyadaki bütün kültürlerde ölüm korku yas ile ilgili bir motif olmuştur (Halse,
1978). Mesela kara, batı kültürlerinde matem rengini sembolize ederken aynı zamanda şıklık
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ve zarafetin rengi olarak da bilinmektedir (Ambrose, 1968). Kara renk değişik kültürlerde
farklı sembollerde kullanılırken, Türk kültüründe Kara genellikle toprak rengi, yağız yer
anlayışı ile birlikte kullanılırdı (Ergin,1988). Halk kesimine karabudun denir, karakul, karavaş
veya karavuş deyimleri köle anlamında kullanılır, eski Türk yazıtlarında “kuvvet karabudun”
ifadesinde olan gücün kaynağının halkın kendisi olduğu, eskiliği ifade ettiği üzerinde basa basa
vurgulanmaktadır (Ögel,1983). Kara, güçlü, büyük emirlere “kara” unvanı verilirdi.
Karakoyunlular, Karahallılar, Karakeçiler örnekleri vardır. Kara aynı zamanda Türklerde
Kuzey’in sembolü olarak gösterilmiştir. Türklerde yas ifadesi kara olarak benimsenmiştir.
Türklerde siyah kadar beyazında matemi ifade ettiği unutulmamalıdır (Taneri, 1997).
Uygurlarda cenaze defnedilirken erkeklerin ellerinde bir değnek, bellerinde beyaz bir kumaş ve
başlarında beyaz bir takke bulunurdu, Uygurlar senede bir defa Berat gecesi ölülerin hatırasını
taziy için yaptıkları ziyafette şarkılar, rakslar, çalgılar mevcuttur; o gün kadınlar, ölülerine
“puşkal” yani yiyecek götürürler, güneşin batmasından sonra ateşin üstünden atlarlar idi.
Burada yas işaretinin beyaz oluşu dikkat çekici bir özelliktir (Köprülü,1986).
Selçuklular, yas ritüellerinde beyaz elbise giyerlerdi. Nitekim Sultan İzzettin Kaykavuz tahta
geçince üç gün ak atlas elbiseler giyer, beylerde her zamankinden daha değişik başlıklar (börk)
giyerler ancak 3 günlük süre geçtikten sonra işleme devam etmişlerdir (Köprülü 1986). Gök
renk de yas alameti idi. Akkoyunlularda hükümdar ailesinden biri vefat edecek olursa sarıklar
yere vurulur (baş açılır), matem elbisesi giyilir ve matem tutulurdu. Akkoyunlularda matem 7
gün olup matem elbisesi de gök renginde idi (Kafalı,1996). Gök rengin yas motifi olduğuna
dair bir bilgi Dede Korkut hikayelerinde de geçmektedir; “Beyregün babasına anasına haber
aldı. Ag buz atının kuyruğunu kestiler, kırk elli yiğit kara geyüp gök sarındılar, kazan bige
geldiler. Sarıklarını yine vurdular. Beyrek diyu çok ağladılar” (Ergin 1968). Oğuzlar yas
çadırına kara ve gök rengi bayrak asarlardı.
2. Elbiseyi Ters Giymek
Şamanlarda ölüm sonrası hayatın dünyada yaşanan hayattan ters olacağına inanılmıştır. Yas
törenlerinde sergilenen ters motif ve davranışlar bu inanç dolayısıyladır (Rasonyi,1995). Sultan
Melik Şah oğlu Davud’un ölümü sebebiyle büyük bir yas tutmuştur. Türk ve Türkmenler
karalar giyip saçlarını kesmişlerdir, atlara da karalar giydirilir, kuyruklarını kesip eyerlerini ters
çevirmişlerdir (Buharalı,1990). Türk kültüründe cenazelerde at eyerlerini ters çevirmek, ağıt
yaparken yüzleri duvara gelecek şekilde ters ağıt yakmak, ölen kişinin atının kuyruğunu kesmek
gibi ritüeller bugün Anadolu’nun farklı yörelerin de halen yapılır. Adıyaman yöresinde ölüye
ağlayan kadınların dövünmeleri, yüzlerini tırnaklarıyla yırtılmaları, saçlarını kesmeleri ve
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elbiselerini ters giymeleri alınlarına siyah çatma bağlamaları ve başlarına beyaz tülbent
örtmeleri yaşayan bir gelenektir

3. Baş Açmak
Baş açmak dua veya yas sembolü yanında, teslim ve itaat sembolleri arasında zikredilir
(Koca,2002). Anadolu’da Adıyaman’da kırsal kesimde kavga eden iki aşiretin ya da kişinin
arasına kadın başındaki beyaz tülbenti çıkarır, yere atar ve kavga biter, bir dilek, bir duadır bu
ritüel (Ayhan 1980).
4. Atların Kuyruklarını Kesmek
Defin töreninde at kuyruğunu kesme yoluyla sembolleştirilmiş oluyordu. Defin töreninde at
kuyruğunu kesme adetinin M.Ö. 3. ve 4. yüzyıllara mevcut olduğu Altaylar ‘da yapılan
kazılarda pazırık mezarından çıkarılan donmuş atların kuyruklarının kesik olması ve pazırık
halılarında kuyruğu kesik ve bağlı atların bulunması bu geleneğin ne kadar eskiye dayandığını
göstermektedir (Fotoğraf 3-5), (Çizim 5). Bu yas geleneğini bütün Türk boylarında görmek
mümkündür (İnan, 1937). Malazgirt Savaşı'ndan önce Alparslan’ın atının kuyruğunu kesmesi
kendisini şehit diye adadığını gösteriyordu (Ögel, 1990).
5. Saçları Kesmek
Saç kesme Türklerin en eski ritüelleri arasında sayılabilir. Cenaze merasiminden sonra herkesin
saçlarından bir tutam kesilirdi. Tarihçi Jordanes’in Avrupa Hun hükümdarı Atilla’ya yapılan
cenaze merasimini anlatırken “onlar kendi adetlerine göre saçlarının bir kısmını kestiler.
Kendilerini çirkin yapacak şekilde yaraladılar. Onlar bu büyük muharibe kadınlar gibi
gözyaşıyla değil, kanlarıyla ağlamak istediler” ifadesi güzel bir örnektir (Baştav, 1998).
Osmanlıların vassalı olan Kırım Türk hanlığında da (XVI. Yy.) saçları yolmak, gözü yırtmak,
börkü ve elbiseyi ters giymek yas alametleri idi (Gökbilgin, 1973).
6. Ağıt Yakmak Sığıtçı (Ağıtçı) Tutmak
Türk yas törenlerinin en büyük özelliklerinden biri ağıttır. Cenazenin ardından ağlama, feryat
etme, parçalanma bütün Türk kavimlerinin ortak yas öğesidir. Orhun yazıtlarında Költigin ve
Bilge Kağan’a yapılan matem törenlerinden Göktürk devleti zamanında Türklerin yas tutarken
saçlarını, kulaklarını kestikleri, feryat ederek ağladıkları anlaşılmaktadır (Fadlan, 1995).
Moğolistan’daki Orhun anıtlarından Költigin mezar külliyesinde, siyah taştan, koyu matem
giysili, elinde büyük bir mendili ile Sığıtçı Kadın (Ağlayıcı Kadın) heykeli bulunmaktadır
(Şekil 3). Kazaklarda ölen kişinin karısı cenaze evden çıkarılırken ağlar ve elini yüzünü
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yollardı. Yıl boyunca karalar bağlar, başına ise onurlu bir ölüme izafeten ak bürkey (beyaz
börk) takardı (Ninjan, 1984). Adıyaman ve çevresinde Anadolu’da olduğu gibi aynı ritüeller
devam etmektedir. Kadın alnına siyah çatma, başına beyaz tülbent takar (Ayhan 1980).
Avşarlarda hususi ağıtçı kadınlar vardır. Ölünün elbisesini eline alıp onun yiğitliğini, iyiliğini,
zenginliğini, şöhretini ağlaya ağlaya terennüm ederlerdi (Eros 1991). Türklerde, bugün bile
süren, ölü gömüldükten sonra 3 veya 7 gün yemek verilir, 3 hayrı, 7 hayrı, 40 hayrı denilen
ritüeller yapılır. Sığıtçı, ağlayıcı, ağıtçı, Arapça nevvah, kadın olursa nevahe, Farsça nehayer
denirdi. Mevlana Celaleddin’in mektuplarından birisinde Ali adlı bir ağlayıcı dan bahseder
(Gölpınarlı, 1998) (şekil 7-8). Varka ve Gülşah mesnevisinin minyatürlerinde ağlayıcı kadınlar
görülmektedir (Çizim 7). Anadolu Tahtacı Alevi Türklerinde ve Uygur Türklerinde bugün hala
sazla ağıt yakılmaktadır.

7. Ağıt Yakma Süreleri
Türk kültüründe de 3 ve 7 gün matem süreleri genelde aynıydı. Mutlaka cenaze gömüldükten
sonra 3 gün, bazı yörelerde 7 gün yas yapılır, “ölü aşı” denilen yemek yapılırdı. Bugün bu
gelenek tüm Türk cumhuriyetlerinde ve Anadolu’da hala sürmektedir. Cenaze çıkmış evde
Ocak yakılmaz, 7 gün akraba sıra ile yemek pişirip cenaze evine getirirler. Cenaze çıkmış evde
1 yıla kadar yas vardır. Ramazan, Kurban ve Nevruz bayramlarında akrabalar ilk önce bu eve
giderler, bir daha acı yaşamamaları için dilek ve temennilerde bulunur dua edilir.
8. Türklerin Yas Töreni ve Kerbela ile İlintisi
Türkler, Parslar hatta Arapların birçok geleneği gibi yas törenleri de çok benzemektedir.
•

Ölünün ardından ağlama, feryat etme, parçalanma bütün Türk kavimlerinin ortak
öğesidir. Türk kültürlerinde ağlama, saç kesme, yüz ve kulak çizme, kesme gibi ağır
ritüeller Kerbela mateminde de görülmektedir.

•

Türkler cenazenin defnedileceği yere gider ve ağıtlar yakar, bu çok eski bir gelenektir
Kerbela mateminde de görülmektedir.

•

Alevilerde ise Muharrem ayının başlaması ile beraber “oruca niyet”, “helva”, oruç
açılması, aşure erkanı ve meydan aşamalarını görürüz (Çağlayan, 1997). Muharrem
ayının 1-12 günleri arasında matem tutulur, 12. akşam Cem yapılır, Kerbela şehitlerine
dualar okunur (Fıglalı, 1994). Matem süresince aynaya bakmaz, üzerlerindeki ziynet
eşyalarını çıkarıp süslenmedikleri bilinmektedir.
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Sonuç
Türkler tüm ritüellerini, yas adetlerini, İslamiyet’ten sonra da devam ettirmişlerdir. İnançlar
kaybolmaz, inancın eski veya yenisinde olmaz. Farklı motiflerde değişimler yaşanabilir.
Türkler Müslüman olduktan sonra da Şamanizm kültürü ritüellerini İslami forum içerisinde de
devam ettirmiştir. Türk inanç ve yaşam tarzının İslam inancı ile bütünleşmesinin Orta Asya’dan
Anadolu ve Avrupa’ya kadar yayıldığı bilinir ve tüm sahalarda ölümle ilgili inanç ve gelenekler
büyük benzerlik gösterir. Ayrıca İslami dönemde Hazreti Hüseyin’in şehit edilmesi sonrası
gelen Kerbela mateminin Türk yas adetlerine çok benzediği bilinmektedir. Fas, Arap ve Türk
kültürü adetlerinin bu matemi etkilediği de görülmektedir
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Fotoğraf 4: Pazırık Halısı

Fotoğraf 3: Pazırık Halısı

Çizim 1: Göktürk Duvar
Resminde (6-7 Yüzyıl) Bir
Türk Beyinin Ölümüne
Ağlayan Halk

Çizim 2: Yuğ Töreninde
Buddha’ya Ağıt Yakan Türk

Çizim 3: Yuğ Töreninde
Ağlayan, Ağıt Yapan,
Kadın Resimi

Çizim 4: Varka Ve Gülşah
Mesnevisinde Ağlayan Ağıt
Yakan Kadın Çizimleri
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TÜRKLERDE DÖVME GELENEĞİ

Fatma AYHAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
İnsanlık tarihi kişinin istek ve dileklerinin gerçekleştirilmesi için maddi ve manevi ögelerin
çeşitli şekillerde ilişkilendirilerek verilen bireysel, ruhsal ve toplumsal müdahalelerden
oluşmaktadır. İnsanoğlunun barınma, beslenme ve giyim gibi temel ihtiyacını milyonlarca yıl
öncesinden günümüze kadar maddi, manevi pek çok unsuru işleyip onu ihtiyacına göre
şekillendirip biçimlendirerek yarattığı kültür günümüzde insanlık tarihinin kilometre taşı
olmuştur. İnsanoğlu her dönemde bir sonraki nesle aktarılan tecrübelerini yerinde saymayıp,
tıpkı bir bayrak yarışı gibi sürekli aktarımın yapılmasıyla, birlikte geliştirilen teknikler, yeni
fikirlerin ve buluşların ortaya çıkmasını sağlarken, geleneklerini de güncelleyerek günümüze
yansıtmıştır. Söz öncesi kültürel bellekte oluşan bilgi birikiminin gelecek nesillere
aktarımındaki sembol ve resimler, alfabenin çıkmasından sonra farklı bir biçimde varlığını
devam ettirmiştir. Görsel öğeler yalnızca bireyin maddi edinimlerini ve yaşam tecrübelerini
aktaran unsurlar olmaktan çıkıp, zamanla sihre, bireysel nitelik taşıyan değerlere ve düşünceye
de değişik anlamlar kazandırmıştır. Türk boylarında damgalardan sonra yazı bulunmuştur. Yazı
öncesi bir kültürün doğurduğu ve sistemleştirdiği yapı içerisinde anlam kazanan bireyin
bedenine kazınan işaretler “dövme” sözcük anlamı itibariyle dövme eylemi iğne ve boyayla cilt
üzerine uygulanan silinmez işaret, yazı resim, antropolojik bir bilim terimi olarak derinin
tümüyle yok edemeyeceği bir boya maddesinin belli bir desen oluşturacak biçimde deriye
sokulması işlemidir.
Bu çalışmada; Dövme ve dövmenin kullanım alanları belirlenecek, Orta Asya Türk
kurganlarından çıkan iskeletlerin üzerindeki dövme sembolleri ve günümüze gelen örnekleri
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk, kültür, gelenek, dövme, beden, yazı, tarih.
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1. Giriş
Bedene, eski çizgilerle yeni anlamlar yükleyen dövme, kökeni tarihin derinliklerinde saklı
inanca dayanan bir sanat formudur. Farklı bir anlatımla kutsal kitap gibi vücutta olan sözsüz bir
iletişim tekniğidir. Bedene uyumlu özgün boya maddesi ile yaşam boyu çıkmayacak şekilde
derinin alt yüzeyine desenler halinde nakşedilme sanatıdır. Dövme bedendeki işaretlerdir.
Bireyin istek ve dileklerinin gerçekleştirilmesi için maddi ve manevi öğelerin çeşitli şekillerde
ilişkilendirilerek verilen bireysel, ruhsal ve toplumsal mücadelenin toplamından oluşmaktadır.
İnsanın yaşam evrelerinden doğum, sünnet, evlilik ve ölüm gibi geçiş törenlerinde yapılan ve
tüm insanlık tarafından farklı ritüellerle taşınan kültürün baskınlığını ve yeni dönemler
içerisindeki kabullenmeleri açıkça ortaya koymaktadır. Bu ritüelleri algılama ve
anlamlandırmanın en temel yolu bu uygulamalara neden, köken, mitlerin ve bağlı biçimde
düşünce sistemlerinin tespit ve tahlilinden geçmektedir. Söz öncesi temel ifade biçimi doğal
olarak mimetik davranış biçimlerini ve ortak bir kültür çerçevesinde anlamlandırılmış resim ve
sembollere dayanmaktadır. Bu semboller alfabenin çıkışından sonra farklı formla varlığını
devam ettirmiştir. Bu öğeler yalnızca bireyin maddi edinimlerini ve yaşam tecrübelerini
yansıtan öğeler olmaktan çıkıp zamanla sihri ve büyüsel nitelik taşıyan değerlerle farklı bir
anlam kazanmıştır. Nesnelere ve sembollere verilen kutsallık, sosyal yapıda meydana gelen
bireyselliğin toplumsal dönüşümü ile birlikte ortak bir değişim sürecinden geçer. İşte bu
noktada totemizm animizmin anlamlandırdığı süs ve ziynet eşyalarını, yüzde ve bedende keskin
bir aletle yapılan yanmaları, sakatlanmaları, dövmeleri, totemik birtakım işaretler, klanlarla
kabileleri birbirinden ayırmaya yarayan öğeler ve hepsinden ziyade dini birtakım muskalar
olarak kabul etmek gerekir.
İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan dövme Mısır, Mezopotamya, Yunanistan,
Kuzey ve Orta Avrupa, Anadolu, Orta ve Güneydoğu Asya, Okyanusya, Japonya, Amerika,
(Meksika, Güney ve Kuzey Amerika yerlileri (Kızılderililer)) başta olmak üzere neredeyse
dünyanın bütün coğrafya ve kültürlerinde varlığını farklı şekillerde de olsa binlerce yıldan beri
sürdüren bir gelenektir. (Alanko, 2016). Fransız antropolog Claude Levi Strauss (1908-2009),
Yapısalcı antropolojisi adlı ünlü eserinde Maori dövmelerinden söz ederken “Dövme, yalnızca
bedene, (basit) bir resim işlemek değil; grubun bütün geleneklerini ve felsefesini (adeta) zihne
kazanmaktır.” demektedir (Strauss,1963). Geleneksel dövme bir topluluğun yüzlerce yılda
meydana gelen büyük bir kültür birimine duyuş, düşünüş ve davranışlarını en belirgin
özellikleri ile sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir kalıtım öğesidir. Kültürel
etkileşimlerde farklı kültürlere geçiş özelliğine de sahiptir. Dövme, bazen bir kabilenin totemi,
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bazen tılsım, bazen suçluların alnının kara lekesi, bazen kölelerin satın alınmış olduğunu
gösterir, bazen bir mülkiyet belgesi, kimi zaman üst sınıfların bir soyluluk işareti, bazen
savaşçıların kahramanlık nişanesi, kimi zaman sirk palyaçolarının garabet alameti, denizcilerin
vücut süsü, bazen ise gençlik hareketlerinin alt kimlik simgesi olarak düşünülebilir.
Günümüzde beden süsleme işlevi ile moda ve güzellik endüstrisinin bir parçası olarak varlığını
sürdürmektedir. (Alanko,2016).
2. Dövmenin Sözlük Anlamı
Dövme vücut derisinin iğne gibi sivri bir araçla çizilerek içine renk veren maddelerin konulması
yoluyla yapılan çıkmaz yazı ya da resim anlamına gelir (TDK Türkçe sözlük, 1988:637).
Antropolojik ve sosyolojik olarak dövme çizgiler ve resimlerle deriyi süsleme adeti ilkel
topluluklarda dini inançlara bağlı olarak gelişen yüzü ve vücudun birçok yerini damgalamak
suretiyle bazı totem resimlerinin kazdırılması işlemi olarak anlaşılmaktadır (Ülken,1969).
Sembolik anlamda ise dövme kişinin bir genel semboller kümesinin üyesi olduğunu gösterir
işaret olarak düşünülebilir (Claude,1971; Tezcan 2000). En basit ifade tarzı ile dövme vücut
derisi içine doğal veya doğal olmayan yollarla elde edilen boyaların zerk edilmesi suretiyle
yapılan desem ve şekiller olarak tanımlanabilir (Çoruhlu, 2015). Bu yüzden de dövme farklı
malzemeler kullanılarak insan bedeninin çeşitli sembol ya da resimlerle bezenmesi (tatoaj) ya
da vücut üzerine yapılan bir tür simgesel işaretler (piktogram) olarak ek alınabilir (Hazar,2007).
Herodotos (M.Ö. 484-425), Platon (M.Ö. 427-347), Aristophanes (M.Ö. 456-386), Seneca
(M.Ö. 4- M.S. 65), Plinus (M.S. 23-79), Plutarkhos (M.S 45-120), Golem (M.S 129-216) gibi
antik yazarların el yazmalarında farklı sözcüklerle de olsa dövme uygulamasından sıkça söz
edilmiştir. Buna karşın batı dünyasında çağdaş anlamda “tattoo (dövme)” sözcüğü “Endeavour”
adlı ünlü keşif yolculuğu sırasında Polinezya adalarını keşfeden James Cook (1728-1779)
tarafından ancak 1769 yılında ilk kez kayıt altına alınabilmiştir (Alanko, 2016). Bugün Batı
dillerinde kullanılan dövme sözcüğü Tahiti dilinde büyük bir olasılıkla dövme yaparken
çıkartılan ritmik çakma vurma ya da dövme sesinin yankısı olan “ta-tatu” sözcüğünden
türemiştir (De Mello,2007). Bu kelimenin zamanla da fonetiği “tattaow”, “tattow” olarak
değişmiş ve batı dillerinde “tattoo” ismini almıştır. Arapçada “dövme”, iğne ve siyah bir tozla
vücudun üzerine yapılan şekil anlamına gelen “vesir” ya da “visam” ya da “vuşum” sözcükleri
ile de dile getirilir (Çağlayandereli,2010; Çoruhlu,2015; Develiolu,1996; Gevaryahu,2010;
Smeotan,1937). Arapça’da dövme yapan kimselere “vesime”, yaptıran kimselere ise
“müstevsime” denir (Çoruhlu,2015; Hazar,2007).
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Türk dünyasında ise dövmenin karşılığı olarak daha çok “dağ/tağ” ya da “dağlama/taglama” sözcükleri tercih edilmiştir. Dağlama ya da tağlama insan ve hayvan vücuduna kızgın bir
demirle vurulan damga, işaret anlamına gelen dağ kökünden gelmektedir (Develioğlu,1996;
Kaşgarlı Mahmut, 2007; Dilçin,2003; Gülensoy,1989; Durmuş,2012). Kültürümüzde dövme ile
aynı anlamda kullanılan farklı bir sözcük ise damga ya da tamgadir. Herhangi bir şeyin üzerine
yapılan, vurulan işarettir. Moğolistan’daki Orhun anıtlarından Költigin anıt mezarının
yapımında “taş ustaları”, “anıt mezar yapıcılar”, “süsleme sanatçıları” gibi farklı meslek
gruplarının yanı sıra damgacılarında bulunduğu bilinmektedir (Ayhan,2000). Divan-ü Lügat-it
Türk’te ise “tamga”, “Hakan’ın mührü”, “tamgalama” ise “Hakan’ın mührü ile damga vurması”
olarak açıklanmıştır (Kaşgarlı Mahmut, 2007).
Türk dünyasında “damga” çağdaş anlamda amblem, marka, logo, işaret, dövme gibi belirleyici
ve tanımlayıcı özgün anlatım biçimlerinin genel adıdır. Türkler “damgayı” bir kimlik olarak
kullanmışlardır. Boy, sülale, isim bu “damga” ile yani kimliği ile tanınmıştır. Türk dünyasında
çok farklı anlam ve işlevlerde kendine yer bulan damga, kabilenin ortak malı olan konak yerleri,
yol kavşakları ve otlaklardaki taş, kaya gibi yerlerde, aileye, boya ait hayvanların
işaretlenmesinde, kilim-halı-çul, keçe-testi gibi ev eşyalarında, evlerin kapı ve duvarlarında, elyüz, pazı ve göğse yapılan dövmelerde, şaman davullarında, kurban olarak adanmış
hayvanlarda, mezar taşlarında, sınır taşlarında, mezarlık ve ziynet eşyalarında, arı kovanı ve
ambarlarda, at koşum takımlarında, mühürlerde, tuğ-bayrak-sancak gibi hükümdarlık
alametlerinde, otağ-taht ve saraylarda ticari eşyalarda, at ve sığırlarda, koç ve koyunun kulak
veya burnunun üstünde, koç veya koyunun sırtında, kuyruğunda veya başında, hece tahtası adı
verilen tahtadan yapılmış mezar işaretlerinde, keçelerde-kepeneklerde, nakış ve yanışlarda,
ziynet eşyalarında, mezarlıklarda, ev, kapı ve duvarlarda testi vb. kap kacakta kısacası gündelik
yaşamın

hemen

her

alanında

yaygın

bir

biçimde

kullanılmıştır

(Güllüdağ,2015;

Gülensoy,1989). Anadolu Türkçesi’nde “dövün”, döğün”, “döğme” ya da “dövme” sözcüğü
vücut dövdürme eylemine karşılık gelen dövmek ad eylem halinden türetilmiştir. Dolayısıyla
isim olarak kullanıldığında dövme aynı zamanda bir eylemi de içermesi nedeniyle bir anlamda
“damga” daha dar anlamında ise “vücut damgası” anlamı taşımaktadır (Çoruhlu, 2011).
3. Dövmenin Tarihçesi
Beden üzerine çeşitli boya maddeleri ile ve tekniklerle işlenen dövme, yazı öncesi dönemden
itibaren insanın kendisini sembolik olarak ifade etmesinin belki de en eski yöntemlerindendir.
Dövme ile ilgili tarihsel kalıntılar yazılı dönem ve yazı öncesi dönem olarak

