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ÖNSÖZ 

İletişim ve sanat, insanları bir araya getirme ve birbirleriyle etkileşim 

içerisine sokma özelliğine sahip iki önemli alandır. Gerek iletişimin 

gerekse sanatın dünyanın her tarafında aynı etkiyle yaşanan Covid 19 

salgınından kaynaklanan bu kriz günlerinde çok zor bir süreçten 

geçtiğini söylemek mümkündür. Yaşanan süreç, iletişim ve sanat 

adına ortaya konulan pratikleri sekteye uğratmış olsa da salgın 

koşullarının elverdiği ölçüde her iki alanda da her türlü üretim devam 

etmektedir. 

“İletişim ve Sanat İncelemeleri” isimli bu kitap, salgın koşullarının 

olumsuz etkilerine rağmen iletişim ve sanat alanlarında çalışmalar 

yapan birbirinden değerli bilim insanlarının bir araya gelerek, 

koşullardan kaynaklanan her türlü kısıtlılığa gösterdiği direncin 

sonucu olarak ortaya çıkmış bir eserdir. Dolayısıyla normal koşullarda 

sergilenenlerden çok daha büyük bir gayret, çok daha fazla özveri ve 

çok daha kutsal bir emeğin ürünüdür. Hiç şüphesiz bilim hangi 

dönemde, hangi coğrafyada ve hangi koşulda olursa olsun gayret, 

özveri ve emek isteyen bir uğraştır. Ancak yaşadığımız bu ve buna 

benzer süreçlerde söz konusu bu yaklaşımlar daha büyük bir anlam ve 

önem kazanmaktadır. Bilim insanları da sahip oldukları sorumluluğun 

gereğini, bu kitap ve buna benzer çok çeşitli bilimsel araştırmalar gibi 

ortaya koydukları somut verilerle yerine getirmektedirler.  
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“İletişim ve Sanat İncelemeleri”, ülkemizin birbirinden farklı saygın 

üniversitelerinde görev yapan, iletişim ve sanat alanlarının çeşitli 

dallarında çalışmalar yürüten bilim insanlarının uzun süreli 

araştırmalarının somutlaştırılmış biçimidir. Hiç şüphesiz bu kitabın 

ortaya çıkmasına sadece bilimsel çalışmaları yapıp ilgililer ve bilim 

dünyasıyla paylaşan akademisyenler emek vermedi. Onların ortaya 

koydukları çalışmaları, siz değerli okuyuculara ulaştırmak için isimleri 

tek tek sayılamayacak çok sayıda emekçi, zor şartlarda ve fedakârca, 

günler süren çabalar sonucunda somut hale getirdi. Birer idealist 

olarak üstlendikleri sorumluluğu yıllardır başarıyla yerine getiren 

İKSAD Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek ve İKSAD Başdanışmanı 

Sefa Salih Bildirici’nin şahsında birçok İKSAD çalışanı ve 

gönüllüsünün azımsanmayacak boyutta gayret ve emekleri 

bulunmaktadır. Başta, yaptıkları araştırmalarda edindikleri bilgi, fikir 

ve deneyimleri bizlerle paylaşan bölüm yazarları olmak üzere, kitabın 

ortaya çıkma sürecinde sorumluluk alıp layıkıyla yerine getiren tüm 

İKSAD çalışanı ve gönüllülerine okuyucular adına teşekkür ediyorum. 

Her türlü sıkıntı ve zorluğa karşın birçok kişinin alın terini taşıyan 

“İletişim ve Sanat İncelemeleri”nin insanlığın hem bugününe hem de 

yarınına ışık saçacak aydınlık bir yol olmasını, iletişim ve sanat 

alanları bağlamında bilime katkı sağlamasını diliyorum. 

Doç. Dr. Lokman ZOR  
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Dr. Öğr. Üyesi Betül SABAHÇI2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Bu çalışma, Aralık 2019’da yayınlanan “İnternet Haberlerinde Nefret ve Ayrımcı 
Söylemlerin Örnek Olaylar Bağlamında İncelenmesi” başlıklı tezden üretilmiştir. 
2 Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 

Yozgat, Türkiye, ORCID ID: 0000-0003-4178-5353. betul.sabahci@bozok.edu.tr 
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GİRİŞ 

Nefret söylemi kavramı; ırk, din, cinsel yönelim veya etnik kimlik 

üzerinden bir bireye veya gruba söylenmiş olan şiddet, düşmanlık 

veya ayrımcılığı kışkırtan ya da kötüleyen, aşağılayan, caydıran, taciz 

eden tarzda ifadeler biçiminde tanımlanabilir. 

Nefret söylemi kavramının, tarihi temellerini İngiliz teamül 

hukukunda bulunan isyana teşvik yasaları oluşturmuştur. Fakat bu 

söylem bugün yapılan anlamına, II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa 

Devletleri’nde ırkçı söylemleri ve etnik kimlik üzerinden ceza hukuku 

kapsamında suç olarak düzenlemiş olan yasalarla ulaşmıştır. Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD)’de nefret söylemi düzenlemelerinin tarihsel 

olarak gelişimiyse, farklı dönemlerden geçerek gerçekleşmiştir. Bu 

bağlamda, nefret söylemi çok sayıdaki uluslararası insan hakları 

belgeleri tarafından sınırlandırılmaktadır (Weber, 2009: 4). 

Söylemin, aslında dil içerisinde anlamlandırılmış olan sosyal kökenli 

bir ideoloji olarak bağlam boyutu ile toplumsal bir yönlendirme 

etkisine sahip olması, çalışmanın söylem analizi yöntemi ile yapılması 

gerekliliğini doğurmuştur. Teun van Dijk, haberi bir söylem biçiminde 

değerlendirmektedir ve haberin içerisinde yeniden üretilen toplumsal 

ve söylem olarak şekillerin sorgulanması gerektiğine dikkat 

çekmektedir. Haberi bir söylem olgusu olarak ele alarak çözümlemek 

esasen, onu hazırlandığı aşamalardan ve toplumsal yapı içinde oluşan 

iktidar ve güç ilişkilerinden ayırmadan incelemek demektir. Bu 

nedenle, internet haberlerinde nefret ve ayrımcı söylemi temel alan bu 
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çalışmanın söylem analizi yöntemi ile analiz edilmesi uygun 

bulunmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, internet haberlerinin, nefret ve ayrımcı 

söylemlerin, örnek olaylarla incelemesini yapmaktır. Araştırma 

kapsamında nefret ve ayrımcı söylemlerin daha sık yapıldığı her bir 

konu (terör, siyasi, dini, etnik köken/ırkçılık, LGBTİ ve spor)  

üzerinden örnek olaylar bağlamında ele alınarak analizler yapılmıştır. 

Çalışmada örnek olaylardan seçilen internet haberleri nefret ve 

ayrımcı söylemler bağlamında van Dijk tarafından geliştirilen 

eleştirel söylem analizi yöntemiyle incelemeye tabi tutulmuştur.  

Doktora tezi kapsamında din, terör, etnik köken/ırkçılık, spor, siyasi 

ve LGBTİ ile ilgili nefret ve ayrımcı söylem kategorileri olmak üzere 

toplamda 6 kategoride 30 haber söylem analiziyle incelenmiştir. 

Ayrıca kategoriler içerik analiziyle de çözümlenmiş ve tablolar 

oluşturulmuştur. Ancak bu tezden üretilen çalışmada, sınırlandırma 

yapmak için, söylem analiziyle incelenen 6 kategoriden birer haber 

incelemeye alınmıştır. Medyada ve özellikle de internet haberlerinde 

son yıllarda nefret ve ayrımcı söylemler artmıştır. Çalışma, internet 

haberlerinde yapılan nefret ve ayrımcı söylemlerin, oluşturulan 6 

kategori kapsamında, örnek olayların haberlerinin incelemesi 

bakımından önemlidir 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Çalışmanın amacı, internet haberlerinde yer alan nefret ve ayrımcı 

söylem içeren haberlerin incelemesini yapmaktır. Bu bağlamda terör, 

etnik köken/ırkçılık, siyasi, dini, LGBTİ ve spor olmak üzere 
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toplamda 6 kategori belirlenmiştir ve her bir kategori için 1’er örnek 

olay seçilmiştir. Seçilen örnek olayların, gerçekleştikleri zamanlarda 

çok fazla nefret ve ayrımcı söylem üretmiş olmaları dikkate alınmıştır 

ve örneklemler amaçlı örneklem seçme yöntemiyle seçilmiştir. 

Özellikle bir sınırlandırma yapmak için, son 5 yıl içerisinde 

geçekleşen olaylar arasından seçilmiştir. 

Çalışma kapsamında, ayrıca seçilen örnek olaylar ve haberler 

üzerinden, internet haberlerinde, ne türde ve nasıl bir nefret ve ayrımcı 

söylem geliştirildiğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.  

Araştırma kapsamında oluşturulan kategoriler ve seçilen örnek olaylar 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Nefret Ve Ayrımcılık Söylemi Kategorileri Ve Örnek Olaylar 

Nefret ve Ayrımcılık Söylemi Kategorileri ve Örnek Olaylar 

Kategoriler Örnek Olaylar 

LGBTİ Yeni Akit gazetesinin LGBTİ bireylerin onur yürüyüşü ile 

ilgili haberleri 

Siyasi Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili haberler 

Spor İstanbul’da basketbol maçında Sırp bir taraftarın 

öldürülmesiyle ilgili haberler 

Etnik köken 
/Irkçılık 

Suriyelilerle ilgili haberler 

Dini Danimarka, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerde, İslam 

düşmanlığıyla ilgili olaylar 

Terör Ankara Kızılay patlaması 
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Bu çalışmada, 6 kategori için belirlenen bu örnek olaylardan birer 

haber Teun van Dijk’in kullandığı eleştirel söylem analiziyle 

incelemeye alınmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Doktora tezinde öncelikle nicelik olarak inceleme yapmak için nicel 

içerik analizi yapılmıştır, sonrasında nitelik olarak çalışmayı 

tamamlamak için de eleştirel söylem analizi yapılmıştır. Ancak tezi 

sınırlandırmak ve bir makale haline getirmek için sadece söylem 

analizi yöntemiyle incelenen kısımları ele alınmıştır. 

Çalışmada belirlenen LGBTİ, dini, siyasi, spor, ırkçılık ve terör 

kategorilerinden, her bir kategori için 1’er örneklem belirlenmiştir. 

Örneklemler, nitel araştırma yöntemlerinden amaçlı örnekleme seçme 

yöntemiyle seçilmiştir. Amaçlı örnekleme yönteminde amaca en 

uygun örneklem seçimi yapılmaktadır. Bu yöntemle seçilen her bir 

örneklem için 1’er haber, yani toplamda 6 haber eleştirel söylem 

analiziyle incelenmiştir. 

Söylem analizinde özellikle söylemin kurulması için haber sitelerinin 

nasıl bir dil kullandıklarının makro ve mikro yapı açılarından 

çözümlenmesi yapılmıştır. Ele alınan haberlerin başlıkları, haber 

girişleri, ana metinleri ve ara başlıkları tek tek ve bir bütün halinde 

Teun van Dijk’in eleştirel söylem analizi kullanılarak incelemeye tabi 

tutulmuştur.  van Dijk, kitle iletişim araçlarının ideolojileri yansıtmak 

için  “biz ve öteki”, genelleştirme, belirsizlik, ima, abartma, 

dramatikleştirme, karşıtlık, sayı oyunu gibi stratejiler belirlediğini 

tespit etmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan haberlerde, bu 
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stratejilerden hangilerinin, nasıl yansıtıldığı da incelenmiştir. Haberler 

eleştirel söylem analizi ile incelenirken, nefret ve ayrımcı söylem 

açısından ne gibi bir dil geliştirdikleri, bu tarzda hangi söylemleri 

yaptıkları da incelemeye tabi tutulmuştur.  

Söylem analizinin özelliklerinden biri, metin ve konuşmayı, söylemin 

farklı düzey ya da boyutlarını betimlemek için geliştirilmiş olan 

kuramlarla anlatmaktır. Böylece her ne kadar klasik dilbilim ve 

göstergebilim, göstergelerin biçimi ve anlamı arasında temel bir ayrım 

yapılsa da günümüz söylem analizi metin ve konuşmanın olağanüstü 

derecede karmaşık olduğunu kabul etmektedir. Bu yüzden de söylem 

analizi fonetik, grafik, fonolojik, morfolojik, sentaktik, stilistik, 

retorik, üstyapısal, pragmatik, konuşmaya ait, etkileşimci ve diğer tüm 

yapı ve unsurların ayrı ayrı ama ayrıca da birbirleriyle ilişkilendirilmiş 

incelemelerini gerektirmektedir. Bu düzeylerin her birinin kendine ait 

özel yapıları bulunmaktadır. Bu yapılar, kullanım ve iletişimin geniş 

bağlamında olduğu gibi, tümcelerin geleneksel dilbilimsel sınırlarının 

hem içinde hem de dışındaki diğer düzeylerde de yorumlanabilir ve 

işleyebilir (van Dijk, 2007: 166). 

Eleştirel söylem analizi, medyada yer alan haberlerin söylem 

yapılarını belirlemek ve onları analiz etmek için iletişim 

çalışmalarında bolca kullanılmaktadır. Özellikle medyada ideolojileri 

yansıtmak için kullanılan çeşitli söylem yapıları, bu analiz ile birlikte 

değerlendirilmeye çalışılır. 

Söylem analizi, iletişim araştırmacılarına, bireylerin kendilerini nasıl 

sundukları, ilişkilerini nasıl yönetecekleri, bazı konularda nasıl 
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sorumluluk alacakları veya örgütler yaratma, suçlama, başkalarını 

ikna etme, öğrendiği kültürü hayata geçirme, sosyal üyelerin devam 

eden uygulamaları, anlamlandırma vb. konularda çeşitli bir bakış 

açıları sağlamaktadır (Tracy, 2001: 734).  

1.LİTERATÜR TARAMASI 

1.1.İnternet Haberlerinde Yer Alan Nefret ve Ayrımcı 
Söylemler 

İnternet haberlerinde nefret ve ayrımcı söylemler, geleneksel medyaya 

göre daha kolay bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca bu yapılan 

söylemler, daha çok kişi tarafından görülebilmekte ve dolayısıyla daha 

fazla kişiyi etkilemektedir.  

Günümüzde yeni iletişim teknolojileri toplumsal taleplerin ifade 

edilmesinin yanı sıra tartışılması noktasında belirli yöntemler 

sunmakta ve yerel veya ulusal kimliklerin inşası, yeniden üretilmesi 

ya da güçlendirilmesi konusunda önemli avantajlar sağlayan araçlara 

dönüşmektedir. İnternetin dünyayı ulusal aidiyetlerin öneminin 

azaldığı ve küresel kimliklerin ön plana çıktığı bir küresel köye 

dönüştürdüğünü öne süren önemli tezin karşısında yer alan ve 

internetin ulusalcı söylemleri veya nefret söylemlerini 

güçlendirmektedir. Farklı topraklarda yer alan milliyetçi grupların 

organize olmasını kolaylaştıracak şekilde kullanıldığını iddia eden 

kuram internetin karanlık yüzüne vurgu yapmaktadır (Gidişoğlu ve 

Rızvanoğlu, 2012: 223). 

Yeni iletişim teknolojileri, çok sayıda kişiyi sadece milliyetçilik 

bakımından değil, birçok yönden etkileyebilmektedir. İnternet 
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teknolojisi, sanal ortamlar olduğu için nefret ve ayrımcı söylemler 

daha kolay bir şekilde yapılmaktadır. Bu kolay şekilde yapılan 

söylemler, hızlı bir biçimde yayılabilmektedir. 

Nefret gruplarının internet üzerindeki uygulamaları, çevrimiçi tarayıcı 

oyunları üzerinden de gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı oyunlarının 

genç yaştaki kullanıcılar için cazip bir seçim olması, bu tür oyunlara 

ırkçı ya da cinsiyetçi vb. söylemlerin entegre edilmesine neden 

olmuştur. Belirli düşünce odakları ya da gündemdeki gelişmeler baz 

alınarak tasarlanan bu oyunlar, genellikle basit yapılarıyla öne 

çıkmakta ve yaygın olarak kullanıma uygun nitelik göstermektedir. 

Gündemdeki her politik veya sosyo-kültürel gelişme için yeni bir 

oyun geliştirmek mümkün olduğundan, tarayıcı oyunlarının belirli 

ideolojilerin yaygınlaşmasına hizmet ettiği söylenebilir (Doğu, 2010: 

234). 

İnternet ortamındaki haberler etik açıdan topluma daha büyük zararlar 

verilebilir. Bu zararlar, geleneksel gazetelerde yapılan etik dışı 

haberlerden daha etkilidir. Çünkü bilgiler, internet ortamında daha 

hızlı yayılma imkânı bulur ve geri dönülmez hasarlar ortaya 

çıkarabilir (Gross, 2008:187). Dolayısıyla, nefret ve ayrımcı söylemler 

internet ortamında üretildiğinde toplumsal hasarı daha büyüktür. 

Çünkü çok sayıdaki kişiyi, çok hızlı bir şekilde etkileyebilmektedir. 

1.2. Nefret ve Ayrımcı Söylemlerin Üretilmesinde ve 
Yayılmasında Medyanın Rolü 

Medyanın toplumda nefret ve ayrımcı söylemlerin oluşturulmasında 

ve de var olan önyargıları, hoşgörüsüzlükleri destekleyerek, 
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söylemlerin körüklenmesindeki rolünün büyük olduğu ve medyanın 

bu konuda araç olarak kullanıldığı söylenebilir.  

Nefret ve ayrımcı söylemlerin sebep olduğu toplumsal huzursuzluk, 

ötekileştirme, ayrımcılık veya nefret suçları, günümüzün tartışılması 

gereken en önemli kavramlarından birisi haline gelmiştir. Son yıllarda 

iletişim alanlarının yanı sıra, sosyoloji alanlarında da yapılan 

akademik araştırmalardan nefret ve ayrımcı söylemler üzerine yapılan 

araştırmaların sayısında, belli bir artış olduğu gözlemlenmektedir. 

Yapılan bu araştırmalarda genellikle, toplum olarak önyargıların 

oluşmasında medyanın etkileri, medya aracılığıyla nefret ve ayrımcı 

söylemlerin üretilmesi gibi unsurlara dikkat çekilmiştir (Yardım ve 

Dalkılıç, 2018: 90).  

Medya ortamında bulunan haberlerin taşımakta olduğu ifadeler, 

imalar, tanımlamalar ve sınırlandırmalar, medyanın göstermiş olduğu 

doğru ya da yanlışlar farklı gruplara ilişkin kalıp-yargıların ve 

önyargıların oluşmasına sebep olmaktadır. Bu davranışlar aslında 

günlük yaşamda sıkça iş yerlerinde, aile yaşamında, okulda ve benzeri 

yerlerde ortaya çıkmaktadır. Ancak bunun medya kanalıyla 

aktarılması kişilerde bilginin kesin bir şekilde doğru olduğu izlenimini 

oluştururken, çok hızlı bir biçimde kabul edilmesini de sağlamaktadır 

(Sekman, 2015: 57). 

Bunun nedeni, medyanın ikna gücünün kuvvetli olmasından 

kaynaklanmaktadır. Medya, oluşturduğu söylemlerle gündem 

yaratmakta ve bu yarattığı gündem hakkında da bireylerin 
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konuşmasını sağlamaktadır. Bir başka deyişle, bireylerin konuştuğu 

konular genellikle, medyanın gündemde tuttuğu konulardır. 

Devletin ideolojik bir aygıtı olan medyanın, kendisinin gündemini 

oluştururken, sosyal bağlamdan ayrı bir şekilde, örtülü ve açık bir 

şekilde etnik ön yargı, ırkçılık, zenofobi (yabancı nefreti veya 

korkusu), ve antisemitizm gibi olgular üzerinden nefret ve ayrımcı 

söylemleri yeniden ürettiği veya desteklediği bilinmektedir. Medya 

olumsuz ve alaycı ifadeler, aşağılama, hakaret, abartı taktiklerini 

kullanarak ötekileştirdiği ve hedef gösterdiği grupları kamu 

güvenliğini tehdit edecek şekilde potansiyel risk ile tehdit yayan 

öncüler gibi sunar. Böylece toplumdaki ‘öteki’ gruplara karşılık olarak 

beslenen önyargılar pekiştirilir ve bu grupların kendilerini korumasız 

ve savunmasız hissetmelerine yol açar. Bu durumda, hem bireyin belli 

bir gruba aidiyeti nedeniyle küçük düşürülmesi, hedef gösterilmesi ve 

aşağılanması; hem de nefret ve ayrımcı söyleri üreten gruplara özen ve 

güç atfetmesi açısından fazlasıyla zararlı olmaktadır. Söylenenlerden 

çok, söylenemeyenler, rasyonel, normal ve mantıklı görünmekte olan 

olgular nefret ve ayrımcı söylemin teşhis edilmesini zorlaştırmaktadır 

(İnceoğlu, 2013: 76). 

Medya bu sayede toplumu yönlendirebilen bir araç olarak 

görülmektedir. Bu anlamda, medya toplumun sesi olması gerekirken, 

gündemi belirleyenlerin sesi olmaktadır. Bir anlamda, medya gündemi 

belirleyenlerin elinde tutulmaktadır ve medyada yer alan haberler, 

medya sahiplerinin ön planda tuttuğu konulardan oluşmaktadır. 
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1.3. “Biz ve Öteki” Kavramlarının Medyada Sunulması 

 Nefret söylemi, bazı durumlarda kişileri nefret suçuna teşvik etmekte 

ve hatta nefret suçunun oluşmasına da ortam sağlamaktadır. ‘Biz ve 

öteki’ ayrımının yapıldığı toplumlarda nefret söylemi daha güçlü 

olmaktadır ve söylemin suça dönüşmesi kimi zaman kaçınılmaz 

olmaktadır. Medya ise, “biz ve öteki” ayrımı olduğu durumlarda haber 

dilini doğru bir şekilde kullanmalıdır. 

Bireyler toplum gruplarının üyeleri olarak hareket ettikleri için, 

ideolojilerini eylemlerine ve etkileşimlerine taşıyabilirler. Bu nedenle 

de erkekler kadınlara, beyazlar siyahlara, zenginler fakirlere ve 

gençler yaşlılara karşı ayrımda bulunabilirler. Bu uygulama şekli 

metin ve konuşma yoluyla olabilir. Ancak ideolojiler, konuşmaya 

eşlik eden birçok el kol hareketleri, yüz ifadesi, vücudun duruşu ve 

mesafesi vb. gibi etkinliklerle ifade edilebilir. Erkeklerin birçoğunun 

maço hareketlerini sadece bakış tarzlarıyla, ses tonlarıyla bile nasıl 

sergilediklerini her kadın bilmektedir (van Dijk, 2003: 43). 

Medya, nefret söylemlerini ve nefret suçunu topluma aşılayan bir araç 

olarak, “biz ve öteki” ayrımını destekleyen bir kurum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Medya ‘biz’ grubuna karşı, ‘öteki’ grubunun olumsuz 

yanlarını göstererek bireyleri suça teşvik etmektedir. Medyada bu 

ayrım sık sık dillendirildikçe normalleştirilir ve olayların 

kanıksanmasına da sebep olur. 
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Örneğin, medya göçe karşı çıkma, çoğunlukla “buraya önce gelenin 

biz olduğumuzu” ve işte bu nedenle de vatandaşlık, konut veya iş gibi 

kıt kaynaklar üzerindeki önceliğe bizim sahip olduğumuzu iddia 

ederek meşrulaştırabilir (van Dijk, 2003: 49). 

Medya, baskın olan ideolojiyi desteklemek için sistemin bir parçası 

olarak kendini göstermektedir. Bazı önemli kurumlardaki medyada ya 

da az sayıdaki kimi önemli medya gruplarında, medya pratikleri ve 

yapıları toplumlardaki eşitsizliği ve ayrımcılığı görünür kılmaktadır. 

Bu şekilde, toplumun farkındalığını arttırmakta ve olası değişikliklere 

katkı sunmaktadır; fakat genellikle medya sisteme meşruluk 

kazandırma rolünü oynamaktadır (Petkovic, 2010: 173). 

Sonuç olarak, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret söylemlerinin en etkili ve 

en önemli şekilleri medya aracılığıyla yapılmaktadır. Birçok araştırma 

ve çalışma göstermektedir ki, bütün bunların ana sebepleri medya 

araçlarıdır. Ancak tüm medya organlarının, ırkçı veya ayrımcı 

olduğunu ya da bu söylemleri sürekli dile getirdiğini 

göstermemektedir. Yine de çoğu medya organı bu söylemleri 

desteklemektedir. Örneğin, magazin haberlerinde açıkça ırkçı, ayrımcı 

söylemlere rastlamak mümkün olmaktadır. Bunun nedeni, çoğunlukla 

‘öteki’ gruba yönelik önyargıların beslenmesidir (van Dijk, 2005: 5). 

Böylece bu gruplara yönelik nefret söylemleri ve nefret suçları 

kanıksanmakta ve bireylere olağan bir şeymiş gibi gösterilmektedir. 

Bir bakıma, medya “biz ve öteki”, alt sınıf/üst sınıf gibi ayrımların 

yapılmasına ön ayak olmaktadır denilebilir.  
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2. Bulgular ve Değerlendirmeler 

Araştırma kapsamında belirlenen örneklemlere ait 6 haberi incelemek 

için Teun van Dijk’ın geliştirdiği eleştirel söylem analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Eleştirel söylem analizinde haber metinleri makro ve 

mikro yapılara göre incelenmiştir. Sonrasında haberlerin her birinin 

nasıl nefret ve ayrımcı söylem geliştirdiği ele alınmıştır. Eleştirel 

söylem analizi bulguları ve değerlendirmeleri, örneklemler ve haberler 

başlıklar halinde aşağıda verilmiştir: 

2.1. LGBTİ Olaylarıyla İlgili Haberler ve Söylem Analizleri 

Her yıl 19-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Eşcinsellerin Onur 

Yürüyüşünü, Yeni Akit gazetesi haber sitesinin ele alış biçimi nefret 

söylemleri açısından ele alınmıştır. Diğer gazetelere göre, bu konuda 

nefret söylemi içeren daha çok haber yaptığı için bu konuda örnek 

olarak Yeni Akit gazetesi haber sitesi LGBTİ bireyleri ile ilgili 

haberleri ele alınmıştır. 

-Yeni Akit gazetesinin bakış açısından LGBTİ bireylerin onur 
yürüyüşü: Her yıl 19-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 

Eşcinsellerin Onur Yürüyüşü Yeni Akit gazetesi tarafından bolca 

nefret söylemi içeren ifadeler kullanılarak anlatılmaktadır. Her yıl söz 

konusu tarihlerde yürüyüşlerini geçekleştirmek isteyen LGBTİ 

bireyler valilikler tarafından engellenmektedir. Bu konuyu birçok 

haberle Yeni Akit gazetesi ‘sapkın yürüyüş’ olarak adlandırmaktadır. 
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Haber 1: Sapkınlara fren! Valilik yasakladı… (www.yeniakit.com.tr )  
Tarih: 16 Kasım 2017 

 

 

 

 

Görsel 1: Haber 1, Sapkınlara fren! Valilik yasakladı…  
Kaynak:https://www.yeniakit.com.tr/haber/sapkinlara-fren-valilik-yasakladi-

395806.html , (Erişim tarihi: 10 Kasım 2018).  

Haberin konusu: Avrupa’nın en büyük LGBTİ nüfus yoğunluğuna 

sahip olan Almanya’nın, Ankara’da Alman LGBTİ Film Günleri 

düzenlemesine gelen valilik yasağı ile ilgili bir haberdir. Valiliğin 

aldığı bu kararın sebebi, etkinliğin halkı kin ve düşmanlığa 
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sürükleyebileceği olarak gösterilmiştir. Sonrasında ise, valilik kararı 

tırnak içinde anlatılmıştır.  

Haberin söylem analizi: van Dijk’a göre başlıklar metinde bulunan 

söylemin hangi konuda olduğunu anlatır ve söylemin vermek istediği 

en önemli bilgiyi somutlaştıran bir şekilde verilmesini sağlar. Metin 

için başlığı oluşturanlar iletmek istediği bilgiyi açıkça anlatmak için 

oluşturmaktadırlar (Şah, 2012: 211).  

Bu haberin başlığına bakıldığında, metnin konusu tam olarak 

anlaşılmamaktadır. Valiliğin tam olarak neyi yasakladığı başlıkta 

belirtilmemiştir. Ancak bilindiği üzere, başlıkta haberin bütün 

ayrıntıları verilmemektedir. Haberlerin başlıkları genellikle kısa ve 

ilgi çekici biçimde oluşturulur ki, haber daha çok kişi tarafından 

okunabilsin. Başlık, noktalama işaretleri açısından ele alındığında ise, 

korku ve şaşkınlık ifade eden ünlem işaretinin kullanıldığı 

görülmektedir. Ayrıca okuyucu cümlenin devamını kendisi 

tamamlasın diye üç nokta işareti kullanılmıştır.  

Van Dijk’ın söylem analizi yöntemi genel olarak makro yapı ve mikro 

yapı olarak iki kısımdan oluşur. Makro yapı analizinde metnin 

paragrafları birer cümle şeklinde ifade edilir ve sonrasında bu 

cümleler birkaç cümleye ve son olarak bir tek cümleyle metnin 

belirtmek istediği ortaya konulmaktadır (Devran, 2010: 65). Makro 

yapı analizinde başlıklar, haber girişleri, haber kaynakları, ana olay, 

bağlam ve ardalan bilgileri, olay kişilerinin olayı değerlendirmesi gibi 

unsurlar ele alınır. Bunun dışında, haber fotoğrafları da tematik yapı 

unsuru kapsamında incelenir (Özer, 2011: 83).  
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Haber makro yapı olarak ele alındığında, başlıktan olayın bilgisi 

çıkarılamıyor, ancak haber girişinde olaya dair detaylı bilgi 

verilmiştir. Sonrasında olay ara başlıklı paragraflar halinde 

haberleştirilmiştir. Tematik açıdan incelenen haber fotoğrafında ise, 

“Genel Ahlak-sız” yazısına odaklanıldığı görülmektedir.  

Van Dijk’ın söylem analizinin yapıldığı bir başka bir kısımsa mikro 

yapıdır. Bu analizde sentaktik çözümleme, sözcük seçimleri, bölgesel 

uyum ve retorik çözümlemeler yapılır. Sentaktik çözümlemede 

cümlelerin aktif/pasif, basit/karmaşık yapılarına göre bir analiz yapılır. 

Haber metni içinde yer alan sözcükler de ideolojik yapılanmanın 

incelenmesi açısından mikro yapı içerisinde ele alınır. Sözcük 

seçimleri incelenerek sosyal aktörler konularındaki esas inanç ve 

ideolojiler ortaya konulabilir. Bölgesel uyum çözümlemesindeyse, 

haber metnindeki cümleler arasında oluşturulan işlevsel, nedensel ve 

referansal ilişkiler ele alınmaktadır (Doruk, 2013: 115).  

Haber, mikro yapı açısından sentaktik olarak düşünüldüğünde, 

‘yasaklama geldi, olumlu karşıladılar’ fiillerinde olduğu gibi etken 

yapılı fiillerin daha yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Bunun 

dışında Diyanet-Sen Genel Başkanı’nı ve TİMAV (Türkiye İmam 

Hatipliler Vakfı) Başkanı’nın sözlerine doğrudan anlatımla tırnak 

içinde yer verilmiştir. Haberin başlığı koyu puntolarla küçük harflerle 

yazılırken, ara başlıklar büyük harflerle koyu olmayan puntoyla 

yazılmıştır.  
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Metonomi ya da mecaz (düz değişmece) benzetme amacı olmadan bir 

sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanmaktır. Bu açıdan 

düşünüldüğünde başlıkta kullanılan durdurmak anlamındaki ‘fren’ 

kelimesiyle cümleye mecaz bir anlam katılmıştır.  

Haberlerde kullanılan sayılar kesinliği ve inanılırlığı artırmaktadır. 

van Dijk, haberlerde sayıların kullanımını sayı oyunu olarak 

tanımlamaktadır. Haberlerde sayılar, istatistiki bilimsel verilerin 

etkinliğini artırmak için kullanılmaktadır (van Dijk, 1988: 179).  

Yine retorik açıdan incelendiğinde, sondan bir önceki paragrafta bir 

araştırmaya yer verilerek sayısal değerler kullanılmış ve böylece 

haberin inandırıcılığı ve etkisi artırılmıştır.  

Diğer taraftan, haberin başlığında kullanılan ‘sapkın’ ifadesiyle 

LGBTİ bireyler kastedilmiş ve bu ifadeyle söz konusu bireylere 

hakaret edilmek istendiği söylenebilir. Sapkınlık Türk Dil Kurumu’na 

göre, “özellikle cinsel davranış konusunda toplum olarak uygunsuz 

bulunan yollara sapma durumu” şeklinde tanımlanmıştır. Bu haberde 

ve LGBTİ ile ilgili çalışma kapsamındaki diğer haberlerde ‘sapkın’ 

kelimesi bolca kullanılmıştır. Genel olarak heterojen kimlikler normal 

olarak kabul edilirken, homojen kimlikler ise, normal olmayan 

şeklinde görülmektedir. Sonrasında ara başlıkta tırnak içinde 

“Değerlerimize Sahip Çıkalım” ifadesi de yine yanlı bir ifadedir ve 

yürüyüşün bizim değerlerimizi yansıtmadığı ifade edilmektedir. Yani 

‘biz ve öteki’ kavramları ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu 

ifadelerle LGBTİ bireyler aşağılanmış, ötekileştirilmiş ve hedef 

gösterilmiştir.  
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Temel olarak, birçok ideolojik söylemin genel sistem yapısı oldukça 

geneldir: ‘Bizim hakkımızda olumlu şeyleri vurgula, Onlar hakkında 

olumsuz şeyleri vurgula, Bizim hakkımızda olumsuz şeyleri 

vurgulama, Onlar hakkında olumlu şeyleri vurgulama’ şeklindedir. Bu 

dört ideolojik kare olarak adlandırılan kavramsal bir alan oluşturulur. 

İçeriklerine bakıldığında ise, anlamsal ve sözlüksel çözümleme 

uygulanabilir, ancak “vurgula ve vurgulama” zıt ikilisinin kullanımı 

birçok yapısal değişme şeklini olanaklı kılmaktadır (van Dijk, 2007: 

57).  

Haberin tarafları olan kişilerin sözlerine de doğrudan anlatımla tırnak 

içinde yer verilerek onların da olayı olumsuz bir şekilde 

değerlendirdikleri gösterilmiştir.  

Ayrıca “Avrupa’nın en büyük LGBTİ nüfusuna sahip olan Almanya” 

diyerek Almanya’yı da hedef göstermektedir. Son olarak, haberin son 

paragrafında olayla çok ilgisi bulunmasa bile, ilk eşcinsel evliliğin 

Almanya’da başlamasını sağlayan yasanın yürürlüğe girmesinin ve bu 

yasanın ardından 30 kadar çiftin “evet” demiş olmasının bilgisi de 

verilmiştir. 

2.2.Dini Olaylarla İlgili Haberler ve Söylem Analizleri 

Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde, İslam düşmanlığıyla ilgili olaylar 

daha çok yaşandığı için ve bu konuyla ilgili nefret söylemi içeren 

fazlaca haber bulunduğu için dini olay olarak bu örneklem 

incelenmiştir. 
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Danimarka, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerde, İslam düşmanlığıyla 

ilgili olaylar: Özellikle Danimarka, İsveç ve İngiltere gibi ülkelerde 

İslamofobik olaylar bolca yaşanmaktadır ve bununla ilgili olaylar 

çoğunlukla, nefret ve ayrımcı söylem içerikli haberleştirme 

şekilleriyle duyurulmaktadır. Örneğin, bu devletler için haberlerde 

‘Siyonist, haydut, alçak’ gibi ifadeler kullanılarak, nefret ve ayrımcı 

söylemler yapılmıştır. Bu şekildeki haberler, okuyucuların, bu ülkeler 

için olumsuz düşünceler geliştirmesine yol açmaktadır. 

Haber 2: Danimarka’da ahlaksız teklif! (www.milligazete.com.tr ) 
Tarih: 09 Mart 2015 

 
Görsel 2. Haber 2. Danimarka’da ahlaksız teklif! 
Kaynak:https://www.milligazete.com.tr/haber/970147/danimarkada-ahlaksiz-teklif , 

(Erişim tarihi: 11 Kasım 2018). 

Haberin konusu: Haberde, Danimarka’da, Danimarka Öğretmenler 

Birliği’nin Hz. Muhammed karikatürlerinin müfredata girmesi 

gerektiğini ileri sürmesi anlatılmaktadır. Karikatürlerin tarih ya da din 

derslerinde kullanılabileceğinden söz edilmektedir. Ayrıca öneriye 

bazı siyasi partilerin de destek verdiğinden bahsedilmektedir. 
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Haberin söylem analizi: Haber başlığında heyecan ve şaşkınlık 

içeren ünlem işaretinin kullanılması, başlığa vurgu yapılmasını 

sağlamıştır. Kalın ve belirgin şekilde yazılan başlık, hemen altında 

ince bir şekilde yazılarak yinelenmiştir. Başlıktan haber konusunun 

anlamı tam olarak çıkarılmamaktadır. Sadece nerede olduğu 

belirtilerek olumsuz bir teklifin varlığı söylenmiştir. Giriş bölümünde 

ise, haberin konusu açıkça anlatılmaktadır. Haber tematik açıdan ele 

alındığında, haber fotoğrafı kullanılmadığı, habere dair bilgilerin 

kısaca anlatıldığı görülmektedir. 

Haberin mikro incelemesi yapıldığında, sentaktik açıdan ilk paragrafta 

etken yapılı fiillerin kullanıldığı, sonraki paragraflarda ise, etken ve 

edilgen yapılı fiillerin bir arada kullanılmış olduğu görülmektedir.  

Diğer yandan, ilk bakışta haber başlığında geçen “ahlaksız” kelimesi 

göze çarpmaktadır. Başlıkta teklifin ne olduğu belirtilmemekle 

beraber, “ahlaksız” ifadesi kullanılarak Danimarka hedef 

gösterilmektedir. Ayrıca ‘ahlaksız teklif’ derken, bu isimle bilinen bir 

filme gönderme de yapılmıştır. 

van Dijk, haberde ideolojileri ön plana çıkarmak için birçok taktik 

kullanıldığını söylemektedir. Örneğin, özellikle haber başlıklarında 

etkiyi artırmak ve hedef göstermek için özel isimlere yer 

verilmektedir. Bu haberde de Danimarka’yı hedef göstermek için 

başlıkta kullanılmıştır. 

Haber girişindeki ilk cümlede geçen “İslami değerlere hakarete 

yeltenerek İslam’a karşı nefretin körüklendiği Avrupa’da” ifadesinde 
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Avrupa ülkeleri hedef gösterilmiş ve “biz ve öteki” vurgusu 

yapılmıştır.  

Bunun dışında “yaşanan şiddet olaylarından ders almak bir yana” 

ifadesinde ise, Avrupa ülkelerinin yaşanan olaylardan ders almaları 

gerektiği belirtilmiştir.  

Son olarak, son paragrafta “Kopenhag’da karikatürleri çizen 

haysiyetsizin” derken “haysiyetsiz” kelimesiyle hakaret kelimesi 

kullanımı yapılmıştır. 

2.3. Siyasi Olaylarla İlgili Haberler ve Söylem Analizleri 

Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili haberler siyasi bir olay olarak 

fazlasıyla medyada nefret söylemi ürettiği için bu konu örnek olay 

olarak seçilmiştir. 

-Rus uçağının düşürülmesi: 24 Kasım 2015 tarihinde saat 09:24 

civarında Rus Hava Kuvvetlerine ait Sukhoi Su-24 tipi bir saldırı 

uçağı düşürülmüştür. Rus uçağının düşürülmesi olayı Rusya ve 

Türkiye tarafından farklı iddialarla kamuoyuna duyurulmuştur. 

Türkiye’deki yetkililerce yapılan açıklamalarda 24 Kasım 2015 

tarihinde saat 09:20’de Hatay’ın Yayladağı alanında uyruğu 

bilinmeyen bir uçak Türk hava sahasını 5 dakika içerisinde 10 kez 

uyarılmasına rağmen sınır ihlalini durdurmayınca angajman kuralları 

gereğince, iki Türk F-16 uçağı tarafından vurulduğu belirtilmiştir. Rus 

yetkililerin ise, bu iddiaları reddederek Rus uçağının Türk hava 

sahasını ihlal etmediğini ve Türkiye sınırının 1 km dışarısında 
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vurulduğu yönünde açıklama yapmıştır. Ayrıca Rus pilotlarla hiçbir 

durumda telsiz bağlantı kurulmadığı da iddia edilmiştir. 

Haber 3: “Türkiye, Rus uçağını vurmakta haklı”   (www.yeniakit.com.tr ) 

Tarih: 29 Kasım 2015 

 

Görsel 3. Haber 3. “Türkiye, Rus uçağını vurmakta haklı” 

Kaynak:https://www.yeniakit.com.tr/haber/turkiye-rus-ucagini-vurmakta-hakli-

109797.html , (Erişim tarihi: 12 Kasım 2018). 
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Haberin konusu: Gürcistan Savunma Bakanı Khidasheli’nin, 

Türkiye’nin Rus savaş uçağını vurmasında haklı olduğunu söylemesi 

haberin konusunu oluşturmaktadır. Haberde genel olarak bakanın 

sözlerine yer verilmiştir.  

Haberin söylem analizi: Haberin başlığı, tırnak içinde Gürcistan 

Savunma Bakanı Khidasheli’nin konuşmalarından alıntı yapılarak 

oluşturulmuştur. Başlık, tek tırnak içinde olduğu için ilk bakışta, 

alıntılama olduğu anlaşılmamaktadır. 

Haber metni tematik olarak incelendiğinde, ara başlıkların genel 

olarak haber kişisinin sözlerinden oluşturulmuş olduğu, ancak bu ara 

başlıkların tırnak içinde gösterilmediği tespit edilmiştir. Makro 

incelemeye göre, haber metninde haber kişisinin sözlerine dolaylı ve 

doğrudan anlatımla bolca yer verildiği görülmüştür. Yine 

Khidasheli’nin sözlerinden alıntı yapılarak olayın ardalan bilgisine de 

yer verilmiştir. 

Haberin başlığında ve ara başlıklarda Khidasheli’nin konuşmalarına 

yer verilmesi, haber sitesinin Savunma Bakanı ile aynı görüşte 

olduğunun, onu desteklediğinin göstergesi olduğu söylenebilir. Ayrıca 

yine ara başlıklarda alıntılama yapıldığı halde, cümlelerin tırnak 

içinde verilmemesi, yine aynı bakış açısını paylaştıklarını 

yansıtmaktadır.  

Haberde “biz ve öteki” duyguları desteklenmektedir. Böylelikle 

ötekileştirme yapılarak ve düşmanlık/savaş söylemlerine yer 

verilmiştir.  
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Van Dijk’a göre haberlerde “biz ve öteki” ayrımı yapılırken “olumsuz 

ötekini sunma” taktiği geliştirilir. Bu bağlamda öteki grubun olumsuz 

yanları ön plana çıkarılır ve öteki grup olumsuzlanır ve aşağılanır (van 

Dijk, 2003: 90). 

Haberin son ara başlığında “Rusya en az DAEŞ kadar tehlikeli” 

derken, bir denklik kurulmuştur ve yine bu şekilde savaş ve kışkırtma 

söylem yapısını oluşturan bir ifade kullanıldığı söylenebilir. 

İdeolojik söylemin genel stratejisinin anlamsal olarak karşıtlık 

şeklinde yürütülen bir kutuplaştırma şekli olan “Bizim iyi şeylerimizi 

vurgula ve Onların kötü şeylerini vurgula” taktiği üzerinden 

geliştirilmektedir (van Dijk, 2003: 62). 

Bu haberde de onların kötü şeyleri vurgulanmıştır. Ayrıca ara 

başlıkların tırnak içinde verilmemesiyle, retorik açıdan ima yapısının 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu şekildeki bir kullanım, haber sitesinin 

kendi düşüncelerinin de aynı şekilde olduğunun göstergesi olduğu 

söylenebilir. 

2.4.Spor Olaylarıyla İlgili Haberler ve Söylem Analizleri 

İstanbul’da basketbol maçında Sırp bir taraftarın öldürülmesi konusu 

medyada çokça nefret söylemi ürettiği için spor olaylarıyla ilgili 

örneklem olarak belirlenmiştir. 

-İstanbul’da basketbol maçında Sırp bir taraftarın öldürülmesi: 

Olay,Galatasaray Liv Hospital ile Kızılyıldız arasında İstanbul’da 

oynanan THY Avrupa Ligi maçı öncesi çıkmış ve Sırbistan uyruklu 

Marko İvkoviç adlı bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle 
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sonuçlanmıştır. Bunun üzerine Sırp taraftarlar farklı şekillerde tepki 

göstermiş ve saldırgan tavırlarda bulunmuştur. Olaydan sonraki diğer 

maçlarda Sırp taraftarların “Kim elini daha çabuk tutacak, İlk Türk 

kanını kim akıtacak” şeklinde pankartlar açtığı belirtilmektedir. 

Haber 4: “Sırplar yine rahat durmadı” (www.fotomac.com.tr) 
Tarih: 24 Ekim 2014 

 

Görsel 4. Haber 4. “Sırplar yine rahat durmadı” 

Kaynak:https://www.fotomac.com.tr/besiktas/2014/10/24/sirplar-yine-rahat-

durmadi, (Erişim tarihi: 13 Kasım 2018). 

Haberin konusu: Haberde, Beşiktaş ve Partizan basketbol takımının 

oynadığı karşılaşma için Sırp polisi tarafından sıkı güvenlik önlemleri 

alındığını ve çıkan olayların güçlükle yatıştırıldığı anlatılmaktadır. 

Sırp polisinin Türk taraftarlarının olay çıkarmaması için azami özen 

gösterdiğini, ancak Partizan taraftarları ise, sadece uyarmakla 

yetindiği de açıklanmıştır. Ayrıca maç öncesinde 5 Türk taraftar 

gözaltına alınmış ve Sırp taraftarların arasına oturtulan Türk 

https://www.fotomac.com.tr/besiktas/2014/10/24/sirplar-yine-rahat-durmadi
https://www.fotomac.com.tr/besiktas/2014/10/24/sirplar-yine-rahat-durmadi
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gazeteciler de taraftarların arandığı gibi didik didik aranmış olduğu 

bilgisi de haberde yer almaktadır. 

Haberin söylem analizi: Fotomaç gazetesi haber sitesindeki bu 

haberin başlığına bakıldığında; kırmızı tonda yazılmış olduğu 

görülmektedir. Haber başlığı genellikle siyah yazılır, ancak daha fazla 

ilgi çekmek için kırmızı ya da mavi gibi farklı renkler de 

kullanılabilir. Bu başlıkta da ilgi çekmek ve uyarı vermek için kırmızı 

ton kullanılmıştır.  

Bazı haberlerde, neredeyse bütün bağlamlarda konuşmacılar ‘belirsiz’, 

yani iyi tanımlanmamış, göstergeleri olmayan veya belirsiz gruplara 

gönderme yapan ifadeler kullanılabilir. Belirsiz niteleyiciler (az çok), 

zarflar (çok), adlar (şey), ve sıfatlar (düşük, yüksek) diğer ifadeler 

arasında bu çeşit bir söylemde tipik özelliklerdir (van Dijk, 2003: 

106). 

Haberde bir giriş paragrafı bulunmamaktadır ve bir paragraftan oluşan 

kısa bir haberdir. Bu nedenle olayın konusunu tam olarak 

yansıtmadığı, bir belirsizliğin söz konusu olduğu söylenebilir. Makro 

açıdan incelendiğinde, ardalan bilgisine ve olay taraflarının 

konuşmalarına değinilmediği görülmektedir. Haber fotoğrafına 

bakıldığında ise, taraftarları izleyen güvenlik güçleri dikkat 

çekmektedir ve haber tematik olarak incelendiğinde, Türk 

taraftarlarının daha fazla arandığını anlatmaktadır. Yani fotoğraf ile 

haber metni, verilmek istenen mesaj bakımından örtüşmektedir. 

Haberin sentaktik yapı incelemesine göre, genel olarak etken ve 

edilgen yapılı fiillerin kullanıldığı görülmektedir. Haber girişinde 
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‘İstanbul’da bir Sırp taraftarın kalbinden bıçaklanarak ölmesi’ derken 

failin gizlendiği görülmektedir. 

Haberin başlığına bakıldığında, ‘Sırplar yine rahat durmadı’ diyerek 

‘yine’ kelimesiyle eyleme vurgu yapıldığı görülmektedir. Ayrıca bu 

olay tüm Sırplara mal edilerek düşmanlık/savaş söylem yapısının 

kullanıldığı söylenebilir. 

Bunun dışında, ‘Sırp polisi, Türk taraftarların olay çıkarmaması için 

azami özen gösterirken, Partizan taraftarlarını ise, sadece uyarmakla 

yetindi’ cümlesiyle karşıtlık ifadesi verilmiştir. 

Futbolda, bölgesel ve yerel karşılaşmalar üretilip yaşatılırken, 

özellikle uluslararası karşılaşmalarda biz ve öteki unsuru, net bir 

şekilde yeniden dolaşıma sokulmaktadır. Bu karşılaşmalar milletin 

temsili şeklinde yeniden üretildiği, daha da kuvvetlendirildiği ve 90 

dakikayla sınırlı da olsa, milli bir bütünleşme hissinin temsili şeklinde 

oluşturulan bir ortamın hayata geçirilmesine katkı sağlarlar 

(Talimciler, 2012: 260). Bu haberde de haber başlığında ve metninde 

olay bütün Sırplar üzerinden verilerek onlara karşı olumsuz bir 

izlenim yaratılmaya çalışılmıştır ve bu tür söylemler yeniden 

üretilerek paylaşımda bulunulmuştur. 

