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ÖNSÖZ 

 

Tarihsel olarak sanat, genellikle bir iletişim aracı olarak görülmüştür 

ve tarih boyunca önemli bir rol oynamıştır. Geçmişte ve günümüzde 

bilinen her insan topluluğu, sanatı, duygu ve fikirleri ifade etmek, 

deneyimlemek ve ilham vermek için bir araç olarak yaratmıştır. 

Sanatın yaratılması ve benimsenmesi, insanlar için oldukça önemli 

olan sosyal eylemlerdir. 

Aynı şekilde iletişim de diğer bireyleri etkilemenin yolları ve araçları 

olan sosyal bir eylemdir. Sanat ve iletişim arasındaki ilişki her iki 

etkinliğin doğalarında saklıdır. Bu alanlar tarihsel ve varoluşsal olarak 

birlikte olmuşlar, birinin gelişimi ötekini gerekli kılmıştır. İnsanın 

kendini anlatma çabaları, giderek bir estetik kimlik kazanarak sanatı 

doğurmuş, ancak iletişimle yaygınlaşmış, kuşaktan kuşağa 

aktarılabilmiştir. Evrensel bir dil olarak sanat, bu nedenlerle 

kültürlerarası iletişim için son derece faydalı olmuştur. 

İletişim, tüm canlı ve cansız varlıkların var olma nedeni ve evrensel 

bir olgudur. Bu nedenle sanat, bilim, teknoloji ancak iletişimle var 

olmuş, varlığını sürdürebilmiş ve gelişebilmiştir. İnsan, yaşamını daha 

da zevkli kılma amacıyla çaldığı enstrümanı, yaptığı şekli, çizgiyi, 

sözü ve bedenin dilini estetik yetkinliğe ulaştırarak sanata 

dönüştürmüştür. Böylece insan doğa ve kendisiyle iletişimini, 

etkileşimini zenginleştirmiştir.  

Çeşitli alanlardaki araştırmacılar ve bilim insanları sanatın ve 

iletişimin doğasını araştırmışlardır. Bu çalışmada da çoğu sanat ve 

iletişim üzerine odaklanılan değerli çalışmalara yer verilmiştir. Sanat 
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ve İletişim Üzerine adlı bu eserde, Doç. Dr. Elif Aksoy, Dr. Öğr. 

Üyesi Hacer Kara ve Havva Çayır Zıvlak, Doç. Dr.  Naime Didem Öz, 

Sanatta Yeterlik Öğrencisi, Zeynep Tuti Karaman, Dr. Öğretim 

Görevlisi Hatice Demir, Hülya Bozyokuş ve Rıdvan Ezentaş, Aziz 

Tamer Güler, Arb. Av. Hatice Süreyya Er ve Prof. Dr. Binnaz Kiran, 

Doç. Dr. Berceste Gülçin Özdemir tarafından ele alınan çok değerli 

bölümler yer almaktadır.   

“Sanat ve İletişim Üzerine” adlı bu kitabın, sanat ve akademik 

dünyaya önemli bir katkı sağlaması temennimdir. Son olarak 

belirtmek isterim ki, kitapta yer alan bölüm yazılarıyla ilgili tüm 

akademik ve hukuki/yasal sorumluluk, tamamen yazarlarına aittir.  

Bu eserin hazırlanmasında emek sahibi olan İKSAD Başkanı Dr. 

Mustafa Latif Emek ve İKSAD Başdanışmanı Sefa Salih Bildirici’nin 

şahsında kitabın ortaya çıkma sürecinde sorumluluk alıp layıkıyla 

yerine getiren tüm İKSAD çalışanı ve gönüllülerine okuyucular adına 

teşekkür ediyorum. Ayrıca yazarlarımıza da çalışmaları ile verdikleri 

anlamlı katkılardan dolayı şükranlarımızı iletmek isterim. 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA1 

                                                               Ağustos 2021 

 

 

                                                            
1 Assist. Prof. Dr., Hitit University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, 
ozlemkaya@hitit.edu.tr 
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GİRİŞ 

Hun Türklerinde gelişen hayvan üslubunun ortaya çıkış nedeninin en 

önemlisi inanç unsurları ile ilgilidir. Hayvan üslubu, çeşitli eşyalar 

üzerinde, farklı tekniklerle uygulanmış değişik hayvan biçimlerini 

sembolize etmektedir. Göçebe bozkır kültürünün yaşam tarzına büyük 

katkıda bulunan Hunlar, hayvanlarla iç içe olmalarından dolayı 

eserlerinde hayvan figürlerini kullanmışlar ve hayvan üslubunun 

doğmasına neden olmuşlardır. Böylece diğer göçebe halkların 

örneklerinden daha detaylı kompozisyonların oluşmasına öncülük 

etmişlerdir. Orta ve İç Asya’da gelişerek Orta Avrupa ve Ön Asya’ya 

yayılan hayvan üslubunun sanat eserlerinde uzun süre yer alması, 

desenlerin yalnız süslemek için yapılmadığını göstermektedir.  

Hunlar, hayvan mücadele sahnelerinde; geyik, antilop, keçi, koyun ve 

inek gibi hayvanlara saldıran, yırtıcı hayvanları konu almışlardır. 

Altay Dağlarında, kurganlardan çıkarılan Hun devrine ait en önemli 

buluntulardan biri olan eyer örtüsünde, bir grifonun keçiye 

saldırmasını anlatan hayvan mücadele sahnesi betimlenmiştir. 

Dolayısıyla Hunlar soğuğa karşı korunmak ve bir takım fiziksel 

ihtiyaçlarını karşılamak için avlanırken, hayvanları çok iyi 

gözlemlemişler ve sanat eserlerinde hayvanlara yer vermişlerdir. Belli 

bir estetik kaygı ile eserlere aktarılan bu üslup, o dönem insanının 

oldukça güçlü bir desen yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. 

Hayvan üslubu ile oluşturulmuş örneklerde, hayvanlar bazen durağan, 

bazen hareketli guruplar halinde doğada yaşayan, yabani ve hayali 

hayvanlardan oluşmaktadır. Pars, kaplan, at, kurt, geyik, kartal, dağ 
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keçisi, boğa, ejder ve zümrüdü anka gibi hayvanlar eserlerde 

sahnelenen başlıca figürler arasındadır. Hayvan mücadelesinden 

oluşan sahnelerde, birden çok hayvanın savaşırken, iç içe girmesi ile 

tek bir figürden oluşan grift bir kompozisyon ortaya çıkmaktadır.  

Bozkır kültürlerinde hayvan üslubunun ortaya çıkmasının en önemli 

nedenlerinden biri de hayvanın gücüne sahip olmak isteyen kişinin 

ancak hayvan kılığına girdiğinde, bu hayvanın özelliklerine sahip 

olacağı inanışının hâkim olmasıdır. Bu ritüel “kılık değiştirme” (Don 

değişme) demek olan “Erginlenme” yani başka bir bilinç düzeyine 

geçiş yapmak anlamına gelmektedir. Vahşi bir hayvanın evcil hayvanı 

öldürdüğünü betimleyen mücadele sahneleri hiç şüphesiz, Türk 

Kozmolojisi ile bağlantılı olduğu düşüncesini vermektedir (Aksoy, 

2018: 114). Türklerin kozmolojisinde, kâinat; göğü ve yeri temsil 

eden birbirlerini tamamlayan iki zıt yapıdan oluşan bir sistem olarak 

bilinmektedir. Bu sistem, iki ilkeli bir yapıdır ve birbirine zıt 

(diyalektik) prensipler ile çalışır. Eski Türk kozmogonisine göre, her 

varlık ve her sistemde bulunan Kararıg-Yaruk ilkeleri, birbirlerine 

dönüşebilir ve ikisi bir arada olduğunda tezahür ve gelişmeler 

gerçekleşebilir (Esin, 2001: 19-24). Latince “Duo” sözcüğünden 

türetilen düalizm, birbirlerine indirgenemeyen iki başlangıcın 

olduğunu savunan yer-gök, ejder- anka, erkek-dişi, gece- gündüz, 

grifon- keçi, beyaz-siyah gibi zıt kavramların simgeselliğine işaret 

etmektedir.  

Hayvan mücadele sahnelerinde, saldırıya uğrayan hayvanın başını 

geriye çevirmesi ve kendisini vahşi hayvana teslim etmesi, sanat 
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eserlerinde başarı ile tasvir edilmiştir. Figürlerdeki ritmik ve gerçekçi 

ifadeler, iyi bir tabiat gözlemine işaret ederken, stilize edilmiş galip 

hayvanın bazen gerçekdışı bir özellik kazanması, doğaya aykırı 

uygulamalar olarak görülmektedir. 

Türk sanatında en çok rastlanan ve hemen hemen tarih boyunca birçok 

eserde görülen hayvanlardan birisi de dağ keçisidir. Bu sembol, 

mağara duvarlarından, halılara, madeni paralardan, kumaşlara ve 

çinilere kadar birçok sanat eserinde kullanılmış, zaman içinde 

değişerek damgaya dönüşmüştür. Etnografik eserlere damgaların 

işlenmesi basit bir kültürel faaliyet olarak düşünülmemelidir. Gerçekte 

onlar bir toplumun; kimliğinin, adet ve alışkanlıklarının önemli 

dokümanlarıdır (Aksoy, 2021: 195). 

 

Resim 1. Göktürk Devleti Eserlerinde Dağ Keçisi Motifinin evrilmesi  

(Çizim: Elif Aksoy) 
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 a. b. c. 

Resim 2.Türk Dağ tekesi figürünün değişerek damgaya dönüşmesi 

a.Orhun anıtlarında dağ keçisi figürü, b. Gaziantep Eşrafına ait dağ keçisi damgası, 

c. Kara-Nogaylara ait dağ keçisi damgası (Çizim: Elif Aksoy) 

 

Dağ keçisi/tekesi damgası, Türk dünyasının kullandığı çok eski ve 

ortak damgalarından biridir. Bu damga; yüceliği, bağımsızlığı, 

kararlılığı, asilliği ve korkusuzluğu sembolize etmekle birlikte, 

Tanrı’nın dünyadaki temsilcisi olduğuna inanılan Kağanı 

simgelemektedir (Alyılmaz, 2005: 17). Olasılıkla bu damga, Kağanı 

temsilen veya Kağana bağlılığı belirtmek için birçok eserde süsleme 

unsuru olarak kullanılmıştır. Resim 1’de Göktürk dönemine ait 

eserlerde görülen dağ keçisi figürleri, hem gerçeğine yakın bir şekilde 

kullanılmış, hem de çizgilerle soyutlanarak ifade edilmeye 

çalışılmıştır (Resim 1). Orhun anıtlarında görülen dağ keçisi damgası 

tamamıyla stilize edilmiş, hayvanın boynuzu, kuyruk ve ayakları basit 

çizgilerle belirtilmiştir (Resim 2a). Gaziantep eşrafına ait damgada, 

dağ keçisinin baş kısmı eşkenar dörtgen şeklinde çizilmiş, üstte 

görülen çengel şekli boynuzu, aşağıda görülen çengel biçimi gövde 

kısmını betimlemiştir (Resim 2b). Kara Nogayların dağ keçisi 

damgasında ise, iki adet boynuz, bir gövdeye bağlanmış şekilde stilize 

edilerek, gerçeğinden çok farklı bir şekilde görüntü vermektedir 

(Resim 2c). 
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 a. b. c. d. 

Resim 3. Hunza Vadisi kaya resimlerinde dağ keçisinin farklı bir biçimde ele 

alınması2 (Çizim: Elif Aksoy) 

Hunza vadisi kaya resimlerinde, dağ keçileri dört ayaklı iki boynuzlu 

olarak ele alınmış, daha yumuşak çizgilerle ifade edilmiştir (Resim 3). 

Keçiler, zamanla evrilerek boynuzları, kuyruk kısmı ile birleşmiş, üst 

üste gelen iki yarım daire şeklinde çizilerek betimlenmişlerdir. 

Dolayısıyla zamanla keçi, sanat eserlerinde orijinal şeklinden çok 

farklı bir biçimde stilize edilmiş, sadece boynuzları görülmeye 

başlamıştır (Resim 3d). Resim 3d’deki çizim aynı zamanda Çuvaldar 

boyunun kullandığı damgalardan biridir. 

  

 a. b. c.  d. 

Resim 4. a. Çuvaldar Boyu Damgası, b. Bayat Boyu Damgası, c. Türk Kağanlık 

Damgası, d. Karaevli Boy Damgası (Çizim: Elif Aksoy) 

Çuvaldar, Bayat, Kınık ve Karaevli boyları, dağ keçisi figürünü 

kendilerine göre stilize ederek damga olarak kullanmışlardır. 

Olasılıkla bu figür, göçebe Türk boyları için dağ ve bozkır kültürünü 

                                                            
2 http://www.turkbilimi.com/dag-kecisi-ve-turklerin-dag-kecisi-baglari-ve-tamgasi/ 
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temsil eden bir sembol haline gelmiştir. Çuvaldar boy damgası, 

zamanla evrilip, orijinal şeklinden çok farklı bir biçimde soyutlanarak, 

sanat eserlerinde yer almaya devam etmiştir. Damganın yapısı 

incelendiğinde, hayvanın gövdesi düz bir çizgi ile belirtilmiş, 

boynuzların ise sadece bir tanesi çizilmiştir. Dağ keçisi, burada 

tamamıyla soyutlanmış ve ayakları tasarımdan kaldırılmıştır (Resim 

4a). Bayat boyunun dağ keçisi damgası, Gaziantep eşrafına ve Kara 

Nogaylara ait damgalarla büyük benzerlik göstermektedir (Resim 4b- 

2b). Kınık boyuna ait dağ keçisi damgasının, diğer boyların 

damgalarına göre daha değişik bir şekilde stilize edildiği 

görülmektedir. Damgada keçinin boynuzları ve gövde kısmı 

tamamıyla soyutlanarak gerçeğinden çok farklı bir izlenim 

vermektedir. Karaevli boyunun dağ keçisi damgasında ise, damga “H” 

harfine benzetilerek, farklı bir tarzda ele alınmıştır. Keçinin boyun, 

ayak ve kuyruk kısmı belirgin bir şekilde verilmeye çalışılmış, fakat 

boynuzları kaldırılmıştır (Resim 4c-d). 