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 79

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

dönüştürülmektedir. Dövmenin bedeni desenlendirmesindeki tarihsel verilerin zaman
içerisinde çürümesi nedeniyle oldukça sınırlıdır. Mumyalanmış, çürümeden kalan cesetlerden
elde edilen verilerde dövmelerin izine rastlanmıştır. Bunların bir kısmı mağaralarda ve buzullar
arasında kalarak donan cesetlerdeki izlerden ortaya çıkartılmıştır. Moğolistan'dan Doğu
Sibirya’ya ve Kuzey Kutbuna giden halklara Eski Moğollar (Eskimolar) denilmektedir (Ayhan
2002). Asya’nın en uzak haklarından biri olan Eskimolar ve Sibirya’nın doğusunda yaşayan
bazı kültürlere ait çeşitli dövmeli cesetler tespit edilmiştir (Ana Britannica,476). Sibirya’da
milattan önce 400’den kalma bazı doğal buz mumyalarının özellikle gövde ve kollarında çeşitli
hayvan şekillerinden oluşan dövmelere rastlanmıştır (Öncül, 2015). Avustralya ile İtalya
arasında, Ötzlar alplerinde bulunan ve milattan önce 3300 yıllarından, bronz çağından kaldığı
düşünülen mumyanın, vücudu tamamıyla korunmuş olan buz adamına aittir ki bu mumya
bulunduğu bölgenin adıyla Ötzi diye anılmaktadır. Türk kültür çevresinde dağlama yazılı
belgeler ışığında milattan önce 5. yüzyılda İskitler (Sakalar) bedeni güçlendirmeye yönelik
uygulamaktadırlar.
Cesedin gövdesinde ve bacaklarında yoğun olmak üzere farklı yerlerinde 57 adet dövme
bulunduğu, vücudunun bu bölgelerinde artrit olduğu için teropotik amaçla dövme yapıldığı
kaynaklarca ifade edilmektedir. Milattan önce 2000’li yıllara ait olduğu tahmin edilen bir Mısır
mumyasında ve milattan önce 900 ve 300 yılları arasında yaşamış olduğu tahmin edilen Maya
kültürünün ruhani kültürüne ait dövmeler bulunduran cesetlere ait bilgiler yazılı kaynaklarda
bulunmaktadır (Kayser,2010) (Çizim 1).
Dinlere ait kayıtlarda dövmeye sıcak bakılmadığı görülmektedir. Hristiyanlar, bedenlerini Hz.
İsa’nın adını ve hac deseni taşıyan dövmeler yaptırmışlardır. Hristiyanlıkta dövme
yasaklanmıştır. M. V. Thomson’a göre Musa peygamber elleri ve alınlarını mistik sembollerle
süsleyen Araplardan dövme adetini ödünç olarak kendi amacı için kullanmıştır. Katolik kilisesi
milattan sonra 4. yüzyılda Tanrının imajını bozuyor gerekçesiyle Roma’daki köle ve
mahkumların yüzünde dövme yapılmasını yasaklamış, 787 yılında papa I. Hadrinan vücudun
herhangi bir yerine dövme yapmayı batıl inançları ve paganizmi çağrıştırdığı için tümüyle men
etmiştir. (Kadıoğlu 2002). İslam peygamberinin de dövmeyi olumsuzlayan sözleri olduğu
çeşitli kaynaklarca belirtilmiştir (İslam Ansiklopedisi). Kaynaklar ilk çağlarda kamış ve yaprak
boyaları ile yapılan dövmelerden söz etmekte, milattan önce 2000’lerden kalma Mısır
mumyalarında dövmelere rastlandığını belirtmektedir.
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Hunlara ait pazırık kurganında bulunan bir başkana ait cesetten anlaşıldığı üzere Hunlarda
asil ve kahraman kişilerin dövme yaptırabileceği, daha sonraları Kazak ve Kırgızlarda devam
eden bu geleneğin kahramanlık niteliği taşıyan bireylere uygulandığı bilinmektedir. Taşdık ve
Altın Yış mezarlarındaki cesetlerin bazı kısımlarındaki dövmeler, av sahnelerini tasvir eder.
Antik Trak kavmi dövmeyi asalet nişanesi sayarken, eski Yunanlılar için ahlaksızlık damgası
gibiydi (Bulut, 2002).
Türk kurganlarında görülen özel bazı çizgiler R. Aspelins ve diğer araştırmacılar tarafından
dövme olarak açıklanmıştır. Bu çizgili heykellerin hayvan biçimli kulakları ve diğer doğal
olmayan tarafları onların insan değil muhafız ruhlar olduklarını düşündürmüştür. Kurganlarda
görülen çizgilerin yanı sıra Pazırıkta gömülü Mongoloid Alpin vücudunda, Taştık’ta bulunmuş
Hi ungnu ölü maskelerinde dövme izleri görülmüştür (Esin,2003).
Hun kurbanlarından çıkan cesetler de son derece kıvrak çizgilerle ve dekoratif bir anlayışla
yapılmış yaratıklar ve koç figürlerinden oluşan dövmeler görülmektedir (Çizim 2-10). Dinsel
büyüsel kaynaklı bu dövmelerin is olduğu, bulunan bir boyanın, deriye şırınga edilmesi ile
oluştuğu düşünülmektedir (Diyarbekirli, 1972).
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Hunların ve daha sonraki Türk topluluklarının
sanatlarında da dövme görülmektedir. İskit (Saka) kurgan buluntularında mumyalanmış
cesedin bacak ve kollarında dövme “motifi olarak hemen hemen yalnız hayvanlar ve hayvan
uzuvları kullanılmıştır. Hayvanların en çok yer verilen ve dikkati çekenleri geyik, keçi, kedi,
köpek, kurt, at, ayı ve yırtıcı kuşlar gibi ekseriyeti yabani olanlar” görülmektedir
(Durmuş,1983) (Çizim:11-14), (Fotoğraf 1-6).
Dövme desenlerinde yüzde, elde, ayakta, mezar taşlarında, mimaride, işleme tekniklerinde,
dinsel, büyüsel, mitolojik, sosyal, cinsel, statü, boy işareti niteliği taşıyan desenlerin
benzerlerini bulmak mümkündür. Bu desenlerin, nazardan, rahatsızlıktan korunduğuna güzellik
ve güç getirdiğine olan inanç hala korunmaktadır (Fotoğraf 7-21).
İç Asya'da Proto Türklerin ve Hunların dövme desenleri oğlak ağırlıklıydı. Pazırık kurganları
ve Ukok kurganlarından çıkarılan mumyalanmış cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, bu
hayvan ağırlıklı dövme desenlerinin, sanat değeri yüksek, çok profesyonelce yapıldığı
bilinmektedir (Fotoğraf 6). Türklerin Orta Asya'dan Batı’ya göçlerinde farklı kültürlerde
etkileşim içine girmiştir. İslamiyet’in kabulü ile yaşamlarında farklı değişiklikler meydana
gelmekte birlikte, tarihsel arkaik çizgilerini korudukları da görülmektedir. Kültür inançlarına,
sosyal yapılarını yansıtan dövme, kuşaktan kuşağa kimlik ve devamlılık kazandıran, somut
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olmayan kültür mirasımızdır. Türklerin şaman kıyafetlerindeki ayna, silah vb. eşyaların
erkek ve kadın başlıklarının ya da bedene yapılan dövme ve benzeri süslemelerin kökeninde
kem gözlerden korunma arzusu vardır. Bu süslemeler, onların inançlarına göre birçok tılsıma
karşı koruyucudur (Tezcan, 2000). Türklerde kölecilik olduğu bilinmekle birlikte, bu hiçbir
zaman kurumsallaşmamış, sınıfsal bir kasta ya da tabakaya dönüşmemiştir. Bu nedenle
Türklerde dövme köleleri işaretlemek için bir cezalandırma ya da aşağılama aracı olarak
kullanılmamıştır (Alanko, 2016). Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra “dövme”, Türk
kültürel yaşamından neredeyse tamamen çıkmıştır. Bununla birlikte, Türk İslam döneminden
kalma çeşitli minyatürlerde cinler, devler ve bazı mitolojik figürlere ilişkin tasvirlerde dövmeye
benzer süslemelerin görülmesi, Türklerde dövmenin Türk İslam döneminde de gizliden gizliye
devam ettiğine dair bir kanıt oluşturmaktadır. Üstelik Osmanlı döneminde dövmenin
Yeniçeriler arasında son derece yaygın olduğu ve Yeniçerilerin bağlı bulunduğu “ortayı”
(birlik) gösterdiği bilinmektedir (Çoruhlu, 2015). Bu gelenek Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması
ne kadar sürmüştür.
Günümüzde daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülen
dövmeyi Barak Türkmenlerinde ve Kars-Ardahan bölgesindeki Türkmenler ’de görülmektedir.
Günümüzde azalmakla birlikte hala dövme yaptıran kadın ve erkeklere rastlanmaktadır. Farklı
anlamlara sahip desenlerde şakaklarda yapılan dövmenin baş ağrısını giderdiği, çeneye yapılan
dövmenin erkek çocuğunun ömrünü uzatacağı ve o aileye uğur getirdiği düşünülür. Dövmeyi
“çingene” denilen kadınlar genellikle yiyecek karşılığında bazen de ücret karşılığında
ocaklardan topladıkları is ve bir miktar barutu karıştırarak dikiş iğnesi ile vücudun çeşitli
yerlerine istenilen biçimler vermek sureti ile yapmakla birlikte bu uygulamayı Urfa, Mardin,
Diyarbakır ve Kars yöresindeki insanların bildiği ve çocuklarına da öğrettiği tespit edilmiştir
(Şahin, 2007). Şahin, dövmelerin yapılış gerekçelerini güzellik, istek, dilek ve zorunluluk
nedeniyle yapılan dövmeler olmak üzere üç grup içerisinde incelemenin mümkün olduğu ifade
eder. İstek, dilek merkezli dövmelerin bireysel isteklerin gerçekleşmesi ya da çeşitli
hastalıklardan uzak durmak amacıyla yapıldığını, zorunlulukların ise daha ziyade bağlı bulunan
boyun ya da kastın işareti olarak bedenin belirli bir yerine yapılan dövmeler oluşturduğunu
savunur (Şahin, 2007). Sözlü olmayan sessiz bir iletişim aracıdır dövme. Her desen bir boya,
topluluğa, kutsala göndermelerde bulunmaktadır. Kişinin yaşamdaki değerleri, anlamları,
kutsalları, estetik değerleri yaşam alanı içerisindeki objelerde göstermek zorunda olan
insanoğlu bu dövme ile kendi kimliğini ortaya koymuştur.
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4. Sonuç ve öneriler
Türk kültür tarihi içerisinde sözlü kültürün baskın olduğu Hun döneminden günümüz
teknolojisindeki yeniliklere kadar dövme ile ilgili pratiklerin değişmemiş, estetik
görünümünden ziyade toplumsal, büyüsel, dinsel ve cinsel rolleri belirleyici ve bağlı bulunan
topluluğu işaret edici özelliği ön planda olmuştur. Orta Asya ve pazırık kurganlarında çıkan
mumyalı cesetlerdeki dövmelerin yapılış amaçları, dini-sihri ve düşünüş sistemi, kutsalla ilişki
kurma çabası 2500 yıllık bir tarih süresince aynı prensiple devam etmiştir. Son yıllarda kültürel
kimliğimizin reddi, değerlerimizin hızla erozyona uğramasına yol açmıştır. Bugün ülkemizde
yapılan dövmelerin yoğunluğu Yunan ve Çin mitolojisinin izlerini taşımaktadır. Somut
olmayan kültürel mirasın korunması için disiplinler arası birlik sağlanarak tüm birimlerimizin
harekete geçmesi gereklidir. Endüstrileşen ve kapitalist bir tüketim aracı haline dönüşen dövme
ve

dövmecilik,

bugünkü

teknolojik

gelişmeler

ışığında,

epidermal

elektroniğinde

gerçekleştirilen çalışmalarla vücut ısısı ve su düzeyi, ph değerleri, şeker miktarı, vitamin değeri
gibi vücudumuza ilişkin yaşamsal verileri gözlemleyen elektronik dövmeler yakın bir gelecekte
yaşamımızın vazgeçilmez parçası olacaktır. Dinen yasak olan dövme, bir beden işareti olarak
Doğu, Güneydoğu ve Kapadokya civarında çok yapıldığı bilinmektedir. Kırsal kesimde yaşlı
adeti olarak kalırken, modern şekli ile, kentsel alanda gençler arasında farklı resim ve Uzakdoğu
motifleri moda olmuştur. Dövme Güneydoğu’da ve Baraklarda da bir geçim kaynağı olarak icra
edilmektedir.
Dövme bir sanat dalı olarak incelenmelidir. Orta Asya'dan günümüze, Anadolu'ya kadar gelen
bir Türk kültür, desen, arşiv taraması yapılabilmelidir. Disiplinler arası ekip çalışması
yapılabilir. 1960’lı yıllardan itibaren eğitimli ve sanatsal kaygı taşıyan dövmecilerin ortaya
çıkması, dövmeciliği bir yandan bir sanat dalı haline getirirken aynı zamanda ticari bir sektör
haline dönüşmüştür. Dövmecilik günümüzde endüstrileşen ve kapitalist bir tüketim aracı haline
dönüşmüştür. “Dövme”, dövmecilik, fetişizm, teşhircilik, gibi birçok psikopatolojik “parafili”
davranışı da ayaklandırmaktadır.
Kaynakça
•

Ayhan, Fatma. (2000). Moğolistan Orhun Anıtları Araştırma Notları

•

Ayhan, Fatma. (2002). Moğolistan Araştırma Notları, Ulanbatur Tarih Müzesi

•

Bulut, F. (2002). Dövme. Atlas Dergisi, Sayı 113. 36-54

•

Cirlot, J.E.A. (1971). Tattoing Maddesi, Dictionary Of Symbols, İspanyolca’dan
İngilizceye Çeviren: Jake Sage, Routhhledge, Second Edition, London. 330

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 83

Munzur Zirvesi
•

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Çerikan, Alanko. (2016). Dömenin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi ve Kısa
Tarihçesi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 166,178,193

•

Çoruhlu, Y. (2015). Tendeki Desen Dövme, National Geographic Türkiye, Subat Sayısı,
İstanbul. 32,40,53

•

Demello, M. (1993). The Convict Body Tattoing Among Male Ameriican Prisoners.
Anthropology Today, Volume 9/6, London. 21-22

•

Develioğlu, F. (1996). Veşm Maddesi. Osmanlıca Tükçe Ansiklopedik Lügat, Aydın
Kitabevi, 30. Baskı, Ankara.

•

Dilçin, C. (2003). “Dog”, “Dağlama”, “Dövün”, “Düğün”, “Tamga” Maddeleri. Yeni
Tarama Sözlüğü, TDK, Ankara. 55-60,201

•

Diyarbekirli, N. (1972). Hun Sanatı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul

•

Durmuş, İ. (1983). İskitler (Sakalar). TKAE Yayınları, Ankara.

•

Durmuş, İ. (2012). Türk Kültürü Çevresinde Dağlama Geleneği. Milli Folklor Dergisi,
95/24. 114-124

•

Esin, E. (2003). Türklerde Maddi Kültürün Kaynakları, Kobalcı Yayınları

•

Gevaryahu, G.J. ve Koaka, K. (2010) Tattoing Or Branding? Jevish Bible Quarterly
(Leviticus 19:28). N.38/1. 3,5,13-21

•

Göker, H. ve Çaylayandereli M. (2010). Dersim Kültürü Özelinde Anadolu Dövme
Sanatı. 1. Uluslararası Tunceli Dersim Sempozyumu, Tunceli. Poster No:6

•

Güllüdağ, N. (2015). Türklerde Dağlama Geleneği ve Nogay Türklerinin Damgaları
Üzerine Bir İnceleme. Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi, 6, Cilt 3. 132-150

•

Gülensoy, T. (1989). Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları. Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı Yayını, Ankara. 153

•

Hazar, M. (2007). Mardin Kızıltepe Bozhöyük Yöresinde Beden İşaretleri, Makalelerle
Mardin, Eğitim Kültür Edebiyat, Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi Yayınları, İstanbul.
253

•

Kadıoğlu, Ç. N. (1996). Anadolu’nun Bazı Yörelerinde Dövme Adedi ve Bu Adetin
Çağda Yaşamdaki Yeri. 1. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyum
Bildirileri, Hagem Yayını, Ankara.

•

Kaşgarlı Mahmud. (2007). Divan-Ü Lügat-İt Türk. Çev. Serap Tuba Yurtsever Seçkin
Erdi, Kobalcı Yayınevi, İstanbul. 246

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 84

Munzur Zirvesi
•

Kayser,

A.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

(2010).

Vücut

Dövmelerinin

Adli

Bilimler

Açısından

Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler,
Anabilimler Açısından Değerlendirilmesi. İslam Ansiklopedisi, Cilt 9, İstanbul. 221
•

Strauss, C. Levi (1963). Structural Antropology, Translated From French By Claire
Jacobson, Brooke Grund Fest, Schoepf Basic Books İnc., Publishers, New York

•

Levi, Strauss. Yapısal Antropoloji, Fransızca’dan Çeviren: Adnan Kahiloğulları, İmge
Kitabevi, Ankara

•

Öncül, L. (2012). Kültürümüzde Dövme Geleneği. Kafkas Üniversitesi Türk Halkbilimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, Kars.

•

Smelton, W. (1937). Tattoing Among The Arabs İn Iraq. American Anthropologist.
39,53-61

•

Şahin, Ö. A. (2007). Gaziantep’te Yaşayan Barak Türkmenlerinin İnanç, Adet ve
Geleneklerinin Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi. T.C. Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.

•

TDK, (1988), Türkçe Sözlük. 637

•

Tezcan, M. (2000). Türk Ailesi Antropolojisi, İmge Kitabevi, Ankara. 135-137

•

Ülken, M. Z. (1969). Dağlama Maddesi, Sosyoloji Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi

•

Yaran, R. (1994). Dövme. Türk Diyanet Vakfı Yayınları. 521,522

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 85

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Dövme Desenleri

Çizim 1

Çizim 2

Çizim 3

Çizim 4

Çizim 5

Çizim 6

Çizim 7

Çizim 8

Çizim 9

Çizim 10

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 86

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Altay Kurganlarındaki Mumyalanmış Ceset Üzerindeki Dövme Desenleri

Çizim 11

Çizim 12

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

Çizim 13

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 87

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Kurganlardan Çıkan Mumyalarda Dövmeler

Fotoğraf 1

Fotoğraf 3

Fotoğraf 6

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

Fotoğraf 2

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Çizim 14

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 88

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Günümüz Yüzde Dövme Desenleri

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 89

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Kurgan Mumyalarında ve Günümüzde Elde Dövme Desenleri

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15-17

Fotoğraf 18

TAM METİN KİTABI

Fotoğraf 19

ISBN: 978-605-06766-4-8

Fotoğraf 20

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 90

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Kurgan Mumyasında Ayak Dövme Deseni

Fotoğraf 21

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 91

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

ANA DİL BOZUMU

Dr. Öğrt. Üyesi Süleyman KASAP
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

ÖZET
Dil bozumu, bir bireyde dilsel bilgi ve becerilerin kademeli olarak azalması veya kaybedilmesi
anlamına gelir. Daha önce bir birey tarafından edinilmiş bir dilde patolojik olmayan yeterlikte
azalma olarak tanımlanmaktadır (Kopke ve Schmid, 2004). Dilin bozuma uğraması durumunda,
kişi o dilde konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini yavaş yavaş yitirmeye başlar. Ana
dil bozumunda, tipik olarak anadilin yerine baskın olan ikinci dil öğeleri yer edinmeye başlar.
Bu çalışmada, daha çok Türkiye de yaşayan Kürt kökenli bireylerde meydana gelen anadil
bozumu örneği üzerinden, anadil bozumu ve sebepleri analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Toplumdilbilim, Anadil bozumu, Kürtçe

Giriş
Dil bozumu, sağlıklı bir konuşmacı tarafından bir dilin (tamamen veya kısmi) unutulması olarak
tanımlanabilir (Schmid, 2011). Hem genç hem de yaşlı kuşakta görülebilen dil bozumu,
dünyanın her köşesinde genel bir olgudur; Bununla birlikte, araştırmacılar yeni bir konudur. Dil
bozumu dilbilim, psikolojik dilbilim ve toplumdilbilim gibi çeşitli disiplinlerle ilişkili olabilir.
Buna göre, Hansen tarafından Japon Bağlamlarında İkinci Dil Bozumu (1999) adlı kitabında
da belirtildiği gibi, araştırmacılar tarafından dil bozumu, dil gerilemesi, dil kaybı, dil kayması,
kod gibi dil kaybının ifade edilmesi için çeşitli terimler kullanılmıştır. Buna göre, Dil
yıpranması dilbilimciler, toplumdilbilim, nörolinguistik ve psiko-dilbilim gibi çeşitli alanlar
tarafından incelenmiş ve hepsi bu fenomeni farklı perspektiflerden anlamaya çalışmaktadır. İki
dillilik, dil kaybının tartışıldığı önemli bağlamlardan biridir. İki dili olan insanlar genellikle
daha baskın dilin etkisi altındadır ve otoriter dil, hassas dilin uzun süreli veya kısa süreli olarak
unutulmasına neden olur. Yukawa'ya göre dil bozumu, herhangi bir dil becerisini (konuşma,
dinleme, okuma, yazma ve metal dilbilimsel) kullanmada bir katılımcının önceki dilsel
performansında

veya
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gösterebilir(1997). Yapılan bir çok çalışma ana dil bozumuna yaşayan bireylerin
sözcüksel yeteneklerinde değişiklikler yaşadıkları gözlenmiştir, çünkü bu iki dilli ortamlara
ikinci yada birinci dilin bozuma uğraması olağan bir durum olarak kabul edilebilir. Bu durumun
meydana gelmesi için, birinci dilin yada ikinci dilin baskın olması gerekir. Birinci dil yada ana
dilin daha sık kullanıldığı ve baskın olduğu ortamlarda bireylerin ikinci dillerinde bozulma yada
değişme beklenebilir. Benzer bir şekilde, ikinci dilin baskın olduğu ortamlarda ise ana dil yada
birinci dil değişim yada bozum beklenebilir. Ana dil bozumu sürecinde ikinci baskın dilin etkisi
altında kalan birincin dilde, kelime dağarcığının erozyonu, anlamsal değişimlerin erozyonu ve
ilk dili kullanma performansında azalma beklenen genel durumlar arasında gösterilebilir.
Türkiye Örneği
Ana dil bozumu, dilin yerli halk tarafından nadiren kullanıldığı, Türkiye'deki Kürt ve Zaza
toplulukları gibi azınlıklarda veya baskın ikinci dil ortamında yaşayan göçmenler arasında
görülebilecek bir fenomendir. Türkiye örneğinde, Kürtçe, Zazaca, Arapça gibi azınlık dillerinin
resmi kurumlarda ya da eğitim ortamında yer edinememesi bu dilleri konuşan toplulukların dil
bozumu yaşamasına neden olmuştur. Bu topluluklarda ana dillerinin ev ortamında
konuşulmaması durumunda ise ana dil bozumunun daha ileri düzeylerinin gözlenmesine neden
olur. Düzenli olarak kullanamayan ana dil özellikle de çocukların ana dil edinim sürecini
baltalamakta ve bunlarda ileri düzeyde ana dil kaybına neden olmaktadır. Ana dil bozumunu
etkileyen çeşitli faktörler vardır. Farklı bir ana dil sahip bir topluluğun üyeleri genellikle baskın
ikinci dil ile temas halinde ise ana dillerinde bozulmalar meydana gelebilmektedir. Özellikle de
ikinci dili işte, eğitimde, alışverişte vb. ortamlarda iletişim aracı olarak kullanmak zorunda
kalıyorlarsa ana dillerine olan ihtiyaç azalacağı için, ana dillerinde bozulma ve değişme
kaçınılmaz hale gelir. İki dillilik alanında çalışan araştırmacılar tarafından incelenen bazı
göçmenlerde ve ev sahibi ülkenin baskın dili nedeniyle nesiller boyunca dil değişimi
yaşadıklarını gözlemlemişlerdir. Göçmen çocuklarında ana dil edinim yetersizliği sıklıkla
görülen bir durum olarak araştırmacıların çalışmaları ile ortaya konmuştur (Gutiérrez, 1990).
Bu bağlamda, farklı ana dillere sahip dünyadaki birçok göçmen topluluğunda dil bozumu
gözlenmiştir. Örneğin, Almanya, Hollanda (Boeschoten, 1992) ve 16. yüzyıldan beri Rusya’da
yaşayan Türkler, Türkçeyi konuşmada zorluk yaşamakta ve dil bozumu genç ve çocuklarda
daha ileri düzeylerde görülmektedir (Yağmur, K., de Bot, K. ve Korzilius, H, 1999). Azınlıklar
ister politik nedenler ister ekonomik yada sosyal nedenlerden olsun hâkim ülkenin kültürünü
ve dilini benimsemeye başladıklarında ana dillerindeki bozum süreci daha da hızlanacaktır.
Yaşadıkları toplumun konuştuğu dil onların iş bulmaları, sosyalleşmeleri, iletişim kurmlarını
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sağladığı için, kendi dillerine karşı negatif bir tutum bile geliştirebilirler. Ana dillerine
karşı olumsuz bir tutuma sahip olanlarda dil bozumu daha da şiddetli bir hal almaya eğilimlidir.
Bir araştırmaya göre, ikinci dilde üst düzey beceriler ikinci dilde performans kaybına yol
açabilir, örneğin L2'de yüksek okuma becerisi L1'de düşük seviyeli okuma becerisine neden
olabilir (Segalowitz, 1991).

Dil Bozumu İle İlgili Hipotezler
Shcimid (2002) tarafından özetlenen ana dil bozumu ilgili bazı hipotezleri burada ifade etmekte
fayda var. Bunlardan biri, önce öğrenilen dilin daha uzun süre dayanma eğiliminde olduğunu
ortaya koyan regresyon hipotezidir, daha sonra öğrenilen dil değişime, bozuma yada
unutulmaya yatkındır. Bu hipotez kısaca ‘ilk kalır, son gider’ olarak da bilinir. Regresyon
hipotezi, yıpratma yolunun, edinim yolunun ayna görüntüsü olduğunu iddia eder. Doğal olarak
ikinci dil baskın hale gelirken birinci dilin kaybolması açısından bu teori ile çelişmektedir. Kürt
topluluğu, Kürtçeyi ilk dilleri olarak öğrenseler de, ana dillerini muhafaza etmekte zorluk
yaşamaktadırlar, çünkü her alanda Türkçeye maruz kaldıkları için ana dillerinde bazı değişimler
yaşamaları kaçınılmaz hale gelmektedir. Türkiye’de yaşayan Kürt, Zaza, Arab vb.
topluluklarda meydana gelen dil kaybı, ilk önce öğrenilen dilde meydana gelmektedir. Bu
anlamda, kalıcı olan dil en iyi öğrenilen, konuşma okuma gibi aktivitelerle takviye edilen dildir
varsayımı bu durum için daha anlamlı bir hipotez olarak kabul edilebilir (Berko-Gleason,
1982). İlk Gider Son Kalır hipotezi de ana dil bozumunu açıklayabilecek teoriler arasında
gösterile bilir. Yenilik ve kullanım sıklığı, bir dilin kalıcılığını etkileyebilecek önemli
faktörlerden biridir (Paradis, 2004). Kürt toplumu sıkça hâkim ikinci dili ile temas halindedir
ve ikinci dili hemen hemen her yerde kullanmak zorundadırlar (eğitim, alışveriş ve serbest
zaman etkinlikleri gibi) ve doğal olarak, sürekli konuştukları ve pekiştirdikleri dil Kürtçe den
ziyade Türkçe olmakta sonuç olarak ta az kullanmış oldukları ana dilleri bozuma uğramaktadır.

Aktivasyon Eşiği Hipotezi, dilin kullanılmamasından kaynaklı dil kaybını savunan bir hipotez
olarak karşımıza çıkmaktadır. Baskın ikinci dilin kullanılması ile, ana dil ile ikinci dil arasında
kelime yada yapı alışverişi tek yönlü hal almaya başlar. Ana dili konuşma motivasyonu
kaybolduğunda ise artık ana dilin yerini ikinci dil almaya başlar (Paradis, 1985). Kişilerin
tutumları ( ana dillerine ve ikin dile karşı) ve duygusal duruşları ana dil bozumu üzerimde etkili
olabilmektedir (Lambert, 2010). Baskın kültür ve dil, küçük toplumlar üzerinde ezici bir etkiye
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sahip olabilir, bu da o toplumdaki insanların dilini kullanmaktan kaçınmasına neden
olabilir ve otoriter ulusun dili ile iletişim kurmak için daha motive olabilirler. Davranışsal
faktörler açısından, konuşmacının dil öğrenmeye karşı tutumu ve ev sahibi topluluğa entegre
olma arzusu, dil kaybının en güçlü yordayıcıları arasındadır (Schmid, 2004). Kendi gözlemime
göre, Kürt asıllı bazı öğrenciler kasıtlı olarak ilk dillerini kullanmaktan kaçınmaktadırlar. Bu
sosyo-dilbilimsel (ya da psiko-dilbilimsel) olarak, ilk dilini kullanma cesaretini gösterememek
olarak açıklanabilir, çünkü bir konuşmayı yönetmek için gerekli dil yeterliliğine sahip
olduklarını kişiler hissetmezlerse iletişimden uzak kalmayı tercih ederler. Kişinin ilk diline ve
kültürüne yönelik tutumların dil seçimi ve kullanım sıklığı ile sıkı bir şekilde ilişkili olduğu ve
bu nedenle anadil bozumu sürecini güçlü bir şekilde etkilediği düşünülmektedir. Göçmen
Yahudilerde anadil bozumu ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre, tutum ve anadil bozumu
arasında önemli bir ilişki vardır(Schmid, 2002).