2.5.Etnik Köken/Irkçılık Olaylarıyla İlgili Haberler ve Söylem 
Analizleri 

Suriyelilerle ilgili haberler ırkçı nefret söylemleri açısından medyada 

sıkça gündeme geldiği için bu konuda örneklem olarak seçilmiştir. 
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-Suriyelilerle ilgili haberler: Suriyelilerin Türkiye’ye gelmesi ve 

çeşitli suçlarda bulunmaları birçok haber metnine farklı şekilde haber 

konusu olmaktadır. Bu tür haberlerde, Suriyelilerin ulusal kimlikleri, 

olayla bağlantısı olmamasına rağmen, defalarca vurgulanmaktadır. 

Böylece onların sürekli suç işledikleri, toplum tarafından dışlanması 

gerektiği, toplum için tehdit unsuru oluşturdukları izlenimi yaratılarak 

ötekileştirilmeye çalışılmaktadır. 

Haber 5. “Suriyeli gelin altınlarla kaçtı” 

Tarih: 1 Ekim 2015 

 

 
 

Görsel 5. Haber 5. Suriyeli gelin altınlarla kaçtı 
Kaynak:http://www.milliyet.com.tr/suriyeli-gelin-altinlarla-kacti-gundem-2125246/  

(Erişim tarihi: 14 Kasım 2018). 

http://www.milliyet.com.tr/suriyeli-gelin-altinlarla-kacti-gundem-2125246/
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Haberin konusu: Haberde Konya’da bir kişinin, aracı vasıtası ile 

tanışıp evlendiği Suriyeli eşinin düğün sonrası altınlarla kaçtığı iddiası 

ile savcılığa suç duyurusu yaptığı anlatılmaktadır. Olayın Mersin’de 

geçtiği, alışverişler, takılan takılar ve aracıya verilen paralarla birlikte 

şahsın toplamda 18 bin lirasının çalındığının bilgisi de haberde yer 

almaktadır. 

Haberin söylem analizi: Haberin başlığı tematik olarak 

incelendiğinde, haberin konusunu yansıttığı söylenebilir. Başlıkta 

“Suriyeli gelin” derken retorik açıdan betimleme yapıldığı 

görülmektedir. Ayrıca haber başlığı sentaktik yapı açısından 

incelendiğinde, etken yapılı bir fiil kullanıldığı ve tam bir cümleden 

oluştuğu belirlenmiştir. 

Haber girişi koyu bir şekilde yazılmış ve olay konusu burada detaylı 

olarak verilmiştir. Haber metninin sentaktik yapı incelemesine göre, 

etken ve edilgen yapılı fiillerin bir arada kullanıldığı görülür. Haberde 

az da olsa sayısal verilere başvurulmuştur ve sayı oyunu yapılmıştır. 

Haberin makro incelemesine göre ise, olay kişisinin konuşmalarının 

dolaylı ve doğrudan anlatımlarla alıntılama yapıldığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca haberde olayın ardalan bilgisi detaylı olarak verilmiştir.  

Haber metninin tematik incelemesine göre, metin olarak kısa da olsa, 

olayı anlamak için yeterli bilgilerin verildiği söylenebilir. Haber 

fotoğrafında mağdur kişinin yüzü şifrelenmiştir, söz konusu gelinin 

yüzü ise açık bir şekilde gösterilmiştir. 

 Haber başlığında “Suriyeli gelin altınlarla kaçtı” diyerek gelinin 

Suriyeli olduğuna vurgu yapılmış ve bu olay bütün Suriyeli kadınlara 
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mal edilmiştir. Bu bağlamda van Dijk’ın deyimiyle genelleştirme 

yapılmıştır. 

Genellikle toplum tarafından diğerlerine karşı ötekileştirme, kaba 

davranışlar sergileme, küçük görme ya da görmezden gelme gibi 

davranışlar uygulanabilir. Günlük yaşamda ırkçılık, sosyal ayrımcılık 

şeklinde uygulanmakta ve insanlar arasında yayılmaktadır. Irkçılık ve 

ayrımcılık kişisel problemler değil, toplumsal problemlerdir ve diğer 

kişilere karşı bir davranış biçimidir. Ayrımcılık insanların zihinlerinde 

ve duygularında derin bir etkiye sahiptir (van Dijk, 2005: 4). Bu 

haberle de haber kişisinin Suriyeli olduğuna vurgu yapılarak, 

ötekileştirme ve ayrımcılık yapılmıştır. İlk paragrafa bakıldığında ise, 

olay “iddiaya göre” diyerek anlatılmaktadır, ancak başlık olay kişisini 

suçlayarak başlamaktadır. 

2.6.Terör Olaylarıyla İlgili Haberler ve Söylem Analizleri 

Ankara Kızılay patlaması ile ilgili haberler olayın gerçekleştiği andan 

itibaren medyada sıkça nefret ve ayrımcı söylemler ürettiği için terör 

olaylarıyla ilgili örnek olay olarak seçilmiştir. 

-Ankara Kızılay patlaması: 13.03.2016 tarihinde Ankara’nın Kızılay 

semtinde saat 18:41 saatlerinde büyük bir patlama gerçekleştirilmiştir. 

Patlama, Güvenpark yakınında bir otobüs durağında meydana 

gelmiştir ve 2’si saldırgan olmak üzere toplam 38 kişinin hayatını 

kaybetmesine ve 125 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Ayrıca 

bölgedeki bazı binalar ve araçlar hasar görmüştür. Olayın sivil 

belediye otobüsü içinde yapıldığı iddia edilmiştir.  
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Haber 6: Halk TV’de PKK skandalı! (www.gunes.com) 

Tarih: 15 Mart 2016 

 
 

Görsel 6. Haber 6. Halk TV’de PKK skandalı! 
Kaynak:http://www.gunes.com/gundem/halk-tvde-pkk-skandali-672015 , (Erişim 
tarihi: 15 Kasım 2018). 

Haberin konusu: Haberde Halk TV’de program yapan Ayşenur 

Aslan’ın, Ankara Kızılay patlamasını gerçekleştiren kişiye ‘kızcağız’ 

ifadesini kullanması ve bunun sosyal medyada sert tepkiyle 

karşılanması anlatılmaktadır. 

Haberin söylem analizi:Haber başlığında kullanılan ünlem işareti ile 

haber konusuna vurgu yapılarak, şaşkınlık ve korku duyguları 

http://www.gunes.com/
http://www.gunes.com/gundem/halk-tvde-pkk-skandali-672015
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güçlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca başlık kırmızı ton kullanılarak 

yazılmıştır ve haber konusuyla örtüşmesi sağlanmıştır. Bunun dışında, 

başlıkta ‘skandal’ kelimesi kullanılarak magazinleştirme yapılmıştır. 

Haber metni makro yapı açısından incelendiğinde, haber konusunun 

ardındaki bilgilerin açıklandığı, ancak habere konu olan kişilerin 

konuşmalarına yer verilmediği görülmektedir. Sadece son paragrafta, 

haber metnindeki yorumları pekiştirmek için, Ak Parti milletvekilinin 

habere konu olan kişiyi twitter üzerinden sert bir şekilde eleştirdiği 

yazılmıştır.  

Metin mikro yapı açısından incelendiğinde ise, genel ifadeler 

kullanılarak genelleştirme yapılmış olduğu ve sentaktik yapı açısından 

ise, etken yapılı fiillerin yoğun olarak kullanıldığı söylenebilir.  

Yine ara başlıkların incelemesine göre, “oldular, dediler” gibi çoğul 

ifadeler kullanılarak, bir kişinin söylediği şeyleri, birçok kişi 

tarafından söyleniyormuş gibi gösterilmiştir. 

“Halk TV’de PKK skandalı” diyerek bir televizyon kanalının hedef 

gösterildiği görülmektedir. Başlıkta “skandal” diyerek olaya vurgu 

yapılmış, ayrıca ünlem işareti kullanılarak da yine eylem ön plana 

çıkarılmıştır. ‘Atatürkçüydüler, PKK’lı oldular’ ifadesiyle genel bir 

ifade kullanılmıştır. Ayrıca ara başlıklarda ‘lar’ eki kullanılarak 

genelleştirme yapılmış ve böylece birçok kişi hedef gösterilmiştir. 

Haberin ilk paragrafında, bu haber metni de medyanın bir parçası 

değilmiş gibi, medyanın tavrı sert bir dille eleştirilmiştir. Paragrafın 

son cümlesinde “terörle mücadelenin güvenlik boyutu olduğu kadar 
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bir de medya boyutu var” ifadesiyle medyada bir ikilik yaratılmaya 

çalışıldığı söylenebilir.  

Diğer taraftan, medyada yer alan şiddet ve terör olaylarıyla ilgili 

birbiriyle rekabet halindeki terör örgütleri arasında karşıt görüşlü 

örgütlerde misilleme yapma ve diğerlerinden geride kalmama ya da 

eylemi model alma duyguları uyandırdığı söylenebilir. Her iki 

durumda da terörün öznesi olmayan masum insanların zarar 

görebileceği ihtimali vardır (Avşar, 2009: 71). 

SONUÇ 

Günümüzde, nefret ve ayrımcı söylemlerin, geleneksel ve internet 

haberlerinde artık sıkça kullanıldığı görülmektedir. Özellikle internet 

haberlerinde bu durum daha yaygındır. Çünkü internet haberleri 

paylaşılması daha kolaydır, hızlıdır ve kullanıcılarına sanal bir ortam 

sağlamaktadır. Ayrıca internet haberleri, geleneksel ortamlarda 

sunulan haberlere göre, daha kalıcıdır, yayınlandığı anda daha çok 

kişiye ulaşmaktadır, anında paylaşılabilme özelliği vardır, daha az 

masraf gerektirir. Bu bağlamda, nefret ve ayrımcı söylemleri içeren 

haberler paylaşılırken, internet ortamları daha çok tercih edilmektedir. 

İnternet haberlerinde paylaşılan bu söylemler, internetin kitlesel olma 

özelliğinden dolayı, daha çok kişiye ulaşmaktadır. Böylece bireyler, 

bu ortamlarda bu tür haberleri daha sık görmektedir ve artık nefret ve 

ayrımcı söylemleri içeren bu haberler bireyler tarafından olağan dışı 

karşılanmamaktadır. Buna göre, söz konusu söylemleri içeren haberler 

paylaşıldıkça ve görüldükçe; artmaktadır, meşrulaşmaktadır ve 

kanıksanmaktadır. 
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İnternet haberlerinde nefret ve ayrımcı söylemleri örnek olaylar 

bağlamında ele alan bu çalışmada, spor, dini, LGBTİ, terör, etnik 

köken/ırkçılık ve siyasi olmak üzere toplamda 6 kategori 

belirlenmiştir. Her bir kategoriye bir örnek olay seçilmiştir ve bu 

örnek olaylardan 1’er adet nefret ve ayrımcı söylem içerikli haber 

incelemeye alınmıştır. Bu örnek olaylar şu şekilde belirlenmiştir: 

- Spor haberleri: İstanbul’da basketbol maçında Sırp bir taraftarın 

öldürülmesiyle ilgili haberler, 

- Dini haberler: Danimarka, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerde, İslam 

düşmanlığıyla ilgili olaylar, 

- LGBTİ bireylerle ilgili haberler: Yeni Akit gazetesinin LGBTİ 

bireylerin onur yürüyüşü ile ilgili haberleri, 

- Terör haberleri: Ankara Kızılay patlamasıyla ilgili haberler, 

- Etnik köken/ırkçılık haberler: Suriyelilerle ilgili haberler, 

- Siyasi haberler: Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili haberlerdir. 

Çalışma kapsamında, örnek olaylar için nefret ve ayrımcı söylem 

içerikli haberler belirlenirken, tesadüfi olarak ve söz konusu 

söylemleri içerdiği en belirgin olan haberler seçilmeye özen 

gösterilmiştir. Araştırmada seçilen örnek olaylar, amaçlı örneklem 

yöntemiyle belirlenmiştir. Ayrıca örnek olaylar son 5 yılda 

gerçekleşen olaylar arasından seçilmiştir.  

Araştırmada haberleri, Teun van Dijk’ın eleştirel söylem analizi ile 

incelenmiştir. van Dijk, haberlerde ideolojileri yansıtmak için 

öncelikle ‘biz ve öteki/olumsuz ötekini sunma stratejisi sonrasında; 
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genelleştirme, karşıtlık, ima, belirsizlik, sayı oyunu, abartma, 

dramatikleştirme, hedef gösterme gibi stratejiler belirlemiştir. 

Çalışmada ele alınan 6 haberde, bu stratejilerden hangilerinin, nasıl ve 

ne kadar kullanıldığı incelenmiştir. 

Çalışma kapsamında, ele alınan haberler genel olarak incelendiğinde, 

genellikle nefret ve ayrımcı söylem unsurları haber içeriklerinde ve 

özellikle de başlıklarda keskin bir şekilde görülmektedir. Araştırma 

sırasında, oluşturulan kategoriler arasında en çok LGBTİ bireylerle ve 

ırkçı haberlerde Suriyelilerle ilgili konularda, diğer kategorilere göre, 

daha fazla habere rastlanılmıştır. En az oranda habere rastlanılan 

kategori ise, terör konulu haberlerdir. Ancak yine de tez kapsamında 

her bir kategoride eşitlik sağlamak için 5’er haberle sınırlandırmaya 

gidilmiştir. Çalışma için ise, her kategorideki 5 haberden 1’i seçilerek 

incelemeye tabi tutulmuştur. 

Çalışma konusu seçilirken, bu konudaki diğer araştırmalarda dini, 

spor, ırkçılık, LGBTİ, siyasi, terör kategorilerinden sadece biriyle 

ilgili haberlerin ele alındığı görülmüştür. Bu çalışma, nefret ve 

ayrımcı söylemlerin yansıtıldığı bütün kategorilerin bir arada yer 

alması açısından önemlidir. 

Gazetecilerin haberleri oluştururken, elbette ifade özgürlüğü 

noktasında hakları bulunmaktadır. Ancak bu ifade özgürlüğü hakkını 

kullanırken, kamuoyu yararı bağlamını doğru bir şekilde kurmak 

gerekmektedir. Bu bağlam doğru bir şekilde kurulmadığından, 

medyada nefret ve ayrımcı söylemler yer almaya devam edecektir.  
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GİRİŞ 

Doğada ve insan yapımı unsurlarda hiyerarşik, çizgisel ve tek kaynaklı 

bir oluş biçiminin varlığı yadsınamaz bir durumdur. Bu şekildeki 

birçok yapı, olay ve durumun yanında paralel, karmaşık, çok yanlı ve 

çoklu yapıların varlığı da görülmektedir. Özellikle doğadaki unsurlarla 

görünür olan bu köksapsal (rizomatik) yapılar, sosyal bilimler ve insan 

eliyle üretilmiş veriler açısından da karşımıza çıkan etmenleri 

anlamlandırma adına fırsatlar tanımaktadır. Çalışmanın bu bölümünde 

rizomatik yapılar ve gazete manşetlerinin bu unsurları barındırma 

potansiyeli tartışılacaktır.          

Gilles Deleuze’ün, özellikle Felix Guattari ile yaptığı araştırmalarında 

(ilk kez Kapitalizm ve Şizofreni 1972–1980 kitabında) köksap 

kavramını ortaya attığı ve bu kavramı temellendirmeye çalıştığı 

görülmektedir. Deleuze’ün felsefi yaklaşımlarında çokluklar önemli 

bir yer tutmaktadır. Rizomatik yapılar birlik ve bütünlüğü olmayan 

çokluklardır. “Köksap, kök ağacı ya da ağacımsı yapının bir anti-

tezidir. Ağacımsıların hiyerarşik olmasının yanı sıra köksaplar, 

hiyerarşik değildir ve birbirinden bağımsız çokluklardır” (Deleuze, 

1996: 121). Rizom gösterge olmayan bir sistemdir. Komut almaz, 

hafıza düzenleyicisiz ve merkezi otomatsızdır (Deleuze ve Guattari, 

2012: 26). Özellikle doğada bulunan varlıklarda görülen bu yapılar, 

biyoloji biliminin konusu gibi görülse de benzer işlevlere ve görevlere 

sahip insan yapımı nesnelerde de karşımıza çıkmaktadır. İnsan eliyle 

üretilmiş bilgiler, yazılar, gazete manşetleri, senaryolar rizomatik 

yapıları barındırmaktadır.     
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Ancak söz konusu yapılar gazete manşetleri üzerinden 

değerlendirildiğinde bazı gazete manşetlerinde rizomatik yapıların 

varlığı tartışmalıdır. van Dijk, gazete manşetlerinde sürekli yeniden 

kurulan iktidar, güç, egemenlik, ideoloji ilişkilerini, dilbilimsel 

kavramlar ve dilsel yapıları işaret etmektedir. “Bilişsel yapılanma, 

bireye ait olmayıp içerisinde olduğu kurgusal gerçekliğin ona sunduğu 

ve oluşan durumlara göre seçip benimsediği değerlerin tamamıdır. Bu 

da ideolojileri yaratan ve sürekli yeniden yapılandıran egemen gücün 

telkin ettiği gerçekleri rasyonelleştirilmesidir” (Büyükkantarcıoğlu, 

2012: 178). Böylesi bir ortamda tek merkezli gazete manşetlerinin, 

kaynağının amacı doğrultusunda yaratılması kaçınılmazdır. Bu 

nedenle rizomatik yapıları barındırması sorgulanmalıdır. Çünkü 

gazete manşetlerinin oluşmasında önemli bir rolü olan ideoloji, 

yaşamın her alanına kanalize olmuştur.    

“İdeoloji, her özneyi, ne olduğu, neyin iyi olduğu ve neyin mümkün 

olduğunu fark etmeye yetenekli kılmaktadır. Böylesine bir yetenekli 

kılma süreci, sistem içine yaratıcı bir katılıma eşanlı olarak elverirken, 

belirli olası algılamaları ve eylem tarzlarını, sona erdirmesi anlamında 

hem sınırlayıcı hem de olanak sağlayıcıdır”. Diğer bir deyişle, 

“ideoloji hem verili bir toplumsal düzene boyun eğmeyi hem de verili 

bir toplumsal düzenin öznelerini üretir” (Mumby, 2004: 137). Bu 

yaratım sürecinde hiyerarşik olmayan, tek kaynaktan beslenmeyen, 

bağımsız yapıların başarı durumu tartışmalıdır. Gazete manşetleri de 

bu durumdan etkilenmiştir. Ancak ideolojik yapılarına göre benzer 
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ideolojilere sahip gazetelerde farklı manşet ve başlıklar da 

görülmektedir.                   

Aslında Deleuze ve Guattari rizom kavramını; bilgi, enformasyon ve 

verinin iletilmesinde ve yorumunda astlık üstlük içermeyen ve 

çizgisel, istikrarlı, düzenli olmayan çoklu yapıları anlatmak için 

kullanmışlardır. Her iki düşünür de 1970 ve 1980li yıllarda Fransa’da 

mevcut istasyonlara alternatif bir radyo kurmak istemişlerdir. Bu 

süreçten etkilenerek inşa ettikleri rizomatik kavramı; heterojenlik, 

insanların ve insan eliyle yapılan unsurların, metinlerin farklılığı ve 

bütün bu unsurların birbirleriyle oluşan değişken bağlantılarına 

yoğunlaşmaktadır. Adeta bir ağacın yapısına benzeyen rizomatik 

bağlar, mevcut medyaya alternatif medya yapılanmalarının yerel 

topluluklara öncülük etmesini ve var olan ya da oluşan yerellikler 

arasındaki dolaşımı sağlamaktadır. Bu yaklaşım özünde “alternatif 

medyanın yerel ve küresel arasındaki bölünmeyi engelleyen tarafını 

gösterir, hatta küresel ve yerel medyanın birbirlerini etkileme 

potansiyeli olduğunu ileri sürer” (Bailey, Cammaerts ve Carpentier, 

2007: 124).  

Sadece medya ve iletişim alanında değil, düşünce yapılarında da 

çizgisel olmayan, karmaşık yapıların varlığını görmek mümkündür 

(Sutton ve Jones, 2013: 22): 

“Deleuze & Guattari, Batı’da hâkim olan düşünme biçimini, neden 

ve sonuç ilişkisine yaptığı vurgu ve hiyerarşiler yaratma merakı 

nedeniyle ağaca benzetir. Bu imaj, sadece ağacın ilk anda göze 



 

48 İLETİŞİM VE SANAT İNCELEMELERİ 

çarpan şekline değil (tohum nedendir, ağaç da sonuç), aynı zamanda, 

örneğin bir soyağacı söz konusu olduğunda, kuşakları birbirine 

bağlayan ilişkilere de gönderme yapar. Bir soyağacında tek bir 

başlangıç noktasıyla (baba) onun evlatları arasında bariz bir 

nedensellik ilişki vardır. Dolayısıyla, Batı toplumlarındaki hâkim 

düşünme modelinin tek bir hakikat yorumunu (ilk bakışta yalnız 

yaşarmış gibi görünen tek bir ağacı, ya da dilerseniz, tek bir babayı 

ve tek bir aileyi) ne şekilde yarattığı, ağaç imgesinde ifade bulur ve 

öteki de daha sonra bu tek hakikatten türetilir: öteki, ağacın 

etrafındaki boşluk ya da ağaç olmayandır. Bu çeşit de hala hâkimdir 

ama Alman felsefeci Nietszche (1844-1900) daha farklı bir düşünme 

biçimine on dokuzuncu yüzyılın sonlarında işaret etmeye 

başlamıştır. Nietzsche’den büyük ölçüde etkilenen Deleuze de 

(Deleuze Nietzsche ve Felsefe’yi 1962 yılında yazmıştı), köksap 

fikrini Guattari’yle birlikte geliştirmiştir.” 

Kaynağını tek bir unsurdan almayan karmaşık çokluklar aslında 

sadece çoğulluğa indirgenemeyecek kadar da kendi içerisinde 

karmaşıktır (Deleuze ve Guattari, 2012: 31):  

“Ağaçlardan ve köklerden farklı olarak köksap herhangi bir noktayı 

herhangi bir başka noktayla bağlantılandırır ve özelliklerinin her biri 

zorunlu olarak aynı doğadaki özelliklere göndermez, çok farklı 

gösterge rejimlerini, hatta gösterge-olmayanın hallerini oyuna sokar. 

Köksap ne bire indirgenebilir ne de çoğa.” 
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Tekil veya çoğul olan herhangi bir unsura indirgenemeyen bir yapıya 

sahip olan bu kavram, başı-sonu olmayan bir var oluşa karşılık 

gelmektedir. Bu var oluş, sürekli çokluklar kurmaktadır. Dolayısıyla 

“birimlerden değil, boyutlardan, ya da daha doğrusu hareketli 

yönlerden oluşur. Başı ve sonu yoktur, yalnızca ortası vardır, oradan 

biter ve taşar. Çokluklar kurar” (Deleuze ve Guattari, 2012: 31). 

İdeolojik içeriklerin çoğunluklu olduğu, aynı medya grubuna ait 

birden fazla gazetenin aynı yayın politikalarını belirlediği bir ortamda 

gazete manşetlerinin rizomatik yapıları barındırma potansiyeli 

sorgulanmalıdır. Çünkü gazete manşetlerinin kaynağı olan medya, 

söylemleri ile o söylemlerin etkilemesini istedikleri kitleler arasındaki 

bağı kurmaktadır (Köker, 1998: 52-59; İnal, 1996: 38-39; Jay, 1989: 

99).           

Bu çerçeveden farklı olarak köksap bir çıkış noktası ve köken arayışı, 

bir zaman-mekânsal sabitlemeyi kabul etmemektedir. Burada 

eleştirilen düşünce yapılarının genelden özele ve özelden genele 

düşünceyi zaman ve mekânsal olarak sabitlediği ve bir ağacımsı kök 

sabitliği kurduğu görülmektedir. Deleuze ve Guattari, tüm düşünceyi 

kökenleştiren bir ilkenin olmayışından söz etmektedir. Bu nedenle 

“Köksap, her şeye izin verir gibi görünen bir anti-yöntemdir” 

(Deleuze ve Guattari, 2012: 31). Gazete manşetlerinin bu anti-yöntemi 

barındırıp barındırmadığı ise bilinmemektedir.      

“Şeylerin arasından, noktalar arasından geçer [...] sürülerdeki, 

kitlelerdeki çokluklardır, sınıflardaki değil: anormal ve göçebe 

çokluklardır [...] oluştaki ya da dönüşümlerdeki çokluklardır” 
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(Deleuze ve Guattari, 2012: 515). Gazete manşetlerinin oluşmasında 

ve kitlelere aktarılmasında bu durumların varlığı sorgulanmalıdır. 

Çünkü efendi-köle ilişkisini meşrulaştıran, onu kutsallaştıran ve inşa 

eden bir iletişim ortamı vardır (Oskay, 1996: 1516-1518). Bu iletişim 

ortamında gazete manşetleri de önemli bir yer tutmaktadır.  

Yazılmasında ve duyurulmasında birçok karmaşık yapıyı (mülkiyet 

yapısı ve ideolojik içerik gibi) barındıran gazete manşetlerinin çok 

boyutlu yapısı rizomla benzerlik göstermektedir (Deleuze ve Guattari, 

2012: 25-26):  

“Ağaçlar ve köklerinden farklı olarak, rizom herhangi bir noktadan 

başka herhangi bir noktaya bağlanabilir, her bir özelliği doğaya ait 

benzer karakterler göstermeyebilir; Rizom [...] farklı boyutlardan ya 

da [...] değişken istikametlerden [...] oluşur. Başlangıcı ve bitişi 

yoktur, her zaman gelişip serpildiği, taştığı bir ortası vardır. N 

boyuttan oluşan, özne ve nesnesi olmayan çizgilerin çokluğundan 

oluşur [...] rizom yalnız çizgilerden gelişir: bölümleme, katmanlama 

çizgilerinden, boyutlar gibi, ama aynı zamanda bu tip boyutların en üst 

seviyesi olan kaçış ya da yersizyurtsuzlaşma çizgilerinden de onu 

izleyen çokluk doğasını değiştirerek dönüşüme uğrar.”  

Deleuze ve Guattari (2012: 11-13), gazete manşetlerini de kapsayan 

metinsel öğelerdeki dilbilimsel köksap yapıları şu şekilde açıklamıştır:       

“İlk kitap tipi kök-kitaptır [...] güzel organik içselliği, anlam ve 

öznesiyle klasik kitaptır. Sanatın doğayı taklit ettiği gibi kitap da 

dünyayı taklit eder [...] Kitabın kanunu yansıtmadır, Bir’in İki 
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oluşudur [...] İkilik mantığı ağaç-kök yapısının manevi gerçeğidir [...] 

Psikanaliz baskın olmak üzere [...] bilgi işlem de dahil olmak üzere 

yapısalcılığı ve dilbilimi izler. Kökçük sistemi ya da salkım-

saçaklanmış kök ikinci kitap şeklidir [...] Bir yapıya bir çokluk her 

dahil edildiğinde, gelişim süreci birleşmenin kurallarının azalmasıyla 

karşılanmak durumundadır [...] Dünya kaosa dönüşür, ama köksel-

kozmos yerine kitap dünyanın bir görseli olmaya devam eder, 

kaosmos-kökçük. Parçalı içeriğin artmasıyla daha da yoğunlaşarak 

kitabın şaşırtmasını yadırgar.” 

İdeolojik olarak kutuplaşmış, aynı kaynaktan beslenen gazete 

manşetleri de vardır. Bunun aksine “bir rizom ne başlar ne biter, her 

zaman ara yerdedir, şeylerin arasında, varlıkların arasında, [...] 

dokusal bağlantısı varmış gibi [...] seyahat etme ve hareket halinde 

olmanın diğer bir yolu, ortadan ilerlemek, orta alan içinden, giriş ve 

çıkış yapmak, ne başlamak, ne bitirmek” (Deleuze ve Guattari, 2012: 

29).  

Görüleceği üzere merkezsiz, hiyerarşik olmayan, karmaşık, zamansız 

ve mekânsız yapıları açıklamada kullanılan rizomatik kavramının 

gazete manşetlerinde yer alma potansiyeli kesin değildir. Bu 

durumdan hareketle çalışmada rizomatik yapıların gazete manşetlerine 

yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada eleştirel 

söylem analizi yöntemi kullanılmış ve toplam gazete basımının % 

97’sini oluşturan Takvim, Karar, Yeni Asır, Yeni Birlik, Türkiye, 

Yeni Akit, Cumhuriyet, Yeni Şafak, Akşam, Sözcü, Sabah, Hürriyet, 

Milliyet, Posta ve Korkusuz gazetelerinde (gazetetirajları, 2020) 11 
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Mart 2020-17 Mart 2020 tarihlerinde yer alan Covid-19 pandemisine 

ilişkin manşetler ve başlıklar analiz edilmiştir.     

Araştırma kapsamında sınanan hipotezler ise şu şekildedir: 

H1: Benzer ideolojik yaklaşıma sahip gazetelerde daha çok farklı 

manşetler yer almaktadır. 

H2: Benzer ideolojik yaklaşıma sahip gazetelerde daha çok benzer 

manşetler yer almaktadır.  

1. RİZOMATİK (KÖKSAPSAL) YAPILARIN GAZETE 
MANŞETLERİNE YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ 

 

1.1. Araştırmanın Konusu, Sorunu ve Amacı 
 

Çalışmanın giriş bölümünde de belirtildiği üzere merkezsiz, hiyerarşik 

olmayan rizomatik yapılar, kendisini sadece fenni bilimlerde değil 

sosyal bilimlerde de göstermektedir. Metinlerde görülen rizomatik 

yapıların gazete manşet ve başlıklarına yansıma potansiyeli ise 

tartışmalıdır. Temelde belli bir ideolojinin temsilcisi ve savunucusu 

olarak da görülebilen gazetelerde, yakın olunan ideolojinin 

yaklaşımının manşet ve başlıklara yansıması beklenmektedir. Ancak 

rizomatik yapıların varlığı da incelenmelidir. Bu nedenle gazeteler ve 

ideolojik yapıları tartışılmalıdır. Dil, söylem, ideoloji, haber ve gazete 

ilişkisi bu başlık altında ortaya koyulacaktır.       

Dil, söylem çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Bireyler için 

yaşamın her alanında yer tutan ideolojiler, dil yapıların da 
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gizlenmekte, orada var olmaktadır. “İdeolojiler metinleri oluşturan dil 

üzerinden topluma benimsetilmektedir” (Thompson, 2013: 73-74). 

Söylem ise ideolojinin kitlelere duyurulmasında araçsallaştırılmak-

tadır.   

Söylem; ideolojik ve kültürel alanlarla eko-politik alanlarla da 

ilişkilidir. Aynı zamanda bütün bu alanların kendini yeniden 

anlamlandırdıkları toplumsal olanla ilişkilendirdikleri bir alandır 

(Çoban, 2003: 245). Van Dijk (2005: 315)’a göre “Söylemin 

denetlenmesi ve söylemin üretilmesi toplumsal denetim üzerinde 

önemli rol oynar. Söylem zihinsel denetim oluşturmada etkindir. 

Söylem sayesinde egemen düşünceler meşrulaşır ve toplum içinde 

yayılır”. Gazetelerde kullanılan manşet, başlık ve bu unsurların içeriği 

olan haberler, egemen sistemi sürdürme amacı gütmektedir.   

Van Dijk habere söylem üzerinden bakmaktadır. Haber söylemi, 

esasen toplumdaki egemen söylemin bir yansımasıdır (İnal, 1996: 97). 

“Van Dijk, söylemlerin haber metinlerine nasıl yerleştirildiğiyle 

ilgilenmiştir” (İnal, 1996: 74). Haberin yapılması ve duyurulmasında 

ideolojinin yer önemlidir. İdeoloji, haber akış sürecinin neredeyse 

tamamında var olmaktadır (Arık ve Akgün, 2018: 210).  

Toplumsal yapı büyük oranda medya araçları ile 

anlamlandırılmaktadır. Anlamı üreten araçlar, bu anlam üretiminde 

dil, kültür ve ideolojiye önemli roller biçmektedir. Toplumu oluşturan 

bireyler her ne kadar kendilerine özgü farklı okumalar yapsalar da 

haber metinleri içinde yer alan kurgulanmış öykülü anlatımlar, 
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bireylerin çevresi ve toplumla ilişkisini düzenlemektedir (İnal, 1996: 

139).  

Böylesi bir durumdan hareketle temel amacı ideolojik haber içermek 

olan gazetelerin manşet ve başlıklarında savunulan, temsilcisi olunan, 

yakın olunan ideolojinin yansımalarının görülmesi gerekmektedir. 

Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere rizomatik yapıların gazete 

manşetlerinde de kendini var etmesi olasıdır.   

Deleuze ve Guattari, rizomatik (köksapsal) kavramını bir metafor 

olarak kullanarak güzel-çirkin, siyah-beyaz ve iyi-kötü gibi zıt ve 

hiyerarşik kavramlar üzerinden inşa edilen Batılı düşünce yapısını 

sorgulamaktadırlar. Çünkü Deleuze ve Guattari, Batılı düşüncenin 

belirlenimci ve hiyerarşik ve karşıtlıklar çerçevesinde var olduğunu 

ifade etmektedirler. Bu düşünme modelini ağacımsı olarak 

nitelendirirler. Rizomatik düşünce anlayışı ise ağaç imgesini 

kökünden değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bir orman nasıl ki pek çok 

ağaçtan oluştuğundan bir tane “hakiki ağaç” yoktur, düşünce 

sisteminde de hiyerarşik kesinlik bulunmamaktadır. Bu bakımdan 

düşünme dahil her şey rizomatiktir. Ağaç şeklindeki düşünce yapısı 

ise rizomatik düşünme yapısının yalnızca biridir (Sutton ve Jones, 

2016: 21-22). 

Deleuze ve Guattari (2012: 21)’ye göre “köksapın (rizomatik) ne 

başlangıcından ne de sonundan söz edilebilir, ancak büyüyüp taşan bir 

ortası bulunur. Bu anlamda köksaplar soy kütüğe karşı olup 

yaylalardan oluşur. Köksaplar belirli bir köken ya da belirli bir gruba 
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aidiyeti ifade etmezler ve hiyerarşik düzenleri reddederler”. Rizomatik 

tesadüfi ve merkezsizdir (Colebrook, 2002). Zourabichvili’nin 

değindiği gibi rizomatik açıdan “tüm düşünceye hükmeden köken ya 

da ilk ilke yoktur; çatallanma, öngörülemez karşılaşma, kümenin eşsiz 

bir açıdan yeniden değerlendirilmesi yoluyla olmayan bir anlamsal 

ilerleyiş yoktur.” (2011: 107). 

Köksapın çokluk ilkesi ise Deleuze ve Guattari (2012: 8)’ye göre 

“kendi içinde bir birliğin olmamasına ve belli bir kök ya da konumun 

bulunmamasına işaret eder.” Bütün bu tanım ve özellikler 

çerçevesinde araştırmanın amacını rizomatik yapıların gazete 

manşetlerine yansımanın araştırılması oluşturmaktadır. Rizomatik 

yapıların gazete manşetlerine yansımaları araştırılacaktır.   

1.2. Araştırmanın Yöntemi 
 

Araştırmada rizomatik yapıların gazete manşetlerine yansımalarının 

incelenmesi amacıyla ideolojik söylemlerin analizi için en doğru 

yöntem olan ve Van Dijk tarafından sistematize hale getirilen eleştirel 

söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. “Eleştirel söylem analizi; 

toplumdaki güç ilişkilerinin yasallaştırılmasına, onaylanmasına, 

meşrulaştırılmasına, dönüştürülmesine, yeniden yapılandırılmasına 

veya bunların meydan okunmasına odaklanmaktadır. Bu anlamda güç 

ilişkileri, değerler, ideolojiler vb. toplumsal olguların dil üzerinden 

birey ve toplum düzenine nasıl yansıdığı, nasıl işlendiğiyle ilgilenir” 

(Van Dijk, 2015: 467). İdeolojik söylemleri barındıran gazeteler, 

yakın olunan ideolojik yaklaşımın adeta temsilcisi haline gelmiştir.  
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Eleştirel söylem çözümlemesi, haberlerde bulunan ideolojik 

yansımaların yazı ve görselleri içeren dil formlarına yerleştirildiği ve 

kolayca görünemeyeceğinden hareketle haber diline ve söylemine 

yerleştirilen ideolojik yapıların ancak bu çözümleme yöntemi ile 

ortaya serilebileceğini savunmaktadır. Bu nedenle, haber ve haber 

metinlerinin eleştirel bir bakış açısıyla çözümlenmesi gerekmektedir. 

“Haber söylemindeki ideolojik pratiklerin ortaya konulmasıyla 

toplumsal eşitsizliklerin nasıl yeniden üretildiği de ortaya 

konulabilmektedir” (Özer, 2008: 400).  

“Eleştirel söylem çözümlemesi ile medya metinlerinin ve haberlerin 

siyasal ve toplumsal iktidarın kurulmasındaki rolü ortaya 

koyulmaktadır.” Yazılı, sözlü ve görsel içeriklerdeki ideolojik 

çerçeveler incelenmektedir. “Dilin ve temsilin nasıl üretildiğinin yanı 

sıra anlatma, anlamlandırma, iktidar ilişkiler, kimlikler ve yapay 

öznelliklerin oluşumu da analiz edilmektedir” (Özer, 2001: 48-49).  

“Bakmak ve görmek arasındaki farkın bilimsel yöntemleştirilmesi” 

olarak da görülebilecek bu çözümleme yöntemi, haberde yer alan 

ideolojik tortuları görünür kılmaktadır (Büyükkantarcıoğlu, 2012: 

167). Haber söylemindeki ideolojik pratiklerin saptanması ile sosyo-

politik eşitsizliğin yeniden üretiminin nasıl gerçekleştiği 

görülmektedir (Özer, 2008: 400). “Eleştirel söylem çözümlemesi, 

dilsel değil, toplumsal ve politiktir” (Büyükkantarcıoğlu, 2012: 169). 

Bu çözümleme yöntemine göre, “toplumsal bir eylem biçimi olarak 

söylem toplumsal problemlere yöneliktir ve güç ilişkilerini 

yansıtmaktadır” (Büyükkantarcıoğlu, 2012: 171).  
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Bu başlık altında bahsedildiği üzere ideolojik unsurların analiz edilip 

ortaya koyulması için en uygun yöntem olan Van Dijk’ın eleştirel 

söylem analizi çalışmada yöntem olarak kullanılmıştır. Böylece 

ideolojik olarak belli yaklaşımlara yakın olan gazetelerde benzer ya da 

farklı manşet analizi ile rizomatik yapılar ortaya koyulacaktır. 

1.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
 

Araştırmanın evreninin Türkiye’de faaliyet gösteren bütün gazeteler 

oluşturmaktadır. Örneklem olarak toplam gazete basımının % 97’sini 

oluşturan Takvim, Karar, Yeni Asır, Yeni Birlik, Türkiye, Yeni Akit, 

Cumhuriyet, Yeni Şafak, Akşam, Sözcü, Sabah, Hürriyet, Milliyet, 

Posta ve Korkusuz gazetelerinde (gazetetirajları) 11-17 Mart 2020 

tarihleri arasında yayınlanan Covid-19 ile ilgili manşet ve başlıklar 

seçilmiştir.    

1.4. Araştırmanın Hipotezleri 
 

Araştırmada rizomatik yapıların gazete manşetlerine yansımanın 

araştırılması amacıyla sınanacak hipotezler şu şekildedir:  

H1: Benzer ideolojik yaklaşıma sahip gazetelerde daha çok farklı 

manşetler yer almaktadır. 

H2: Benzer ideolojik yaklaşıma sahip gazetelerde daha çok benzer 

manşetler yer almaktadır.  
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1.5. Araştırma Bulguları  
 

Araştırma bulguları, araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilmiştir. 

Yapılan analizde gazetelerin ideolojik yaklaşımları ile belli 

konulardaki söylemleri göz önünde bulundurarak benzer ya da farklı 

söylem şekillerine göre tek merkezli, hiyerarşik ve çizgisel olmayan 

rizomatik yapıların varlığı ortaya koyulmuştur. 11-17 Mart 2020 

tarihleri arasında Turkuaz Medya Grubu’na ait popülist sağ politik 

görüşe yakın Takvim, muhafazakâr politik görüşe yakın Karar, 

Turkuaz Medya Grubu’na ait popülist sağ görüşe yakın Yeni Asır, 

muhafazakâr görüşe yakın Yeni Birlik, İhlas Medya Holding’e ait 

liberal muhafazakâr sağ politik görüşe yakın Türkiye, İslami 

köktencilik ve aşırı sağ görüşe yakın Yeni Akit, sosyal demokrasi ve 

merkez sol görüşe yakın Cumhuriyet, Albayrak Grubu’na ait liberal 

muhafazakâr yaklaşıma yakın Yeni Şafak, Akp yöneticisi Ethem 

Sancak’a ait liberal muhafazakâr yaklaşıma yakın Akşam, ulusalcı 

Atatürkçü sol yaklaşımına yakın Sözcü, Turkuaz Medya Grubu’na ait 

popülist sağ politik görüşe yakın Sabah, Demirören Holding’e ait 

popülist sağ politik görüşe yakın Hürriyet, Milliyet, Posta ve ulusalcı 

Atatürkçü sol görüşüne yakın Korkusuz gazetelerinde yer alan manşet 

ve başlıklar şu şekilde analiz edilmiştir: 
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Tablo 1. 11 Mart 2020 Tarihindeki Covid-19 ile İlgili Gazete Manşetleri ve 

Başlıkları 

 Başlık Manşet Alt Başlık 

TAKVİM - 
Hayat Kurtaran 

Tablo  
- 

KARAR 

Virüs Büyük 
İhtimalle 

Türkiye’de  
- - 

YENİ ASIR - - - 

YENİ BİRLİK - - - 

TÜRKİYE - 
Türkiye’de İlk 

Virüslü  

Koronavirüs 
Salgını Dünyayı 

Eve Hapsetti  

YENİ AKİT - - - 

CUMHURİYET - Virüs Alarmı  - 

YENİ ŞAFAK - - - 

AKŞAM - - - 

SÖZCÜ - 

Türkiye’de İlk 
Koronavirüs 

Vakası 
- 

SABAH - 
Tedbiri Artırın, 
Teması Azaltın  - 

HÜRRİYET 
Dünya Böylesini 

Görmedi  - 
Türkiye’de İlk 

Vaka 

MİLLİYET - 

Koronavirüse 
Karşı Türkiye Çok 

İyi 

Ülkemizde İlk 
Vaka 

POSTA - 14 Gün Uyarısı  - 

KORKUSUZ - 

Koranavirüsü 
Teşhis Edebiliyor 
muyuz ve Salgına 

Hazır mıyız?  

- 

 

11 Mart 2020 tarihindeki Covid-19 ile ilgili gazete manşet ve 

başlıklarına bakıldığında Takvim, Cumhuriyet, Sabah ve Posta gibi 

gazetelerde daha çok okurları bilgilendirici objektif manşet ve 
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başlıklar yer almıştır. Karar, Türkiye, Sözcü, Hürriyet ve Milliyet 

gazeteleri ülkemizde görülen ilk vakaları haber vermiştir. Yeni Asır, 

Yeni Birlik, Yeni Akit, Yeni Şafak ve Akşam gazetelerinde ise Covid-

19 ile ilgili herhangi bir manşet ya da başlığa rastlanılmamıştır. Genel 

olarak salgınla ilgili objektif bilgiler söylemleştirilmiş ve 

paylaşılmıştır. Yukarıda yer alan gazetelerin ideolojik yapılarına da 

bakıldığında farklı ideolojik yapılara sahip gazetelerin söylemlerinin 

iç içe geçmiş olduğu, ideolojik yapı bloklarına sabit kalınmadan 

manşetler ve/veya başlıklar inşa edildiği görülmektedir. Tek bir 

ideolojiye sahip olmayan farklı gazetelerin benzer ve farklı 

söylemleri, gazete manşet ve başlıklarına yansıyan rizomatik 

(köksapsal) yapıların varlığını göstermektedir.           

Tablo 2. 12 Mart 2020 Tarihindeki Covid-19 ile İlgili Gazete Manşetleri ve 

Başlıkları 

 Başlık Manşet Alt Başlık 

TAKVİM - Panik Yok - 

KARAR - Seferberlik - 

YENİ ASIR - - - 

YENİ BİRLİK - - 
Risk Büyük Ama 
Panik Gereksiz 

TÜRKİYE - 
Endişeye Gerek 

Yok 

Hayatımıza Yeni 
Düzen Vermeliyiz 

YENİ AKİT - 
Panik Yok Tedbir 

Alındı - 

CUMHURİYET - 
En Tehlikeli 

Salgın: Panik 
- 

YENİ ŞAFAK - 
Tedbir Alındı Bu 
Panik Gereksiz 

- 

AKŞAM - 
Avrupa’dan Geldi 
Erken Başvurdu 

Vurgun Virüsü 

Hortladı 

SÖZCÜ 
Virüs 

Fırsatçıları 

Koronavirüse 
Karşı Ne Yemeli 
Ne İçmeli, Nasıl 

Korunmalı? 

Virüs Marketleri 
Boşalttı 
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SABAH - 

Kirli Bilgiye 

Kanmayın Her 
Şey Kontrol 

Altında 

Panik Yapmayalım 
Dikkatli Olalım 

HÜRRİYET 
Korona 

Anayasası 
Önümüzdeki 2 Ay 

Kritik 

Alışverişi Abarttık / 
Virüse Karşı 
Temizlik Şart 

MİLLİYET - Sakin Olun 

İlk Şart Temizlik / 
Salgın Yok Risk 

Ciddi 

POSTA - 
Fırsatçıya Geçit 

Yok 

Kolonya Kuyruğu / 
Termal Kamera ile 

Virüs Önlemi 

KORKUSUZ - Virüs Seferberliği 

Köşe Bucak 
Dezenfekte Edildi / 

Üniversitelerden 
Koronavirüs Kararı 

 

12 Mart 2020 tarihindeki manşet ve başlıklarda Takvim, Türkiye, 

Yeni Akit, Cumhuriyet, Yeni Şafak, Sabah ve Milliyet gazetelerinde 

panik yapılamaması, tedbirlerin alındığı belirtilmiştir. Farklı politik 

duruşları olan gazetelerin benzer söylemlerle mevcut siyasal 

mekanizmaların işlediğini aktarması ve siyasal iktidarın kontrolü ele 

aldığını söylem olarak kullanması merkezsizlik göstergesidir. 

İdeolojik yapıları göz önüne alındığında iç içe geçmiş, aynı 

merkezden inşa edilmediği görülen manşet ve başlıklara yer 

verilmiştir. Akşam ve Sözcü gazetelerinde pandemi döneminde 

vurgun yapmaya çalışan fırsatçılardan bahsedilmiştir. Buradaki 

söylem, oluşan olumsuzlukların hükümet kaynaklı değil, az 

miktardaki kötü niyetli bireylerden kaynaklandığı üzerine 

kurulmuştur. Bu da yine farklı anlayıştaki gazetelerde birbirinden 

bağımsız, iç içe geçmiş rizomatik (köksap) yapıların yer aldığını 

göstermektedir.                                        
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Tablo 3. 13 Mart 2020 Tarihindeki Covid-19 ile İlgili Gazete Manşetleri ve 

Başlıkları 

 Başlık Manşet Alt Başlık 

TAKVİM - 
Temizeller 

Operasyonu 
- 

KARAR Okullar Tatil 
Dişimizi Sıkalım 

Atlatalım 
- 

YENİ ASIR - - - 

YENİ BİRLİK 
Okullar Tatil, 

Maçlar Seyircisiz 

Trump Avrupa’ya 
Seyahati 

Yasakladı 

Koca: 2 Ay 

Direnelim 

TÜRKİYE - 
Kendimizi 

Vuruyoruz 

Okullar Bir Hafta 

Tatil 

YENİ AKİT - 

Virüs Kontrolde 
Kaosçular 
Devrede 

- 

CUMHURİYET - Diren Türkiye - 

YENİ ŞAFAK 
Okullar Tatil, 

Maçlar Seyircisiz 
Türkiye Farkı - 

AKŞAM 
Saçmalıklara 
İnanmayın 

Şimdi Tatil Sonda 
E-Okul 

Fiyat Artıran 
Hapse Girer 

SÖZCÜ - - 
Koronavirüs 

Haziran’da Biter 

SABAH 

Koranavirüse 
Karşı 14 Altın 

Kural 

Tüm Okullar 
Tatil, Maçlar 

Seyircisiz 

Ünlülerden 
Virüse Karşı 

Önlemler 

HÜRRİYET - 
Fahrettin Bey’in 

24 Saati 

Kolonya 1 - Sirke 

2 – Makarna 3 

MİLLİYET - 

Kovid19 

Algoritması / 
Okullara Korona 

Tatili 

İki Ay Direnelim 
/ABD Avrupa’ya 
Kapıyı Kapattı 

POSTA - Okullar Tatil 2 Ay Direnin 

KORKUSUZ 
Okullara Virüs 

Tatili 

Koronavirüs 
Geçici Ama 

İşsizlik Kalıcı 

Fırsatçılar 
Virüsten Daha 
Hızlı Yayılıyor 
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13 Mart 2020 tarihinde atılan manşet ve başlıklarda Karar, Yeni 

Birlik, Cumhuriyet, Sözcü, Milliyet ve Posta gazetelerinde okurların 

virüsün zararlarından korunmak adına sabırlı davranması gerektiği 

belirtilmiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın söylemleriyle eş değer 

söylemler geliştirilmiştir. Takvim ve Hürriyet gazetelerinde temizliğin 

önemi aktarılmıştır. Bu söylemle adeta hükümet yetkililerinin 

sözcülüğü yapılmıştır. Karar, Yeni Birlik, Türkiye, Yeni Şafak, 

Akşam, Sabah, Milliyet ve Korkusuz gazetelerinde ise okulların tatil 

olduğu duyurulmuştur. Ayrıca Yeni Akit, Akşam ve Korkusuz 

gazetelerinde pandemi dönemini fırsata çeviren birey ve unsurlardan 

da bahsedilmiş, yine iktidar yanlısı bir söylem geliştirilmiştir. 

Görüleceği üzere farklı ideolojik yapılara ait gazeteler benzer içerikli 

ya da benzer ideolojik ve mülkiyet yapısına sahip gazeteler de farklı 

içerikli manşet ve başlıklar yayınlamıştır. Bu da yine düzensiz, 

merkezsiz rizomatik (köksapsal) yapıları ortaya koymaktadır.      