1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, birçok eserde süsleme elemanı olarak kullanılan dağ 

keçisi damgasının mitolojik olarak ne anlam ifade ettiğini, Anadolu 

halk inançlarındaki anlamını, tekstillerde süsleme unsuru olarak nasıl 

kullanıldığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.  

Araştırma, kaynaklardan elde edilen bilgilerin analizi ve yeniden 

düzenlenmesi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Dağ keçisi damgasının 

antik medeniyetlerde kullanılıp, günümüze kadar gelen zaman 

içerisinde tekstillerdeki durumu ve yüzyıllara göre nasıl bir evrim 



 
 11 

geçirdiği incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler analiz 

edilerek, antik zamanlardan beri birçok sanat eserinde görülen bu 

damga ile ilgili yorumlara yer verilmiştir.  

2. MİTOLOJİLERDE DAĞ KEÇİSİ 

Yunan mitolojisinde kırların ve çobanların Tanrısı ve küçükbaş 

hayvanların koruyucusu olan Pan, keçi ayaklı ve keçi başlıdır. Bu 

hikâyede, çobanın kavalını çok seven Pan, insanların uyuduğu sırada 

beklenmedik gürültüler koparır ve herkese panik yaşatır. Dolayısıyla 

Pan'ın bütün mitolojilerde yarı keçi yarı insan şeklinde betimlenmesi 

onu ürkütücü bir figür haline getirmiştir3. 

Antik Roma ve din mitolojisinde dağ keçisi, sığırların verimliliğini 

artıran, tarlaların, ovaların ve ormanın boynuzlu Tanrısı Faunus olarak 

kabul edilmektedir. Roma dininin bilinen en eski Tanrılarından biri 

olan Faunus, yardımsever anlamına gelmektedir. Yunan mitolojisinde 

olduğu gibi Faunus’da fizyolojik olarak keçi ayaklı ve boynuzludur.  

Yüksek yerlerde yaşar ve hayvanları korur (Erhat, 1993: 113,235). 

Mitolojilerde, Pan ve Faunus’a yüklenen sembolik anlamlar 

sonucunda keçinin, yarı insan yarı hayvan olarak Tanrısal, erişilmez 

ve ürkütücü bir simgeye dönüştürüldüğü görülmektedir.  

Cermen mitolojisinde Thor, gök gürültüsü Tanrısıdır. Megingjord adlı 

sihirli bir kemeri ile Tanngniost ve Tanngnisrir (Diş Çatırdatan ve Diş 

Gıcırdatan) denilen iki keçisi vardır. Thor’un savaş arabasını çeken bu 

                                                            
3https://tr.wikipedia.org/wiki/Pan_(mitoloji)#:~:text=Pan%2C%20Yunan%20mitolo

jisi'nde%20k%C4%B1r%C4%B1n,korkutucu%20bir%20fig%C3%BCr%20haline%

20getirmi%C5%9Ftir. 
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keçilerin, yerde ve gökte seyahat edebilme özelliği olduğu 

bilinmektedir. Keçilerin çektiği arabanın çıkardığı gürültü, insanlara 

gök gürlemesi olarak yansır. Cermen mitolojisine göre, bu iki keçi, 

bitmez tükenmez et yığını olarak sembolize edilmiştir (Cotterell ve 

Storm, 2011: 32-33). Burada, Tanrı ile özdeşleştirilen keçinin 

bitmeyen bir et kaynağına benzetilmesi, sonsuz bereket ve ongunluğu 

simgelemektedir. 

Keçi/teke, Çin takvimine göre Çin Zodyak’ında görülen 12 yıllık 

hayvan döngüsünden biridir. Her hayvan belirli kişilik özellikleriyle 

ilişkilidir. Dolayısıyla keçi yılında doğanların utangaç, içine kapanık, 

yaratıcı ve mükemmeliyetçi oldukları tahmin edilmektedir4. 

 

 a.  b.  

Resim 5.a. Sümer dağ keçisi damgası (Çizim: Elif Aksoy), b. Frigya Dönemine ait 

Hayat ağacı ve Ankara Medeniyetler Müzesi Ankara, (Fotoğraf: Elif Aksoy)  

Sümer mitinde keçiler, Babil'in koruyucusu olan eski büyü tanrısı 

Marduk'a ait olduğu bilinmekle birlikte güçlü ve tekinsiz varlıklar 

olarak sembolize edilmiştir. Sümer metinleri, keçilerin zeki, bilge ve 

kurnaz olarak kabul edildiğini ortaya koymaktadır (Alster, 1997: 338-

                                                            
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Goat 
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548). Ayrıca bu hayvanın, Sümerlerin eserlerinde damga olarak 

kullanıldığı da bilinmektedir (Resim 5a). İskandinav mitinde olduğu 

gibi Vedik ateş Tanrısı Agni, bazı Hindu masallarında keçilerin 

çektiği bir arabaya biner5. 

Slav mitolojisinde gök gürültüsü ve şimşek Tanrısı Perun, tarlalara 

bereket ve hayat veren, yağmur getiren önemli bir Tanrıdır. Genel 

olarak Perun, meşe ağaçlarıyla ilişkilendirilerek, gümüş başlı ve altın 

bıyıklı ahşap bir heykel olarak betimlenmiştir. Savaş tanrısı olarak 

bilinen diğer rolünde, şimşeklerini kullanarak gökyüzünde dev bir 

keçi tarafından çekilen bir arabada seyahat ettiği bilinmektedir 

(Wilkinson, 1998: 94).   

İskoç halk inancında ve hikâyelerinde de keçi sembolizmi ile ilgili 

anlatılara rastlanmaktadır. Halkın inancına göre, yarı keçi yarı kadın 

biçimindeki sarı saçlı koyu tenli güzel kadın dans edip şarkı 

söyleyerek, kendine yaklaşan kurbanlarının kanını emdiği 

bilinmektedir (Köktan, 2014: 267). 

Kültigin anıtı üzerinde tamamıyla stilize edilerek resmedilen dağ 

keçisi figürü, Türk halk inançlarında ölüm ve sonsuzluğu 

betimlemektedir (Somuncuoğlu, 2008:148). Dağ keçisi damgası, hem 

Göktürk öncesi, hem de Göktürk sonrası dönemlerde bazen gerçekçi 

bazen de stilize edilerek kullanılan en önemli Türk damgalarından biri 

olmuştur. 

                                                            
5 https://www.terriwindling.com/blog/2014/12/the-folklore-of-goats.html 
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Hitit ve Frig (Resim 5b) dönemine ait taş eserlerdeki kabartmalarda 

hayat ağacının her iki tarafında gerçekçi bir şekilde işlenmiş keçi 

figürleri görülmektedir. Bu sahnelerde dağ keçisi, Sıgun otunu 

(ölümsüzlük otu) yediği için, ölümsüz ve kutsal bir hayvan olarak 

tasvir edilmiştir. Boynuzlarının her yıl dökülüp tekrar çıkması, 

yeniden doğuş ile ilişkilendirilir ve bu yüzden ebedi hayatı sembolize 

etmektedir. 

 

Resim 6. Mısır kabartma sanatından keçiler ve ortada hayat ağacı (Michalowski, 

1968: 359, 445) 

Kırgızlarda keçileri koruyan bir varlığa inanılır ve bu varlık Çıçan Ata 

olarak bilinmektedir (Armutak, 2002: 41). Hitit döneminde de yaygın 

bir şekilde kullanılan keçi kültü, özellikle silindir mühür ve 

kabartmalarda süsleme unsuru olarak kullanılmıştır.   

Hayat ağacı ve keçi motifleri, M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen Etrükslere ait 

taştan bir kabartmada, 13. yüzyıl Selçuklu taş işçiliğinde, Asur, Mısır 

(Resim 6) ve Urartu taş kabartma eserlerinde de gerçekçi bir şekilde 

karşımıza çıkmaktadır. Niğde Kınık höyüğünde yapılan arkeolojik 

kazılarda Helenistik periyoda ait bir dağ keçisinin kafasına tünemiş 
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kartalın mermer heykelleri bulunmuştur6. Bu heykel, yırtıcı bir 

hayvanın, av niteliğinde olan bir hayvana saldırısını betimleyen 

hayvan sembolizmini işaret etmektedir. 

3. DAĞ KEÇİSİ DAMGASININ TEKSTİL SANATINDA 

KULLANIMI 

Hayvan sembolizmi göçebe toplumların yaşam tarzlarını yansıtır ve 

dağ keçisi, at, geyik, kartal, boğa, yırtıcı kuşlar, pars gibi hayvanlar 

sanat eserlerinde en çok yer alan kültlerdir. Mücadele sahnelerinde 

yırtıcı hayvanların altında bulunanlar, genellikle geyik, dağ keçisi 

veya koyun gibi küçükbaş hayvanlardır. Sibirya’nın güneyinde yer 

alan bir numaralı Pazırık kurganında bulunan ahşaptan oyulmuş 

koşum takımlarının üzerinde, eğri kesim tekniğiyle (Turan, 2014: 50) 

yapılmış, at, geyik, dağ keçisi, grifon başları ve kartal motifleri 

hayvan üslûbunun en zengin örneklerini sunmaktadır.  

 

Resim 7. M.Ö. 5. yüzyıla tarihli Altın Elbiseli Adamın külahının üzerine 

yerleştirilen dağ keçisi boynuzlu kanatlı at figürü7 

                                                            
6 https://isaw.nyu.edu/news/hellenistic-finds-from-isaw2019s-excavations-at-nigde-

kinik-hoyuk-turkey 
7https://www.irfankaygisiz.com/2018/08/11/altin-elbiseli-turk-prensi-esik-kurgani-

issik-kurgani/  
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Hayvan üslubu sadece sanat eserlerinin üzerinde değil, aynı zamanda 

kurgandaki cesetlerin kolları üzerinde dövme olarak da görülmektedir. 

Alma-Ata’da bulunan İskitlere ait olduğu sanılan Issık’ta (Esik) bir 

kurganda baştan aşağı altın ile kaplanmış elbise ve başlık, o devirde 

yaşayan önemli kişilerin giyimleri ve kullandıkları aksesuarlar 

hakkında bilgi vermektedir. Külaha benzer kırmızı renkteki başlığın 

üzerinde yer alan dağ keçisi figürleri; boynuzlu, kanatlı iki at olarak 

betimlenmiştir (Resim 7). 

Eski Altay göçebelerinin kullandığı eyerler, günümüzde kullanılan 

eyerlerden epeyce farklılık göstermektedir. Keçeden yapılmış eyerler, 

bir yırtıcı hayvanın otçul bir hayvanı parçaladığını gösteren sahnelerle 

betimlenmiştir. Genellikle bu mücadele sahnelerinde, bir dağ keçisine 

veya geyiğine saldıran bir grifon veya aslan görülmektedir. Pazırık 

birinci kurganında bulunan M.Ö. 5. yüzyıla ait keçeden yapılmış 

eyerde, keçe üzerine simetrik bir şekilde yerleştirilmiş bir dağ keçisine 

saldıran grifon tasvir edilmiştir (Resim 8a). Kırmızı tabanlı yekpare 

keçe parçanın üzerine deri ile aplike edilmiş mücadele sahnesinde 

keçinin başı, grifona dönük biçimde yere yuvarlanmış, arka ayaklar 

yukarı dönük biçimde betimlenmiştir. Grifon ise, dağ keçisini 

boynuzundan gagasıyla yakalayarak, hayvanın hareket etmesini 

engellemeye çalışır bir izlenim vermektedir. Dağ keçisi, kumaş 

üzerinde gerçekçi bir tarzda işlenmiş olup, korumasız bir hayvanın, 

yırtıcı ve hayali bir hayvana karşı, nasıl amansız bir şekilde mücadele 

ettiğini çok net bir şekilde göstermektedir. Eyer üstünde bulunan 

hayvanların vücutlarındaki uzuvlar, detaylı olarak farklı renkteki deri 
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parçaların bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu renkler, 

mücadele sahnesine ritim vermiş ve hayvanların uzuvlarının 

birbirinden ayrılmasını sağlayarak, her iki hayvanın da detaylı bir 

şekilde görünmesini sağlamıştır.  

 
 a.  b.  

Resim 8. a. Pazırık 1. Kurganında M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen Keçe üzerine aplike 

edilen dağ keçisi ve Grifon mücadele sahnesi8 b. İskitlere ait dağ tekesi üzerinde 

ikili karşıtlık ilkesi Çince Yin-Yang, Türkçe Yarug-Kararıg (Bilgili, 2020: 32) 

 

Eyerin kısa kenarlarına, ayrı parçalar halinde aplike edilen ve atın her 

iki yanına gelecek şekilde tasarlanarak, sarkıtılan yine keçeden 

yapılmış altı adet madalyon, tasarımı daha dikkat çekici hale 

getirmiştir. Madalyonlar, gerçeğinden farklı bir biçimde soyutlanmış 

koyun başları ve boynuzlu kaplanlar ile süslenmiş olup, üzerlerine 

küçük altın metaller serpiştirilmiştir. Madalyonların çevresi at kılları 

ile saçak yapılmış ve böylece kompozisyon tamamlanmıştır. 