Sonuç
İki dilli bir konuşmacının veya bir göçmenin anadilinde yaşadığı kayıp yada değişikliklere
sebep olan en temel etkenin, o konuşmacının içinde yaşadığı ev sahibi ülkenin konuştuğu dildir.
Ev sahibi topluma uyum sağlamak için hızlı bir şekilde etkin hale gelen ve güçlenen ikinci dil
zayıflayan anadilin temel öğelerine bir anlamda saldırmaya başlayarak onların yerine geçmeye
başlar. Anadil tutumu olumsuz olan bireylerde bozum daha hızlı seyrederek, kısa zamanda
anadilin birçok kelime ve yapısının unutulmasına sebep olur. Anadil bozumu sürecini farklı
şekillerde etkileyecek ya da durdurabilecek bir dizi faktör vardır. Bunlardan en önemlisi
anadilin sık kullanılmasıdır. Kişilerin anadillerine olan tutumları, o anadilin bozuma uğrama
oranını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyecektir ancak baskın ikinci bir dilin olduğu bir
ortamda anadil bozumunu engellemek zorlu bir mücadele olacaktır.
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KANSER ÖĞRENCİLERE NE ÇAĞRIŞTIRIYOR? BİR KİT ÇALIŞMASI

Ezgi Ersoy
(MEB Biyoloji Öğretmeni; Yüksek Lisans Öğrencisi)
Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Gülcan Çetin
Balıkesir Üniversitesi

Özet: Bu çalışmanın amacı, orta öğretim öğrencilerinin kanser kavramı ile ilgili bilişsel
yapılarını belirlenmesidir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması
kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2019-2020 yılında Marmara Bölgesinde bulunan bir Meslek
Lisesinde öğrenim gören 50 dokuzuncu sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin
toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi
tekniğine göre analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, kanserle ilgili elde edilen 36 kavram
7 kategori altında toplanmıştır. Bunlar: Kanserin tedavisi, kanserin çeşitleri, kanserin sonuçları,
kansere yönelik algılar, kanserin sebepleri, kanserin tanımı ve kanserin belirtileridir.
Çalışmada; öğrencilerin kanser kavramıyla ilgili bilgilerinin bilimsel bilgiden uzak, yetersiz ve
eksik olduğu, ayrıca kanser hakkında olumsuz bilgilerinin fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; öğretim programında kanser ile ilgili bölümlere daha fazla
önem verilmesi, pek çok öğretim kademesinin ders programlarında kanserin tedavisi konusunda
olumlu bilgilere yer verilerek, kanser ile ilgili olumsuz algıların azaltılması, kanser kavramıyla
ilgili bilgilerin doğru kaynaklardan edinilmesi ve kanser ile ilgili olumlu tutumların
artırabilmek için, okul dışı öğrenme ve medya ile ilgili çalışmalar planlanması üzerine bazı
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kanser, Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi, Bilişsel Yapı, Orta
Öğretim
GİRİŞ
Kanser hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması ve yayılmasıyla ortaya çıkan bir
hastalıktır. Dünyada ve ülkemizde tüm ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklardan sonra ikinci
sırada kanser hastalığı gelmektedir (WHO, 2020). Kanser görülme sıklığının günden güne
artması, hem dünya hem de Türkiye için önemli bir halk sağlığı sorunudur (Sener & Grey 2005;
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Şencan & Keskinkılıç, 2017). Kanserin önlenmesi, dolayısı ile vaka artışının
durdurulması veya geri döndürülmesi, bu halk sağlığı probleminin en iyi çözümü olarak
gösterilmektedir (WHO, 2020).
Kanseri anlamak için hücrenin, özellikle DNA’nın yapısı, hücre bölünmesi gibi
kavramlar anlaşılmalıdır. Bu kavramları öğrencilere en doğru biçimde aktarabilecek aracılar,
okullar, bu okullarda yer alan Fen bilgisi ve biyoloji öğretmenleridir. Türkiye’de okullarda
görülen fen dersleri müfredatında da kanser kavramı incelenecek olursa; Fen ve orta öğretim
Müfredat programları 2018 yılında güncellenmiş, fen bilgisi müfredatında kanser ile ilgili
kavramların ilköğretimin ikinci kademesinde 7. Sınıfta açıklandığı görülmüştür. (MEB Fen
Bilimleri Dersi Programı, 2018) orta öğretim müfredatında ise kanser ile ilgili kavramların tüm
sınıflar düzeyinde verildiği ve sık sık örneklerle açıklandığı görülmüştür (MEB Orta Öğretim
Biyoloji Dersi Programı, 2018). Memişoğlu (2016) tarafından yapılan araştırmada; 2013 yılı
biyoloji ve fen bilgisi müfredatı incelenmiş, müfredat programda kanser ile ilgili kavramlara
yeterince yer verildiği ancak kanser risk faktörleri ve bunlardan kaçınmanın kanseri
önleyebileceği üzerinde yeterince durulmadığı belirtilmiştir.
Fen öğretimi programında yer alan bu kavramların öğrencilerin zihninde nasıl
konumlandığı ve bilişsel yapılarının nasıl oluştuğu da önemlidir. .İlgili literatürde farklı
katılımcı gruplarıyla Kanser konusunda bilgi düzeylerinin, ilgi ve tutumların belirlendiği çok
az çalışma yapılmıştır (Eiser ve Havermans, 1992; Varkula vd., 2010). Örneğin, Varkula vd.
(2010), okul öncesi çocuklarının kanser hakkında zihinlerinde bazı kavramların oluştuğunu
belirlemişlerdir. Kanser kavramı ile ilgili bilişsel yapı, okul öncesi çağda ve aileden edinilen
bilgilerle şekillenmeye başlamaktadır. Bu yaş grubu çocukların kanserle ilişkili en temel
kavramları, kötü bir şey, zararlı bir şey, ya da hastalık kavramı olduğu görülmüştür. Chin vd.
(1998) ilköğretim çağındaki çocukların kanser kavramını anladıkları ancak nedenlerini
algılayamadıklarını belirtmişlerdir. Birçok çocuk gündelik temas veya bulaşmanın kanser
nedeni olduğunu belirtmiştir. İlhan (2009), lisede öğrenim gören 15-18 yaş grubu gençlerde
sağlık davranışlarını ve etkileyen etkenleri belirlemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir.
Öğrencilerin riskli sağlık davranışlarını ölçek ile sıralamış ve en düşük puanının ise madde
kullanımı ve hijyen boyutundan alındığını, bu durum düzeltilmesi için okul programları
(danışmanlık eğitimi, aktivite programları) düzenlenerek desteklenmesi önermektedir. Gültekin
vd. (2011) yaptıkları çalışmada; Türkiye’de yaşayan bireylerin kanser hakkındaki mevcut bilgi
düzeylerini ölçmeye yönelik düzenlenmiş oldukları anket sonucunda, bireylerin kanser
konusunda yeterli ve doğru bilgilere sahip olmadığı görülmüştür.
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Bireylerin öğrenme sonucunda oluşan bilişsel yapılarını açıklamak oldukça zor
olup, bu yapı ancak anahtar kavramlar hakkında düşüncelerini ortaya çıkararak bu yönde
oldukça önemli veriler sağlanabilir ve bireylerin bilişsel yapıları ortaya konulabilir (Gilbert vd.,
1998). Kavramsal öğrenmeyi belirleyebilmek amacıyla farklı belirleme işlemleri uygulanırken
özellikle alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri yoğun olarak kullanılmaktadır. (Ekici ve
Kurt, 2014). Bu yöntem ve tekniklerden ön plana çıkanlar şu şekilde sıralamıştır: Kelime
ilişkilendirme, yapılandırılmış grid, dallanmış ağaç, kavram haritaları, kavramsal değişim
metinleri, analoji, tahmin-gözlem ve açıklama (Bahar, 2003). Bu çalışmada, ortaöğretim
öğrencilerinin kanser kavramı ile ilgili bilişsel yapılarını kelime ilişkilendirme testi ile ortaya
koyulmuştur.
İlgili literatürde, kanser konusunda bilişsel yapının belirlendiği çok az çalışma olması
ve KİT ile ilgili çalışma yapılmamış olması, mevcut çalışmanın ortaöğretim öğrencilerinin
kanser ile ilgili bilişsel yapısını KİT ile ortaya koyması bakımından önemli olduğu
düşünülmektedir.
YÖNTEM
Problem
Orta öğretim öğrencilerinin kanser ile ilgili bilişsel yapıları nasıldır?
Yöntem
Çalışmada,

nitel

araştırma

yöntemlerinden

durum

çalışması

kullanılmıştır.

(Büyüköztürk vd., 2017).
Çalışma Grubu
Çalışma grubu 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde, Balıkesir ilinde bir
meslek lisesinde öğrenim gören 50 dokuzuncu sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma
grubu, uygun örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. (Büyüköztürk vd., 2017).
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada; bağımsız kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılarak, katılımcıların
“kanser” kavramıyla ilgili bilişsel yapılarında detaylı veri toplanması amaçlanmıştır. Bağımsız
kelime ilişkilendirme testi, kelimelerin ve ilgili cümlenin yazımı olmak üzere iki aşamadan
oluşmaktadır. Testin ilk aşamasında öğrenciler bağımsız kelime ilişkilendirme testinde 30 sn.
içinde kanser ile ilgili akıllarına gelen ilk on kelimeyi yazmaları beklenirken, testin ikinci
aşamasında ise öğrencilerden 1dk’lık sürede anahtar kavramla ilgili cümle yazmaları
beklenmiştir.
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Veri Analizi
Bu çalışmada öğrencilerin kanser kavramı konusunda belirttikleri kavramlar ve
cümleler içerik analiziyle birbirine benzeyen veriler şeklinde kategorileştirilmiş ve bir araya
getirilerek düzenlenmiştir. Daha sonra bunlar tema ve alt tema şeklide tablo haline getirilerek
frekansları hesaplanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin kanser kavramıyla ilgili bilişsel yapılarına ait bağımsız
kelime ilişkilendirme testi kullanarak elde edilen verilerin analizi sonucunda belirlenen 277
kelimeden, anlamlı ve konuyla ilgili olamayanlar diğer kelimelerle birleştirilmemiştir. Bu
nedenle, 15 kelime kategorilere dahil edilmemiştir. Ayrıca, geriye kalan 262 kelimeden sadece
1 ve 2 kez tekrar edilenler de kategorilere dahil edilmemiştir. Tablo 1’de bu kavramların tema
ve alt temalara dağılımı görülmektedir.
Birinci kategoride öğrencilerin kanser kavramıyla ilgili verdikleri cevaplar en yoğun
olarak Kanserin Tedavisi kategorisinde toplanmıştır. Bu kategoride çoğu katılımcı Hastane
kavramına odaklanmıştır. İkinci kategoride öğrencilerin kanser kavramıyla ilgili verdikleri
cevaplar Kanser Çeşitleri kategorisinde toplanmıştır. Bu kategoride çoğu katılımcı akciğer
kavramına odaklanmıştır. üçüncü kategoride öğrencilerin kanser kavramıyla ilgili verdikleri
cevaplar Kanserin Sonuçları kategorisinde toplanmıştır Bu kategoride çoğu katılımcı Ölüm,
kavramına odaklanmıştır. Dördüncü kategoride öğrencilerin kanser kavramıyla ilgili verdikleri
cevaplar Kansere Yönelik Algılar kategorisinde toplanmıştır Bu kategoride çoğu katılımcı
Üzüntü kavramına odaklanmış, Beşinci kategoride öğrencilerin kanser kavramıyla ilgili
verdikleri cevaplar Kanserin Sebepleri kategorisinde toplanmıştır Bu kategoride çoğu katılımcı
sigara kavramına odaklanmış, Altıncı kategoride öğrencilerin kanser kavramıyla ilgili
verdikleri cevaplar Kanserin Belirtileri kategorisinde toplanmıştır. Bu kategoride çoğu
katılımcı Tümör kavramına odaklanmış, Yedinci kategoride öğrencilerin kanser kavramıyla
ilgili verdikleri cevaplar Kanserin Tanımı kategorisinde toplanmıştır. Bu kategoride çoğu
katılımcı hastalık kavramına odaklanmıştır.
Ayrıca, kanser ile ilgili kelime ilişkilendirme testine katılan 50 öğrenciden, 36 öğrenci
kanser kavramıyla ilgili anlamlı cümleler kurmuş, 9 öğrencinin cümlesi kanser kavramıyla ilgili
bulunmamış ve 5 öğrenci ise cümle kurmamıştır.
Kanserin tedavisi

kategorisine ait örnek cümle: “Kanser tedavisine kemoterapi

gerekir.” (K35)
Kanser çeşitleri kategorisine ait örnek cümle: “Kan kanseri biri ılık nakli oldu.” (40)

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 101

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Kanserin sonuçları kategorisine ait örnek cümle: “Kanser ölümlere sebep
olunabilir .” (K24)
Kansere yönelik algılar kategorisine ait örnek cümle: “Hiç kimse kanser olmak istemez
.” (K33)
Kanserin sebepleri kategorisine ait örnek cümle: “Kanser bulaşıcıdır. Taşıyıcı olarak
bulaşabilir.” (K21)
Kanserin tanımı kategorisine ait örnek cümle: “Kanserde iyileşmesi zor bir hastalıktır.”
(K23)
Tablo 1. Kanser Kavramıyla İlgili Tema ve Alt Temalar
Tema

Kanserin Tedavisi

Kanser Çeşitleri

Kanserin Sonuçları

Kansere Yönelik Algılar
Kanserin Sebepleri
Kanserin Belirtileri
Kanserin Tanımı
Toplam

TAM METİN KİTABI

Alt Tema
(Kavram)
Hastane - 20
Tedavi - 9
Doktor - 8
İğne - 8
İlaç - 5
Serum - 5
Yoğun bakım - 4
Damar - 3
Hava makinesi - 3
Işın - 3
Kemoterapi - 3
İlik - 3
Bağış – 3
Akciğer - 10
Kan - 9
Gırtlak - 6
Karaciğer - 5
Akciğer - 5
Meme - 5
Beyin - 5
Göğüs - 3
Mide - 3
Ölüm - 19
Saç dökülmesi - 9
Felç - 5
Acı - 3
Üzüntü - 6
Sinirlenmek - 3
Umut - 3
Korku – 3
Sigara - 7
Tümör - 6
Kan testi - 4
MR - 3
Hastalık - 13
36 Kavram
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SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bağımsız kelime ilişkilendirme testiyle elde edilen veriler, toplam 7 kategori altında
toplanmıştır: ‘Kanserin Tedavisi, Kanser Çeşitleri, Kanserin Sonuçları, Kansere Yönelik
Algılar, Kanserin Sebepleri, Kanserin Belirtileri, Kanserin Tanımı’. Belirlenen kategorilere ait
frekanslar incelendiğinde; en fazla kavramın kanserin tedavisi kategorisinde belirlenmiş olması
oldukça anlamlıdır. Bu durum, öğrencilerin kanser kavramını genellikle tedavi aşamasında fark
ettiklerin göstermektedir. Bir diğer frekansı yüksek kategori olan kanser çeşitleri kategorisinde
ise, fen ve biyoloji müfredatında geçen organ ve yapılara ait kavramlar öğrenciler tarafından
çok çeşitli olarak kullanılmıştır. Bu kavramların daha somut olması günlük hayatlarında da bu
kavramlarla karşılaşıyor olmaları bu çeşitliliği açıklayabilir. Bu kategoride en çok dikkat çeken
kavram, akciğer kavramdır. Bunun sebebi olarak, özelikle bu yaş grubu öğrencilere sağlığa
zararlı alışkanlıkların etkileri üzerinde sık sık durulmasından kaynakladığı gösterilebilir. Bir
diğer frekansı yüksek kavram, kanserin sonuçları kategorisindeki ölüm kavramıdır. Bu durum
kanser ile ilgili yapılan diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir. Knighting vd. (2010),
çocukların kanseri erken yaşlardan itibaren, kişisel deneyimleri olmasa da olumsuz bir şekilde
algıladıklarını göstermiştir.
Yine çalışmadaki kategorilere bakıldığında; özellikle kanserin tanımı kategorisinde
öğrencilerin kanser ile ilişkilendirdikleri ve kullandıkları kavramların yetersiz eksik ve bilimsel
olmayan bilgilerden oluştuğu görülmektedir. Fen ve biyoloji müfredatında yer alan hücre,
çekirdek, DNA gibi kavramlar öğrenciler tarafından hiç kullanılmamıştır. Bu durum, bu
kavramların öğrencilere soyut gelmesinden ya da bu kavramların kanser ile ilişkisinin
öğrencinin zihninde tam kurulmadığından kaynaklanabilir. Ayrıca, gençlerin kanser ile ilgili
bilgilerini daha çok okul dışından edindiğini gösterebilir. Yine öğrencilerin yazdıkları fakat hiç
bir kategoriye dâhil edilmeyen kelimelerde sık sık kronovirüs kavramının yer alması medyanın
etkisine örnek olabilir. Bu durum kanser ile ilgili yapılan diğer çalışmalarla paralellik
göstermektedir. Knighting vd. (2010) çalışmalarında; medyanın çocuk bilgileri üzerindeki
etkisinin farkında olunarak okullarda sağlık eğitimine yönelik hedeflere ve gelişimsel açıdan
uygun yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu söylemiştir.
Sonuç olarak, ortaöğretim öğrencileri ile yapılan bu çalışmada öğrencilerin kanser
kavramıyla ilgili bilişsel yapılarının, olumsuz kavramlara yoğunlaştığı, kanser ile ilgili çok
yönlü bir bilgi birikiminin olmadığı ve kanser ile ilgili kavramların bilimsel bilgiden uzak
olduğu görülmüştür. Kanser belirtileri ve korunma yolları ile ilgili kavramların anlaşılmadığı,
kanser ile ilgili edinilen kavramların daha çok okul dışı edilen kavramlardan oluştuğu, okulda
edinilen kavramların soyut olarak algılandığı ve kalıcı olmadığı görülmüştür.
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Bu amaçla okullarda mutlaka kanser risk faktörleri ve bunlardan kaçınmanın
kanseri önleyebileceği üzerinde yeterince durulmalıdır ve öğrencilerin bu bilgiler, kendileri ve
çevrelerinin

yaşam

tarzına

yansıtmaları

sağlanmalıdır.

Okullarda

öğretmenlerin

düzenleyebilecekleri kanser önleme kampanyaları ile hem öğrenciler üzerinde yaratılacak
farkındalık, öğrenciler ile aileler arasındaki bağ kullanılarak toplumun büyük bir kesimine
yayılması mümkün olacaktır. Okullarda kanser eğitim programları geliştirilir ve daha verimli
hale getirilebilir. Her öğretim kademesinde uygun olan ders programlarında kanserin tedavisi,
konusunda olumlu bilgilere yer verilerek, kanser ile ilgili olumsuz algılar azaltılabilir. Kanser
ile ilgili olumlu tutumları artırabilmek için, okul dışı öğrenme ve medya ile ilgili çalışmalar
planlanabilir. Bu araştırmanın çalışma grubu, orta öğretim öğrencileri ile sınırlandırılmıştır.
Konu ile ilgili daha açık ve kapsamlı sonuçlara erişebilmek için çalışma diğer öğrenci/öğretmen
adayları ile gerçekleştirilebilir. Bu araştırma bilişsel yapı araştırmalarında kullanılan farklı
ölçme araçları uygulanarak yapılabilir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMASINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
FACTORS AFFECTING UNIVERSITY STUDENTS' PARTICIPATION IN SPORTS:
MERSIN UNIVERSITY SAMPLE
Sekvan YİMEZ
Mersin Üniversitesi
Zekai PEHLEVAN
Mersin Üniversitesi
Özet
Çağımızda sanayileşmenin artması, teknoloji ve kentleşmenin ortaya çıkmasıyla insan gücüne
duyulan ihtiyaç azalmış bunun sonucunda hareketsiz yaşam gerilimi ve stresi meydana getirmiş
bu da insanları fiziksel aktiviteye, spora yönlendirmiştir. Bu araştırma Mersin Üniversitesinde
öğrenim gören ve spor yapmayan öğrencileri spor yapmamasını etkileyen faktörlerin
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2019-2020 eğitim öğretim yılında
Mersin Üniversitesinde öğrenim gören beş fakülteden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş
toplam 401 öğrenciden oluşmaktadır. Katılanların %50,1’i kadın (n=201), %49,9’u da erkektir
(n=200). Araştırmanın amacına ilişkin veriler araştırmacı tarafından geliştirilen Anket
Formuyla toplanmıştır. Geliştirilen anket formu iki bölümden ve 15 maddeden oluşmaktadır.
Veriler yüz yüze toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden frekans (f)
ve yüzdelik (%) değerler kullanılmış ve sıralama yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda
araştırmaya katılan öğrencilerinin spor yapmasını engelleyen faktörler; birinci sırada; şimdiye
kadar hep ertelediğinden dolayı, ikinci sırada ders yoğunluğundan dolayı vakit bulamadığını
belirtmişlerdir. Üçüncü sırada ise üniversite öncesi alışkanlık edinmediği için spora
katılmadığını belirtmişlerdir. Son üç sırada ise spor yapmak için istediği spor branşının
olmadığını, spor etkinliklerinin nerede yapıldığını bilmediğini ve ailesinin derslerini olumsuz
etkileyeceğini düşündüğü için spora katılmadıklarını belirtmişlerdir. Geleceğin teminatı olan
gençler spora katılımın artırılması için Üniversitelerde erteleme kavramı ile ilgili seminerler
konferanslar verilmelidir. Üniversitelerin amacı sadece bilgiyi üretmek ve yaymak
olmamalıdır, aynı zamanda bu bilgilerin Üniversite kampüsleri içerisinde uygulayarak topluma
rol model olmalıdır. Tüm öğrencilerin şartları göz önüne alınarak spor faaliyetlerinin ücretleri
minimuma indirilmeli, kampüs içinde stantlar kurularak öğrenciler spor hakkında gerekli
bilgilendirme yapılmalı, gelen istekler doğrultusunda spor salonlarının çalışma saatleri
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öğrencilere uygun ayarlanmalıdır. Üniversitelerde sportif faaliyetler çoğaltılmalı ve spor
aktiviteler dersi de seçmeli ders olarak verilebilir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Spora katılmama nedenleri, Üniversite öğrencileri
Abstract
With the increase in industrialization, technology and urbanization in our era, the need for
humanpower has decreased, and as a result, it has created sedentary life tension and stress,
which has led people to physical activity and sports. This research was carried out to determine
the factors behind students’ not doing sports. The sample of the study consists of a total of 401
students selected by random sampling method from five faculties studying at Mersin University
in the 2019-2020 academic year. 50.1% of the participants are women (n = 201) and 49.9% are
men (n = 200). The data was collected through the Questionnaire Form developed by the
researchers. The questionnaire consists of two parts and 15 items. The data were collected face
to face. The data were analysed through frequency (f) and percentage (%) values from
descriptive statistics, and sequencing was performed. The research revealed that among the
factors that prevented the students participating in the study from doing sports, the first factor
was that students always delayed doing sports, and the second factor that students did not find
time to do sports due to the intensity of the lessons. The third factor behind students’ not doing
sports is that they did not develop habit of doing sport in the pre-university period. The last
three factors affecting students’ not doing sport are non-existence of the sport branch that
students would like to do, insufficient information as to where sport activities are held, and the
opinion of family members on the negative effects of doing sport on academic performance.
Seminars on the concept of procrastination at universities should be provided in order to
increase the participation of young people who are the guarantee of the future. Universities
should not only aim to produce and disseminate information, but they should also be a role
model for society by applying information within university campuses. Considering the
conditions of all students, the fees of sports activities should be minimized, students should be
informed about sports through stands inside the campus, and the working hours of the sports
halls should be adjusted according to the requests of students. Sports activities should be
increased at universities and sports activities should be provided as elective courses.
Keywords: Sports, Reasons for not participating in sports, University students
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Giriş
Spor, İnsanın fiziksel ve psikolojik sağlığını geliştirmek karakter özelliklerinin gelişimini
sağlayan kişinin rekabet etme, motivasyon etme güdüsünü artıran, bilgi ve becerilerini en uç
seviyeye ulaştırmak için yapılan faaliyetlerin tümüdür (Kılıç, 2006). Çağımızda sanayileşmenin
artması, teknoloji ve kentleşmenin ortaya çıkmasıyla insan gücüne duyulan ihtiyaç azalmış
bunun sonucunda hareketsiz yaşamı, gerilimi ve stresi meydana getirmiş bu da insanları fiziksel
aktiviteye ve spora yönlendirmiştir (Var, 2018).
Bireylerin spora yönelmelerinde birçok sebep bulunmaktadır. Bunlar; sağlık amaçlı, sporun
mutluluk verici yanının olması, boş zamanlarının değerlendirilmesi, spor yaparak stresi en aza
indirme ve maddi gelir elde etme gibi birçok nedenler bulunmaktadır. Gelişmemiş ve
gelişmekte olan ülkeler de spora yönelim daha çok maddi amaçlar taşırken, gelişmiş ülkelerde
ise spora yönelim amacı bir eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. Bu konuda toplumu
bilinçlendirme sorumluluğu eğitim kurumları ve medyanın olması gerektiği düşünülmektedir
(Görücü, 2001). Toplumlarda sosyo-ekonomik unsur sosyal statüyü belirlemekte etkili olup
kişilerin yaşamlarına yön vermektedir. Toplumsal yaşam standartlarını oluşturamayan
gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha çok görülmektedir. Nitekim kültürel seviye ve
sosyo-ekonomik düzey cinsiyet açısından spora katılımı etkilemektedir (Pepe ve Kuru, 2001).
Bireylerin sosyalleşmesi, istendik davranışların kazandırılması, kötü alışkanlıklardan uzak
durması, üretken olması, aynı zamanda bilişsel, zihinsel formda olma ve sağlıklı yaşam için
spor en önemli faktörlerden birisidir (Yavuz ve Yücel, 2019).
Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde bütün dünyanın kabul ettiği bireylerde güveni arttırdığı,
sağlığı koruduğu kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığı, cesaretini artırdığı ve sayılamayacak
kadar çok faydasının olduğu bir eğitim şekli olan sporun yaygınlaştırılması gereklidir
(Hergüner, 1991). Sporun yaygınlaştırılabilmesi için spor tesisleri kuruluş yerlerinin dengeli
olması, araç-gereçleri malzemelerinin yeterli olması, yönetim ve personel sayısının yeterli ve
uzman kişilerden oluşması, toplumun gerekli iletişim araçlarıyla haberdar edilmesi ve
bilgilendirilmesi gerekmektedir (Karataş, Yücel, Karademir ve Karakaya, 2011). Avrupa
Konseyinin sunmuş olduğu raporda Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarının %70’ni spor
aktivitelerine ayrılması gerektiğini önermiş olup bunun sayesinde topluma ve kendisine faydalı
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bireyler yetiştirilmesinde önemli bir etken olduğu üzerinde durmuşlardır (Yalçınkaya,
Saraçoğlu, & Varol, 1993).
Ayrıca Spor etkinlikleri üniversitelerde yöneticiler ve eğitimcilerin konuya gösterdikleri ilgi
derecesine göre değişmektedir. Konu ile ilgili literatür tarandığında yapılan çalışmalar az da
olsa mevcut, yalnız yeterli değildir. “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” düşüncesiyle yola
çıkılarak üniversite öğrencilerinin sportif aktivitelere katılmalarını engelleyen faktörlerin neler
olduğunu belirlemek bu çalışmanın problem cümlesini oluşturmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Günümüzde giderek artan fakat hala eksikliklerinin bulunduğu spor yapma bilinci ve spora
katılımı etkileyen faktörlerden yola çıkarak, bu çalışmanın amacı Mersin Üniversitesinde
öğrenim gören ve spor yapmayan bireylerin spor yapmama nedenlerini belirlemek ve çıkacak
olan sonuçlar dahilinde çözüm önerilerinde bulunmaktır.
Yöntem
Araştırmanın Deseni ve Veri Toplama Aracı
Çalışma nicel araştırma olup betimsel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Betimsel araştırmalar;
herhangi bir durum hakkında problemi açıklamaya çalışmak, irdeleme ve mevcut durumun
değerlendirilmesi için yapılan araştırma türüdür (Aydoğdu, Karamamustafaoğlu, & Bülbül,
2017). Üniversite öğrencilerinin spor yapmalarını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik
veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket ile elde edilmiştir. Geliştirilen anket iki
bölümden oluşmaktadır. Ankette birinci bölümde kişisel bilgileri tespit etme, ikinci bölümde
ise araştırmaya yönelik 15 maddeden oluşan spora katılımlarını etkileyen ifadelerden
oluşmaktadır. Araştırmaya gönüllü katılan üniversite öğrencilere anketi doldurmadan gerekli
bilgilendirme yapılmış, etkili ve doğru sonuçlar elde edilebilmesi amacıyla her madde
okunduktan sonra en az 1 en fazla 5 madde işaretlenmesi istenmiştir.
Çalışma Grubu
Çalışma evrenini, Mersin Üniversitesinde okuyan Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 8035 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmanın çalışma örneklemini 2019-2020 öğretim yılında Mersin Üniversitesinde öğrenim
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gören ve spor yapmayan 401 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların
demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir
Tablo 1 Katılımcıların demografik bilgileri
Gruplar

f

Cinsiyet

Fakülte

Sınıf

Konaklama Yeri

Sigara Kullanımı

Yaş Grupları

%

Kadın

201

50,1

Erkek

200

49,9

Tıp Fakültesi

80

20,0

Mühendislik Fak.

81

20,2

Güzel Sanatlar Fak.

79

19,7

Eğitim Fak.

81

20,2

İletişim Fak.

80

20,0

1. Sınıf

99

24,7

2. Sınıf

102

25,4

3. Sınıf

100

24,9

4. Sınıf

100

24,9

Ailesiyle

130

32,4

Yurt

153

38,2

Kiralık

118

29,4

Evet

129

32,2

Hayır

271

67,6

15-20 yaş

76

19,0

20-25 yaş

291

72,6

25

6,2

9

2,2

25-30
30 ve üstü

Öğrencilerin birinci bölümdeki kişisel bilgiler formundan elde edilen veriler sonucu:
katılımcıların %50,1’i kadın, %49,9’u erkek, okudukları bölümler; %20’i Tıp Fakültesi,
%20,2’si Mühendislik Fakültesi, %19,7’si Güzel Sanatlar Fakültesi, %20,2’si Eğitim Fakültesi,
%20’si İletişim Fakültesi, öğrencilerin; %24,7’si 1. Sınıf, %25,4’ü 2. Sınıf, %24,9’u 3. Sınıf,
%24,9’u 4. Sınıf konaklama yeri; %38,2’si yurt, %32,4’ü ailesiyle, %29,4’ü kiralık,
öğrencilerin yaş ortalamaları ise; %72,6’sı 20-25 yaş, %19’u 15-20 yaş, %6,2’si 25-30 yaş,
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%2,2’si 30 ve üstü yaş, öğrencilerin sigara kullanım oranları ise; %67,6’sı hayır, %32,2’sı
evet bulguları elde edilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden frekans (f) ve yüzdelik (%) değerler
kullanılmış ve sıralama yapılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılanlar maddelerden en çok işaretlenen şık spora katılmamama nedeni olarak;
“Şimdiye kadar hep ertelediğimden dolayı” olarak belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların
spora katılmama nedenlerinin cinsiyete göre sıralanması tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2 Araştırmaya katılanların spora katılmama nedenlerinin cinsiyete göre sıralanması
Sıra No

1

Spora katılmama nedenleri
Şimdiye kadar hep ertelediğimden

Kadın

Erkek

Toplam

f

%

f

%

f

%

133

50,6

130

49,4

263

100,0

121

59,9

81

40,1

202

100,0

99

63,9

56

36,1

155

100,0

59

55,1

48

44,9

107

100,0

52

51,5

49

48,5

101

100,0

33

45,8

39

54,2

72

100,0

31

49,2

32

50,8

63

100,0

dolayı katılmıyorum.