Tablo 4. 14 Mart 2020 Tarihindeki Covid-19 ile İlgili Gazete Manşetleri ve 

Başlıkları 

 Başlık Manşet Alt Başlık 

TAKVİM 

Avrupa’da 9 
Ülkeye Uçuşlar 

Durduruldu 

Düşmanlık 
Virüsü 

Memleketimden 

Corona Manzaraları 

KARAR 
Vaka Sayısı 5’e 

Çıktı 
Evde Eğitim 

Seçeneği Masada 
- 

YENİ ASIR - - - 

YENİ BİRLİK - 
Virüsün Kaynağı 

ABD 

Vaka Sayısı 5‘e 
Yükseldi 

TÜRKİYE - 
Bugün Yarın 
Maske Düşer 

Vaka Sayısı 5, 
Hepsi de Aile 

Çevresinden 7 Evde 
Mesai Nasıl Geçer? 
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YENİ AKİT - - - 

CUMHURİYET - 
Türkiye’nin 

Sınavı - 

YENİ ŞAFAK - 
Koronaya Karşı 

Seferberlik 
- 

AKŞAM 
9 AB Ülkesine 

Kapılar Kapatıldı 
Turistik Tatil 

Risk 
- 

SÖZCÜ - 

Türkiye’de 
Virüslü Hasta 

Sayısı 5’e Çıktı 
- 

SABAH 

Toplum Sağlığını 
Hiçe Saydılar: 

Saygısızlar 

Dersler TV’den 
ve İnternetten 

Şüphesi Olan 184’ü 
Arasın 

HÜRRİYET - 
Uzaktan Eğitim 
Böyle Olacak 

Vaka Sayısı 5’e 
Çıktı / Araçtan 

İnmeden Korana 
Testi 

MİLLİYET - 5. Vaka 
Uzaktan Eğitim 

Nasıl Olacak 

POSTA - Seferberlik 

Avrupa’dan 
Korkutan Tablo / 

Eldiven Kolonya 

KORKUSUZ - 
Virüse İyi Gelen 

İlaç Bulundu 

Eve Dönüş / 
Koronavirüse Karşı 

Van Gölü Suyu 

 

14 Mart 2020 tarihinde Takvim, Akşam ve Posta gazetelerinde yer 

alan manşet ve başlıklarda pandeminin Avrupa’daki durumundan ve 

yasaklanan uçuşlardan bahsedilmiştir. Karar, Yeni Birlik, Türkiye, 

Sözcü, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri vaka sayısına yer vermiştir. 

Ayrıca Karar, Sabah ve Hürriyet gazetelerinde pandemi süresince 

uygulanacak eğitim modeli aktarılmıştır. Diğer gazetelerden turizm, 

temizlik, virüsün kaynağına dair fikirler ve fırsatçılık gibi konularına 

rastlanılmaktadır. Genel olarak iktidarın çalışma prensipleri söylemsel 

hale getirilmiştir. İdeolojik olarak belirgin söylemler yer almasa da 
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birkaç haber manşeti ve başlığın inşa edilirken aynı merkezden 

çıkmadığı, merkezsiz ve düzensiz olduğu konular bakımından 

saptanmıştır.       
 

Tablo 5. 15 Mart 2020 Tarihindeki Covid-19 ile İlgili Gazete Manşetleri ve 

Başlıkları 

 Başlık Manşet Alt Başlık 

TAKVİM - 
Corona Aşısı 

Bulundu 

Virüs 
Moskova’ya 

Sıçradı / 
Temiztanbul 

KARAR - 
En Sıkı Önlem En 

Sıkı Takip 

İspanya’da 
Tamamen 

Karantinada 

YENİ ASIR - - - 

YENİ BİRLİK - 
Korona Gölgesinde 

Zirve 
- 

TÜRKİYE - 
21 Bin Kişi 

Gözetim Altında 

Kaçak Yolcular 

Karantinada 

YENİ AKİT - 
Salgını Durdurduk 
Virüsü Yeneceğiz 

- 

CUMHURİYET - İkiyüzlü Dünya - 

YENİ ŞAFAK - 90 Gün Engelledik 
Kaçakçıları İhbar 

Ediyorlar 

AKŞAM 

AVM’lere Virüs 
Ayarı / Elinizi 

Türk Gibi 
Yıkayın 

Lütfen Bize De 
Maske Bırakın 

- 

SÖZCÜ - Koronayak Olduk 

Türkiye’de 
Koronalı Hasta 
Sayısı 6 Oldu 

SABAH - 

Üniversitelerde 
Sanal Sınıf 

Dönemi 

Korsan Uçaktaki 
57 Yolcu 

Karantinada 

HÜRRİYET - Dünya Durdu 

5300 Umreci 

Bugün Dönüyor / 
Vaka Sayısı 
Altıya Çıktı 

MİLLİYET - Karantina Günlüğü 

İspanyol Gribi 1. 
Dünya Savaşını 

Bitirmişti 
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POSTA 

Koronavirüs 
Kaygısı İle Baş 
Etme Yolları 

Korona Kalkanı - 

KORKUSUZ 

Emeklilere 

Koronavirüse 
Karşı Destek 

Verilsin 

Çaya Çorbaya 
Limon, Taşa 

Toprağa 
Dezenfektan 

Türkiye’de 
Virüslü Hasta 

Sayısı 6’ya Çıktı 
/ Dünyada 

Toplam Ölü 
Sayısı 6 Bine 

Yaklaştı 
 

15 Mart tarihinde Takvim, Karar ve Hürriyet gazetelerinde başka 

ülkelerdeki karantina koşulları manşetlere ve başlıklara yansımıştır. 

Karar, Yeni Akit, Akşam, Posta ve Korkusuz gazetelerinde ise 

pandemi sürecine yönelik tedbirlerle ilgili bilgiler okuyucularla 

paylaşılmış, iktidarın uygulamaları okurlara aktarılmıştır. Türkiye, 

Yeni Şafak, Sabah ve Hürriyet gazetelerinde karantinaya alınan birey 

sayısı ve karantina koşullarına yer verilmiştir. Yine Takvim, Yeni 

Birlik, Sabah, Milliyet, Posta ve Korkusuz gazetelerinde aşı, filyasyon 

çalışmaları, toplantı durumları, üniversitede pandemi sürecindeki 

eğitim usulü, daha önceki pandemi olayları ve ekonomik destek 

konularıyla alakalı manşet ve başlıklar görülmektedir. Bu da hükümet 

politikalarının duyurulduğunu, iktidarın gerekli çalışmaları 

yürüttüğünün söylemleştirildiğini göstermektedir. Benzer ideolojik 

yapılara sahip gazetelerde farklı yapıdaki manşet ve başlıklara yer 

verilmesi merkezsiz, iç içe geçmiş, standart olmayan durumu 

göstermektedir. Bu da rizomatik (köksapsal) yapıları gözler önüne 

sermektedir.                                    
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Tablo 6. 16 Mart 2020 Tarihindeki Covid-19 ile İlgili Gazete Manşetleri ve 

Başlıkları 

 Başlık Manşet Alt Başlık 

TAKVİM 

Emekliye 602 TL 

/ Memura Çifte 
Zam 

Yurtta Karantina 
Evde Çocuğu 

Olana Corona İzni 

KARAR - Büyük Karantina - 

YENİ ASIR - - - 

YENİ BİRLİK - - - 

TÜRKİYE - 
Hani Sıcakta 
Yaşamazdı? 

Virüs Ünlü 
Dinlemiyor / 

Umreden Yurtlara 

YENİ AKİT - 
Tedbirlerde Taviz 

Yok 
- 

CUMHURİYET - 
Bilimden 

Kaçmayın 

Tekstilde Virüs 
Yangını 

YENİ ŞAFAK - 
Marketleri Asker 

Koruyacak 
Yurtta Kalacaklar 

AKŞAM 
Johnson’un Virüs 

Kumarı 
Umrecilere 

Karantina 
- 

SÖZCÜ - Karantina Ziyareti 

İngiltere ve 
İsviçre’ye Uçuşlar 

Durdurulsun 

SABAH - 
Günlük Hayata 
Virüs Düzeni 

Umreden 

Dönenler 
Karantinaya 

Alındı 

HÜRRİYET - 
Temastan Kaçın 
Mesafeyi Koru 

Umre Dönüşün 
Dev Karantina / 

Koronayı Yakında 
Alt Ederiz 

MİLLİYET - Temassız İhracat 
Birlikte Yeneriz / 

Umreden Dönene 
Karantina 

POSTA - Şakası Yok - 

KORKUSUZ 

Grip Aşısı 
Olanlar Avantajlı 

Mı? 

10 Bin 330 Kişi 
Karantinada 

Türkiye’de 
Virüslü Hasta 

Sayısı 18’e Çıktı 
 

16 Mart tarihinde Takvim, Karar, Türkiye, Yeni Şafak, Akşam, Sabah, 

Hürriyet, Milliyet, Korkusuz gazetelerinde yurtdışından ülkemize giriş 

yapan ve çoğunluğunu Umre’den dönen yurttaşların oluşturduğu 
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bireylerin karantina alınacağıyla alakalı bilgiler verilmiştir. Takvim 

gazetesinde emekli ve memur yurttaşlara yönelik ekonomik 

iyileştirmelere yer verilse de Türkiye, Cumhuriyet ve Sözcü 

gazetelerinde daha önce yapılan açıklamaların doğrulanmaması, 

virüsle mücadelede bilimden uzaklaşılması ve salgının arttığı bazı 

ülkelere devam eden uçuşlar gibi konularda eleştiriler sıralanmıştır. 

Yeni Akit, Hürriyet ve Posta gazetelerinde ise tedbirler ve bu 

tedbirlerin gereklilikleri sıralanmıştır. Benzer ideolojiye sahip 

gazetelerin farklı söylem ve karakterli manşet ve başlıklar içermesi, 

farklı ideolojiye sahip gazetelerin benzer manşet ve başlıklara sahip 

olması da rizomatik (köksapsal) yapıların varlığını işlenen konu 

bakımından da ortaya koymuştur.            

Tablo 7. 17 Mart 2020 Tarihindeki Covid-19 ile İlgili Gazete Manşetleri ve 

Başlıkları 

 Başlık Manşet Alt Başlık 

TAKVİM 
Coronaya Doğal 

Darbe 
Büyük Önlem 

Tüm Dünyada 
Meydanlar Bomboş / 

İngiltere’de Gizli 
Rapor 

KARAR - Kritik 10 Gün 
Cemaatle Namaza Ara 

/ Kahvehanelere Kilit 

YENİ ASIR - - - 

YENİ BİRLİK 
Ekonomide Korona 

Hamlesi 
- 

Mekanlar Kapandı / 
Cemaatle Namaza 

Virüs Arası 

TÜRKİYE - Yalan Salgını 
Camide Cemaatle 

Namaza Ara / Hepsi 

De Yurtdışı Temaslı 

YENİ AKİT - Asıl Virüs Bunlar Camide Cemaatle 

Namaza Ara 

 

CUMHURİYET 
- Şeffaflık Yener Eğitimde Kayıp Yıl 

YENİ ŞAFAK 
Camilerde Cemaatle 

Namaza Ara 

Türkiye’ye Gelmek 
İstiyorlar Sokağa Sıkı Önlem 

AKŞAM 

En İyi İlaç Vücut 
Direnci / Evden 

Çıkma 

Karantina Firarisine 

Ağır Ceza 

Test Kitini Tüm İllere 
Göndereceğiz 
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SÖZCÜ 
Virüs Ekonominin 
Ateşini Yükseltti Olağanüstü Önlemler 

Trump Aşı Bulan 
Alman Firmasına 1 

Milyar $ Teklif Etti / 

16 İldeki Öğrenci 
Yurtları Karantina 
Merkezi Yapılıyor 

SABAH - 
Devlete Güveniyorum, 
Kurallara Uyuyorum 

Kapalı Mekanlara 
Koranavirüs Kilidi / 

Cemaatle Namaza Ara 

HÜRRİYET 
Bunları Yapın/Bunları 

Yapmayın 
Hepsi Kapandı 

Toplu Namaza Virüs 
Molası / Sahillere 

Kaçtılar 

MİLLİYET - Tedbirler Peş Peşe 

81 İle Test Kiti / 
Dünyada Kovid -19 

Günlüğü (Can Kaybı 
7139) 

POSTA - Artık Sıra Bizde 

Bütün Ülkeye Test 
Kiti / Bu Virüslerden 
Nasıl Kurtulacağız? 

KORKUSUZ - 
Ekonomiye Virüs 

Darbesi 
Türkiye Karantinada 

 

17 Mart tarihinde yayınlanan Takvim, Karar, Yeni Birlik, Türkiye, 

Yeni Akit, Yeni Şafak, Akşam, Hürriyet, Milliyet, Posta gazetelerinde 

alınan tedbirler ve tedbirlerin faydalı yönleri manşet ve başlıklara 

yansımıştır. Böylece iktidar yanlısı söylemlere rastlanılmıştır. 

Cumhuriyet, Sözcü ve Korkusuz gazetelerinde ise salgının ekonomik 

olumsuzluklara neden olduğu ve virüsle ilgili bilgilerin yurttaşlardan 

saklandığı belirtilmiştir. Bu da iktidar eleştirisini varlığını 

göstermektedir. Yukarıda belirtilen bu tarihte benzer ideolojik yapıya 

sahip gazetelerin genel olarak farklı söylemdeki manşet ve başlık 

kullandığı görülmüştür. Bu durum köksapsal yapıların varlığını yine 

kanıtlamıştır.         

Görüleceği üzere bu başlık altında Turkuaz Medya Grubu’na ait 

popülist sağ politik görüşe yakın Takvim, muhafazakâr politik görüşe 

yakın Karar, Turkuaz Medya Grubu’na ait popülist sağ görüşe yakın 

Yeni Asır, muhafazakâr görüşe yakın Yeni Birlik, İhlas Medya 
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Holding’e ait liberal muhafazakâr sağ politik görüşe yakın Türkiye, 

İslami köktencilik ve aşırı sağ görüşe yakın Yeni Akit, sosyal 

demokrasi ve merkez sol görüşe yakın Cumhuriyet, Albayrak 

Grubu’na ait liberal muhafazakâr yaklaşıma yakın Yeni Şafak, Akp 

yöneticisi Ethem Sancak’a ait liberal muhafazakâr yaklaşıma yakın 

Akşam, ulusalcı Atatürkçü sol yaklaşımına yakın Sözcü, Turkuaz 

Medya Grubu’na ait popülist sağ politik görüşe yakın Sabah, 

Demirören Holding’e ait popülist sağ politik görüşe yakın Hürriyet, 

Milliyet, Posta ve ulusalcı Atatürkçü sol görüşüne yakın Korkusuz 

gazetelerinin Covid-19 ile ilgili 11-17 Mart 2020 tarihleri arasındaki 

manşet ve başlıkları analiz edilmiştir. Çok farklı ideolojik yapılara 

sahip olsalar da farklı tarihlerde benzer manşet ve başlıkların 

gazetelere yansıdığı görülmüştür. Benzer medya gruplarına ve 

ideolojilere sahip gazetelerin de farklı konularda farklı söylem 

geliştirdikleri açıktır. Bu da merkezsiz, hiyerarşik ve çizgisel olmayan, 

karmaşık yapıların varlığını savunan rizomatik yansımaları gözler 

önüne sermektedir. Yalnızca 17 Mart 2020 tarihindeki manşet ve 

başlıklara bakıldığında rizomatik yapılara rastlanılmamıştır. Bu 

durumdan hareketle “H1: Benzer ideolojik yaklaşıma sahip 

gazetelerde daha çok farklı manşetler yer almaktadır.” Hipotezinin 

doğrulandığı “H2: Benzer ideolojik yaklaşıma sahip gazetelerde daha 

çok benzer manşetler yer almaktadır.” Hipotezinin doğrulanmadığı 

görülmektedir. Bu da rizomatik (köksapsal) yapıların gazete manşet 

ve haberlerine yansıdığını göstermektedir.     
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Doğruyu bulma adına güzel-çirkin, iyi-kötü, siyah-beyaz ve çok-az 

gibi zıtlıklardan yola çıkarak çizgisel, hiyerarşik, tek merkezli, kesin 

sistemler kurmaya ve düşünceleri bu sıfatlar üzerinden açıklamaya 

çalışan Batı düşünce anlayışı çokça kez sorgulanmıştır. Böylesi bir 

sorgulama içerisine giren Deleuze ve Guattari, Batılı düşünce 

anlayışının tersine yaşamın bir parçası olan ve yaşamın her alanında 

kendisini gösteren rizomatik (köksapsal) yapıların varlığından söz 

etmişlerdir. Rizomatik (köksapsal) yapılar; merkezsiz, hiyerarşik 

olmayan, çokluğu barındıran, karmaşık unsurları ifade etmektedir.  

Toplumsal yapıların inşasında rol oynayan gazete manşetleri ise 

rizomatik (köksapsal) yapıları bünyesinde barındırmaktadır. Egemen 

yaklaşımın toplumsallaşmasında, iktidar ilişkilerinin kurulmasında, 

ideolojik söylemlerin aktarılmasında önemli rol oynayan gazetelerin 

tek merkezli, yakın olunan ideolojiye ait ve karmaşık olmayan manşet 

ve başlıkları içermesi beklenebilir. Ancak gazete manşetleri ve 

başlıkları içerik, konu, söylem ve bakımından karmaşık, merkezsiz ve 

hiyerarşik olmayan bir yapı sergilemektedir. 

Çalışmada böylesi bir durumda rizomatik yapıların gazete 

manşetlerine yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 

eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılmış ve toplam gazete 

basımının % 97’sini oluşturan Takvim, Karar, Yeni Asır, Yeni Birlik, 

Türkiye, Yeni Akit, Cumhuriyet, Yeni Şafak, Akşam, Sözcü, Sabah, 

Hürriyet, Milliyet, Posta ve Korkusuz gazetelerinde 11 Mart 2020-17 
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Mart 2020 tarihlerinde yer alan Covid-19 pandemisine ilişkin 

manşetler ve başlıklar analiz edilmiştir. “H1: Benzer ideolojik 

yaklaşıma sahip gazetelerde daha çok farklı manşetler yer almaktadır.” 

ve “H2: Benzer ideolojik yaklaşıma sahip gazetelerde daha çok benzer 

manşetler yer almaktadır.” hipotezleri sınanmış, “H1: Benzer ideolojik 

yaklaşıma sahip gazetelerde daha çok farklı manşetler yer almaktadır.” 

hipotezi doğrulanmıştır. 

Görüldüğü gibi toplumsal yaşamı inşa eden, düzenleyen, egemen 

yapıların devamını sağlayan, iktidar söylemlerini kitlelere aktaran, 

egemen ya da hâkim ideolojiye karşı da kullanılan gazete manşet ve 

başlıklarının yakın olunan ideolojinin söylemlerini tek sesli olarak 

iletmesi beklenmektedir. Fakat yapılan söylem analizi sonucunda 

benzer ideolojiye sahip gazetelerde farklı, farklı ideolojiye sahip 

gazetelerde ise benzer manşet ve başlık konularına, söylemlere 

rastlanılmıştır. Bu da daha önce yapılan çalışmalarda ortaya koyulan 

gazetelerin ideoloji bloklarına sadık kaldığı, yapılan haberlerin tek 

merkezli olduğu ve hiyerarşik yapıların varlığını savunan 

yaklaşımların sorgulanmasına ve tartışılmasına neden olmaktadır.                                                             
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GİRİŞ 

Halkın bilimi anlaması, bilime yakınlık duyması ve bilime destek 

olması için bilimle toplum arasındaki bağın kurulmasını sağlayan 

bilim iletişimi çabaları, tarih boyunca oldukça önemli olmuştur. Bilim 

insanları ile diğer kurumsal yapıları sıradan insanlarla bağlantılandıran 

(Dursun, 2010:2) bilim iletişimi, halkın bilimsel farkındalığının ve 

bilimsel okuryazarlığının artırılmasına katkıda bulunur (Burns, 

O‟Connor and Stocklmayer, 2003:198-199). 18. yüzyıldan bu yana 

bilim kitapları, popüler bilim dergileri ile başlayan bilim iletişimi 

halkın bilimle ilgisini kurmak, bilimi halk arasında popüler hale 

getirmek için, bugün de çağın getirdiği teknolojik yeniliklerle çok 

farklı boyutlarda devam etmektedir. Bauer (1998:75) popülerleşmeyi 

“bilimsel üretim yapmayan ya da bilimsel araştırmanın yaşamında 

önemli bir yeri olmayan insanlar arasında bilimsel bilgi, olgu ve 

yöntemleri dağıtan tüm faaliyetler” olarak tanımlamaktadır. 

Dolayısıyla bilimin anlaşılmasında bilimin popülerleştirilmesi 

önemlidir.  

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, modernleşme ve Batılılaşma 

çabaları çerçevesinde takip edilen birtakım teknik gelişmeler olsa da 

bunları halka aktaracak araçların oluşturulması ve kadroların 

sağlanması daha öncelikli bir konu olmuştur. Dolayısıyla Tanzimat 

döneminde başlayan bu çabaları, bilimsel gelişmeleri kamuoyuna 

aktaracak kadroların yetiştirilmesi süreci olarak tanımlamak 

gerekmektedir (Koloğlu, 1997:26). Vakayi-i Mısriye, Takvim-i Vekayi 

gibi gazete ve dergilerde başlayan bilim haberleri verme girişimleri 
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ilerleyen yıllarda bilim dergileri ile devam etmiş ancak Meşrutiyet 

dönemlerinde bu yayınlar durmuştur (Bahadır, 2001:15). Cumhuriyet 

döneminde ise rasyonel ve pozitif fikirleri ile Mustafa Kemal Atatürk, 

bilimin rehber olmasını konuşmalarında ve yazılarında dile getirerek, 

bilimin ve teknolojinin çağdaş medeniyete giden yol olduğunu 

vurgulamıştır (Çaycı, 1987:63).  “Toplum ve tüm yaşam için bilim” 

ilkesiyle hareket eden Mustafa Kemal Atatürk‟ün düşünceleri, 

Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkan bilim dergilerinde ve gazetelerde yer 

alan bilim içeriklerinde karşılığını bulmuştur. Muallimler Mecmuası 

(1922), Darülfünun Fen FakültesiMecmuası (1924), Fen Alemi 

(1925), Maddiyat (1925), Tabiat Alemi (1925) gibi popüler bilim 

dergileri dönemin bilimsel çabalarına katkıda bulunmaya çalışan 

önemli yayınlardır. Bunların yanı sıra bilim iletişiminde önemli olan 

bir başka şey, bilim insanlarının, doğru bilgileri halka aktararak bilim 

ve teknolojinin değerini de iletmekte önemli rol oynamalarıdır (Hayes, 

Grossman, 2006:V). Bilimsel bilgileri, teknik terimleri halkın 

anlayacağı bir dille anlatarak, bu bilgilerin gündelik hayatta nerede ve 

nasıl kullanılacağı konusunda fikirler oluşturarak halkın bilgi 

seviyesini yükseltmek, bilim iletişimi için çok önemlidir. Tarihte 

araştırıldığında bu konuda çalışan bilim yazarlığı görevini yapan 

birçok isim elbette bulunacaktır. Bu çalışma ise Cumhuriyet 

gazetesinde 1929-1931 yılları arasında „İlmî Musahabeler‟
2
 köşesinde 

bilim alanından yazılar yayımlayan Abdülfeyyaz Tevfik Yergök‟ün 

yazılarına odaklanmakta ve onu bilim yazarı olarak incelemektedir. 

Tarihsel betimleyici bir yöntemle yapılan bu çalışmada, Abdülfeyyaz 

                                                            
2Musahabe: Görüşme, konuşma, söyleşi. 
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Tevfik Yergök üzerinden tarihte yazılı basında yer alan bilim 

yazarlarına ve onların bilim yazılarına vurgu yapmak, onların bilim 

iletişimi çabalarını bugünden okumak ve böylece bilim iletişimi 

çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

1. “Şeyh'ül-Muallimin” Abdülfeyyaz Tevfik Yergök  

(1870-1947) 

 

Mülkiye Mektebi‟nden 1893‟te mezun olan Abdülfeyyaz Tevfik, 

Bursa İdadisi‟nde öğretmenlik görevine tayin edilmiş ve burada fizik, 

astronomi ve trigonometri, cebir, mekanik, resmi yazışma usulü, genel 

ekonomi, Türkçe ve geometri gibi dersler vermiştir. 1909‟da Edirne 

İdadisi İkinci Müdürlüğüne atanmış burada da astronomi, fizik ve 

makine dersleri vermiştir. Yine 1909‟da İstanbul İdadi Mektepleri 

Müfettişliğine atanan Abdülfeyyaz Tevfik, çeşitli okullarda 

öğretmenlik, müdürlük ve müfettişlik görevlerini sürdürmüştür. 

1921‟de de Nezâret Tedrîsât-ı Âli'ye (Yüksek Öğretim) Dairesi Umum 

Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 1925 yılında ise Maârif Vekâleti 

Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığı‟na getirilmiştir. Kabataş ve 

İstanbul liselerinde astronomi öğretmenliği yapan Abdülfeyyaz 

Tevfik, 1933 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur (Işık, 

2007:3867). 1934 yılında Soyadı Kanunu çıkınca, yaptığı bilimsel 

çalışmalarıyla anlamlı olacak şekilde Yergök soyadını alan 

Abdülfeyyaz Tevfik‟e Türk Maârif Câmiası (Türk Eğitim Derneği) 

tarafından „Şeyh'ül-Muallimîn‟ unvanı verilmiştir. Çok sayıda 

makalesi ve konferansları olan Abdülfeyyaz Tevfik‟in eserleri ile 

ülkede „Edebiyyât-ı Fenniyye‟ çığırını açtığı ifade edilmiştir. 29 
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Aralık 1947‟de vefat etmiştir. (Çankaya, 1969:554; Kayaoğlu, 

1996:133).   

2. Abdülfeyyaz Tevfik Yergök’ün Basın Yoluyla Bilimi Anlatma 

Çabası 

 

Eğitim alanındaki çalışmalarının yanı sıra yazın alanında da araştırma 

ve düşüncelerini aktaran Abdülfeyyaz Tevfik‟in birçok dergide ve 

Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazıları vardır. 1916 yılında 

Celal Nuri (İleri) tarafından haftalık olarak yayımlanmaya başlayan 

siyaset ve edebiyat dergisi Edebiyat-ı Umumiye‟de 1918 ve 1919 

yıllarında yazıları yer almıştır. Küçük (2013:176),  çalışmasında; 

„Elektrik Matbahaları‟ (1918:1222-1224) başlıklı yazısında 

Abdülfeyyaz Tevfik‟in madde ve kuvvet ilişkisi üzerine yapılan 

çalışmalardan bahsettiğini ve elektriğin mutfaklardaki kullanımı ile 

ilgili bilgiler verdiğini yazmaktadır. Diğer bir yazı ise „Amerika‟da 

İnekleri de Elektrik Sağıyor‟ (1919:1276-1278) başlıklı yazıdır. 

Burada da süt veren hayvanları el ile sağmanın sakıncaları anlatılarak,   

yurt dışında bu amaçla kullanılan elektrikli makineler olduğu ve böyle 

sağmanın faydaları belirtilmektedir (Küçük, 2013:176). 

Abdülfeyyaz Tevfik‟in yazılarına Türk Yurdu dergisi bünyesinde 

çıkan Halka Doğru (24 Nisan 1913-20 Nisan 1914) dergisinde de 

rastlanılmaktadır. Güdek (2007:24), derginin 3. sayısında 

Abdülfeyyaz Tevfik imzalı „Baba Öğüdü‟ başlıklı yazılarından 

bahsetmektedir. Bu yazılarda Abdülfeyyaz Tevfik, eski örf, adet, 

gelenek ve göreneklerinin batının bilim ve tekniğiyle sentezlenmesi 
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gerektiği, toplumda çocuk terbiyesinin önemi ve nasıl olması gerektiği 

(Güdek, 2007:35) gibi konuları işlemiştir. Abdülfeyyaz Tevfik, 

Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1926-1935 yılları arasında yayımladığı 

dönemin önemli çocuk dergilerinden Gürbüz Türk Çocuğu dergisinde 

de çocuk eğitimi konularında yazılar kaleme almıştır: 'Çocuk ve 

Terbiye: Çocuğun İçtimai Ehemmiyeti' (Sayı 2:18-20), 'Terbiye ve 

İlmi Terbiye' (Sayı 3:23-26), 'Çocuklarda Dikkat Hususu' (Sayı 5:8-

10) (Konar, 2003:96). II. Meşrutiyet döneminin milliyetçi bir çocuk 

dergisi olarak tanımlanan Talebe Defteri dergisinde de 'Maziden 

İstikbale' (26 Eylül 1329),  'Çocuk ve Tabiat' (23 Mayıs 1329),  

'Bahardan İstifade' (29 Mart 1333) başlıkları ile yazıları yayımlanan 

(Tuğluoğlu, 2015, 118-127; Toprak, 1984:70) Abdülfeyyaz Tevfik, II. 

Meşrutiyet döneminin önemli kadın dergilerinden biri olan ve 1918-

1919 yıllarında on beş günde bir yayımlanan Türk Kadını dergisinin 

yazar kadrosu içinde de yer almıştır. Burada yer alan bazı yazıları 

şöyledir: „Fenni Edebiyat‟ alanında makale-deneme türünde; (Gül) 

'Koli Postaları' (12 Kanun-i Evvel 1334), 'Terbiye ve Kadın', (26 

Kanun-i Evvel 1334),  'Samani Çorap', (30 Kanun-i Sani 1335), 'Kar 

Topu' (20 Şubat 1335), musahabe alanında „Küçük Bir Hasbıhal‟ (1 

Ağustos 1334), edebi metinler türünde; „Gül‟ (23 Mayıs 1334) 

„Bülbül‟, (6 Haziran 1334), „Gülistan‟ (20 Haziran 1334),  „Gül- 

Bülbül Düğünü‟ (4 Temmuz 1334) yazıları,  tarihi edebiyatta ise 

„Yelpazenin Tarihi I-II-III‟ (15 Ağustos 1334-29 Ağustos 1334) 

yazıları yer almıştır (Poyraz, 2010:39-95).  
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Abdülfeyyaz Tevfik‟in çeviri alanında da çok önemli katkıları vardır. 

Belçika Maarif Nezareti‟nden tercümesini yaptığı „Terbiye ve Talim 

Umdeleri‟ (1924) adlı eser, öğretmenlerin bilmeleri ve uygulamaları 

gereken eğitim-öğretim ilkelerini içermektedir. Hayat ve Ölüm 

Meseleleri (1926) adlı kitabı George Bauhin‟den, Kable‟t-TarihiArz‟ı 

isimli kitabı ise Edmond Perrierre‟den çevirmiştir. Birçok çeviri metni 

bulunan Abdülfeyyaz Tevfik ayrıca Darwin‟den „Nevilerin Menşei‟ 

(Türlerin Köken) çevirisini de yapmıştır. Çevirileri arasında astronomi 

ile ilgili olanlar dikkat çekicidir. „Arzın Menşei ve Geçirdiği Devirler‟, 

1927‟de Türk Ocağı‟nda 7 dizi olarak verdiği konferansların 

derlemesinden oluşmaktadır. Abdülfeyyaz Tevfik‟in belki de en 

önemli eseri astronomi bilgisini ve sevgisini ortaya koyan, soyadının 

da kaynağı olan „Yer ve Gök‟ (1925) isimli çalışmasıdır. Bu kitapta, 

yeryüzü fizik kuralları, yer çekimi yasası gibi konulardan bahsetmiş 

ve uzay konuları içinde gezegenler, gözlemevleri ve gökyüzü izleme 

yöntemleri gibi konuları çeşitli çizim ve görsellerle açıklamıştır. 

(Tevfik, 1925). 

Abdülfeyyaz Tevfik Yergök‟ün bilimsel yazılarına, eğitimci yazar 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu‟nun 1 Ocak 1934 tarihinde yayımlamaya 

başladığı Yeni Adam dergisinde de rastlanılmaktadır. Burada yer alan 

önemli yazılarından biri olan „Gök Bilgisinin İlk Kaynağı‟nda, eski 

Mısır Medeniyeti‟nin geometri ve gökyüzü incelemeleri hakkında 

bilgi vermektedir. Aynı yazının altında „Yalnız teknikle ruhi terbiye 

elde edilebilir mi?‟ sorusunu sormuş ve „İnsanları yalnız tekniğin kuru 

delâletiyle makineleştirmenin yetişmi(e)yeceğini, ruhu yükselten 
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subjectif (sübjektif) bilgilere de yer vermenin ehemmiyetini bilmek 

gerek değil midir? demiştir (Yeni Adam, Nisan, 1935:5). „Arziyat: Arz 

Kabuğunun Hareketleri‟ başlıklı yazısıyla ise yanardağlar ve 

sebeplerini inceleyen Abdülfeyyaz Tevfik, bu sebepleri açıklamış, 

Dünya‟da aktif olan yanardağlardan bahsederek jeolojik konular 

hakkında okuyucularını bilgilendirmiştir (Yeni Adam, 2 Mayıs 

1935:13.)  „Kabuğun Geçirdiği Devrimler‟ başlıklı yazısında ise 

arziyat (jeoloji) konularını aktarmış yer kabuğunda yaşanan erozyon, 

aşınma, buzların etkisi gibi değişimleri anlatmıştır (Yeni Adam, 22 

Ağustos 1935:10). Yine „Arziyat‟ başlığında buzullar ve hareketleri 

hakkında bilgi vermiş, toprak ve deniz aşındırmasını anlatmış, 

„Modern Cenaze‟ başlığıyla da Çin‟de bulunan ve Çin‟in Avrupa ve 

Sibirya taş devirlerine aynı dönemde eriştiklerini kanıtlayan insan 

kemiklerinden bahsetmiştir (Yeni Adam, 26 Eylül 1935:10). 

Abdülfeyyaz Tevfik‟in, Yeni Adam‟daki yazıları jeoloji ve astronomi 

içeriklidir ve yazdığı metinlerde açıklayıcı, akıcı üslubu dikkat 

çekicidir. 

3. Abdülfeyyaz Tevfik’in Cumhuriyet Gazetesindeki Köşesi: “İlmî 

Musahabeler” 

 

Cumhuriyet gazetesinde çeşitli aralıklarla yazıları yayımlanan 

Abdülfeyyaz Tevfik‟in „İlmî Musahabeler‟ yazılarına 1929-1931 

yıllarında rastlanmaktadır. Yazarın bu yazılarında akıcı bir üslup 

kullandığı, ele aldığı konuyu hem teknik detaylarıyla hem de gündelik 

hayattaki yeriyle ele aldığı görülmektedir. Bilimin ve tekniğin çeşitli 

alanlarında yazıları olan Abdülfeyyaz Tevfik‟in dikkat çeken önemli 
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yazısı „Yeni Keşfedilen Seyyare‟dir (26 Nisan 1930). Neptün 

gezegenine yakın yeni bir gezegenin keşfedildiği haberini köşesine 

taşıyan yazar, “Feza‟da bu ve bunun gibi daha başka yıldızlar da 

bulunabileceğini hey‟etşinaslar çok evvel iddia etmişlerdi” diyerek; 

astronomi bilginlerinin çalışmalarından, daha önce keşfedilen 

yıldızlardan, kuyrukluyıldızlardan bahsetmiştir (Aydoğan, 2020:148). 

Astronomi konusundaki bir başka yazısı ise „1929 Kânunusanisinde 

Semanın Manzarası‟dır. Bu yazıda Ocak ayında gezegenlerin halleri, 

med-cezir‟in ne zaman olabileceği, Ay‟ın yüzeyinde yer alan bazı 

değişiklikler hakkında bilgiler vermiştir (Cumhuriyet, 2 Ocak 1929). 

Benzer şekilde „1929 Martında Semanın Manzarası‟ yazısında da yine 

gökyüzü incelemelerini aktarmıştır (6 Mart 1929).  

Gökyüzü yazılarından bir diğeri ise „Akla hayret veren teleskoplar‟dır 

(18 Ekim 1930). Dürbün ve teleskopların gelişiminden, rasathanelerin 

çalışma biçiminden bahseden yazar, teleskoplar sayesinde elde edilen 

bilgilerin önemine değinmiştir. Gökbilimci Herschel‟den bahsederek 

“son terakkiler ve yeni icat edilen teleskoplar Herschel‟e hak 

vermekte birçok nebuleuseslerin kehkeşan olduklarını meydana 

çıkarmaktadır” sözleriyle teleskopun evrenin tanınmasına olan 

katkılarını anlatmıştır. 

„Kış ve Kar‟ (18 Şubat 1929) başlıklı yazısında ise gelen sert kıştan 

bahsetmiştir. Bilimin önemine vurgu yaptığı yazısında “Daima 

ilerlemekte olan ilim, Husuf ve Küsuf (Ay ve Güneş tutulmaları) gibi 

feleki hadiseleri vukuundan çok evvel nasıl haber verebiliyorsa artık 

şiddetli kış ve kurak yazları da hemen katiyete yakın bir ihtimalle 
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tefahhus edebiliyor” demiştir. İlgilendiği bir başka konu ise yeryüzü 

hareketleridir. Özellikler depremler ve volkanik patlamalar konularına 

eğildiği yazılarından biri „Tabiat, zelzeleleri ile etrafa saldırıyor‟ 

başlıklı yazısıdır. 1930 yılında sıklıkla yaşanan depremlere vurgu 

yaptığı yazısında depremlerin sebepleri, oluşumları, ölçümleri ve 

sonuçları üzerine bilgiler vermiştir (3 Ağustos 1930). 

Ziraat hakkında da yazılar yazan Abdülfeyyaz Tevfik, „Ziraat yalnız 

ekmek değildir: Ticarette iştihar eden nezle otu nedir ve nasıl idrak 

edilir?‟ başlıklı yazısında, ülkenin iklimine uygun çok çeşitli bitkilerin 

yetiştirilebileceği, ziraatin yalnızca ekip biçmek olmadığını bağcılık, 

çiftçilik meyvecilik, konservecilik ve hayvancılık gibi birçok alanı 

kapsadığı hususunda okuyucuları aydınlatmaktadır. “Topraklarımızın 

halka refah vadeden kabiliyetlerinin şimdiye kadar göze batacak 

derecede inkişaf edememesi bu saadet yolunda ilmin delaleti ile 

çalışmamamızdan ileri geliyordu” sözleriyle de bilimin 

önemsenmemesini eleştirmiştir (3 Ocak 1931). Abdülfeyyaz Tevfik‟in 

tarım ile ilgili önerilerde bulunduğu bir başka yazısı ise „Mısır 

yetiştirelim‟dir (17 Mayıs 1930). Dünyada mısır yetiştiren ülkelerden 

bahsederek mısırın kimyası, içeriği, vitaminleri hakkında bilgiler 

sunmuştur. Mısırın kullanım alanlarından da bahseden yazar, 

“Memleketimiz iklimi, bu çok aranılan mahsülün yetişmesine 

müsaittir” demiştir. Sağlık konusunda da yazılar yazan Abdülfeyyaz 

Tevfik, „Vitamin Mahiyeti‟ (15 Şubat 1931) başlıklı yazısında ise 

“İlim bugün çiğ gıdaların ihtiva ettiği vitaminleri üç kısma ayırmakta 

ve her birini Firenk alphabetsinin ilk harfları olan A, B, C harflerile 
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tevsim etmektedir. Biz bu vitaminleri salatalardan, çerezlerden ve 

meyvalardan almaktayız” diyerek özellikle meyve sebzelerin çiğ 

tüketiminin insan sağlığına olan faydalarından bahsetmiştir. „Devamlı 

üzüm suyu tedavisi bütün bünyeyi temizle ve toksinlerden kurtarır‟ 

yazısıyla hem üzüm suyunun kimyevi içeriklerinden ve etken 

maddelerinden bahsetmiş hem de bunların insan sağlığına olan 

faydalarını aktarmıştır (8 Şubat 1931). 

Gökyüzü konusundaki bilgilere daha hassas olan Abdülfeyyaz Tevfik 

için uçakların çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Birçok yazısında 

uçaklardaki teknik gelişmelere vurgu yapmaktadır. „Tayyareler ve 

Kuşlar‟ yazısında, kuşların uçuş biçimlerini, uçaklar ile kıyaslamıştır. 

Kuşların ve uçakların uçuşları hakkında teknik ayrıntılar da veren 

yazar, konunun önemini şöyle ifade etmektedir: “Çünkü tayyarelerde 

bir kere kuşlar gibi uçmağa muvaffak olurlarsa ayni seyahati daha 

küçük motor, daha az mahrukat, daha hafif maddelerden vücude 

getirilen iskeletle yapabilecekler ve şimdikinden daha fazla yük 

taşıyabileceklerdir. Tayyare imalatında bu hayırlı netice meydana 

geldiği gün havai nakliyat ücretleri çok ucuzlayacak şimdikinden (5-6) 

da birine düşecek, büyük sür‟atler ile hareket edebilen nakliyat 

tayyarelerinin inşası imkan tahtına girecek, en geniş bahri muhitleri 

bir uçuşta geçmek muvaffakiyetini elde edecektir.” (4 Ekim 1930). 

„Tayyarecilikte Son Terakkiler‟ (16 Ağustos 1930) başlıklı yazısında 

ise havacılık alanında geliştirilen araçlardan bahsederek özellikle tek 

kanattan ibaret olan kuyruksuz uçakların nasıl tasarlandıklarını 

aktarmıştır. Konuyu oldukça önemseyen Abdülfeyyaz Tevfik, 
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havacılık konusunda uyarıda bulunarak “Biz şimdiden akıllı 

davranalım. Tası tarağı toplayarak havaya nakletmenin çaresine 

bakalım. Yoksa bu sefer de dalgınlık edecek olursak biraz sonra bize 

zemin üzerinde refakat edecek tavuklarla kedilerden başka hiçbir 

kimsenin kalmadığını görerek ağzımız bir karış açık kalır!” sözleriyle 

ülkenin havacılık konusunda gelişmesinin önemini belirtmiştir. 

„Kuduran denizler” (24 Şubat 1929) yazısında ise kışın denizlerde 

yarattığı etkiden, dalgalardaki enerjiden bahsetmiş ve konuyu yine 

havacılıkla bağlamıştır. “Fırtınaların kamçıladığı denizlerdeki 

gemilerin ve bahrimuhit yolcularının hallerini biraz anladık. Bir de 

şimal denizlerinin buzları arasında sıkışan ve hiçbir taraftan imdat ve 

erzak almıyan gemilerdeki insanların hallerini düşünelim” demiştir. 

Böylece konuyu yine havacılık meselesine getiren Abdülfeyyaz Tevfik, 

“Yaşasın ilmin ve fennin son zadeleri olan tayyareler o zavalllıların 

imdatlarına ancak bunlar varabiliyor” demiştir. 

Abdülfeyyaz Tevfik‟in ilgilendiği bir başka teknik konu 

şimendiferlerdir. „Şimendifercilikte inkılâp, Amerikalılar muazzam bir 

lokomotif inşa ettiler‟ (18 Ocak 1930) başlıklı yazısında, geliştirilen 

lokomotifin özelliklerinden bahsederek, inkılâp hareketi içinde yer 

alan demiryolu ağları çalışmasının önemine vurgu yapmıştır: 

“Emsalsiz inkılâbımızın mübeccel safhaları, tarihte altından masnu 

bir ehram silsilesi gibi parlamaktadır. Atide gelecek nesiller göz 

kamaştıran bu ehramların kaideleri arasında, hattı vasıl, vazifesi ifa 

eden gümüş bir şebeke göreceklerdir. İşte bu parlak şebeke, bugün 

İsmet Paşa‟nın pulat elile Sivas‟a iriştirilmek üzere bulunan 
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demiryollarımızdan vücude gelecek.” Teleferiklerin çalışma 

prensiplerinin anlatıldığı „Hava şimendiferleri‟ (5 Temmuz 1930) 

yazısında ise bu alanda yapılan ilerlemeleri, „18 kişi alan vagonların 

saniyede 2,5 kilometre sür‟atle seyrüsefer yapması temin edilmiştir‟ 

sözleriyle aktarmıştır. Abdülfeyyaz Tevfik‟in bir başka şimendifer 

yazısı ise “Şark şimendiferi: Deve!” (30 Ağustos 1930) başlığını 

taşımaktadır. Develerin ana vatanları, vücut yapıları, suyu nasıl 

depoladıkları gibi bilgilerin yer aldığı yazıda “Gerek deve ve gerek 

hecinlerin kıymetleri yalnız nakil ve binek vasıtaları olmaktan da 

ibaret değildir. Yünleri, etleri, kemikleri, sütleri de pek çok işlere 

yaramaktadır.” demiştir. 

Araçlar konusunda sunduğu bir başka bilgi ise gemilerle ilgilidir. 

„Bahri Muhitte sür‟at yarışı‟  (25 Ocak 1930) başlıklı yazısında; “Bir 

asır evvel buharlı gemi ile 43 günde geçilen Atlas denizini „Bremen‟ 4 

gün 17 saatte katetti” diyerek Amerikalıların bu rekoru kırmak için 

yeni ve muhteşem gemiler üretme çabasında olduğu bilgisini 

vermiştir. 

Arkeolojik konuları da yazılarına taşıyan Abdülfeyyaz Tevfik‟in bir 

yazısı da Irak‟ın orta kesiminde Babil‟in doğusunda bulunan antik 

„Kiş‟ şehrinin keşfedilmesiyle ilgilidir. „Tufandan sonra ilk defa inşa 

edilen „Kiş‟ şehir nasıl meydana çıkarıldı?‟ başlıklı yazıda hem bölge 

topraklarının verimliliğini anlatmış hem de kazı çalışmalarından 

bahsetmiştir (4 Ocak 1930). 
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Teknik konuları özellikle elektrikle ilgili konuları da işlediği görülen 

Abdülfeyyaz Tevfik‟in 11 Ekim 1930 tarihli „Sun‟i Güneş‟ başlıklı 

yazısında tedavi amaçlı kullanılmak üzere ultraviyole ışık yayan bir 

lambadan bahsettiği görülmektedir. Lambanın çalışma prensibini de 

aktardığı yazısında Abdülfeyyaz Tevfik,  “velhasıl lamba, 

tedavihanelerden ziyade herkese ailesinin sıhhat ve afiyetlerini idame 

ettirmeğe, ziya lambalarını büyük bir suhuletle evlere sokmağa hizmet 

etmek için icat edilmiştir” demektedir. Benzer şekilde, bitkilerin 24 

saat güneş ışığı almasını sağlayacak ışık kaynağı yaratmanın 

faydalarını anlattığı „Nebatın elektrikten istifadesi‟ başlıklı yazısında 

İsveçli bir bilim insanının çalışmalarından bahsetmiştir. “Kırmızı 

ziyanın çiçek ve meyvalara sebzelerden daha ziyade faydalı olduğu ve 

tulü neviçleri kısa olan ultra violet huzmelerinin ise havuç ve turp gibi 

nebatlara hizmet eylediği tahakkuk etmiştir” demiştir (12 Temmuz 

1930). 

Abdülfeyyaz Tevfik, 11 Ocak 1930‟da „İstanbul‟da asma köprü‟ 

başlığında bir yazı yazmıştır. „Eskiden cihan siyasetinin anahtarı olan 

İstanbul şimdi de cihan ticaret ve iktisadının anahtarı olabilir‟ 

sözleriyle İstanbul‟da bir asma köprü inşasının öneminden 

bahsetmiştir. Süveyş Kanalı‟nın açılmasıyla Hint-Avrupa ticaret 

hareketinin zayıflamasından ötürü İstanbul‟da kurulacak olan bir 

liman “Sarayburnu ile Üsküdar arasında inşa edilecek ikinci bir asma 

köprü de dünyanın altın anahtarı olmak meziyetini yeniden 

parlatacaktır” demiştir. 
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Abdülfeyyaz Tevfik Yergök, çeşitli dergiler ve Cumhuriyet 

gazetesinde kaleme aldığı yazılarında neredeyse bütünüyle bilimsel 

konulara ağırlık vermiştir. Cumhuriyet‟in öncü aydınları arasında yer 

alan Abdülfeyyaz Tevfik Yergök; astronomi, ziraat, tıp, kimya, 

arkeoloji vb. bilim alanlarında, sosyal bilimlerden fen bilimlerine ve 

sağlık bilimlerine kadar çok farklı alanlarda bilimsel yazılar yazmıştır. 

Bununla birlikte gökbilimi konusuna ise ayrı bir önem verdiği 

anlaşılmaktadır. 

SONUÇ 

Yaşadığı dönemde, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında verdiği 

yazınsal eserler ve yazılı basında yer alan yazılarıyla bilim 

yazarlığının öncülerinden biri olan Abdülfeyyaz Tevfik Yergök‟ü ele 

alan bu çalışmada onun Cumhuriyet gazetesindeki bilim yazılarından 

örnekler sunulmuştur. Eğitim bilimi alanında yazdığı çeşitli 

yazılarının yanı sıra dönemin önemli dergileri ve gazetelerinde 

yazıları yer alan Abdülfeyyaz Tevfik Yergök, jeoloji, astronomi, 

sağlık, elektrik, ziraat, mekanik gibi alanlarda bilgisini okuyucularına 

aktarmıştır. Türkiye‟nin o dönemki koşulları göz önüne alındığında, 

ekonomik sorunlar, okuma-yazma oranının düşüklüğü, gazete, dergi 

okuyucusunun sınırlı olması gibi sorunlara rağmen, ülkenin refahını 

ve geleceğini bilimde görerek ısrarla bilimi anlatma çabası çok 

değerlidir. Bilim alanındaki bu kanaat önderliği bugün de gazete ve 

dergilerde ihtiyaç duyulan bir alandır. 1920‟li ve 1930‟lu yıllardaki bu 

çaba bu nedenle bugüne de örnek olmalıdır.  
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Abdülfeyyaz Tevfik Yergök‟ün yazılarında, konunun teknik alanlarını 

detaylandırırken bunu gündelik hayatla da birleştirmesi, söz konusu 

icadın ya da teknik ilerlemenin insan hayatında ne işe yarayacağını 

aktarması bilim iletişimi anlamında olması gereken bir niteliği 

göstermektedir. Yazıların dilinde kullandığı üslup, metinlerin akıcı ve 

anlaşılır biçimde okunmasını sağlamaktadır. Bu da tam olarak bilim 

iletişiminin amacı olan „bilimin teknik, kuru dilini halkın anlayacağı 

bir dile dönüştürme‟ durumuna karşılık gelmektedir.  