Eserlerde görülen hayvan mücadele sahnelerinde, özellikle av 

niteliğinde olan hayvanın, aldığı darbeler sonucunda, yüzündeki 

öldürülme duygusu gerçeğine yakın bir şekilde tasvir edilmiştir. 

Yırtıcı hayvanın korumasız hayvana saldırdığını betimleyen bu 

sahneler, o dönemin yaşam şartları, iklimi ve insanların hayvanlarla 

                                                            
8 https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-

collection/25.+Archaeological+Artifacts/879940 
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çok sıkı ilişki kurmaları ve onları çok iyi gözlemlemelerinden 

kaynaklanmaktadır. Bozkır sanatçısı, avlanan ve ona saldırıda bulunan 

hayvanın tüm fizyolojik özelliklerini doğadakine yakın bir biçimde 

tasvir etmiştir. Hayvanların gerçekçi bir şekilde yorumlandığı 

sahnelerde görülen ritim ve hareketlilik; farklı yönde çizgiler ve 

renkler, virgül, nokta ve yarım ay şekline benzer tasarım elemanları ile 

verilmeye çalışılmıştır. Bu da o dönemde yapılan eserlerin 

kompozisyonlarını durağan olmaktan kurtarmış, eserlerde belli bir 

sanatsal üslubunun var olduğunu ortaya çıkarmıştır. Göçebeliğin ve 

avcılığın şartları gereği hayatlarının çok büyük kısmını at üzerinde 

geçiren Türkler, bu hayvanlara daha rahat binebilmek için üzerine 

serdikleri keçeden yapılmış eyer takımlarında estetiğe çok önem 

vermişler ve bu süslemeyi yaparken altın ve deri kullanmayı tercih 

etmişlerdir. 

Pazirik kurganında bulunan keçe üzerine aplike edilmiş dağ keçileri 

ve İskit devrine ait Alma Ata’da kazılarda çıkarılan altından yapılmış -

hem “yer” hem de “gök” sıfatları olan-kutsal dağ keçisi figürleri 

üzerinde görülen Yin –Yang (yer –gök) sembolleri, evrenselliği 

yansıtmaktadır (Resim 8a-b). Yin-Yang motifi, tüm evreni ifade eden 

Tanrısal bir simgedir. Türklerin Kağanlık damgası olan dağ keçisi 

ikonografisi üzerine, Yaruk -Kararıg ilkesinin işlenmiş olması bu 

açıdan çok önemlidir. Çünkü bu, gök ve yer/su dikotomisidir ve aynı 

zamanda Yaruk ve Kararıg şeklinde ifade edilir ve zıtlıklar ilkesidir. 

Türklerdeki evren tasavvurları esas itibariyle bu dikotomiye 

dayanmaktadır (Çoruhlu, 2002: 163). 
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Keçi, yapısı itibarı ile Anadolu’da her türlü iklim ve tabiat şekillerine 

uyum sağlayan, sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı (Genç ve Okça, 2017: 

88) ve Anadolu’nun çok farklı bölgelerinde yaşayan Yörük ve 

Türkmenler için bakımı kolay ve yaşam şartlarına uygun bir 

hayvandır. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yarı göçebe olan bu 

toplumlarda keçinin eti, sütü ve kılı, ailelerinin geçimini sağlamak için 

oldukça önemlidir.  Dolayısıyla bu hayvandan elde edilen ürünler, 

ekonomik olarak kendilerine bir gelir kaynağı sunmaktadır. Türkmen 

ve Yörükler, yaşam tarzları gereği sütten; yoğurt, çökelek, tereyağı ve 

peynir elde ederek, keçi eti ile beslenirler. Yaylak -kışlak hayatı süren 

bu halklar; az yer kaplayan ve hafifliği sebebi ile kolay taşınabilen, 

daha çok keçi kılına dayalı ürünleri tercih ederler (Öz, 2019: 929). 

Keçinin Anadolu toplumları tarafından tüm sanat dallarında 

kullanılması olasılıkla bereket unsuru ve kutsal bir hayvan olarak 

görülmesi ile ilgilidir. Çünkü keçi onlar için hem ticari anlamda hem 

de kendi diet alışkanlıkları açısından çok önemlidir. Keçi, Anadolu’da 

üretilen birçok dokumada da süsleme unsuru olarak görülmektedir. 

Giriş bölümünde de belirtildiği gibi bu sembol, zaman içinde 

toplumdan topluma ve kültürden kültüre değişerek birçok eserde 

motife dönüşmüş ve birçok yörede bazen stilize edilerek bazen de 

gerçeğe yakın bir şekilde kullanılarak genellikle dokumalarda 

yardımcı motif olarak yerini almıştır.  
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Resim 9. Van-Hakkari yöresine ait Uğur Böcekli Sine İlikli Kilimi, 75 x 116 cm 

(Taş, 2012:128) 

 

Resim 10. Sivas halısında keçi ve aslan figürleri, 1944 (Deniz, 2007: 61) 

 

Van-Hakkâri ve Sivas halılarındaki keçi figürleri, bulundukları 

yörelerin sanat anlayışını yansıtmakta ve her biri birbirinden farklı bir 

üslup göstermektedir (Resim 9). Hakkâri kilimindeki keçi motifi 

geometrik bir üslupta yapılmış olup, keçinin kuyruk ve boynuz 
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kısımları birleşerek farklı bir görüntü oluşturmuştur. Buradaki tasarım, 

zaman içinde evrilerek bazen gerçekçi, bazen de soyutlanmış bir 

şekilde dokumalarda kullanılmaya devam etmiştir. Bu tasarım, Hunza 

Vadisi kayalarında görülen dağ keçisi çizimlerine oldukça yakındır 

(Resim 3). Kırmızı zeminli Sivas halısında ise, keçi figürleri doğada 

görüldüğü şekli ile dokumaya yansımıştır (Resim 10).  

 

 
 a.  b. 

 

Resim 10. a. Pamuklu kumaş üzerine ipek nakış, İran-Kafkasya, 18. Yüzyılın ilk 

yarısı, 135 x149 cm, David Koleksiyon9 

b. Mısır dönemine ait Koptik (Coptic) Tekstil, M.S. 5. – 6. Yüzyıllar, München 

Ägyptischen Müzesi10 

 

18. yüzyıl İran-Kafkas menşeli kumaşta, stilize edilmiş bitkisel 

süslemeler, geometrik motifler ve hayvanlar yoğun bir kompozisyon 

oluşturmaktadır. Yerel göçebe kültüründen ortaya çıkan bu kumaşın 

merkezinde kırmızı ve beyaz zeminli yıldız madalyonların içi ve dışı 

canlı renklerden oluşan motiflerle bezenmiştir. Kırmızı renkteki yıldız 

                                                            
9 https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/textiles/art/37-1969 
10 https://www.donsmaps.com/egyptcoptic.html 
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madalyonun içine yerleştirilen geometrik keçi figürleri, stilize edilerek 

dört yönde siyah ve beyaz renklerle belirtilmiştir. Burada keçilerin 

siyah ve beyaz renklerle gösterilmesi birbirlerine indirgenemeyen iki 

adet karşıt ilkenin veya iki zıt kutbun varlığını yani düalizmi işaret 

etmektedir. Ayrıca kumaşın merkezinde bulunan sekizgenin içinde ve 

dışında ejderlerin görülmesi bu düaliteyi açıkça ortaya koymaktadır 

(Resim 10a). Mısır dönemine ait M.Ö. 5. ve 6. yüzyıllara ait Koptik 

tekstilde ise Asur, Sümer, Urartu ve Hitit uygarlıklarının taş 

rölyeflerine benzer bir şekilde resimlenen bir sahne görülmektedir 

(Resim 10b). Ayrıca bu tekstildeki dağ keçisi figürü, o dönemde 

yaşayan insanların üslup ve sanat anlayışını net bir şekilde ortaya 

koymaktadır.  

SONUÇ 

Türk Dünyasının tamamında ve Anadolu’nun her yöresinde dağ keçisi 

/ tekesi kutsal sayılmıştır. Dağ keçisi damgası, Hun devrinde ortaya 

çıkarak, İskit ve Göktürk gibi medeniyetlerin sanat eserlerinde de 

kullanılmaya devam etmiş ve bazen gerçekçi bazen de soyutlanmış bir 

üslupta günümüze kadar gelmiştir. Eski Türk dünyasında kayalara 

kazınan dağ keçisi, her boya ve her medeniyete göre farklı bir şekilde 

tasvir edilmiştir. Koyun, koç ve keçi gibi hayvanların hemen hemen 

tüm sanat eserlerinde süsleme elemanı olarak bu kadar sık 

kullanılmasının nedenlerinden birisi de, göçebe hayat yaşayan 

toplumların inançlarına göre bolluk ve bereketi sembolize etmesidir. 

Dünyanın hemen hemen birçok bölgesinde kaya duvarları üzerine 

resimlenen tüm damgaları, en eskiden en yeniye doğru sınıflandırarak 
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birbirleri arasındaki ortak ve farklı yönleri karşılaştırıp, onlar 

arasındaki kültürel ve etnik ilişkileri ortaya koymak çok önemlidir. 

Çünkü Orta Asya’dan başlayarak, göçebe Türk kavimlerinin 

kullandıkları bu damgaların Anadolu’nun birçok bölgesinde stilize 

edilmiş şekilleriyle ifade edilmeleri tarihî, etnolojik ve folklorik 

açıdan büyük önem taşımaktadır. 

Dağ keçisi figürü Çuvaldar, Bayat, Kınık ve Karaevli boylarının 

eserlerinde soyutlanarak damga olarak kullanılmış ve zaman zaman 

değişerek orijinal şeklinden çok farklı bir şekle bürünmüştür. Burada 

bazı sorulara yanıt aramak gerekmektedir: 

1.Türk dünyasında çok sık görülen bu damga evrilerek niçin bu 

kadar değişmiştir? 

2.Sümer, Asur, Yunan, İskandinav, Hitit, Frig ve Mısır gibi antik 

uygarlıkların bu damgayı kullanmalarının sebepleri nelerdir? 

3.Bu damga, tüm uygarlıkların sanat eserlerinde en eski halinden 

yeniye doğru incelendiğinde, aralarındaki benzer ve farklı 

yönleri ortaya koyan faktörler nelerdir? 

4.Dağ keçisi figürünü kullanan medeniyetler arasında kültürel ve 

etnik ilişkiler nasıl açıklanabilir? 

Yukarıdaki sorulara yanıt bulabilmek için arkeolojik kazılarda ele 

geçirilen eserlerin üzerindeki damgaların coğrafi, folklorik, etnolojik 

özellikleri incelenmeli ve kültürler arasında etkileşimlerin nasıl bir 

şekilde gerçekleştiği konusunun izlerinin sürülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca herhangi bir sanat eserinde veya eşyada iz bırakma geleneği, 
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ulusallıktan çok toplumların varlıklarını devam ettiren evrensel bir 

özelliktir. Damgalar, tek bir millete ait değil, tüm ulusların ortak 

malıdır. Bu yüzden damgaların ortaya çıkış şekilleri, sebepleri, 

evrimleri ve neyi ifade ettiklerini ortaya çıkarmak için disiplinler arası 

akademik inceleme çalışmaları yapılması gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Araştırmamızın konusu Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan 

“Zamana Yolculuk” isimli dükkânda yer alan ahşap çeyiz 

sandıklarıdır3. Bu dükkân adeta ismiyle müsemma biçimde 

müşterilerini zamanda yolculuğa çıkarmakta ve onlarla tarihi ve sanat 

değeri olan birçok sanat eserini buluşturmaktadır. Zamana Yolculuk 

dükkânında farklı bölgelerden satın alınan ve bir yaşanmışlığı olan 

ahşap sandıklar, kapılar, taht, tavan göbekleri, mutfak dolapları, ayna 

çerçeveleri, saatler, kandiller, seramik, cam, toprak ve madeni birçok 

eser mevcuttur. Konumuz kapsamında incelenen “Zamana Yolculuk” 

dükkânında yer alan çeyiz sandıkları ilk olarak nitelik bakımından 

incelenmiş, benzer motif ve tekniklere sahip olanlar, üzerinde bezeme 

bulunmayanlar, çok yıprandığı için dönemsel özellikleri belirgin 

olmayanlar kapsam dışında bırakılmıştır. Bu bağlamda tespit edilen 16 

eserin fotoğrafları çekilerek ölçüleri alınmış ve çizimleri4 yapılmıştır. 

Metinde ilk olarak çeyiz, çeyiz kültürü ve çeyiz sandığına ilişkin 

bilgilere kısaca yer verilmiş, ardından “Zamana Yolculuk” adlı 

dükkândan seçilen çeyiz sandıkları ayrıntılı bir biçimde tanıtılmıştır. 

Bu örnekler yayınlarda karşılaşılan az sayıdaki diğer çeyiz 

sandıklarıyla ve başka eserlerle kıyaslanarak değerlendirilmiş ve bir 

sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmayı yapmaktaki en önemli 

amacımız, Türklerde çeyiz kültürü bakımından önemli olan çeyiz 

sandıklarını somut veriler üzerinden anlatmak ve gelecek kuşaklara bu 

kültürel unsurların aktarılmasını sağlamaktır. Diğer yandan 
                                                            
3 Yaptığımız çalışmalar boyunca her türlü kolaylığı sağlayan “Zamana Yolculuk” 

dükkânı sahibi Mustafa Erdoğan’a teşekkür ederiz. 
4 Çizimleri yapan Hüseyin Buğdaycı’ya teşekkür ederiz. 
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Anadolu’nun farklı illerinden satın alınarak getirilen, farklı şehirlerin 

kültürel özelliklerini bünyelerinde barındıran bu eserleri kayıt altına 

alarak, çeyiz sandıkları konusunda literatüre yeni bilgiler kazandırmak 

hedeflenmiştir. 