2

Ders yoğunluğundan dolayı vakit
bulamıyorum.

3

Üniversite öncesi alışkanlık
edinmediğim için.

4

Spor kursları ücretini ödeme
güçlüğünden dolayı.

5

Spor alanlarının açılış ve kapanış
saatlerinin programıma
uymadığından.

6

Spor salonu ve tesislerinin
yetersizliğinden dolayı.

7

Derslerimi olumsuz etkileyeceğini
düşündüğümden dolayı.
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Arkadaşlarım katılmadığı için

34

57,6

25

42,4

59

100,0

13

23,6

42

76,4

55

100,0

20

37,0

34

63,0

54

100,0

24

54,5

20

45,5

44

100,0

17

44,7

21

55,3

38

100,0

17

43,6

22

56,4

38

100,0

15

45,5

18

54,5

33

100,0

15

46,9

17

53,1

32

100,0

katılamıyorum.

9

Ekonomik yönden okul sonrası
çalışmak zorunda kaldığım için.

10

Spor yapmak için uygun malzemeye
sahip olmadığımdan.

11

Yeteri kadar spor etkinliklerinin
olmadığından dolayı

12

Spor etkinliklerine katılım için
nereye başvuracağımı
bilmediğimden.

12

Spor yapmak için istediğim spor
branşının olmadığından dolayı.

14

Spor etkinliklerinin nerede
yapıldığını bilmediğim için
katılamıyorum.

15

Ailem derslerimi olumsuz
etkileyeceğini düşündüğü için spora
katılmamı istemiyor.

Tablo 2’de araştırmaya katılan bireylerin spor yapmalarını etkileyen faktörler sırasıyla; birinci
sırada şimdiye kadar hep ertelediğimden dolayı kadınlarda (%50,6) erkeklerde ise (%49,4),
ikinci sırada ders yoğunluğundan dolayı vakit bulamıyorum kadınlarda (%59,9) erkeklerde ise
(%40,1), üçüncü sırada ise üniversite öncesi alışkanlık edinmediğim için kadınlarda (%63,9)
erkeklerde ise (%36,1) olarak belirtmişlerdir. Spor yapmak için istediğim spor branşının
olmadığından kadınlarda (%43,6) erkeklerde ise (%56,4), spor etkinliklerinin nerede
yapıldığını bilmediğim için katılamıyorum kadınlarda (%45,5) erkeklerde ise (%54,5), ailemin
derslerimi olumsuz etkileyeceğini düşündüğü için spora katılmamı istemiyor kadınlarda
(%46,9) erkeklerde ise (%53,1) spora katılmama nedenleri arasında son sıralarda yer almıştır.
Tartışma ve Sonuç
Yapılan araştırma sonucunda en çok işaretlenen madde; şimdiye kadar ertelediğimden dolayı
katılım sağlayamıyorum belirtilmiştir. Şirin ve Duman (2018) Üniversite öğrencilerinin
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erteleme davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yaptığı çalışmasında
bireylerin başarma inançları ile erteleme eğilimleri arasında ters bir ilişki olduğunu, başarma
inançları azaldığında erteleme eğilimlerinin yükseldiğini belirtmiştir. Ekşi ve Dilmaç (2010)
yaptıkları çalışmalarında genel erteleme ile sürekli kaygı arasında istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde bir ilişkinin olduğunu gözlemlemiştir. Kısaca özetlersek başarma inancı az olan
kendine güvenmeyen ve kaygı içerisinde olan bireylerin bir şeyi istedikleri halde
becerememekten

korktukları

için

erteleme

eğilimlerinin

artmasına

neden

olduğu

düşünülmektedir.
İkinci sırada öğrencilerin ders yoğunluğundan dolayı spor aktivitelerine katılamadıklarını
belirtmişlerdir. Münevver ve ark. (1993) benzer yaptıkları çalışmalarında öğrencilere düzenli
spor yapamama nedenlerini sorduklarında birinci sırada %36,2 ile derslerin yoğunluğu olarak
yanıt almışlardır. Üçüncü sırada ise, üniversite öncesinden alışkanlık edinemedikleri için spora
katılmadıklarını ifade edilmiştir. Literatürde bireylerin sporu alışkanlık hale getirememesini
etkileyen birçok neden olduğu görülmektedir. Bunların arasında çalışmalarda en çok etkileyen
faktörlerin; bireylerin ilk okul döneminde alışkanlık edinmemesi, spor tesislerinin bulundukları
yere yakın olmaması ve yeterli tanıtımın yapılmaması, ailenin spora karşı olumsuz tutumları ve
spor kültürünün olmaması, çocukların küçük yaşta spora teşvik edilmemesi ve bireylerin
becerilerine uygun olmayan branş seçimi ile spordan soğuma durumu oluşması gibi faktörler
etkilemektedir (Kotan, 2007; Akgül, 2019; Karataş ve ark. 2011). Spor sevgisi ve spor
kültürünün oluşması için aileden başlatılıp eğitim kurumlarında yeterli destek ve imkanlar
sunulduğu taktirde sporun ülkemizde geniş bir taban oluşturulabilir. Üniversite öğrencilerinin
spor yapmasını etkileyen diğer faktörler sırasıyla; kurs ücretini ödeme güçlüğü, spor
salonlarının uygun olmaması, spor alanlarının yetersizliği derslerin olumsuz etkileyeceği
düşüncesi, arkadaşlarının katılmaması, spor için gerekli olan malzeme eksikliği, tanıtım
eksikliği ve ailelerin olumsuz tutumları olarak belirtmişleridir. Genel olarak alan yazın
incelendiğinde bireylerin spor yapmalarını etkileyen faktörlerin; boş zamanın olmaması,
derslerin yoğunluğu, alışkanlık olmaması, maddi yetersizlikler, ailelerin olumsuz tutumları,
alan yetersizliği ve spor etkinliklerinin tanıtım yetersizliği olarak görülmektedir (Var, 2018;
Kotan, 2007; Işıkgöz ve ark. 2018; Yalçınkaya ve ark. 1993; Mavi ve ark. 2012; Akgül, 2019;
Görücü, 2001; Pepe ve Kuru 2001). Mersin üniversitesinde spor aktivitelerin ve çeşitli spor
branşlarının az olması, kampüs içerisinde yeterli tesislerinin malzemelerin bulunduğu halde
bunları etkili biçimde öğrencileri haberdar edilmemesi ve var olan spor aktivitelerinin (Yüzme
kursları vb.) ücretlerinin öğrencilere yüksek gelmesi ile öğrencilerin spor yapmamalarındaki

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 113

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

etkenler olduğu düşünülmektedir. Öğrencilere uygun spor ortamı gerçekleştirildiğinde ve
düzenli spor aktiviteleri sağlandığında spora katılımının artacağı düşünülmektedir.
Öneriler
Bu çalışmasının sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak oluşturulan öneriler şunlardır:
✓ Toplumun yapı taşları olan çocukların, sporun kültür haline gelebilmesi için küçük yaşta
spora yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
✓ Genel erteleme ve etkili zaman yönetimi kavramları hakkında seminerler
düzenlenmelidir.
✓ Eğitim kurumlarında ders programları spor aktivitelere göre dizayn edilmeli ve
öğrenciler spora teşvik edilmelidir.
✓ Üniversitelerin, Beden Eğitimi Bölümleri ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
yöneticilerinin öğrencilerin spora yönlendirilmesi için öğrencilerle iş birliği içerisinde
olmalı, öğrencilerin durumları göz önüne alınarak spor ücretleri yeniden düzeltilmeli ve
gerekli organizasyonlar ile öğrencileri spora teşvik edilmesi sağlanmalıdır.
✓ Ailelerin sporun bütün dünyanın kabul ettiği tartışmasız hem eğitim yönünden hem de
fiziksel ve fizyolojik yönünden faydaları hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.
✓ Üniversitelerde sportif faaliyetler çoğaltılmalı ve bu faaliyetler öğrencilerin katılımların
çoğalması için fakültelerle iş birliği içinde olunmalı, yeterli ilanların yapılması hakkında
titiz davranılması gerekmektedir.
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DİJİTAL TOPLUM VE ZYGMUNT BAUMAN’IN SOSYAL TEORİSİ
DIGITAL SOCIETY AND SOCIAL THEORY OF ZYGMUNT BAUMAN

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa SOLMAZ
İnönü Üniversitesi
Öz
Dijital olarak adlandırılan iletişim araçlarının neler olduğu, onların gelişim tarihinin nasıl bir
seyir izlediği araştırmanın amacını oluşturmamaktadır. Bizim amacımız dijital dünyanın
sosyolojisini yapmaktır. Bu noktada da Bauman’ın görüşleri sınıflandırılarak toplumsal ilişkiler
ve kurumlar dahilinde verilmeye çalışılmıştır. Bauman’ın eserlerine ve benzer şeylerden
bahseden araştırmacıların metinlerine, yine Bauman’ın görüşlerini desteklemeleri için müracaat
edilmiştir. Dolayısıyla kullandığımız metodoloji, doküman incelemesi yöntemi olmuştur.
Teknolojik gelişmeye direnmenin toplumları geri bıraktığı, bundan dolayı da onunla
uzlaşmamız gerektiği anlaşılmıştır. Sağlıklı uzlaşının ise teknolojik gelişmeleri olumlarken ya
da karşı çıkarken merkeze almamız gereken ilkelerin tesis edilmesiyle mümkün olacağı
düşüncesine varılmıştır. Teknolojik gelişmeler konusunda “diğer canlı varlıklarla birlikte
insanın sağlığının” ve “bütün canlıların eylemselliklerinin, insan için ise özgürlüğünün ya da
iradi özerkliğinin” aşılmaması gereken iki ilke olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Dijital toplum, dijital ekonomi, dijital gözetim, dijital aşk, Bauman

Abstract
The purpose of the research is not what tools called digital are and how history of their
development has follow a course. Our aim is to make the sociology of the digital world. At this
point, Bauman's opinions were classified and tried to be given within social relations and
institutions. Bauman's works and the texts of the researchers who talked about similar things
were also applied to support Bauman's views. Therefore, the methodology we used has been
the document review method. It has been understood that resisting to technological
development has left societies behind, and therefore we have to compromise with it. The idea
is that a healthy compromise will be possible by establishing the principles that we need to take
into the center while affirming or opposing technological developments. Concerning
technological developments, it has been concluded that “human health together with other
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living beings” and “the actualities of all living things, especially freedom or voluntary
autonomy for human beings” should not be exceeded.
Keywords: Digital society, digital economy, digital surveillance, digital love, Bauman
Giriş
Sosyoloji literatüründe Bauman kadar yaşanılan gerçekliğe temas eden başka bir
sosyolog var mıdır, tartışılır. Bauman’ın sosyal teorisi her yönüyle içinde yaşadığımız güncel
gerçekliğe dokunan, onu anlamaya çalışan bir niteliğe sahiptir. İşte araştırmamızın amacı
bireysel ilişki biçimlerimizi, kurumsal örgütlenmelerimizi, toplumsal yapımızı derinden
etkileyen dijital dünyayı Bauman’ın teorisinden hareketle anlamaya çalışmaktır. Bauman’ın ve
Lyon’un dedikleri gibi “Sosyolojinin artık dijitallikle uzlaşması gerekiyor; aksi takdirde büyük
önem taşıyan kültürel faaliyet yığınlarını araştırmakta ve teorize etmekte isabetli
davranamayacaktır.” (Bauman-Lyon, 2016: 48).
Sosyolojinin güncel olarak içinden geçmekte olduğumuz ve bizi tedirgin edici1 süreçlere
artık daha fazla gözü kapalı kalamaz. Yaşadığımız şeyleri anlamlandırmamız noktasında bize
sağlıklı ve doğru bilgi sunmak zorundadır. Korkarız ki bunu başaramazsa, ortadan kalkması
durumunda hiçbir eksiklik hissetmeyeceğimiz gibi boşalttığı yer de hemen bir başka disiplin
tarafından doldurulacaktır.
Dijital Dünyanın Ekonomisi
Dijital dünya konusunda Bauman’ın önemle değerlendirdiği konulardan birisi içinde
yaşadığımız ekonomik ilişkilerdir. Bugün ekonomik işlemlerin büyük bir kısmı maddi meta
hareketine bağlı olmaksızın dijital dünyada gerçekleşmektedir. Böyle bir zamanda sermaye ve
enformasyon sahiplerinin artık nerede olduklarının bir önemi yoktur (Bauman, 2012a: 25).
Ekonomik işlemlerin yapılabilmesi için bir dosya, taşınabilir bilgisayar ve cep telefonu
yeterlidir (Bauman, 2005: 38).
Bauman’ın öne sürdüğü şeyler günümüzü anlamak açısından oldukça önemlidir. 2019
yılının Aralık ayından itibaren önce Çin’in Hubei Eyaleti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan daha
sonra da bütün dünyayı saran covid-19 virüsünün neden olduğu salgın sebebiyle birçok alışveriş
merkezi, mağaza vb. yerler kapatıldığı için internetten daha fazla alışveriş yapar hale geldik.
“Evde Kal!”, “Evde Hayat Var!” uyarıları nedeniyle çok büyük oranda dışarı çıkamadığımız şu
günlerde ekonomik işlemlerimizin birçoğunu dijital ortamda gerçekleştirmekteyiz. Fakat işin
doğrusu pandemi sürecinden önce de hesap ve bankacılık işlemleri, fatura ödemeleri, yemeiçme ve gıda siparişleri, mobilya ile elektronik araç-gereç alımı ve satımları, kitap alma

Özellikle covid-19 salgını, dijital toplum tartışmalarının yaygınlaşması ve bizim bu değişimler hakkında yeterli
ve sağlıklı bilgiye sahip olmamız anlamında söylenilmiştir.
1
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işlemleri, araba (Arabam.com’u, Sahibinden.com’u düşünebilirsiniz), arsa, konut vb. alım
satım işlemleri ve daha birçok şey dijital ortamda zaten yapılabilir hale gelmiştir.
Günümüzün sermaye biçimi de tarihin daha önceki dönemlerinde epey farklılaşmıştır.
Alıştığımız mülkiyet biçimleri ev, arsa, araba vb. idi. Somut mülkiyet nesnelerine sahiptik.
Dijital dünyada artık sermayenin biçimi daha soyut hale gelmiştir. Bauman geleceğin
sermayesinin maddi nesnelerden çok fikirlerle ilişkili olduğunu öne sürer. Ona göre bir fikir
sadece bir kez üretilir ve daha sonra prototipin çoğaltılmasına katılan insanların sayısına değil,
alıcıların, müşterilerin yani tüketicilerin sayısına bağlı olarak servet kazandırmaya devam eder
(Bauman, 2005: 39). Facebook’u2, Instagram’ı3, Google’ı4 vb. daha birçok dijital ortam
araçlarını düşünen, tasarlayan insanların bugün edindikleri sermaye miktarını hesaplayabiliyor
muyuz? Youtube’un ve daha birçok programın, dijital programın sağladıkları içeriklerin,
hizmetlerin mülkiyet konusu haline geldiğini görüyoruz.
Sermayenin maddi olmaklıktan uzaklaştığı görüşü bugün bahsedilen dijital para
biçimleriyle yakından ilişkilidir. Tarihin daha önceki dönemlerinde para olarak altın ve gümüş
sikkeler, daha sonra madeni paralar, en son kâğıt paralar üretilmişti. Oysa biz bugün dijital
dünyada

başka

para

biçimleriyle,

bitcoin

tarzı

yeni

paralarla

karşı

karşıyayız

(https://bitcoin.org/tr/). Ya da Facebook’un “Hediye Kart” uygulamasının artık baya baya bir
kredi kartına dönüşmesine, onunla birçok yerde alışveriş yapılmasına tanık oluyoruz
(http://www.elektrikport.com/universite/facebook-hediye-kartı/7923#ad-image-0).
Dijital Dünyanın Gözetlenme Biçimleri
Modern devletlerde egemenlik biçimleri somut zeminler üzerine kuruluyordu. Yöneten
veya yönetenler, onların koruyucuları olan ordular, bürokrasi vb. egemenlik araçları vardı.
Bugün egemenlikler de Bauman’ın sıklıkla hakkını teslim ettiği Castells’in belirttiği gibi ağlar
içerisinde gerçekleşmektedir (Castells, 2016: 74; Bauman, 2012b: 129-130; Bauman, 2013:
129) Bizlere özgürlük ve demokratik bir ortam sunar gözüken sosyal medya araçları ve internet
tabanlı teknolojiler Bauman açısından önemli gözetleme araçlarıdır.
Amazon’da yapmış olduğunuz aramalar, daha sonra bir araya getirilerek karşınıza “sizin
için önerilen listeler” şeklinde çıkar ki bu durum internet ortamındaki yapmış olduğunuz
aktivitelerin kayıt altına alındıklarını ve daha öncekilerle birleştirildiklerini gösterir. Google’de,

2020 itibariyle 632 milyar dolardır (https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dunyanin-en-degerli-10-sirketinden-7siteknoloji-sirketi/1708989).
3
2018 itibariyle 100 milyar doların üzerindedir (https://www.milliyet.com.tr/teknoloji/instagramin-piyasa-degeri100-milyar-dolari-asti-2695303).
4
2020 itibariyle Google’ın çatı şirketi Alphabet’in değeri 1 trilyon doları aşmıştır
(https://tr.euronews.com/2020/01/17/googlein-cati-sirketi-alphabetin-piyasa-degeri-1-trilyon-dolar-gecti)
2
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Facebook’ta ve Instagram’da aramış olduğunuz kelimelerin veya ilanların benzerini bu
web teknolojileri karşınıza getirir (Bauman-Lyon, 2016: 28).
Daha önemlisi sosyal medyada beğendiğiniz içerikler, yapmış olduğunuz yorumlar ve
paylaşımlar hangi görüşe, nasıl bir yaşam tarzına sahip olduğumuzu ele veren izlenimler
oluştururlar (Bauman-Lyon, 2016: 42). Bugün güvenlik eksenli araştırmalarda öncelikle sosyal
medya hesaplarına bakılmasının sebebi de budur. Tabiri caizse “paylaşımızını söyleyin, size
kim olduğunuzu söyleyeyim” düşüncesinin cisimleşmesine sahip olmaktayız.
İşin daha ilginci bugün insanların kendileri gözetlenmek istiyorlar. Daha çok insan
tarafından beğenilmek, takip edilmek istiyorlar. Bundan dolayı da sosyal medya profillerinden
sürekli olarak gezip-gördükleri yerleri, yiyip-içtikleri yemekleri vb. daha birçok şeyi gözümüze
soka soka paylaşıyorlar. Çünkü onlar ne kadar görünür hale gelirlerse ve ne kadar çok
beğenilirlerse diğer insanlardan sıyrılarak “ben varım” diyebileceklerini de biliyorlar.
Descartes’ın “Düşünüyorum öyleyse varım” sözü bugün “görülüyorum (izleniyorum, fark
ediliyorum, kaydediliyorum) öyleyse varım”a dönüşmüştür (Bauman-Lyon, 2016: 49; Akikol,
2018: 14; Dönmez, 2016: 784).
İnsanların gözetlenme istemlerinden kaynaklı gözetim için Bauman, Thomas
Mathiesen’e dayanarak sinoptikon kavramını kullanır (Bauman, 2012a: 56-57; 2012b: 80-81)
Modern toplumun gözetim toplumu olduğunu öne süren Foucault, onu en iyi ifade eden şeyin
“panoptik” mimari olduğunu savunuyordu. Esasında Bentham’ın geliştirdiği bu mimari,
merkezinde bir kulenin olduğu bulunduğu etrafının ise mahkumların hücreleriyle çevrili olduğu
oval yapıyı ifade ediyordu. Her mahkumun hücresinin iki penceresi vardı, bunlardan birisi
dışarıya ikincisi içeriye yani kuleye taraf bakıyordu. Dışarıya bakan pencereden içeriye giren
ışık hücrenin içerisini aydınlatıyor, kuleye bakan pencere dolayısıyla da mahkumun ne yaptığı,
nasıl davrandığı görülüyordu. Kulenin üstündeki odanın penceresinin çekili perdesi nedeniyle
içeride bir kimsenin olup-olmadığını, varsa bile onu gözetleyip-gözetlemediğini bilmediği için
mahkum sürekli olarak davranışlarını denetlemek zorundaydı (Foucault, 2011a: 181; Foucault,
2011b: 135). Bu anlamda panoptik gözetim zorlamaya dayanırken sinoptikon gönüllülüğe,
rızaya, bizatihi gözetlenme isteğine bağlıdır. İkinci olarak panoptik gözetimde somut bir mekân
söz konusu iken sinoptik mekân dijital bir uzamdır. Üçüncü olarak panoptik gözetimde azınlık
çoğunluğu gözetliyorken, sinoptikonda çoğunluk azınlığı denetliyor.
Dijital Eğitim
Eğitimin ve öğretimin başlangıcı bundan çok daha öncesine, Sumerler’e kadar uzanır.
Onlardan kalan tabletlerden ötürü okulların ve sınıfların nasıl olduklarına, öğretmenlerin ve
öğrencilerin rollerine ve daha birçok malumata sahibiz. O dönemden itibaren geçerli olan
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eğitim süreci tarihin çok uzun dönemleri boyunca büyük oranda varlık sahibi insanların
alabilecekleri bir imtiyaz olmuş, ta ki sanayileşmeyle birlikte nitelikli işgücüne ihtiyaç
duyulana kadar.
Bahsedilen süreç boyunca eğitim faaliyetleri fiziksel okullarda, somut öğretmen ve
öğrencilerle birlikte sınıf ortamında icra ediliyordu. Oysa Bauman bugün eğitim sürecinin, daha
çok esnekleşen ve güvensizleşen iş ortamında dinamik kalamadığını bundan dolayı da kısa
süreli mesleki eğitimlerin, kursların, hafta sonu seminerlerinin, paket programlarının ön plana
geçtiğini savunur (Bauman, 2005: 163). Her geçen gün uzaktan ve interaktif tabanlı eğitimin
yaygınlaştığını öne süren Bauman’ın öne sürdüğü şeyleri bugün bütün gerçekliğiyle
yaşamaktayız. Uzun süredir üniversitelerde “Türk Dili, İngilizce ve İnkilap Tarihi” dersleri
zaten uzaktan eğitim vasıtasıyla gerçekleştiriliyordu. Zamanla onlara sadece uzaktan eğitim
vasıtasıyla yürütülecek olan çeşitli bölümler de eklendi. Bugün de pandemi dolayısıyla hem
üniversiteler

hem

de

Milli

Eğitim

Bakanlığı

eğitim

sürecini

uzaktan

eğitimle

gerçekleştirmektedir. İşin önem arz eden noktası, eğitimin uzun vadede zaten uzaktan eğitime
döneceği yönünde olması iken; pandeminin bütün dünyada bu süreci hızlandırmasıdır.
Dahası artık “kitap kokusunu” da alamayacağımız çünkü her geçen gün kitaplar da
dijital dünya ile bütünleşmekte, “e-book”lar önem kazanmaktadır. Binlerce, yüz binlerce
kitabın çok küçük bir flaş belleğe kaydedilerek her yere taşınabilmesi insanlar açısından büyük
bir avantaj ve kolaylık olduğundan bu eğilim güçlenmektedir. Eskiden taşıyamadığımız
kalınlığa sahip olmalarından ötürü şikâyet ettiğimiz sözlüklerin ve ansiklopedilerin yerini de
dijital dünyadaki sözlükler (Ekşi Sözlük, Tureng vb.) ve ansiklopediler (Vikipedia vb.)
almaktadır (Ünür, 2016: 4; Yavuz, 2018: 33).
Dijital Hukuk
Dijitalleşmeyle birlikte “hak” kavramı da dönüşüme uğramakta ve daha soyut şeyler
hak konusu haline gelebilmektedir. İnternetten paylaşılan içeriklerin mülkiyet hakkına
dönüşümü söz konusudur. Dijital ortamdaki paylaşılan bir içeriği istediğiniz gibi
kullanamazsınız, bu hak gaspına girmektedir. Kaynak gösterip paylaşmanız bile çoğu zaman
yeterli olmayabilir. İçerik üreticisi istemiyorsa, o içeriği kullanamazsınız. Burada önem arzeden
şey, dijital içeriğin bir mülkiyet ve dolayısıyla hak konusu haline gelmesidir. Ancak gerçekte
çoğu zaman işler karışmaktadır da. "İnternet sayfalarındaki metinlerin hakları ve dolayısıyla da
sorumlulukları kime 'aittir': yazara mı, sistem operatörüne mi, katılımcı topluluğuna mı?"
(Bauman, 2000: 230).
Yakın zamanlarda ülkemizde getirilen dijital verginin de dijital hukuk’la ilişkili olarak
zikredilmesi gerekir. Artık dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden, sesli, görsel
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veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video,
oyunlar vb.) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesinden,
izlenmesinden, oynanmasından veya elektronik cihazlara kaydedilmesinden, kullanıcıların
birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi
hizmetlerinden

elde

edilen

hasılat

dijital

hizmet

vergisine

tabi

hale

gelmiştir

(https://www.gib.gov.tr/dijital-hizmet-vergisi-uygulama-genel-tebligi-0).
Dijital Aşk veya Flört
Feodal toplumlarda egemen olan şey romantik aşktır çünkü kadın kamusal alanda
görünür değildir bundan dolayı da onunla şu ya da bu şekilde karşılaşmış bir kimse için kolayca
ulaşılabilir değildir. Ona karşı duyulan aşk da büyük oranda zihinsel olarak yaşanan ve dışsal
dünyada karşılığı olmayan, öznel his ve duygulardan oluşmuştur. Moderniteyle birlikte
Giddens’ın da zikrettiği gibi kadın çalışma yaşamına atılmakla birlikte özel alandan çıkıp
kamusal alanda görünür olmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu dönemde yaşanan aşkın biçimi de
değişmiştir. Aşk hem romantik olmaktan çıkmış ve daha somut hale gelmiştir hem de dışsal
herhangi bir ölçütten kurtulmuştur. Artık aşk yaşanan ilişkinin dışındaki bir şeyden, çocuk
üretimi veya başka nedenden ötürü değil, bizatihi ilişkinin kendisinin sağlamış olduğu doyuma
ve tatmine bağlı olarak belirlenmeye başlamıştır. Bir ilişkinin süresi başka bir şeye değil, onun
sağlamış olduğu ve tatmine bağlı olarak belirlenir. Giddens’ın (2010: 8) “saf ilişki” adını
verdiği şey, günümüzde insan birlikteliğinin egemen bicimidir. Bu yüzyılda doğmuş, büyümüş,
olgunlaşmış insanlar bu tanımla hareket ediyorlar. İlişkiyi sürdürebilmenin yegane koşulunun,
birbirlerini yeterince tatmin etmek olduğunu düşünüyorlar (Göka, 2013: 202). "Saf ilişki"
günümüzde insan birlikteliklerinin egemen biçimi olmaktadır: Elde edilebileceği umulan şeyler
için ilişkiye girilir ve partnerler, karşılıklı olarak ilişkiyi sürdürebilmek için birbirlerini
yeterince tatmin ettiklerini düşünüyor olmalıdırlar (Bauman, 2012c: 127-128). Bir ilişki tatmin
veya doyurucu olma özelliğini yitirince onun yerine bir başkası, o da tatmin edici olmasa daha
başkası geçer ve bu süreç durmazcasına devam eder. Eskiden önem kazanmış olan “ölüm bizi
ayırana kadar” anlayışı artık geçerliliğini yitirmiştir, bağlanma ve uzun süreli ilişkiler korku ve
endişe kaynağı haline gelmiş durumdadır.
Bağlanmanın egemenliğini yitirmesine ve ilişkilerin daha geçici hale gelmesine
dijitalleşmenin de eklemlenmesiyle işler daha karmaşık noktalara varmıştır. Elektronik ortamda
tek bir gecede gençlerin yaptıkları flört anne-babaların, büyükanne ve büyük babaların bütün
bir ömürleri boyunca flört edebileceklerinden daha fazla hale gelmiştir. Dahası çevrimiçi flört
ajanları tek gecelik ilişki için olası eşleri kilolarına, vücut tiplerine, etnik aidiyetlerine, tüylerine
vb. kategorilere göre sınıflandırıp sunar. Bu sayede kullanıcılar eşlerini haz almalarını
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sağlayacak şekilde çeşitli parçaları bir araya getirerek hazırlar (Bauman, 2011: 28-30).
İstedikleri boyu, kiloyu, ten rengini sağlayan daha doğrusu bu özellikleri kendisinde içeren
insanları eşleri olarak seçerler. Aradıkları hazza ve huzura ancak bu şekilde ulaşabileceğini
düşünürler. Oysa internet ortamında kurulan bu bağlar gerçek hayattakilerden daha zayıf ve
yüzeysellerdirler, bu nedenle de daha az doyurucudurlar.
Sonuç ve Öneriler
Bugüne kadar geçen zaman göstermiştir ki teknolojik gelişmelere karşı çıkan, ona
direnmeye çalışan toplumlar ne yazık ki hep geride kalmıştır. Diğer yandan teknolojik
gelişmelerin bütünüyle ekonomik refah, eşitlik, adalet, özgürlük getireceğini düşünmek de
büyük bir hata olur. Hem toplumsal hem de küresel bazda yapılması gereken şey, bilimsel ve
teknolojik gelişmelere karşı sağlam bir eleştiri zemini tesis etmektir. Hangi ilke veya faktörlere
bağlı olarak teknolojinin yol açtığı ya da açabileceği zararlara bir sınır çekebiliriz? Hangi
noktadan itibaren teknolojinin yarardan çok zarar vermeye başladığını belirleyebiliriz?
Tüm bu sorulara yanıt vermek için öncelikle dikkat edilmesi gereken şey, diğer
varlıklarla birlikte insanların yaşamlarının güvence altına alınmasıdır. Bitkilerle, hayvanlarla
vb. diğer canlılarla yaşayan insanın tüm diğerleriyle birlikte sağlığı aşılmaması gereken ilk
sınırı oluşturmalıdır. Başka deyişle ne zaman teknoloji bitkilere, hayvanlara, insanlara ve diğer
varlıklara zarar vermeye başladı, işte o zamandan itibaren her ne türden olursa olsun yaşanılan
teknolojik gelişmelere “dur!” denilmelidir.
İkinci olarak merkeze almamız gereken ilke, tüm bu yaşayan varlıkların
eylemselliklerinin kısıtlanmamasıdır. İnsan için konuşacak olursak onun özgürlüğünü
sınırlandırmaya ve denetim altına almaya başladığı zaman teknolojik gelişmelerin bu noktadan
itibaren yarardan çok zararı olduğu görüşü yüksek sesle dillendirilmelidir. Özgürlük ve özerklik
sadece ahlakın, hukukun, siyasetin temeli değildir emin olabiliriz ki hayatın anlamıdır.
Söylediğimiz şey, soyut bir akıl yürütmenin ürünü değildir. Özgürlüğümüzü veya iradi
özerkliğimizi kaybedersek artık biz kendimiz için yaşamayız, hayatı başkaları için yaşarız ki
bu da bir tür kölelikten başka şey değildir.
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ÇEMİŞGEZEK’TEKİ ALEVİ KÖYLERİ VE OCAKLARI