Bu çalışmada, tarihte, bilimi halka anlatma çabasında olan ve dönemin 

yazılı basınında yer alan aydın kişilerin, bilim iletişimine sundukları 

katkının bir örneği gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece çalışmanın, 

tarihte, bu özellikleriyle çok az bilinen kişilerine ışık tutacağı ve 

bundan sonra yapılacak olan çalışmalara yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
92 İLETİŞİM VE SANAT İNCELEMELERİ 

KAYNAKÇA 

Aydoğan, T. (2020). Atatürk‟ün İzindekiler: Cumhuriyetin Unutulan Kahramanları. 

Bilgi Yayınevi. Ankara. 

Bahadır, O. (2001). Cumhuriyet‟in İlk Bilim Dergileri ve Modernleşme. İzdüşüm 

Yayınları. İstanbul.  

Bauer, M. W. (1998). La longue durée‟ of popular science 1830-present. In Deveze-

Berthet, D. (Ed.), La Promotion De la Culture Scientifiqueet Technique: Ses 

Acteur et Leurs Logic, Actes du Colloque des 12 et 13 Decembre 1996 

(pp.75-92). Paris: L‟Universite Paris Diderot. 

Burns, T. W., O‟Connor, D. J. and Stocklmayer, S. M. (2003). Science 

communication: a contemporary definition. Public Understanding of Science, 

12(2), p. 183-202. 

Çankaya, A. (1969). Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. 1. Cilt. 1859-1968. Mars 

Matbaası. Ankara. 

Çaycı, A. (1987). Atatürk, Bilim ve Üniversite. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. 

Cilt.4, Sayı: 10, s.61-69. 

Dursun, Ç. (2010). Dünyada Bilim İletişiminin Gelişimi ve Farklı Yaklaşımlar: 

Toplum İçin Bilimden Toplumda Bilime. Kurgu Online International 

Journal of Communication Studies, 23(1), s.1-35. 

Hayes, R., Grossman. D. (2006). Bilim İnsanının Medya Rehberi. TÜBİTAK 

Popüler Bilim Kitapları. 

Işık, İ. (2007). Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. Cilt:9. 

Elvan Yayınları. Ankara. 

Kayaoğlu, T. (1996). Türkiye'de Tercüme Müesseseleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 

Konar, E. (2003). Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi‟nin İncelenmesi (1926-1928). Fatih 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi.     



 
 93 

Küçük, S. (2013). Osmanlıların Modern Teknoloji İle Karşılaşması Elektrik Örneği, 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2013 Bahar (18), 

s.161-185. 

Poyraz, E. F. (2010). II. Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergiciliği Ve Türk Kadını 

Dergisi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili 

Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.     

Tevfik, A. (1925).Yer ve Gök. Matbaa-i Amire, İstanbul. 

Toprak, Z. (1984). Osmanlı Narodnikleri: „Halka Doğru‟ Gidenler, Toplu ve Bilim, 

Sayı 24 Kış, s. 69-81. 

Tuğluoğlu, F. (2015). II. Meşrutiyet Döneminde Milliyetçi Bir Çocuk Dergisi: 

Talebe Defteri (1913-1919). Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 

XV/30 Bahar, s.99-139.     

Cumhuriyet,  1929-1931                   

Yeni Adam, 11 Nisan 1935, No: 67 

Yeni Adam, 2 Mayıs 1935, No:70 

Yeni Adam, 22 Ağustos 1935, No: 86 

Yeni Adam, 26 Eylül 1935, No: 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
94 İLETİŞİM VE SANAT İNCELEMELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 95 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4 

COLLINS’İN ETKİLEŞİM RİTÜELİ ZİNCİRLERİ 
BAĞLAMINDA ROSENBERG’İN ŞİDDETSİZ / ŞEFKATLİ 

İLETİŞİM YAKLAŞIMININ İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Tebrike KAYA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya, İstanbul, Türkiye. 
tebrikekaya@beykent.edu.tr ORCID ID: 0000-0002-4348-3861 



 

96 İLETİŞİM VE SANAT İNCELEMELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 

GİRİŞ 

İletişim, toplumsal bir varlık olan insanın en temel gereksinimlerinden 

biridir. İnsan, iletişim kurma yetisi sayesinde kültürü oluşturmuş ve 

sosyal bir varlık olarak yaşamını sürdürmeyi başarmıştır. İnsanın 

sembol yaratma yetisine sahip olması, iletişimin yanı sıra duygu, 

düşünce ve bilgisini diğerlerine aktarmasını mümkün kılmıştır. İnsan, 

çevresinde bulunmayan nesneler, olaylar ve olgular hakkında ileti 

alışverişinde bulunabildiği gibi geçmişte olan ya da gelecekte olması 

beklenen olaylarla ilgili konuşabilmektedir. Bu açıdan insan iletişimi, 

anlamında uzlaşılmış simgeler aracılığıyla, bilgilerin, düşüncelerin, 

duyguların aktarılmasının ve alışverişinin hem ortak hem de değişik 

zaman ve mekân boyutlarında gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir 

(Zıllıoğlu, 2010: 24).  

İnsanın iletişimle ilişkili bir başka gereksinimi, duygu ve 

düşüncelerinin karşısındaki kişiler tarafından anlaşılmasıdır. İnsan, bu 

ihtiyacı diğerleriyle iletişim kurarak karşılayabilir. Kişiler arası 

iletişim kavramı, bireyler arasında gerçekleşen etkileşimi ifade eder. 

İnsanın kendisini ve çevresini tanımaya başlamasından itibaren yoğun 

ilişkide olduğu bir iletişim türü olan kişiler arası iletişim, karşılıklılık 

esası üzerine kurulan, bilgi, duygu ve düşünce alışverişini içeren bir 

süreçtir (Erdoğan, 2011: 267).  

İnsanlar, temelde kendi ihtiyaçlarını karşılamak için iletişim kurarlar 

fakat her iletişim ediminin hedeflenen amaca ulaştığı söylenemez. 

Başka bir deyişle, iletişim kurmak her zaman ortak bir davranışın ve 

düşüncenin belirlenmesini sağlamaz. Bu açıdan, iletişimin sorun 
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yaratan ya da insanlar arası ilişkilerde var olan sorunları pekiştiren bir 

yönü olduğu göz ardı edilmemelidir. İnsanlar iletişim kurarken 

üzerinde uzlaşma sağlanmış simgeler (sözcükler) sistemi kullanmış 

olsalar da kişinin belli durumlarda belli sözcükleri anlama durumu 

şartlara göre değişebilmektedir. Başka bir deyişle, insanın içinde 

bulunduğu şartlar kendisini ve çevresini algılama tarzını 

etkilemektedir. Bu noktada, insan ilişkilerinde bir başkasının duygu 

durumunu anlama ve paylaşma becerisi önem kazanmaktadır. 

Empati, kişinin kendini başkasının yerine koyarak onu anlamaya 

çalışması olarak açıklanabilir. Günümüzde, empatinin bireysel ve 

toplumsal iletişim alanında yaşanan çatışmaların çözümünde önemli 

rol oynadığını gösteren araştırmalar ve uygulamalar mevcuttur. 

Bunlardan biri de Rosenberg’in Şiddetsiz İletişim modelidir. Bu 

çalışmanın amacı, kişiler arası ilişkilerde çatışma yaratmayan bir 

iletişim modeli tercih etmenin önemini vurgulamanın yanı sıra 

empatinin bireysel ve toplumsal yaşama sağladığı katkıya dikkat 

çekmektir.  

İnsanların birbirleriyle etkileşiminin niteliği toplum yaşamını olumlu 

ya da olumsuz biçimde etkileme gücüne sahiptir. Mikro etkileşimlerin 

makro yapılarla ilişkisini etkileşim ritüeli zincirleri kavramıyla 

açıklayan Randall Collins, bireyler arasında belirli ilkelere göre 

yapılan konuşmaları etkileşim ritüelleri olarak nitelendirmiştir. Bu 

çalışmada, Marshall Rosenberg’in empatiye dayalı Şiddetsiz İletişim 

yaklaşımı etkileşim ritüeli zincirleri bağlamında incelenmekte ve 

empatiye dayalı mikro etkileşimlerin makro yapılarda olumlu bir 



 

 99 

değişim ve dönüşüm yaratma potansiyeli taşıdığı açıklanmaya 

çalışılmaktadır. 

1. ETKİLEŞİM RİTÜELİ ZİNCİRLERİ KURAMI 

 

Amerikalı Sosyolog Randall Collins etkileşim ritüeli zincirleri olarak 

adlandırdığı kuramla, sosyolojinin önemli konuları arasında bulunan 

makro-mikro düalizmine dikkat çekici bir açılım kazandırmıştır. 

Collins’e göre klasik sosyoloji gelenekleri yanlış aktör modeliyle 

hareket ettikleri için açıklayıcı ilkeler geliştirememişlerdir. Açıklayıcı 

ilkeler geliştirebilmek için gereken şey toplumsal yapıyı oluşturan 

tekrara dayalı eylemleri açıklayabilen bir mikro mekanizmadır. 

Collins’e göre, böyle bir mekanizmayı etkileşim ritüeli zincirleri 

oluşturur. Collins, mikro karşılaşmalar zincirleri olarak da ifade ettiği 

etkileşim ritüeli zincirlerinin, kültürel sembollerin ve duygusal 

enerjilerin yaratılması ve yeniden üretilmesi yoluyla toplumsal 

organizasyonların merkezi özelliklerini –otorite, mülkiyet, grup 

üyeliği– ürettiğini ifade eder. Tüm toplumsal yapı bu tür etkileşim 

ritüeli zincirlerine dönüştürüldüğünde, mikro sosyoloji makro yapının 

hem istikrarı hem de dinamiklerini açıklayan önemli bir araç hâline 

gelebilecektir (Collins, 1981’den akt. Aslan, 2010: 34). 

Collins’in etkileşim ritüelleri teorisinin Durkheim’ın dini ritüeller 

kuramı ve Goffman’ın gündelik etkileşim ritüelleri kavramlarının 

genişletilmesi olduğunu vurgulamak gerekir. Durkheim (2020) Dini 

Hayatın İlkel Biçimleri adlı son kitabında, dini ritüellerin ve 

seremonilerin toplumun kendini devam ettirmesinde somut bir güç 

olduğunu iddia etmiştir. Toplumsal etkileşim biçimleri olan ritüeller 
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toplumsal açıdan önemli fikirleri üreten mekanizmalardır ve bu 

fikirlerin içeriği toplumun yapısını yansıtmaktadır (Collins, 1994: 

212). Durkheim, yine bu eserde toplum üyelerinin tüm hayatını 

kuşatan ritüel olgusuyla doğrudan ilişkili olan kutsal ve kutsal dışı 

ayrımı yapmıştır. Toplum ritüellerle ve seremonilerle icra edilmekte, 

kutsal ve kutsal dışı arasındaki ayrım da belirli ritüellerle 

sağlanmaktadır.  

Tüm dinlerde ve inanışlarda geçerli olan kutsal ve kutsal dışı ayrımı 

Durkheim’dan sonra gelen sosyolog ve antropologlar için ufuk açıcı 

olmuştur. Durkheim’ın çalışmalarından ilham alan Mauss (2018) ilkel 

toplumda armağan olgusunu araştırmış, armağan değiş tokuşu ve 

karşılıklılık ilkeleriyle, toplumun hukuk ve ekonomi sistemi 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Goffman’ın hocası olan W. 

Lloyd Warner, Durkheim’ın yerli toplumlar hakkındaki analizlerini 

modern topluma uyarlamış, dinin üretildiği toplumsal etkileşim 

biçimleri olan ritüelleri tabakalaşma olgusuyla ilişkilendirerek analiz 

etmiştir. Goffman ise hocası Warner’ın yolundan gitmiş, Durkheim’ın 

bireysel bilinçlerin dışındaki kolektif bilincin bu bilinçlere yaptığı 

zorlamayla ilgili argümanı gündelik hayatın rutin pratikleriyle 

ilişkilendirmiştir. İnsanların gündelik hayattaki karşılaşmalarını 

etkileşim ritüelleri kavramıyla açıklayan Goffman (2009) kişilerin 

kendi benliklerini kutsal bir nesneymişçesine sunarken takındıkları 

tutum ve davranışların çerçevesini tiyatro sahnesine benzetmiştir. 

Toplumsal yapıları etkileşim kalıpları olarak gören ve bu yapıların 

onları yaratan aktörlerden bağımsız olarak ele alınamayacağını 
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düşünen Collins’e göre bireyler zamana yayılan etkileşim ritüeli 

zincirlerinin bir halkasıdır. Bireyler arasındaki karşılaşmalar zaman 

içerisinde tekrarlandığında makro ölçekte bir etkileşim yapılanması 

söz konusu olmaktadır. Collins’in yaklaşımında bireylerin biricikliği, 

bireysel özler olmalarına değil hep birlikte etkileşim ritüeli 

zincirlerinden türetilmelerine dayanmaktadır. Başka bir ifadeyle, birey 

verili ve mutlak bir öze dayanarak şeyleştirilmekten ziyade 

karşılaşmalarla inşa edilmektedir (Collins, 1994: 209). 

Bireylerin biricikliğini belli bir öze dayandırmadan, tüm hayatları 

boyunca diğer bireylerle olan karşılaşma durumlarını ifade eden 

etkileşim ritüeli zincirleri kavramıyla açıklayan Collins, bireyleri 

geçmiş etkileşim durumlarının zemini ve her yeni durumun içeriği 

olarak görmektedir. Goffman’ın “sadece insan ve onların momentleri 

değil daha ziyade momentler ve onların insanları” sözünden ilham 

alan Collins, kendi yaklaşımını “bireyler ve onların etkileşimleri değil 

daha ziyade etkileşimler ve onların bireyleri, sadece kişiler ve onların 

tutkuları değil daha ziyade tutkular ve onların insanları” şeklinde 

özetlemektedir (Emirbayer 2012’den akt. Gültekin, 2018: 437). 

Collins’in mikro karşılaşmalar zincirleri olarak da ifade ettiği 

etkileşim ritüeli zincirleri, toplumda otorite ve mülkiyet ilişkileri 

içermeyen, informal veya yatay gruplar olarak sınıflandırılan 

tanışıklıklar ve arkadaşlıkları da kapsamaktadır (Collins, 1981: 985). 

Bu bağlamda, etkileşim durumları içerisinde en temel etkinlik, 

karşılıklı konuşmadır. Yaşam, bütünüyle bir etkileşim durumları 

zinciridir. Hatta Colins‘e göre yaşam, konuşmalar zinciridir. Kişinin 
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konuştuğu insanlar geçmişte başkalarıyla konuşmuş oldukları gibi 

gelecekte de başkalarıyla konuşacaklardır. Bireylerin bir topluma üye 

oldukları dikkate alındığında, bir konuşma hakkında önemli olan şey 

konuşmanın içeriği değil iştirakçilerin gerçekte bu içeriğe odaklanarak 

ortak bir etkinliği sürdürebilme dereceleridir. Böyle bir konuşmaya bir 

ritüel olarak bakılabilir (Collins, 1981: 998). 

Collins’e göre bir konuşmanın ritüel olması için belirli unsurlara sahip 

olması gerekir. Bireyler karşılıklı olarak birbirinin farkında olmanın 

yanı sıra ortak bir ilgi odağı çerçevesinde ortak bir duygu durumunda 

olmalıdır. Bireyler arasında karşılıklı konuşmanın ve sözel olmayan 

hareketlerin ritmik koordinasyonuna, bireylerin grup üyeliğini 

gösteren sembollerle ilgili hassasiyetleri eşlik eder (Turner ve Stets, 

2005). Bir konuşma ritüelini başarılı kılan en önemli unsur, 

katılımcıların ortak kültürel kaynaklara ve ortak bir duygusal ruh 

haline sahip olmalarıdır. Kültürel kaynaklar ve duygusal enerji 

bireylerin önceki deneyimlerinden gelmekte ve kişiler arası ilişkiler 

kalıbını yeniden üretmeye ve değiştirmeye hizmet etmektedir. 

Etkileşimlerde en temel unsur diğerlerine karşı asgari düzeyde olumlu 

duygular beslemektir. Karşılıklı etkileşimlerde, güven, samimiyet ve 

coşku olarak dışa vurulan duygusal enerji, etkileşimin başarısını 

gösterir. Böylece insanlar daha sonraki etkileşimlerinde 

kullanabilecekleri duygusal bir kaynağa sahip olurlar (Collins, 1981: 

1002). Collins için temel mikro analiz birimi, yüz yüze ilişki ve 

etkileşim içindeki en az iki insanın karşılaşmasıdır. Etkileşim 

ritüellerinin duygular üretmesi için insanların bir arada olmaları 

gerektiğini söyleyen Collins, teknoloji aracılı etkileşimlerin benzer 
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etkiler üretse bile yüz yüze iletişimde olduğu kadar yüksek duygular 

üretemeyeceğini düşünmektedir (Turner ve Stets, 2005). 

2. İNSAN DOĞASI VE EMPATİ 

 

İnsan doğası, antropoloji, biyoloji, iletişim, tarih, felsefe, siyaset 

bilimi, sosyoloji, psikoloji gibi farklı disiplinlerin başlıca araştırma 

konuları arasında bulunmaktadır. İnsan doğasının, insan türünü 

karakterize eden doğuştan gelen davranış eğilimleri kümesi olduğunu 

öne süren görüşlere göre, insan ihtiyaç duyduğu gereksinimleri temin 

edecek yetilere sahiptir. İnsanın fiziksel yapısıyla ilintili ihtiyaçlar ve 

yetiler biyolojik temelli oldukları için evrensel özellikler olarak 

görülmektedir (Gorecki 1996: 29). Tüm insanlar biyolojik olarak 

insan soyundan gelmekle birlikte evrensel bir insan doğasından 

bahsetmek olanaksızdır. Sosyal bir varlık olan insanın doğası, ait 

olduğu kültürden bağımsız olamaz. İnsan davranışının kültürel olarak 

belirlenmesi ve her toplumun kültürünün farklı olması dolayısıyla 

insan doğası değişmeyen evrensel bir niteliğe sahip değildir (Murphey 

1994:269). 

Felsefi antropoloji, evrensel insan doğası anlayışına göre insanı 

anlamanın olanaksız olduğunu iddia eder (Friedman 1974:73). Buna 

karşın sosyal bilimlerin bazı alanlarında insan, özellikle siyaset ve etik 

alanıyla ilgili konular tartışılırken, doğasıyla ilişkilendirilerek 

açıklanmaya çalışılmaktadır. İnsanın farklı yönlerinin farklı bilimsel 

yöntemlerle incelenmesi sonucunda ortaya çıkan bu çeşitliliğin 

karmaşa yaratması kaçınılmazdır. İnsanın dürtülerini, gereksinimle-

rini, isteklerini ve bunların sonuçlarını insan doğasıyla ilişkilendirerek 
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açıklamaya çalışmak, savaşlar, eşitsizlikler, ırkçılık, saldırganlık gibi 

pek çok olumsuzluğun insan doğasının kaçınılmaz sonucu olarak 

görülmesine neden olmaktadır.  

Eskiçağ ile on dokuzuncu yüzyıl arasında yaşamış olan düşünürlerin 

neredeyse tümü, insan doğasını ve insanın özünü oluşturan şeyi 

açıklamaya çalışmışlardır. Eskiçağ ve orta çağ filozoflarının ortaya 

koyduğu görüşler, sonraki yüzyılları da büyük ölçüde etkilemiştir. On 

dokuzuncu yüzyıl filozoflarından bazıları insan doğasının değişmez 

olduğu görüşüne karşı çıkarken, insanda değişmez olanı aramaya 

devam etmişlerdir. Fakat günümüzde insanı evrim kuramıyla 

ilişkilendirerek açıklama eğilimi nedeniyle, bu yaklaşım artık kabul 

görmemektedir. Biyolojik evrim kuramına göre, “insan, olasılıkla on 

milyon yıl önce günümüzde var olan yüksek maymun türlerinin 

birinden şimdiki biçimiyle ayağa kalkmıştır” (Settanni, 1991: 45). 

İnsan türünün geçmişte evrimsel değişim geçirmiş olması, insan 

doğasının gelecekte de biyolojik ve kültürel olarak değişeceğini 

göstermektedir. Tarihsel yaklaşımın savunucularına göre günümüz 

insanı önceki çağlardan o kadar farklıdır ki, her dönemde insanların 

insan doğası olarak adlandırılan ortak bir şeylere sahip olacağını 

varsaymak gerçekçi görünmemektedir (Fromm, 1993’den akt. Kılıç, 

2004: 18). 

Bununla birlikte, insan doğasının değiştiğini ya da değişmediğini 

söylemek, insan doğası denen bir şeyin var olduğunu göstermektedir. 

Nitekim, insan doğasının değiştiği ya da değişmezliği tartışmalarının 

yanı sıra insanın iyiliği ya da kötülüğü, özgür ya da belirlenmiş bir 
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varlık olduğuyla ilgili tartışmalar da felsefenin en eski ve geleneksel 

problemleri arasında bulunmaktadır. İnsanın iyi olmadığı inancı on 

dokuzuncu yüzyıla dek Batı’da yaygın biçimde kabul görmüştür 

(Mitchell 1972: 339). İnsan doğasının “kötü” olduğu anlayışı, 

Augustinus’un “ilk günah” öğretisine dayanmaktadır. Âdem ve Havva 

cennetteki yasak ağacın meyvesini yedikleri için günah işlemiş ve 

cennetten kovulmuştur. İnsan iyi olanı değil kötü olanı seçtiği için 

doğası bozulmuştur. İnsan doğasının kötülüğü, insanın bencillik ve 

saldırganlık gibi özelliklerine gönderme yaparak açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Bu özellikler biyolojik yapıya dayandırılarak genlerin 

ve kromozomların ürünü olarak gösterildiği için kötülüğü 

değiştirmenin mümkün olmadığına inanılmaktadır (Settanni 1991: 5). 

İnsan doğasının “iyi” olduğunu ileri sürenler düşünürler de vardır. 

İnsanın temelde iyi ve paylaşımcı bir varlık olduğunu düşünen 

Maslow’a göre insan içgüdüsel, asli, verilmiş olan özsel bir iç doğaya 

sahiptir. İnsanın içsel doğası, kötü bir çevre tarafından 

bastırılabileceği gibi cana yakın bir çevre tarafından işlenip 

geliştirilebilecek bir özelliğe sahiptir. Psikolojinin, insanın sağlık ve 

mutluluk boyutuna nasıl katkıda bulunabileceğini araştıran Maslow, 

iyimser bir yaklaşımla insan kişiliğini anlamaya çalışan yaklaşımların 

eksiklerini tamamlamaya çalışmıştır. Bilinçaltı dürtülerin varlığını 

kabul etmekle birlikte, çalışmalarını kişiliğin bilinçli boyutlarını 

incelemeye ve açıklamaya yoğunlaştırmıştır (Burger, 2006: 429). 

Antropoloji, psikoloji, biyoloji ya da nörobilim gibi insan doğasını ve 

davranışlarını inceleyen alanlar tarandığında, insan türünün grup 
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davranışı sergileyen hayvanlar olarak tanımlandığı, yüksek oranda iş 

birliğine hazır, adaletsizliğe karşı duyarlı, bazen savaş çıkarmaya hazır 

fakat büyük ölçüde barışsever bir tür olduğu şeklinde bir açıklamayla 

karşılaşılacaktır. Buna göre insan türü hem toplum merkezli hem de 

ben merkezli bir varlıktır. Başka bir ifadeyle insanda hem sosyal hem 

de bencil bir taraf bulunmaktadır. Sosyal yön, insanın sosyal 

bağlılığını içerirken, insanın ben merkezli olması bencillikle 

eşleştirilmiş ve insan bencil bir varlık olarak tanımlanmıştır (Hein, 

2020: 136).  

Günümüzde sıkça karşımıza çıkan bencil genler eğretilemesi, insan ve 

hayvan davranışlarında en küçük bir iyilik bile bulunmayacağı 

düşüncesinin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Fakat son yıllarda modern 

psikoloji ve nörobilim alanında yapılan araştırmalar bu düşünceleri 

desteklemeyen sonuçlar ortaya koymaktadır. Empati, üzerinde 

denetim sahibi olmadığımız otomatikleşmiş bir davranış biçimidir. 

Araştırmalar, insanın empatiyi bastırabileceğini, zihnen 

engelleyebileceğini fakat yine de bir başkasının mevcut durumuna 

karşı duyarsız kalamayacağını ortaya koymuştur. De Waal’a göre, 

doğal seçilim sonucunda insan beyni diğerleriyle uyuşabilecek şekilde 

evrimleşmiş ve empati yeteneği kazanmıştır (De Waal, 2014: 74).  

3. KİŞİLERARASI İLETİŞİM VE EMPATİ 

 

Kişiler arası iletişimde empati, iletişime katılanların birbirini 

anlamasını olumlu yönde etkilemektedir. Kişiler arası iletişim, 

kaynağı ve hedefi insan olan, en az iki kişi arasında gerçekleşen 

iletişimdir. Bir iletişim ediminin kişiler arası iletişim sayılabilmesi 
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için iletişimin yüz yüze olması, en az iki kişi arasında iki yönlü mesaj 

alışverişi olması, sözlü ve sözsüz olarak aynı zaman ve mekân birliği 

içinde olması gerekmektedir (Güngör, 2013: 150). İletişim 

teknolojilerinin gelişmesi sonucunda kişiler arası iletişimin kapsamı 

genişlemiş, internet ve telefon aracılığıyla kurulan iletişimler kişiler 

arası iletişim kapsamında değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Bir iletişim ediminin kişiler arası iletişim kapsamında olması için 

kişiler arasında kişisel yaşantıların paylaşılması gerekmektedir. İnsan 

türünün kendisine özgü jestlerle karmaşık şekillerde iletişim kurma 

becerisi, iletişim sürecinin gerçekleştiği bağlam ve bu bağlamın 

insanlar için ne ifade ettiğiyle yakından ilişkilidir. İletişim, sosyal 

etkileşim açısından her iki tarafın uygun gördüğü bir ortak zeminde 

gerçekleşmektedir. Clark (1996) tarafından ortak zemin ya da ortak 

dikkat çerçevesi olarak adlandırılan iletişimin bağlamı, her iki tarafın 

bildiği ve ilgi çekici bulduğu her şeyi kapsayabilir. Ortak zemin, 

iletişimi başlatan kişinin ve karşısındaki alıcının dikkatini nereye 

yönlendireceğini belirlemesi açısından zorunludur. İnsanlar çeşitli 

kavramsal ortak zemin ve ortak dikkat biçimleri oluşturabildikleri için 

basit jestler ve mimikler kullanarak karmaşık biçimlerde iletişim 

kurabilirler. İnsanların, bir ortak zeminde bir mesajı karşı tarafa 

iletmeye çalışırken sergiledikleri çaba, iş birliği ruhu gerektirmektedir 

(Tomasello, 2017: 73). 

İletişim kuran tarafların işbirlikçi güdülerle hareket etmeleri ortak 

zeminin bir parçasını oluşturur. Her iki taraf bu iş birliğinin hem 

bireysel hem de ortak yarara hizmet ettiğini düşünür. Bu ortak 
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maksatlılık iletişimsel niyet olarak da adlandırılır. Tomasello’nun 

insan iletişiminin iş birliği modeli olarak adlandırdığı bu modele göre 

iletişim kuran taraflar iletişim kurma maksadına uygun bir biçimde 

kendilerini birbirlerine göre ayarlar. Çünkü insanlara özgü iletişim 

edimleri ortak dikkat ve mevcut durumla ilgili ortak kavrayış üzerine 

temellenmiştir. Ortak maksatlılık güdüsüyle evrimleşen, insan türüne 

özgü üç genel iletişim güdüsü vardır. Bunlar, talep etme, bilgilendirme 

ve paylaşma güdüsüdür. Bireysel ve sosyal boyutta yardım istemek, 

yardımcı olmak ve paylaşmak gibi aslen olumlu güdülerle icra edilen 

bu iletişim güdüleri, doğal jestler ve dil gibi uzlaşımsal iletişim 

biçimleriyle, iletişim kuranlar arasındaki ortak dikkat çerçevesine 

dayalıdır (Tomasello, 2017: 92). 

İnsanlar için anlaşıldığını hissetmek çok önemlidir. Sosyal bir varlık 

olan insanın bir arada ve birlikte yaşamasının temel koşulu 

karşısındaki kişi ya da kişiler tarafından anlaşılmaktır. İnsan 

ilişkilerinde yaşanan en önemli sorunlar, karşıdaki kişi anlamadığında 

ya da kişinin anlaşılmadığını düşündüğü durumlarda ortaya 

çıkmaktadır (Gökçe, 2017: 187). İnsani açıdan ortak fakat kişisel 

açıdan farklı ihtiyaçların giderilmesi amacıyla başlayan iletişim 

sürecinde sıklıkla çatışma durumuyla karşılaşılmaktadır. Kişiler arası 

iletişimde ve toplumsal iletişimde ortaya çıkan uyuşmazlık ve 

tutarsızlıklar, kaynak paylaşımı ya da tarafların farklı değerlere ve 

inançlara sahip olmaları nedeniyle ortaya çıkabilir (Kaypakoğlu, 2010: 

178).  
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Çatışma, insanın belirli bir zamanda, belirli nesneler ya da durumlar 

arasında ya da bir nesnenin birden çok niteliği arasında seçim yapmak 

zorunda kaldığında ortaya çıkmaktadır. Kişiler arası çatışma söz 

konusu olduğunda, çatışma ile rekabet arasındaki ayrımı vurgulamak 

gerekir. Çatışma kavramı, birbiriyle uyuşmayan faaliyetlere atıfta 

bulunurken, rekabet birbirine bağımlı taraflar arasındaki hedeflerin 

zıtlığını belirtmektedir. Kişiler arası ilişkilerde iki bireyin hedefi 

sıklıkla birbiriyle uyuşmaz. Kişiler arası çatışma, daima bölünemez bir 

hedef ya da maddi bir ödül yönünde karşılıklı zıtlık ya da 

saldırganlığa işaret eder. Çatışmanın ortaya çıkması, iletişim sürecine 

katılan tarafların tutum ve davranışlarıyla ilgili üç temel etkenden 

kaynaklanmaktadır. Bunların ilki karşısındaki kişinin yanlışını 

göstermeye çalışmak, göstermek ya da kanıtlamaktır. İkincisi, 

uyuşmazlık ve farklılıklarla ilgili bildirimlerde bulunmaktır. Üçüncüsü 

ise egonun doyumsuzluğudur. İnsanların başkaları ile çatışmasının 

kaynağı çoğunlukla kendi egosundaki doyumsuzluktur. Fakat insanlar 

bunu göremedikleri için çatışma durumunda duygularının 

yoğunlaşmasını önleyemezler. Duyguların yoğunlaşması karşı tarafın 

tutum ve davranışlarının yanlış anlaşılma olasılığını arttıran bir etki 

yaratmaktadır. Duygular, ön yargılar ve kalıp yargıların yanı sıra 

tarafların durumu farklı değerlendirmeleri ve çözüm için farklı 

yöntemler kullanmaları da uzlaşmayı geciktirebilmektedir (Ertürk, 

2014: 172). 

Çatışma durumunda empatik alan oluşturabilmek ise uzlaşmayı 

kolaylaştırmaktadır. Empati, “kişinin karşısındaki insanın duygularını 

ve bakış açılarını anlayarak, bu anlayışı eylemlerine yol gösterecek 
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şekilde kullanma ve kendini hayali olarak başkasının yerine koyma 

sanatıdır.” (Kriznaric, 2015: 14). Üzüntü, keder ve yardım etme isteği 

gibi başka insanların duygularına uygun tepki verme becerisi de 

çoğunlukla empati olarak adlandırılmaktadır. Ancak duygudaşlık 

tutumu sevecen ilgi şeklinde olup, empatiden bütünüyle farklıdır. 

Empatinin bilinçli kullanımı, insanın kendisini aktif olarak belirli bir 

zihinsel tutuma sokmayı gerektirmektedir. Son yıllarda gerek psikoloji 

ve nöroloji gerekse beynin işleyişi alanında yapılan araştırmalar 

empati ile duygudaşlığı belirgin bir şekilde birbirinden ayırmıştır. 

Leipzig Max-Planck Enstitüsü Bilişsel ve Nöroloji Bilimi Bölümü 

Direktörü Tania Singer, empati ile duygudaşlık arasındaki farkları 

araştırmış, insanların başka kişilerin durumlarıyla rezonans kurabilme 

yeteneğine sahip olduğunu ve bunun doğuştan gelme bir özellik 

olduğunu ortaya koymuştur. Duygudaşlık sırasında, beynin mutluluk 

ya da şefkatli anne sevgisi hissedildiğinde aktifleşen bölümleri 

harekete geçmektedir. Bu sırada karşıdaki kişiye sevgi dolu bir tutum 

sergilenirken, kişi kendisi için de aynısını dilemektedir. Bu son derece 

sağlıklı tutumun temelinde bir tür evrensel sevgi ve insanlara karşı 

içten gelen iyi niyetli bir bakış açısı olsa da kişi kendi sınırları içinde 

kalmaktadır (Hein, 2020: 64). Empatik iletişimde ise kişi, yalnızca 

kendisine değil karşı tarafa da odaklanmaktadır.  

Empatik iletişim, kişinin zihninde oluşan empatik anlayışı karşıdaki 

kişiye iletmeyi ve empatinin kişiye ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili geri 

bildirim almayı içeren bir iletişim sürecidir. İgit’in tasarladığı empatik 

iletişim süreci şematiğine göre, kaynak (aynı zamanda alıcı) kendi 

referans çerçevesine göre kodladığı iletiyi alıcıya gönderir. Alıcı, 
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kendi referans çerçevesine göre iletinin kodlarını açar, anlamlandırır 

ve geribildirimde bulunur. Alıcının geri bildirimi aynı zamanda 

iletisidir. Bu süreç, kaynak/alıcı ve alıcı/kaynak arasında döngüsel 

biçimde işler. Bireyin sosyal bir varlık olarak çevresiyle aktif bir 

etkileşim halinde olması, yaşam alanını, çevresini ve toplumla 

kurduğu ilişki biçimini iyileştiren, değiştiren ya da dönüştüren bir etki 

yaratmaktadır. Faydaya yönelik yeni anlamların, örüntülerin, 

bağlamların ve bağlantıların oluşması ve bunların topluma yansıyarak 

onu şekillendirmesi kaynak/alıcı ve alıcı/kaynak arasındaki ileti ve 

geribildirim akışındaki empatik kod açımının gerçekleşmesine bağlıdır 

(İgit, 2020: 18). 

Empatik iletişimin temelinde, empatik anlayışla karşıdaki kişinin iç 

dünyasına dahil olmak, onun içinde bulunduğu durumu anlamak ve 

tanımlamak vardır (Gürüz ve Eğinli, 2016: 35). Kod açımı sonrasında 

devreye giren empatik anlayış, bilişsel açıdan karşıdaki kişiyi anlama, 

duyuşsal açıdan hissetme, davranışsal açıdan karşıdaki kişiye empati 

besleme olmak üzere üç aşamada gerçekleşmektedir. Karmaşık bir 

işleyişe sahip olan empatik iletişimin temelinde kaynağın alıcıdan 

beklentileri ve istekleri yer almaktadır ki bu da iletişimin güdüleyici 

yönünü ön plana çıkarmaktadır (İnceoğlu, 2011: 200). 

4. ETKİLEŞİM RİTÜELİ OLARAK ŞİDDETSİZ İLETİŞİM 

 

Marshall B. Rosenberg tarafından geliştirilen şiddetsiz iletişim, insanı 

farklı bir konuşma ve dinleme pratiğine yönelterek, empatik anlayışla 

gönülden paylaşım yapmaya teşvik eden bir yaklaşımdır. Bazı 

topluluklarda şefkatli iletişim olarak bilinen bu yaklaşım, insanı 
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insanca davranmaya yönelten dil ve iletişim becerileri kazandırmak 

üzerine kuruludur. İnsanın kendini ifade etmeye çalışırken nasıl 

iletişim kurduğunu anlamasına ve başkalarını dinlemek için yeni bir 

dinleme biçimi geliştirmesine rehberlik eden bu yaklaşım, iletişim 

kuran kişilerin gözlem yapma, ne istediğini belirleme ve açıkça ifade 

etme becerisi kazanmalarını gerektirmektedir. 

Şiddetsiz iletişim, insanın yargılanma ve eleştirilme karşısında ortaya 

koyduğu savunma ya da saldırma alışkanlıklarının yerini alabilecek 

nitelikte bir yaklaşım olarak, kişiye kendi ihtiyaçlarının yanı sıra 

karşısındaki kişinin ihtiyaçlarını duyma ve anlama fırsatı sunmaktadır.  

Şiddetsiz iletişimin temel ilkelerine bağlı kalarak iletişim kuran kişiler 

arasında, şefkat duygusu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Şiddetsiz 

iletişimde, kişinin bilinçli olarak bu yaklaşımın temel öğelerine 

odaklanması gerekmektedir. İnsan ilişkilerini farklı bir biçimde 

algılama olanağı sunan şiddetsiz iletişim modeli, gözlem, duygu, 

ihtiyaç, istek/rica olmak üzere dört temel öğeden oluşmaktadır. 

Şiddetsiz iletişim yaklaşımını kullanan kişinin, ilk aşamada karşı 

karşıya kaldığı durumu anlamak amacıyla gözlem yapması 

gerekmektedir. Gözlem yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli 

nokta, bu gözlemi yargı ve değerlendirme sözcükleri kullanmadan dile 

getirebilmektir. İkinci aşamada, karşıdaki kişi ya da durumla ilgili 

gözlem yaparken hissedilen duygu dile getirilmelidir. Üçüncü 

aşamada, kişi bu duygularla bağlantılı ihtiyaçlarını fark ederek 

söyleyebilmelidir.  Dördüncü aşamada, kişinin karşısındaki insandan 

ne istediğini açık ve net bir biçimde rica ederek söylemesi 
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gerekmektedir. Şiddetsiz iletişimin bir yönü bu dört öğeyi açıkça ifade 

etmeyi içerirken, diğer yönü karşıdaki kişiden bu dört öğenin bilgisini 

almayı içermektedir (Rosenberg, 2020: 22). 

Şiddetsiz iletişim süreci, kişinin olay ya da durumla ilgili 

gözlemlerini, bu gözlemlere bağlı olarak hissedilen duyguları, bu 

duyguları oluşturan ihtiyaçları ve yaşamı zenginleştirmek için 

değişmesi istenen davranışlarla ilgili istekleri rica ederek karşı tarafa 

bildirilmesini içermektedir. Şiddetsiz iletişim süreci, kişinin kendisini 

bu dört öğeyi içerecek şekilde ifade etmesiyle başlayabileceği gibi 

karşıdaki kişiyi bu dört öğeyi duyabilecek şekilde dinlemeye niyet 

etmesiyle de başlayabilir. Daha açık ifade etmek gerekirse, şiddetsiz 

iletişim iki yönlü bir süreçtir. Kişi kendisini bu dört öğeyi dikkate 

alarak ifade edebilir ya da karşısındaki kişiyi bu dört öğe çerçevesinde 

empatiyle dinleyebilir (Rosenberg, 2020: 23).  

Rosenberg’e göre empati, başkalarının yaşadıklarını kişiye saygı 

duyarak anlama halidir. Empati kurmak için kişinin zihnini boşaltması 

ve kendisini tüm mevcudiyetiyle dinlemeye adaması gerekmektedir. 

Bununla birlikte, zihinsel anlama çabasına girmek empatiyi 

engellemektedir. Şiddetsiz iletişimin amacı, insanların ne 

düşündüklerine değil neye ihtiyaç duyduklarına kulak vermektir.  

Karşıdaki kişinin söyledikleri, gözlemlerine, hissettiklerine, 

ihtiyaçlarına ve ne rica ettiğine dikkat ederek dinlenmelidir. Empatiye 

dayalı iletişimde, yoğun duygular içeren mesajları geri yansıtmanın 

önemine vurgu yapan Rosenberg, insanları korkutan mesajların kendi 

ihtiyaçlarını karşılamak için çağrı yapan diğer insanlardan geldiğini 
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fark etmek gerektiğini söyler. Empatik iletişim sürecinde, konuşan kişi 

kendi özünün derinlerine inme olanağı bulmakta ve karşıdaki kişi 

tarafından anlaşıldığını hissetmektedir. Kişinin söz akışı durduğunda 

ya da yüz ifadesi değiştiğinde yeterli derecede empati kurulmuş ve 

amaca ulaşılmış demektir. 

Empati almanın kişi üzerindeki olumlu etkileri hümanist yaklaşımın 

öncülerinden biri olan Psikolog Carl Rogers tarafından 

doğrulanmaktadır. İnsanın, karşısındaki kişiler tarafından peşin hüküm 

verilmeden ve belli bir kalıba girmeye zorlamadan dinlenmesi, 

kendisini çok iyi hissetmesini sağlamaktadır. Rogers, “birisi 

dinlediğinde daha önce çözümsüz gibi görünen şeylerin çözülebilir 

hale geldiğini, birisi duyduğunda içinden çıkılmaz gibi görünen 

karışıklıkların berraklaştığını ve su gibi akmaya başladığını görmek 

hayret vericidir” diyerek, empatik iletişimin insanın dünyayı başka bir 

açıdan görmesini sağladığını açıkça ifade etmiştir (Rosenberg, 2020). 

SONUÇ 

İletişimin temel amacı, insanlar arasında ve kurumlar arasında olumlu 

ilişkilerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır. İletişimin bu 

amaca uygun gerçekleşmesi için alıcının kendisine gönderilen iletiyi 

kaynağın bu iletiye yüklediği anlama en yakın anlamda algılaması 

gerekmektedir. İletişimde, iletilmek istenen anlam ile alıcı tarafından 

algılanan anlamın birbirine en yakın olduğu alana uyum alanı denir. 

Bu bağlamda empati uyum alanını olumlu yönde etkilemektedir.  

Empatiye dayalı bir iletişim modeli olan şiddetsiz iletişim, karşıdaki 

kişiyle bilinçli empati kurmayı gerektirmektedir. İnsan ilişkilerinde 
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çatışma yaratan duyguların kaynağı insanın ihtiyaçlarıdır. İnsanlar, 

ihtiyaçları karşılanmadığında olumsuz duygular, ihtiyaçları 

karşılandığında ise güven duygusu gibi olumlu duygular hissederler. 

Şiddetsiz iletişim, kişinin ihtiyaçlarını ifade etmesini ve karşıdaki 

kişinin ihtiyaçlarıyla bağlantı kurmasını sağlarken, tarafları empatiyle 

dinleme ve anlama ilkelerine sadık kalmaya yönlendirmektedir. 

Empatiyle konuşma ve dinleme çabası kişiler arasında bir bilinç ve 

duygu ortaklığı yaratmaktadır. Tarafların konuşurken şiddetsiz 

iletişimin temel öğelerine sadık kalmaya özen göstermeleri, bu mikro 

etkileşimleri Collins’in deyimiyle başarılı bir ritüele 

dönüştürmektedir.  

İnsan ilişkilerinde çatışma durumuyla karşılaşmamak için ortak 

maksatlılık ilkesini dikkate alarak empatik iletişim kurmaya özen 

göstermek gerekmektedir. Bireysel ve sosyal boyutta yardım istemek, 

yardımcı olmak ve paylaşmak gibi aslen olumlu güdülerle iletişim 

kurma girişimi, Tomasello’nun insan iletişiminin iş birliği modeline 

göre iletişim kuran tarafların kendilerini birbirlerine göre 

ayarlamalarını sağlamaktadır. Bu durumda, empatiyle iletişim kurmak 

karşı tarafı empatiyle karşılık vermeye yönlendiren bir etki 

yaratmaktadır. 

Şiddetsiz iletişim, mikro etkileşimlerle makro yapılar arasındaki 

bağlantıyı ortaya koymak için de iyi bir örnektir. Rosenberg, şiddetsiz 

iletişimi ilk kez 1960’lı yıllarda, devlet okullarında, kamu 

kuruluşlarında, cezaevlerinde ve ırk çatışmalarına barışçıl çözümler 

arayan gruplarda uygulamaya başlamış, 1984’te Uluslararası Şiddetsiz 
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İletişim Merkezi’ni (The Center for Nonviolent Communication-

CNVC) kurmuştur. Merkez, kâr amacı gütmeyen uluslararası barış 

örgütü olarak çalışmalarını sürdürmekte ve şiddetsiz iletişimin tüm 

dünyaya yayılmasını desteklemektedir.  

Rosenberg, hayatı boyunca altmıştan fazla ülkede on binlerce kişiye 

şiddetsiz iletişim seminerleri ve yoğunlaştırılmış eğitimler vermiştir. 

Nijerya, Sierra Leone ve Ortadoğu’da savaştan zarar gören pek çok 

bölgede eğitimler vererek barış programlarına liderlik etmiştir. Bugün 

yüzlerce sertifikalı eğitmen, dünyanın pek çok ülkesinde binlerce 

insana şiddetsiz iletişim öğretmeye ve sosyal dönüşüme olumlu katkı 

sağlamaya devam etmektedir. Sonuç olarak, gücünü empatiden alan 

şiddetsiz iletişim, etkileşim ritüeli zincirlerinin bir halkası olarak 

toplumsal yapıda olumlu bir değişim ve dönüşüm yaratma 

potansiyeline sahiptir. 
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GİRİŞ 

Liderlik konusu insanlık tarihi kadar eski olan ve güncelliğini hala 

koruyabilen konu başlıklarından birisidir. Günümüzün değişen 

dünyası, her an krizlerle karşılaşılması, belirsizliklerin fazlalığı 

topluma yol gösterecek liderlere duyulan ihtiyacı artırmıştır. 

Lider ve liderlik, eski Yunan ve Roma‟dan bu yana ilgi çeken ve 

üzerinde tartışılan bir konudur. Platon‟dan başlayarak merak 

uyandıran bir kavram olan liderlik gizemini korumayı hala 

sürdürmektedir.  Etkili liderliği anlayabilmek adına konu çeşitli 

yönleriyle araştırılmakta, çalışmalar ve tartışmalar farklı düzeylerde 

sürüp gitmektedir (Barutçugil, 2014:24).  

Bu çalışma sayıları yüz binleri aşan kitap, makale, araştırma 

içerisinden öne çıkan liderlik yaklaşımlarını kavramsal bir düzeyde ele 

almaktadır. Yine çalışmada literatür taraması yöntemiyle başlıca 

liderlik yaklaşımlarının ve geliştirilen teorilerin kısa bir tarihçesi 

sunulmaktadır. 

1. LİDERLİK YAKLAŞIMLARI 

1.1. Temel Liderlik Yaklaşımları 
 

20.yüzyılın başında başlayan liderlik araştırmaları ilerleyen yıllarda 

artarak devam etmiş ve liderlik olgusunu farklı biçimlerde 

tanımlanmasına yol açan kuramsal yapının kurulmasına neden 

olmuştur. 



 
122 İLETİŞİM VE SANAT İNCELEMELERİ 

İnsanlar, liderleri lider yapan özelliklerin neler olduğunu tarihte 

sürekli merak etmiş ve bu özellikleri belirlemeyebilmek amacıyla 

durmaksızın incelemeler ve araştırmalar yapmışlardır. Bu nedenle 

liderlik konusunda yapılan ilk araştırmalar kişisel özelliklere 

eğilmiştir. Kişisel özellikler yaklaşımına göre liderliğin temeli 

doğuştan gelen yeteneklerle daha sonra kazanılan bazı niteliklerdir. 

Yaklaşımı savunanların ileri sürdüğü nokta, belirli kişisel özelliklerin 

etkin bir lider ile etkin olmayan lideri birbirinden ayırdığıdır. 

Özellikler yaklaşımına dönük çalışmalar aşağı yukarı 1904‟te 

başlayarak 1950 yılına kadar sistemli olarak gelişmiş ve çok sayıda 

bilgiyi bulguyu ve kuramı ortaya çıkarmıştır (Güney, 2012:364). 

Liderlik teorileriyle ilgili geliştirilen ilk yaklaşım olan özellikler 

yaklaşımının kökleri Thomas Carlyle‟nin “Büyük Adam Teorisine” 

kadar götürülebilir. Carlye‟e göre dünyadaki ilerleme büyük insanların 

kişisel başarılarının bir ürünüdür (Trewatha ve Newport, 1976:441). 

Bu doğrultuda yapılan liderlik konusundaki ilk çalışmalar ve liderin 

oluşumu konusundaki geleneksel incelemeler, o zamandaki askeri ve 

idari yöneticilerin kişisel özelliklerinin incelenmesi ile başlamıştır. 

Yaşadığı döneme, hatta kendinden sonraki dönemleri de etkileyen 

liderin kişisel özellikleri araştırılma konusu yapılarak liderliği 

açıklayıcı bireysel ve toplumsal özelliklerin tespit edilmesine 

çalışılmıştır. Sözü edilen bu ilk liderlik araştırmalarının sonrasında 

liderliğin ortaya çıkması ile lider olan bireyin zekâ seviyesi, 

sağduyusu, zihinsel ve bedensel enerjisi, olaylar karşısında göstermiş 

olduğu davranışlar,  ilgi duydukları konulara dair bilgileri arasında 
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ilişki kurulmuş ve liderliğin kişinin fiziksel-zihinsel özellikleriyle 

bağlantılı olduğu vurgulanmıştır (Erdoğan, 1994:334). 

Özellikler teorisine göre liderleri lider yapan belirli sosyal, fiziksel ve 

kişilik özellikleri onları diğer insanlardan ayıran, doğuştan verilmiş 

kazanımlardır. Özellikler yaklaşımına yönelik çalışmalar bu 

kazanımları ve liderliğin ortak bireysel özelliklerini tespit etmeye 

yönelmiştir. Özellikle Stongill‟in ilk olarak 1948 yılında 

gerçekleştirdiği çalışmada, daha önce belirlenen üç yüz kadar lider 

özelliği yeniden gözden geçirilmiş, gruplandırılmış ve sınanmıştır. 