Ahşap sanatına ilişkin araştırmaların sayısı oldukça zengin olmakla 

birlikte, doğrudan çeyiz sandıklarının araştırıldığı yayınların sayısı 

yetersizdir. Bazı çalışmalarda farklı türden birçok ahşap eser 

anlatılırken, birkaç çeyiz sandığına yer verenler olmuştur. 

Araştırmaların bir kısmı yalnızca çeyiz ve çeyiz kültürüne ilişkin 

bilgiler içermekte, az sayıda çalışmada ise doğrudan çeyiz 

sandıklarına ilişkin bilgiler bulunmaktadır (Beydiz, 2014; Çavuşoğlu, 

2013; Özkan, 2012). Konumuz kapsamında incelenen çeyiz sandıkları 

daha önce herhangi bir yayında yer almamıştır.  

Çeyiz “gelin için hazırlanan her türlü eşya, cihaz” (Türk Dil Kurumu 

[TDK], 2021) olarak tanımlanmaktadır. “Arapça’da yolcunun, gelinin 

ve sefere çıkacak ordunun ihtiyaç duyacağı eşya, gıda maddesi, silah 

vb. malzemeler anlamına gelen cehâz (cihâz) kelimesinin Türkçe’ye 

çehiz ve çeyiz olarak geçtiği” kaynaklarda belirtilmektedir 

(Abdülazim ed-Dîb, 1993, C.8, s.296). Türklerde ve özellikle 

Anadolu’da oldukça zengin bir çeyiz kültürüyle karşılaşmak 

mümkündür. Çeyiz hazırlamaya bir kız çocuğunun doğduğu andan 

itibaren başlandığı ve bütün bunları hazırlamanın uzun bir zaman 

gerektirdiği “kız beşikte çeyiz sandıkta” atasözüyle dile getirilmiştir 

(Demir, 2017: 129). Bir anne, kızının çeyizini hazırlamaya kendi 

çeyizinden kızına aktardıklarıyla başlar ve sonrasında küçük yaşlardan 
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itibaren kız, kendi emeğiyle ve sanatsal bakış açısıyla örnek bir çeyiz 

hazırlamaya koyulurdu (Demir, 2017: 129). Bir çeyizde genel olarak 

oyalar, danteller, birçoğu işlemeli olan yatak takımları, mutfak 

takımları, halılar, kilimler, yastıklar, yorganlar, çoraplar, patikler, 

tülbentler vb. yer alır (Karakelle & Özbağı, 2019: 680). Ayrıca 

çeyizde gündelik hayatı kolaylaştıran bir takım kullanım eşyalarının 

yanı sıra, değerli kumaş ve giysiler ile mücevherat bulunmaktadır 

(Demir, 2017: 130). “Geçmişten geleceğe aktarılan bir miras” (Demir, 

2017: 130) olarak nitelendirilen çeyiz, ailelerin iktisadi durumlarını da 

ortaya koymaktaydı (Demir, 2017: 130). Çeyiz olarak hazırlanan 

birbirinden değerli her bir parçanın gelinin odasında sergilendiği ve 

Osmanlı saray düğünlerinde de çeyiz alayları yapılarak çeyizin halka 

gösterildiği bilinmektedir (Nutku, 1993, C.8: 297-298). En önemlisi 

ise bu çok değerli eserlerin bir sandıkta korunmasıdır. Esasen sandıkta 

korunan yalnızca elde üretilen birbirinden değerli işler değil, anneden 

çocuklarına ve torunlarına aktarılan gelenektir. Çeyiz sandığı evlilikle 

ilgili bir geleneğin kuşaklar arası aktarımının bir simgesidir. Kültürel 

değerler bünyesinde oluşturulan çeşitli kullanım eşyaları, yeni 

kurulacak bir yuvaya çeyiz sandığı aracılığıyla taşınmaktadır. 

“İçine çeşitli şeyler konulan, tahtadan yapılmış, kapaklı ev eşyası” 

(Türk Dil Kurumu [TDK], 2021) olarak tanımlanan ve evlerin 

başköşesine konulan çeyiz sandıkları (Demir, 2017: 131) genellikle 

ahşaptan yapılmıştır. Ahşaptan yapılmış bir kısım eserin tarihi tespit 

edilebilirken, üzerlerinde herhangi bir tarih ve usta bilgisi yer 

almadığından çeyiz sandıklarının hangi tarihlerden itibaren yapıldığını 

tespit etmek oldukça güçtür. Tarihsel seyrinin başlangıcı tam olarak 
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bilinmeyen çeyiz kültürünün Neolitik ve Tunç çağlarından bu yana 

var olduğu belirtilmektedir (Karakelle, 2008: 13). Hititler, Sümerler, 

Antik Yunanlılar, Firigler ve Lidyalılar döneminde de çeyize ilişkin 

bilgilerden bahsedilmektedir (Karakelle, 2008: 14-15). Türklerde ise 

çeyiz geleneğinin Orta Asya Türk geleneklerine dayandığı bilinmekte 

(Nas, 2018: 995), Selçuklu döneminde çeyiz sandığından 

bahsedilmektedir (Nutku, 1993, C.8: 297). Ancak günümüze ulaşmış 

mevcut bir Selçuklu çeyiz sandığı pek bilinmemektedir. Selhan Yalçın 

Usal, Avrupa’da Ortaçağ’da ve Rönesans’ta kullanılan sandığın, Türk 

evlerinde kullanımının Avrupa ile ilişkilerin arttığı 19. yüzyıldan 

itibaren yaygınlık kazandığını belirtmektedir (2010: 158). Günümüze 

ulaşan çeyiz sandıklarının çoğu 19-20. yüzyıllara aittir. 

1. ESERLERİN TANITILMASI 

1.1. Eser 1 

90x140x71 cm5 ölçülerindeki sandık, sedir ağacından dikdörtgen 

prizma şeklinde yapılmıştır. Üstten kapaklı olan sandığın dış kısmı 

yeşil renge boyanmıştır. Sandığın ön yüzü eninde altı, boyunda üç 

olmak üzere ahşap çıtalarla 18 eşit kareye bölünmüştür. Karelerin her 

birinin yüzeyi oyma tekniğinde “C” kıvrımlı dilimli kartuşlara 

ayrılmış, kartuşların ortasına daire şeklinde ahşap parçalar konulmuş 

ve dairelerin üzerine metalden yapılmış altı yapraklı çiçek şeklinde 

kabara çiviler çakılmıştır. Kenarlardaki boşluklara palmet benzeri 

motifler yerleştirilmiştir. Her bir karenin arasına yaklaşık 2 cm 

kalınlığındaki metal çıtalar çakılmış ve birleşme noktalarına birer, 

                                                            
5 Çalışmamızda eserlerin ölçüleri boy, en ve derinlik sıralamasıyla verilmiştir. 
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aralarına ikişer adet çiçek motifli kabara çivilerden yerleştirilmiştir. 

Sandığın iki kenarı ve kapağının üst kısmı da çıtalarla karelere 

bölünmüş, bu kısımlar süslemesiz olarak bırakılmıştır. Köşelerde yer 

alan kalın ahşap direkler aşağıya doğru uzatılarak sandığın ayakları 

oluşturulmuş, üst kısmında ise sandığı rahatça kaldırmaya yarayacak 

yarım daire biçimli başlıklar yapılmıştır. Sandığın kapağı ve gövdesi 

demirden yapılmış iki adet kilitle kapatılmaktadır. Kervan sandığı 

olarak ta bilinen sandık, İstanbul’dan satın alınmıştır. Yapım tarihi 

bilinmeyen sandığın ön yüzünde bulunan “C” kıvrımlarıyla 

oluşturulmuş dilimli kartuşlar ile Mevlâna Müzesindeki 1323 envanter 

numaralı Kur’ân-ı Kerîm’in 19. yüzyıla tarihlenen kapaklarında 

bulunan süsleme (Kara, 2015: 423-424) birebir benzer özellikler 

taşımaktadır. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde yer alan ve 19. 

yüzyıla tarihlenen bir ahşap kapı üzerinde de aynı kompozisyon 

görülmektedir (Kara, 2021: 260). Ayrıca evlerin tavanlarında da 

yaygın bir şekilde görülen bu tip bezemenin bir benzeri 1870 yılında 

yapılan Abdi Başara Evi’nde (Yıldırım & Hidayetoğlu, 2006: 336.) 

karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple sandığı yaklaşık olarak 19. yüzyıl 

ikinci yarısına tarihlendirmek mümkündür (Fotoğraf 1, Çizim 1). 
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Fotoğraf 1: Eser 1 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 

 

Çizim 1: Eser 1 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 

 

1.2. Eser 2 

 80x125x75 cm ölçülerinde ceviz ağacından yapılan sandık, kapak, 

ayaklar ve dikdörtgen prizma şeklindeki gövdeden oluşmaktadır. 

Kapağın kenarları gövdeye göre daha geniştir. Sandığın ön yüzü metal 
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çıtalarla yatayda 10, dikeyde altı olmak üzere toplamda 60 adet kareye 

bölünmüştür. Her bir metal çıtanın üzerine ikişer adet kabara çivi 

çakılmıştır. Bu karelerin kenarları yaklaşık ikişer cm kalınlığında sac 

malzemeyle çevrilerek üzerleri kazıma tekniğinde zikzak şeklinde 

süslenmiştir. Karelerin ortasına ise oldukça büyük ve çarkıfelek motifi 

şeklinde kabara çiviler yerleştirilmiştir. Sandığın kenarları ve alt kısmı 

metal çıtalarla sabitlenmiştir. Kapağın üstü ve sandığın yan kısımları 

da metal çıtalarla karelere bölünmüştür. Ayakları ahşaptan hafif 

kavisli olarak yapılmıştır. Ankara Etnografya Müzesinde Müdür 

Odasının 17. yüzyıla tarihlendirilen ahşap tavanı da bu şekilde 

çıtalarla karelere bölünmüş ve her bir karenin ortasına kabara çiviler 

çakılmıştır (Yavuz, 2014, s.12-16). Ancak biz elimizdeki bu kervan 

sandığının, 17. yüzyıldan bu yana devam eden bir bezeme anlayışıyla, 

19. yüzyıl başlarında yapılmış olabileceğini düşünmekteyiz (Fotoğraf 

2, Çizim 2). 

 

 

Fotoğraf 2: Eser 2 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 
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Çizim 2: Eser 2 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 

1.3. Eser 3 

50x100x48 cm ölçülerindeki sandık kapak, gövde ve ayaklardan 

oluşmaktadır. Çam ağacından dikdörtgen prizma şeklinde yapılan 

sandığın kapağının kenarları gövdeye göre daha geniştir. Sandığın ön 

yüzü sac levhalar ve kabara çivilerle süslenmiştir. Ortada anahtar 

deliğinin çevresinde çiçek motifi, altında altı kollu yıldız, iki yanında 

ise sacdan kesilerek yapılan mihrap ve onun ortasında yeşile boyanan 

kabara çivilerle yapılmış kandil motifleri işlenmiştir. Sandığın 

kenarları ve alt kısmı üçer adet palmet motifli saç levhayla yanlara ve 

alt kısma tutturulmuştur. Bunların arasında kabara çivilerle daire 

motifleri oluşturulmuştur. Sandığın kapağının iç kısmı boyama 

tekniğinde turuncu, yeşil ve siyah renkler kullanılarak bitkisel bir 

kompozisyonla süslenmiştir. Bu kompozisyonda iri kıvrık dallar 

arasında lale ve nar motiflerine yer verilmiştir. İstanbul’dan satın 
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alınan sandığın bir benzeri Hilal Aydın’ın çalışmasında (2007: 57) yer 

almaktadır. İncelediğimiz sandık, bezemelerinden dolayı 19. yüzyıla 

tarihlendirilebilir (Fotoğraf 3, 4, Çizim 3). 

 

 

Fotoğraf 3: Eser 3 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 

 

 

Fotoğraf 4: Eser 3 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 
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Çizim 3: Eser 3 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 

 

1.4. Eser 4 

50x80x48 cm ölçülerindeki sandık, dikdörtgen prizma gövdeye sahip 

olup üstten kapaklıdır. Çam ağacından yapılan sandığın dış kısmı yeşil 

renge boyanmıştır. Sandığın ön yüzü sac levhalarla ve kabara çivilerle 

süslenmiştir. Ortada ince uzun bir sac levha, iki yanında sacla 

yapılmış mihrap motifleri ve içinde kabara çivilerle yapılmış kandil 

motifleri görülmektedir. Sandığın kenarları sacdan kesilmiş parçalarla 

sabitlenmiştir. İstanbul’dan satın alınan incelediğimiz bu sandığın bir 

benzeri Hilal Aydın’ın araştırmasında (2007: 58-59) da 

bulunmaktadır. Mevcut sandık benzer örnekten de yola çıkılarak 19. 

yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 5, Çizim 4). 
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Fotoğraf 5: Eser 4 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 

 

 

Çizim 4: Eser 4 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 

 

1.5. Eser 5 

52x103x52 cm ölçülerindeki sandık, dikdörtgen prizma şeklinde olup, 

çam ağacından yapılmıştır. Kapak, gövde ve ayaklardan oluşan 

sandığın ön yüzünün kenarlarına dilimli çıtalar çakılmıştır. Ortada altı 
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kollu çiçeklerin yerleştirildiği altıgen bir bezeme panosu ve iki 

yanında dairesel formlu çarkıfelek motifleri görülmektedir. Motifler 

oyma tekniğindedir. Sandığın yan ve arka kısımları bezemesizdir. İki 

yanında metalden yapılmış tutma halkaları mevcuttur. Mersin’den 

alınan sandık 19. yüzyıl özellikleri göstermektedir (Fotoğraf 6, Çizim 

5). Sandığın ön yüzünün ortasındaki altıgen formlu bezemenin bir 

benzeri Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde bulunan Yukarı Kondu 

Mahallesi Camii’nin 1221/1806-1807 tarihli mihrabında (Küçük, 

2017: 46-55), çarkıfelek motiflerinin benzerleri ise Trabzon’un 

Dernekpazarı ilçesindeki 1219/1804-1805 tarihli Taşçılar Köyü 

Merkez Camii’nin taştan yapılmış mihrabında (Küçük, 2017. 56-64) 

ve 1235/1819-1820 tarihli Güney Kondu Mahallesi Camii’nin ahşap 

direklerinde (Küçük, 2017: 65-74) görülmektedir. Bu benzerliklerden 

yola çıkılarak incelenen çeyiz sandığını 19. yüzyıl başlarına 

tarihlendirmek mümkündür. 