Ali Eren DEMİR
Munzur Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmada Tunceli’ye bağlı Çemişgezek ilçesinde bulunan Alevi köylerindeki ocaklar,
aşiretler ve inanç ritüellerinin betimsel bir çerçevesi sunulmuştur. Çemişgezek’e bağlı bulunan
tamamı Alevi olan 9 köyde, 6 ocak tespit edilmiştir. Bu ocaklar ve bağlı olduğu aşiretler
arasındaki sosyal örüntülerden hareketle, Alevi ocaklarının dağılımı ve birbiri ile sosyokültürel
ve inançsal ilişkileri incelenmiştir. Çalışmada derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır.
Katılımcılarla Alevilik, ocak ve ritüeller hakkında sorular sorulmuştur. Görüşmelerde
önemsenen husus ortamın ve aktarıcıların doğallığının sağlanmış olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Çemişgezek, Alevilik, Ocak, İnanç Ritüelleri
ABSTRACT
In this study, a descriptive framework of quarries, tribes and belief rituals in Alevi villages in
Çemişgezek district of Tunceli is presented. Six hearths have been identified in 9 villages, all
of which are Alevi, found in Çemişgezek. Based on the social patterns between these quarries
and their tribes, the distribution of Alevi quarries and their socio-cultural and religious relations
were examined. In-depth interview technique was used in the study. The participants were
asked questions about Alevism, hearth and rituals. The important point in the negotiations is
the naturalness of the environment and the transmitters.
Keywords: Çemişgezek, Alevism, Ocak, Faith Rituals
1.Giriş
Toplumsal olarak dinsel ritüelleri, bu ritüellerin tarihsel-kültürel alt yapılarının, bölgesel
mitleri, toplumun demografik yapısını göz önüne alarak din sosyolojisinin metodolojik
yöntemleri kullanılarak toplumsal bir yapı, süreç ve kültür olan din ve inanışlar anlaşılmaya
çalışılmaktadır (Kurt, 2016, s. 25). Toplumsal kurum, süreç ve kültürler incelenerek yine

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 126

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

topluma dair bir bilgi üretmek din sosyolojisinin temel amaçları içinde bulunmaktadır
(Kurt, 2016, s. 12). Nicel veya nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan din sosyolojisi
çalışmalarında genel olarak nitel yani niteleyici yöntemler kullanılmaktır. Bu nedenle gözlem
ve içinde bulunma din sosyolojisinin temel araştırma biçimleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Objektiflik ve sübjektiflik sorunu sosyal bilimlerin tüm alanlarında olduğu gibi din
sosyolojisinde de ortaya çıkmaktadır. Özellikle çalışmamızın da konusu olan Alevi
araştırmalarında objektiflik konusu oldukça yoğun tartışmalara yol açmaktadır (Dressler, 2016,
s. 4). Sosyal yapı, sosyalleşme ve kimlik gibi karmaşık ve anlaşılması güç olguların bir süreç
olarak tanımlaması ve bu nedenle içerdiği karmaşık yapı din araştırmalarında bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal kurumlar toplumsal farklılar içermektedir ve bu sosyal kurumlar dini yapı ile anlamlı
bir ilişkisi bulunmaktadır. Sosyal bir kurum olarak karşımıza çıkan ocak kavramı Alevi
toplumsal yapısı içinde önemli bir konuma sahiptir. Dini grupların çeşitli sosyal değişmeler ile
günümüzde farklılaşması bu sosyal kurumları değişime uğratmaktadır. Bu konudaki yapısal
işlevselci, çatışmacı ve yükseliş kuramları bulunmaktadır (Kurt, 2016, s. 184). Sosyal ve
toplumsal bir kurum olarak “ocak”, çeşitli işlevsel güç ve konuma sahiptir (Saltık, 2009). Alevi
toplumunda bir hukuk, adalet, yürütme ve dini misyonlar üstelenen “ocak” kurumu günümüzde
varlığını sürdürmektedir (Saltık, 2009). Modernleşme ile birlikte tüm din ve inanışlar çeşitli
değişikliklerle karşı karşıya kalmış ve inanların bireyselleşmeleri ile yok olma tehlikesi ile karşı
karşıya gelmiştir.
Tüm inanışların toplumsal bir işlevi bulunmaktadır. Bu işlevsellik toplumu bir arada
tutar ve bir kimlik kazandırır. Alevi inanışı özünde toplumsal ritüellere sahiptir. Alevi inanç
ritüelleri bireysel olarak uygulanması mümkün değildir (Bruinssen, 2015). Alevi toplumlarında
toplumdan dışlanmak yani düşkün ilan edilmek birey için yaşamın sonu anlamına gelmektedir.
Günümüzde küreselleşme, modernleşme ve bireyselliğin arttığı kent yaşamlarında tüm din ve
inanışlar belli oranlarda kan kaybetmişlerdir (Yıldırım, 2018, s. 32). İnanç ve ritüelleri genel
olarak köy yaşamında uygulanan, toplumsallaşmış bireyin varlığının söz konusu olduğu, yerel
unsurların ağır bastığı Alevi inancı şehir yaşamında büyük bir değişime uğramıştır (Yıldırım,
2018). Ocak örgütlenmeleri ise günümüzde varlığını hala sürdürmektedir ancak yaptığımız alan
araştırmalarında topladığımız verilere göre de pir, talip, mürşit ilişkileri oldukça zayıflamıştır.
Yöntem olarak çalışmaya katılanların bağlı olduğu ocak ve köyü üzerinden bir kriter
belirlenmiş ve her köyde ayrı ayrı ocak, Alevilik, ritüeller hakkında talipler ile görüşmeler
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yapılmıştır. Bu bağlamda gidilen köylerin hiçbirinde anket veya belirlenmiş sorularla bir
belirleme yapılma yoluna gidilmemiştir. Görüşmelerde önemsenen husus ortamın ve
aktarıcıların doğallığının sağlanmış olmasıdır. Görüşmeler açık uçlu sorular sorularak
gerçekleştirilmiştir.
2.Çemişgezek İlçesinde Alevilik
2.1.Araştırma Konusu Ocaklar
2.1.1.Derviş Cemal Ocağı
Seyyit Cemal olarak da bilinen Derviş Cemal, Hacı Bektaşi Veli Dergâhında yetişmiş
dervişlerden biridir (Saltık, 2009). Seyyit Cemal, Hacı Bektaşi Veli’nin vefatından sonra,
Kütahya’nın Altıntaş ilçesine gitmiş ve sonrasında Tekelçik’e yerleşmiştir. Derviş Cemal’in
torunu Seyyit Erdoğan, Balıkesir Bigadiç’te yatmaktadır. Derviş Cemal’in torunlarından Seyyit
İsmail Ertuğrul soyundakiler Tunceli Pertek Sağman köyüne yerleşmişken bir kısmı ise
Hozat’ın Zankirek (Karaçavuş) köyüne yerleşmiştir (Saltık, 2009). Sonrasında Seyyit İsmail’in
torunlarının bir kısmı Hozat’ın Derviş Cemal köyünü kurmuşlardır. Derviş Cemal taliplerinin
bir kısmı bugün Eskişehir Doğançayır köyünde oturmakta ve Eskişehir-Kütahya tarafındaki
taliplerine dedelik yapmaktadır. Derviş Cemal Ocağı, Sarı Saltık ocağını mürşit bilmişlerdir1.
2.1.2.Sarı Saltık Ocağı
Sarı Saltuk, bölgede edindiğimiz bilgiye göre Seyyit Muhammet Buhari’nin 7. kuşak
torunudur. Muhammet Buhari, Nişabur Dergâhı Piri Seyit’in torunudur (Saltık, 2009). Sarı
Saltuk, bir taraftan babası Melik Şah Saltuk ve ataları Erzurum beylerinden aldığı güçle, bir
taraftan da Hoca Ahmet Yesevi okulunda okuyup edindiği bilgi ve bilinçle ünü oldukça
yayılmıştır. Sarı Saltuk torunlarından Şerif Hızır ve ailesi, amcası Seyyit İsmail’in
öncülüğünde, bir gurup talipleri ile birlikte gelip Hozat’ın Ağveren köyüne yerleşmiştir (Saltık,
2009).
2.1.3.Seyit Seyfettin Ocağı
Tunceli’de merkezi bulunan 7 ocaktan biri olan Seyit Seyfettin Ocağı’nın merkezi
Tunceli’nin Ovacık ilçesi Dedeağaç köyünde bulunmaktadır. Seyit Seyfettin aynı zamanda Piri
Sevdin olarak da bilinmektedir. Bazı kaynaklarda Seyyit Seyfettin Ocağının 12 İmamların
yedincisi olan İmam Musa Kâzım’ın soyundan geldiği belirtilmekte ve bunun kanıtı olarak da

1
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Seyyit Seyfettin’e verilen ve II. Mahmut tarafından onaylanan bir secere gösterilmektedir
(Saltık, 2009). Seyyit Seyfettin’in torunlarının bir kısmı, Seydili köyünü terk ederek dağlık
köylere göç etmiş, bir kısmı ise Tunceli Pilvenk (Dedeağaç) köyüne yerleşmiştir (Saltık, 2009).
Seyyit Seyfettin Ocağı, bir rehber ocağıdır2. Seyit Seyfettin Ocağı mensupları mürşidi olarak
Ağuçan Ocağını; pirleri olarak Şeyh Ahmet Ocağını görmektedirler3. Seyit Seyfettin Ocağı
talipleri Pertek’in Kayabağ, Yalınkaya, Sürgüç, Beydamı, Kevirkan, Yerindek, Bakırlı
köylerinde ve Pertek’e bağlı Dere Nahiyesinde bulunmaktadır4. Elazığ’da Uzuntarla,
Kürdemlik, Salkaya, Çakıl, Koruk, Sun köylerinde ise ocak talipleri bulunmaktadır5. Ayrıca
Çemişgezek

Kıraçlar

ve

Payamdüzü

köylerinde

Seyyit

Seyfettin

Ocağı

talipleri

bulunmaktadır6.
2.1.4.Kureyşan Ocağı
Seyyit Mahmut olarak da bilinen Kureyşan, Tunceli’de yaşamış, daha sonra Akşehir
yerleşmiştir. Bölgedeki anlatıya göre “Seyyit Mahmut Akşehir’de yanında 300 Mevlevi dervişi
ile bir gün Hacı Bektaş Veli’yi ziyarete gitti. Bir aslana bindi. Elinde kamçı yerine bir yılan
vardı. Hacı Bektaş Veli: “Kimdir bir canlı varlığa binmiş gelen? Biz cansız varlığa binelim”
dedi. Kızılca Helvat yakınında bir Kızıl Kaya vardı. Hacı Bektaş Veli bu Kızıl Kayaya binip;
“Yürü!” dedi. Kaya bir kuş biçimine girerek yürüyüp, Mahmut Hayrani’yi karşıladı. Mahmut
Hayrani bunu görünce yaptığından utandı. Aslandan yere indi. Yılanı da yere attı. Hünkâr ona
dedi ki: “Canlıya herkes binip yürütür. İş cansızı yürütmekte.” Seyyit Mahmut, onun ellerine
kapandı.”.7
2.1.5.Baba Mansur Ocağı
Baba Mansur rivayete göre düşmanlarından kaçıp, Anadolu’ya gelerek Muhundu’da bir
mağarada bir süre saklanmış, daha sonra gizlendiği yerden çıkıp, ocak merkezinin bulunduğu
yere gelerek, orada bir ev yapmaya başlamıştır. Evi yaptığı sırada Musahibi Kureyş Baba onu
ayıya binerek ziyarete gelmiştir. Baba Mansur da musahibini karşılamaya çıkınca, yapmakta
olduğu duvar da onunla birlikte yürümüştür. O duvar hala Cem evinin iç kısmında muhafaza
edilmektedir8. Bugün Mazgirt, Pülümür, Ovacık ve Çemişgezek’te Baba Mansurlular

2
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bulunmaktadır. Çemişgezek Anıl ve Toratlı köylerinde Baba Mansur Ocağı talipleri
bulunmaktadır.
1.6.Ağuçan Ocağı
Asıl adı Seyit Temiz olan Ağuçan, Seyit Lokman’ın torunudur. Doğum ve ölüm tarihi
tam bilinmeyen Ağuçan Ulu Pirlerle Ahmet Yesevi okulunda okuduğu rivayet edilmektedir.
Bölgedeki anlatıya göre Seyit Lokman’ın torunları Seyyit Temiz ve Seyyit Can Elazığ’a
gelmiştir. Harput Beylerinin yanında ağu içip bir damlasını parmağından geri fincana bal olarak
akıttığı için Seyit Temiz, Ağuiçen olarak anılmaktadır. Ağuiçen daha sonrasında Elazığ Sün
köyüne yerleşmiştir. 13. yüzyılda Baba İshak İsyanı’na katılmıştır. Moğol bir komutana elçi
olarak gönderilen Seyit Temiz burada katledilmiştir. Seyit Temiz’in dört oğlu bulunmaktadır:
Koca Seyyit, Köse Seyit, Mir Seyit ve Mençek Seyyit9. Koca Seyyit ile Seyyit Temiz’in
mezarları Elazığ Sün köyünde bulunmaktadır. Daha sonra Seyyit Mençek Hozat’ın Bargıni
(Karabakır) köyüne yerleşmiştir. Seyyit Mençek’in Bargınideki ziyareti üzerinde kurbanlar
kesilip mumlar yakılmaktadır. Ağuiçen Ocağı’nın merkezi Bargini’dir. Çemişgezek Doğan
köyündeki Deli Yusuf Ziyareti ise Seyyit Mençek torunlarından Deli Yusuf’un ziyaretidir.10

2.2.Araştırma Konusu Köyler
2.2.1. Kıraçlar
Çemişgezek ilçesine bağlı bir köydür. Nüfusun tamamı Alevidir. Kıraçlar köyünün eski
ismi “Xıdıros”tur11. Tarihsel belge ve dökümanlar köyün eski isminin Hıdıroz olduğunu
kaydeder. Köyün adı Türkçe "Hıdır oymağı" anlamına gelir. Tunceli iline 155 km, Çemişgezek
ilçesine 31 km uzaklıktadır.
Kıraçlar köyünde 35 hane bulunmaktadır. Bu hanelerin yaklaşık olarak 10 tanesi yaz
mevsiminde köye gelmektedir. Köyün büyük bir kısmı Kureyşan Ocağı talibidir12. Kıraçlar
köyünde Seyit Seyfettin Ocağı mensupları da bulunmaktadır13. Kıraçlar köyünde dede
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bulunmamaktadır. Cem ve kurban ritüellerinin merkezde bulunan cem evinde ve Kırklar
Mekanı olarak bilenen ziyarette yapılmaktadır14.
Köydeki Kureyşan Ocağı taliplerinin bir kısmı bundan yaklaşık olarak yüz sene önce
Şanlıurfa ve Sivas’tan köye gelmişlerdir15. Şanlıurfa’dan gelen yaklaşık beş hane daha sonradan
Kureyşan Ocağının talibi olmuşlardır16. Şanlıurfa’dan gelen bu aileler daha önceden Sünni olup
daha sonradan Alevi olmuşlardır. Yaklaşık 8 hane ise Sivas’tan Kıraçlar köyüne gelmiş bulunup
Kureyşan Ocağı mensubu olmuşlardır. Hala yaklaşık olarak köyde 7-8 hane Sivaslı aile
bulunmaktadır17.
Köyde ilkokul bulunmaktadır. Köyün içme suyu ve kanalizasyon şebekesi vardır. Köye
ulaşımı sağlayan yol asfalt olup, köyde elektrik ve telefon hatları vardır. Köyün ekonomisi
tarım, hayvancılık ve balıkçılığa dayalıdır.
2.2.2. Tekeli
Tekeli köyü, Tunceli ili, Çemişgezek ilçesine bağlı bir köydür. Nüfusun tamamı
Alevi’dir. Köyün eski adı Ahtük'tür. Köyde eskiden Ermeniler yaşamış olup, Minas ve Yerits
Mangants adına iki kilisesi bulunmaktadır. Eski adı Brastik yeni adı Taşlık ve eski adı Eynik
yeni adı Çizmeli olan 2 mezrası bulunmaktadır. Tunceli iline 139 km, Çemişgezek ilçesine 15
km uzaklıktadır. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Tekeli köyünde Derviş Cemal Ocağı talipleri bulunmaktadır18. Tekeli köyünde,
Karaballı veya Karabalılar diye bilinen Karabalı aşireti mensupları bulunmaktadır19. Yaklaşık
olarak 60 hane bulunan köyde taziye ve cem evi olarak eski ilkokul kullanılmaktadır. Tekeli
köyünde Hızır ayında ve Muharrem ayında taziye evi olarak da kullanılan ilkokulda cem
bağlanmakta ve yemek verilmektedir20. Tekeli köyü Çemişgezek, Tunceli, Elazığ ve Sivas’a
göç vermiştir21.
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2.2.3.Toratlı
Tunceli ili, Çemişgezek ilçesine bağlı bir köydür. Köy nüfusunun tamamı Alevi’dir22.
Toratlı köyü yaklaşık olarak 40 haneden oluşmaktadır. Tunceli iline 135 km, Çemişgezek
ilçesine 12 km uzaklıktadır. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyün eski ismi
Dekke'dir, ismi Ermenice'den kalmadır23. Köyün Karagedik diye bir mezrası bulunmaktadır.
Köyde Derviş Cemal Ocağı, Sarı Saltık Ocağı ve Baba Mansur Ocağı talipleri
bulunmaktadır24. Köyde Derviş Cemal Ocağı talipleri çoğunlukta bulunmaktadır. Yaklaşık
olarak 20 hanenin Derviş Cemal Ocağı talibi olduğu bu köyde, yaklaşık olarak 3 hane Sarı
Saltık Ocağı talibidir25. Toratlı köyünde yaklaşık 17 hanede Baba Mansur Ocağı talipleri
bulunmaktadır26. Köyde yaşayanlar, cenaze, cem ve kurban ritüelleri için Tekeli köyüne
gitmektedirler27. Toratlı ve Tekeli köyü birbirine yaklaşık olarak on dakikalık bir mesafe
uzaklığındadır. Köy Elazığ ve Çemişgezek merkeze göç vermiştir. Sarı Saltık Ocağı talipleri
köyden göç edenler arasında ilk sırada yer almaktadır28. Göçlerin sebebi ise ekonomik
temellidir.

2.2.4.Anıl
Tunceli ili, Çemişgezek ilçesine bağlı bir köydür. Köy nüfusunun tamamı Alevi’dir.
Anıl köyünde yaklaşık olarak 8 hane bulunmaktadır. Tunceli il merkezine 137 km, Çemişgezek
ilçesine 14 km uzaklıktadır. Aliboğazı ve Yılan Dağına yakınlığı ile bilinir. Eski ismi
Hazarik’tir. Köy eski Ermeni yerleşkesi olup köyde eski yıkık bir kilise bulunmaktadır(Surp
Yerortutyun kilisesi). Köyün Kızılevler ve Ardıge diye iki mezrası bulunmaktadır.
Köyün tamamı Baba Mansur Ocağı taliplerinden oluşmaktadır29. Cem, kurban gibi
ritüellerini Çemişgezek ilçe merkezine gelerek ya da Gözlüçayır köyüne giderek
yapmaktadırlar30.
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2.2.5.Gözlüçayır
Tunceli ili, Çemişgezek ilçesine bağlı bir köydür. Köy nüfusunun tamamı Alevi’dir.
Köyün eski adı Ermenice “Papazın Çiftliği” anlamına gelen Akrak'tır31. 20. yy başında yaklaşık
olarak 15 hane Ermeni nüfusu bulunurken ve yaklaşık 25 hane Alevi nüfusu bulunmaktaydı.
Gözlüçayır köyünde günümüze yıkıntıları kalan bir Ermeni kilisesi (Surp Hagop Kilisesi)
bulunmaktadır. Köyün önemli isimlerinden biri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk
Dersim mebusu Diyab Ağa’dır32. Tunceli iline 134 km, Çemişgezek ilçesine 11 km
uzaklıktadır. 1480 metre rakımlı köy Yılan Dağı’na yakın Bozan Yaylası’nın altında
kurulmuştur.
Bugün yaklaşık olarak 30 haneye sahip olan Gözlüçayır köyünün üç mezrası
bulunmaktadır: Kınerli, Hacıbekirli ve Çaybağı. Köy civarında koç ve koyun başlı mezarlar
gözlemlenmektedir. Gözlüçayır köyünde nüfusun yarısı Sarı Saltık Ocağı talibidir33. Geri kalan
yarısı ise Ağuçan Ocağı talibidir34.
2.2.6.Yemişdere
Tunceli ili, Çemişgezek ilçesine bağlı bir köydür. Köy nüfusunun tamamı Alevi’dir.
Geçmişte Millîlü aşiretinin kışlağı olarak kullanılmıştır. Yemişdere köyünün eski adı ise Dewdirej (uzun-ağız) olarak bilinmektedir. Eski köy yerleşim alanı Keban Baraj Gölü altında
kalmıştır. Tunceli iline 104 km, Çemişgezek ilçesine 19 km uzaklıktadır. Feribot ile Elazığ ile
Çemişgezek’i bağlayan yolun üstündedir. Köyde 35-40 hane köyün baraj gölü altında kalması
nedeni ile Sivas/Hafik’e göç etmiştir. Göç edenlerin tamamı Ağuçan Ocağı mensubudur35.
Köyde Abbasan ve Milan aşireti mensupları bulunmaktadır36. Köyün yaklaşık olarak 80
haneden oluşmaktadır. Köydeki Aleviler Ağuçan ve Kureyşan Ocağındandır37. Ağuçan
Ocağındakiler kısmen Türkmendir38. Ağuçan Ocağı talipleri yaklaşık olarak 15 hanedir39.
Buradaki Ağuçanlılar kendisini Ağuçan evladı Koç Seyit talipleri olarak görmektedirler40. Geri
kalan tüm haneler Kureyşan Ocağının talipleridir41. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa
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dayanmaktadır. Köyde, ilkokul bulunmaktadır ancak öğrenciler taşımalı ya da yatılı
eğitimden faydalanmaktadır.
2.2.7.Doğan
Tunceli ili, Çemişgezek ilçesine bağlı bir köydür. Köy nüfusunun tamamı Alevi’dir.
Doğan köyü tamamen Ağuçan Ocağı taliplerinden oluşmaktadır. Köyde yaklaşık olarak 70
hane bulunmaktadır. Deli Yusuf ziyaretinin bulunduğu köy, civar köyler tarafından sıklıkla
ziyaret edilmektedir. Talipler kendilerini Deli Yusuf Ocağı talibi olarak da gördüklerini
belirtmektedirler42. Deli Yusuf Ziyareti Pazarcık Tilkiler köyünde de bulunmaktadır43. Köy
Sivas ilinin Hafik bölgesine göç vermiştir. Tunceli iline 101 km, Çemişgezek ilçesine 22 km
uzaklıktadır. Köyün ekonomisi tarım ve öncelikli olarak hayvancılığa dayalıdır ancak
hayvancılık daha yoğundur. Köyün dağlık yapısı tarım yapmaya olanak vermemektedir.
2.2.8.Payamdüzü
Payamdüzü köyü Çemişgezek ilçesine bağlı bir köydür. Köyde Alevi ve Sünni nüfus
bulunmaktadır. Köyün asıl adı Sinsor'dur ve Ermenice olup ve anlamı “yüksek tepe”dir. Tunceli
iline 107 km, Çemişgezek ilçesine 16 km uzaklıktadır. Köyde bir adet cami bulunmaktadır.
Yaklaşık olarak 120 hane bulunan köyde 90 hane kadar Alevi bulunmaktadır. Bu 90 hanenin
yaklaşık olarak 40 hanesi Ağuçan Ocağı talipleridir44. Geri kalan hanelerin çoğu Derviş Cemal
Ocağı talipleridir. Az sayıda ise Seyit Seyfettin Ocağı talipleri bulunmaktadır45. Seyit Seyfettin
Ocağı Talipleri buraya Hozat’tan gelmiştir46. Köyde Pilvenk ve Doğan aşireti üyeleri
bulunmaktadır. Ayrıca Şavaklılar (Çukurca Köyü, Barmazlılar) aşiretinden az sayıda üye de
bulunmaktadır. Köyde geçim küçükbaş hayvancılıkla sağlanmaktadırr47. Hayvancılık daha çok
göçebe şeklinde yani kışları köyde yazları yaylada geçirilerek yapılmaktadır.
2.2.9.Paşacık
Tunceli ili, Çemişgezek ilçesine bağlı bir köydür. Köy nüfusunun tamamı Alevi’dir.
Köyün tamamı Baba Mansur Ocağı talibidir. Tunceli iline 139 km, Çemişgezek ilçesine 7 km
uzaklıktadır. Köyde yaklaşık olarak 70 hane bulunmaktadır. Köyün eski adı Otsküğ’tür ve
"yılan köy" anlamına gelmektedir. Yerel dilde eski köyün eski ismi Oskih olarak söylenmekte
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ve kelime anlamı Ermeni dilinde "Altın" olarak bilinmektedir48. Paşacık köyünde Ermeni
kilisesi kalıntıları bulunmaktadır. Kilise harabelerinin taşları ev yapımında kullanılmış ve kilise
büyük ölçüde yok olmuştur49.
3.Sonuç
Tunceli ili Çemişgezek ilçesinde Alevi inançlı nüfusun yaşadığı 9 köyde, 6 ocakta
yapılan saha çalışmasında bölgede var olan ocaklar ve taliplerinin bulunduğu köyler tespit
edilmeye ve tanımlanmaya çalışılmıştır. 9 köyün tamamında bağlı olunan ocakların talipleri
ikamet etmektedir. Bağlı olunan ocakların dedeleri Ovacık, Nazımiye ve Pertek’te
yaşamaktadır. Cami bulunan tek köy olarak Payamdüzü köyü tespit edilmiştir. Ocak talipleri
yılın belli dönemlerinde cem yapmaktadırlar. Hızır Orucu ardından Hızır Cemi ve Muharrem
Ayı 10. Gününde Muharrem Cemi düzenlenmektedir. Ancak saha çalışmasındaki köylerde
ocak talipleri son zamanlarda ilçe merkezinde yapılan cemler dışında köylerde nadiren cem
yapıldığını vurgulamaktadır. 9 köyde nüfus olarak yoğunluğu en çok olan ocak Ağuçan
Ocağıdır.
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Gezik, E. (2015). Bu yol Nereden Gelir? İ. Gürtaş içinde, Kızılbaşlık, Alevilik,
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Sözlü Kaynaklar
Kaynak 1 49 Yaşında, Talip, Lise Mezunu Kıraçlar Köyünden
Kaynak 2 57 Yaşında, Talip, Lise Mezunu Kıraçlar Köyünden
Kaynak 3 51 Yaşında, Memur, Lise Mezunu Kıraçlar Köyünden
Kaynak 4 54 Yaşında, Çiftçi, Talip, Lise, Kıraçlar Köyünden
Kaynak 5 61 Yaşında, Çiftçi, Ortaokul, Tekeli Köyünden
Kaynak 6 47 Yaşında, Çiftçi, Talip, Okuma Yazma Biliyor Tekeli
Kaynak 7 45 Yaşında, Çiftçi, Talip, Toratlı Köyünden
Kaynak 8 45 Yaşında, Serbest Meslek, Talip, Lise Mezunu, Toratlı Köyünden
Kaynak 9 51 Yaşında, Serbest Meslek, Talip, Lise Mezunu Toratlı Köyünden
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Kaynak 10 41 Yaşında, Çiftçi, Talip, Lise Mezunu Anıl Köyünden
Kaynak 11 62 Yaşında, Çiftçi, Talip, Gözlüçayır Köyünden
Kaynak 12 53 Yaşında, Çiftçi, Talip, Serbest Meslek, Lise Mezunu Gözlüçayır Köyünden
Kaynak 13 47 Yaşında, Memur, Lise Mezunu, Gözlüçayır Köyünden
Kaynak 14 57 Yaşında, Çiftçi, Talip, Yemişdere Köyünden, Orta Okul Mezunu
Kaynak 15 56 Yaşında, Serbest Meslek, Yemişdere Köyünden, Talip, Orta Okul Mezunu
Kaynak 16 63 Yaşında, Çiftçi, Talip, Doğan Köyünden
Kaynak 17 48 Yaşında, Dükkân Sahibi, Talip, Doğan Köyünden, Orta Okul Mezunu
Kaynak 18 57 Yaşında, Çiftçi, Talip Doğan Köyünden
Kaynak 19 53 Yaşında, Dedelik Yapıyor, Doğan Köyünden
Kaynak 20 56 Yaşında, Dedelik Yapıyor, Lise Mezunu, Payamdüzü Köyünden
Kaynak 21 55 Yaşında, Siyasi Bir Partinin İlçe Başkanı, Paşacık Köyünden, Talip, Lise
Mezunu
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MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR:
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA BİR UYGULAMA