Sonuç olarak elde edilen verilere göre liderlerin sayılan özelliklere 

sahip olmasının tek başına yetmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Özellikler yaklaşımına ilişkin Ghillesi‟nin 1959 yılında yaptığı 

çalışmanın bulgularına göre,  iyi, orta ve düşük nitelikteki yöneticiler 

bazı özellikler açısından birbirlerinden ayrılmaktadır. Zeka, amirlik 

yeteneği, inisiyatif alma, özgüven ve mesleki düzey, ayrımı sağlayan 

özelliklerdir. Araştırma bulgularında bu özelliklerden biri olan zekâ 

değişkeni orta ve üst düzey yöneticilerde herhangi farklılık 

göstermemektedir (Blum ve Naylor, 1968:421). Cox ve Cooper, 

başarılı olan yöneticilerin ortak özelliklerini belirlemek amacıyla 

yapmış oldukları çalışmada on iki tane ortak kişilik özelliği tespit 

etmişlerdir.  Bu özellikler; kararlı olmak, başarma hırsına sahip olmak, 

içe dönük olmak, risk alabilmek, işine bağlılık duymak, içsel 

motivasyonu kuvvetli olmak, planlı hareket etmek, pragmatik 

davranmak, analitik düşünmek, iletişim yeteneği güçlü olmak, 
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yenilikçi olmak ve son olarak A tipi kişilik şeklinde sıralanabilir (Zel,  

2001:99). 

Güney, liderlerin sahip oldukları özellikleri ilişkin literatürde yer alan 

özelliklerin bir sınıflandırmasını yaparak, dört temel kategori 

belirlemiştir. Cinsiyet, boy, yaş, kilo ve dış görünüş gibi özellikler 

birinci kategori olan fiziksel nitelikleri ifade etmektedir. İkinci 

kategori ise liderin zekâ, sözlü ifade yeteneği, yargı yeteneği, karar 

verme gibi oluşan zihinsel niteliklerdir. Bir diğer nitelik üst başlığı ise 

kişilikle ilgili niteliklerdir. Kendine güven, ikna becerisi, güzel 

konuşma, duyarlı olma, karalılık, kitleleri peşinden sürükleyebilme, 

sakin olma, iyi bir dinleyici olma, inisiyatif kullanma bu özelliklerden 

bazılarıdır. Dördüncü ve son başlık ise, sosyo-ekonomik niteliklerdir. 

Liderin öğrenim düzeyi, üst düzey sosyo-ekonomik bir sınıfın üyesi 

olması ve prestij sahibi olması gibi nitelikler bu başlık altında 

değerlendirebilir (Güney, 2012:365-369). 

Özellikler yaklaşımı liderliği açıklama başta liderlik özelliklerini 

tanımlamanın ve bu özelliklerle ilgili uzlaşıya varmanın zorluğu 

olmak üzere birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Liderlik özelliklerinin 

nasıl ölçüleceği ve liderlik dinamikleri hakkında yeteri kadar bilgiye 

ulaşamama özellikler yaklaşımına yapılan diğer eleştirilerdir (Blum ve 

Naylor, 1968:419-420). Tüm durumlarda tüm görevlerde ve herkesi 

kapsaması için belirlenmiş olan özellikler liderlik gibi komplike bir 

süreci açıklamakta yetersiz kalmış ve diğer birçok değişken göz ardı 

edilmiştir (Erçetin, 2000:30). Durumsal etkenler ve örgüt üyelerinin 

ihtiyaçları göz ardı edilerek tek bir değişkene yani liderin kendisine 
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odaklanılmasıyla genel geçerliliğe sahip olmayan doğrulara 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda bireysel özelliklerin tek başına liderliği 

açıklamada yeterli olmadığı (Güney, 2012:370) sonucuna ulaşılabilir. 

Özellikler yaklaşımının liderliği açıklarken kesim hükümlere 

varamaması bir tatminsizlik yaratmış ve araştırmacıları yeni arayışlara 

itmiştir. Bu doğrultuda araştırmalar, liderin davranışları, 

davranışlarının yansıması olarak liderlik biçimleri ve lider-grup 

etkileşimi üzerine yoğunlaşmıştır. Davranışsal yaklaşım doğuştan 

değil, sonradan öğrenilen durum olarak gördüğü liderliği, bir örgütte 

bireyin oynamış olduğu rol ve bu rolün diğer üyeleri şekillendirmesine 

dayalı karşılıklı etkileşime bağlamaktadır. Yaklaşım,  lideri örgütten 

bütünüyle soyutlamamakta ve lideri karşılıklı ilişkiler temelinde 

tanımlamaktadır (Robbins,  2003:242-308). 

Liderin davranışları davranışsal yaklaşımın temel dayanak noktasıdır.  

Özü itibariyle liderin izleyicilerin önünde “ne” ve “nasıl” yaptığının 

öğrenilmeye çalışılmasıdır. Yaklaşımın savunucuları, liderin kişilik 

özelliklerinin değil de davranışları üzerinde durmuşlardır. Bunun 

nedeniyse davranışların kişilik özellikleriyle kıyaslandığında daha 

kolay gözlemlenmesi ve tanımlanmasıdır (Güney, 2012:371). 

Davranışçı yaklaşıma göre, liderleri başarılı yapan ve etkili kılan 

husus liderlerin özelliklerinden çok liderlik sürecinde göstermiş 

oldukları davranışlardır. Liderin astları ile iletişim kurma biçimi, yetki 

devrini gerçekleştirip gerçekleştirmemesi, davranışlarındaki tutarlılık, 

plan yapma ve kontrol şekli gibi birçok davranış liderin etkinliğini 
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belirleyecek olan önemli faktörler arasında yer almaktadır.  

Dolayısıyla bu yaklaşım, lider kadar izleyicileri de ağırlık vermektedir 

(Keçecioğlu, 1998:384). 

Davranış teorilerinin gelişmesinde çeşitli araştırmaların katkısı 

olmuştur. Bu çalışmalar sonucunda değişik liderlik tarzları, etkileri ve 

modelleri belirlenmiştir. Bunlardan biri İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında başlayan Ohio State Üniversitesi araştırmalarıdır. Asker ve 

sivil yöneticiler üzerinde yapılan araştırmalarda liderlik süreci ve 

liderliği açıklayan faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. 

Gerçekleştirilen araştırmalarda liderliğin iki bağımsız değişken 

etrafında belirlendiği saptanmıştır. Bu değişkenlerden birincisi, “bireyi 

dikkate alma” yani liderin takipçileri üzerinde yarattığı güven, onlarla 

kurduğu iyi ilişkileri kapsamaktadır. İkincisi ise liderin işlerin 

tamamını planlaması, koordine etmesini, kontrol etmesini ve bu 

konularla ilgili inisiyatif kullanmasını içermektedir (Güney, 2012:373-

374). 

Hemphill, Fleishman, Stogdill, Sharte ve Pepinsky gibi bilim adamları 

liderlerin çeşitli grup ve çalışma ortamlarında sergiledikleri 

davranışları analiz etmeye çalışmışlardır. Araştırmacılar, liderin 

sergilemesi gereken 1800 davranış kalıbından 150 tanesini istatistiki 

analizle seçerek Lider Davranışları Tanımlama Anketi (Leader 

Behaviour Description Questionnaire –LBDQ) oluşturmuştur. 

Çalışma sonunda yapılan değerlendirmelerde lider davranışlarının iki 

boyutta toplanmıştır. Bunlara “yapıyı harekete geçirme “ ve “bireyi 



 
 127 

önemseme” adı verilmiştir (Yukl, 1989:5; Blum ve Naylor, 1968:421; 

Güney, 2012:374). 

Yapıyı harekete geçirme liderin kendi veya grubun görevleriyle ilgili 

olan işleri ve amaçları tanımlamaya, biçimlendirmeye ve harekete 

geçirmeye yönelen faaliyetlerini kapsamaktadır. Yapıyı harekete 

geçirme boyutundaki yüksek puanlar, “yönetme”, “haberleşme”, 

“programlama”, “yeni fikirleri uygulama” gibi faaliyetlerin algılanma 

becerisini ifade etmektedir. Yapıyı harekete geçirmeye önem veren bir 

lider, öncelikle işi başarıya ulaştırmaya çalışır ve sonuca yönelik 

hareket eder. Lider, gerçekleştirmek istediği amaç doğrultusunda 

işlerin yapılıp yapılmadığı, çalışanların işlerini doğru yapıp 

yapmadıkları gibi hususlarla ilgili olarak insan unsurundan ziyade 

yapılan işe ağırlık verir. Bireyi önemseme ise kişilerarası ilişkilerdeki 

karşılıklı güveni, iki kişi arasındaki iletişimi, astların düşüncelerine 

saygıyı ve onların duygularıyla ilgilenmeyi anlatmaktadır. Bireyi 

önemseyen lider, astların kişisel sorunlarıyla ilgilenerek, onların 

tekliflerini dikkate alır ve haklarını savunur. Örgütte kişiler arası 

güveni sağlamak, dayanışmayı artırmak ve herkese eşit davranmak 

liderlerin önceliklerindendir (Zel, 2001:102; Güney, 2012:374). 

Liderliğin anlaşılır hale gelmesine katkı yapan araştırmalardan bir 

diğeri de Michigan Üniversitesince gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırmalarda amaçlanan takipçilerin iş tatminini ve grubun 

verimliliğini artıracak olan etkenleri belirleyebilmektedir. Araştırma 

sonucunda tatmin ve verimlilik üzerinde destek, karşılıklı ilişkileri 
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kolaylaştırma, amacın vurgulanması ve işi kolaylaştırma gibi 

unsurların etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Zel, 2001:104). 

Davranışçı yaklaşım içinde değerlendirilen bir diğer çalışma Teksas 

Üniversitesinde Blake ve Mouton tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmalar sonunda “Managerial Grid” başlığı adı altında liderlik 

davranışlarının bireye ve işe ilgi olmak üzere iki ayrı boyutta yatay ve 

dikey eksenlere yerleştirilmesi yoluyla beş farkı liderlik tarzı elde 

edilmiştir. Etkin olmayan lider, kulüp lideri, görev lideri, örgüt lideri 

ve ekip lideri gibi adlandırmalar kişilerarası ilişkiler ve verimlilik 

üzerinden liderliği tanımlamaktadır. (Barutçugil, 2014:37; Erdoğan, 

1994:339; Eren, 2004:440). 

Tannenbaum ve Schmit‟in otokratik ve demokratik liderlik doğrusu, 

Douglas Mc Gregor‟un X ve Y teorisi, Rennis Likert‟in sistem dört 

yaklaşımı, davranışçı yaklaşımda dikkat çeken liderlik 

çalışmalarından bazılarıdır. 

Davranışsal yaklaşım, “biyolojik”, “fizyolojik”, “psikolojik” ve 

“sosyal niteliklere” sahip bir bütün olarak kabul ettiği bireyin, 

davranışlarını her türlü şart altında geliştirebileceği düşüncesine 

dayanır. Kendini yenilemeye çalışan insanları sadece ekonomik 

gereksinimleri tatmin ederek motive edebilmek oldukça zordur. Farklı 

liderlik davranışlarına farklı tepkiler veren insanların ihtiyaçlarını da 

zamanla değişmiş liderlik kendini bu doğrultuda yenilemiştir.  
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Yöneticilerin etkili liderlik davranışlarını öğrenmeleri ve uygulamaları 

için analitik araçlar sunan davranışsal yaklaşım özellikler yaklaşımıyla 

kıyaslandığında üç fayda sağlamıştır (Zel, 2001:101): 

1. Özellikler araştırmak yerine davranışlara yönelmek, liderlerin 

biçimsel olanlarının yanı sıra biçimsel olmayanları da ortaya 

çıkarabilir. 

2. Eğer, liderlerin tanımlanmasını sağlayabilecek etkili davranış 

biçimleri belirlenirse bireylerin ideal liderlik davranışlarını 

eğitim aracılığıyla elde etmesinin yolu açılmış olur 

3. Liderlerin davranışlarının yanında grup üyelerinin davranışları, 

lider ile takipçilerinin davranış biçimlerinin yakından 

incelenmesi için fırsat yaratabilir. 

Davranışsal yaklaşım liderliğin analiz edilmesinde ve meydana 

gelişinde geleneksel yaklaşımlardan farklılaşarak liderin grup 

üyeleriyle olan ilişkisi üzerinde bilhassa durmuştur. Liderler, 

etkinliklerini örgütte üstlendikleri rollerin yanında, grup üyeleriyle 

kuracakları ilişkiyle de sağlayacaklardır (Erdoğan, 1994:339). Ancak 

liderlerin etkinlikleri yalnızca davranışlarıyla ilgili değildir.  Çünkü 

lider sadece davranışlarıyla kendisini etkileyen konumda değildir. 

Liderlerin davranışlarını etkileyen başta koşullar olmak üzere birçok 

faktör bulunmaktadır. Bundan dolayı da lider davranışlarını daha fazla 

açıklayabilme ve anlamlandırma çabası durumsal yaklaşımların 

gelişimine zemin hazırlamıştır. 
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Liderlik konusunda geliştirilen özellikler ve davranışsal yaklaşımlar 

liderlik olgusunu tam anlamıyla çözümleyebilme noktasında yetersiz 

kalmışlardır. 1950‟lerden itibaren yapılan çalışmalar daha önce 

üzerlerinde fazla durulmayan çevresel koşullar ve liderin takipçilerine 

odaklanmıştır. Durumsal yaklaşımı bu doğrultuda liderliği, “çevresel 

şartların birçok değişkeni ve lider arasındaki karşılıklı ilişkilerle” 

açıklamıştır (Güney, 2012:357). 

Durumsallık yaklaşımına göre liderlikte başarı, lider ile astları 

arasında belirli bir örgütsel durumunun içerisinde var olan karşılıklı 

etkileşime bağlıdır. Bundan dolayı bütün durumlarda kullanılır 

olabilen tek bir liderlik davranışının devamlı başarılı olma olasılığı 

bulunmamaktadır (Kazmier, 1979:307). Durumsallık yaklaşımı, her 

türlü koşulda en uygun sonucun doğmasını sağlayan yönetim 

biçimlerinin savunusu yapan yaklaşımların tersine, farklı koşullar 

altında farklı yönetim biçimlerinin sergilenmesi gerektiğini 

savunmaktadır (Gürsel ve Negiş, 2003:67).  

Durumsallık yaklaşımları kapsamında düşünülebilecek araştırmalarda, 

etkili liderlik bir dizi koşulla bağlantılıdır. Bu koşullar; liderin 

takipçileri, lider özellikleri, liderlik tarzı ve son olarak liderin 

içerisinde bulunmuş olduğu durumdur (Erçetin, 2000:36). 

Durumsallık yaklaşımının amacı, evrensel nitelikli bir liderlik modeli 

geliştirmekten ziyade değişen durumlarda ve koşullarda etkili olabilen 

değişkenleri tespit edip, bunların liderlik davranışlarına olan 

yansımalarını çözümlemektir. Liderlik,  bu yaklaşıma göre belli 

niteliklerin sonucunda ortaya çıkmaz, liderlik çevrenin ve şartların 
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yarattığı gereklilik sonucunda ortaya çıkan bir durumun ifadesidir 

(Güney, 2012:387). 

Liderliği, yaşanılan şartları da göz önünde bulundurarak açıklayan 

yaklaşımlara göre liderlerin etkinliğini şu faktörler belirlemektedir 

(Zel, 2001:113): 

a) Gerçekleştirilmesi istenilen amaçların özelliği, 

b) Grubu oluşturan üyelerin becerileri ve istekleri 

c) Liderliğin gelişim gösterdiği örgütsel yapının nitelikleri 

d) Liderlerin ve takipçilerinin tecrübeleri ve bireysel nitelikleri. 

Bu yaklaşımda kişinin bir grupta liderliğe yükselmesi veya başarıya 

ulaşmış bir lider olabilmesi yalnızca kişilik özellikleri ve 

yetenekleriyle ya da grup üyeleriyle pozitif ilişkiler kurmasına bağlı 

değildir. Liderin zamanın belli bir diliminde grup üyeleri ve işle ilgili 

yakalamış olduğu dengeli durum, grup özellikleri ve örgütsel 

bakımdan liderin otoritesinin genişliği liderlik niteliklerinin ortaya 

çıkmasında ve başarılı lider davranışının sergilenmesinde önemli rol 

oynamaktadır (Erdoğan, 1994: 340). Şu halde, kısaca diyebiliriz ki 

„izleyiciler‟, „amaçlar‟, „liderin kişisel özellikleri‟, ve „ortam koşulları‟ 

ile formüle edilen liderlik, zamana ve mekana göre değişebilen 

komplike bir sistemin belirlemiş olduğu yönetimsel bir rolün davranış 

biçimidir (Eren, 2004: 441). 



 
132 İLETİŞİM VE SANAT İNCELEMELERİ 

Durum teorilerinin en kapsamlılarından biri Fred Fiedler‟ın yaptığı 

araştırmalara dayanmaktadır. Fiedler, örgütsel davranışları, bireysel 

niteliklerin ve yaşanılan durumun sonucu olarak değerlendirmekte ve 

liderlik sürecini bu etkileşimle bağlantı kurarak çözümlemeye 

çalışmaktadır. Bunu yaparken daha önceki yaklaşımlardan elde edilen 

bulgulardan da yararlanarak liderin bireysel özelliklerinin ve yaşanılan 

durumun lideri nasıl etkilediğini belirlemeyi amaçlamıştır. Feidler, 

amacını gerçekleştirmek için liderlikle alakalı iki sorunun cevabını 

aramıştır. Birinci soru, neden aynı durumlarda benzer niteliklere sahip 

liderden biri etkiyken, diğeri neden etkili olamamaktadır? İkinci soru, 

bir lider belirli bir durumda etkili olurken,  başka bir durumda neden 

etkinlik gösterememektedir? (Erçetin, 2000:36) 

Feidler‟ın varsayımı yöneticilerin kendilerini başarıya ulaştırdıklarına 

inandıkları davranış biçimlerini değiştirmenin çok zor ve yarar 

getirmeyen bir çaba olduğudur. Ona göre yöneticilerin çoğu esnek 

olmadığı için tahmin edilmesi zor ve değişken durumlarda yöneticinin 

tarzını değiştirmesi fayda sağlamayacak bir davranıştır. Çünkü 

yönetim biçimleri esnek olmadığı için her duruma uygun esnek bir 

yönetim davranışı gösterilemez. Etkin örgüt performansına 

ulaşabilmek için duruma uygun yönetici seçilmelidir. Eğer bu 

yapılamıyorsa yöneticiye uygun durumlar yaratılmalıdır. 

Durumsallık teorileri içinde literatürde bulunan bir diğer yaklaşımda 

Robert House ve Martin Evans geliştirilen Yol-Amaç yaklaşımıdır. 

Örgütün amaçlarını gerçekleştirebilmesi için üyelerin liderler 

tarafından nasıl motive edilebilecekleri sorusuna cevap bulmaya 
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çalışan Yol-Amaç modeli, liderlerin örgütsel amaçlara ulaşmak, 

örgütte tatmini ve bağlılığı gerçekleştirebilmek ve izleyicileri 

güdülemek için etkin kimseler olduğu düşüncesinden hareket eder 

(Başaran, 1992:73). Yaklaşım ağırlıklı olarak lider davranışlarının 

izleyenleri nasıl etkilediği, güdülediği ve iş performansına olan 

yansımalarına odaklanmaktadır. İzleyenleri güdüleyen en önemli araç 

liderin davranışlarıdır. Örgütsel amaçlara erişmek için yapılması 

gerekli olan görevler birer araçken, ulaşılmak istenilen sonuçlar ise 

birer amaçtır. Sözü edilen amaçlara ulaşmak ödülü ortaya çıkarmış, 

lidere burada amaçları belirleme, engelleri kaldırma ve kullanılacak 

araçları ve uygulanacak yöntemlerin açık bir şekilde anlaşılmasını 

sağlama görevi düşmektedir (Keçecioğlu, 2003:183-184). Bu 

doğrultuda Duncan liderliğin iki önemli işlevi olduğunu belirtir. 

Birincisi, amaçları netleştirerek ödüllendirilecek eylemler hakkında 

izleyicileri bilgilendirmek; ikincisi, izleyenleri arzu edilen davranışa 

ulaşma çabasında destekleyip belirlenen hedeflere sahip olmak için 

ödülleri artırmak (Duncan, 1981:226). 

Liderlikte durumsallık yaklaşımına ilişkin bir diğer çalışma ise Hersey 

ve Blanchard tarafından geliştirilen Yaşam Döngüsü Modelidir. 

Modele göre liderin karar verme tarzı astların olgunluk düzeyleri, iş 

deneyimleri ile yakından ilgilidir. Burada olgunluğun ifade ettiği 

anlam ise üyelerin motivasyon dereceleri, yetenekleri, deneyimleri ve 

üstlenmiş oldukları sorumluluklara karşı ilgilerinin düzeyleridir 

(Keçecioğlu, 2003:205). 
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Hersey ve Blanchard‟ın dikkat çektikleri nokta,  astların olgunluk 

düzeyleriyle alakalı durumsal değişkenlerdir. Şayet astların görev 

olgunlukları, yetenekleri, eğitim seviyeleri düşük ve kendilerine 

güvenleri az ise liderden görmek istedikleri davranışlar, eğitim düzeyi, 

görev bilinci yüksek ve kendilerine güveni fazla olan astların liderden 

beklediği davranışlardan daha farklı olacaktır (Eren, 2004:453). 

Olgunluk düzeyi astların görevle ilgili yaptıkları değerlendirmelerdir. 

Olgunluk, psikoloji ve işle ilgili olduğundan buna uygun bir ikili 

ayrım yapılır. Kendine güven duymak, hevesli olmak ve sorumluluk 

alabilecek durumda olmak psikolojik açıdan olgunluğu oluştururken; 

teknik bilgi sahibi olmak ve görev becerileri ise işle ilgili olgunluğu 

oluşturmaktadır (Güney, 2012:394). 

Liderlik davranışlarına ilişkin birçok çalışmayı inceleyen Kanadalı 

psikolog William J. Reddin, Blake ve Mounton‟un Yönetim Tarzı 

yaklaşımından hareketle Üç Boyutlu Liderlik Modelini geliştirmiştir.  

Reddin‟in teorisinin temel dayanağı “yönetsel etkinlik”tir. Yönetsel 

etkinlik kavramı bir liderin pozisyonun gereklerine uygun davranma 

derecesini anlatmaktadır (Reddin, 1971:3). Reddin, insana ve işe 

dönük liderlik tarzına üçüncü bir boyutu “etkinliği” ekleyerek üç 

boyutlu liderlik modeli elde etmiştir. 

Durumsal yaklaşımda, en uygun liderlik tarzı, duruma göre 

değişebilendir. Bu düşünce ise genelde tek ve en iyi yönetim tarzının 

var olduğunu iddia eden davranışsal yaklaşımdan farklılığını 

oluşturmaktadır. Davranışsal yaklaşım, liderin işe dönük davranışlar 

göstereceğini ileri sürmekte, ancak hangi şartlarda hangi davranışların 
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etkili olabileceğini söylememektedir. Bunun yerine, bireye dönük 

liderlik davranışlarının örgüt üyelerindeki iş doyumunu ve verimliliği 

artıracağını varsaymaktadır. Durumsallık yaklaşımında ise davranış 

tarzlarının her ikisi de belli şartların altında aynı oranda etkili olabilir. 

Bundan dolayı durumsallık yaklaşımı hangi durumlar için hangi 

koşulların önemli sayılacağını belirlemeye çalışmış ve bu koşularla 

uyumlu liderlik biçiminin ne olabileceğini araştırmıştır (Zel, 

2001:113-114). 

2. LİDERLİK KONUSUNDA GELİŞTİRİLEN YENİ 

YAKLAŞIMLAR 

20. yüzyıl başlarında geliştirilmiş olan özellikler yaklaşımı yönetim 

teorilerinin içinde liderliği sistemli bir biçimde araştıran ilk 

yaklaşımdır. Bu yaklaşım, lider kişiliklerinin ortak özellikleri ile lider 

ve lider olmayan arasındaki farklılıklara eğilmiştir. Zamanla ortak 

nitelikleri araştırma eğiliminin artmasıyla beraber etkin önderlikle 

ilişkili olabilecek öğelerin var olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Özellikler yaklaşımından istenilen verimliliğe ulaşılamayınca 

davranışsal yaklaşım geliştirilmiştir. 1960‟lara kadar alandaki 

egemenliğini sürdüren bu yaklaşım, liderlik için gereken niteliklere 

değil, liderlerin belli davranış kalıplarına yoğunlaşmıştır.  Feidler‟in 

durumsal yaklaşımı ise durumun gerekliliklerini ve bir liderin davranış 

biçimlerini inceleme konusu yapmıştır. Buna göre lider, sadece 

duruma uygun davranış geliştirebildiği takdirde etkin olabilir (Keskin, 

2014:156). 
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Toplumsal ve kurumsal alanlardaki değişimler liderlik alanında da 

farklı yaklaşımların gelişmesine sebep olmuştur.  Özellikler kuramına 

ve davranışsal teorilere getirilen eleştiriler durumsal teorilerle bir 

ölçüde giderilmeye çalışılmıştır. Ancak üzerinde uzlaşılmış bir liderlik 

teorisinin bulunmamasından dolayı liderlik teorilerinin araştırma ve 

uygulama yöntemlerinin sorgulanması sürdürülmüş ve bunun 

neticesinde yeni yaklaşımlar ortaya konulmuştur (Güney, 2012:402-

403). 

2.1. Karizmatik Liderlik Tipi 

Yunanca‟da charisma, kutsal hediye, ilham kaynağı, vahiy 

anlamlarına gelmektedir. Kavramın kökenine bakıldığında Yahudi-

Hıristiyan geleneğinde yer edinmiştir ve Tanrı‟nın insana vermiş 

olduğu armağan bağlamında kullanılmıştır. Karizma, bir liderin 

inançları, davranışları ve başkalarının performansını kendi 

davranışlarıyla, değerleriyle ve kişiliğiyle geniş ve yoğun bir biçimde 

etkilemesidir (Keskin, 2014:141).  

Max Weber, üç egemenlik biçimi arasında ayrıma giderken 

“geleneksel” ve “rasyonel” dışında “karizma” kavramında da 

yararlanmıştır. Karizma Weber‟in tanımlamasıyla bir insanı 

diğerinden ayırabilen “doğaüstü veya insanüstü” ya da en azından 

olağandışı görülen kişisel güçlere ve özelliklere sahip olmaktır 

(Weber, 1968: 329).  Günlük hayatın dışındaki yetenekleri ifade eden 

karizma, Weber‟in yorumunda iki açıdan ele alınabilir. İlki, 

karizmatik kişilerin, başkalarını etkileyen nitelikleri sebebiyle 
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karizmatik kişi duruşunu taşımalarıdır. İkinci olarak karizmatik 

görülen kişilerin niteliklere sahip olmasının zorunluluk olmamasıdır,  

kişinin başkaları tarafından sıra dışı yeteneklere sahip olduğuna 

inanılması yeterlidir (Weber, 1968:359).  İlahi kaynaklı bir güç olan 

karizma, bir kişi olan liderin taraftarlarınca lider olarak kabul 

görmesine dayanmaktadır.  Böylelikle liderin kişisel düzeydeki 

saygınlığı ve çekiciliği iktidarın kaynağı haline gelir (Duverger, 

1993:136). Weber‟e göre bir liderin karizması grubun bir krizle karşı 

karşıya kaldığı durumlarda belli olur. Karizmatik lider radikal bir 

vizyonla krizi çözüme kavuşturarak takipçilerinin desteğini elde etme 

becerisine sahiptir (Keskin, 2014:141). Karizma özellikleri doğaüstü 

veya insanüstü özelliklerle bütünleştirilerek, kavramın işlerliği günlük 

yaşam alanlarının dışında tutulmuştur. Böylelikle hem gerçek 

karizmanın ortaya çıkışı hem de karizmatik liderlik ya da karizmanın 

işlerliği belli sosyo-kültürel ve ekonomik koşullar ile 

sınırlandırılmıştır (Sezer, 1993:5). 

Karizmayı Weber‟den farklı olarak ele alan Pierre Bourdie, kavramı 

karizmatik siyasal egemenliğin meşru özgün bir çeşidi olarak değil, 

bunun tam tersine aktarımı sembolik yapılan gücün biçimi olarak 

değerlendirmiştir. Weber, karizmayı günlük yaşamın dışarısındaki 

olaylarla ilişkilendirirken, Bourdieu karizmatik nitelikleri gündelik 

kültürel pratikleri göz önünde bulundurarak yorumlamıştır. Weber‟in 

eserlerinde karizma kavramı, destansı ve doğal çizgiler taşımaktayken, 

Bourdie “habitus” ve “kültürel sermaye” ile toplumsal yapıya ve 
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karizmatik bir şekilde aktarımı yapılan sembolik gücün kendisine 

yönelmiştir (Keskin, 2014:142). 

Örgütsel liderlik anlamında karizmaya yönelik ilk çalışmaları 

yapanlardan birisi Etzioni‟dir.  Etzioni, Karmaşık Örgütlerin 

Mukayeseli Bir Analizi adlı eserinde karizmayı bir kişinin diğer 

kişilerin “normatif” eğilimleri üzerindeki yoğun ve geniş etkisini 

kullanabilme becerisi olarak tanımlamıştır. Etzioni bu ifadeyi 

kullanarak karizmanın sonuç itibariyle bir kişinin gücüyle bağlantılı 

normatif bir güç olduğuna dikkat çekmiştir. Etzioni‟ nin normatif 

güçten kastettiği, sembolik cezaların ve ödüllerin tahsis edilmesi ve 

hareket geçirilmesidir (Kılınç, 1996:73). 

 House (1976), karizmatik liderliği test edilebilen ve gözleme dayanan 

varsayımlarla açıklamaktadır.  House, karizmatik liderliği “folklorik” 

veya “mistik” bir açıdan ele almamış;  karizmatik liderlerin kişilikleri, 

davranışları ve durumsal eğilimleri hakkında test edilebilir bir takım 

hipotezleri denemeyi amaçlamıştır (Schermerhorn, 1999). Teori, 

karizmatik liderlerin nasıl davrandıkları, diğer insanlarla 

kıyaslandığında farklılıkları ve daha çok hangi koşullarda ortaya 

çıktıklarına ağırlık vermiştir. House göre güçlü olma, kendine 

güvenme ve ideallerinin olması karizmatik liderlerin en çok 

gereksinim duyduğu konulardır. Lider, izleyenleri etkiyebilmek için 

gücü kullanır, ideallerinin olması ona duyulan güveni artırırken 

kendine güven ise liderin kitleleri etkileyebilmesinin başlıca 

şartlarından biridir (Zel, 2001:152).  
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House‟un tanımlamasında karizmatik lider, insanları motive edebilme 

yeteneğine sahip, kendine son derece güvenen, yönetme ve hâkim 

olma duygusu güçlü ve inançlarının doğru olduğuna dair sarsılmaz 

fikirleri olan kişidir (Daft, 1994:498). Gücünü biçimsel yapılardan 

değil, izleyenler üzerindeki etkileme gücünden alan lider, izleyicilerini 

duygusal açıdan ciddi bir şekilde etkileyebilmektedir. Bass,  House‟ın 

varsayımlarına bazı eklemeler yapmak suretiyle kapsamı daha geniş 

bir araştırma yapmıştır.  Bass, karizmatik liderliğin yalnızca inançlı ve 

güvenilir olmaktan doğamayacağı, bunun yanın sıra izleyicilerin lideri 

insanüstü, “ruhani bir kahraman” olarak görmeleri gerektiğini öne 

sürmüştür (Zel, 2001:152). 

Conger ve Kanungo karizmayı örgütteki bireylerin lidere yapmış 

oldukları atıflar olarak tanımlamıştır. Karizma atfının sağlanabilmesi 

için liderin vizyonu belirleyebilme, üyelerin gereksinmelerine karşı 

duyarlı olma, çevresel konulara hassasiyet gösterme, sıra dışı 

davranışlar sergilemeyebilme, bireysel riskler üstlenebilme, mevcut 

durumu devam ettirmeme gibi özelliklere sahip olması gerekir (Oktay 

ve Gül, 2003:405-407). 

Karizmatik liderliğin ortaya çıkabilmesi belirli şartlara bağlıdır. 

Lideri, grup üyelerinden ayıran faktörler karizmatik liderliği ortaya 

çıkarmaktadır. Öncelikle liderin grup üyelerine aşılayabileceği 

“vizyonu “olmalıdır. Vizyonu gerçekleştirmek için yeterli gücü olan 

lider, üyeleri de hedefe yönlendirebilmelidir. Karizmatik liderliği 

ortaya çıkaran diğer bir önemli faktör ise “risktir”. Lider gerektiğinde 

sıra dışı yol ve yöntemleri izleyerek riskleri almalıdır. Lider riskleri 
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alarak ve bunların sonuçlarına katlanarak ortaya koyduğu vizyona 

gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak ulaşmaya çalışır. Karizmatik 

liderliğin ortaya çıkmasındaki üçüncü faktör ise, liderin ”sosyal 

çevresine duyarlılık” göstermesidir. Liderin izleyenlerini tanıması, 

onların isteklerinden, ihtiyaçlarından haberinin olması ve bunlara yön 

verebilmesi önemli bir faktördür. Son olarak ise karizmatik lider 

kendini takip edenler için “norm listesi” oluşturmalıdır.  Lider grup 

üyeleri için ideal, uygulanabilir bir değerler sistemi yaratmalıdır 

(Erdoğan, 2007:520-521). 

Yukarıda ifade edilenlerden yola çıkarsak; gerekirse karizmatik 

liderler, açık ve net olarak hedeflerini belirleyen, bu hedeflere ulaşma 

için riskleri göze alan, ortaya bir vizyon koyan ve bu vizyonun 

mutlaka gerçekleşeceğine dair kitleleri inandıran, izleyicileri gönüllü 

olarak peşinden koşturan, çevresinin istek ve beklentilerinin farkında 

olan kişidir. Son dönemlerde karizmatik liderlikle ilgili çalışmalar 

dönüşümcü liderliğim bir boyutu olarak ele alınmıştır. 

2.2. Dönüşümcü Liderlik 

Dönüşümcü lider kavramını ilk kez J.V. Downtown, 1973 yılında 

gündeme getirilmiştir. Ancak bir teori olarak siyasal liderliği 

açıklamaya çalışan James McGregor tarafından literatüre 

kazandırılmıştır (Güney, 2012:404). Kavram daha sonra davranış 

bilimciler Bernard M. Bass ve Robert J. House‟ın yapmış oldukları 

araştırmalarla yönetimsel ve örgütsel konulara uygulanmıştır. Bu 

yaklaşımın doğuşu Amerikalı liderlerle ilişkili olan düşüncelere 
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dayanan yönetim kültüründen bir yapı felsefesine doğru ilerleyen 

model yaratabilme düşüncesidir.  Siyasi yaşamda parti liderlerinin oy 

kazanmak için kullandığı yöntemler zamanla çeşitli işletmelerde de 

değişimleri başlatmak ve ileriye dönük vizyonu gerçekleştirmek için 

kullanılmıştır (Özalp ve Öcal, 2000:211). 

Dönüşümcü liderlik yaklaşımında “koruyuculuk-muhafaza edicilik” 

ile “yol göstericilik-değişimcilik” arasındaki farklar üzerinde 

durulmuştur. Bu bakış açısında temel liderlik fonksiyonlarının yanında 

liderin ne yapacağı sorusu ele alınarak değişimlere rehberlik etmesi 

beklenen lideri tanımlamak için gerekli olan yetenekler bütününü 

ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır (Keçecioğlu, 2003:33-34). 

Dönüşümcü liderler, astlarının yeteneklerini ortaya çıkararak ve 

onların kendilerine olan güvenlerini artırarak verimliliği en üst 

noktaya çıkartmayı hedeflerler.  Bu tip liderler astların ihtiyaçlarıyla 

ilgilenip, onların motivasyonlarını yukarıya doğru çıkartarak 

beklentilerin üzerinde performanslar göstermelerini sağlayabilen 

kişilerdir. (Güney, 2012:405). 

Burns, dönüşümcü liderliği, lider ve izleyici arasında moral ve 

motivasyon konusunda birbirlerine vermiş oldukları destek süreci 

olarak tanımlamaktadır.  Dönüşümcü lider, “özgürlük”, “adalet”, 

“eşitlik”, “huzur” ve “insancıl olmak” gibi yüksek ahlaki değerleri, 

“kıskançlık”, “korku”, “nefret duyguları” karşısında güçlü tutarak 

izleyenlerin motivasyonları en üst düzeyde tutmaya çalışır (Zel, 

200:53). 
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İzleyenlerin güvendiği, inandığı ve bağlılık duyduğu dönüşümcü lider;  

astların, yaptıkları işi iyi bir performansla başarmanın önemini çok 

daha fazla fark etmelerini sağlar. Dönüşümcü lider,  örgütün ya da 

grubun amaçlarını gerçekleştirirken kendileriyle, gelişimleriyle, 

başarılarıyla ilgili algılarını olumlu kılarak pozitif bir atmosferin 

örgütte hâkim olmasına neden olur.   Bu tip liderler, üst düzeyde 

gereksinimleri karşılamanın tek yolunun örgütsel amaçlara ulaşmak 

olduğuna izleyenlerini inandıran ve onları yapılan işe karşı motive 

edebilen kişidir (Erçetin, 2000:58). 

Dönüşümcü lider, izleyicilerine hayatları boyunca takip edecekleri bir 

vizyon kazandırmaktadır. Liderin kazandırdığı vizyonlar yeniliğin 

gerekliliğine dair inancın da örgüt içinde yayılmasını sağlamaktadır. 

Böylece, izleyicilerin, çalışma arzu, istek ve çabaları en üst düzeye 

çıkarılarak, özgün fikir ve çalışmalar oluşmasını için uygun iklim 

yaratılır. 

Bass, Burns‟un dönüşümcü liderlik modelini baz alarak daha gelişmiş 

bir modeli ortaya koymuştur. Bass‟ın teorisinde liderin ihtiyaçları 

astların ihtiyaçlarından çok daha önemlidir. Bass‟a göre dönüşümcü 

liderler astlarından beklenilen performanstan fazlasını alabilmek için; 

belirlenen hedefler ve paylaşılan değerler konusunda yeterli derece 

bilgilendirme yapmalı, örgütlerin amaçlarını örgütlü hale getirmeli ve 

astlarını yüksek hedefler koymaya teşvik etmelidir (Güney, 2012:405-

406). 
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Dönüşümcü liderliğin üç aşamada ortaya çıktığı söylenebilir.  

Öncelikli olarak örgütlerde veya ortamda değişim ihtiyacının 

belirmesi ve bu durumun kabul görmesi gerekmektedir. Bu ilk 

aşamanın ardından yeni duruma uygun olacak bir vizyonun 

yaratılması ve yaratılan vizyonun paylaşılması aşaması 

gelişmekteyken son olarak da ortaya çıkarılan değişimin özümsenmesi 

ve yönetilmesi gerekmektedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005:228). 

Astlarının tüm yetenek ve becerilerini ortaya çıkartmaya, kolektif bir 

örgüt kültürü yaratmaya, örgütün her kademesine dönüşümü 

gerçekleştirmeye çalışan dönüşümcü liderlik ile ilgili Yukl‟un 

çalışmalarından hareketle genel bir değerlendirme yapıldığında, 

dönüşümcü liderliğin doğasını kesin olarak tanımlamanın zor 

olmasına rağmen liderlik sürecinde sergilenen tipik liderlik 

davranışlarının bazı benzerlikler sergilediğini görülmektedir. 

Dönüşümcü liderlik davranışları çerçevesinde liderin;  kolayca 

anlaşılacak ve herkese cazip gelecek bir vizyonu geliştirme, vizyona 

ulaşacak stratejiyi belirleme, vizyonu örgütün geneline yayma, 

vizyonun gerçeğe dönüşeceğine ilişkin iyimserliği ve izleyenlere 

duyulan güveni belirtme, güveni güçlendirmek için küçük başarıları 

öne çıkarma, sembolik ve dramatik öğelerden yararlanma, örnek olma, 

kültürel kalıpları değiştirme, değişimi kolaylaştırabilmek amacıyla 

seremonilerden yararlanma şeklinde ifade edilebilecek davranışları 

sergilediği belirtilmektedir (Erçetin, 2000:66-67). 
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2.3. Etkileşimci Liderlik 

Etkileşimci liderlik yaklaşımı da James MacGregor Burns ve Bernard 

Bass‟ın geleneksel liderlik yaklaşımlarından farklı olarak ortaya 

koydukları ayrımın bir sonucudur (Eren, 2004:460). Burns, etkileşimci 

lider kavramını lider ve izleyici arasında yaşanan karşılıklı 

değişimlerin önemini vurgulamak için kullanmıştır. Burada lider 

istediği işi yaptıkları takdirde astlarını ödüllendirerek onları 

etkilemektedir (Güney, 2012:405). 

Etkileşimci lider “bürokratik otoriteye” ve “örgütteki yasal gücü” 

dayanak olarak kullanmaktadır. Örgütte daha önceden belirlenen 

standartlara ve kurallara uyulduğu takdirde astlar bizzat lider 

tarafından ödüllendirileceklerdir. Bunun tam tersi bir durumda yani 

standartlara ve kurallara uyulmadığı, verilen görevler düzgün bir 

şekilde yapılmadığı takdirde lider ceza vermeye yönelecektir.  

Etkileşimci liderlerin amacı vermiş oldukları görevlerin kabul 

edilmesini sağlayabilecek performans düzeyini yakabilmektir. Bu tarz 

liderler, çalışanların davranış ve karar süreçlerinde sorumluluk 

almaktan kaçınarak yönlendirmelere daha yatkın olduklarını 

düşünmektedirler. Bunun içinde lider bilginin çoğu zamanda kendi 

elinde bulunmasını istemektedir.  

Grup üyelerini bir hedef etrafında toplamak ve onları başarıya 

yönlendirebilmek için statü ve para şeklinde ödüller veren etkileşimci 

liderler, çalışanların geçmiş dönemlerden itibaren devam eden 

çalışmalarında etkinliği ve verimliliği artırabilmeyi hedeflemekte-
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dirler. Çalışanların yaratıcılıkları ve yenilikçi tarafları etkileşimci 

liderler için çok önemli değildir (Eren, 2004:460-461). 

SONUÇ  

Literatüre girişi 14. yüzyıla kadar uzanan liderlik kavramı, günümüzde 

farklı disiplinler içerisinde en çok inceleme konusu yapılan 

başlıklardan birisidir. Liderlikle ilgili yukarıda özetlenen yaklaşımlar 

büyük bir çoğunlukla işletme kökenli yaklaşımlardır. Davranış 

bilimleriyle desteklenen bu yaklaşımlarda örgütsel yapı içerisinde 

liderin örgüt üyeleriyle olan ilişkisine ve onun belirli niteliklerine 

odaklanılmaktadır.  

Bu yaklaşımlar, değişen dünya koşulları içerisinde geliştirilmiş ve 

genel geçer liderlik teorilerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Bunda kısmen 

başarılı olunmuş, ortaya konulan teoriler işletme, pazarlama, iletişim, 

siyaset bilimi gibi farklı alanlardaki çalışmaları beslemiştir.  

Liderlik yaklaşımlarının temel özelliği, yaşanılan koşulların 

ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmasıdır. Kitle iletişim araçlarının 

geliştiği, bürokratik işleyişin esnekleştiği, hızlı olmanın belirleyici 

olduğu günümüzde liderlikten beklenen, kişisel karizmasına dayalı 

olarak gerektiğinde inisiyatif alabilmesi, dönüşümü gerçekleştirmesi, 

beraber çalıştığı kişilerle etkileşim kurmasıdır. Krizlerin ve 

belirsizliklerin hüküm sürdüğü günümüzde değişimi yönetecek, 

çevresini yönlendirecek liderlere duyulan ihtiyaç buna uygun liderlik 

yaklaşımlarının doğmasına neden olmuştur. Liderlik artık 

konjonktürel değişimlere uygum sağlamakla, gelişmelere göre 

pozisyon alabilmekle, istişare edebilmekle birlikte anılmaktadır. 
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Kısacası liderlik artık tek bir kişiye indirgenmekten ziyade bir 

bütünün merkezinde yer alan önemli bir parça olarak görülmektedir.  

Liderlik konusunda yapılan çalışmalarda siyasal liderlik ayrı bir yerde 

bulunmaktadır. Siyasal iletişim, siyaset psikoloji ve siyaset bilimi gibi 

alanlarda yapılan siyasal liderlik çalışmaları liderlik yaklaşımlarında 

olduğu gibi genel geçer ve kapsayıcı bir görünümden uzaktır. Siyasal 

liderlik çalışmaları ülkelerin siyasal kültürel yapılarından 

farklılaşmadan dolayı değişikler göstermektedir. Weberyan bakış 

açısıyla temellenen karizmatik liderlik, iletişim alanında yapılmış olan 

çalışmalarda en çok kullanılan kavramsallaştırmalardan biridir. Birçok 

çalışmaya esin kaynağı olan özellikler, davranışsal ve durumsal 

yaklaşımlar, siyasal liderlik konusunda yapılan çalışmaları 

kapsamaktan uzak görünmektedir. Siyasal liderlik çalışmaları 

çalışmanın yapıldığı alanın parametreleri açısından 

değerlendirildiğinde daha gerçekçi sonuçlara ulaşmaktadır. Örneğin 

siyaset psikoloji çalışmaları liderliği, güdü, motivasyon, içe veya dışa 

dönüklük bağlamında ele alırken; siyasal iletişim alanındaki 

çalışmalar medyatikleşme, seçmen davranışı ve imaj unsurları 

açısından bir liderlik yorumu getirmektedir.  

İletişim alanında yaşanan gelişmeler, rekabetin her alanda her geçen 

gün hissedilmesi, hız toplumuna doğru evrilen süreç liderliği duyulan 

gereksinimi artırmıştır. Bundan dolayı da araştırmacılar ve bilim 

insanları liderlik konusuna eğilmiş ve farklı yaklaşımlar 

geliştirmişlerdir. Liderliğe yüklenen anlamlar toplumsa dönüşümlerle 

sürekli değişecek, yaşanılan dönemle birlikte yeni liderlik tanımları ve 

yaklaşımları ortaya çıkmaya devam edecektir. 
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GİRİŞ 

İnsanın var olmasıyla ortaya çıkan sanat tarih boyunca bireyin iç 

dünyasının bir ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan bilincindeki 

değişimle paralel olarak sanat da teknik ve düşünce anlamında 

farklılaşmalar göstermiştir. İnsanlığın varoluşu ile başlayan sanat, yine 

insanların yaratma isteklerini ortaya koydukları ve toplumla 

ilişkilerini sürdürmelerini sağlayan bir araç olarak yaşamaya devam 

etmektedir. İlk insandan itibaren süregelen sanat, sanatçı ve izleyicisi 

için yaşamsal rutinin dışına çıkılmasını sağlayan bir özgürleşme 

eylemi ya da yaşamsal bir ihtiyaç olarak tanımlanabilir. Tarih öncesi 

yaratılan duvar resimleri o zorlu yaşam şartlarında bile sanatın insan 

için bir gereksinim olduğunu kanıtlar niteliktedir. İlkel topluluklardan 

bu yana ortaya konan sanat üretimlerinin insanları belli bir düşünceye 

ya da duyguya sevk ederek bir çeşit birleştiricilik rolü üstlendiği 

görülmektedir. Sanat eserlerinin ortaya koydukları düşünce ve 

duygunun bir araya getirdiği bireyler farklılıklarını göz ardı ederek 

sanatçının iç dünyasında olgunlaşan esere olan ortak hayranlıkta 

bütünleşmektedirler. Sanatın oluşum süreci içerisinde dili, dini, 

düşünceyi, bilimi ve tekniği anlatan bir ifade aracı ya da yalnıza bir 

süs olarak hayatın içinde hep var olduğu, bulunduğu toplumdan 

beslenerek yine bulunduğu toplumu yönlendirici bir etkiye sahip 

olduğu görülmektedir. İnsanlık tarihi boyunca var olmasından 

hareketle yaşamsal bir ihtiyaç olarak da tanımlanabilecek olan sanatın 

önemi geçmişten günümüze kadar sorgulanmaya devam etmiştir. 

İnsan üzerindeki güçlü etkisiyle ya da ortak bir fikir ve duygu 
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etrafında insanları bütünleştirme gücüyle dikkat çeken sanat onu 

yaratan sanatçıya da oldukça önemli bir sorumluluk yüklemektedir. 

Sanatçının özgürce duygularını ifade etme hakkı olsa da izleyenini 

etkileme ve yönlendirme gücünü elinde tutan bu insanların toplumu 

bir arada tutan kavramları göz ardı etmemeleri gerekmektedir.  

Bu çalışmada sanat kavramı, sanatın toplumdaki yeri ve ilişkisine 

dikkat çekilerek yüzyıllardır süregelen bir tartışma da mercek altına 

alınacaktır. Sanatçının aklın ve vicdanın ortaya koyduğu etik ilkeleri 

görmezden gelip gelmemekte özgür olup olmadığı konusunda ortaya 

atılan fikirlere dikkat çekilen araştırmada özgür irade ve kendini 

ifadenin sınırları olmalı mı sorusuna da cevap aranacaktır.  

Sanatçı olarak tanımlanan bireyin zaman zaman ait olduğu dönem ya 

da içinde bulunduğu toplumun sorunlarına çözüm sunan, gerektiğinde 

eleştiri yapan ve ortaya koyduğu yaratımlarla toplumsal yapıyı 

değiştirip dönüştürebilen bir rol üstlenebildiği görülmektedir. 

Sanatçının ortaya koyduğu eser, kimilerine göre bir üretim nesnesi 

olarak görülmekle birlikte kimileri tarafında her şeyden bağımsız saf 

bir anlatım dili olarak da ifade edilebilmektedir. İlk insanla başlayarak 

çağlar içerisinde günlük gereksinimler için yapılan araç ve 

gereçlerden, mağara duvarlarına yapılan resimlerden, okuma yazma 

bilmeyen halk için dini bilgilerin anlatımını içeren kilise resim ve 

vitraylarına varan daha birçok örnek sanatın belli bir amaçla 

yapılabildiğini ve araç olarak da kullanıldığını göstermektedir. 