 

 

Fotoğraf 6: Eser 5 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 
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Çizim 5: Eser 5 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 

1.6. Eser 6 

41x73x52 cm ölçülerindeki sandık, ceviz ağacından dikdörtgen 

prizma şeklinde yapılmış olup, kapak, gövde ve ayaklardan 

müteşekkildir. Sandığın ön yüzünün ortasında kenarları iç kısma 

doğru dilimlenmiş oval bir zemin üzerinde dalları kenarlara doğru 

kıvrılan ve uçlarında iri yaprakların bulunduğu bir ağaç motifi 

yerleştirilmiştir. Zemin oyma tekniğinde işlenen ağacın dallarının 

kıvrımları arasında çiçek motifleri görülmektedir. Hayat ağacı olarak 

nitelendirebileceğimiz ağacın gövdesinin iki yanına ise birer selvi 

ağacı yerleştirilmiştir. Sandığın köşelerinde yelpaze biçimli 

köşebentlere yer verilmiştir. Sandığın yan kısımları süslemesizdir. 

Antep’ten alınan sandık 19. yüzyılda yapılmış olmalıdır (Fotoğraf 7, 

Çizim 6). 
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Fotoğraf 7: Eser 6 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 

 

 

Çizim 6: Eser 6 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 

  

1.7. Eser 7 

50x96x44 cm ölçülerinde ceviz ağacından yapılan sandık, dikdörtgen 

prizma şeklinde olup, kapak, gövde ve ayaklardan oluşmaktadır. 

Sandığın ön yüzü zemin oyma tekniğinde bitkisel ve figürlü bir 

kompozisyonla bezenmiştir. ½ simetrik bir düzenlemeye sahip 

süslemenin ortasında vazodan çıkan ve köşelere doğru uzanan iri 
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kıvrım dallar ile üç yapraklı çiçek motifleri mevcuttur. Vazonun iki 

yanında, dalların üzerinde, başında adeta birer taç bulunan kuş 

motifleri yer alır. Yüzeydeki tüm motiflerin üzerinde ayrıca kazıma 

tekniği görülmektedir. Sandığın dört adet ayağının arasına hafif 

kavisli ahşap parçalar çakılmıştır. Antep’ten alınan sandık üzerindeki 

bezemelerden yola çıkılarak 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarına 

tarihlendirilebilir (Fotoğraf 8, Çizim 7). 

 

 

Fotoğraf 8: Eser 7 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 

 

 

Çizim 7: Eser 7 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 
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1.8. Eser 8 

57x89x32 cm ölçülerindeki sandık, ceviz ağacından dikdörtgen 

prizma şeklinde yapılmıştır. Sandık kapak, gövde ve ayaklardan 

müteşekkildir. Bu sandığın kapağı aşağıya doğru açılmaktadır. Kapak 

dikeyde üç bölüme ayrılarak bezenmiştir. Zemin oyma tekniğinde 

ortada dört yapraklı çiçekler, iki yanda ise dairesel bir yüzeyin içinde 

altı yapraklı çiçekler görülmektedir. Kapağın açılmasını önlemek için 

küçük bir ahşap parça ilave edilmiş ve demirden bir tutma halkası 

eklenmiştir. Kapağın altında ve üstündeki bordürler “X” şeklindeki 

motiflerle süslenmiştir. Sandığın köşelerinde dikey olarak bulunan 

kare prizma şeklindeki ahşap parçalar aşağıya doğru uzanarak aynı 

zamanda ayak görevini de üstlenmektedir. Mersin’den alınan sandık 

süsleme kompozisyonundan dolayı 19. yüzyıla tarihlendirilebilir 

(Fotoğraf 9, Çizim 8). 

 

 

Fotoğraf 9: Eser 8 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 
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Çizim 8: Eser 8 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 

 

1.9. Eser 9 

37x64x32 cm ölçülerindeki sandık, kapak, dikdörtgen prizma şeklinde 

gövde ve ayaklardan oluşmaktadır. Ceviz ağacından yapılan sandığın 

ayakları kenarlardaki dikey ahşapların aşağıya doğru uzatılmasıyla 

oluşmuştur. Kapağın kenarları gövdenin dışına taşacak büyüklüktedir. 

Sandığın ön yüzü kazıma tekniğinde geometrik bir kompozisyonla 

süslenmiştir. Bu kompozisyonda ilk olarak “X” şeklindeki bir motif 

ikişer sıra uygulanarak dikdörtgen bir alan oluşturulmuş ve dikeyde 

iki parçaya bölünmüştür. Her iki bölümün ortasında etrafı üçgen 

motifleriyle çevrelenen daire formlu göbekler mevcuttur. Bu 

göbeklerin ortasında ise altı yapraklı çiçek motiflerinin yerleştirildiği 



 
46 SANAT VE İLETİŞİM: TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR 

bir altıgen pano bulunmaktadır. Sandığın yatay ve dikey kenarları da 

yine “X” motifleriyle doldurulmuştur. Mersin’den alınan sandığın 

yapım tarihi bilinmemektedir. Sandıkta yer alan etrafı daire, ortası 

altıgen formlu bezemenin hemen hemen aynısı Trabzon’un 

Dernekpazarı ilçesindeki Yukarı Kondu Mahallesi Camii’nin 

mihrabında (Küçük, 2017: 46-55) yer almaktadır. Motiflerin 

benzerliğinden dolayı sandığı 19. yüzyıl başlarına tarihlendirebiliriz 

(Fotoğraf 10, Çizim 9). 

 

Fotoğraf 10: Eser 9 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 

 

 

Çizim 9: Eser 9 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 
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1.10. Eser 10 

28x66x32 cm ölçülerindeki sandık, dikdörtgen prizma şeklinde olup, 

ceviz ağacından yapılmıştır. Kapak, gövde ve ayaklardan oluşan 

sandığın ön yüzü dikey olarak çakılan ahşap bir çıtayla ikiye 

ayrılmıştır. Her iki bölümün ortasında eşkenar dörtgen biçimli göbek 

kısımları yer almaktadır. Bu göbeklerin tam ortasında kabara çiviler 

dikkati çeker. Köşelerde çıtalar çakılarak oluşturulan üçgen biçimli 

köşebentlere yer verilmiştir. Sandığın ön yüzündeki bezemenin bir 

benzeri, 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl başlarına tarihlenen Akseki 

Belenalan Köyü Camii (Büyükkal, 2019: 116) giriş kapısında 

karşımıza çıkmaktadır. Antep’ten getirilen sandığın tarihi 

bilinmemekle birlikte bu benzerlikten yola çıkılarak 19. yüzyıl sonu 

20. yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülebilir (Fotoğraf 11, Çizim 10). 

 

 

Fotoğraf 11: Eser 10 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 
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Çizim 10: Eser 10 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 

 

1.11. Eser 11 

55x100x41 cm ölçülerindeki sandık, ceviz ağacından dikdörtgen 

prizma şeklinde yapılmıştır. Kapak, gövde ve ayaklardan oluşan 

sandığın kapağı hafif bombelidir. Sandığın ön yüzü ve kapağın üzeri 

kadife kumaşla kaplanarak üzerine ince sac levhalar çakılmıştır. Ön 

kısım üç bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler önce bordo renkli kadife bir 

kumaşla kaplanmış, ardından her bir bölümün kenarlarına üzerinde 

elips şeklinde geometrik şekillerin ve uç kısımlarında palmet 

görünümlü motiflerin yer aldığı sac çakılmıştır. Bu motifler ajur 

tekniğindedir. Ortadaki bölümün üst kenarında ise bitkisel motiflere 

yer verilmiş ve çiçeklerin ortasına yeşil renkli iki taş kakılmıştır. 

Sandığın kapağının üzeri ön yüzle aynı biçimde süslenmiştir. Kapak 

gövdeye iki kilitle bağlanmaktadır. Sandığın iki yan kısmı bordo 

renkli deriyle kaplanarak dikey kenarlarına sac çakılmıştır. Bu 

kısımların üzerinde kazıma tekniğinde dairesel bir form oluşturulup 

içine altı yapraklı bir çiçek yerleştirilmiştir. Çiçeğin ortasına ve 
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uçlarına kabara çiviler çakılmıştır. Yine burada demirden yapılmış 

tutma kulpları yer almaktadır. Sandığın ayakları dört köşede olup, 

daire formludur. İzmir’den alınan sandık üzerindeki motiflerden 

dolayı 19. yüzyıla tarihlenebilir (Fotoğraf 12, Çizim 11). 

 

 

Fotoğraf 12: Eser 11 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 11: Eser 11 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 
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 1.12. Eser 12 

56x97 cm ölçülerinde ceviz ağacından yapılan sandık, kapak, 

dikdörtgen prizma şeklindeki gövde ve ayaklardan oluşmaktadır. 

Sandığın kapağı üstten açılmakta olup, ön yüzde bir anahtar deliği 

bulunmaktadır. Zemini yeşil renge boyanan sandığın ön yüzü dikeyde 

dört bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlerden kenarlardaki ikisi, 

ortadakilerden metal bir levha çakılarak ayrılmış, kenarlardaki 

dikdörtgen bölümlerin zemini sarıya, ortadakiler ise siyaha 

boyanmıştır. Kenarları dilimli bu dikdörtgen yüzeylerin içinde 

natüralist üslupta çiçekler resmedilmiştir. Kaidesi ve kulpları bulunan 

şişkin gövdeli bir vazoya, sarı, kırmızı ve mor renkli güller ve 

goncalar yerleştirilmiştir. Dikdörtgen alanın köşelerinde kırmızıya 

boyanan geometrik şekiller oluşturulmuştur (Fotoğraf 13). İzmir’den 

getirilen elimizdeki bu sandığın natüralist anlayışla yapılan bezeme 

kompozisyonu, 1297/1879-80 tarihli bir sandığın kapağının içinde, 

natüralist üslupta vazoda çiçeklerin resmedilmesi (Karaçağ, 2011: 

251-252) bakımından benzerlik göstermektedir. Sandık bu 

benzerlikten dolayı 19. yüzyıl sonlarına tarihlendirilebilir. 

 

Fotoğraf 13: Eser 12 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 
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1.13. Eser 13 

52x90 cm ölçülerindeki sandık, dikdörtgen prizma şeklindeki gövde, 

kapak ve ayaklardan müteşekkildir. Ceviz ağacından yapılan sandığın 

dış kısmı koyu yeşile boyanmıştır. Sandığın ön yüzünün ortasında beş 

yapraklı çiçeklerden oluşan bir demet ve bu demetten yukarıya doğru 

çıkarak ikiye ayrılan yapraklı dallar görülmektedir. Dalların bitiş 

kısımları buğday başağı görünümündedir. Bu motif sandığın ön 

yüzünü ikiye ayırmaktadır. Bu yüzün iki yanında aynı motifler 

kullanılarak daire formları elde edilmiş, her iki dairenin ortasına dallar 

üzerinde beş yapraklı çiçekler yerleştirilmiştir. Bunun etrafında yine 

aynı biçimde ikinci bir daire daha oluşturulmuştur. Aralarda dış 

kısımlarda farklı renklerle çizgisel olarak daireler oluşturulmuştur. 

Motiflerde sarı, kırmızı, bordo, kahverengi ve siyah renkler hâkimdir. 

Yapım tarihi bilinmeyen sandık, motiflerinden yola çıkılarak 19. 

yüzyıla tarihlendirilebilir (Fotoğraf 14). 

 

 

Fotoğraf 14: Eser 13 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 

 



 
52 SANAT VE İLETİŞİM: TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR 

1.14. Eser 14:  

32x69x39 cm ölçülerindeki sandık, dikdörtgen prizma gövdelidir. 