Yazar Sertaç Zobu
İstanbul Gedik Üniversitesi
İkinci Yazar Melek Yurdakul
İstanbul Gedik Üniversitesi
ÖZET
Havacılık endüstrisinde, ulusal taşıyıcıların mülkiyeti, kapasite paylaşımı, fiyat
kontrolleri ve pazara erişim konularında liberalleşme havayolu şirketleri arasında daha fazla
rekabete yol açmıştır. Tüm havayolu taşıyıcılığı yapan şirketler müşteri memnuniyetinin ve
kalite algısının önemli olduğunu kabul etmekte ve bununla ilgili düzenlemeler yapmaktadır.
Ancak hizmet sunumu sırasında bazı hatalar ve şikayetler oluşabilmektedir. Yapılan
araştırmalar, bu hata ve şikayetlerin kaynağının havayolu şirketi, yolcu veya her ikisi de
olabildiğini göstermektedir. Şirketlerin, müşterilere sunulan ortalama hizmet kalitesinde bir
azalma olduğunda ya da şikayetler aldığında bunlara çözüm odaklı yaklaşması gerekmektedir.
Müşteriler, havayolu seyahatlerinde nelerin yanlış gittiğinin farkında olabilmektedirler.
Kötü hava koşulları, mekanik sorunlar, havaalanı gecikmeleri ve rezervasyon sorunlarının hoş
olmayan bir deneyime neden olduğu söylenebilir. Bunun yanında, havayolu şirketlerinde en sık
rastlanan şikayetler; personelin bilgisizliği, uçak rötarları, kredi kartından fazla ücret tahsil
edilmesi, firmada çalışanların kabalığı, uçak değişikliğidir. Havayolları, verimliliklerini
maksimize etmek için uçuşlara fazladan rezervasyon yapabilmekte ve bu durumda bazı yolcular
zorunlu olarak bir sonraki uçuşa aktarılabilmektedir. Hasarlı veya yanlış yönlendirilmiş bagaj
ve zayıf müşteri hizmetleri olasılığı her zaman vardır.
Literatürde

özellikle

havayolu

müşterilerinin

sadakati,

memnuniyet

veya

memnuniyetsizliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve müşteri gözünden, havayolu
sektöründe bulunan firmaların müşteri ilişkileri yönetimine yaklaşımının saptanması çokça
açıklanmıştır. Bu nedenle bu çalışmada havayolu şirketlerine gelen şikayetler analiz edilip,
müşteri şikayetlerinin çözüme ulaştırma yolları değerlendirilmiştir. Araştırmanın özgünlüğü
daha önce bu konuyu havayolu acenteleri üzerinden yapan bir çalışmaya rastlanılmamış
olmasıdır. Bu kapsamda; şikayet türleri, çözüm odaklı yaklaşım ve şikayetlerin ulaşma
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biçimleri boyutları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek ve hipotezleri
test etmek amacı ile regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz ve testler sonucunda, şikayet
türleri, çözüm odaklı yaklaşım ve şikayetlerin ulaşma biçimleri boyutları arasında, pozitif ve
anlamlı ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.
Bu çalışmada havayolu taşımacılığında müşteri şikayetleri ve çözüm odaklı yaklaşımlar
araştırılmıştır. Çalışmada birincil verilerden faydalanılarak bu doğrultuda anket yöntemi
uygulanmıştır. Ölçeklerin yer aldığı anket formları önceden hazırlanmış ve çalışmada
araştırılan havayolu acentelerine online uygulanmıştır. Bu bağlamda, İstanbul ilinde yer alan
havayolu acentelerinden rassal olarak seçilen 400 havayolu acentesine anket çalışması
yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS programı ile analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havayolu, Şikayet, Çözüm, Şikayet Yönetimi, Hizmet Sektörü.
GİRİŞ
Değişen yaşam tarzları ve öncelikler nedeniyle, dünyanın dört bir yanındaki insanlar
günümüzde seyahat etmeye çok fazla eğilimlidirler. Yeni fikirleri ve yeni yerleri keşfetmeye
ve deneyimlemeye açıktırlar. Bu durum, hedeflerde ve rotalarda bir artışla global hava
yolculuklarında büyük bir baskı ve iş yüküne sebep olmuştur. Havayolu endüstrisi, maliyetleri
düşürmek, talebi karşılamak ve kalite standartlarına ayak uydurmak için birçok zorlukla
karşılaşan dinamik bir değişimden geçmektedir. Bu aynı zamanda müşteri algısı ve hizmet
kalitesi beklentisini de artırmıştır. Yoğun rekabet ve dolayısıyla müşteri için daha fazla
alternatif, artan talepleri karşılama ve çeşitli pazarlarda farklılaşma çabaları görülmektedir.
Hava taşımacılığı endüstrisi diğer taşımacılık sektörlerine kıyasla birçok açıdan farklılık
göstermektedir. Havacılık sektörünün genel amacı, gereksiz ve müşteriler için yorucu adımları
azaltmak ve verimliliği artırmaktır. Müşteri yönetimini iyi şekilde organize etmek; maliyet,
işletme ve bakım gibi önemli iş işlevlerini kontrol etmeyi kolaylaştırarak tüm süreci otomatik
hale getirebilmektedir. Havacılık endüstrisi yüksek standartlarda filo güvenilirliğine ve
envanter seviyelerinin optimum kontrolüne sahiptir. Gelişen teknolojiyle birlikte mobil
cihazlarda uyumlu olan kullanıcılar, hareket halindeyken uçuşlarını, rezervasyonlarını kontrol
etme kolaylığına ve özgürlüğüne sahiptir.
Müşteri odaklı bir bakış açısı benimseyen bir havayolu şirketinin müşterilerinin kim
olduğunu belirlemek, sunulan hizmetin müşterilere daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini
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sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, havayolu taşımacılığında müşteri şikayetlerine
yönelik çözüm odaklı yaklaşımları araştırmaktır.
1. Müşteri Şikayetleri
Müşteri, “belirli bir işletmenin belirli bir ürününü veya hizmetini ticari ya da kişisel
amaçlar için satın alan kişi ya da kuruluş” veya “belirli bir işletmeden belirli bir ürün veya
hizmet almayı alışkanlık haline getirmiş kişi ya da kuruluş” olarak da tanımlanmaktadır
(Taşkın, 2000: 10).
Şikayetlerin ele alınmasında uzmanlara göre iki konu önemlidir. Birincisi oluşabilecek
sorunlar karşısında öncelikle müşterinin haklı olduğunu düşünerek çözüme ulaştırmak. Diğeri
de müşterinin haksız olduğu düşünülen bir konuda bile öncelikle müşterinin haklı olduğu
düşüncesiyle çözüm üretmektir. Çözmek amacıyla değerlendirilen şikayetler için en kısa sürede
çözüm bulmak ve uygulamak doğru olacaktır. İşletmenin tüm çabasına rağmen sundukları ürün
ve hizmetler bazen müşterilerinin beklentileri ile örtüşmeyebilir (Barış, 2006: 22).

Şekil 1: Şikayet Durumunda Müşteri Tepkileri
Kaynak: (Singh, 1988:102).

Şikâyet en basit haliyle müşterilerin beklentilerinin karşılanmaması durumunda ortaya
çıkan bir unsurdur. Şikayet, satış sonrasında ortaya çıkan, müşterilerin istek ve beklentilerinin
karşılanmadığını belirten, olumsuz bir geri bildirim davranışıdır. Çoğu işletme, müşteriler
tarafından gündeme getirilen şikayetleri dinlemek istemez (Aymankuy, 2011: 221).
Şikayet; bir kuruluştan ürünleri veya şikayetleri değerlendirme sürecinden duyulan
memnuniyetsizliğin bir ifadesidir ve sonuç olarak açık veya örtük bir cevap / çözüm
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beklenmektedir. Bu bağlamda şikayetler, müşterilerin bir ürün veya hizmetten duydukları
memnuniyeti kendi lehlerine ifade etmeleri, adaletsizliğe öfkelerini ifade etmeleri ve / veya
memnuniyetsizliğine neden olan işlerden memnuniyetsizliklerine neden olmaları olarak
düşünülebilir. Tüketiciler memnuniyetsizliklerini sadece satıcıya veya üreticiye değil, aynı
zamanda akrabalarına ve iş arkadaşlarına da ifade edebilirler. Şikayet bir davranış ve yanıt
olarak belirtilmektedir (Nasır, 2005: 9).
2. Havayolu İşletmelerinde Hizmet Süreci
Sivil havacılık sistemi, sivil havacılık operasyonlarını gerçekleştirmek için bir araya
gelen ve birbiriyle etkileşime giren alt sistemlerden oluşan bir bütündür. Hava taşımacılığı
işlemleri havayolu şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak havayolu şirketleri hava
taşımacılığında faaliyette bulunurken tek başına yeterli değildir. Havayolu şirketleri, hizmet
sunumunu gerçekleştirmek için havaalanı, havaalanı yer hizmetleri, catering, yakıt, güvenlik,
gümrük ve hava trafiği gibi sivil havacılık hizmetleri sunan diğer şirketlere ihtiyaç duyarlar
(Gerede, 2002: 25).

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 141

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Şekil 2: Havayolu Hizmet Süreci
Kaynak: Dökmen, 2003: 73.

Yolcular, bu safhaların her birinde verilen hizmetlerin belirli özellikleriyle etkileşime
girdiğinden, havayolu şirketi tarafından uçuştan önce, uçuş sırasında ve uçuş sonrasında verilen
hizmetlerin kalitesi, yolcunun memnuniyeti ve memnuniyetsizliği açısından büyük önem
taşımaktadır (Dökmen, 2003: 74).
3. Havayolu Firmaları ve Müşteri Algıları
Akademik çalışmalarda sadakat, hizmet kalitesi, algılanan değer, müşteri memnuniyeti
ve güven gibi konular, gelir yönetimi stratejilerini uygulayan hizmet endüstrisinde faaliyet
gösteren firmaların önemsemesi gereken ve tartışmaya açık konulardır. Havayolları gibi gelir
yönetimi stratejilerini sıklıkla uygulayan firmaların ürün ve hizmetlerindeki fiyat artışları
(bagaj ücretleri vb.) müşterilerin olumsuz geri dönüşlerine neden olmaktadır. Birçok durumda
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da havayollarının müşteri odaklı olmalarının önemi artmıştır. Çünkü havayolları mevcut,
potansiyel ve gelecekteki müşterileri ile sürdürülebilir ve karlı ilişkiler kurmak istemektedirler.
Havayolu firmaları için ürün ve hizmetleri ile müşterilerinin davranışlarını RM uygulamaları
karşısında eş zamanlı olarak değerlendirmeleri önemlidir (Rust vd., 2004).
Müşteri Memnuniyetsizliğini Önemsememe
Müşteri şikâyetlerine dikkate alan ve bunları çözüme ulaştırmaya çalışan firmalar
başarıya ulaşmaktadır. IATA tarafından yapılan bir araştırma şunları göstermiştir:
•

“Müşteri havayolundan memnun kalmamışsa, 91% oranında yeniden uçmamaktadır.

•

Buna karşın müşteriler, havayolu işletmesinin şikayetleri ile yeterince ilgilendiğine ve
çare aradığına ikna olursa, bu müşterilerin 82-95%'i işletmeyi bırakmamaktadır.

•

Şikayette bulunan müşterilerin 20%'si, eğer yöneltilen özür kabul edilirse, işletme ile iş
yapmayı sürdürmektedir.

•

Şikayet sonrasında, müşteriyi tatmin edici nitelikte çözüm yoluna gidilirse, bu
müşterilerin 70%'i o havayolu ile uçmayı sürdürmektedir.

•

Şikayetlerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturan işletmelerin müşterilerinin ise 90%'ı
işletmeyi terk etmemektedir.” (Paitsoglou, 2016: 20).
Müşterilere kulak kabartmak çok önemli olmakla birlikte bunun çeşitli yolları vardır.

Bunlardan bir tanesi, işletme yönetiminin gizli müşteri ataması ve iş alanlarına rastgele
göndermesidir. Bu çalışanları tetikte tutmakta, daha dikkatli davranmalarını sağlamaktadır.
Ayrıca, çalışanlarının motivasyonu ile yeterince ilgilenen yönetimler işletmelerin ilerlemesine
katkıda bulunabilmektedir. İşletme, kendisini tercih eden ve etmeyen tüm mevcut ve potansiyel
müşterilerle ilgilenmeli, tercihlerinin nedenlerini araştırmalıdır. Hizmetten mutsuz olanlara
yönelik hızlıca aksiyon alarak telafi ve özür yöntemleri geliştirmelidir (Vural, 2017: 65).
BULGULAR
Bu bölümde ankete katılan havayolu acenteleri ile ilgili analiz bulgularına yer
verilmiştir.
Hipotezler
Araştırmanın amacı, kapsamı ve literatür taraması sonrasında oluşturulan hipotezler
aşağıdaki gibidir;
H1- Şikayet türleri, çözüm odaklı yaklaşımları etkiler.
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H2- Şikayet türleri, şikayetlerin ulaşma biçimlerini etkiler.
H3- Şikayetlerin ulaşma biçimleri, çözüm odaklı yaklaşımları etkiler.
H4-Şikayetlerin ulaşma biçimlerinin şikayet türleri ile çözüm odaklı yaklaşımlar
arasında aracılık etkisi vardır.
Şikayet türleri, çözüm odaklı yaklaşım ve şikayetlerin ulaşma biçimleri değişkenleri
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek ve hipotezleri test etmek amacı ile
Regresyon Analizi yapılmıştır. Yapılan analiz ve testler sonucunda, şikayet türleri, çözüm
odaklı yaklaşım ve şikayetlerin ulaşma biçimleri boyutları arasında, pozitif ve anlamlı ilişki
bulunduğu tespit edilmiştir.
Havayolu Acenteleri İle İlgili Bulgular
Aşağıda anket çalışması yaptığımız havayolu acentelerinin şubeleri olup, olmadığı ve
acentede çalışanların görevlerine göre dağılımları verilmiştir.
Tablo 1: Havayolu acentelerinin şube sayısına göre dağılımı
Şubeniz var mı?

Frekans

Oran

Evet

325

%81,3

Hayır

75

%18,7

Toplam

400

100

Yapılan araştırmaya katılan havayolu acentelerinin %81,3’ünün (325 acente) şubesi
olduğu, %18,7’sinin (75 acente) şubesinin olmadığı görülmektedir. Ankete katılan acentelerin
büyük bölümünün şubesi olduğu tespit edilmiştir. Şubesi olan havayolu acentelerinin şube
sayısının 1 ile 465 arasında değiştiği, ortalama 28 şubesi olduğu ve %50’sinin şube sayısının
yedi olduğu saptanmıştır (Tablo 1).
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Tablo 2: Katılımcıların görevlerine göre dağılımı
Görevler

Frekans

Oran (%)

Acente müdürü

42

10,5

Acente sahibi

44

11

Acente Yetkilisi

152

38

Satış Temsilcisi

36

9

Yolcu Hizmetleri Memuru

40

10

Öğrenci

50

12,5

Şube Çalışanı

36

9

Toplam

400

100

Tablo 2’de katılımcıların görevlerine göre dağılımı yer almaktadır. Tablo
incelendiğinde katılımcıların %10,5 (42 kişi) acente müdürü, %11 (44 kişi) acente sahibi, %38
(152 kişi) acente yetkilisi, %9 (36 kişi) satış temsilcisi, %10 (40 kişi) yolcu hizmetleri memuru,
%12,5 (50 kişi) öğrenci, %9 (36 kişi) şube çalışanı olduğu görülmektedir. Ankete katılanların
görevlerine göre dağılımı incelendiğinde %38’lik oranla en çok acente yetkilisinin olduğu
görülmektedir.
Havayolu Acentelerine Gelen Şikayetler İle İlgili Bulgular
Bu bölümde; müşteri şikayetleri düzenli bir şekilde toplanıp, toplanmadığı, müşteri
şikayetlerinin kayıt altına alınma şekilleri, müşterilerin hizmetlerden memnun olup
olamadıkları, müşterilerin hizmetlerden memnun olup olmadıklarını izlemede kullanılan
araçları, firmanın yıllık ortalama olarak hizmetleriyle ilgili aldığı şikayet sayısı, çalışanlarını
müşteri şikayetleri hakkında haberdar edilme şekli ve sıklığı ve şikayet çözmede yararlanılan
telafi türlerinin dağılımı incelenecektir.
Tablo 3: Müşteri şikayetleri düzenli bir şekilde toplanıyor mu?
Müşteri şikayetleri düzenli toplanıyor mu?

Frekans

Oran (%)

Evet

348

87

Hayır

52

13

Toplam

400

100
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Tablo 3’te müşteri şikayetleri düzenli toplanıp, toplandığını göstermektedir. Tablo
incelendiğinde “müşteri şikayetleri düzenli bir şekilde toplanıyor mu?” sorusuna %87’si
(352acente) evet dediği, %13’ü (52 acente) hayır dediği görülmektedir. Havayolu şirketlerinin
müşteri şikayetlerini büyük oranda topladığı görülmektedir. Bu durum da şikayetleri dikkate
aldıklarını ve çözümü için veya gelecekte aynı şikayetlerle karşılaşmamak için çaba sarf
ettikleri görülmektedir.
Tablo 4: Müşteri şikayetlerinin kayıt altına alınma şekillerinin dağılımı
Şikayetleri kayıt altına alma şekilleri

Frekans

Oran

Şikayet formuna yazarak

174

43.5

Not ederek

100

25

Veri tabanına aktararak

126

31,5

Sadece dinleyerek

0

0

Toplam

400

100

Tablo 4’te araştırmaya katılan havayolu acentelerinin müşteri şikayetlerini ne şekilde
kayıt altına aldıklarının dağılımı yer almaktadır. Tablodaki şikayetleri kayıt altına alma
şekillerinin dağılımları incelendiğinde havayolu acentelerinin şikayetleri %43,5’i (174 acente)
şikayet formuna yazarak, %25’i (100 acente) not ederek, %31,5’i (126 acente) veri tabanına
aktararak kayıt altına aldıkları görülmektedir. Ankete katılan bütün havayolu acentelerinin
şikayetleri sadece dinleyerek kayıt altına almadıkları görülmektedir. Bu da acentelerin
şikayetleri ciddiye aldıklarını göstermektedir. Tablo incelendiğinde dikkat çeken önemli bir
konu da, büyük çoğunluğunun %75’lik oranla (300 acente) acente şikayetlerin daha kalıcı bir
yöntem olan veri tabanına aktarılarak ve şikayet formunda kayıt altına aldıkları tespit edilmiştir.
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Tablo 5: Şikayet çözmede yararlanılan telafi türlerinin dağılımı
Telafi türleri

Frekans

Oran

Özür dilemek

24

6,2

Açıklama yapmak

76

18,8

İndirim yapmak

50

12,5

Hediye vermek

24

6,2

Geri ödeme yapmak

200

50,0

Kupon vermek

26

6,3

Toplam

400

100

Çalışmada şikayet çözümünde kullanılabilecek telafi türleri altı maddeyle belirlenmiştir
(Tablo 5). Ankete yanıt veren havayolu acenteleri, en çok kullandıkları telafi türünün tabloyu
destekleyerek şekilde ön planla olanın özür dilemek (% 6,2) olduğunu görülmektedir. Bunu
takiben bir açıklama yapmak (% 18.8), indirim yapmak (% 12.5), hediye vermek (% 6.2), geri
ödeme yapmak (% 50.0) ve son olarak kuponlar (% 6.3) olarak sıralanmaktadır. Tablodan
görülebileceği gibi, havayolu acenteleri öncelikle parasal olmayan telafi yollarına yöneliktir.
Ancak, müşteri şikayeti bırakmazsa veya ortaya çıkan sorunun büyüklüğü oldukça büyükse,
kurumlar maddi tazminat türlerini tercih eder.
Değişkenler Arasındaki İlişki Analizleri
Bu kısımda, çalışmamızdaki üç temel değişken arasındaki ilişkilere ait analiz sonuçları
verilmiştir.
Şikayet Türlerinin Çözüm Odaklı Yaklaşıma Etkisi
H1- Şikayet türleri, çözüm odaklı yaklaşımları etkiler hipotezi için yapılan analiz
sonucuna Tablo 6’da yer verilmiştir.
Tablo 6: Şikayet Türlerinin Çözüm Odaklı Yaklaşımlara Etkisi
DEĞİŞKENLER
Şikayet Türleri

Çözüm Odaklı Yaklaşım
β
t
,503
12,259

R2
F
p

,536
152,711
,00

R2 = ,536 F= 152,711; p= ,00 olduğu için regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır.
Şikayet türlerinin, çözüm odaklı yaklaşımlardaki değişimin %54’ünü açıkladığı belirtilebilir.
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Ayrıca şikayet türlerinin çözüm odaklı yaklaşım üzerinde anlamlı bir etkisinin
gözlenmesinden dolayı H1 kabul edilmiştir.
Şikayet Türlerinin Şikayetlerin Ulaşma Biçimlerine Etkisi
H2- Şikayet türleri, şikayetlerin ulaşma biçimlerini etkiler hipotezi için yapılan analiz
sonucuna Tablo 7’de yer verilmiştir.
Tablo 7: Şikayet Türlerinin Şikayetlerin Ulaşma Biçimlerine Etkisi
DEĞİŞKENLER

Şikayetlerin Ulaşma Biçimleri
β

Şikayet Türleri

t

,512

12,402

R2

,511

F

129,412

p

,00

R2 = ,511 F= 129,412; p= ,00 olduğu için regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır.
Şikayet türlerinin, şikayetlerin ulaşma biçimlerindeki değişimin %51’ini açıkladığı
belirtilebilir. Ayrıca şikayet türlerinin şikayetlerin ulaşma biçimleri üzerinde anlamlı bir
etkisinin gözlenmesinden dolayı H2 kabul edilmiştir.
Şikayetlerin Ulaşma Biçimlerinin Çözüm Odaklı Yaklaşımlara Etkisi
H3- Şikayetlerin ulaşma biçimleri, çözüm odaklı yaklaşımları etkiler hipotezi için
yapılan analiz sonucuna Tablo 8’de yer verilmiştir.
Tablo 8: Şikayetlerin Ulaşma Biçimlerinin Çözüm Odaklı Yaklaşımlara Etkisi
DEĞİŞKENLER

Çözüm Odaklı Yaklaşım
β

Şikayetlerin Ulaşma Biçimleri

t

,802

21,132

R2

,525

F

415,352

P

,00

R2 = ,525 F= 415,352; p= ,00 olduğu için regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır.
Şikayetlerin ulaşma biçimlerinin çözüm odaklı yaklaşımlardaki değişimin %53’ünü açıkladığı
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belirtilebilir. Ayrıca şikayetlerin ulaşma biçimlerinin çözüm odaklı yaklaşım üzerinde
anlamlı bir etkisinin gözlenmesinden dolayı H3 kabul edilmiştir.
Şikayetlerin ulaşma biçimlerinin şikayet türleri ile çözüm odaklı yaklaşımlar
arasında aracılık etkisi
Dolaylı etkiler söz konusu olduğu zaman değişkenler arasında ilişkiyi sağlayan
değişkenlere

aracı

(mediator)

değişken

denir(Şimşek,

2007).