Sanatçılar bu üretimlerini yaparken genellikle içinde bulundukları 

çağda toplum, kültür, ekonomi, statü, çevre, aile, yaşam koşulları ve 
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duygularını eserlerine yansıtmaktadırlar. Bu nedenle toplumlarda 

kültürün gelişmesinde önemli rol üstlenen sanatın, yine toplumdan 

beslenerek ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Sanatçının kendini 

ifade şekli ile bireysel olarak ortaya çıktığı söylenebilecek sanat 

eserinin yaratım süreci göz önüne alındığında ise aslında ifade edilen 

düşünce ortaya çıkarken sanatçının toplumdaki yeri, toplumsal 

ilişkileri ve sahip olduğu fikirlerin de etkili olduğu görülmektedir. 

Yaratım içerisinde eserin estetik açıdan oluşması sürecinde sanatçının 

içinde bulunduğu toplumun birikim ve verilerini yansıtması, sanatın 

bireysel olduğu kadar toplumsal da olduğunun bir kanıtı olarak 

gösterilebilir.  

Toplumda yer alan tüm sınıf, statü ve grupların sanatla ilişkili olduğu 

görülmektedir. Toplumdaki tüm değişim ve dönüşümler sanata yön 

verdiği kadar, sanat da toplumdaki değişim ve dönüşümlere yön 

vermektedir. Toplumun içinde bulunduğu dönemler sanata ve 

sanatçıya yansımaktadır. Bu nedenle sanat eserlerinde sanatçının 

duygu durum, görüş ve fikirlerinin yanı sıra bireyselin ardındaki 

toplumsal etkinin de aranması gerekmektedir. Rönesans’ın yaşandığı 

15. yüzyıl İtalya’sında saray ihtişamını eserlerine konu eden Leonardo 

da Vinci’nin günümüzde yaşadığı düşünülse dönemin ve toplumun 

değişmesi yüzünden eserlerinde farklı konuları ele alacağı gerçeğiyle 

karşılaşılacaktır. Sanatın, insanların tarihsel ve eleştirel anlamda 

aydınlatılmasında, ortak değerler etrafında toplanmasında önemli bir 

rol ve sorumluluk üstlendiği görülmektedir. Bunun yanı sıra bu etkili 

gücü elinde bulunduran sanatçının izleyicileriyle paylaştığı, eser 
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yaratımını yaparken beslendiği topluma yön vermek için 

kullanabildiği bir gerçektir. Modernleşmenin etkisiyle ortaya çıkan ve 

tüm kuralları yok sayan sanat akımlarıyla, tanımı oldukça çeşitlenen 

sanatsal faaliyetlerin ne kadar özgür olabileceği konusunda ise 

tartışmalar uzun zamandan beri süre gelmektedir. Bir takım çevreler 

sanatın tamamen özgür iradenin bir ifadesi olarak sunulması 

gerektiğini ve sınırlarının olmamasını savunurken, bazıları da 

sanatçının topluma karşı sorumluluğunun etik kaideler ya da ahlaki 

sınırları geçmeyen bir sanatçı tipi olması gerektiğini belirtmektedir. 

1. SANAT KAVRAMI 

Türk Dil Kurumu’nda “Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında 

kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya 

çıkan üstün yaratıcılık” olarak ifade edilen sanat kavramının, farklı 

referans kaynaklarda da benzer tanımlamalarla ifade edildiği 

görülmektedir  (TDK, 2020). Sanat Terimleri Ansiklopedisi’nde “bir 

duygunun, bir tasarının, bir güzelliğin ortaya konulmasında kullanılan 

yöntemin tümü ve yaratıcılık” olarak tanımlanan sanat kavramı 

(İslimyeli, 1976: 710), benzer şekilde “hoşa giden biçimler yaratma 

gayreti” olarak da ifade edilmektedir (Ersoy, 2002: 5).  

Sanat, insanın ürettiği ve kendini ifade etme yöntemlerinden biri 

olarak da tanımlanırken (Mülayim, 1994: 17); bir başka ifadede sanat, 

kendine ait gerçeklik alanı içerisinde öznenin gerçeği sorguladığı 

eylem olarak belirtilmektedir (Çağlayan, 2009: 171). Bunun yanı sıra 

sanat kavramının güzellik kavramıyla özensiz ve sürekli olarak 

ilişkilendirildiğine tanık olunmakla birlikte güzelliğin sanat, sanatın da 
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güzellik olduğu inanışı yaygın olarak göze çarpmaktadır. Ancak 

üretilen idealin plastik değer taşıyan ifadesinin dışında, bağımsız bir 

nesnel gerçeklik özelliğine sahip olduğu (Armağan, 1992: 58) ve bu 

noktada mutlaka güzel olması gerekliliğinin ortadan kalktığını 

söylemek mümkündür (Gombrich, 1986: 4). Sanatın nasıl doğduğu 

kesin olarak bilinmemekle beraber, sanat ve güzellik kavramlarının 

birbirlerine atfedilerek yanlış kullanıldığı; sanat tarihi incelendiğinde 

çoğu sanat eserinin güzellik ile ilgili olmadığı görülmektedir (Read, 

1974: 19).  

Sanat güzel olmak zorunda değildir. Sanat olarak tanımlanan 

yapıtların güzel olması ve güzel olanın sanat nesnesini temsil etmesi 

tümüyle farklı şeylerdir (Armağan, 1992: 56). Antik Yunan 

felsefesinde ideal insanın yüceltilmesi fikri ile bir ürün olarak ortaya 

çıkan güzellik kavramı, yüzey, kütle ve biçim bağlantılarının birliği 

olarak tanımlanmaktadır. Platon, Aristo ve Kant gibi birçok düşünürün 

ise güzel ve sanat kavramlarına temel oluşturmaya çalıştıkları 

görülmektedir. Doğası gereği içerdiği unsurları anlama çabası olarak 

ifade edilen memesis, Platon ve Aristo’nun felsefesinde karşılık 

bulurken; bu düşünürler sanatı görünen nesnelerin dışında duyguların 

ve olayların kopyası ya da taklidi olarak tanımlamışlardır (Tezcan, 

2011). Bu tanımlama bir şekilde memesis kuramında, temsili ifade 

ederek yansıtma kavramını merkeze almaktadır (Boynukara, 1997: 

222). Taklit, temsil ve yansıtma ile sanat, farklı bir anlam, açıklama ve 

ifade etme biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Kant “evrensel olarak hoşa giden” diye tanımladığı güzellik 

kavramından yola çıkarak ulaştığı “kendinden güzellik” idealinin 

evrensel olduğunu ve sanat nesnesinin de bu ideale yaklaşması 

gerektiğini söylemiştir (Türkdoğan, 1984: 11). Tüm bu güzellik 

kavramının formülleştirilmesi çabalarına rağmen günümüzde güzellik 

kavramı genellikle değişken ve öznel olarak kabul edilmektedir.  

Endüstri devrimi ile birlikte gelenek, teknik ve güzellik kalıplarını 

yıkarak empresyonizm ile birlikte değişmeye başlayan sanat; Fovizm, 

Kübizm, Soyut Sanat, Konstrüktivizm, Dada, Kavramsal Sanat, 

Fütürizm, Sürrealizm, Pop-Art, Op-Art, Art Nouveau, Hiper Realizm, 

Minimalizm, Land Art gibi farklı anlayışlarla günümüzde de kendini 

göstermektedir. Bu modern sanat akımlarından etkilenen sanatçılar 

kendini özgürce ifade etme çabasına girerken, güzellik kavramını 

neredeyse yok sayarak özgün ve saf olarak tanımladıkları sanat 

üretimlerini gerçekleştirmeye başlamışlardır. Modernist sanatçıların 

sanat kavramının güzellik kavramından ziyade özgünlük, özgürlük, 

yaratıcılık ve kişinin kendi iradesini ortaya koyma çabası olduğunu 

savundukları görülmektedir. Bu özgünleşme ve özgürleşme ile 

denenmemiş üsluplar ortaya koyan sanatçıların bir kısmı sergilere 

kabul edilmemiş ya da toplumun geneli tarafından dışlanmıştır. 19. 

Yüzyıl ressamlarından Manet’nin yapıtlarının akademi ressamları 

tarafından reddedilerek sergilenmesine karşı çıkmaları bu tepkiye 

örnek olarak gösterilebilir. Manet, eserlerini ancak Salon des Refuses 

(Reddedilenler Salonu) isimli tecrit edilen sanatçılar için hazırlanan 

özel bir salonda sergileyebilmiştir (Gombrich, 1986: 406). Bu olay 
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sanat kavramının bireysel bir ifade ve özgür yaratım süreci olmasının 

yanı sıra toplum tarafından kabullenilmediğinde rahatsız edici olarak 

görüldüğüne de bir örnektir. Dünya savaşı ve sanayileşmenin ortaya 

çıkardığı toplumsal değişimlere tepki olarak doğan bu modernist sanat 

akımlarının ilerleyen dönemde kendini kabullendirdiği ve ardından da 

kültürel bir değişime önayak oldukları görülmektedir. Bu durumu, 

sanat ile toplumsal hayatın sürekli bir şekilde birbirlerini 

dönüştürmekte ne kadar etkili olduklarına bir örnek olarak göstermek 

mümkündür. Bu bağlamdan hareketle sanat tarihi incelendiğinde, Orta 

Çağ’da sanatçıların kutsal ve sembolik anlatımlarının zamanla 

kutsaldan uzaklaşması ya da ileriki dönemlerde soylu sınıf portelerinin 

yerini yerli halkın gündelik yaşam ve yaşayışlarına bırakması gibi 

dönüşümleri, kimi zaman sanat anlayışının toplumu değiştirdiğine, 

kimi zaman da toplumsal değerlerdeki farklılaşmanın sanatı 

değiştirdiğine bir kanıt olarak önümüze çıkmaktadır. Tüm bu 

değerlendirmelerin ışığında sanattaki süreç ve evrimlerin toplumun 

süreç ve evrimlerinden ayrı tutulamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.  

2. SANAT VE TOPLUM 

Güzel sanatlar kavramının ortaya çıkmasıyla sanatın işlevi, en çok 

sorgulanan felsefi sorunlardan biri haline gelmiştir. Bir amaca hizmet 

eden, bir yarar sağlayan ve kullanılmak için üretilmiş nesnelerin 

dışında; hiçbir amacı olmayan, yalnızca hoşa giden ve seyredilmek 

için üretilen nesnelerin ayırımı (Bozkurt, 2014: 15) akla Cousin’in 

sözünü getirmektedir. Victor Cousin’in güzel, estetik ve yaratıcılığın 

sanat yapmanın dışında hiçbir amacı olmadığını ifade eden “Sanat için 
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sanat” görüşü sadece güzeli anlatmakla yetinmemektedir. Bu düşünce 

bir bakıma bireyselin toplumsalı karşısına alması anlamına 

gelmektedir. Sanatın sadece estetik kaygılarla yapılması gerektiğini 

savunan ve oldukça taraftar bulan bu anlayış toplumsal konular ya da 

etik değerlerin sanatla ilişkisini yok saymaktadır.  

“İnsan toplumsal bir canlıdır” sözünü söyleyen Aristoteles’in düşünce 

yapısına göre ise (Ersoy, 2002); toplumdan bağımsız 

düşünülemeyecek olan insan, ancak hayatta yaptıkları ile toplumda 

anlam kazanmaktadır. Yine aynı çerçevede toplumsal olan bu canlı, 

içinde bulunduğu dönem, yaşam koşulları, alışkanlıklar, gelenekler, 

kültür ve içgüdüleri ile sanatı üretmekte ya da sanata yön vermektedir. 

Edman’ın (1977: 14) bahsettiği gibi, kişinin toplumdaki yerini, 

yaşantısı içerisinde hissettiği duygularını sanat ile daha zengin, derin 

ve farklı biçimlerde ortaya koyarak yorumlayabilmektedir. Buna 

karşın bahsi geçen toplum içerisinde üretilen sanat eserlerinin, 

yaratılmasından öte, insanın evrensel özelliklerinin oluşumuna yardım 

ettiği, kişiden öte insanlığa ait kavramlar taşıdığı ve insanlığa ait 

değişmeyen özellikleri taşıdığı da söylenmelidir (Ersoy, 2002: 51-56). 

Bu düşünceler ışığında toplum için sanat anlayışını, toplumsal bilincin 

yansıtılmasının yollarından biri olarak ifade etmek mümkündür. 

İnsanlığın var oluşundan itibaren ortaya çıkan dönemler, kendi 

kültürlerini yaratmış ve insandan insana aktarılarak toplumlarda 

değişime neden olmuştur. Toplumda meydana gelen değişimler, 

sanatsal kültürün de etkilenmesine sebep olmuş; sanatsal gelişim, 

toplumsal değişim ve gelişmeye paralel olarak ilerlemiştir. Geçmişten 
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günümüze dek toplumsal hareketlerden etkilenen sanatın geçmiş ve 

geleceği şimdi ile yorumlayarak topluma yön verme gayreti içerisinde 

bireyselden toplumsala yöneldiği görülmektedir. Bu değerlendirmeler 

ışığında ille de bir gayesi olması gerekmemekle birlikte sanatın 

toplumsal bir amaçla yola çıktığı ya da sosyal bir değişim başlattığına 

dair örnekler oldukça fazladır.  19. yüzyılın sonlarında Almanya’da 

kurulan ve günümüz grafik tasarım alanına yön veren Bauhaus Okulu 

ve 20. Yüzyılın başlarında yaşanan Meksika devrimi ile ortaya çıkan 

resim okulu bu tarz sanatsal anlayışlara önemli bir örnektir. Bauhaus 

Okulu ‘herkes için sanat’ ideali doğrultusunda endüstri ile yaygınlaşan 

seri üretim ürünlerini sanat ile birleştirerek ucuz, kaliteli ve estetik 

yaşam nesnelerine çevirmeyi amaçlamıştır. Meksika devrimi ile ortaya 

çıkan resim okulu ise toplumsal bir eylemin üstün anlatımı olarak 

kullanılan duvar resimleri ile bir sanat akımı haline dönüşmüştür 

(Bingöl, 1986: 31). Bu noktada sanatın toplumdan beslenerek, 

toplumu eğitme işlevinin yanı sıra toplumsal sorunları da ortaya 

koyması, yayması gibi rolleri üstlendiğini söylemek yerinde olacaktır. 

Yine, bir demokrasi teorisyeni olan John Dewey, kamusal yaşam ile 

sanat arasında bağlantılar kurarak sanatın eğitim işlevi olduğu ve 

iletişimin en saf halinin sanat olduğu bağlamdaki görüşlerini dile 

getirmiştir (Dewey, 1980: 286).  

Sonuç olarak yetiştirme, yönlendirme, değiştirme ve yetkinleştirme 

gibi bir işlevi de olan sanatın, toplum ve eğitim ilişkisi bağlamında 

önemli role sahip olduğu görülmektedir. Yine de sanatı kesinlikle 

mesaj içeren ya da toplum yararına daha önceden planlanan veya 
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üzerinde önemle durulması gereken uygulamalar gibi tanımlamak ve 

genellemekte doğru bir yaklaşım değildir. Kısacası sanat toplumsal 

gereklilikleri yerine getirdiği için sanat değildir. Sanatçı çoğu zaman 

mesaj verme amacıyla veya toplumsal fayda sağlamak için planlı bir 

üretim yapmamaktadır. Bu tür bir genellemeden kaçınarak sanatçının 

sadece içinde bulunduğu dönem ve şartlardan etkilendiği şeklinde 

tanımlamak ve sanatı planlı bir eylem olarak sınırlandırmamak daha 

doğru olacaktır. Sanatın hoşa gitmesi, güzel ve estetik değerler 

taşıması ya da bir sorumluluk taşıması zorunluluğu sanatı 

anlamsızlaştırmaktadır (Grosenick ve Riemschneider, 2005).  

3. TOPLUMSAL SORUMLULUK VE SANAT ÖRNEKLERİ 

Toplumsal sorumluluk, toplum içerisinde yaşayan insanların belirli 

konular ve olaylar hakkında bir bilinç ve farkındalık edinmesini 

sağlamaktadır. Toplumsal sorumluluk düşüncesiyle ele alınan konu ve 

olaylar için hazırlanan projeler toplumda farkındalık 

oluşturulabileceği gibi, sanat eserleri ile de toplumun bilinçlenmesi 

sağlanabilmektedir. Hatta sanat eserleri, planlanmış ve çok yüksek 

bütçeli sosyal sorumluluk projelerinden daha geniş kitlelere ulaşarak 

bölgesel ya da küresel farkındalıklar sağlamayı başarabilmişlerdir. 

Sanatçı, yaşadığı toplumun içerisinde kendiliğinden üstlendiği 

sorumlulukla ele aldığı olay ve konular hakkında, güzel ve estetik 

kaygısına düşmeksizin sanat üretimleri ile soru sormakta ve sorularına 

cevap aramaktadır. Sanatın farklı disiplinleri ile ortaya çıkan her sanat 

eseri, sanatçının kendiliğinden ortaya koyduğu toplumsal sorumluluk 

öğelerini bir şekilde taşımaktadır. Bu çerçevede verilebilecek en 
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önemli örneklerden biri de Alman sanatçı Joseph Beuys’un 1974 

yılında New York'ta gerçekleştirdiği “Ben Amerika’yı seviyorum, 

Amerika da beni” isimli performansıdır. 

 
 

Görsel 1. Joseph Beuys, “Ben Amerika’yı seviyorum, Amerika da beni” 1974. 

Kaynak: pinterest.com 

 

Joseph Beuys, 1974 yılında New York'ta yeni açılan bir galeriden 

performans yapması üzerine teklif aldığında, dönemin Amerika 

Birleşik Devletleri Başkanı ile yaşamış olduğu bir takım sorunlar 

sebebi ile bu ülkeye bir daha asla ayak basmama kararı almış 

olduğundan sanatını sergilemek konusunda bir süre kararsız kalmıştır 

(Ray, 2005). Sonrasında performansını sergilemeye karar veren Beuys 

sanatını Amerika’nın vahşi kapitalizmi ve yerlilere yapılan zulüm 

üzerine odaklayarak, vahşi bir Amerikan kurdu ile yerden yüksek bir 

kafeste tribün sesleri ile 3 gün yaşayacağı “Ben Amerika’yı 

seviyorum, Amerika da beni” isimli gösterisini sergilemiştir (Atakan, 

2008: 36). 
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Beuys, Almanya’dan Amerika’daki galeriye kadar olan yol süresince 

asla yere ayak basmadan, keçeye sarılı olarak bir sedye üzerinde 

taşınmıştır (Schultz, 2005). Galeride ise yerden yüksekte ve tavana 

asılı şekilde yerleştirilmiş bir kafes içerisinde yere serilmiş Wall Street 

gazeteleri üzerinde vahşi bir Amerikan kurdu ile 3 gün birlikte 

yaşamış; 3 günlük performansın sonunda yeniden keçeye sarılarak 

sedye ile ülkesine geri dönmüştür. Kafeste bulundurduğu metal üçgen 

cisim bilinç; keçe barınak, ev; el feneri enerji; Wall Street gazetesi 

Amerikan ekonomisinin acımasızlığını; vahşi kurt ise Amerikan 

yerlilerini temsil eden sembolik nesneler olarak kullanılmıştır 

(Yılmaz, 2012: 295). 

Geçmişten günümüze kadar olan süreç içerisinde sanat, din ve tanrı 

kavramlarının ifadesi ve yayılması, bilim ve teknolojinin ilerlemesi, 

iletişim ve toplumların biçimlendirilmesi anlamında kültürel gelişimin 

bir parçası olmuştur. Orta Çağ kilise ideolojisinin yayılması ve 

toplumun bu ideoloji çerçevesinde bilinçlenmesi için yapılan ikonalar, 

bu anlamda ortaya çıkan sanat örnekleri olarak büyük bir role sahiptir. 

Sanat yapıtı olarak ele alınan ikonalar o dönemin dininin yayılmasında 

önemli bir role sahiptir. Bu çerçevede sanat üretimi ile El Greco öne 

çıkmaktadır. 
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Görsel 2. El Greco, “Beşinci Mühürün Açılışı” 1614.  

Kaynak: pinterest.com 

Sanatın farklı disiplinlerinde ortaya çıkan eserlerde de toplumsal 

konuları ele alan ve farkındalık yaratan örneklerle karşılaşılmaktadır. 

El Greco’nun 1614 yılında yaptığı bir Maniyerizm örneği olan 

‘Beşinci Mühürün Açılışı’ eseri ile Aziz Yuhanna’nın (Yahya) beşinci 

mührü açınca ölülerin dirileceği, din şehitlerinin ve eziyet görenlerin 

öcünün alınacağını anlatmış, dönemim kilise idealine ve din inancının 

yayılmasına katkı sağlamaya çalışmıştır. 

Romantizm akımının öncülerinden sayılan ve İspanya’da saray baş 

ressamı olarak çalışan Francisco Goya’nın eserlerinin yaşadığı dönemi 

belgelendirerek tarihe ışık tuttuğu görüşü hâkimdir. Goya’nın 

eserlerinden bu noktada verilebilecek örneklerden biri de İspanya’nın 

Prado Müzesi’nde sergilenen ‘Madrid'de 3 Mayıs 1808’ (El tres de 

mayo de 1808 en Madrid) isimli eseridir. 
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Görsel 3. Francisco Goya, “Madrid'de 3 Mayıs 1808” 1814.  

Kaynak: pinterest.com 

Bir ressam olarak savaşın hem tanığı hem de kurbanı olan Goya’nın 

katliamı anlatan bu eseri, Fransızların Madrid’deki egemenliklerini 

sürdürdükleri 3 Mayıs sabahı, esirleri öldürme görevini yapan idam 

mangalarından birini betimlemektedir. Napolyon’un işgalindeki 

İspanya’da yaşanan acıları eserine konu eden Goya, sanat tarihinde ilk 

kez savaş kurbanlarını ön plana çıkaran resimler yapmış ve İspanyol 

milliyetçiliğinde bir simge haline gelmiştir. Ayrıca İspanya’da 1937 

yılında Guarnica’nın Nazi Almanyası’na ait bombardıman uçakları 

tarafından uğradığı saldırıyı betimleyen Pablo Picasso ‘Guarnica’ 

isimli eserinde, yaşanan dehşeti ve haykırışı konu etmiştir. 

Picasso’nun eserinde kullandığı semboller yalnız İspanya İç 

Savaşı’nın vahşetini değil tüm dünyada olan savaşları temsil 

etmektedir. Guarnica, Picasso’nun öfke ve nefretinin plastik olarak 

ortaya çıkmasının yanı sıra sanatçının toplumsal olaylar karşısındaki 

duyarlılığını da göstermektedir. 
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Görsel 4. Pablo Picasso, “Guarnica” 1937.  

Kaynak: galeriemichael.com 

İspanya halkı tarafından “Casa dels ossos” (kemikler apartmanı) 

olarak bilinen “Casa Batlló” Antoni Gaudí tarafından 1904 yılında 

yapılmış bir Art Nouveau (Modernismo) örneğidir. Casa Batlló sıra 

dışı mimarisinin yanı sıra doğal ışık ve doğal havalandırma tasarımı 

ile de bir mühendislik örneği sergilemektedir. Gaudí, endüstri 

devrimiyle birlikte değişen, gelişen ve mutlak olarak kabul edilen 

mimari değerlere yarattığı yapıtları yoluyla karşı bir duruş 

sergilemiştir. Dönemin ucuz ve estetikten yoksun seri üretim 

yapılarına karşı doğa ve hayal gücünün ilhamını ortaya koyarak, 

tasarımlarında çiçekler, dallar, böcek kanatları gibi kıvrımlı doğal 

ögeler kullanarak sanatın biricikliğini vurgulamıştır. 
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Görsel 5. Antoni Gaudí, “Casa Batlló” 1904.  

Kaynak: pinterest.com 

Cumhuriyet sonrası Türkiye’sinde başlayıp günümüze kadar gelişen 

süreçte Nuri İyem, Selim Turan, Ferruh Başağa, Abidin Dino, Fethi 

Karakaş gibi sanatçıların yer aldığı grup, sanatsal üretimlerinde 

toplumu ilgilendiren konuları ya da bir içeriği, ortak bir anlayış 

içerisinde ve bunun yanı sıra özgür bireysel üsluplarıyla yaratmanın 

gereğine inanmışlardır (Akengin, 2019). Abidin Dino, sanat hayatı 

boyunca bireylerin ve toplumların özgürlüğünü savunmuş ve 

mücadele etmiştir. Eserleri arasında çalışan, acı çeken, hasta ve güzel 

el teması oldukça fazla yer tutmaktadır. 
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Görsel 6. Abidin Dino, “Les Mains (Eller)”. 

Kaynak: pinterest.com 

Fransız fotoğraf sanatçısı Marc Riboud’un 1967 yılında Pentagon'daki 

bir Vietnam Savaşı protestosu sırasında çektiği, Ulusal Muhafızlar’ın 

süngü kullanan üyelerine bir çiçek sunan genç Jan Rose Kasmir isimli 

bir kadının fotoğrafı tüm dünyada yankı uyandırmış ve savaş karşıtlığı 

konusunda bir farkındalık oluşturmuştur. 

 

Görsel 6. Marc Riboud, “Çiçek Çocuk” 1967. 

Kaynak: nytimes.com 
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Her dönemin sanatını okuyabilmek için toplumun farklı kesimlerinin 

birbirleri ile olan ilişkilerini, sanatı ve siyaseti dünya gerçekleriyle 

karşılaştırarak belirlemek gerekmektedir. Sanatçı ve toplum ilişkisi 

karşılıklıdır. Sanat eserinde yer alan olaylar sanatçı algısıyla ortaya 

konularak izleyiciye sunulmuştur. Sanatçının toplumdan etkilendiği 

gibi toplum da sanatçıdan etkilenmiştir. Toplumsal bir canlı olan 

insanın kendi algısı, yorumu ve sanatı ile ortaya koyduğu eserlerle 

birlikte toplumsal değişmeleri kavrama, bireysel olduğu kadar küresel 

anlamda da üst seviyeye ulaşmaktadır. Çünkü sanat evrensel bir dil 

kullanır. Sanat bu evrensel dil ile iletişim kurarak kişinin 

toplumsallaşmasına yardım etmektedir. Toplumların gelişim 

süreçlerine bakıldığında sanatın tüm disiplinlerinin değişen şartlara 

göre etkinliği görülmekte; dönem içerisinde bazen resim, mimari, 

edebiyat ya da tüm sanat disiplinleri birlikte taşıdıkları toplumsal 

değerler ile öne çıkmaktadır. 

4. ETİK VE SANATÇI SORUMLULUĞU 

Karakter anlamına gelen Yunanca “Ethos” kelimesinden türeyen etik 

kavramı, Türkçe’de “ahlak” kelimesi ile eş anlamlı olarak da 

kullanılmaktadır. Toplumun yazılı hiçbir metine dayandırmadığı ve 

kendi kendine oluşturduğu kanunlar, etik ilkeler olarak ifade 

edilmektedir (Büte, 2011: 172). Sosyal bilimlerin her alanına yansıyan 

etik kavramı kültürlerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi ile 

antropolojide, kaynakların paylaştırılması ile ekonomide, gücün 

paylaşımı rolü ile siyasette ve insanların etik olmayan davranış, 

anlayış ve tedavi edici rolü ile de psikolojide ortaya çıkmaktadır. 
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Etik kavramına dair fikir ve farklı anlayışları ile Antik Çağ filozofu 

Epiküros öne çıkmaktadır. İnsanın amacının bedensel hazdan öte 

acının yokluğuyla hazza ulaşmak olduğunu öne süren ateist etik 

anlayışının temsilcisi Epiküros’a göre insan sosyal bir varlık değildir. 

İnsan acıdan kurtulmak için sosyal yaşamdan uzak, münzevi ve sade 

bir hayat tarzı seçmelidir. Antik Çağ sonrası Hıristiyanlık, kaynağı 

sonsuz ve kutsal olan bir etik anlayışta Batı'da etkili olmaya 

başlamıştır. Bu anlayışta özgür ve rasyonalist bir istenç fikri mevcut 

olmakla birlikte, olumlu davranışlar mümkündür ve kişi iyiyi seçerek 

mutluluğa erişme şansına sahiptir. Kişi iyiyi seçerek mutluluğa erişme 

şansına sahiptir. On beşinci yüzyıldan itibaren bu etik anlayışta 

değişimler oluşmaya başlamaktadır. Campanella “Güneş Ülkesi” 

isimli eserinde dini açıdan değil, günlük bireysel ve sosyal ilişkiler 

üzerinden etiği tanımlamaktadır (Özen, 2019). Bu dönemin sonlarında 

ortaya çıkan İngiliz ampirik düşüncesi ise insanın doğası gereği bencil 

olduğunu ve öncelikli amacının varlığını korumak ve sürdürmek 

olduğunu öne sürmektedir. Bu çerçevede bireysel bencilliğin 

toplumun çıkarlarıyla örtüşmesi olumlu sonuçlar doğurarak erdem 

kavramını ortaya çıkarmakta; bu durumun tam aksi bireyin kişisel ve 

bencil yönelme durumu ile toplum çıkarlarının örtüşmediği ve bunun 

yanı sıra toplum çıkarlarının zarar gördüğü davranışlarsa kötü olarak 

ifade edilmektedir. Doğu’nun erdem ve ahlâk anlayış ve tutumlarına 

benzer unsurlar taşıyan bir etik anlayışı savunan Spinoza, kişinin 

tutkularının esaretinden aklının yardımıyla kurtulabileceğini ve akli 

davranmakla ahlaki davranmak arasında fark olmadığını 

belirtmektedir (Akdoğan, 2001).  
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Sanat eseri üretiminde sanatçının, eserin değerler bağlamında 

sınırlarını belirlemesi önem taşımaktadır. Sanatçının kendini ifade 

eylemi sonucu ortaya çıkan eser kişiliği ve fikirlerini yansıtsa da bir 

parçası olduğu toplumdan etkilenmesi söz konusudur. Bu açıdan 

bakıldığında sanat ve toplum içi içe geçmiş iki olgu olmakla birlikte, 

sanat eserinin ortaya koyduğu mesaj ahlaka dayalı uzun bir 

olgunlaşmasının sonucunda gerçekleşmelidir (Tolstoy, 1992: 138).  

Sanatçı, eserin değerler çerçevesini belirlerken, etik değerlerin 

varlığını ve önem derecesini de belirlemek zorundadır. Çünkü etik, 

“toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri 

ve kuralları” anlamında kullanılan ahlak kavramıyla da bir tutulmuştur 

(Ahlak, 2021). Özgün yaratım adı ile ortaya konan fakat etik 

değerlerin göz ardı edildiği sanat eserleri her ne kadar sanatçının 

düşünsel değerlerini yansıtıyor olsa da izleyici üzerinde sorun teşkil 

eden bir algı yaratacaktır.  Sanatın kültürü şekillendirme gücü ve 

bireyler üzerindeki etkisi düşünüldüğünde sanatçının özgürlüğü de 

sorgulanır hale gelmektedir. Ancak bu sorgulama kendini ifade 

özgürlüğünden ziyade sanat gibi etkili bir gücü elinde bulunduran 

sanatçının topluma karşı kendini sorumlu hissetmesi gerektiği 

şeklinde anlaşılmalıdır. Düşünce özgürlüğü bahane edilerek sanatçının 

istediği her şeyi kullanma ve sergileme hakkına sahip olması sorunlu 

bir fikir olarak görülmektedir. Sanatçının, özgün ve özgür sanat 

üretimi içerisinde bazı etik değerleri de benimsemesi gerekmektedir. 

Çünkü sanatçı, içinde bulunduğu toplumun bir parçası olmasının yanı 

sıra toplumu bir üst seviyeye yükseltmek için vardır. Bir parçası 
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olduğu toplumun iyi ve kötü kavramına ve anlayışına saygı duymak 

zorundadır. Bu anlayışa sahip olmayan sanatçı, belli bir kitlenin 

beğendiği ya da belli bir kitlenin de nefret ettiği kişi olarak yer 

alabilir; ancak bütün değerlere bağlı kalmaya çalışırken, özgürlüğünün 

de kısıtlanmaması gerekir (Akdoğan,  2001:233-237) 

Genelde izleyiciler, sanat eserlerine ya da sanatçıya belirli bir bilinç 

ve olgunluk içerisinde yaklaşım sergilemezler. Sanatçılar tarafından 

üretimlerinde etik değerlere yer verilmesi; sanatçının eğitimi, kişiliği, 

bilinçaltı, dünya görüşü ile kendisi ve yine bu çerçevede tüm 

toplumsal yaşamla barışıklığının güçlülüğü oranında olasıdır. Etik ve 

sanat ile ilgili en çok tartışılan örneklerden bir 1994 yılında Kevin 

Carter tarafından Afrika’da çekilen Pulitzer ödüllü çocuk ve akbaba 

fotoğrafıdır (Ow Yeong, 2014).  

 

Görsel 7. Kevin Carter, “Çocuk ve akbaba” 1994. 
Kaynak: nytimes.com 

Açlık ve zayıflıktan ölmek üzere olan küçük kız çocuğunun yanı 

başında bekleyen akbaba görüntüsünü içeren bu ikonik fotoğraf, 

küçük kızın Birleşmiş Milletler yardım kampına gitmek istediği ile 
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ilgili kurguları akla getirmiştir. Fotoğrafı çektikten sonra kampa 

ulaşması için küçük kıza yardım etmeyen ve bu sebeple de yoğun 

eleştirilere maruz kalarak ağır depresyona giren Carter, intihar ederek 

hayatına son vermiştir (Matloff, 1994).  

Guillermo Vargas, 2007 yılında bir galeride duvara bir köpek bağlayıp 

aç ve susuz bırakmıştır. Vargas projesinde iki amacı olduğunu 

söylemiştir. Bunlardan ilki gerçek dünyadaki ikiyüzlülüğü ve sanat 

dünyasının etik anlayışını göstermektir. Galeride sergilenmesi sebebi 

ile köpeğin açlıktan ölmesi etik bir sorundur. Diğer taraftan ise 

başıboş köpeklerin veya insanların acıları genellikle göz ardı edilir 

veya çok az ilgi gösterilir. Göstermek istediği ikinci amacı, insanların 

kitle iletişim araçları tarafından kolayca nasıl manipüle edilebileceğini 

göstermektir. Yapılma amacıyla ne kadar iyi bir amaca hizmet ettiği 

savunulsa bile sergilenen bir canlıdır ve yaşam hakkı 

engellenmektedir. Serginin sonunda köpek ölmüştür; fakat galeri 

sahibi sergilenen köpeğin öldüğünü asla söylememiştir (Kallio-Tavin, 

2019).  

 

Görsel 8. Guillermo Vargas, “Exposicion No.1”, 2007. 
Kaynak: projectartistx.com/exposicion-no-1-guillermo-vargas-2007/ 
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“İyi bir komşu” teması ile 15. İstanbul Bienali kapsamında Aude 

Pariset’in “Toddler Promession” isimli eserinde, Pera Müzesi’nin 

ortasına yerleştirdiği, içinde yüzlerce solucanın beyaz bir strafor 

yiyerek haftalarca hayatta kalmaya çalıştığı bebek beşiği, hayvan 

hakları açısından bakıldığında çok büyük bir skandal olarak 

değerlendirilmektedir (Olgun & Olgun, 2020). Sanat adına yapılan bu 

yaratımların canlıların en temel hakkı olan yaşam hakkına tecavüz 

eden eylemler olduğu söylenebilir. 

 

Görsel 9. Aude Pariset, “Toddler Promession”, 15. İstanbul Bienali, 2017. 
Kaynak: minorkritik.com 

Sanat bir güçtür. Sanatçılar eserleri ile dünyada seslerini duyurabilme 

gücüne sahiptirler ve bu gücün sadece iyilik ve doğruluk için değil, 

kötü amaçlar için de kullanılabileceğini unutmamak gerekmektedir. 

Uluslararası düzeydeki bir sanatçının eserleri ile ne denli bir tanıtım 

ve reklâm gücüne sahip olduğu ortadadır. Sanatın gerçekleri 

aksettirmek gerektiğini ifade eden Tolstoy, “sanatta önemli olan, bir 

takım karakterler yoluyla hikâye anlatmak değil, topluma dünya 

gerçeğini hatırlatmaktır” der (Tolstoy, 1992: 138). Bu noktada sanat, 



 

174 İLETİŞİM VE SANAT İNCELEMELERİ 

düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir 

ve sanatta gerçekçilik önemlidir. Sanatçı, içinde bulunduğu veya 

temsil ettiği toplumu çok iyi tanıyan ve anlayan; toplumun psikolojik 

ve sosyolojik yönlerini en iyi bilen kişidir. Sanatçı, yaratımının nasıl 

olması gerektiğini ve bunun topluma ne faydalar sağlayacağını 

düşünmekle mükellef; meselelerin ahlaki yönden nasıl 

değerlendirilmesi gerektiğini anlatmakla da yükümlüdür (Tolstoy, 

1992: 21).  

Etik değerleri eserlerinde dikkate almayan bir sanatçı, toplumsal tüm 

değerleri yok sayabilmektedir. Etik değerler gibi inançları aşarak, 

insan haklarını ön plana çıkaran bir değeri yok saymak ise bir 

akıllardaki sanatçı tanımına darbe vuran bir eylem olarak önümüzde 

durmaktadır. Yapılan her çalışmada temel olarak iki etik değer var 

olmaktadır. Bunlardan biri içinden çıkılan toplumun sosyo-kültürel 

değeri, diğeri de alıcılara duyulan saygıdır (Erinç, 2013: 78). Etik 

değerlere bağlı olarak üretilen bir yapıtın belki de en önemli özelliği, 

belli bir kişiye ait olması, yani eserin özgünlüğüdür. Bu duruma 

muhalefet, günümüzde etik dışında en çok tartışılan bir diğer konu 

olan intihal (aşırma) kavramını ortaya çıkarmaktadır. 

İntihal, Türk Dil Kurumu’na göre “Aşırma. Başka bir kimseye ait olan 

bilgi, fikir ve görüşlerin, gerekli hiçbir atıf yapılmadan sanki kendisi 

tarafından ortaya çıkarıldığı ve yazıldığı görüntüsünü vermek, fikir ve 

bilgi aşırılması” olarak tanımlanmıştır (TDK, 2021). Sanat tarihinde 

birçok sanatçı bir başka sanatçıdan alıntılar yaparak yeni çalışmalar 

üretmiştir. Yirminci yüzyıldan önceki sanatçılar yaptıkları alıntılarla 
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bir önceki çalışmalara bağlılıklarını dile getirmiş; farklı dönemlerde 

yapılan alıntı çeşitleri dönemin sanat biçimine göre değişiklikler 

göstermiştir. Bu dönemler içerisinde sanatçılar kopyaladıkları ya da 

aynı konuyu ele aldıkları eserlere kendilerinden bir şeyler katarak yeni 

biçimler ortaya çıkarmışlardır. Sanatçının buradaki amacı birebir aynı 

eseri üretmek değil, alıntıladığı eserden uzaklaşarak özgün bir çalışma 

koyma gayreti olarak ifade edilebilir. İntihal ise özgünlük çerçevesinin 

dışına çıkmış üretimleri ifade etmektedir. Sosyal medya ve eser 

paylaşımı üzerine kurulmuş internet sitelerinin yaygınlaşmasıyla 

birlikte, sanat alanında intihal büyük bir sorun haline gelmiştir. 

Günümüzde intihal suçlamalarında fark edilir bir artış 

gözlemlenmektedir. Fakat intihal suçlamasının yapılabilmesi için 

kaynağa referans vermeden, eserin veya eserden bir parçanın 

kopyalanmış olması gerekir. Her benzerlik intihal değildir. 

 

Görsel 10. Berta Vicente, “Xenia”, 2012, Orijinal. Merve Morkoç “2+1”, 2014, 

İntihal. 
Kaynak: listelist.com (20.01.2021). 
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Görsel 11. Lauren DiCioccio, “The Great English Letter Writers”, 2009, Orijinal.  

Manolya Çeliker, “Campaign JR. dergisi kapak görseli”, 2015, İntihal. 
Kaynak: listelist.com (20.01.2021). 

Sanat eseri üretimi içerisinde esinlenmenin ucunu kaçırıp, orijinal 

olanın aynısını yaparak intihal suçlaması ile karşı karşıya kalan birçok 

kişi toplum tarafından ayıplanmakla karşı karşıya kalmaktadır. Berta 

Vicente’in 2012 yılında sergilediği “Xenia” isimli eseri, 2014 yılında 

Merve Morkoç’un “2+1” isimli eseriyle intihal olarak ortaya 

çıkmaktadır. Yine Lauren DiCioccio’nun 2009 yılında sergilediği 

“The Great English Letter Writers” isimli eseri, Manolya Çeliker 

tarafından 2015 yılında Campaign JR. dergisi kapak görselinde 

kullanılarak açık bir intihal yapılmıştır (Kaya, 2017). Mükerrem 

Baki’nin Mamut Art Project’te sergilenen işlerinin orjinalinin Güney 

Koreli sanatçı Zin Helena Song ve Remi Rough’a ait olduğu iddiası 

ile Mamut Art Project, Baki’nin intihal yaptığı iddiasını kabul etmiştir 

(Sanatatak, 2017). Ayrıca özgünlük ve hakkaniyet konusunda hassas 

olduklarını, sanatçının sözleşmesinin fesh edildiğini, satışlarının iptal 

edildiğini ve gerekli işlemlerin başlatıldığını internet platformlarından 

da duyurmuşlardır (Sanatberbat, 2017). 
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Görsel 12. Remi Rough, 2009, Orijinal. Mükerrem Baki, 2017, İntihal. 
Kaynak: listelist.com (20.01.2021). 

Sanat eseri her zaman tek, eşsiz ve benzersizdir. Bu bağlamda Tolstoy 

sanat için “Kopya edilebilir ama asla tekrarlanamaz” ifadelerini 

kullanmıştır (Tolstoy, 1992: 138). Tolstoy “Sanat Nedir?” kitabının 

aynı sayfalarında, “… sanat mutlaka bir noktadan başlamak zorunda 

değildir. Ahlâka dayandığı sürece her yerden başlayabilir” demiştir. 

Sanat duyguların ifadesi olması nedeni ile sanatçının özgürlüğü 

engellendiği ya da kısıtlandığı zaman özgün bir yaratım sunmasını, 

kendini doğru ifade etmesini beklemek imkânsızdır. Sanatçı 

gerçekliğe kendi bakış açısı ile bir tepki vererek yorum yapabilme 

hakkına sahiptir. Ayrıca ileri görüşlü bir sanatçı döneminde sanat 

olarak görülmese de eserini ısrarla sunarak yeni bir akıma da öncü 

olabilmektedir. Bu bakımdan özgürlüğünün korunması önemlidir. İşte 

bu noktada sanatçının hür iradesinin yanında topluma karşı 

sorumluluğunu da unutmaması ve etik değerlere bağlı kalması onun 

olgunluk seviyesini de gösterecektir. 
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SONUÇ 

İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar olan süreçte ortaya çıkan 

olaylar ile toplumlar kendi kültürlerini oluşturmuş ve kültürler 

birikimlerini aktararak diğer toplumlarda da değişim ve dönüşümlere 

neden olmuşlardır. Zaman içerisinde değişen, gelişen ve dönüşen 

toplumlar kültürlerinin yanı sıra sanatın da toplumsal değişim ve 

dönüşüme paralel olarak bu süreçten etkilenmesine sebep olmuşlardır. 

Sanat toplumu, toplum sanatı etkilemiş; sanat ve toplum arasındaki bu 

ilişki ile sanatçı geçmiş, gelecek ve şimdiyi yorumlayarak toplumun 

değişim ve gelişimine katkıda bulunmuştur. 

Üretim süreci içerisinde bireysel olan sanat, üretildikten sonra 

toplumsala yönelmektedir. Toplumsal yaşama ait verileri kendinde 

taşıması sebebi ile sanat, toplumsal ve tarihsel bir bilgi alanı da 

oluşturmuştur. Topluma ait tüm inanç, kültür, düşünce ve duygu 

çeşitliliği sanatta da var olmakta ve toplumu yansıtmaktadır. Yine bu 

çerçeveden bakıldığında sanat kimi zaman insanı değiştirmek, 

yönlendirmek, yetkinleştirmek, eğitmek ve farkındalık yaratmak gibi 

toplumsal birçok sorumluluk da üstlenmektedir. Sanat eserleri 

bulunduğu dönemin ifadesi olarak insanların toplumsal gerçekleri 

kavrayarak bilinçlenmesine yardımcı olmaktadır. 

Sanat, toplumsal ve tarihseldir. Herhangi bir topluma ait sosyolojik 

verileri açık ya da gizli şekilde üzerinde taşıyan sanat, tarihsel ve 

toplumsal verilerin doğruluğunu temin etmesi açısından tamamlayıcı 

bir potansiyele sahiptir. Sanat, bir tür görsel belgecilik yapmaktadır. 

Yalnızca bu yönüyle bile toplumsal olarak önemli bir ağırlığa sahiptir. 
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Yaşamın başlamasından bu güne kadar bir ihtiyaç olarak görülen 

sanat, sanatçıya da önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bireysel 

olarak ortaya konulmasına rağmen toplumsal etkiler yaratan sanat 

eserleri ne kadar hür düşünce eseri olarak yaratılsa da bu etkin 

gücünün sorumluluğu unutulmamalıdır. Bir sanatçının özgür 

düşünceyle üretim yapması en doğal hakkı olmakla birlikte bu 

özgürlüğün sınırlarını belirleyen evrensel etik değerlerin var olduğunu 

kabul etmesi de bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Toplumun 

önemli bir kesimi için bir rol model haline gelebilen sanatçıların 

eserlerinde anlatmak istediği fikirleri evrensel etik ilkelerine bağlılıkla 

ortaya koyması onun sanatsal olgunluğunun da bir göstergesi 

olacaktır. 
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GİRİŞ 

Anadolu’nun en eski yerleşme merkezlerinden biri olan Kars ili Doğu 

Anadolu bölgesinin kuzeydoğu kesimlerinde yer almaktadır. Kars 

İl’inin, batısında Erzurum, kuzeyinde Artvin, güneyinde Ağrı ve Iğdır, 

doğusunda ise Ermenistan ile sınırı bulunmaktadır. 

Kars doğal sınırları itibariyle Rusya, İran, Kafkasya ve Karadeniz 

havzası arasında fevkalade stratejik bir noktada bulunmaktadır. Bu 

nedenle Urartu’dan Osmanlı Devleti’ne kadar sayısız gücün hâkimiyet 

mücadelesine sahne olmuştur (Ural, Orat, Arslan, Bingöl ve Tuysuz, 

2011:15).  

Kars, Doğu ile Batı arasında sınırda yer alan ve Anadolu’ya açılan bir 

kapı olarak görülmüştür. Bu nedenle, Urartular, Selçuklular, 

Ermeniler ve Osmanlılar döneminden beri ismi de “kapı” anlamına 

gelen “Kars” olmuştur (https://www.yolculukterapisi.com/karstarihi/ 

10.09.2020). Türkiye’de en eski Türkçe isme sahip olan civanmertler 

diyarı şehir, Kars adını M.Ö. 130-127 tarihleri arasında Kafkas 

Dağları’nın kuzeyinden gelip bu civara yerleşen “Karsak 

Oymağı”ndan almıştır (Akçayöz ve Öztürkkan, 2013:18).  

Yörede el sanatlarının önemli bir bölümünü oluşturan dokuma 

kültürünün önemli parçalarından biri de halı dokumalarıdır. Bölgenin 

iklim şartları, yöre insanının hayvancılıkla uğraşması uzun süren kış 

ayları sebebiyle halk el dokumacılığına önem vermiştir. 

El dokuması halılar, teknik, motif, anlam ve renkleriyle, dokunduğu 

yerin çevresiyle ilgili koşulları, toplumsal ve kişisel değer yargıları ile 

https://www.yolculukterapisi.com/karstarihi/


 

186 İLETİŞİM VE SANAT İNCELEMELERİ 

estetik anlayışı, kültürel ve ekonomik şartlarını yansıtarak, dokunduğu 

yöreye, ait olduğu topluma göre farklı kompozisyon özellikleri 

taşımaktadır (Soysaldı ve Yarmacı, 2009:105’den aktaran; Başaran ve 

Kayabaşı, 2007:241). Bu yöreler arasında Kars bölgesinde tespit 

edilen madalyonlu halılar motif, renk ve kompozisyon özellikleri 

bakımından kendine has karakteristik özellikler taşımaktadır.  

Birçok el dokumalarında olduğu gibi Kars halılarında da Anadolu 

insanı tarih boyunca yaşamının temalarını doğum, aşk, özlem, ölüm 

gibi duygu ve düşüncelerini farklı renkte ipliklerle harmanlayıp, 

dokuyarak ifade etmişlerdir. Bunun en iyi örneklerini Kars 

madalyonlu halılarda görmekteyiz. Fakat günümüzde yörede evlerde 

eski madalyonlu halı örnekleri tespit edilebilmesine rağmen, zamanla 

değişen yaşam şartları halkın orijinal örneklere hak ettiği değeri 

yeterince gösteremediği de gözlenmektedir.  

Yalnızca bazı kurum ve kuruluşlarının açtığı dokuma atölyelerinde 

azda olsa halı dokuma sürdürülmektedir. Özellikle Kars’ın Arpaçay, 

Selim, Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde dokuma yapılmaktadır. Ancak 

bu dokumalarda yöreye özgü motif ve kompozisyon özellikleri göz 

önünde bulundurularak dokumalar yapılsa da dokumanın kalitesi, 

kullanılan hammadde gibi özellikleri giderek bozulmakta ve yok 

olmaktadır. 

Bu araştırmada giderek bozulmalara uğrayıp yok olma tehlikesi ile 

karşı karşıya kalan zengin kültürel mirasın kalabilen son örneklerinin 

belgelenmesi, motif, renk ve kompozisyon özelliklerinin incelenerek 
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sonraki nesillere aktarılması ve dokuma atölyelerinin arttırılmasını 

sağlamak açısından önem arz etmektedir. 