Kapak, gövde ve ayaklardan oluşan sandık ceviz ağacından 

yapılmıştır. Edirnekâri tekniğiyle bezenen sandığın ön ve yan 

kısımlarında zemin koyu yeşile boyanmıştır. Sandığın ön yüzünün 

ortasında ve köşelerinde bitkisel motiflerden oluşan bir kompozisyon 

görülmektedir. Ortada kırmızı renkli ve dört yapraklı bir çiçek, yatay 

ve dikey eksenlerde bu çiçekten çıkarak uzayan dallar, yeşil yapraklar 

ve aralarında yine çiçekler bulunmaktadır. Tüm bu motiflerin etrafı 

beyaz renkle konturlanmıştır. Köşelerde ise beyaz renk kullanılarak 

dört yapraklı bir çiçek ve kıvrım dallardan oluşan bir süsleme göze 

çarpar. Sandığın iki yan yüzünde köşelerdeki motifler aynen tekrar 

edilirken, ortada turuncu renkli çiçekten çıkan ve yukarıya doğru 

uzanan kıvrım dallar ve çiçekler görülmektedir. Sandığın kapağının 

kenarları bir bordür şeklinde süslenmiştir. Bordürün kenarlarında sarı 

ve siyah renkle sınırlar belirlenmiş ortada ise bitkisel bir 

kompozisyona yer verilmiştir. Sarı renkle yapılan kıvrım dallar 

arasında ortası maviye, yaprakları beyaza boyanan dört yapraklı 

çiçekler mevcuttur. Sandığın kapağı metal bir kilitle gövdeye 

bağlanmış, ayakları ise kavisli bir biçimde tasarlanmıştır. Ege 

bölgesinden getirilen sandık, boyama tekniği ve süsleme 

kompozisyonu bakımında 19. yüzyıl özelliği göstermektedir (Fotoğraf 

15, 16, Çizim 12). 
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Fotoğraf 15: Eser 14 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 

      

 

Fotoğraf 16: Eser 14 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 
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Çizim 12: Eser 14 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 

   

1.15. Eser 15 

Sedir ağacından dikdörtgen prizma şeklinde yapılan sandık, 51x80x43 

cm ölçülerindedir. Sandık kapak, gövde ve ayaklardan müteşekkildir. 

Edirnekâri tekniğinde süslenen sandığın dış kısmı yeşile ve üzerindeki 

bezemeler turuncuya boyanmıştır. Sandığın ön dış yüzünün ortasında 

kapalı formda rumi ve palmet motifleriyle yapılmış şemse görünümlü 

bir göbek yer almaktadır. Ortada dört adet palmet motifinin sapları 

birbirine bağlanmış, palmetleri çevreleyen rumi motifleriyle ortada 

kapalı form oluşturulmuştur. Bu formun kenarlarına rumiler, yatay ve 

dikey uçlarına ise birer palmet motifi yerleştirilmiştir. Köşebentler her 

köşeye bir palmet ve iki yanına birer rumi motifi gelecek biçimde 

yerleştirilmiştir. Yine bu yüzeyde kabara çivilerin çakıldığı 

görülmektedir. Sandığın diğer dış yüzeyleri süslemesiz olarak 

bırakılmıştır. Sandığın kapağının iç kısmında Edirnekâri tekniğinde 

fırkateyn benzeri bir savaş gemisi betimlemesi yapılmıştır. Arka 
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zeminde uçuk sarı bir renk kullanılmıştır. Denizin rengi gri tonlarında 

olup, geminin hareketinden kaynaklı su kabarcıkları görülmektedir. 

Denizde yol alan siyah renkli gemi iki direkli ve bacalı olup, bacadan 

dumanlar tütmektedir. Geminin pruva direğinin tepesinde ve 

pupasındaki direkte Birleşik Krallık bayrakları görülmektedir. 

İzmir’den satın alınan bu eser, boyama tekniğindeki savaş gemisinden 

dolayı 19. yüzyıl sonları 20. yüzyılın başlarına tarihlendirilebilir 

(Fotoğraf 17, Çizim 13). 

 

 

Fotoğraf 17: Eser 15 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 
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Çizim 13: Eser 15 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 

 

1.16. Eser 16 

46x107x48 cm ölçülerindeki sandık, dikdörtgen prizma biçimlidir. 

Kapak gövde ve ayaklardan oluşan eser, Edirnekâri ve çakma 

tekniğiyle bezenmiştir. Ceviz ağacından yapılan sandığın dışı yeşil 

renge boyanmıştır. Ön yüzünün ortasında çakma tekniğinde yapılmış 

kenarları “C” kıvrımlı olan ikizkenar dörtgen şeklinde bir göbek 

görülmektedir. Bu göbeğin ortası turuncu renge boyanmış, onun da 

ortasına yine çakma tekniğinde daha küçük bir ikizkenar dörtgen 

göbek yerleştirilmiştir. Yatay biçimli olarak yerleştirilen göbeğin 

kenarlarında yapraklı kökten çıkan gül motifleri bulunmaktadır. 

Sandığın köşelerinde siyah, sarı ve turuncu renkler kullanılarak iri 

kıvrımdallar ve “C” kıvrımlarıyla yapılmış köşebentler mevcuttur. 

Sandığın kapağının iç kısmında kırmızı, yeşil ve mavi renklerle 

boyanarak, fazla özenilmeden daire ve etrafında kıvrım dallardan 
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oluşan bir bezeme yapılmıştır. Eser süsleme tekniği ve motifleri 

bakımından 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilebilir 

(Fotoğraf 18, Çizim 14). 

 

 

Fotoğraf 18: Eser 16 (Havva Çayır Zıvlak. 2020) 

 

 

Çizim 14: Eser 16 (Hüseyin Buğdaycı. 2020) 
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2. DEĞERLENDİRME 

Araştırmamızda Konya’nın Beyşehir ilçesinde hurdalık olarak 

nitelendirilen “Zamana Yolculuk” isimli bir dükkânda bulunan çeyiz 

sandıkları ele alınmıştır. Burada incelediğimiz örneklerin dışında 

başka sandıklarda bulunmakla birlikte, form, teknik ve süsleme 

açısından benzerlik taşıyanlar kapsam dışı bırakılmıştır. Toplam 16 

adet ahşap sandık, malzeme, teknik, form ve süsleme açısından 

ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Eserlerin üzerinde herhangi bir 

kayıt bulunmadığından yapım tarihleri ve usta bilgilerine 

ulaşılamamıştır. Esasen taşınır kültür varlıkları içinde 

değerlendirdiğimiz bu tarz eserlerin yapım yerini de kesin olarak 

belirlemek mümkün değildir.  

2.1. Malzeme ve Teknik 

Araştırmamıza konu olan tüm örneklerin ana yapım malzemesi 

ahşaptır. Ahşapta ceviz (Fotoğraf 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18), 

sedir (Fotoğraf 1, 17) ve çam (Fotoğraf 3, 5, 6) türleri tercih edilmiştir. 

Bunun dışında eserlerin bir kısmında bezeme kompozisyonlarının 

oluşturulmasında sac malzeme (Fotoğraf 2, 3, 5, 12, 13) ve metalden 

yapılmış kabara çiviler (Fotoğraf 1, 2, 3, 5, 11, 12) önemli bir yer 

tutar. Çivinin hem inşai hem de tezyini bir malzeme olarak maden, 

ahşap, çini ve alçıdan yapılan eserlerde kullanıldığı bilinmektedir 

(Önge, 1988: 80-87). Bir eserde ise farklı bir malzeme olarak sandığın 

ön yüzü ve kapağının üzerinin kadife kumaşla, yan kısımlarının ise 

deriyle kaplandığı ve süslemesinde kabara çivilere ilaveten renkli 
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taşların kullanıldığı görülür (Fotoğraf 12). İki eserde metal çıtalar 

sandığın ön yüzünü karelere bölerek kompozisyonu 

şekillendirmektedir (Fotoğraf 1, 2). Eserlerin bir kısmının iki yanında 

ve ön kısmında tutma halkaları, bir kısmında ise kilit kısımları 

metalden yapılmıştır. 

İncelenen eserlerde zemin oyma, kazıma, kakma, çakma, edirnekâri 

(boyama), kaplama (yapıştırma), ajur (delik işi) ve dövme olmak 

üzere farklı tekniklerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bazı eserlerde 

birden fazla tekniğe rastlanmaktadır. Zemin oyma tekniğindeki 

eserlerin bazıları oldukça yüzeysel olmakla birlikte (Fotoğraf 1, 9), bir 

kısmı biraz daha derin oyma şeklindedir (Fotoğraf 6, 7, 8). Kazıma 

tekniği bir örnekte kabarık haldeki motiflerin üzerine yapılırken 

(Fotoğraf 8), bir örnekte tüm motifler doğrudan zemin üzerine kazıma 

olarak yapılmıştır (Fotoğraf 10). Çakma tekniği iki eserde karşımıza 

çıkmaktadır. Bunlardan birinde ortadaki göbek (Fotoğraf 18), 

diğerinde ise ortadaki göbeklere ilaveten köşeler ahşap parçaların 

çakılmasıyla oluşturulmuştur (Fotoğraf 11). Ayrıca kabara çivilerinde 

süsleme amaçlı olarak yüzeye çakıldığı görülmektedir (Fotoğraf 1, 2, 

3, 5, 11, 12). Çeyiz sandıklarında sıkça kullanılan tekniklerden biri de 

Edirnekâri (boyama) tekniğidir. Bu teknikte yapılmış sandıklarda 

konu olarak daha çok natüralist çiçekler ve mimari eserler tercih 

edilmiştir (Karaçağ, 2011: 248-256). Konumuz kapsamında incelenen 

beş eserin gövdelerinin dış yüzünde (Fotoğraf 13, 14, 15, 17, 18), üç 

eserin ise kapağının iç yüzünde (Fotoğraf 4, 17, 18) Edirnekâri tekniği 

karşımıza çıkmaktadır. Bu sandıklarda natüralist çiçekler, barok-
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rokoko üslubuna uygun motifler, rumi ve savaş gemisi (Fotoğraf 17) 

gibi farklı motif ve kompozisyonlar işlenmiştir. Isı ve nem gibi iklim 

koşullarından korumak amacıyla zaman zaman ahşap sandıkların 

farklı türden malzemelerle kaplandığı bilinmektedir (Kaya, 2014: 51). 

Örneklerimizden birinin yüzeyi kadife kumaşla ve deriyle 

kaplanmıştır (Fotoğraf 12). Bütün sandıkların kenarlarının 

birleştirilmesinde kullanılan menteşeler ve kilit kısımları dövme 

tekniğinde demirden yapılmıştır. 

2.2. Form ve Fonksiyon  

Ele alınan eserlerin tamamı dikdörtgen prizma şeklinde olup, hepsi 

kapak, gövde ve ayaklardan oluşmaktadır. Yalnızca bir sandığın kapak 

kısmı ön yüzdedir ve aşağıya doğru açılmaktadır (Fotoğraf 9). 

Diğerlerinin tamamı üstten açılıp kapanmaktadır. Gövdeleri açısından 

değerlendirildiğinde kervan sandıkları olarak nitelendirilen iki eserin 

boyutları diğerlerinden daha büyüktür (Fotoğraf 1, 2). Sandıkların 

büyüklüğü gelinin farklı bir bölgeye gidecek olması ve daha fazla 

eşyayı taşıyabilme düşüncesiyle açıklanabilir. Eserlerin birkaçı ise çok 

küçük boyutlardadır. Bu tarz sandıkların ise daha ziyade, başörtüsü, 

seccade gibi gündelik birtakım eşyaları koymaya yaradığı 

düşünülebilir (Fotoğraf 9, 10, 11). Bunların dışında kalan sandıkların 

orta boyutlu olduğu gözlenmiştir. Eserlerin ayakları incelendiğinde bir 

kısmı dikey, bir kısmı yatay formdadır. 
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2.3. Süsleme 

Konumuz kapsamında incelenen sandıkların tümünde ön yüzlerin 

süslendiği görülmektedir. Ayrıca iki örnekte yan yüzler (Fotoğraf 12, 

16), bir örnekte kapağın üst kısmı (Fotoğraf 12), üç örnekte ise 

kapağın iç kısmı (Fotoğraf 4, 17, 18) süslenmiştir. Sandıklardan 

hiçbirinin arka yüzünde süsleme yer almaz. Bir kısım sandıkta, cilt 

sanatında, halılarda ve ahşap tavanlarda yaygın biçimde gördüğümüz 

şemse (göbek), köşebent ve kenar bordürü uygulanmıştır. Eserlerde 

bezeme kompozisyonu olarak geometrik, figürlü, bitkisel ve nesneli 

motifler kullanılmıştır.  

Geometrik bezemede daire (Fotoğraf 1, 6, 9, 10, 14), üçgen (Fotoğraf 

11), kare (Fotoğraf 1, Fotoğraf 2), eş kenar dörtgen (Fotoğraf 11, 18), 

altıgen (Fotoğraf 10), altı kollu yıldız (Fotoğraf 3) ve çarkıfelek 

motifleri (Fotoğraf 6) görülmektedir. Mimaride ve gündelik kullanım 

eşyalarında stilize biçimde karşılaşılan çarkıfelek (Sert & Susuz, 

2018: 163), gamalı haç (svastika) motifinden gelişmiştir (Çetin, 2017: 

356). Birçok kültürde güneşi simgeleyen ve ateş unsuru ile 

ilişkilendirilen çarkıfelek, aynı zamanda mistik güç, tılsım ya da 

muska olarak ta nitelendirilmiştir (Avşar, 2010: 122). İkonografik 

olarak yaşamın sürekliliğini ve dönüşümü ifade etmesinin (Avşar, 

2010: 122) yanı sıra gündelik kullanım eşyalarında iyilik ve bereket 

sembolü olarak ta kullanılmıştır (Çetin, 2017: 358). 

Figürlü bezeme yalnızca bir sandıkta karşımıza çıkmaktadır. Bu 

sandıkta ön yüzde başında taç olan iki kuş figürüne yer verilmiştir 
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(Fotoğraf 8). Türklerde kuş figürü ölen kişinin ruhunu, ruhun göklere 

yükselişini (Çeşmeli, 2015: 70) ve cenneti (Çatalbaş, 2011: 53) 

sembolize etmektedir. Kuş figürü yaklaşık 70 yıllık tarihi geçmişi 

bulunan Antalya-Gazipaşa Çeyiz Sandıklarında da görülmektedir 

(Özkan, 2012: 51-57). 