Aracılık

etkisinden

bahsedebilmek için bazı ön koşulların sağlanması gerekmektedir. Baron ve Kenny (1986)’nin
üç aşamalı aracılık etkisi olarak adlandırılan şartlar aşağıdaki gibidir(Baron ve Kenny, 1986);
1. Bağımsız değişken, bağımlı değişken üzerinde etkili olmalı,
2. Bağımsız değişken, aracı değişken üzerinde etkili olmalı,
3. Aracı değişken, bağımlı değişken üzerinde etkili olmalıdır. Aracı değişken, regresyon
analizine dahil edilmeli ve analiz sonucunda bağımsız değişken ve bağımlı değişken arasındaki
anlamlılık ilişkisi eğer son buluyorsa tam aracılık etkisi söz konusudur. Ancak bağımsız ve
bağımlı değişken arasındaki ilişki düzeyi anlamlı olarak düşerse kısmi aracılık etkisi söz
konusudur.
H1, H2, H3 hipotezlerimiz kabul edilmiştir. H4 hipotezinin yapılabilmesine olanak
sağlamıştır. H4-Şikayetlerin ulaşma biçimlerinin şikayet türleri ile çözüm odaklı yaklaşımlar
arasında aracılık etkisi hipotez için yapılan analiz sonucu aşağıda görülmektedir.
Tablo 9: Şikayetlerin ulaşma biçimlerinin şikayet türleri ile çözüm odaklı yaklaşımlar arasında
aracılık etkisi
DEĞİŞKENLER

Çözüm Odaklı Yaklaşım
β

Şikayetlerin Ulaşma
Biçimleri

,768

Şikayet Türleri
R2
F

,453

P

t
20,742
10,633
,539
421,054
,016

R2 = ,539 F= 421,054; p= ,016 olduğu için regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır.
Şikayetlerin ulaşma biçimleri ile şikayet türlerinin, çözüm odaklı yaklaşımlardaki değişimin
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%54’ünü açıkladığı belirtilebilir. Ayrıca şikayet türlerinin (β = ,453, t = 10,633; p= ,016)
çözüm odaklı yaklaşım üzerinde etkisi gözlenmiştir. β katsayısında ve anlamlılık oranında
azalış söz konusudur fakat anlamlılık etkisi kaybedilmemiştir. Şikayetlerin ulaşma biçimlerinin,
şikayet türleri ve çözüm odaklı yaklaşımlar arasında kısmi aracılığı söz konusudur. Bu durumda
H4 kabul edilmiştir.
R2 = ,539 F= 421,054; p= ,016 olduğu için regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır.
Şikayetlerin ulaşma biçimlerinin çözüm odaklı yaklaşımları %76 oranında etkilediği
belirtilebilir. Ayrıca şikayet türlerinin (β= ,453, t = 10,633; p= ,016) çözüm odaklı yaklaşım
üzerinde %45 oranında etkisi gözlenmiştir. Şikayet türlerinin çözüm odaklı yaklaşımlar
üzerindeki etkisi (β=0,50), aracı değişken regresyon analizine dahil edildiğinde 0,45 düzeyine
düşmüştür. Bağımlı değişkenin, bağımsız değişken üzerindeki etkisinde β katsayısında ve
anlamlılık oranında azalış söz konusudur fakat anlamlılık etkisi kaybedilmemiştir. Bu nedenle,
şikayetlerin ulaşma biçimlerinin, şikayet türleri ve çözüm odaklı yaklaşımlar arasında kısmi
aracılığı söz konusudur. Bu durumda H4 kabul edilmiştir.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Günümüz rekabet şartlarında müşteride memnuniyetsizliğe sebep olan faktörlerin
bulunup, bunların sebepleriyle beraber çözüm yollarının araştırılması olarak tanımlanan
müşteri şikayet yönetimi, ürün ve hizmetlerdeki hataların ve eksikliklerin giderilmesi yönüyle
de müşteri memnuniyeti için de oldukça önemli bir araçtır. Bu nedenle bir müşteriyi memnun
etmenin en iyi yolu, şikayetlerine ve memnuniyetsizlerine çözüm odaklı yaklaşmaktadır. Bu bir
şirket için çalışma prensiplerinden biri haline gelmelidir. Tez çalışmamızda, havayolu
taşımacılığında müşteri şikayetleri ve çözüm odaklı yaklaşımlar incelenmiştir.
Ankete katılan bütün havayolu acentelerinin şikayetleri sadece dinleyerek kayıt altına
almadıkları görülmektedir. Bu da acentelerin şikayetleri ciddiye aldıklarını göstermektedir.
Dikkat çeken önemli bir konu da, büyük çoğunluğunun %75’lik oranla (300 acente) acente
şikayetlerin daha kalıcı bir yöntem olan veri tabanına aktarılarak ve şikayet formunda kayıt
altına aldıkları tespit edilmiştir. Bu durum da şikayetleri dikkate aldıkları ve çözümü için veya
gelecekte aynı şikayetlerle karşılaşmamak için çaba sarf ettikleri görülmektedir.
Çalışanlar, şikayetçilerin beklentilerini karşılamak için hızlı bir şekilde uygun önlemleri
alacak şekilde eğitilmeli ve yetkilendirilmelidir. Çünkü yolcular şikayetlerini öncelikle yüz
yüze olarak ve havayolu çalışanları ile temasa geçerek iletirler. Şikayetçilerin beklentilerini en
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iyi şekilde karşılarlarsa, memnun olmayan bir müşteriyi memnun bir müşteri haline
getirmek mümkün olabilir. Bu durum şikayetleri azaltacağı gibi müşteri bağlılığını da
arttıracaktır.
Şikayet türleri, çözüm odaklı yaklaşım ve şikayetlerin ulaşma biçimleri boyutları
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek ve hipotezleri test etmek amacı ile yapılan
regresyon analizi sonucunda, şikayet türleri, çözüm odaklı yaklaşım ve şikayetlerin ulaşma
biçimleri boyutları arasında, pozitif ve anlamlı ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 3
değişkenin birbiriyle bağlantılı olması, havayolu acentelerinin her alanda dikkatli olması
gerektiğini göstermektedir. Müşterilerin şikayetlerini dinlemenin bile aslında bir çözüm yolu
olduğunun farkında olunmalıdır.
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KÜRESEL PARA POLİTİKALARININ İŞLERLİĞİ VE ALTERNATİF
POLİTİKALAR
Emek ASLI CİNEL
Giresun Üniversitesi
ÖZET
2008 küresel krizinden sonra yürürlüğe giren geleneksel olmayan para politikaları, gelişmiş
ülkeler için kısa vadeli çözümler sunsa da son zamanda dünya ekonomisinde daha da
şiddetlenen ekonomik durgunluk ve çöküntüyü engelleyememiştir. Bu durum, para
politikasının etkisizliği ve alternatif politika tartışmalarını tetiklemiştir.
Son dönemde özellikle Amerika ve İngiltere’de vergi taksitlerini dondurma, bedava internet
hizmeti sunma, vergi kesintileri, yeşil enerji yatırımlarından söz edilmektedir. Bu bağlamda,
kamu harcamalarında artış kaçınılmaz olmaktadır. Ortaya çıkan bu değişim, modern para teorisi
olarak tanımlanan ve para, harcama ve ekonomiye farklı bir boyut kazandıran düşünce şeklinin
oluşmasına yol açmaktadır. Teori Amerika, İngiltere, Kanada ve Japonya gibi dünya genelinde
parasal üstünlüğü olan gelişmiş ülkelerin harcamalarının gelirlerinden bağımsız olduğunu öne
sürmektedir. Hükümetler kendi para birimleriyle borçlandıklarında harcama yapmak amacıyla
vergi gelirlerine veya borçlanmaya gereksinim duymadan para basma yoluyla gelir elde
edebilmektedirler. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve bilgi çağının başlamasıyla birlikte
hükümetlerin piyasaya sürdükleri ölçüde para harcayabilecekleri modern para teorisinin özünü
oluşturmaktadır. Bir hükümet kendi ulusal parasını özgür bir şekilde basma yetkisini elinde
bulundurmuyorsa ancak o zaman ekonomik anlamda çöküntüye uğrayabilmektedir. Geleneksel
para politikaları ise hükümet harcamalarının borçlanmayı ciddi anlamda artırarak enflasyonu
yükselteceği inancındadır. Enflasyon kontrolden çıkıp, merkez bankasına olan güven azalırsa
temel makroekonomik göstergelerde oluşacak olan sorunların giderilmesi geleneksel para
politikaları savunucularına göre oldukça zor olacaktır.
Çalışmanın konusunu küresel kriz sonrası dünya genelinde uygulanmakta olan para
politikalarının günümüz şartları altındaki geçerliliği oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada ana
akım ekonomi teorileri ve bu teorilere alternatif olarak ortaya çıkan modern para teorisine yer
verilmiş, ekonomi politikalarının küresel anlamda geçerli olup olmadığı tartışılmış,
uygulanabilecek olan diğer alternatif politikalarla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Küresel Kriz, Enflasyon.
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GİRİŞ
2008 yılında ortaya çıkan küresel krizin ardından dünya genelinde geçerliliği olan para
politikalarının ekonomide ortaya çıkan durgunluk ve yavaşlamayı sona erdiremediği
görülmüştür. Amerika, Euro Bölgesi, Japonya ve İngiltere gibi gelişmiş ülke ekonomilerinde
geleneksel para teorilerine alternatif olarak modern para teorisi yürürlüğe girmiştir. Söz edilen
ülkelerin merkez bankaları parasal genişlemeyi tercih ederek piyasada önceden farklı
kurumlarca satın alınan hazine ve kurum tahvillerini satın almışlardır. Bu şekilde piyasada
likiditeyi artırmışlardır. Yani önce harcamaları artırıp sonra vergi toplayarak modern para
teorisinin ilkelerini bir ölçüde uygulamışlardır. Modern para teorisi parasal genişlemeden çok
mali genişlemeyi savunmaktadır. Modern para teorisi uygulayan gelişmiş ülke ekonomilerinde
ciddi ölçüde parasal genişleme görülmesine rağmen enflasyon oranları normal düzeyde
seyretmiştir.
Bir ülkenin modern para teorisini uygulayabilmesi için öncelikli olarak parasını rezerv para
haline getirebilecek gücü ve etkiyi ortaya koyması gerekmektedir. Aksi durumda ekonomisinde
sadece geleneksel para politikalarını kullanabilmektedir. Gelişmekte olan bir ülkenin yüksek
oranlı vergi geliri olmalı ve kamu harcamalarını özgürce artırabilmelidir. Ya da gelişmiş
ekonomilerden veya IMF’den borç almalıdır. Borcun verimli kaynaklarda değerlendirilerek
yatırımın artırılması ve artı değer yaratması burada dikkat edilmesi gereken önemli faktörlerdir.
Her ne kadar modern para teorisini uygulayan gelişmiş ülke ekonomilerinde modern para
teorisinin uygulanması ekonomik açıdan başarılı sonuçlar doğursa da aynı durum gelişmekte
olan ülke ekonomileri için geçerli değildir. Bu bağlamda, modern para teorisi küresel olmayan
bir yaklaşımdır.
Bugün dünya genelindeki ülke ekonomilerinde mevcut olan durgunluk ve korona virüsün
doğurduğu olağanüstü şartlar enflasyon riskini arka plana itmiş görünmektedir. Dolayısıyla,
neoklasik ekonomi kuramı temelli ana akım para politikaları etkisini kaybetmekte ve
küreselleşen yeryüzünde mevcut politikalara alternatif politikalar üretmek ve kullanmak
zorunlu hale gelmektedir.
TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARI
Para politikası denilince üç temel alt politika akla gelmektedir. Bunlardan ilki merkez
bankasının bankalarla para alış verişinde uyguladığı faizleri değiştirerek piyasa faizlerini
etkilemesi, ikincisi açık piyasa işlemleri kanalıyla bankalardan tahvil almak ya da tahvil satmak
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yoluyla piyasadaki likiditeyi düzenlemesi ve sonuncusu da bankaların topladığı
mevduattan alacağı payı aşağı ya da yukarı yönde çekerek verilebilecek kredi miktarını ve
maliyetini değiştirmesidir. Eğer merkez bankasının TL’nin dış değerini düzenleme amaçlı bir
müdahalesi varsa kur politikasından da söz edilebilir.
Para politikasını yürütme ve uygulama yetkisi merkez bankasına aittir. Merkez bankası
ekonominin içinde bulunduğu duruma bakarak, bankalarla olan parasal işlemlerinde, faizi
yükseltmesi ya da düşürmesi inancına sahipse bunu yürürlüğe koyar. Merkez bankası bağımsız
olduğu için para politikalarını uygularken hükümetin onayını alması gerekmemektedir. Bu
durumun oluşmasında para politikalarının hızla uygulanabilir olması etkilidir. Dolayısıyla para
politikasının yürürlüğe girmesi hem kolaydır hem de maliyeti fazla değildir. Para politikasının
bir başka özelliği esnek yapıda olmasıdır. Merkez bankası faizi yukarıya çektikten sonra
ekonomide yavaşlama görülürse hızla faizi aşağıya çekerek bu durumu tersine çevirebilir.
Para politikası yürürlüğe girdikten sonra ekonomi üzerinde hızla etkili olmaktadır. Merkez
bankası zorunlu karşılıkları yükseltip yürürlüğe soktuktan sonra hızla krediler yavaşlar, faizler
artar. Bu bağlamda, para politikası maliye politikasıyla karşılaştırıldığında daha üstün bir
politikadır. Özellikle son otuz yıldır dünya genelinde para politikası belirtilen nedenlerden
dolayı maliye politikasına tercih edilmektedir.
Maliye politikasının para politikası ile uyum içinde uygulanması gerekmektedir. Enflasyon
hedeflemesi gibi enflasyonla mücadele amaçlı uygulanan bir para politikası durumunda maliye
politikası da sıkı olmalı, bütçe fazlası verecek biçimde yürütülmelidir. Ekonomi politikasında
istenen sonucun alınabilmesi için bu uyum zorunludur. Dolayısıyla, küreselleşen dünyada para
politikasına ağırlık vererek maliye politikasını da para politikasını destekleyecek biçimde
yönetmek bugünkü ekonomi politikası kuramının esasını teşkil etmektedir. Kısa vadeli sermaye
hareketlerine karşı politikalar uygularken finansal sistemin yapısı ve derinliği, sermaye
hareketlerinin niteliği ve iktisadi konjonktürün durumu gibi temel faktörler göz önüne
alınmalıdır.
Şüphesiz merkez bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Dolayısıyla ülkemizde
uygulanan para politikasının amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için
enflasyon hedeflemesi rejimi uygulanmaktadır. Hükümetin de onayladığı bir enflasyon hedefi
öngörülmekte ve merkez bankası para politikası araçlarını bu hedefi tutturmak için
kullanmaktadır. Para politikasının başarısını değerlendirmek için bu hedefle ortaya çıkan
enflasyon arasındaki ilişkiyi incelemek gerekmektedir (Eğilmez, 2019).
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Merkez Bankası’nın enflasyon hedefiyle fiili enflasyon rakamlarını gösteren Tablo 1’e
bakıldığında 2009 ve 2010 yıllarında küresel krizin ortaya çıkardığı duraklama nedeniyle
oluşan kısa süreli başarı haricinde ülkemizde uygulanmakta olan para politikasının başarılı
olamadığı açık bir biçimde görülmektedir. Bu bağlamda, uygulanmakta olan geleneksel para
politikalarının dışında ekonomik başarıyı getirebilecek farklı politikaları araştırmak zorunlu
olmaktadır.
Tablo 1: TCMB Enflasyon Hedefi ve Gerçekleşme Yüzdeleri
HEDEFLENEN

GERÇEKLEŞEN ENFLASYON

ENFLASYON (%)

(%)

2002

35

29,7

2003

20

18,4

2004

12

9,3

2005

8

7,7

2006

5

9,7

2007

4

8,4

2008

4

10,1

2009

7,5

6,5

2010

6,5

6,4

2011

5,5

10,4

2012

5

6,2

2013

5

7,4

2014

5

8,2

2015

5

8,8

2016

5

8,5

2017

5

11,9

2018

5

20,3

2019

5

11,8

YILLAR

Kaynak: TCMB (2019)
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MODERN PARA TEORİSİ
İçinde yer aldığımız olağanüstü küresel konjonktür ve şartlar merkez bankalarını, alışılmışın
dışına iterek alternatif politikalar uygulamaya yöneltmektedir. Türkiye ekonomisi, küresel kriz
sonrası karşılaşmadığı biçimde iç ve dış talepte hızlı bir değişim yaşamış; kısa vadeli sermaye
girişleri, açık veren cari denge ve giderek artan kredi genişlemesinin neden olduğu risklere bağlı
olarak alternatif politika uygulamalarını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede, merkez bankası,
birbiriyle uyumlu olan çeşitli politika araçlarını birlikte yürürlüğe koyarak farklı bir politika
stratejisi belirlemiştir (Başçı ve Kara, 2007: 17). Ancak bu strateji amaçlar ve sonuçlar
açısından değerlendirildiğinde yetersiz kalmıştır. Bu bağlamda, geliştirilen teorilerden biri
modern para teorisidir.
Modern para teorisi, sermaye hareketlerinin serbest olduğu yeryüzünde paraları rezerv para
niteliğinde olan ülkelerin bütçe açığı vererek ve para basarak ekonomiyi değiştirmelerinin
enflasyon gibi problemler oluşturmayacağını öne süren bir teoridir. Teori vergi alınmadan
kamu harcamalarının artırılmasının yanlış olduğunu ileri sürmektedir. Bunun yerine harcama
yapıldıktan sonra bu harcamalar sonucunda oluşan gelirden ve işlemlerden vergi alınması
gerektiğini benimsemektedir (Eğilmez, 2020). Modern para teorisiyle ana akım ekonomi
teorisinin temelleri arasındaki fark Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2: Modern Para Teorisiyle Ana Akım Ekonomi Teorisinin Karşılaştırılması

Konu

Ana Akım Ekonomi Teorisi
Yaklaşımı

Modern Para Teorisi Yaklaşımı

Kamu

Vergilendirme veya borçlanma

Kamu harcamasının yapılması için

harcamalarının

sonrasında kamu harcaması

vergilendirme veya borçlanmaya

finansmanı

yapılması

ihtiyaç duyulmaz

Vergilendirmenin
amacı

Kamu harcamalarının finansmanı Paraya olan talebin yönlendirilmesi

Enflasyonun
denetim altında
tutulması

Para politikası kanalıyla

Maliye politikası kanalıyla

Kaynak: Eğilmez (2020)
Modern para teorisinin küresel anlamda geçerliliğini araştırmak için öncelikli olarak her ülkede
uygulanıp uygulanmayacağını incelemek gerekmektedir. Teorinin yürürlüğe girdiği ülkelere

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 157

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

yani parasal genişlemeyi gerçekleştirmiş olan ekonomiler incelendiğinde teorinin başarılı
olduğu görülmektedir. Başarının ortaya çıktığı bu ülkelerin tamamında para birimi (Dolar,
Euro, Pound, Yen) rezerv para niteliğindedir. Yani, bu ülkeler piyasaya sürdükleri parayla iç
ve dış borçlarını karşılayabilmekte ayrıca ulusal paraları dünya genelinde geçerli ödeme aracı
olmaktadır. Dağıtılan paraların bir kısmı sermaye hareketlerinin serbestisinden faydalanarak
dünyaya yayılmakta, ülkede kalmamaktadır. Bu teori, sermaye hareketlerinin serbestisinden
önce uygulansaydı dünya genelinde enflasyon ciddi anlamda yükselirdi. Önceki zamanlarda
uygulanan benzer uygulamalar enflasyon artışını beraberinde getirmiştir (Eğilmez, 2020).
Diğer taraftan rezerv para olmayan, dolarizasyon etkisinde olan, enflasyon oranı yüksek
seyreden ülkemiz benzeri bir ekonomide parasal genişleme olursa enflasyon artacak ve ulusal
para değer kaybederek dolarizasyona dönüşü hızlandıracaktır. Bu ekonomilerin paraları rezerv
para olmadığı için piyasaya sürülen para o ülke sınırları haricinde geçerli olmayacaktır.
Piyasaya sürülen para sonucunda ne dış ticaret işlemlerinde ilerleme sağlanacak ne de dış
borçlar karşılanacaktır. Dışarıdan döviz talebinde bulunmak zorunlu olacaktır Bu durum para
arzının genişletilmesi neticesinde ulusal paranın iç ve dış değerinin düşmesine zemin
hazırlayacaktır. Parasal genişleme, parası rezerv para olmayan, dolarizasyonun oluştuğu ve
enflasyonu fazla olan gelişmekte olan ülkelerde modern para teorisinin savunduğu yaklaşımdan
farklı olarak enflasyonun artmasına yol açacaktır (Eğilmez, 2020).
Modern para teorisi parası rezerv para pozisyonunda olan, dolarizasyon etkisinde yer almayan,
enflasyonu düşük oranda seyreden gelişmiş ekonomilerde başarılı olup, parası rezerv para
olmayan, dolarizasyonun görüldüğü, enflasyonu fazla gerçekleşen gelişmekte olan
ekonomilerde başarılı olmayan bir yaklaşımı benimsemektedir. Dolayısıyla, tüm ülkeler için
geçerli olmayan bir yaklaşımdır.
Modern para teorisi uygulanırken tam istihdamı gerçekleştirmek amacıyla devlet
harcamalarının finansmanı merkez bankasının piyasaya para sürmesiyle mümkün olmaktadır.
Bu anlamda geleneksel para politikaları tercih edilmemelidir. Çünkü borçlanmak faiz oranlarını
yukarı çekecek bu da özel kesimin yatırım harcamalarını frenlemesine yol açacaktır.
Vergilendirme ise özel kesimde gelir kaybı yaratarak özel harcamaların düşmesini tetikleyerek
yükselen kamu harcamasının ekonomi üzerindeki etkilerini azaltır. Teoriye göre artış eğilimine
giren özel harcamalardan doğan enflasyon vergilendirme ile kontrol altına alınabilmektedir.
Diğer taraftan artan para arzı da bono satışı yoluyla borçlanarak azaltılabilmektedir.
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Modern para teorisinin uygulanabilirliği, özellikle gelişmiş ülkeler için geçerlidir. Çünkü
hükümet ulusal para birimi üzerinden vergi topladığında o ülkede yaşayan bireyler de o para
birimini kullanmak zorundalardır. Ancak, ülkemiz gibi mevduat hesaplarının yarısı yabancı
para cinsinden olan gelişmekte olan ülkelerde bu teorinin uygulanması oldukça risklidir. Ayrıca
yaşlanan nüfus sorununu çözemeyen Japonya da para arzını artırıcı politikalarla ve kamu
harcamalarıyla ekonomide büyüme sağlanamayacağının güncel bir örneğini temsil etmektedir.
Bugün karşılaşılan olağanüstü koşullar enflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan para
politikalarını ikinci plana atmış bulunmaktadır. Artık dünya genelinde hayat kurtarmaya ve ülke
ekonomilerinin çökmesini engellemeye yönelik eğilimler baş göstermektedir. Dolayısıyla
ülkemizde yasa değişikliği yapılarak belirli bir süre ve tutarla sınırlı olacak şekilde hazineye
merkez bankasından kısa vadeli avans talebinde bulunma olanağı verilmelidir. Talep edilip
kullanılan bu tutara gösterge faiz uygulanması ve belirli bir sürenin sonunda geri ödenmesi şartı
konulmalıdır. Bu şekilde piyasaya para sürülmelidir. Ortaya çıkan yüksek borç stokuna bağlı
enflasyonist etki, ekonominin çökmeye başladığı, talebin hızla azaldığı koşullar altında çok
düşük seviyede kalacaktır (Eğilmez, 2020).
SONUÇ
Merkez bankasının uyguladığı para politikalarının temel amacı, enflasyonu azaltarak kontrol
altına almaktır. Yani, fiyat istikrarını sağlamaktır. Ancak geleneksel para politikaları ekonomik
anlamda istenen sonuçları sağlayamamıştır. Bu bağlamda ana akım ekonomi teorisi
yaklaşımına alternatif yaklaşımlar doğmuştur.
Modern para teorisine göre, enflasyon sorunu olmayan gelişmiş ülkeler ulusal paralarıyla
borçlandığında ve bu borçlar merkez bankalarının piyasaya para sürmesi kanalıyla finanse
edildiğinde ekonomik anlamda bir gelişme olabilmektedir. Ancak modern para teorisini
eleştiren iktisatçılar ekonomik durgunluk veya çöküş riski yükseldiğinde, Amerika haricindeki
gelişmiş ülkelerde faiz aracını kullanma imkanının sona ereceğini savunmakta, hükümetlerin
ekonomideki para gereksinimini gidermek amacıyla merkez bankalarına para bastıracaklarını
belirtmektedir. Bu durumda borç düzeyi yükselecek ve enflasyon da artacaktır.
Modern para teorisi dünya genelinde ortaya çıkan 2008 küresel krizinden çıkılmasında başarılı
olurken, ekonomik açıdan beklenen iyileşmeyi sağlayamamıştır. Modern para politikasının
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bugün uygulanma imkanı olmadığına inanılsa da,
özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinde hızla artan milli gelirin adaletsiz dağılımı, modern para
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teorisinin uygulanmasına yönelik eğilimi artırmaktadır. Diğer taraftan modern para
teorisinin uygulanmadığı durumda yeni alternatif maliye politikalarını hayata geçirmek zorunlu
olmaktadır. Ancak, istikrarlı bir kurumsal ortam yaratılmadıkça güçlü ve para politikalarıyla
uyumlu bir maliye politikası uygulamak olanaksızdır.
Son olarak, uygulanan para ve maliye politikalarının ülkeye ve döneme özgü bir şekilde
planlandığı, dünya genelindeki tüm ülkelerde başarılı olmayacağını belirtmek gerekmektedir.
Her ülkenin kendine özgü içyapısı, ekonomisi ve koşullarının mevcut olduğu bu noktada
unutulmamalıdır.
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6 YAŞTAN 19 YAŞA UTANGAÇ ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞ VE
BAĞLANMA DURUMLARININ BOYLAMSAL OLARAK İNCELENMESİ

Serdal SEVEN
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Ferahim YEŞİLYURT
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeynep Deniz SEVEN
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
ÖZET
Çalışma, 6 yaşında utangaçlık düzeyleri yüksek olarak tespit edilen çocukların 6-9 yaş
utangaçlık kararlılığının ve 19 yaşta bağlanma, problem davranışlarına etkilerinin incelenmesi
amacıyla boylamsal olarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 6, 7 ve 9 yaşta elde edilen
utangaçlık puanlarındaki değişim tekrarlı ölçümlerde t testi kullanılarak belirlenmiştir.
Utangaçlık düzeyleri yüksek olan 6 yaş çocuklarının 6 ve 19 yaştaki içselleşmiş ve dışsallaşmış
davranış ortalamaları yine tekrarlı ölçümlerde t testi Greenhouse-Geisser katsayısı ile
hesaplanmıştır. Ayrıca 6 ve 19 yaştaki genel grup ve utangaç grup bağlanma ortalamaları
hesaplanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu; 2006 yılında utangaçlık düzeyleri hesaplanmış olan 110
çocuk arasından 2019 yılında ulaşılabilen 26 katılımcıdan utangaçlık düzeyi en yüksek 5 kız ve
5 erkek oluşturmaktadır.

Araştırmada Tamamlanmamış Bebek Ailesi Hikayeleri Ölçeği

(TOBAH), Yakın İlişkide Yaşantılar Envanteri, Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma EnvanteriKısa Formu, Sosyal Davranış Öğretmen Değerlendirmesi, Sosyal Beceri Değerlendirme
Sistemi Öğretmen Formu ve Problem Davranış Bölümü ile yarı yapılandırılmış görüşme formu
ve öğrenci bilgi formu veri toplama araçları olarak kullanılmıştır.
Bulgular sonucunda bütün grupta 6 yaştan 9 yaşa utangaçlık puanlarının anlamlı olarak
azalma gösterdiği tespit edilmiştir. Utangaçlık düzeyi yüksek olan grupta 6 yaştan 19 yaşa
içselleşmiş problem davranışlarda anlamlı bir değişim olmadığı belirlenmiştir. Ancak
dışsallaşmış davranışlarda anlamlı bir düşüş olduğu tespit edilmiştir. Utangaç çocukların genel
gruba göre 6 yaşta bağlanma puanlarının, 19 yaşta da kaygı puanlarının daha yüksek olduğu
görülmüştür. Ayrıca 6 ve 19 yaşında genel gruba göre utangaç çocukların içsel ve dışsal
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problem davranışlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre
utangaçlığın 6 yaştan itibaren azalma gösterdiği, 6 yaşta yüksek düzeyde utangaç olanların
içselleşmiş problem davranışları devam ettirdikleri ancak dışsallaşmış problem davranışlarının
azaldığı görülmüştür. Utangaçlığın bağlanma için bir dezavantaj oluşturmadığı ancak 19 yaşta
daha yüksek kaygıya neden olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Utangaçlık, Problem davranış, bağlanma, sosyal beceri

GİRİŞ
Utangaçlık tanımlanması zor bir terimdir. Utangaçlık, davranışsal yalnızlığın birçok biçimini
kapsayan daha geniş sosyal geri çekilme kategorisinin bir özelliği olarak kavramsallaştırılabilir
(Bruch, Gorsky, Collins, & Berger, 1989). Utangaç çocuklar genellikle sosyal etkileşimlere
katılmakta tereddüt ederler (Beidel, Turner, & Morris, 1999). Utangaç çocuklar korku ve
kaygıları istemelerine rağmen diğerleriyle oynamalarını engeller (Coplan & Armer, 2007).
Utangaçlığın kararlılığı incelendiğinde erken çocukluk döneminde orta derecede tutarlı olduğu
bulunmuştur (Sanson, Pedlow, Cann, Prior, & Oberklaid, 1996). Erken çocukluktan orta
çocukluk dönemine yaş ilerledikçe utangaçlığın azaldığına dair bulgular elde edilmiştir (Seven
ve İnci, 2016). Diğer taraftan Utangaçlığın özellikle içselleşmiş problem davranışları ile ilişkili
olduğu belirlenmiştir. Çocuklar, yaşları ilerledikçe ebeveynlik davranışı, günlük bakımda
kardeşler ve akranlar arasındaki ilişki gibi çok çeşitli çevresel etkilere maruz kalırlar. Bu
deneyimlerin utangaçlığın gelişimi üzerinde etkileri olabilir.
Erken çocukluğun ilk yılarında engellenmiş ve utangaç mizaca sahip çocukların ileriki
yaşamlarında kaygı bozukluklarından etkilenme ihtimallerinin daha yüksek olabileceği yapılan
çalışmalarda belirtilmektedir (Prior, Smart, Sanson, & Oberklaid, 2000).
Yapılan başka bir çalışmada yüksek düzeyde utangaç mizacın içselleştirme problemleri
üzerinde bir risk faktörü olarak görülmüştür. Yine çocuk mizaçlarının (utangaçlık, endişeli,
üzüntülü) kaygı ve depresyonun bireyde gelişimine katkı sunabileceği üzerinde durulmaktadır.
Yapılan çalışmada kaygı ve depresyonun orta çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülme
sıklığı gösterdiğini, mizaç özelliklerinin (utangaç) ise daha çok erken çocukluk dönemlerinde
yaygınlık gösterdiğini ifade edilmiştir (Zdebik et al., 2019)
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Bu araştırmada, 6 yaşında utangaçlık düzeyleri yüksek olarak tespit edilen çocukların 69 yaş utangaçlık kararlılığının ve 19 yaşta bağlanma ve problem davranışlarına etkilerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırma Yöntemi
6 yaştan 9 yaşa utangaçlık ve 6 yaştan 19 yaşa devam eden süreçte utangaç çocukların problem
davranış ve bağlanma durumlarının belirlenmesi amacıyla aynı grubun uzun süre tekrarlı olarak
değerlendirmesini içeren boylamsal yöntem kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; 2006 yılında utangaçlık düzeyleri hesaplanmış olan 110 çocuk
arasından 2019 yılında ulaşılabilen 26 katılımcıdan utangaçlık puanları en yüksek 5 kız ve 5
erkek oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Bağlanmanın Ölçülmesi
Tamamlanmamış Bebek Ailesi Hikâyeleri Ölçeği (TOBAH) (6 yaş):
TOBAH 6 yaş çocuklarında bağlanma temsillerini ölçen hikaye temelli bir ölçektir. Ölçekte
içinde annenin bir figür olarak 6 hikâye bulunmaktadır. Hikâyeler anlatıldıktan sonra
çocukların daha sonra ne olabileceği ile ilgili zihinsel temsillerine göre hikâyeler oluşturmaları
temeline dayalıdır. Hikâyeler belirli bir kuralara göre kodlanır. Bu sayede bağlanma biçimleri
ve düzeyleri belirlenir. Ölçek Jude Cassidy tarafından (1988) geliştirilmiş ve Seven, (2006)
tarafından Türkçe ’ye uyarlanmıştır.
Kerns Güvenli Bağlanma Ölçeği (11 yaş):
Kerns ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen ve 15 maddeden oluşan KGBÖ orta çocukluk
ve ergenlik öncesi dönemindeki (9-12 yaş) çocuklara uygun olarak geliştirilmiştir. Ölçek,
çocukların bağlanma figürlerinin (a) duyarlı ve ulaşılabilir olacaklarına ne oranda
güvendiklerini, stres altında iken bağlanma figürlerine güvenme eğilimlerini ve bağlanma
figürleri ile iletişim kurma kolaylığını ve isteklilik düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Kerns
ve arkadaşları çalışmalarında (1996) KGBÖ’nün yüksek düzeyde iç tutarlık güvenirliğine
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(Cronbach α =.84) ve test tekrar test güvenirliğine (r = .74) sahip olduğunu
göstermişlerdir. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Sümer & Anafarta Şendağ, (2009)
tarafından yapılmıştır.