Bu çalışma; 2017-2020 yılları arasında yörede yapılan alan 

araştırmasında, bu konuda yapılan çalışmalar incelenmesi, hayatta 

olan kaynak kişiler ile yüz yüze görüşmeler sağlanıp bilgi alınmaya 

çalışılması, halen faaliyet gösteren işletmelerden yararlanılması ve 

elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile şekillenmiştir. Ayrıca 

Kars’ta bulunan madalyonlu el dokuması halılarında yapılan gözlem 

ve incelemeler sonucunda yalnızca madalyonlu halı motif, renk ve 

kompozisyon özellikleri ile öne çıkan 11 madalyonlu halı örneğinin 

analizi yapılmaya çalışılmış ve bu örnekler texcell çizim programında 

çizilmiştir. 

MATERYAL YÖNTEM  

Bu çalışmada amaç, geçmişte dokunmuş ve günümüzde de 

dokunmaya devam eden, geleneksel Kars madalyonlu halılarında 

kullanılan motif, renk ve kompozisyon özellikleri tespit etmek ve 

böylece geleneksel Kars madalyonlu halı dokumacılığının özelliklerini 

geleceğe taşımaktır. 

Araştırmanın çalışma evreni olarak, Kar merkez, merkez köyleri, ilçe 

ve köyleri olmak üzere 57 ürün tespit edilmiş olup yalnızca 11 ürün 

oluşturmaktadır. 

Araştırma kapsamında Kars merkez, merkeze bağlı köyler, Arpaçay, 

Selim, Akyaka, Sarıkamış, Kağızman, Susuz ilçeleri ve bu ilçelere 

bağlı köylerde alan araştırması yapılmıştır. Bulunan el dokuması 
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madalyonlu halılar motif, renk ve kompozisyon özellikleri yerinde 

incelenerek belgelenmiştir. Yörede el dokuması madalyonlu halılar 

dokuyan ve elinde madalyonlu halıları bulunan kişilerle görüşülmüş 

ve halen faaliyet gösteren işletmelerden yararlanılmıştır. Madalyonlu 

halıların fotoğrafları çekilip, halılar motif, renk ve kompozisyon 

özellikleri, hazırlanan bilgi formlarına yazılarak kayıt altına alınmıştır. 

Alan araştırması 2017-2020 tarihleri arasında yapılmıştır. İncelenen 

madalyonlu halılar, bilgi formuna kaydedilen kaynak kişilerden 

edinilen bilgiler doğrultusunda yorumlanmıştır. 

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ 

Kars merkez, ilçeler ve ilçelere bağlı köylerde geçmişte ve yakın 

tarihte dokunmuş, kullanımı hala devam eden madalyonlu halıların 

motif, renk ve kompozisyon özelliklerini konu alarak madalyonlu 

halıların karakteristik özelliklerini belirleyen bir çalışma 

yapılmamıştır. Yapılan çalışmalar genellikle Kars halıları hakkında 

genel bilgiye değinmiş, fakat alan araştırması ile madalyonlu halılar 

hakkında detaylı inceleme yapılmamıştır. 

Bu çalışma, bu değerli kültür ürünlerine ait fotoğraflar ve bilgilerin 

tarihi belge niteliği taşıdığını ortaya koymak, bilimsel yöntemlerle 

incelenmesine ve bu incelemeler sonucunda yazılı birer kaynak 

oluşturulmasına olanak sağladığı için önemlidir. Aynı zamanda bu 

araştırma kültürel mirasımıza bir katkıda bulunmak, yöreye ait 

madalyonlu halıları belgelemek, özgünlüğü açısından bu konuyla ilgili 

kişilerin dikkatini çekmek; bu belgelerin tanıtılmasına, yaşatılmasına 
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ve bundan sonraki araştırmalara kaynak oluşturmasına katkıda 

sağlaması açısından önem arz etmektedir. 

KARS YÖRESİNDE BULUNAN MADALYONLU HALILARIN 

TESPİTİ 

Kars’ın tarihi ipek yolu üzerinde yer alması aynı zamanda farklı 

kültürlerin bulunmasını da sağlamıştır. Hayvancılıkla uğraşan Türk 

boylarının bu bölgeye gelişi, yöresel hammadde ile köklü dokuma 

kültürünün de birleşimini oluşturmuştur (Mert, 2011:287). Ortaya 

çıkan dokuma ürünlerinden başta halı olmak üzere kilim, zili, cicim, 

Kafkaslardan gelen sumak ve çiği palas/kilimler Türk dokuma 

sanatının zenginleşmesi yolunda önemli katkıda bulunmuşlar 

(Görgünay, 1995:16-17). 

Kültürel ve sanatsal açıdan Kafkasya bölgesinin Anadolu’daki 

uzantısı olan Kars yöresi çeşitli kültürlerin kavşak noktası konumunda 

(MEGEP, 2009: 11) olduğu için Kafkasya bölgelerinden Anadolu’ya 

göç eden halk halıcılık sanatını da bütün orijinalliğiyle Anadolu’ya 

taşımış ve icra etmeye devam etmişlerdir. 

Kars halıları çok eski tarihlerden itibaren ün salmıştır. Daha önceki 

yıllarda Kars yöresinin orijinal desenleriyle yurt dışına ve özellikle 

Almanya’ya ihraç edilerek, bu desenler nerede görünürse görünsün, 

Kars halısı olarak tanınmıştır (Kars Yıllığı, 1999:272). Dokuma 

tekniğinden dolayı nitelikli, sağlam ve dayanıklı olduklarından 

günümüzde de aranan halılar arasındadır (Ateş, 2006:39). Yörede 

halılar dikey tezgâhlarda dokunduğu gibi yatay yer tezgâhları da 

kullanılmaktadır. Bu yöreye ait halılarda atkı, çözgü ve ilme iplikleri 



 

190 İLETİŞİM VE SANAT İNCELEMELERİ 

genellikle yün olarak kullanılmakla beraber ender de olsa atkı ve 

çözgü iplikleri pamuk olup, Türk (Gördes) Düğümü kullanılmaktadır. 

Hayvancılığın yoğun olduğu yer olması sebebiyle, yöredeki insanlar 

kendi yünlerini kullanmaktadırlar. Çözgülük yünlerde genellikle 

karakoyun yünü kullanılmaktadır. Bu nedenle çözgüler koyu renklidir. 

Hatta dokuma esnasında halının koyu renk gerektiren kısımlarında da 

kullanılmaktadır. Yörede doğal boyalar kullanılarak renklerin elde 

edilmesi, 30–35 yıl öncesine kadar yapılırken, günümüzde çok az 

rastlamaktayız. Doğal boya ile suni boya birlikte kullanılmıştır.  

Kars halıları ve çevresinde farklı kültürlere ait izleri taşıyan zengin bir 

kültürel mirası görmek mümkündür. Bu kültürel mirasın önemli 

kolunu da zengin çeşitliliği ve göz alıcı örnekleri ile dokuma yaygılar 

arasında en tanınmış olan madalyonlu halılar oluşturmaktadır. 

Kars yöresi madalyonlu halılarında kullanılan motifler, yöreye özgü 

motifler olmasına rağmen birçok yörede kullanılan halı motifleriyle 

benzer özellikler göstermektedir. Buda kültürlerin birbirlerinden 

etkilenmesinden kaynaklanmıştır. Bu yörenin madalyonlu halılarında 

kullanılan motifleri incelediğimizde, figürlü motifler; (İnsan, kuş, 

akrep, koyun, deve gibi hayvan v.b.), geometrik motifler (üçgen, kare, 

dörtgen, sekizgen v.b.), bitkisel motifler (çiçek, yaprak, hun gülü, 

testere yaprak v.b.), damga/imler ve yazı tipli motifler tespit 

edilmiştir.  

Yörede farklı motifler tespit edilmiş olup, dokumanın üzerinde 

genellikle birden çok motif kullanılmıştır. Madalyonlu halılarda en 

çok kullanılan motifler olarak elibelinde, koçboynuzu, akrep, ejderha, 
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hayat ağacı, bereket, pıtrak, yıldız, kurtağzı, muska/nazarlık, sandık, 

aşk ve birleşim (ying-yang) suyolu, çarkıfelek, im, çelebi, yaba /ok 

başı, çakmak, kancalı ve çengelli vs. motifleri kaydedebiliriz. Yörede 

verilen ismine göre motifler, çeşitli duygu, düşünce, olay ve olguları 

anlatmaktadır (ala boncuk, kuyrumlu, karmah, madak, yava, kaburga, 

armut, taş vb.)  

Halı üzerindeki bir motif bölgelere göre değişik anlam taşıyabilir. 

Dokunan halılar motif veya kompozisyon özelliklerine göre 

isimlendirilirler. Buna örnek olarak Kars merkez/köyleri, ilçeleri ve 

ilçelere bağlı köylerinde tespit edilen madalyonlu halılarda kullanılan 

motiflere göre lesghi yıldızı, çelebi (adler), koltuklu Şirvan, 

ziynetnişan (kilise), ejderha desenli (göllü) halılar gibi isimler 

almaktadır. 

Araştırmada yörede tespit edilen halıların kalitelerinin standart 

olmadıkları tespit edilmiştir (Görgünay, 1979:35). Bu nedenle 

halıların kaliteleri yerine, çeşitli desenlerinin özelliklerini ayrı ayrı 

belirtmek amacıyla, desenlerine göre geometrik desenli halılar, 

mihraplı halılar, bitkisel desenli halılar, hayvan resimli ve manzaralı 

halılar olmak üzere dört grupta incelenmiştir (Görgünay, 1984:23).  

Geometrik desenli halılar, genellikle madalyonlu halılardan 

oluşmaktadır (Görgünay, 1984:23). Yörede madalyonlara göl, sofra 

gibi adlar; bordürlere ise yelen adı verilmiştir (Temel, 2020). 

Alan araştırmasında yörede tespit edilen geometrik madalyonlu halılar 

madalyon şekillerine göre dörtgen madalyonlu halılar, sekizgen 
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madalyonlu halılar ve yıldız madalyonlu halılar olmak üzere üç grup 

madalyonlar görülmüştür. 

Dörtgen Madalyonlu Halılar 

Köşegenlerinde bir eksen üzerinde bulunan dörtgenlerle, kenarları 

halının kenarlarına paralel olarak yerleştirilmiş karelerin meydana 

getirdiği halılardır (Görgünay, 1979:35). Alan araştırmasında yörede, 

köşegenlerinde bir eksen üzerinde bulunan dörtgen madalyonlu 

halılar, kilim desenli dörtgen madalyonlu halılar ve üçgenlerle çevrili 

geometrik desenli madalyonlu halılar tespit edilmiştir. Kars halılarında 

genel ortak kompozisyon dışında her yörenin kendine has desen 

kullanma ve renk özellikleri vardır. Bu halılarda yaşam içinde 

evrensel dili olan semboller, mükemmel geometrik motif şekillerinde 

kullanılmıştır.  

Örnek 1: Köşegenlerinde Bir Eksen Üzerinde Bulunan 
Dörtgenlerle, Kenarları Halının Kenarlarına Paralel Olarak 

Yerleştirilmiş Karelerin Meydana Getirdiği Halılar 

Alan araştırmasında Bülent Yıldız’ın halı dükkânında tespit ettiğimiz 

dörtgen madalyonlu Terekeme halısı, Kars iline bağlı Arpaçay 

ilçesinde üretilmiştir. Kendisini bu işe adamış Bülent Yıldız tüm 

bilgiler dışında halı sahiplerinin isimlerini saklı tutmaktadır. 1990 

yılına ait 107X192 cm. ölçülerde, atkı ve çözgüsü yün, Gördes 

düğümü kullanılmış bir yolluk halısıdır. Saçak boyu 6 cm’dir. Doğal 

ve suni boya birlikte kullanılmıştır. Geometrik motifler hâkim olup, 

siyah, beyaz, sarı, kırmızı, açık mavi ve turuncu renkler hâkimdir. 

(Fotoğraf 1). Dikdörtgen şekilli halının merkezi dikey eksen boyunca 
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beş ejderha motifi ile dörtgen madalyonlu desen özelliği taşımaktadır. 

Orta sahanın zemin rengi kırmızı olup, ala boncuk motifi (Çizim no:1) 

ile karelere bölünmüştür. Her bir karenin ortasında iki adet etrafı 

kancalı, iç içe geçmiş bir birleri ile bağlantılı baklava formunda 

(akrep/ejderha) madalyon (Çizim no:2) sıralanmış olup merkezinde 

aşk ve birleşim (ying-yang) motifi (Çizim no:3) yer almaktadır. 

Madalyonların her bir köşesine koçboynuzu motifi (Çizim no:4) 

yerleştirilmiştir. Dokumanın biri geniş ikisi dar olmak üzere üç 

bordürü bulunmaktadır. Bordürleri orta sahadan ve diğer bordürlerden 

ayıran kısımda ala boncuk motifi kullanılmıştır. Orta sahanın yanında 

bulunan dar bordüre farklı renklerde nazar/muska motifleri 

yerleştirilmiştir (Çizim no:5). Geniş bordürde, kırmızı zemin üzerinde 

farklı renklerde akrep motifi (Çizim no:6) sıralanmıştır. En dıştaki dar 

bordürde suyolu motifi yerleştirilmiş olup, çevresi ala boncuk motifi 

(Çizim no:1) ile çevrilmiştir. Dokumanın kısa kenarları saçakla 

tamamlanmıştır. 

 
Fotoğraf 1. Dörtgen Madalyonlu          Texcell Çizim 

Kars/Arpaçay Terekeme Halısı   
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 Çizim No: 1                        Çizim No: 2                           Çizim No: 3                     

 Ala Boncuk/Şeker                   Ejderha                          Aşk Ve Birleşim                  

 

         Çizim No: 4                        Çizim No:5                      Çizim No: 6 

          Koçboynuzu                        Nazar/Muska                          Akrep 

Örnek 2:Kilim Desenli Dörtgen Madalyonlu Halı 

Araştırma sırasında kilim desenli dörtgen madalyonlu halı örnekleri de 

tespit edilmiştir. Bu dörtgen madalyonlu halılar örnekleri kilimlerden 

alındığı için ‘kilim desenli halılar’ denilmektedir. Feray Temel’in 

vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, yörenin bazı köylerinde bu 

halılar ‘çengelli halı’ olarak adlandırılmaktadır (Temel, 2020). 

Kilim desenli dörtgen madalyonlu halı,Kars merkezde tespit edilmiştir. 

Yaklaşık 20-25 yıllık olduğu bilgisi verilmiştir. 165x210 cm. ölçülerde, 

atkısı yün çözgüsü pamuk, Gördes düğümü kullanılmış bir yolluk 

halısıdır. Doğal ve suni boya birlikte kullanılmıştır. Geometrik motifler 

hâkim olup, beyaz, kırmızı, gri, kahverengi, açık mavi ve lacivert 

renkler kullanılmıştır (Fotoğraf 2). Dikdörtgen şekilli halının merkezi 

dikey eksen boyunca 3 tane iç içe geçmiş ejderha motifi ile dörtgen 

madalyonlu desen özelliği taşımaktadır (Çizim no:7). Feray Temel’in 

vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, yörede bu madalyon ‘kuyrumlu 

göl’ olarak adlandırılmaktadır. Orta sahanın zemin rengi kırmızı olup, 

her bir iç içe geçmiş ejderha motifinin ortasında farklı renklerde akrep 
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motifi yerleştirilmiştir (Çizim no:8). İç içe geçmiş baklava formundaki 

madalyonların iki tarafında da kırıklı koçboynuzu motifi ve bu motifin 

iki kenarına im motifi yerleştirilmiştir (Çizim no:9,10). Dokumanın üç 

dar bordürü bulunmaktadır. Bordürler ala boncuk motifi ile birbirinden 

ayrılmaktadır (Çizim no:1). Orta sahanın yanında bulunan dar bordüre 

nazar/muska motifi bulunmaktadır (Çizim no:4). Orta Kısımda bulunan 

dar bordürde ise kırmızı zemin üzerine krem renkli ok başı motifi 

(Çizim no:11)  yerleştirilmiştir. En dıştaki dar bordürde kurtağzı motifi 

yerleştirilmiş (Çizim no:12)  olup, çevresi ala boncuk motifi ile 

çevrilmiştir. Dokumanın başları saçakla tamamlanmış fakat zamanla 

deforme olduğu için kesilmiştir. 

     

 Çizim No: 7      

  İçe İçe Geçmiş Ejderha     

     

    Çizim No: 8 Akrep                                              

   
Çizim No:9             Çizim No:10         Çizim No:11             Çizim No:12             
    Koçboynuzu               İm Motifi                Ok Başı                     Kurtağzı       

Fotoğraf 2. Kilim Desenli Dörtgen Madalyonlu Halı 
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Örnek 3:Üçgenlerle Çevrili Geometrik Desenli Madalyonlu Halı 

Alan araştırmasında üçgenlerle çevrili geometrik desenli madalyonlu 

halı örnekleri de tespit edilmiştir. Halıların asıl şemasında, dört 

üçgenle çevrili (dört kanatlı, çok kenarlı) geometrik desenli 

madalyonlar görülmektedir. Bu dörtgen madalyonlu halılar yörede 

‘koltuklu şirvan’ olarak adlandırılmaktadır (Yıldız, 2020). Bu tarz 

halılar; madalyonların iç desenleri (uzun saplı üçlü kancalarla 

süslenmiş kareler) ve üçgenlerle çevrili olmaları yönünden XVIII. 

yüzyılda Batı Anadolu’da dokunmuş ve halen İslam eserleri 

Müzesinde bulunan bir Bergama halısına benzemektedir (Görgünay, 

1979: 44). 

Üçgenlerle çevrili geometrik desenli madalyonlu halı,Kars ilinin 

Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde iş adamı Nevzat İlkar’ın 

(2020) koleksiyonunda tespit edilmiştir. Yaklaşık 30 yıllık olduğu 

bilgisi verilmiştir. 177X245 cm ölçülerde, atkısı ve çözgüsü yün, 

Gördes düğümü kullanılmış bir yer yaygısıdır. Geometrik ve bitkisel 

motifler hâkim olup, beyaz, bordo, açık-koyu kahverengi, açık mavi, 

krem, gri ve yeşil renkler kullanılmıştır (Fotoğraf 3). Kahverengi, gri, 

krem renkleri yünün doğal rengi, diğer renkler, suni ve kök boya ile 

elde edilmiştir. Dikdörtgen şekilli halının merkezi dikey eksen 

boyunca bordo zemin üzerine etrafı üçgenlerle çevrili (sekiz köşeli 

yıldız) iki adet ard arda aynı desenli madalyon yerleştirilmiştir (Motif 

çizim no:13). Madalyonların zemini kahverengi olup dıştan 

kahverengi bir şerit ile çevrelenen madalyonların dört köşesinde kırık 

koçboynuzu motifi oluşturulmuştur (Motif çizim no:9). İçerisinde 
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yıldız, yönler (doğu, batı, kuzey, güney), çiçek, çengel/çakmak, 

koçboynuzu ve geometrik motifler ile bezenmiştir (Motif çizim no:14, 

15, 16, 17). Madalyonun köşeleri basamaklı üçgen formda 

madalyonun yarısı yerleştirilmiş olup içerisi ejderha ayağı, suyolu ve 

çiçek motifleri yerleştirilmiştir (Motif çizim no:15, 18). Dokumanın 

biri geniş ikisi dar olmak üzere üç bordürü bulunmaktadır. Bordürleri 

orta sahadan ve diğer bordürlerden ayıran kısımda ala boncuk motifi 

kullanılmıştır (Motif çizim no:1). Orta sahanın yanında bulunan dar 

bordürde birbirini takip eden çengel/çakmak motifi yerleştirilmiştir 

(Motif çizim no:19). Geniş bordürde, beyaz zemin üzerinde çiçek 

motifi ile (Motif çizim no:20) sıralanmıştır. En dıştaki dar bordürde 

Koçboynuzu ve aralarına nazar motifi (Motif çizim no:21) 

yerleştirilmiş olup, çevresi ala boncuk motifi ile çevrilmiştir. 

Dokumanın başları saçakla tamamlanmıştır. 
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    Çizim No:13         

Kenarları Üçgenlerle Çevrili Yıldız 
Madalyon 

        

Çizim No:14         Çizim No:15 

 Yön Motifi                 Çiçek  
         

      

                                                                          Çizim No:16       Çizim No:17 

                                                                         Çengel/Çakmak      Koçboynuzu 

                 

  Çizim No:18             Çizim No:19         Çizim No:20          Çizim No:21   
 Ejderha Ayağı                Çakmak                   Çiçek           Koçboynuzu ve Nazar 

Fotoğraf 3.Üçgenlerle Çevrili Geometrik Desenli Madalyonlu Halı (Koltuklu 
Şirvan) 

Sekizgen Madalyonlu Halılar 

Yörede bu gurupta bulunan halılar içleri ejderha desenli madalyonlu 

halılar, içleri post örnekli madalyonlu halılar, Çelebi Madalyonlu 

halılar, içleri sekizgen desenli (ejderha motifli) madalyonlu halılar, 

Kars kilise (post) halılar, içleri Türkmen aynalı (Kars Lesghi kazak) 
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madalyonlu halılar, madalyonları kartuşlu halılar olarak 

gruplandırılabilir. 

Anadolu’da, halılarda dokunuş açısından pek rastlanmayan ancak 

Kars ve çevresinin karakteristik özelliğini yansıtan, evlerde dokunan 

belli başlı desenli halılar mevcuttur. Bu guruptaki halılar ejderha 

desenli olarak adlandırılan sekizgen madalyonlu halılardır (Kars 

Yıllığı, 2005:272). Sekizgen madalyonların içinde bulunan örnek 

ejderha kafasına benzediği için ‘ejderha göllü’ denilmiştir (Fotoğraf 

4). Bu halıların benzerleri yabancı literatürde de yer almıştır. Erwin 

Gans Ruedin’in “Caucasian Carpets” adlı eserinde bahsettiği, Kars 

halıları ile benzerlik gösteren Lori Pampak Halısı olarak belirtildiği 

bir halı bulunmaktadır (Ruedin, 1986:112-113). Lori Pampak olarak 

belirtilen bu halının, Kars halısı ile benzerliği veya aynı oluşu çok 

doğaldır. Çünkü her iki bölgede de (Yukarı Kür-Çoruh Boylarında ve 

Kars’ta) aynı kökenden gelen Borçalı Karapapaklar (Terekemeler) 

yaşamaktadır (Kars Yıllığı, 2005:273). Kerimov  “Azarbeycan 

Halıları, Bakü, 1983, Levha 77” eserinde benzer halıyı Kazak 

grubundan “Borçalı halı” olarak belirtmiştir (Kerimov, 1983:131). 

Örnek 4: Sekizgen Göllü (Ejderha Motifli) Halı 

Alan araştırmasında sekizgen göllü (ejderha motifli) halı Kars ili 

Arpaçay ilçesine bağlı Cedere Köyünde tespit edilmiştir. Yaklaşık 30 

yıllık olan 159x265 cm ölçülerde, atkı ve çözgüsü yün gördes düğümü 

kullanılmış yer yaygısıdır (Fotoğraf 4). Kahverengi ve gri yünün doğal 

rengidir. Diğer renklerde suni boya kullanılmıştır. Saçak boyu 

8cm’dir. Geometrik motifler hâkim olup, lacivert, beyaz, kırmızı, gri, 
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açık kahverengi ve yeşil renkler hâkimdir (Çizim no:22). Dikdörtgen 

şekilli halının merkezi dikey eksen boyunca iki sekizgen göllü 

(ejderha) motifi ile sekizgen madalyonlu desen özelliği taşımaktadır. 

Orta sahanın zemin rengi kırmızı olup, çevresi kurtağzı motifi (Çizim 

no:23) ile çevrelenmiştir. Dokumanın biri geniş üçü dar olmak üzere 

dört bordürü bulunmaktadır. Geniş bordürde birbirini takip eden Köşeli 

S motifi bulunmaktadır (Çizim no:24). Yörede buna S yelen 

denilmektedir. Geniş bordürün iki tarafında bulunan dar bordürlerin 

zemin rengi gri olup yörede taş yelen olarak adlandırılan im motifi 

yerleştirilmiştir (Çizim no:25). Bordürleri birbirinden ayıran kısımda 

ala boncuk motifi kullanılmıştır. En dıştaki dar bordürde kurtağzı 

motifi (Çizim no:12) yerleştirilmiş olup, çevresi ala boncuk motifi ile 

çevrilmiştir. Dokumanın kısa kenarları saçakla tamamlanmıştır. 

             
     Çizim No:22                     Çizim No:23  
Sekizgen Madalyon                    Kurtağzı       
İçerisine Yerleştirilmiş Ejderha 

                          

 Çizim No:24               Çizim No:25                  

Köşeli S Motifi       İm Motifi (Taş Yelen) 
Fotoğraf 4. Sekizgen Göllü (Ejderha Motifli) Halı 
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Örnek 5: Kars Kilise (Post) Halısı                 

Yöreye ait bir diğer Kars halısı da (Fotoğraf 5’de) görülen örnektir. 

Kars halıları içinde öne çıkan “Kars Kilise” halısında görülen “Post” 

şekilli madalyonlar, neredeyse Karapapak halılarının temsili motif 

haline gelmiştir. Kaynaklarda çoğunlukla altın post mitolojisinin 

sembolü olarak bilinen ve Türklerde güç, erkeklik, varoluş simgesi 

olan “Post” motifi çeşitli efsanelere vesile olmuştur  (Ateş, 1995: 40). 

Ayrıca, Latif Kerimov “Azerbaycan Halıları III” kitabında söz konusu 

halıdaki madalyonun açıklamasını yaparak, “maalesef aşırı stilizeye 

maruz kaldığından haça benzetilmiş” olduğu bilgisini vermiştir. 

Ardından zeminin tamamını kaplayan madalyonun aslında 

omuzlarında keçeden yapılmış kepenek (çobanların kullandığı) tarzlı 

üstlük ve koyun derisinden tüylü kalpaklı kahramanın stilize 

tasvirinden oluştuğunu belirtmiştir (Kerimov III, 1983:147’den 

aktaran; Hamidova, 2020:96). 

Yörede yıllardır “post” madalyonlu Kars halıları olarak bilinen bu halı 

grubu 1978-1984 yıllarında İstanbul’dan gelen bir ihracat firmasının 

etkisiyle ‘Kilise halısı’ olarak empoze edilmiş ve adı değiştirilmiştir 

(Kars Yıllığı, 2005:273) Ne yazık ki bu durum halk tarafından da 

benimsenmiş ve kabul görmüştür. Bazı durumlarda yanlış benzetmeler 

milli kültürü unutturmaya ve halıları ana vatanından uzaklaştıran kafa 

karışımına sebebiyet yaratır. Buna örnek olarak, Jon Thompson 

“Magic Carpels, Cambridgeshire, 1983, s.115” adlı eserinde bulunan 

halının “Sevan” deseni olarak bilindiğini ayrıca bu desenin, 

Kazakistan ve Eski Türk halılarında da bulunduğunu, belirtmektedir. 



 

202 İLETİŞİM VE SANAT İNCELEMELERİ 

Gans Ruedin (1986) eserinde bu grup halıları Sevan Kazak halısı 

olarak tanıtmıştır. Bugün Ermenistan sınırları içerisinde yer alan 

Sevan, aslında Gökçegöl’ün Ermenice adıdır. Vaktiyle, Borçalı-Kazak 

boylarından Karapapaklar’ın yaşadığı bu bölgede ve Kars’ta, aynı 

kavim yaşadığına göre, her iki tarafta eş değer modellerin işlenmesi de 

çok doğaldır. Latif Kerimov “Azerbaycan Halıları, Bakü, 1983, cilt 

III. R.76” eserinde bu grup halıları objektif görünüşü ile Borçalı 

Kazak grubu halısı olarak tanıtmıştır (Kars Yıllığı, 2005:273).  

Araştırmada Kars kilise halısı Kars merkezde bir restoranda tespit 

edilmiştir. Arpaçay Akçakale köyünde üretilen bu halı 1978 yılında 

Maya Çelik tarafından dokunmuştur. 191x275 cm ölçülerde, atkı ve 

çözgüsü yün Gördes düğümü kullanılmış yer yaygısıdır (Fotoğraf 5). 

Kahverengi, beyaz ve gri yünün doğal rengi olup diğer renkler kök 

boya ile elde edilmiştir. Saçak boyu 5 cm’dir. Geometrik motifler 

hâkim olup, kahverengi, krem, mavi, siyah, lacivert, bordo, pembe ve 

mor renkler hâkimdir. Dikdörtgen şekilli halının orta sahası bordo 

renk olup merkezine post madalyon (Çizim no:26), etrafına da 

elibelinde ve çiçek motifi (Çizim no:27,28) yerleştirilmiştir. Orta 

sahanın üst kısmında (3.30.1978) dokumanın yapıldığı tarih 

yazılmıştır. Madalyonun zemin rengi açık kahverengi olup 

merkezinde sekiz kollu yıldız motifi (Çizim no:29) ile çevresi 

koçboynuzu, elibelinde ve çakmak motifleri bulunmaktadır (Çizim 

no:30,31,32). Madalyonun yukarı ve aşağı doğru yükselen kısım im 

motifi (Çizim no:33) ile tamamlanmıştır. Dokumanın bir geniş 

bordürü bulunmaktadır. Zemini bordo renk olup testere yaprakları 

arasına kadeh motifleri yerleştirilmiştir (Çizim no:34). Yörede 



 

 203 

kaburga yelen olarak adlandırılmaktadır. Bordürü orta sahadan ayıran 

kısımda ala boncuk motifi kullanılmıştır (Çizim no:1). Dokumanın 

kısa kenarları saçakla tamamlanmıştır. 

 

          Fotoğraf 5. Kars Kilise (Post) Halısı           Texcell Çizim 

    

   Çizim No:26         Çizim No:27        Çizim No:28                 Çizim No:29 

   Post (Ziynetnişan)   Elibelinde                 Çiçek                 Sekiz kollu Yıldız           
           Madalyon                                  

                  

          Çizim No:30                     Çizim No:31        Çizim No:32         Çizim No:33       
          Koçboynuzu                         Elibelinde        Çakmak Motifi                 İm 

                                                    

                                              Çizim No:34 Testere ve kadeh 
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Örnek 6: Kars Adler Kazak Halısı         

Yörede bu gurupta bulunan halılar içinde çelebi madalyonlu halılar 

tespit edilmiştir. Yörede desen özelliklerine göre bu halılar “Adler 

Kazak” halısı olarak ifade edilmektedir. Yörede bu halılarda 

genellikle kırmızı, yeşil, beyaz, krem, kahverengi ve gri renklerin 

hâkim olduğu görülmektedir. Yörede tespit edilen çelebi 

madalyonların merkezinde Köktürk alfabesinde (ok) hece işareti 

olarak kullanılan ok/Oğ damgası bulunmaktadır.  

Tespit edilen çelebi madalyonlu halı (Adler Kazak) Kars ili Arpaçay 

ilçesine bağlı Tomarlı köyünde tespit edilmiştir. Yaklaşık 30-35 yıllık 

olan 158x180 cm ölçülerde, atkı ve çözgüsü yün Gördes düğümü 

kullanılmış yer yaygısıdır (Fotoğraf 6). Kahverengi, beyaz ve gri 

yünün doğal rengidir. Diğer renklerde suni boya kullanılmıştır. Saçak 

boyu 6 cm’dir. Geometrik ve bitkisel motifler hâkim olup, kırmızı, 

beyaz, gri, açık kahverengi, sarı, açık mavi ve yeşil renkler hâkimdir. 

Yörede en çok bulunan madalyonlu halılar grubunun sık rastlanan bir 

örneğidir. Dikdörtgen şekilli halının kırmızı zemin üzerine dikey 

eksen boyunca Haack’ın belirttiği gibi güneş ışınlarını sembolize eden 

iki “Güneş Işını Madalyonlu” yerleştirilmiştir (Motif çizim no:35) 

(Haack, 1975:100). Bu madalyonlar yörede “Çelebi Madalyonu” 

olarak adlandırılmaktadır. Zemini beyaz renk olan madalyonun 

merkezine ok motifi (Motif çizim no:36) ve dört tarafını çevreleyen 

çiçek (Motif çizim no:37) yerleştirilmiştir. Madalyonun dışından 

koçboynuzu ve karanfil çıkarılmıştır (Motif çizim no:38). Dokumanın 

biri geniş iki dar olmak üzere üç bordürü bulunmaktadır. Zemini beyaz 
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renk olan geniş bordürde testere yaprağı ve kadeh motifleri hâkimdir 

(Motif çizim no:33). Her iki dar bordürde koçboynuzu motifi 

kullanılmıştır (Motif çizim no:39). Bordürleri orta sahadan ve diğer 

bordürlerden ayıran kısımda ala boncuk motifi kullanılmıştır (Motif 

çizim no:1). Dokumanın kısa kenarları saçakla tamamlanmıştır. 

 
             Fotoğraf 6. Kars Adler Kazak Halısı            Texcell Çizim  
 

 

 

                       
          Çizim No:35                         Çizim No:36                      Çizim No:37  
       Çelebi Madalyon                              Ok                                   Çiçek                   

                                                      
                                      Çizim No:38                   Çizim No:39          
                                          Karanfil                        Koçboynuzu 
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Örnek 7:Kars ‘Lesghi Kazak’ Halısı (İçleri Türkmen Aynalı) 

Bir diğer grupta Türkmen aynalı motifli halılardır. Bu halılarda 

madalyonların içlerindeki motifler ve bordürler değişiklik gösterir. 

Madalyonların iç desenleri aynı, renkleri farklıdır. Konturları Kafkas 

işi ince şeritlerle (ala boncuk) çevrili çeşitli renkte sekizlerin içinde 

“Türkmen Aynası” görülmektedir. Madalyonların merkezleri; sekiz 

köşeli yıldız, iç içe yıldız ve geometrik şekillerle dolguludur. Yörede 

bu madalyonlar “ejder” ya da “kancalı ejder” denilmektedir. 

Alan araştırmasında Bülent Yıldız’ın halı dükkânında tespit ettiğimiz 

dörtgen madalyonlu Terekeme “Lezgi Kazak” halısı, Kars merkezde 

üretilmiştir. Halı sahibinin vermiş olduğu bilgiye göre yaklaşık 80-90 

yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Halı 125X180 cm ölçülerde, atkı ve 

çözgüsü yün, Gördes düğümü kullanılmış bir taban halısıdır. 

Geometrik motifler hâkim olup, beyaz, mavi, turuncu, yeşil, kırmızı, 

kahverengi ve sarı renkler kullanılmıştır (Fotoğraf 7). Dikdörtgen 

şekilli halının orta zemin rengi kırmızı olup dikey eksen boyunca 

sekizgenlerin içerisine yerleştirilmiş dört Türkmen aynası motifi 

(ejder/kancalı ejder motifi) ile sekizgen madalyonlu desen özelliği 

taşımaktadır (Çizim no:40). Kancalı ejder madalyonların zemin rengi 

birbirinden farklı olup sekiz kollu yıldız motifi yerleştirilmiştir (Çizim 

no:41). Madalyonların kontürleri ala boncuk motifi ile çevrilmiştir 

(Çizim no:1). Madalyonların dışında dört bulung (Kutsal Dört Yön) ve 

akrep motifleri hâkimdir (Çizim no:42,43). Dokumanın biri geniş ikisi 

dar olmak üzere üç bordürü bulunmaktadır. Bordürleri orta sahadan ve 

diğer bordürlerden ayıran kısımda ala boncuk motifi kullanılmıştır. Dar 
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bordürlerin her ikisinde de suyolu, geniş bordürde ise dört bulung 

(Kutsal Dört Yön) ve (muska/nazar) motifleri yerleştirilmiştir motifi 

(Çizim no:42,45). Dokumanın kısa kenarları saçaklarla 

tamamlanmıştır. 

 

        Fotoğraf 7. Kars‘Lezgi Kazak’ Halısı           Texcell Çizim 

                             
     Çizim No:40                    Çizim No:41         Çizim No:42         Çizim No:43   
   Türkmen Aynalı             Sekiz Kollu Yıldız     Dört Bulung              Akrep  

   (Ejder) Madalyon                                          (Kutsal Dört Yön)                                

                                      
                                       Çizim No:44             Çizim No:45    
                                            Suyolu                  Muska/Nazar  
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Örnek 8: Madalyonları Kartuşlu Halı 

Tespit edilen diğer bir halı da tek ve çift madalyonları kartuşlu 

halılardır. Madalyonun her iki başında da koçbaşı bulunan tepeliğe; 

yörede (semaveri andırması nedeniyle) “semaver” denmektedir. 

Göbek çevresindeki zemin sadedir. Motif olarak çoğunlukla, stilize 

çiçek, yaprak ve dal kullanılır. Madalyonun içi kıvrımlı dallarla 

çevrelenmiş şekilleri de bulunmaktadır. Taşçı’nın vermiş olduğu 

bilgiler doğrultusunda Arpaçay yöresinde bu tür kompozisyonlu 

halılara “ kıvrımlı halı ” denilmektedir (Taşcı, 2020). 

Alan araştırmasında madalyonlu kartuşlu halı Kars merkeze bağlı 

Çağlayan köyü, Çağlayan camisinde tespit edilmiştir. Cami hocasının 

vermiş olduğu bilgiye göre yaklaşık 80-90 yıllık olduğu tahmin 

edilmektedir. Halı 179X425 cm ölçülerde, atkı ve çözgüsü yün, 

Gördes düğümü kullanılmış bir taban halısıdır. Beyaz, kahverengi ve 

gri renkler yünün doğal rengi, diğer renkler kök boyayla elde 

edilmiştir. Geometrik ve bitkisel motifler hâkim olup, beyaz, bordo, 

turuncu, siyah, gri, kırmızı, kahverengi ve sarı renkler kullanılmıştır 

(Fotoğraf 8). Dikdörtgen şekilli halının orta zemin rengi bordo olup 

dikey eksen boyunca çift kartuşlu sekiz köşeli madalyon (semaver), 

(Çizim no:46) içerisine yıldız motifi (Çizim no:47) yerleştirilmiştir 

Yıldız motifinin çevresi kıvrımlı dal ile (Çizim no:48), madalyonun 

çevresi ise siyah renkte şeritle çevrilmiştir. Madalyonların her iki 

başında elibelinde motifleri hâkimdir. Ayrıca madalyonlar zeminin 

köşelerinde, çeyrek ve simetrik olarak kullanılmıştır. İçerisinde yaba 

ve bitkisel motifler bulunmaktadır. Dokumanın iki geniş bordürü olup, 
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dallar ve çiçek motifleri yerleştirilmiştir (Çizim no:20,50). 

Dokumanın kısa kenarları saçaklarla tamamlanmıştır. 
 

 

 

 

 
           Çizim No: 46                    
      Koçbaşı (Semaver)  
      Başlıklı Madalyon     
 

 

                      

   Çizim No: 47         Çizim No: 48          Çizim No: 49                Çizim No: 50 

     Kıvrım Dal                  Yıldız                       Yaba                              Çiçek                                                                                                

Fotoğraf 8. Çift Madalyonlu Kartuşlu Halı  

Örnek 9:Bir Eksende Sıralanmış, Değişik Geometrik Şekilli 

Madalyonlu Halı 

Araştırmada tespit edilen bir diğer grup halı ise; bir eksende 

sıralanmış, değişik geometrik şekilli madalyonlu halılardır. Bu grupta 

incelen halılarda; Sekizgen madalyonun içerisine yerleştirilmiş, 

değişik geometrik şekiller alternatif olarak bir eksende sıralanmıştır. 

Geometrik şekillerin içleri, geometrik ve bitkisel motifler ile 

süslenmiştir. 

Araştırmada tespit edilen, bir eksende sıralanmış, değişik geometrik 

şekilli madalyonlu halı 1961 yılında Kars iline bağlı Selim ilçesinde 
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üretilmiştir. Yörede “lesghi kazak” adı verilmektedir. Halı 140 x 410 

cm. ölçülerde, atkı ve çözgüsü yün, Gördes düğümü kullanılmış bir 

taban halısıdır. Geometrik motifler hâkim olup, beyaz, kırmızı, 

lacivert, turuncu, gri, kırmızı, kahverengi ve sarı renkler kullanılmıştır 

(Fotoğraf 9). Beyaz, kahverengi ve gri renkler yünün doğal rengi, 

diğer renkler kök boyayla elde edilmiştir. Dokumanın kahverengi 

zemin rengine sahip orta sahasının merkezi dikey ekseni boyunca üç 

sekizgen göl (madalyon) yerleştirilmiş olup, çevresi siyah renkli 

şeritle çevrilmiştir. Madalyonların merkezine akrep (Çizim no:52) ve 

çengelli baklava motifli (Şekil no:53) yerleştirilmiş olup, çevresi 

kıvrım dal motifi (Şekil no:47) ile çevrilmiştir. Madalyonların 

çevresindeki zeminde halının dokunduğu tarih ve isim belirtilmiştir. 

Dokumanın iki geniş bordürü olup, hızar/yıldız ve çengel (ok başı) 

motifleri yerleştirilmiştir (Çizim no:54,55). Bordürü orta sahadan ve 

birbirlerinden ayıran kısımda ala boncuk motifi kullanılmıştır (Çizim 

no:1). Dokumanın kısa kenarları saçaklarla tamamlanmıştır. 
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   Çizim No: 51              Çizim No: 52                       
Sekizgen Madalyon              Akrep                    

                
   Çizim No: 53                Çizim No: 54 

Çengelli Baklava               Hızar/Yıldız 

                  
          Çizim No: 55   
         Çengel (Ok Başı)     

Fotoğraf 9. Bir Eksende Sıralanmış, Değişik Geometrik Şekilli Madalyonlu Halı  

Yıldız Madalyonlu Halılar 

Kars yöresinde dokunan bir diğer halı da “Lezgi Yıldız Madalyonlu” 

olarak adlandırılan halılardır. Lezgi ismi Kuzeydoğu Kafkasya’da 

Azerbaycan’ın kuzey ve Dağıstan’ın güney kesimlerinde yerleşik 

halka denmektedir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Lezgiler). Ruedin bu 

yıldız motifin sembolik kökeninin yıldızlara ışık tanrıçaları gibi 

tapıldığı zamanlara, Antik Çağa kadar uzandığını belirtmiştir (Ruedin, 

1975’den aktaran; Görgünay, 1984:40). Arseven bu motifin (877-

1913’te) Türk süsleme sanatında kullanılan başlıca sembolik 

motiflerden biri olduğunu,  dört bölgeden meydana gelen Haç 
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figürünün değişik şekli olduğunu vurgulamıştır (Arseven, 1973:208-

209). 

Şirvan halılarında sık sık rastlanan, Doğu Anadolu’da görülen bu 

yıldız madalyonlar Doğu Anadolu ve Marmara arasında dolaşan 

Yörüklerin, 19. Yüzyıl halılarında da görülmüştür (Larson, 1978:66; 

Görgünay, 1984:40). Ayrıca bu halı grubu yıldız şekilleri sebebi ile 

Azerbaycan Kazak grubuna ait Karakoyunlu halılarına benzer 

(Kerimov,1983:149-150). Kars ve çevresinde de benzeri 

kompozisyonda yıldız madalyonlu halılar dokunmaktadır.  

Bu grupta; halı zeminine bir eksen üzerine sıralanmış, yıldız 

madalyonlu halılar ve geometrik şekillerle çevrili, yıldızlı halılar 

incelenmiştir. 

Örnek 10: Yıldız Madalyonlu Halı (Lesghi kazak)           

Araştırmada, Arpaçay’ı ilçesi Tomarlı köyü, Tomarlı camiinde tespit 

edilen yıldız madalyonlu (Lesghi Yıldız) halı 110X162 cm ölçülerde, 

atkı ve çözgüsü yün, Gördes düğümü kullanılmış bir taban halısıdır. 

Tomarlı camine bağış yapılan halının zemininde dokunduğu tarih 

7.2.1993 olarak verilmiştir. Geometrik motifler hâkim olup, beyaz, 

kırmızı, sarı, lacivert, pembe, yeşil ve sarı renkler kullanılmıştır 

(Fotoğraf 10). Dikdörtgen şekilli halının orta zemin rengi kırmızı olup 

dikey eksen boyunca iki lesghi yıldız motifi ile yıldız madalyonlu 

desen özelliği taşımaktadır (Motif çizim no:56). Lesghi yıldız 

madalyonun merkezine kontürleri ala boncuk motifi ile çevrilmiş 

sekizgen bulunmaktadır. Sekizgenin zemin rengi kırmızı olup 

merkezine ok/yaba motifi yerleştirilmiştir (Motif çizim no:57). 
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Madalyonların çevresinde hun/çadır gülü, çiçek ve sekiz kollu yıldız 

motifleri hâkimdir (Motif çizim no:58,59,41). Dokumanın biri geniş 

ikisi dar olmak üzere üç bordürü bulunmaktadır. Bordürleri orta 

sahadan ve diğer bordürlerden ayıran kısımda ala boncuk motifi 

kullanılmıştır. Dar bordürlerin her ikisinde de kurtağzı (Motif çizim 

no:23), geniş bordürde ise dal üzerinde yaprak ve yıldız motifleri 

sıralanmıştır (Motif çizim no:60). Dokumanın kısa kenarları saçaklarla 

tamamlanmıştır. 

 
Fotoğraf 10. Yıldız Madalyonlu Halı (Lesghi kazak)   Texcell Çizim 
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     Çizim No:56              Çizim No:57              Çizim No:58             Çizim No:59        
Lesghi Yıldız Madalyon        Ok                     Hun/Çadır Gülü                  Çiçek     
             

                                       
                                                     Çizim No:60  
                                                  Yıldız ve Yaprak  

Örnek 11: Geometrik Şekillerle Çevrili, Yıldızlı Halı 
Araştırmada, Kars yöresinin Kağızman ilçesinde tespit edilen 

geometrik şekillerle çevrili yıldız madalyonlu halı 153x370cm. 

Ölçülerde, atkı ve çözgüsü yün, Gördes düğümü kullanılmış bir taban 

halısıdır. Geometrik ve bitkisel motifler hâkim olup, beyaz, krem, 

siyah, bordo, turuncu, gri, kırmızı, kahverengi ve sarı renkler 

kullanılmıştır.  (Fotoğraf 6). Beyaz, kahverengi ve gri renkler yünün 

doğal rengi, diğer renkler kök boyayla elde edilmiştir. Dokumanın 

bordo zemin rengine sahip orta sahasının merkezi dikey ekseni 

boyunca birbiri ile bağlantılı altı adet sekizgen madalyon (Motif çizim 

no:61) ve her bir bağlantının arasına yaba motifi (Motif çizim no:62) 

yerleştirilmiştir. Madalyonların içi krem renk olup sekizgenlerin 

içinde sekiz kollu yıldız (Motif çizim no:29), merkezinde ise farklı 

renklerde pıtrak motifi (Motif çizim no:63) hâkimdir. Dokumanın biri 

geniş iki dar olmak üzere üç bordürü bulunmaktadır. Zemini gri renk 

olan geniş bordürde testere yaprağı ve kadeh motifleri hâkimdir (Motif 

çizim no:33). Orta sahanın yanında bulunan dar bordürde çengel/okbaşı 



 

 215 

(Motif çizim no:55), diğer dar bordürde birbirini takip eden çiçek 

motifleri ile bezenmiştir. Bordürleri orta sahadan ve diğer bordürlerden 

ayıran kısımda ala boncuk motifi kullanılmıştır (Motif çizim no:1). 

Dokumanın kısa kenarları saçakla tamamlanmıştır. 

 

   

Çizim No: 61 

Sekizgen 
Çizim No: 62 

Madalyon 
Çizim No: 63 

Yaba 

Fotoğraf: 11. Değişik Geometrik Şekillpi Yıldız Madalyonlu Halı 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kültürel ve sanatsal açıdan Kafkasya bölgesinin Anadolu’daki 

uzantısı olan Kars yöresi çeşitli kültürlerin kavşak noktası konumunda 

olduğu için Kafkasya bölgelerinden Anadolu’ya göç eden halk 

halıcılık sanatını da bütün orijinalliğiyle Anadolu’ya taşımış ve icra 

etmeye devam etmişlerdir. 

Birçok el dokumalarında olduğu gibi Kars halılarında da Anadolu 

insanı tarih boyunca yaşamının temalarını doğumu, sevgiyi, aşkı, 

ölümü ve özlemi farklı renkte ipliklerle harmanlayarak ifade 

etmişlerdir. Bugün hızla sanayileşen çağımızda kültürümüzü yansıtan, 
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motif ve kompozisyon özelliği ile sanatsal değer taşıyan madalyonlu 

Kars Halıları el sanatları arasında varlığını sürdürmektedir. 

 

Anadolu coğrafyasının her yerinde olduğu gibi Karsta da halı 

dokumalarında kullanılan renk ve motifin bir dili, bir anlamı vardır. 

Bu renkler, motifler ve kompozisyon özelliği ile zengin bir bezeme 

çeşidini sunarken diğer taraftan yöre insanının duygu ve düşüncelerini 

ifade etmek için bir iletişim aracı olmuştur. Böylece bu motifler 

geçmiş ile günümüz arasında önemli bir kültürel bağı da 

oluşturmaktadır. 

Kars halıları, motif ve kompozisyon özelliklerine göre çeşitli isimler 

almışlardır. Bunlar arasında en bilinenleri, madalyonlu halılardır. 

İncelenen madalyonlu halıların kalitelerinin standart olmadıkları 

saptanmıştır. Bu nedenle halılar kaliteleri yerine çeşitli desenlerinin 

özelliklerini ayrı ayrı belirtmek amacıyla, desenlerine göre 

gruplandırılarak incelenmiştir. 1. Geometrik desenli halılar: 4 gen, 8 

gen ve yıldız madalyonlu halılar olmak üzere gruplandırılmıştır.  