Sandıklarda bitkisel bezemeye de yer verilmiştir. İslamiyet öncesinde 

ve sonrasında Türk süsleme sanatında en çok kullanılan motiflerden 

biri ağaçtır. Tanrının yeryüzündeki sembolü (Ağaç & Sakarya, 2015: 

3) olarak görülen ağaç, türeyiş efsanelerinde sıkça karşımıza 

çıkmaktadır (Yurteri & Ölmez, 2008: 1447). Ölümsüzlüğün sembolü 

olan hayat ağacı (Ağaç & Sakarya, 2015: 13; Yurteri & Ölmez, 2008: 

1449) ise araştırmamızda yer alan eserlerden birinde, kolları 

neredeyse sandığın bütün ön yüzeyini kaplayacak biçimde merkeze 

yerleştirilmiştir (Fotoğraf 7). 

Gerçek anlamda sevgiyi ve sevgiliyi, tasavvufi anlamda Hz. 

Muhammed (S.A.V)’i (Süme, 2017: 106), mitolojik hikâyelerde aşkı, 

büyüyü, kusursuz güzelliği ve mükemmelliği temsil eden gül (Can, 

2019: 53), yine Türk sanatında en çok kullanılan motiflerden biri 

olmuştur. Araştırmacılar gülün yeni açmış halinin gençliğin, tazeliğin 

ve baharın, dikenli dallarının ise hayatın zorluklarının simgesi 

olduğunu ifade etmektedirler (Karafakı & Çetinkaya, 2016: 18). 

İncelenen eserlerden birinde ortadaki göbeğin dört kenarına yapraklı 

kökten çıkan güller resmedilmiştir (Fotoğraf 18). Bir diğerinde ise 

(Fotoğraf 13) kulplu ve kaidesi olan bir vazonun içinde güller 

görülmektedir. Vazoda çiçek motifi Antalya-Gazipaşa (Özkan, 2012: 
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51-57), Diyarbakır (Çavuşoğlu, 2013: 49-50) ve Hatay (Çayan, 2017: 

214) çeyiz sandıklarında da yer almaktadır. Bunların dışında eserlerde 

palmet, rumi (Fotoğraf 17), lale (Fotoğraf 4), kıvrık dalların taşıdığı 

üç, beş ya da altı yapraklı çiçekler (Fotoğraf 9, 14, 15) ve barok-

rokoko tarzı kıvrık dallar (Fotoğraf 18) mevcuttur. Edirnekari 

tekniğiyle bezenen sandıklarda bitkisel bezemenin daha natüralist bir 

anlayışla ele alındığı gözlenmektedir. 

Sandıklardan beşinde nesneli süslemeye yer verilmiştir (Fotoğraf 3, 5, 

8, 13, 17). İki eserde mihrap formu içinde ışığın ve aydınlığın sembolü 

olarak kandil motifleri (Fotoğraf 3, 5), iki eserde vazo kullanılmıştır 

(Fotoğraf 8, 13). İzmir’den getirilen sandıkta ise eserin kapağının 

içinde hareket halinde, dumanı tüter vaziyette ve üzerinde Birleşik 

Krallık’a ait iki adet bayrak bulunan bir savaş gemisi mevcuttur 

(Fotoğraf 17). Sandığın kapağında yabancı uyruklu bir gemi tasvir 

edilmesine karşılık, ön yüzünde rumi motiflerinin bulunması dikkat 

çeker. İncelediğimiz sandıktaki gemi tasvirinin benzerlerini Mustafa 

Gürbüz Beydiz’in çalışmasındaki eserlerde de görmek mümkündür 

(Beydiz, 2014, s.11-22). Bu çalışmadaki bir eserin üzerinde de Yunan 

bayrağı görülmektedir (Beydiz, 2014: 18). Artvin’in Borçka ilçesi, 

Muratlı (Maradit) Köyü Camii’nin 1263/1846-1847 tarihli minberinin 

yan aynalığında da bir gemi tasvirine yer verilmiştir (Taşkan, 2011: 

32-33). Bu tarih gemi tasvirlerinin 19. yüzyıldan itibaren farklı 

türlerdeki sanat eserleri üzerinde yaygın biçimde yer aldığının bir 

göstergesidir. 
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SONUÇ 

Çeyiz, çeyiz geleneği ve çeyiz sandıkları toplumların yaşam 

biçimlerini, duygu ve düşünlerini, coğrafi ve ekonomik koşullarını en 

iyi yansıtan kültürel unsurların başında gelir. Somut olmayan kültürel 

miras çerçevesinde değerlendirilen çeyiz kültürü, kuşaklar arasında 

aktarılırken çeyiz sandıkları oldukça önemli bir taşıyıcı unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kız çocukları için daha doğdukları andan 

itibaren başlanarak, evleninceye kadar olan süreçte yeni yuvasında 

kullanılmak üzere birçok şey hazırlanır ve hazırlanan bu çeyizler 

genellikle ahşaptan yapılan sandıklarda korunurdu. Bu bağlamda Türk 

toplumunda kültürel unsurların sonraki kuşaklara aktarılmasında 

oldukça önemli bir payı olan çeyiz sandıkları, günümüzde farklı 

malzeme ve tekniklerle az da olsa üretilmeye ve kullanılmaya devam 

edilmektedir. Müzelerin depolarında da zaman zaman görülebilen 

çeyiz sandıkları, kullanılmış eşyaların satıldığı yerlerde de karşımıza 

çıkabilmektedir. Günümüzde her ne kadar çeyiz sandıklarının 

kullanımı azalsa da bu çalışmayla, sandıkların halen alınıp satıldığı ve 

tamamen ortadan kalkmadıkları gözler önüne serilmektedir. 

Türk çeyiz gelenekleri kapsamında oldukça önemli olan çeyiz 

sandıklarını ele aldığımız bu çalışmada; Konya’nın Beyşehir ilçesinde 

bulunan “Zamana Yolculuk” adlı dükkândaki 16 adet çeyiz sandığı 

ayrıntılı bir biçimde analiz edilmiş ancak üzerlerinde herhangi bir 

kayıt bulunmadığından yapım tarihlerini ve ustalarını tespit etmek 

mümkün olmamıştır. Motif özelliklerinden ve başka eserlerle olan 

benzerliklerinden yola çıkılarak incelenen çeyiz sandıklarının 19. 
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yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarını kapsayacak bir tarihsel 

süreçte yapıldıkları anlaşılmıştır. Geç dönem Osmanlı eserleri 

olduğunu tespit ettiğimiz bu çeyiz sandıklarının tamamının ahşap 

malzemeden yapıldığı, ilaveten üzerlerinde sac, kumaş ve deri 

malzemelerin de kullanıldığı görülmüştür. Eserlerde ahşap sanatında 

kullanılan zemin oyma, kazıma, kakma, çakma, edirnekâri (boyama), 

kaplama (yapıştırma), ajur (delik işi) ve dövme gibi çeşitli tekniklerle 

yapılmış geometrik, figürlü, bitkisel ve nesneli motiflerin kullanıldığı 

zengin bir bezeme kompozisyonuyla karşılaşılmıştır. Mevcut 

sandıklar üzerinde yer alan hayat ağacı, gül, lale, kuş, çarkıfelek ve 

kandil gibi ikonografik anlamı olan motiflerin kullanımı sandıklara 

soyut anlamların da yüklendiğini göstermektedir.  

Günümüzde eğitim seviyesinin artmasıyla ters orantılı bir biçimde 

gelenekler ve kültürel değerlerin genç nesile aktarım oranının düştüğü 

gözlenmektedir. Tarihte Türkler arasında oldukça yaygın olan çeyiz 

kültürünün giderek kaybolmaya başlaması, ona bağlı olarak gelişen 

çeyiz sandıklarının da zaman içinde yapımının azalmasına yol 

açmıştır. Bu sebeple bir ailede ve toplumda geçmişle gelecek arasında 

köprü vazifesi gören çeyiz kültürü ve çeyiz sandıkları günümüzde yok 

olmaya yüz tutmuştur. Bu çalışmayla; yok olmaya yüz tutmuş bu tür 

sanat eserlerini kayıt altına alarak niteliklerini ortaya koymak, 

korunmaları ve gelecek kuşaklara aktarılmaları hususunda gençlerde 

bir bilinç oluşturmak hedeflenmiştir. 
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GİRİŞ 

 

Türk kültür ve sanatının en güzel örneklerini açıklayan ve bünyesinde 

çeşitli anlamları barındıran dokuma geleneği Anadolu’nun birçok 

yerleşim yerinde var olmuştur. Geçmişten günümüze kendine has 

özellikleri ile çeşitli tekniklerde üretilen dokumalar (Koyuncu Okca ve 

Öz, 2019: 282) arasında yer alan halı; bir yere sermek veya örtmek 

gibi amaçlarla kullanılan, üç iplik sistemine dayanan, havlı (tüylü) ve 

düğümlü bir dokumadır (Deniz, 2000: 72). Kelime etimolojisi 

açısından halı veya kalı; doğrudan çeyiz, kalıcı eşya, bir araya 

toplanmış, sıkılaştırılmış, çoğaltılmış, birleştirilmiş, anlamına 

gelmektedir (Açıkgöz, 1984: 137). 

Halı sanatı alanında yapılan araştırmalar sonucunda, halı 

dokumacılığının, Orta Asya’da Türklerin yaşadığı bölgede başlayıp, 

yapılan göçlerle Anadolu’dan yayılarak ilerlediği, ipek yolu 

aracılığıyla Avrupa’ya taşınması ile büyük itibar kazandığı kabul 

edilmektedir. Üretildikleri toplumların binlerce yıllık kültürel 

birikimini ve kültürel mirasını gösteren halılar geleneksel yaşam 

alanında karşılık bulmuş ve gündelik yaşamın birer parçası olmuştur 

(Arslan ve Çinko, 2018: 206). 

Teknoloji, bilim, sanayi ve iletişim alanlarındaki hızlı değişim ve 

gelişmeler dokumacılık alanındaki birçok uygulamanın ortadan 

kalkmasına (Öz ve Koyuncu Okca, 2018: 219) halı gibi el dokuma 

ürünlerin yerini kolaylıkla fabrikasyon üretimlerin almasına neden 

olmuştur. Geçmişte yoğun emek ve zaman harcanarak, el halısı olarak 

dokunan halılar, üretimin ihtiyacı karşılayamaması nedeni ile, 
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makinelerde üretilmeye başlanmış böylece daha kısa sürede ve daha 

fazla sayıda üretimin önü açılmıştır. 

İhtiyacı karşılamak ve halka makine halısını tanıtmak amacıyla 1953 

senesinde Osman Sezik tarafından ilk makine halı fabrikası İzmir'de 

kurulmuştur (Kırtay, 1981: 107). Bu dönemden itibaren günümüze 

kadar ilerleyen makine halıcılığı ile ABD, Suudi Arabistan, Almanya, 

Irak, Mısır gibi ülkelere milyon dolar değerinde ihracat 

gerçekleştirilmiştir (http://www.ihib.org.tr, Erişim Tarihi: 

19.01.2021). 

Türkiye'nin ilk dört büyük makine halısı üretici şehri: Gaziantep, 

İstanbul, Kayseri ve Manisa’dır. Türkiye’de makine halısı üretimi 

yapan 212 kayıtlı işletmenin 172’si Gaziantep’te yer almaktadır 

(https://www.gto.org.tr/tr/site/download-

file/58.html?class=AnnouncementFiles, Erişim Tarihi: 02.01.2021). 

Bu çalışma ile dünyadaki makine halısı ihracatının büyük bir kısmını 

karşılayan Gaziantep’in en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yer 

alan Amerika Bölgesinin, malzeme, renk ve desen tercihlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın gerçekleşebilmesi için 

öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılarak çalışmanın 

bilimsel bir tabana oturtulması sağlanmıştır. Gaziantep Organize 

Sanayi Bölgesi’nde Amerika bölgesine yönelik üretilen halıların 

malzemeleri, renk paletleri ve desen tarzları yerinde incelenmiş, halı 

üretimi ile ilgili kişilerle kaynak kişi görüşmeleri yapılmıştır. 

 

http://www.ihib.org.tr/
https://www.gto.org.tr/tr/site/download-file/58.html?class=AnnouncementFiles
https://www.gto.org.tr/tr/site/download-file/58.html?class=AnnouncementFiles
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1. GAZİANTEP MAKİNE HALICILIĞI 

 

Gaziantep ili, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 

birleştiği kısımda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında yer 

almaktadır. 

Gaziantep ilinde yapılan araştırma ve kazılarda ele geçen buluntular, 

yöredeki ilk yerleşimlerin Neolitik Çağ’a kadar uzandığını 

göstermektedir. Bilinen en eski yerleşim, il merkezinin 10 km kadar 

kuzeyinde yer alan Dülük köyündeki “Dolikhe” kentidir. 1067’de Alp 

Arslan’ın komutanlarından Emir Afsin Dolikhe’yi ele geçirerek 

bölgenin güneyine akınlar yapmıştır. Türkmen toplumların bölgeye 

yerleşmesiyle Dolikhe önemini kaybetmiş, bölgenin güneyinde 

bulunan ve Arap belgelerinde Ayıntab olarak geçen yerleşim alanı 

önemsenmiştir. Ayıntap adı “Kraliçe Ani’ye adanmış toprak” 

anlamındaki Anthap’tan gelmektedir (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 

2959). 

Yavuz Sultan Selim'in 1516 yılında Mısır seferine çıkmasının 

ardından Ayıntap bölgesinin yönetimi Osmanlı Devleti’ne geçmiştir 

(Gökhan, 2000: 60). Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı içerisinde 

bulunmasından dolayı ülkenin çoğu yerinde kargaşa ortamı 

oluşmuştur. Savaşın kaybedilmesi sonucunda Gaziantep bölgesi önce 

İngilizlerin sonrasında da Fransızların işgaline uğramıştır (Öztürk, 

1994: 60). 