Yakın İlişkide Yaşantılar Envanteri (19 yaş)
Ölçeğin amacı kişinin çocuklukta ebeveynleriyle yaşadığı ilişkiler hakkında anlattıklarından
hareketle onun bağlanmaya ilişkin zihinsel temsillerini ortaya çıkarmaktır. Fraley, Waller, &
Brennan, (2000) tarafından geliştirilmiştir. Türkçe’ye uyarlanması (Selçuk, Günaydın, Sümer,
& Uysal, 2005) tarafından yapılmıştır.
Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri- Kısa Formu (19 yaş)
Anne-baba ve arkadaşlara bağlanmayı ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. 7 basamaklı ölçekler
üzerinden değerlendirilmiştir (1 = asla, 7 = daima) ve katılımcılar tarafından hem anne hem de
baba için cevaplandırılmıştır. Böylelikle, Güven, iletişim ve ters kodlanan yabancılaşma alt
ölçeklerinin toplanmasıyla toplam bağlanma puanı, anne ve baba için ayı› ayrı
hesaplanabilmektedir. (Raja, McGee, & Stanton, (1992) tarafından geliştirilen ölçek Günaydın,
Selçuk, Sümer ve Uysal, (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır.
Problem davranışların Ölçülmesi
Sosyal Beceri Değerlendirme Sistemi Öğretmen Formu Problem Davranış
Bölümü (6 yaş)
Sosyal Beceri Değerlendirme Sistemi (SBDS), Gresham & Elliott, (1990) tarafından geliştirilen
okul öncesi, temel öğretim ve ortaokul öğrencilerinin okul ve aile tarafından şekillendirilen
sosyal davranışlarını sınıflandırarak açıklayan standart bir testtir. Bu testin bir boyutu da
Problem Davranışlardır. Problem davranışlar içselleşmiş ve dışsallaşmış olmak üzere iki
boyutta ölçülmektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması Seven, (2007)
tarafından yapılmıştır.
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
Sosyal ilişkilerin niteliğiyle ilgili 6 açık uçlu soru oluşturulmuştur. Sorular kendilerinde
olumsuz veya olumlu gördükleri nitelikler ile ilgilidir.
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Utangaçlığın Ölçülmesi
Sosyal Davranış Öğretmen Değerlendirmesi ölçeği (6,7,9 yaş)
Sosyal Davranış Öğretmen Değerlendirmesi (SDÖD) Ölçeği Cassidy ve Asher, (1992)
tarafından sosyal davranışları ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu ölçek sosyal davranışları
prososyal, saldırgan, utangaç/çekingen ve yıkıcı olmak üzere dört boyutta ölçmektedir. 12
maddeden oluşan bu ölçek her öğrenci için öğretmenleri tarafından puanlanır. Ölçeğin Türkçe
geçerlilik ve güvenirlik eşdeğerliği Seven, (2010) tarafından sağlanmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde Genel Doğrusal bir model olan tekrarlı ölçümler kullanılmıştır.
Greenhouse-Geisser testi sonuçlarına göre tekrarlı ölçümlerdeki farkın anlamlılığı
belirlenmiştir.

BULGULAR
6, 7 ve 9 Yaşında utangaçlık puanlarının kararlılığı
Tekrarlı ölçümler için Greenhouse-Geisser testi sonuçlarına göre 6, 7 ve 9 yaşta tekrarlanan
utangaçlık ölçümleri arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Ortalama puanlar
incelendiğinde utangaçlığın 6 yaşta daha yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır (F=6,77, p<
0,05).
Tablo: 1 6,7 ve 9 Yaş Utangaçlık Ortalamaları

Ortalama
6 Yaş

Standart Sapma

N

7,9615

1,77721

26

6,6538

2,13433

26

6,1538

2,16688

26

utangaçlık
7 Yaş
utangaçlık
9 Yaş
utangaçlık

Utangaçlık düzeyi yüksek çocukların 6-19 yaş içselleşmiş problem davranışlarının
kararlılığı
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Yüksek düzeyde utangaç olan çocukların içselleşmiş problem davranışlarının 6 yaştan 19
yaşa kararlılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ortalama puanlar incelendiğinde 6 yaştaki
içselleşmiş problem davranışların sayısının 19 yaşta azaldığı görülmektedir. Ancak
Greenhouse-Geisser sonuçları ortalamalar arasında anlamlı fark olmadığını göstermektedir (F=
3,29, p > 0,5).
Tablo 2: 6-19 yaş içselleşmiş davranışların kararlılığı

Ortalama

Standart Sapma

N

İçsel 6

3,8000

1,31656

10

İçsel 19

2,5000

1,95789

10

Utangaçlık düzeyi yüksek çocukların 6-19 yaş dışsallaşmış problem davranışlarının
kararlılığı
Yüksek düzeyde utangaç olan çocukların dışsallaşmış problem davranışlarının 6 yaştan 19 yaşa
kararlılık göstermediği tespit edilmiştir. Ortalama puanlar incelendiğinde 6 yaştaki dışsallaşmış
problem davranışların sayısının 19 yaşta büyük oranda azaldığı görülmektedir. GreenhouseGeisser sonuçları ortalamalar arasında anlamlı fark olduğunu göstermektedir (F= 64.07, p <
0,01).
Tablo 3 : 6-19 yaş içselleşmiş davranışların kararlılığı

Ortalama

Standart
Sapma

N

Dışsal 6

8,8000

1,93218

10

Dışsal 19

2,9000

2,07900

10

Utangaç Çocukların 6 ve 19 yaştaki bağlanma ortalamaları
6,11 ve 19 yaşta utangaçlık düzeyi yüksek olanların ve genel grup bağlanma puan ortalamaları
karşılaştırıldığında 6 ve 11 yaşta utangaç çocukların bağlanma puanlarının daha yüksek olduğu,
19 yaşta ise genel grubun bağlanma ortalamasının yüksek olduğu belirlenmiştir. 19 yaşta
utangaçların daha yüksek kaygılı bağlanma ortalamasına sahip olduğu buna karşılık daha düşük
kaçınma ortalamasına sahip oldukları görülmüştür.
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Tablo 4 6-19 yaş bağlanma ortalamaları

Utangaç
(n=10)

Genel
(26)

6 yaş bağlanma

19,8

18,96

11 yaş bağlanma

44,1

43,8

19 yaş bağlanma

55,8

59,1

Bağlanma 73,5

68,5

19 yaş Bağlanma 74,4
(Kaçınmalı)

77,5

19 yaş
(Kaygılı)

Grup

TARTIŞMA
Utangaçlığın 6 yaştan 9 yaşa azaldığı görülmektedir. Utangaçlık kararlılık
göstermemektedir. Bu bulgu Seven ve İnci (2016)’nin bulgusuyla tutarlıdır. Utangaçlık en
yüksek olarak 6 yaşta görülmektedir. 6 yaştan sonra düşme eğilimindedir. Utangaçlıktaki
düşüşün bir benzeri de dışsallaşmış problem davranışlarda görülmüştür. 19 yaşına gelen
çocuklarda dışsallaşmış problem davranışları oldukça azalmıştır.
Yüksek düzeyde utangaç olan çocukların içselleşmiş problem davranışlarının 6 yaştan 19
yaşa kararlılık gösterdiği tespit edilmiştir. İçselleşmiş problem davranışların düşüş
göstermediği görülmektedir. Hatoum, Rhee, Corley, Hewitt, & Friedman, (2018) 3-12 yaş arası
çocuklarda içselleşmiş davranışların %47 oranında kararlılık gösterdiğini tespit etmişlerdir.
Araştırma sonuçları utangaç çocuklar için de bu bulgunun tutarlı olduğunu göstermektedir.
6 ve 9 yaşta utangaç çocukların bağlanma puanlarının daha yüksek olduğu, 19 yaşta ise
genel grubun bağlanma ortalamasının yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak bu puanlar dikkate
değer değildir. 19 yaşta utangaçların daha yüksek kaygılı bağlanma ortalamasına sahip olduğu
buna karşılık daha düşük kaçınma ortalamasına sahip oldukları görülmüştür. Bu bulgu, erken
çocukluğun ilk yılarında utangaç mizaca sahip çocukların ileriki yaşamlarında kaygı
bozukluklarından etkilenme ihtimallerinin daha yüksek olduğu yönündeki araştırma
sonuçlarıyla tutarlıdır (Prior et al., 2000).
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Beidel, D. C., Turner, S. M., & Morris, T. L. (1999). Psychopathology of childhood social
phobia. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.
https://doi.org/10.1097/00004583-199906000-00010
Bruch, M. A., Gorsky, J. M., Collins, T. M., & Berger, P. A. (1989). Shyness and sociability
reexamined: A multicomponent analysis. Journal of Personality and Social Psychology.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 167

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

https://doi.org/10.1037//0022-3514.57.5.904
Cassidy, J. (1988). Child-mother attachment and the self in six-year-olds. Child Development,
59(1), 121–134. https://doi.org/10.2307/1130394
Cassidy, Jude, & Asher, S. R. (1992). Loneliness and Peer Relations in Young Children.
Child Development. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1992.tb01632.x
Coplan, R. J., & Armer, M. (2007). A “Multitude” of Solitude: A Closer Look at Social
Withdrawal and Nonsocial Play in Early Childhood. Child Development Perspectives.
https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2007.00006.x
Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of
self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology,
78, 350-365. https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.2.350
Gresham, F. M., & Elliott, S. . (1990). Social Skills Rating System. MN.
Günaydın, G., Selçuk, E., Sümer, N., & Uysal, A. (2005). Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma
EnvanteriKısa Formu’nun Psikometrik AçıdanDeğerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları.
Hatoum, A. S., Rhee, S. H., Corley, R. P., Hewitt, J. K., & Friedman, N. P. (2018). Etiology
of Stability and Growth of Internalizing and Externalizing Behavior Problems Across
Childhood and Adolescence. Behavior Genetics. https://doi.org/10.1007/s10519-0189900-8
Prior, M., Smart, D., Sanson, A., & Oberklaid, F. (2000). Does shy-inhibited temperament in
childhood lead to anxiety problems in adolescence? Journal of the American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1097/00004583-200004000-00015
Raja, S. N., McGee, R., & Stanton, W. R. (1992). Perceived attachments to parents and peers
and psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence.
https://doi.org/10.1007/BF01537898
Sanson, A., Pedlow, R., Cann, W., Prior, M., & Oberklaid, F. (1996). Shyness Ratings:
Stability and Correlates in Early Childhood. International Journal of Behavioral
Development. https://doi.org/10.1177/016502549601900402
Selçuk, E., Günaydın, G., Sümer, N., & Uysal, A. (2005). Yetişkinlerde bağlanma boyutları
için yeni bir ölçüm: yakın ilişkilerde yaşantılar envanteri-II’nin Türk örnekleminde
psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 8(16), 1–11.
Seven, S. (2006). 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeyleri ile Bağlanma Durumları
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi.
Seven, S. (2007). Ailesel Faktörlerin Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Davranış Problemlerine
Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51(51), 477–499.
https://doi.org/10.14527/338
Seven, S. (2010). Adaptation of Teacher Assessment of Social Behavior Scale to Turkish
Culture. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23.
Seven, S., & Akif İnci, M. (2016). Social Behaviors in Nuclear and Extended families
Children Age 6 to 11 – A Longitudinal Study with Turkish Sample. International

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 168

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Journal of Social Science and Humanity. https://doi.org/10.7763/ijssh.2016.v6.623
Sümer, N., & Anafarta Şendağ, M. (2009). Orta Çocukluk Döneminde Ebeveynlere Bağlanma
, Benlik Algısı ve Kaygı. Türk Psikoloji Dergisi, 24(63), 86–101.
Zdebik, M. A., Boivin, M., Battaglia, M., Tremblay, R. E., Falissard, B., & Côté, S. M.
(2019). Childhood multi-trajectories of shyness, anxiety and depression: Associations
with adolescent internalizing problems. Journal of Applied Developmental Psychology.
https://doi.org/10.1016/j.appdev.2019.101050

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-06766-4-8

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 169

Munzur Zirvesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

EBEVEYNLERİN 3 YAŞ ÇOCUKLARIYLA SANAT AKTİVİTESİNDEKİ
ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Zeynep Deniz SEVEN
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Serdal SEVEN
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

ÖZET
Ebeveyn çocuk etkileşiminin önemli sonuçlarından biri de çocukların yaratıcılıklarının
desteklenmesi veya engellenmesidir. Öğretmen ve ebeveyn gibi çocukların sanat aktivitelerine
eşlik eden yetişkinlerin aktivite sürecindeki tepkileri çocukların hem sanatsal hem de duygusal
durumlarına etki ettiği bilinmektedir. Literatür incelendiğinde ebeveyn çocuk etkileşimi
sürecinde çocuğun sanatsal gelişimine dair çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir.
Çocukların 2 yaşından itibaren kendi planını oluşturabilmesi de dikkate alındığında 3 yaşındaki
çocukların sanatsal bir aktivitede sanatsal ve duygusal olarak yetişkinler tarafından doğru bir
biçimde desteklenebilmesi için bu yaş çocuklarının aktivitelerdeki gelişimsel eğilimlerinin
gözleme dayalı olarak incelenmesi bir gereklilik olarak görülmüştür.
Bu nitel araştırmada, durum çalışmasının bir türü olan gömülü çoklu durum araştırması
kullanılmıştır. Bu araştırmada, gömülü çoklu durum araştırması bir sanat aktivitesi sırasındaki
ebeveyn-çocuk etkileşimindeki temel davranış biçimlerinin tespit edilebilmesi için seçilmiştir.
Çalışmaya katılan ebeveyn-çocuk çiftleri nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örnekleme
yöntemlerinden ölçüt örnekleme esas alınarak belirlenmiştir.
Araştırmanın katılımcılarını Muş Merkez ilçesinde yaşayan 30-42 ay arası çocukları olan
25-35 yaş arası 5 anne ve 5 baba ile onların 5 çocuğu toplamda 15 kişi oluşturmaktadır. Aileler
orta ve düşük gelirli ailelerden seçilmiştir.
Gözleme dayalı veriler anne çocuk çiftlerinin 10’ar dakikalık oyun etkinliklerinin,
kamera kayıtları alınarak toplanmıştır. Anne çocuk bilgi formu ise oyun etkinliği sonrası
görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından doldurulmuştur.
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Gözlem ile ilgili doğal ortamda yapılandırılmış, çalışmaya katılan bütün ebeveynçocuk çiftleri için sabit olan bir standart 4 renk aynı özellikteki oyun hamuru kullanılarak oyun
etkinliği yapılmıştır. Uygulama süresinin 10 dakikadır. Oyun hamuru kalıbı kullanılmamıştır.
Uygulama ebeveyn- çocuk çiftlerinin kendilerini en rahat hissettikleri evlerinde yapılmıştır.
Gözlem sürecinde araştırmacı da aynı ortamda bulunmuş ancak uygulamaya hiçbir şekilde
müdahale etmemiştir. Bu araştırmada veriler incelenmiş, kategoriler oluşturularak
tablolaştırılmış ve bulgular yazılarak sonuçlar yorumlanmıştır. Gözlem sonucunda elde
edilecek video kayıtları 2 kodlayıcı tarafından kodlanarak veriler oluşturulmuştur.
Araştırmanın sonucunda anne ve babaların çocuklarını engelleyici davranışlarının ve
buna karşılık çocukların olumsuz duygusal tepkilerinin yoğunlukta olduğu belirlenmiştir.
Çocuğun planını dikkate almama, gereksiz müdahaleler, çocuğun kararlarını kabul etmeme,
çocuğun ürününü beğenmeme, çocukla kendini beceri olarak karşılaştırma, çocuğun devam
ettirdiği ürünü bozma gibi engelleyici ebeveyn davranışları gözlenmiştir. Buna karşılık az da
olsa rahatlatıcılığı, süreç içinde yerinde müdahale şeklinde destekleyici davranışlar da tespit
edilmiştir. Araştırmanın en önemli bulgusu 3 yaşındaki bütün çocukların ürün geliştirirken
sonuç odaklı değil süreç odaklı davranışlar sergilemiş olmalarıdır. Çocuklar bir şeyi onu
bitirmek için değil onunla oynamak için yapmaktadırlar. Aksine ebeveynlerin aktivite sırasında
sonuç odaklı tavır takındıkları gözlenmiştir. Oyun sırasında bir ürün bittiğinde çocukların
onunla oynamalarına izin vermeyip yeni bir ürüne geçmeyi denemişlerdir.
Bu bulgular ebeveynlerin özellikle 3 yaş çocuklarını gelişimsel olarak yeterince
anlayamadıklarını göstermektedir. Diğer taraftan çocukların doğal sanatsal eğilimlerinin
ebeveynlerin olumsuz etkileşimleri ve sonuç odaklı yaklaşımları ile engellendiği sonucuna
varılmıştır. Ebeveynlerin çocuklarıyla sanatsal etkinlikler dahilinde süreç odaklı davranmaları
ve çocukların düşüncelerini ve eylemlerini seçmelerine, temsil etmelerine ve açıklamalarına
olanak tanıyan açık uçlu aktiviteler düzenlemesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Sanat, Yaratıcılık, Etkileşim, Süreç odaklılık,

GİRİŞ
Ebeveyn çocuk etkileşiminin önemli sonuçlarından biri de çocukların yaratıcılıklarının
desteklenmesi veya engellenmesidir (Miller & Gerard, 1979). Öğretmen ve ebeveyn gibi
çocukların sanat aktivitelerine eşlik eden yetişkinlerin aktivite sürecindeki tepkileri çocukların
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hem sanatsal hem de duygusal durumlarına etki ettiği bilinmektedir. Literatür
incelendiğinde ebeveyn çocuk etkileşimi sürecinde çocuğun sanatsal gelişimine dair
çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir (McLennan, 2010).Çocukların 2 yaşından
itibaren kendi planını oluşturabilmesi de dikkate alındığında (Seven, 2017) 3 yaşındaki
çocukların sanatsal bir aktivitede sanatsal ve duygusal olarak yetişkinler tarafından doğru bir
biçimde desteklenebilmesi için bu yaş çocuklarının aktivitelerdeki gelişimsel eğilimlerinin
gözleme dayalı olarak incelenmesi bir gereklilik olarak görülmüştür.
Bu araştırmada, 3 yaşındaki çocukların bir sanat aktivitesi süresince anne ve babalarıyla ayrı
ayrı etkileşimleri sonucunda sanatsal gelişimlerine dair ortaya çıkan durumların tespit edilmesi
amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Yöntemi
Bu nitel araştırmada, durum çalışmasının bir türü olan gömülü çoklu durum araştırması
kullanılmıştır (Yin, 2003). Bu araştırmada, gömülü çoklu durum araştırması anne/baba-çocuk
etkileşimi sonucunda çocuğun sanatsal niteliklerine yönelik davranış biçimlerinin tespit
edilebilmesi için seçilmiştir. Nitel araştırmalar gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel
veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği türde araştırmalardır
(Yıldırım & Şimşek, 2000).
Çalışma Grubu:
Araştırmaya Muş il merkezinde yaşayan 30-45 aylık 5 çocuk ile onların anne ve babaları (15
kişi) katılmıştır. Araştırmacı tarafından çalışmanın örnekleminin belirlenmesi amacıyla bazı
ölçütler geliştirilmiştir. Bu ölçütlerden ilki çalışma grubuna alınacak çocukların 30-45 ay
aralığında olmasıdır. Bu yaş aralığı çocukların benmerkezci oldukları ve oyunlarını kendi
ajandalarına göre oynamayı tercih ettikleri dönemin içindedir. İkinci ölçüt, ailelerin sosyoekonomik olarak orta düzeyde olmalarıdır. Üçüncü ölçüt ise çocukların dil gelişimlerinin
yeterli düzeyde olmasıdır. Araştırmaya 3 kız 2 erkek çocuk katılmıştır. Bu bilgilere ulaşmak
için genel bilgi formu kullanılmıştır.
Veri Toplama Süreci
Gözleme dayalı veriler anne/baba çocuk çiftlerinin 10’ar dakikalık oyun etkinliklerinin, kamera
kayıtları alınarak toplanmıştır. Gözlem ile ilgili doğal ortamda yapılandırılmış, çalışmaya
katılan bütün ebeveyn- çocuk çiftleri için sabit olan bir standart 4 renk aynı özellikteki oyun
hamuru kullanılarak etkinlik yapılmıştır. Uygulama süresinin 10 dakikadır. Oyun hamuru
kalıbı kullanılmamıştır. Uygulama ebeveyn- çocuk çiftlerinin kendilerini en rahat hissettikleri
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evlerinde yapılmıştır. Gözlem sürecinde araştırmacı da aynı ortamda bulunmuş ancak
uygulamaya hiçbir şekilde müdahale etmemiştir. Bu araştırmada veriler incelenmiş, kategoriler
oluşturularak tablolaştırılmış ve bulgular yazılarak sonuçlar yorumlanmıştır. Gözlem
sonucunda elde edilecek video kayıtları 2 kodlayıcı tarafından kodlanarak veriler
oluşturulmuştur.
Veri Analizi
Bu araştırmada betimsel-yorumsal veri analizi kullanılmıştır. Bu tür analizde veriler indirgenir,
belli bir sıraya konur, veriler seçilir ve yorum yapılır. Bu analiz türünde betimsel anlatımlar
üzerine uygun yorumlara yer verilir (Ekiz, 2007). Bu araştırmada veriler incelenmiş, kategoriler
oluşturularak tablolaştırılmış ve bulgular yazılarak sonuçlar yorumlanmıştır.

BULGULAR
Tablo 1: Sanatsal faaliyette anne ve baba davranışları ve çocuğun duygusu
Anne
Süreç/ürün
odaklılık

Baba
Çocuğun
duygusu

Çocuğun
planını
önceleme

Süreç/ürün

Çocuğun
duygusu

Çocuğun
planını
önceleme

Ç1

Süreç

Mutlu

Evet

Ürün

Kaygılı

Hayır

Ç2

Ürün

Kaygılı/stresli

Hayır

Ürün

Kaygılı/stresli

Hayır

Ç3

Ürün

Kaygılı

Hayır

Ürün

Kaygılı

Hayır

Ç4

Ürün

Çok Kaygılı

Hayır

Süreç

Mutlu

Evet

Ç5

Süreç

Mutlu

Evet

Süreç

Mutlu

Evet

Tablo 1 incelendiğinde anne ve babaların çoğunlukla ürün odaklı davranışlar sergilediği
görülmüştür. Anne ve baba davranışları tutarlı ve tutarsız olan çiftler olduğu belirlenmiştir. 2
anne ve 2 babanın etkileşimi olumludur. Bunun sonucunda çocuklar mutlu olmuştur. 3 anne ve
3 babanın olumsuz etkileşim davranışlarının fazla olması nedeniyle çocukların kaygılı, stresli
ve üzgün oldukları görülmüştür. Süreç odaklı ebeveynlerin çocuklarının tamamı mutludur.
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Tablo 2: Anne ve Babaların Sanat çalışmasında Çocuğu Engelleyici Davranışları
Anne

Baba

Aşırı öğreticilik
Sonuç odaklılık
Gereksiz müdahale
Tehdit
Şart koşma (temizlik vb)
Gereksiz ödüllendirme
Çocuğun planını fark etmeme,
göz ardı etme
Süreç içinde çocuğun ürününü
bozma
Çocukla kendini karşılaştırma
Sürekli soru sorarak dikkat
dağıtma

Aşırı öğreticilik
Sonuç odaklılık
Gereksiz müdahale
Tehdit
Suçlama
Gereksiz ödüllendirme
Çocuğun planını fark etmeme,
göz ardı etme
Süreç içinde çocuğun ürününü
bozma
Çocukla kendini karşılaştırma
Sürekli soru sorarak dikkat
dağıtma

Tablo 2’de belirtildiği üzere araştırmada çocuğun planını dikkate almama, aşırı öğreticilik,
gereksiz ödüllendirme girişimleri, tehdit, gereksiz müdahaleler, çocuğun kararlarını kabul
etmeme, çocuğun ürününü beğenmeme, çocukla kendini beceri olarak karşılaştırma, çocuğun
devam ettirdiği ürünü bozma gibi engelleyici ebeveyn davranışları gözlenmiştir. Buna karşılık
az da olsa rahatlatıcılığı, süreç içinde yerinde müdahale şeklinde destekleyici davranışlar da
tespit edilmiştir.
Araştırmanın en önemli bulgusu 3 yaşındaki bütün çocukların ürün geliştirirken sonuç
odaklı değil süreç odaklı davranışlar sergilemiş olmalarıdır. Çocuklar bir şeyi onu bitirmek için
değil onunla oynamak için yapmaktadırlar. Aksine ebeveynlerin aktivite sırasında sonuç odaklı
tavır takındıkları gözlenmiştir. Oyun sırasında bir ürün bittiğinde çocukların onunla
oynamalarına izin vermeyip yeni bir ürüne geçmeyi denemişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın sonucunda anne ve babaların çocuklarını engelleyici davranışlarının ve
buna karşılık çocukların olumsuz duygusal tepkilerinin yoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Bu
bulgular ebeveynlerin özellikle 3 yaş çocuklarını gelişimsel olarak yeterince anlayamadıklarını
göstermektedir. Diğer taraftan çocukların doğal sanatsal eğilimlerinin ebeveynlerin olumsuz
etkileşimleri ve sonuç odaklı yaklaşımları ile engellendiği sonucuna varılmıştır.
Ebeveynlerin çocuklarıyla sanatsal etkinlikler dâhilinde süreç odaklı davranmaları ve
çocukların düşüncelerini ve eylemlerini seçmelerine, temsil etmelerine ve açıklamalarına
olanak tanıyan açık uçlu aktiviteler düzenlemesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Sanat, Yaratıcılık, Etkileşim, Süreç odaklılık,
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