Alan araştırmasında Kars ili, ilçesi ve köylerinde tespit edilen 

madalyonlu halılarda motif, renk ve kompozisyon özellikleri çok 

zengin olup farklı motifler olduğu tespit edilmiştir. Yörede tespit 

edilen madalyonlu halılarda en çok kullanılan motifler olarak 

elibelinde, koçboynuzu, yıldız, kurtağzı, muska/nazarlık, ejderha, 

suyolu, akrep, çengel, hayatağacı, çarkıfelek, im, yaprak/kadeh, ok/oğ 

damga, kutsal dört yön, karanfil, kıvrımlı dal, yaba vs. motifleri 

kaydedebiliriz.  
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Yöre dokumaları, motif bakımından Anadolu’nun diğer dokuma 

merkezleri ile benzerlikler içermektedir. Dokunan halılar motif veya 

desenlerine göre isimlendirilirler. Buna örnek olarak Kars merkez, 

ilçeler ve köylerinde tespit edilen madalyonlu halıda kullanılan 

motiflere göre Lesghi kazak, koltuklu şirvan, Kars adler, kilise 

(post/ziynetnişan), ejderha göllü halılar gibi isimler aldığı tespit 

edilmiştir. 

Yörede tespit edilen kilimler motif ve kompozisyon özellikleri 

bakımından yakın çevreler olan Iğdır, Ardahan ve Kafkas 

bölgelerinden etkilenmiştir. Ancak bu etkileşim doğrudan olmayıp 

motif ve kompozisyon özelliklerinin yöreye göre yorumlanarak biçim 

değiştirmesi ve yöreye özgü motifler olarak karakteristik özellikler 

kazanması şeklinde olmaktadır. 

Kars Yöresi madalyonlu halı dokumalarında orta sahanın koyu ve açık 

(bordo, kırmızı ve kahverengi) zemin renkleri üzerinde sentetik 

boyaların kullanılmasıyla çok canlı, parlak çeşitli renklerin 

kullanıldığı görülmektedir. Bu renkler siyah, beyaz, krem, kırmızı, gri, 

sarı, turuncu, yeşil, mavi, sarı, lacivert, kahverengidir. Beyaz, 

kahverengi, siyah ve gri (siyah-beyaz karışımı) renkli yünler saf 

olarak kullanılır. Yörede doğal boyalar kullanılarak renklerin elde 

edilmesi, 30–35 yıl öncesine kadar yapılırken, günümüzde çok az 

rastlamaktayız. Doğal boya ile suni boya birlikte kullanılmıştır. 

Yörede bulunan madalyonlu halılar incelenerek halının fotoğrafı, 

desen şeması, gözlemin yapıldığı yer, ürün sahibi, gözlem tarihi, 

ürünün dokunduğu tarih, oluşturulan ürün, hangi amaçla yapıldığı, 
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ürünün boyutları, kullanılan renkler, ürüne verilen yöresel ad, ile 

halıda kullanılan motif isimleri ve kompozisyon özellikleri 

açıklanmıştır. Dokumaların halen mevcut sahiplerinin verdiği bilgiler 

ışığında tarihlendirmeler yapılmış, ancak bazı örnekler ise 

tarihlendirilememiştir. Ürünler ve ürünlerde tespit edilen motifler, 

texcell çizim programında çizilmiştir. 

Yörede tespit edilen madalyonlu halıların motif, renk ve kompozisyon 

çeşitliliği bakımından zengin bir uygulama alanına sahip olduğu 

görülmektedir. Fakat bu yörenin madalyonlu halıları ile ilgili yayın 

neredeyse hiç yapılmamıştır. Bu nedenle bu ürünler belgelenerek 

koruma altına alınması yeni kuşaklara tanıtılması hedeflenmektedir. 

Sonuç olarak, bu araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmelerle; bu 

çalışmada ulaşılacak sonuçların başka araştırmacılar için kullanılabilir 

veriler oluşturması, uzman kişiler ile projeler yaparak kültürel 

mirasımıza bir katkı sağlanması, günümüz şartlarına özellikle 

kullanım alanlarına yönelik tasarımlarla yeni üretimler yapılması ve 

bu ürünlere pazarlar sağlanması hedeflenmektedir. 
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GİRİŞ 

Bitlis, Osmanlı Dönemi’ne ait kaynaklara göre büyük bir kent konu-

munda değildir. Ancak, İpekyolu’nun üzerinde konumlanmış olması 

nedeniyle ticaretin önemli güzergâh basamaklarından birini oluştur-

maktadır. Kervanlar, Orta Anadolu’dan çıkarak Elâzığ-Bingöl-Muş 

güzergâhı üzerinden Bitlis’e ulaşmakta, burada kentin ilçesi olan Tat-

van’dan geçerek Van karayoluna bağlanmaktadır (Sayan ve Öztürk, 

2001) (Şekil 1).  

 

Şekil 1: Osmanlı Yolları (Aycibin. 2018:78). 

Kervanların Bitlis’e ulaşım sağladığı Rahva güzergâhındaki yolları 

Urartu’ların geliştirmesi, bu alanda bölgesel hâkimiyeti etkileyen bir 

faktör olmuştur. Rahva düzlüğünde sözü edilen hanların ve kervansa-

rayların Urartu menzil noktaları olduğu, daha sonra kalıntılar üzerine 

aynı fonksiyonlarla inşa edildikleri bilinmektedir. Rahva ovasının 

önemi vurgulayan bir diğer kaynak ise, M.Ö.401 yılında Bitlis’te bu-

lunan Yunan asker ve yazar olan Ksenofon’un eseridir. Ksenofon’nun 

eserinde Rahva Ovasının ulaşım bakımından önemini vurguladığı bi-

linmektedir (Arınç, 2011). Rahva düzlüğündeki han ve kervansaraylar, 

Tatvan ilçesinden Bitlis’e kadar devam eden 26 km’lik bir yol üzerin-

de sıralanmıştır.  
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Tatvan’dan başlayarak karşımıza çıkan ilk yapı El Aman Kervansara-

yıdır. El aman kervansarayından önce Dereler Suyu hanının varlığı 

bilinmektedir. Ancak günümüze ulaşamamıştır. Ardından üçüncü yapı 

Başhan’dır. Dördüncü yapı karayolları inşasında yıkılan Karahan, 

beşinci yapı ise Papşin kervansarayıdır. Han ve kervansaraylar dışında 

Rahva güzergâhı üzerinde sığınma evi olarak adlandırılan dört yapı 

daha bulunmaktadır. Bu yapılar Düziçi, Cevizler Suyu, Divrice Suyu 

ve Dereler sığınma evleridir. 26 km’lik bir aks üzerinde 9 yapının inşa 

edilmiş olması, Rahva ovasının ulaşım yoğunluğu ve iklim koşulları 

hakkında veri niteliğindedir (Şekil 2). Rahva ovası, tarih boyunca 

önemini koruyan bir ticaret aksıdır. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dö-

nemlerinde de değerini korumuş ve yol çalışmaları ile oldukça nitelik-

li bir hale getirilmiştir (Arınç, 2007) (Şekil 3). 

 

Şekil 2: Rahva Düzlüğü ve Bağlantılı Güzergâhların 15. ve 16. yüzyıllardaki Ulaşım 
Durumu ve Konaklama Tesislerinin Dağılımı (Arınç. 2011:41). 
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Şekil 3:İskender, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Yolları Haritası (Aycibin. 

2018:79). 

Anadolu Selçuklu Dönemi’nden itibaren her dönem gelişmeye ve ev-

rensel boyutlara ulaşmaya başlayan ticaret, diğer bölgelerde olduğu 

gibi bu bölgede de yeni gereksinimler oluşturmuştur (Şekil 4). Ticare-

tin uluslararası iletişimleri ve ülkelerin siyasi istikbalini etkileyen bir 

faktör olmasına karşın, yol güvenliğinin sağlanmasıyla beraber, ko-

naklayan kervancıların, gezginlerin, tüccar ve devlet adamlarının da 

güvenliğinin temin edilmesi gerekmekteydi. Anadolu Selçuklu Döne-

mi kervansarayları tüm bu gereksinimleri bütünüyle karşılamaktaydı 

(Keleş, 1994).  

 

Şekil 4: Selçuklu Yolları (Aycibin. 2018:78). 
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Beylikler Döneminde ise, menzillerde aynı tip kervansarayların mev-

cut olduğu ancak, değişen sosyal-kültürel ve ekonomik hayatla bera-

ber ticaretin daha çok kent merkezlerinde yapıldığı, dolayısıyla ker-

vansaray yerine şehir merkezlerinde genel olarak konaklama imkânı 

ile hizmet veren hanların inşa edildiği gözlemlenmektedir.  

Osmanlı Döneminde ise ticaretin ve ulaşımın artan ivmesi, kervansa-

ray ve han tiplerini de etkilemiştir. Ticaretin kent odaklı olmasına kar-

şın, kent merkezlerinde hanların inşa edilmesine bu dönemde de de-

vam edilmiştir. Hanlar konaklama mekânı etiketine “ticari büro” eti-

ketini de eklemiş, şehir merkezlerinde diğer tüm ihtiyaçların giderile-

bileceği düşüncesiyle genellikle konaklama mekânları olarak inşa 

edilmiştir (Güran, 1978). Buna ek olarak, hanların cephelerine dışa 

açık çarşı işlevinin eklendiği han örnekleri de bulunmaktadır.  

Hanlar, kervansarayların aksine her dönem kent merkezlerinde inşa 

edilen yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, Bitlis kentinin 

Rahva Ovası örneğinde olduğu gibi çevresi açık ve savunmasız alanla-

ra sert iklim koşulları eklenince, bu alanlarda yalnız ticaret odaklı de-

ğil, koruma, güvenlik ve barınma gibi tüm ihtiyaçların giderilebileceği 

kale görünümünde yapılara ihtiyaç duyulmuştur (Tuncer, 1995).  

Bitlis’te kent merkezinde varlığı kaydedilen birçok hanla beraber, Bit-

lis-Van yolu üzerinde ve Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde inşa edilen 

birçok kervansaray çoğunlukla Orhan Cezmi Tuncer ve Mehmet Oluş 

Arık’ın araştırmaları neticesinde incelenmiştir.  

 

Bitlis’te bulunan kervansarayların literatürde ve halk dilinde, mimari 

özellikleri ve fonksiyonları itibariyle kervansaray tanımına uygun ol-
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masına rağmen “han” adı ile kullanıldığı gözlemlenmiştir. Konumu ve 

ölçüleri itibariyle kervansaray niteliklerine sahip Papşin Kervansarayı, 

literatürde çoğunlukla han adı ile karşımıza çıkmaktadır.  

Şehir içinde konumlanan ve dış cephesinde çarşı birimlerini barındıran 

şehir hanları ve menzillerde konumlanan anıtsal ölçülere sahip, iç 

mekân fonksiyonu olarak şehir hanlarından daha fonksiyonel tasarla-

nan kervansaray örnekleri Bitlis literatüründe ve halk dilinde genellik-

le han adı ile anılmaktadır.   

Beylikler dönemi ve Osmanlı dönemi örneklerinde olduğu gibi Bit-

lis’te de bu yapı tipleri ikiye ayrılmaktadır. Şehir içi hanlar ve menzil 

kervansarayları. Şehir içindeki yapılar ilk dönemlerinde konaklama 

işlevi ile kullanılmış, zamanla ticarethaneye dönüşmüştür. İki katlı 

şehir içi hanlarının üst katları konaklama işlevi ile kullanılırken alt kat 

ticari amaçla kullanılmıştır. Osmanlı dönemi şehir hanlarındaki gibi 

dış cephesinde dükkânların bulunduğu sokakla bağlantılı örneklerde 

mevcuttur (Tuncel, 1992).  

Bitlis menzil kervansarayları ise genel olarak kervansarayların ilk ya-

pıldığı dönem özelliklerini taşımaktadır. Güvenlik önlemlerinin alın-

dığı, yapı olarak dışarıyla bağlantısı bulunmayan, sert hava koşulları 

ve bölgesel sorunların getirisiyle savunma amaçlı kaleleri andıran ör-

neklerin mevcut olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 5).  
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Şekil 5: Selçuklu Yolları ve Kervansaraylar (Url -1). 

Bitlis, tarihi süreç içerisinde birçok kervana ve seyyahlara ev sahipliği 

yapmış ticaret için önemli bir merkez haline gelmiştir. Kent içinde 

bulunan medrese, hamam, han, kervansaray, imaret gibi sosyal yapıla-

rın bir kısmı günümüzde hala ayaktayken, bir kısmı ise savaşlar, ba-

kımsızlık ve vandalizm gibi birçok etkenden ötürü birer kayıp olarak 

tarihe isim olarak bırakılmıştır. “Medreseler Şehri” adı ile anılan, kül-

türel ve tarihsel birikime sahip olan kentin, anıtsal yapılarının tümüne 

yer vermenin mümkün olmaması nedeniyle 15 han ve kervansaray 

örneği incelenmiştir.  

1. BİTLİS HAN VE KERVANSARAYLARI 

1.1. Şerefiye Hanı 

Şerefiye hanı, kentin şehir merkezinde Kışla ve Hasor derelerinin bir-

leştiği yerde inşa edilmiştir. Şerefiye külliyesinin gelir getiren yapı 

elemanı olarak vakıf yapıları arasında yer almaktadır (Uluçam, 2002). 

Külliye yapısının doğu cephesi dere kenarı ve caddeye bakarken, batı 

cephesi ise kayalara doğru bakmaktadır. Giriş sağlayan taç kapı üze-

rindeki kitabesine göre yapı, Bitlis Emiri IV. Şeref Han tarafından 

1529 yılında yaptırılmıştır (Erken, 1977).  
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Külliye, cami, medrese, türbe, imaret, han ve hamamdan oluşmaktadır 

(Darkot, 1979) (Şekil 6). Kuzeyden sivri kemerli geniş bir kapıyla 

hana giriş sağlanmaktadır. Malzeme olarak kesme taş ile inşa edilmiş-

tir. Doğu cephesi topoğrafyadan dolayı meyilli olduğu için burada bir 

bodrum kat oluşturulmuştur. Avlu merkezli han örneklerinden olan 

Şerefiye hanı, avludan açılan iki eyvan, dört koridor ve iki tarafta sıra-

lanmış olan odalardan oluşmaktadır. Yapının en büyük elemanları 

giriş ve giriş karşısındaki eyvanlar olarak belirlenmiştir. Örtü siste-

minde ise sivri kemerli beşik tonozlar kullanılmıştır (Uluçam, 2002).  

Köşelerde bulunan odalara erişimin sağlanması için, eyvanların doğu 

ve batısında iki koridor bulunmaktadır. Handaki mekânlar, doğu ve 

batı kanatlarına ayrılmaktadır. Batı kanadı avluya açılan dikdörtgen 

planlı ve kare planlı üç küçük odadan oluşmaktadır. Doğu kanadında 

ise yine aynı ölçülere sahip olan kare planlı beş oda bulunmaktadır 

(Şekil 7) (Tuncer, 1995). 

Doğu kanadındaki odalar, cepheye açılan pencerelerden ışık alırken, 

büyük oda tonoza açılan bir tepe pencere ile aydınlatılmıştır. Diğer 

mekânların aydınlatması ise üzeri açık olan avlu ile sağlanmaktadır. 

Ortasında bir şadırvan bulunan avlunun üzeri, camekânlı bir çatıyla 

kapatılmış. Mobilya atölyesi ve buğday pazarı olarak kullanılan han, 

alt katı zemin seviyesinden aşağıda olup, doğu cephesi önündeki dar 

bir sahanlığa açılan beş dükkândan oluşmaktadır. Üzeri sivri beşik 

tonozla örtülü olan eyvan şeklinde dükkânları bulunan hana kuzey 

köşeden bir merdivenle inilmektedir (Uluçam, 2002).  
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Şerefiye Hanı, şehir merkezinde konumlanan Şerefiye Cami’nin kıble 

duvarı tarafında inşa edilmiştir. İnşa edildiği tarihlerde tüccarların 

konaklamasından dolayı tüccarlar hanı olarak da aktarılmaktadır. Şe-

refiye hanının günümüzde belediyenin mülkiyetinde olduğu bilinmek-

tedir (Uluçam, 2002). 

 

Şekil 6: Şerefiye Hanı Plan Şeması -1 (Payaslı, Özyılmaz ve Dağtekin. 2007). 

 

Şekil 7: Şerefiye Külliyesi Görünümü -2 (Uluçam. 2002). 
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1.2. Hatuniye Hanı 

Hatuniye hanı, şehrin güneyinde Şeyh-ül Garip Türbesinin doğusunda 

ve aynı isimle anılan Hatuniye Köprüsünün yanında inşa edilmiştir. 

Yapının, Abbasiler döneminde Sultan Evhadullah Han’ın kızı Huma 

Hatun tarafından 11. yüzyılda yaptırıldığı düşünülmektedir. Kitabe-

sinde “Ribat” ve “Hazo” olarak adlandırılmış olan bu yapının, 1626-

1627 yılları arasında Abdal Han tarafından yenilendiği bilinmektedir 

(Serdar, Bakış, Işık, Akıllı ve Hattatoğlu, 2015). 

Yapı doğu ve batı yönüyle dikdörtgen bir plana sahiptir. Dış duvarla-

rının yarısının ince, diğer yarısının ise kaba yontulmuş kesme taşlar-

dan yapıldığı gözlemlenmiştir (Şekil 8). Beden duvarları bir silme 

saçakla temizlenmiş ve tavanı ise toprak dam şeklinde örtülmüştür. 

Hanın güneye bakan ön cephesinin ortasında cümle kapısı yer almakta 

ve sivri kemerli nişin içine alınan kemer ayaklarının, iki yanına duvar-

lardan çıkan taş konsol yerleştirilmiştir (Şekil 9). Kitabe, basık kemer-

li giriş kapısının üzerinde dikdörtgen bir mermere yazılmıştır (Payaslı, 

Özyılmaz ve Dağtekin. 20072007).  

Yapıda on pencere bulunmaktadır. Bunların altısı doğu ve batıda üçer 

adet, güney cephesinde ise dört pencere olarak inşa edilmiştir. Han, üç 

ana bölümden oluşmaktadır. İç mekânda doğu ve batı yönleri daha dar 

olurken ortadaki alan daha geniş olmak üzere tasarlanmıştır. Ortadaki 

dikdörtgen alan, sekiz paye ve bu payeleri birleştiren sivri kemerlere 

yaslanan sivri çapraz tonozlarla örtülmüştür (Uluçam, 2002). Yapıdaki 

yan kanatlar, orta mekâna açılan üçer oda şeklinde düzenlenmiş, sivri 

beşik tonozlarla kapatılmıştır. Hanın doğu yönündeki hücrelerin bir 
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kısmı günümüze ulaşmamıştır.  

Ancak batı yönündeki hücrelerin daha iyi bir durumda olduğu gözlem-

lenmiştir. Han, günümüzde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ki-

raya verilmekte, hayvan barınağı ve depo olarak kullanılmaktadır 

(Serdar ve Diğerleri, 2015).  

 

Şekil 8: Hatuniye Hanı Plan Şeması -1 (Uluçam. 2002). 

 

Şekil 9: Hatuniye Hanı Ön Cephe Görünüşü -2 (Uluçam. 2002). 

1.3. Arasa Hanı 

Şerefhanlara ait olan yapı, 15. yüzyılın ilk yarısında IV. Şerefhan tara-

fından yaptırılmıştır. Yapı çevre olarak anıtsal ve yöresel mimarlık 

ürünlerinin yoğun olduğu doku içerisinde yer almaktadır. Mutki so-

kakta, kale altı camisine giden yol üzerindeki camisiz minarenin altın-

da bulunan yapı, üzerindeki mermer kitabeye göre 1001 (1593) tari-
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hinde inşa edilmiştir (Payaslı ve Diğerleri, 2007) (Şekil 10). 

Kuzey ve güney olarak iki bölümden oluşan iki katlı hanın doğu bö-

lümüne, kademeli sivri kemerli ve üzerinde bir kitabe ile iki pencere-

nin bulunduğu geniş bir kapıdan girilmektedir. Beşik tonozla örtülmüş 

olan iç mekânda girişin solunda bir niş, batı duvarında ise ikinci bö-

lüme geçiş sağlayan bir kapı bulunmaktadır (Şekil 11). Kapı daha son-

ra tüm mekânla beraber kireç harcıyla sıvanarak kapatılmıştır (Payaslı 

ve Diğerleri, 2007). 

Hanın ikinci bölümüne geçişi sağlayan dar kapının üzerinde ikinci katı 

aydınlatan bir pencere mevcuttur. Sol cephe zemin kat seviyesinde ve 

sağır bir durumdayken üst kat ise yıkık ve işlevsiz bir durumdadır. İki 

bölümü de tonozla örtülü olan yapıda tonozun ortasında üst kata açılan 

yuvarlak bir pencere bulunmaktadır. Günümüzde esnaf ve toptancılar 

tarafından depo olarak kullanılmaktadır (Uluçam, 2002). 

 

Şekil 10: Arasa Hanı -1 (Uluçam. 2002). 
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Şekil 11: Arasa Hanı -2 (Uluçam. 2002). 

1.4. Şeyh Garip Hanı 

Şey Garip Hanı, kitabesi silindiği için yapıldığı tarihin bilinmediği 

anonim hanlardan biridir. Konum olarak Bitlis il merkezinde bulunan 

Şeyh Garip Türbesi ile 16. yüzyılda inşa edilmiş olan Hatibiye Medre-

sesi arasında yer almaktadır (Erken, 1977). Ticari amaçla inşa edilen 

yapı, doğu-batı olarak iki bölümden oluşan dikdörtgen bir plana sahip-

tir. İki katlı bu yapının alt katı iki bölümlü dükkân olarak düzenlenir-

ken, üst kat ise konut işlevi ile kullanılmıştır (Şekil 12). 

Güney cephede bulunan sivri kemerli bir kapıyla, alt katın doğu bö-

lümüne giriş sağlanmıştır. Batı bölümünün kapısı ise doğu bölümüne 

göre daha dar yapılmıştır. Hanı oluşturan bu iki mekân, aradaki duvar-

la duvar payelerine rastlanan birer sivri beşik tonozla örtülmüştür. 

Bitlis taşından inşa edilen han, doğuya bakan iki pencere ile aydınla-

tılmıştır. Yapının üst katı üç bölümden oluşturulmuş, her bölüm iki 

pencere ile doğu cephesine doğru açılmıştır (Tuncel, 1992). Pencere-

nin açıldığı bu cephenin ortasında ise sivri kemerli bir çeşme nişi bu-
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lunmaktadır. Ancak, çeşme günümüzde kullanılmamaktadır. Şeyh 

Garip Hanı günümüzde Eski Arasta Hanı gibi depo olarak kullanıl-

maktadır (Şekil 13) (Uluçam, 2002). 

 

Şekil 12: Şeyh Garip Hanı Plan Şeması -1 (Uluçam. 2002). 

 

Şekil 13: Şeyh Garip Hanı Ön Cephe Görüntüsü -2 (Uluçam. 2002). 
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1.5. Duhan Hanı 

Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde Bitlis Çayının karşı tarafında konum-

lanan hana tahta bir köprü ile ulaşılmaktadır. Kitabesi bulunmayan 

yapının 16. veya 17. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir (Er-

ken, 1977).  

Yapı, birbirine yapışık ve kapıları güneybatıya bakan iki ayrı bölüm-

den oluşmaktadır. Sağ bölümde üç sahınlı alan enlemesine, soldaki 

yine üç sahınlı ve boylamasına uzanmaktadır. İki alanın ara duvarının 

sağır olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 14 ve 15). Yapı, kuzeydoğudan 

güneybatıya doğru eğimli bir yamaca inşa edildiği için arka ve sağ 

cephe toprağa gömülüdür. Bu nedenle sağdaki bölümün aydınlatması 

sadece kapı aracılığıyla sağlanmıştır (Tuncer, 1995) (Şekil 16). 

İki ayrı bölümden oluşan yapının sol kanadının ön ve yola bakan cep-

hesinde iki menfezi bulunurken, kapının yanındaki menfezler buna 

nazaran daha küçüktür. Yapının tüm duvarları iç mekânda ve dış cep-

hede olmak üzere sıralı molozla işlenmiş, takviye ile yapının dişli ana 

kemerleri ince yonu ile yapılmıştır. Bunları birbirine bağlayan ayaklar 

ise yine sıralı molozlardır. Tonozlar küçük yassı moloz taşlarıyla 

örülmüş, tavanda ise yer yer oyuklar gözlemlenmiştir. Duvarlarda ve 

ayaklarda ocak, seki ve hayvan bağlamaya yarayan çengel izlerine 

rastlanmamıştır. Küçük bölümün beden duvarlarındaki pencere açık-

lıkları bu alanın yolcular için ayrıldığını, diğer bölümün ise hayvanla-

rın kullandığını işaret etmektedir (Tuncer, 1995). 
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Şekil 14: Duhan Hanı Plan ve Kesitler -1 (Tuncer. 1995). 

Takviye kemerleri iki merkezlidir ve örtü içten yarım daireye yakın-

ken üst örtü topraktan yapılmıştır. Duvarların üst kısımları yıkıldığı 

için silme şeklini ve yerini belirlemek mümkün olmamıştır. Yapının 

planını oluşturan iki ayrı bölümün farklı dönemlerde yapıldığı ön cep-

hede anlaşılmaktadır (Şekil 17, 18 ve 19) (Tuncer, 1995). 

Orhan Cezmi Tuncer’in bölgedeki araştırmaları kapsamında, harita-

larda Duhan’ın 10-12 km. doğusunda Şeyh Ciman adlı yerleşim ye-

rinde pek bilinmeyen Şeyh Ciman Hanının da bulunduğu aktarılmak-

tadır. Duhan’ın devamında çatallaşan yolun sonunda bulunan han ve 

aynı bölgede varlığını günümüzde sürdürmeyen, ancak belli dönemler 

içerisinde var olduğu bilinen hanların da mevcut olduğu belirtilmiştir. 

Araştırmalar kapsamında ve bölgedeki yaşlı nüfustan edinilen bilgiye 

göre, Duhan’dan ayrılan yol, Şeyh ciman Bölgesi üstünden Siirt’e 

kadar devam etmektedir (Uluçam, 2002). Bu veriler ışığında bir sapa-

ğın ağzında bulunan Duhan’da konaklayan yolcuların iki ayrı gü-

zergâha gittiği anlaşılmaktadır.  
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İki bölümden oluşan yapıda, bu bölümlerin ölçüleri ve elemanları göz 

önünde bulundurulduğunda ve yolcu sayılarına göre analiz yapıldığı 

takdirde daha küçük ölçülerde olan bölümde Siirt ve Van yolcularının, 

diğer büyük bölümde ise Bitlis yolcularının hayvanlarıyla birlikte ko-

nakladıkları sonucuna ulaşmak mümkündür. Hanın adının Kürtçe kar-

şılığı “iki” anlamındadır. Ancak Duhan’ın iki ayrı bölüm halinde inşa 

edildiği için değil, iki ayrı yol seçeneği bulunan yolcuları barındırdığı 

için bu şekilde adlandırıldığı düşünülmektedir (Tuncer, 1995). 

 

Şekil 15: Duhan Hanı -2 (Uluçam. 2002). 
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Şekil 16: Duhan Hanı -3 (Tuncer. 1995). 

 

Şekil 17: Duhan Hanı- İki Bölümün Birleştiği Cephe -4 (Tuncer. 1995).
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Şekil 18: Duhan Hanı- Sol Cephe Görünüşü -5 (Tuncer. 1995). 

 

Şekil 19: Duhan Hanı- Yoldan Görünüşü -6 (Tuncer. 1995). 

1.6. Yusufiye Hanı 

Yapının, İslam öncülerinden Şems-i Bitlis adıyla anılan Şeyh Mah-

mud’a ithafen, Hacı Yusuf adı ile bilinen bir zat tarafından yaptırıldığı 

tahmin edilmektedir. 16. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen bu yapı, 

diğer hanlarda olduğu gibi ticari amaçlarla kullanılmasından dolayı 

“tüccarlar hanı” olarak da bilinmektedir (Payaslı ve Diğerleri, 2007).   
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1916 yılına kadar ayakta kalan Yusufiye hanı, 3 Mart’ta gerçekleşen 

Bitlis İşgalinin ardından yıkılmış ve ardından yerine Ziraat Bankası 

inşa edilmiştir. İşgal dönemlerinde yıkılan yapının günümüze ulaşan 

bir görseli bulunmamaktadır (Serdar, 2000). 

1.7. Başhan Hanı 

Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde inşa edilen, adını bağlı olduğu Başhan 

köyünden alan bu yapının kitabesi bulunmamaktadır. 16. yüzyılda 

Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından inşa edildiği tahmin edilen bir 

diğer yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Giriş bölümü ile iki kısımdan 

oluşan hanın duvarları, tamamen kesme taştan inşa edilmiş ve toprak 

bir damla örtülmüştür (Tuncer, 1981). 

İlk kez 1981 yılında Tuncer tarafından çalışılan bu yapı; dört kemerli 

ve üç ayaklı dizinin, üç kez tekrar etmesiyle oluşan dört sahınla bera-

ber, planı kareye yakın bir dikdörtgen olarak tasarlanmıştır (Şekil 20). 

Hana, sol tarafta bulunan fırın görevi gören bir bölümden giriş sağ-

lanmıştır. Bu bölümün yola bakan cephesinde 2.10 metre eninde basık 

kemerle örtülmüş giriş açıklığı bulunmaktadır (Payaslı ve Diğerleri).  

Bu açıklığın üzerinde kitabenin bulunması nedeniyle ana girişin burası 

olduğu düşünülmektedir (Tuncer, 1981). Ancak, fırın gibi hijyen ku-

rallarının olduğu bir bölümün yolcular ve hayvanların giriş çıkışına bu 

denli yakın olmaması gerektiği için değiştirilmiş ve yeri duvarla dol-

durulmuştur. 
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Hanın, doğu ve batı duvarlarında her sahına denk gelecek şekilde 

mazgal pencereler açılmış ve beden duvarları koyu kahve renkli kes-

me taşla kaplanmıştır (Şekil 21).  

Saçakla kaplanan yapının üzeri dışarıdan düz toprak damla örtülmüş-

tür. Toprak damın ortada yüksek tutulup kenarlara doğru meyil veril-

mesiyle bölgedeki yoğun kar yağışının yarattığı olumsuz sonuçlara 

karşı önlem alınmıştır (Uluçam, 2002). 

Giriş kapısı basık kemerlidir ve üzerinde küçük bir mazgal pencere 

bulunmaktadır (Şekil 22). Yapının ikiye bölünmüş girişinde bir mer-

diven yardımıyla dama çıkılmakta ve kuzey duvarda büyük bir niş 

oluşturan mekânın kapı açıklığı ise basık kemerle kapatılmıştır. Ko-

num olarak bir menzil üzerinde inşa edilen kervansarayın, karayolları 

şantiye binası olarak kullanılmasının ardından Aile Destek Eğitim 

Merkezi olarak da hizmet verdiği bilinmektedir (Şekil 23). 
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Şekil 20. Başhan Hanı Plan Şeması ve Kesitler -1 (Tuncer.1981). 

 

Şekil 21. Başhan Hanı -2 (KUDEB. 2019). 
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Şekil 22. Başhan Hanı -3 (KUDEB. 2019). 

 

Şekil 23: Başhan Hanı- İç Mekân Görüntüsü -4 (KUDEB. 2019). 

1.7. Papşin Hanı 

Hüsrevpaşa Hanı ya da Paşa Hanı olarak bilinen bu yapının kitabesi 

mevcut olmadığı için yapıldığı tarih hakkında farklı görüşler ileri sü-

rülmüştür. Orhan Cezmi Tuncer, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
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kayıtlarından yola çıkarak 16. yüzyılın son çeyreğine ait olduğunu 

belirtmiştir (Tuncer, 1981). Rahmi Hüseyin Ünal ise, yapının 13. yüz-

yılın ortasında inşa edildiğini belirtmektedir. Ancak, Bitlis Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü kayıtlarında kitabesi olmayan yapının, vakfiyesine 

göre 16. yüzyılın ilk yarısında Hüsrev Paşa tarafından yaptırıldığı ka-

bul edilmiştir (Tuncer, 1995). 

Yapı, Bitlis’e 4-5 km. uzaklıkta olup yolun kuzeyinde, karayolunun 

yükseltilmesiyle yoldan aşağı seviyede inşa edilmiştir. Kaynakların 

çoğunda dikdörtgen bir plan olarak çalışılan yapının tam olarak dik-

dörtgen olmadığını Tuncer’in araştırmaları ışığında görmek mümkün-

dür (Tuncer, 1981).  

 

Yapının girişine göre sağ yan 35.22 metre iken sol yan 34.63 metre 

olarak ölçülmüştür. Damdan alınan köşegen ölçülerin ise 0.95 metre 

farklılık gösterdiği belirtilmiştir (Tuncer, 1981) (Şekil 24). 

 

Şekil 24: Papşin (Hüsrev Paşa) Hanı Plan Şeması -1 (Tuncer. 1981). 
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Han, Bitlis’in kızıl kahverengi taşlarından bloklar halinde inşa edil-

miş, üzeri ise düz toprak damla örtülmüştür (Şekil 25 ve 26). Yapıdaki 

cephelerden yalnız kuzey ve güney cephelerinin açıldığı, giriş kapısı-

nın bir sivri kemerle çevrelendiği gözlemlenmiştir. 

Handaki bezeme unsuru yalnız kapıdaki nişi üç kenardan sarmış olan 

süsleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Üzeri beşik tonozla örtülü bir 

hücreye basık kemerli bir kapıdan giriş verilmiştir (Uluçam, 2002).  

Burada karşımıza iki yanındaki iki muhafız odası ile dama çıkmayı 

sağlayan sağdaki odaya bitişik merdiven ve orta mekâna geçiş holü 

çıkmaktadır (Şekil 27 ve 28). Ana mekân üç uzun sahına ayrılırken 

sahınların üzeri ise moloz taştan yapılmış sivri beşik tonozlarla örtül-

müştür. Yapıdaki aydınlatma ise kuzey ve güney cephelerinde açılan 

ikişer mazgal pencere ile sağlanmıştır.  

Hüsrev Paşa Hanı günümüzde düğün salonu ve depo gibi farklı işlev-

lerin ardından kafe olarak hizmet vermektedir (Şekil 29, 30 ve 31). 
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Şekil 25: Papşin (Hüsrev Paşa) Hanı -2 (KUDEB. 2019). 

 

Şekil 26: Papşin (Hüsrev Paşa) Hanı -3 (KUDEB. 2019). 



 

248 İLETİŞİM VE SANAT İNCELEMELERİ 

 

Şekil 27: Papşin (Hüsrev Paşa) Hanı Hanı İç Mekân Görüntüsü -4 (Url 2). 

 

Şekil 28: Papşin (Hüsrev Paşa) Hanı İç Mekân Görüntüsü -5 (Url 2). 
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Şekil 29: Papşin (Hüsrev Paşa) Hanı -6 (Url 2). 

 

Şekil 30: Papşin (Hüsrev Paşa) Hanı -7 (Url 2). 
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Şekil 31: Papşin (Hüsrev Paşa) Hanı -8 (Url 2). 

1.8. Koğoz Zal Paşa Hanı 

Koğoz Zal Paşa Hanı, Bitlis’in Adilcevaz ilçesine 20 km. mesafede, 

16. yüzyılın sonlarında Kanun-i Sultan Süleyman’ın veziri Zal Paşa 

tarafından Koğoz Köyünde inşa edilmiştir (Erken, 1977). Yarısına 

yakın bir bölümü yıkılmış olan yapı kesme taştan dikdörtgen bir plan 

şemasıyla tasarlanmış, Papşin Hanı gibi Zal Paşa Hanı da üç sahından 

oluşturulmuştur. Asıl mekândan tecrit edilen giriş kısmı üç sahın ha-

linde inşa edilmiştir (Şekil 32, 33 ve 34). Yapının üstü iç mekânda 

tonoz, dış cephede ve damda ise düz toprakla örtülmüştür. Beden du-

varları büyük ölçüde toprak altında kalan hanın, kalıntılara göre ölçü-

leri 18,65 x 26,28 metredir (Payaslı ve Diğerleri, 2007). 
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Şekil 32: Koğoz Zal Paşa Hanı Plan Şeması ve Kesitler -1 (Tuncer. 1981). 

 

Şekil 33: Koğoz Zal Paşa Hanı -2 (Uluçam. 2002). 
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Şekil 34: Koğoz Zal Paşa Hanı -3 (Uluçam. 2002). 

1.9. Zülfikaroğulları Hanı 

Zülfükar Hanı, Bitlis merkezde çarşı içerisinde yer alan 1350 (1934) 

tarihinde inşa edilen ticaret hanlarından biridir. Kitabesindeki inşa 

tarihinin bir onarım tarihi olduğu tahmin edilmekle beraber asıl inşa 

edildiği tarihin 19. yüzyıl olduğu düşünülmektedir (Payaslı ve Diğer-

leri). Dikdörtgen planlı ve odaların avlu çevresine dizildiği üç katlı 

büyük bir handır. Üçüncü kat yapıya daha sonradan konut olarak kul-

lanılmak üzere eklenmiştir. Eyvan şeklindeki avluya açılan taç kapı, 

cepheyi kademeli bir şekilde kuşatan silmeli sivri kemerle inşa edil-

miştir. Yapının giriş cephesindeki basık kemerli kapının boyutları, 

yüklü hayvan ve arabaların geçebileceği ölçülere göre düzenlenmiştir. 

Kapının üzerinde kilit taşından oluşan bir rozet ve üzerinde kitabesi 

yer almaktadır (Şekil 35) (Uluçam,2002). 

Hanın üst katındaki odalara ulaşımı kapının her iki yanında bulunan 

merdivenler sağlarken burada bulunan odaların önüne ise revak yerine 
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balkon şeklinde korkuluklar yapılmıştır.  

Bu kattaki odalar ticari amaçla kullanılmış, zemin kattaki odalar ise 

depo olarak kullanılmıştır. Hanın günümüze ulaşmış, özgün dokusunu 

yansıtan bölümü ise yalnızca giriş kısmı ve girişin karşısındaki avluda 

yapılmış olan havuz alanı olarak aktarılmaktadır (Uluçam, 2002). 

 

Şekil 35: Zülfikaroğulları Hanı (Uluçam. 2002). 

1.10. Zal Paşa Hanı 

Ahlat kalesi içinde Kanun-i Sultan Süleyman’ın emriyle Zal Paşa tara-

fından M.1524 tarihinde inşa edilmiştir. İki kubbe mahallesinde, kazı 

çalışmaları sonucu ortaya çıkan bu han tarihi bir yapı niteliğindedir. 

Ancak bugün tamamen harabe hale gelmiştir. Bu nedenle, Zal Paşa 

Hanı ilgili bir görsele ulaşılamamıştır (Payaslı ve Diğerleri, 2007). 
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1.11. Tatvan Hanı 

Tatvan hanı, Bitlis’in ticari yol güzergâhlarından biri olan Tatvan ilçe-

sinde bulunmaktadır. 1970 yıllarında yapıyı incelemek üzere bölgeye 

uğrayan Rahmi Hüseyin Ünal bu hanla ilgili bilgilerin gün yüzüne 

çıkmamış olduğunu, yalnız İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Sanat Tarihi Bölümünde 1970 yılında hazırlanmış ancak yayınlanma-

mış bir mezuniyet tezinde handan söz edildiğini aktarmaktadır (Ünal, 

1983). 

Ünal, hanın son kalıntıları üzerinden 4.20 m. ve 5.10 m. uzunluğunda 

iki duvar parçasının, hanın batı duvarının iç kısmıyla dik açı oluştura-

rak birleştiğini aktarmaktadır (Şekil 36 ve 37). Yapının temel kalıntı-

larında üç köşe tam anlamıyla netlik oluştururken hiçbir duvarda to-

nozun bulunmadığı gözlemlenmiştir (Şekil 38). 

Yapının kuzey yönünde bulunan duvarlarda kesme taş kaplamaların 

büyük bir kısmının söküldüğü aktarılırken aynı zamanda yarım daire 

kesitli üç payanda izlerinin gözlemlendiği de belirtilmiştir (Şekil 39). 

Geriye kalan güney duvar cephesindeki dördüncü payandanın ise izle-

rinin mevcut olduğu gözlemlenmiştir. 

Tatvan Hanı ile ilgili çalışmanın yapıldığı döneme kadar ulaşan kalın-

tılar ile yapının restitüsyon5 planının çizilmesi mümkün olmuştur. 

Yapıda söz konusu tarihlerde izlerinin göründüğü yarım silindir for-

 
5Restitüsyon: Var olmayan ya da belli bir kısmı ayakta olan yapıların belgelere ya da 
eldeki verilere dayanarak özgün halinin yeniden çizilmesi (Hasol, age, 1988). 
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munda olan dört payanda kalıntısı, yapıdaki payandaların toplamda 

altı adet olduğu bilgisini aktarabilmektedir. Bu payandaların dördü 

köşelerdeyken diğer ikisi ise kuzey ve güney duvarlarında yer almak-

tadır (Şekil 40 ve 41). Yapının daha önce söz edilen batı duvarına dik 

açıyla birleşen iki duvar paçasının, iki sıra paye ve kemerle oluşan bir 

dizini işaret ettiği düşünülmektedir.  

Hanın giriş kapısının ise doğu ya da batı cephesi üzerinde yer aldığı 

düşünülmektedir. Zira kuzey ve güney cephede bulunan payandaların 

girişin bu cephelerde açılmasına olanak sağlamayacağı gözlemlenmiş-

tir. Bu hipotezi destekleyen bir diğer neden ise avlusuz hanlarda giriş 

kapısının yan yüzeylerde çok nadir görülmesidir (Ünal, 1983). 

Tatvan Hanı’nın, Rahmi Hüseyin Ünal tarafından işlenen restitüsyon 

planından anlaşılacağı üzere Selçuklu ve İlk Osmanlı dönemindeki 

han örnekleri içerisinde rastlanan avlusuz hanların klasik plan şemala-

rıyla paraleldir.  Batı duvarındaki iki bitişik duvar parçası örneği ola-

rak yine daha önce aktarılan Papşin (Hüsrev Paşa) Hanı’nı örnek gös-

termek mümkündür. Yapının bulunan kalıntıları hanın inşa tarihi hak-

kında net bir zaman belirleyebilecek kadar yeterli değildir bu nedenle 

tarihleme 12. yüzyılın sonlarından itibaren 15. yüzyılının başlarına 

değin geniş bir aralık olarak belirtilmiştir (Ünal, 1983). 
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Şekil 36: Tatvan Hanı 1967 Plan Şeması -1 (Ünal. 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 37: Tatvan Hanı Restitüsyon Planı -2 (Ünal. 1983). 
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Şekil 38: Tatvan Hanı-İç Duvarlar -3 (Ünal. 1983). 

 

 

Şekil 39: Tatvan Hanı- Kuzey Doğu Köşesi Silindirik Payanda -4 (Ünal. 1983). 

 

Şekil 40: Tatvan Hanı- Kuzey Duvar -5 (Ünal. 1983). 
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Şekil 41: Tatvan Hanı- Kuzey Duvar-Silindir Köşe -6 (Ünal. 1983). 

1.12. Bitlis Kefendur Hanı 

Kefendur Hanı, Bitlis Çayına karışan bir derenin doğu yamacında inşa 

edilmiştir (Şekil 42). Yapının doğu kanadının diğer bölümlere nazaran 

daha sağlam olduğu gözlemlenmiştir. Yapıyı oluşturan doğu-batı doğ-

rultusunda uzanmış olan iki tonozlu sahınlardan, güney sahının batı 

ucunda kapı boşluğu olduğu düşünülen bir bölüm gözlemlenmiştir 

(Şekil 43 ve 44) (Tuncer, 1995). 
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Şekil 42: Kefendur Hanı Plan Şeması -1 (Tuncer. 1995). 

Girişe doğru olan iç sahında ikinci bir kapı boşluğu gözlemlenmiştir. 

Bu bölümün de üst örtüsünün tuğla olduğu kalıntılardan anlaşılmakta-

dır. Kuzey sahının ortasında mekânı bölme amacının var olduğunu 

gösteren bir eklenti mevcuttur (Tuncer, 1995).  

Planı oluşturan batı kütlesi ise subasmana kadar yıkılmıştır. Duvar 

malzemelerinde siyah taşlarla sıralı molozların kullandığı gözlemlen-

miştir (Şekil 45, 46 ve 47). 

Yapının kalıntılarından, planı oluşturan iki kanadın birbirinin doğrul-

tusunda uzanmadığını, birinin daha sonra eklendiğini gözlemlenmiştir. 

Ek olarak bu iki bölümün ayrı görevler için oluşturulduğuna dair bir 

izlenim bulunmamaktadır.  
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Daha önce aktarılan hanlarda olduğu gibi yolcular ve hayvanlar için 

iki ayrı plan düzenini bu han için iddia etmek uygun değildir (Tuncer, 

1995). 

 

Şekil 43: Kefendur Hanı- Doğu Kütlesi -2 (Tuncer. 1995). 

 

Şekil 44: Kefendur Hanı -İç Yüzey -3 (Tuncer. 1995). 
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Şekil 45: Kefendur Hanı- Güney Görünüş -4 (Tuncer. 1995). 

 

Şekil 46: Kefendur Hanı- Doğu Kütlesi -5 (Tuncer. 1995). 

 

Şekil 47: Kefendur Hanı- Güney Doğu Cephesi -6 (Tuncer. 1995). 
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1.13. Bitlis Kermete Hanı 

Kermete Hanı, doğu batı doğrultusunda iki sahınlı bir plan şemasıyla 

inşa edilmiştir (Şekil 48).  Dikdörtgen ve iki sahınlı planın giriş yö-

nündeki iç mekânda iki sahını da dik olarak bölen bir ara duvarın ol-

duğu düşünülmektedir (Tuncer, 1995). Yapının kuzey yönünde ise, 

tuğladan yapılmış olan basık kemeri bulunan kapı amacıyla açıldığı 

düşünülen iki boşluk bulunmaktadır (Şekil 49). Handaki aydınlatma-

nın güney cephede bulunan dört pencere açıklığı ile sağlandığı belir-

tilmiştir (Şekil 50).  

Yapıdaki çoğu eklenti ve değişikliklerin orijinal işlevini kaybettikten 

sonra farklı işlevlerle kullanıldığı dönemler içerisinde oluştuğu düşü-

nülmektedir (Tuncer, 1995). 

 

Şekil 48: Kermete Hanı Vaziyet Plan Şeması -1 (Tuncer. 1995). 
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Şekil 49: Kermete Hanı- Kuzey Cephe -2 (Tuncer. 1995). 

 

Şekil 50: Kermete Hanı- Güney Duvar -3 (Tuncer. 1995). 

1.14. Bitlis Şeyh Ciman Hanı 

Dikdörtgen planlı, tek açıklıklı ve basık tonoz örtülü olan Şeyh Ciman 

Hanı, tamamen moloz taşlarla yapılmıştır. Duhan Hanı’nın 12 km 

doğusundaki bir yerleşim merkezinde bulunmaktadır (Tuncer, 1995). 

Molozla örtülü olan yapının 1971 yılına kadar ulaşan temel ve duvar 

kalıntıları yapının incelenme imkânı için veri oluşturmaktadır. Karşı-

sında bulunan derenin, kışın yapının altından geçtiği belirtilmiştir.  
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Yapıda aydınlatma sadece kapı ve kapının sağında bulunan pencere 

açıklıklarından sağlanmıştır (Şekil 51-52 ve 53) (Tuncer, 1995). 

 

 

Şekil 51: Şeyh Ciman Hanı Plan Şeması ve Kesitler -1 (Tuncer. 1995). 

 

Şekil 52: Şeyh Ciman Hanı- Ön Yüz ve Giriş Kapısı -2 (Tuncer. 1995). 

 

Şekil 53: Şeyh Ciman Hanı-İç Mekân Görüntüsü -3 (Tuncer. 1995). 
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Tablo 1: İncelenen Hanlar (Payaslı, Dağtekin ve Özyılmaz,2007 üzerinden düzen-
lenmiştir). 

 
 

SONUÇ 

Konaklama ve ticari amaçlarla inşa edilen han ve kervansarayların 

incelemeler sonucunda günümüze ulaşan yapı sayısının çok az olduğu 

gözlemlenmiştir. Yapıların bazıları restore edilip yeniden işlevlendi-

rilmiş ve ticari amaçlarla kullanıma açılmıştır. Onarılmayan ve fizik-

sel ömrünü tüketmek üzere olan hanların ise restore edilerek farklı 

işlevlerle kültüre yeniden kazandırılması gerekmektedir.  

Şehir merkezinde ve ilçelerde bulunan han ve kervansaraylarda genel 

olarak taş, tuğla ve ahşap kullanılmıştır. Çoğunlukla süslemeden uzak 

yapılardır. Şehir içi hanları ticari ihtiyaçlara daha fazla imkân sağla-

maktadır. Menzil hanları ise inşa edildikleri dönemin koşulları ile olu-

şan ihtiyaç programına cevap verecek niteliktedirler. Yapıların bir 

kısmında çift giriş bulunmaktadır. Üç katlı olan Cumhuriyet dönemin-

de inşa edilen zülfikaroğlu han dışında genel olarak iki katlı oldukları 

gözlemlenmiştir.   
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Bir yapı haricinde tamamı Osmanlı Döneminde inşa edilen hanların 

6’sı kent hanı, 9’u menzil hanıdır. Yapıların 9’u tek katlı, 4’ü iki katlı, 

1’i üç katlıdır. Yusufiye hanı ise tamamen yıkılıp yerine başka bir yapı 

inşa edilmesi nedeniyle kat sayısı bilinmeyen tek yapıdır.  

Bitlis’te günümüzde hala güncel bir fonksiyon ile fiziksel olarak ka-

zanılması mümkün yapılar bulunmaktadır. Özellikle kentte yeterli 

olmadığı düşünülen konaklama yapıları için yeni ve kent dokusunu 

desteklemeyen yapılar yerine, kentin tarihi dokusunu yaşatmaya de-

vam eden han ve kervansarayların kullanıma açılması kent adına 

olumlu bir yaklaşım olacaktır.  

Han ve kervansaraylar inşa edildikleri dönemin gereksinimlerine göre 

tasarlanmış, konaklama fonksiyonuna en uygun yapılardır. Plan şema-

ları gereği bu yapılar belirli fonksiyonlar dışında kullanıldığında başa-

rılı sayılmayan sonuçlarla karşılaşılması olağandır. Bu nedenle kentte 

günümüzde herhangi bir fonksiyonu bulunmayan atıl durumdaki han-

ların, tek yapı ölçeğinde değil kentsel boyut ve mekânsal bütünlükler 

göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir (Süpha-

noğlu, 2020).  
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