20 Ekim 1921 tarihinde TBMM ile Fransa arasında imzalanan Ankara 

Antlaşması ile Fransızlar, 25 Aralık 1921 yılında Gaziantep ilini 
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boşaltmışlardır (Ünler, 1969: 28 ve Dai, 1992: 46). Antep Savunması 

adıyla bölgedeki halkın birleşmesi sayesinde Gaziantep 25 Aralık 

1921’de özgürlüğüne kavuşmuştur. Yerel direnişin devam ettiği sırada 

6 Şubat 1921’ de 93 sayılı yasayla Antep’in de içinde bulunduğu 4 

kente Gazi sanı verilmiş ve bölge 1924'te il olmuştur (Ana Britannica, 

1994: 169). 

Cumhuriyet döneminden itibaren Gaziantep sadece kültür ve imar 

açısından değil, aynı zamanda ticari ve ekonomik açıdan da ilerleme 

göstermiştir (Göğüş, 1997: 28). Bölge İpek Baharat yolu üzerinde 

bulunduğu için bu durum ekonomiye katkı sağlamış ve kentin 

canlılığını korumuştur (Özdeğer, 1938: 367). Sanayi ve ticaret 

alanlarında gelişme gösteren Gaziantep’e, etrafındaki şehirlerden ve 

kendi taşrasından %70 oranında ekonomik sebeplerden dolayı göçler 

gerçekleşmiştir (Geniş ve Adaş, 2011: 294). Önceleri tarım alanlarının 

olduğu yerlerde yığılma gösteren nüfus daha sonraları hizmet ve 

sanayi alanları etrafında yoğunlaşmıştır (Albayram, 2004: 32). 

1970 yılında organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla Gaziantep şehri 

imalat sanayisinde önemli bölgeler arasında yerini almıştır (Öğüt, 

2010: 33). İmalat sanayisinde gıda, tekstil, deri ve işlenmiş deri, 

kimya, inşaat malzemeleri, kâğıt ve kâğıt ürünleri, orman ürünleri, 

plastik ve kauçuk ile metal eşya ve makine sanayi gibi sektörlerde 

hızla gelişmeye devam etmektedir (www.tdv.org.tr/illerkatalog/ 

illerkatalog.pdf Erişim Tarihi: 18.07.2020). Özellikle makine halısı 

üretiminde büyüyen sektöre paralel olarak iplik üretiminin de 

gerçekleştirilmesi ile firmalar arasında rekabet ortamı oluşmuştur 
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(http://www.gso.org.tr, Erişim Tarihi: 20.01.2021). Dokumacılık 

alanında ilerleyen Gaziantep’te ilk Organize Sanayi Bölgesi için 1972 

yılında arsa tahsisine başlanmış, o dönemden sonra dokuma atölyeleri 

sırayla Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmış, küçük atölyeler büyük 

fabrikalara dönüşmüştür (Güler ve Şimşek, 2017: 7-20). 

Gaziantep’te 1980’li yıllardan itibaren halı üretimi için değişik iplik 

çeşidi arayışına geçilmiş ve ham madde için bölgede iplik tesislerinin 

kurulmasıyla halı üretimi yapan üreticiler ham maddeyi alabildikleri 

bölgelerden sipariş beklemeden üretime geçebilmiştir. 1985-1997 

yılları arasında akrilik iplikten sonra üretilen farklı iplikler içerisinde 

yer alan polipropilen iplikle dokuması yapılan halılar, Gaziantep’e 

ihracatın kapılarını “bavul ticareti” adıyla açmıştır (Erkent, 2018: 

105). 

Elektronik desen okuyuculu eski halı tezgâhları ve yeni 120-140 

devirli halı dokuma tezgâhlarının 2000’li yıllara doğru ithal 

edilmesiyle Gaziantep’te makine halıcılığında çok hızlı bir değişim 

başlamıştır. Birçok halı firmasının üretime yönelik yaptığı yatırımlar 

3-4 yıl gibi kısa bir zamanda makine halıcılığının büyümesini 

sağlamıştır. Son teknoloji ürünü Van De Viele ve Schöner dokuma 

tezgâhları aracılığı ile üretim artmış ve Gaziantep, 2002 yılından 

itibaren makine halıcılığında dünya standartlarına ulaşmıştır. 

Kapasitenin artması ile her türlü kalitede üretim yapan şirketlerin 

sektörde yer almasının sonucu olarak Gaziantep’in potansiyel tüketici 

kitlesi çoğalmış ve pazar payının büyümesi sağlanmıştır 

(http://www.halicilarodası.com, Erişim Tarihi: 20.01.2021). 

http://www.gso.org.tr/
http://www.halicilarodası.com/
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İhracatta genişleyen pazar, üretimde bölgesel özelliklere göre 

malzeme, renk grupları ve desen tasarımı olarak ayrılmıştır. Dünya 

makine halısı ihtiyacını karşılamak için neredeyse her ülkeye 

Gaziantep’ten makine halısı ihracatı yapılmaktadır. İhracatın 

yoğunlaştığı bölgeler Amerika, Avrupa ve Orta Doğu bölgeleridir. Bu 

bölgelerden günümüzde malzeme, renk ve desen çeşitliliği 

bakımından en aktif olarak Amerika bölgesi ön plana çıkmaktadır. 

2. AMERİKA BÖLGESİ MALZEME ve RENK TERCİHLERİ 

Makine halısı üretiminde kullanılan malzemeler tutkal ve ipliktir. 

Tutkal halının zemin dokumasını sabitlemek amacı ile 

kullanılmaktadır. İplik ise halının neredeyse tamamını oluşturan 

malzemedir. Bu yüzden kullanılan ipliğin özelliği ve dağılımı, 

sektöründe pazar gücünü etkilemekte ve halının satışında belirleyici 

olmaktadır. Bundan dolayı makine halısı üretiminde kullanılan ipliğe 

dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Halı dokuması için çözgü ipliği, ilme (hav) ipliği ve atkı ipliği olarak 

üç iplik sistemi gerekmektedir. Zemin çözgüsü, halının zeminini 

meydana getiren ipliklerdir. Çözgülerin arasındaki tel sıklığı ve 

genişliği dokunacak olan halının kalitesine göre değişmektedir. 

Halının yüzeyinde hav oluşmasını sağlayan ve geniş bir ham madde 

çeşitliliğine sahip olan iplikler ise ilme (hav) iplikleridir. Bu hav 

ipliklerini sıkıştıran ve halının taşıyıcı zeminini oluşturan iplikler de 

atkı iplikleri olarak bilinmektedir (Uyanık, 2012: 22). Ancak makine 

halısı dokuma sisteminde kullanılan makinelerde çözgü ipliği, atkı 

ipliği ve ilme (hav) ipliğinin yanı sıra dolgu ve bağlantı iplikleri de 
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kullanılmaktadır. Dolgu ipliği, halıda hav yüzeyini oluşturan ilmelerin 

çözgü ipliğine bağlanıp sıkıştırılmasında kullanılmaktadır. Bu iplikler 

halının sırtında ve yüzeyinde görünmezler. Bağlantı ipliği ise, halının 

yüzeyini oluşturan hav ipliğini sıkıştıran atkı ipliklerinin bir altından 

bir üstünden geçerek daha da sağlam bir yapıda olmalarını sağlayan 

zemini oluşturan ipliklerdir. Bağlantı iplikleri halının sırt kısmında 

görünmektedir (Bayramoğlu, 2018: 26). 

Makine halıcılığında temel ham madde olarak kullanılan iplik türleri; 

yün, pamuk, polipropilen, poliamid ve akrilik olarak sıralanmaktadır. 

Günümüze kadar kullanımı devam eden bu iplik türlerinin arasına son 

altı yıldır bambu ve viskon iplikleri de katılmıştır (Başer, 1992: 76). 

Makine halısı üretiminde bu iplik türlerinin kullanım oranları hem iç 

piyasadaki hem de ihracat alanındaki talebe göre yer değiştirmektedir. 

Makine halısı üretiminde çözgü ipliği olarak jüt veya pamuk iplikleri 

kullanılmakta ve üretimde çözgü ipliği, zemin ipliği olarak 

isimlendirilmektedir (Resim 1, 2). İlme (hav) için kullanılan iplik 

türleri ise en çok kullanılandan en aza doğru; polipropilen, polyester, 

viskon, bambu, poliamid, yün ve akrilik olarak sıralanmaktadır. 

 

Resim 1: Jüt İplik Görünümü (http://www.gulsanholding.com/Sentetik-Jut-

Ipligi&urun&25, Erişim tarihi: 01.02.2021). 

http://www.gulsanholding.com/Sentetik-Jut-Ipligi&urun&25
http://www.gulsanholding.com/Sentetik-Jut-Ipligi&urun&25
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Resim 2: Pamuk İplik Görünümü (https://cottonberk.com/iplik/index.html, 

Erişim tarihi: 01.03.2021). 

Makine halıcılığında çok güçlü ve hızlı üretim yapan yeni tezgâhlarda 

kopmaya dayanıklı, mukavemeti yüksek polipropilen ve polyester 

iplikler tercih edilmektedir (Resim 3, 4). Ağırlıklı olarak Polipropilen 

ipliklerin tercih edilmelerinin diğer nedenleri ise maliyetlerinin düşük 

olması, farklı kalınlık ve inceliklerde hazırlanabilmeleri, mat-parlak 

alternatiflerinin olması, yanmazlık testlerini geçmede sorun 

yaşatmamaları olarak sıralanabilir (Bozbay, 2020 ve Ülbağ, 2021). 

 

Resim 3: Polipropilen İplik Görünümü (Tuti Karaman, Anatolian Halı, 25.02.2021). 

https://cottonberk.com/iplik/index.html
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Resim 4: Polyester İplik Görünümü (Tuti Karaman, Anatolian Halı, 25.02.2021). 

 

Polipropilen ve polyester ipliklerin tercih sıralaması bazen kendi 

aralarında yer değiştirebilmektedir. Polyester ipliğin verdiği doku 

görüntüsü polipropilen iplikte teknik olarak sağlanabilmektedir. Fakat 

polipropilen iplikle polyester görüntüsü alınsa da maliyeti yüksek 

olmaktadır (Ülbağ, 2021). En çok kullanılan bu iki iplik dışında 

viskon ve bambu iplikler de Amerika bölgesi için halı üretiminde 

kullanılmaktadır (Resim 5, 6). Viskon iplik nem çekme özelliğinden 

dolayı tercih ediliyorken, bambu ipliği ise antibakteriyel özelliğe sahip 

olması ve halının yüzeyinde oluşturduğu yumuşaklıktan dolayı 

kullanılmaktadır. 

Makine halıcılığında kullanılan diğer bir iplik türü ise poliamid ipliktir 

(Resim 7). Temizliğinin kolay olması ve dayanıklı olması bu ipliğin 

tercih sebebidir. Yün iplik maliyeti yüksek olduğu için, akrilik iplik 

ise yanma özelliği yüksek olduğu için olabildiğince az 

kullanılmaktadır (Türk, 2021 ve Çepken, 2021) (Resim 8, 9). 
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Resim 5: Viskon İplik Görünümü (Tuti Karaman, Anatolian Halı, 25.02.2021). 

 

Resim 6: Bambu İplik Görünümü (Çepken, Sanat Halı, 02.03.2021). 

 

Resim 7: Poliamid İplik Görünümü (Çepken, Sanat Halı, 02.03.2021). 
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Resim 8: Yün İplik Görünümü (Tuti Karaman, Anatolia Halı, 25.02.2021). 

 

Resim 9: Akrilik İplik Görünümü (Tuti Karaman, Anatolia Halı, 25.02.2021). 

Amerika Bölgesi makine halıcılığında kullanılan malzeme ile beraber 

renk de önemli bir unsurdur. Renk insanların fikirlerinde, 

duygularında, davranışlarında ve hatta sağlıklarında çeşitli etkiler 

yaratır. Bu yüzden renk günlük yaşantıda da önemli bir rol 

oynamaktadır ve insanlar yaşadıkları mekânları bu etkileri dikkate 

alarak düzenlemektedirler (Koyuncu Okca, 2020: 1196). 

Makine halısı üretiminde bölgenin sahip olduğu kültürel değerler 

başta olmak üzere, senenin modasına ve en çok satan renklere göre 

renk paleti hazırlanmaktadır. Temel olarak bir marka olmakla birlikte 

renk katoloğu olarak bilinen Pantone her yıl belirli bir renk skalası 
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ortaya koymaktadır. Pantone, binlerce farklı renk çeşidini içinde 

barındırır ve renkleri olduğu gibi baskı makinesinden çıkarabilmek 

için her renge özel baskı karışımlarını detaylarıyla birlikte verir. Bu 

renkler isteğe göre parlak, mat, neon ve metalik gibi farklı türlerde 

katologda yerini alır. Bu özelliğinden dolayı Pantone renklerin 

evrensel parmak izi olarak görülmektedir (https://www.matbuu.com/ 

blog/pantone-nedir.html: Erişim Tarihi: 01.03.2021). Her sene bir 

renk belirleyen Pantone ev dekorasyonunda belirlediği bu rengi perde 

veya yastıkta kullanmaktadır. Trendleri yakından takip eden halı 

desen tasarımcıları belirlenen bu renkleri halı tasarımında da 

kullanmaktadır. Amerika bölgesi için üretim yapan halı firmalarının 

en önemli ve sürekli kullandıkları palet renkleri gri, mavi ve bej 

tonlarıdır. Bu tonların tercih edilme sebepleri arasında alışverişi 

ağırlıklı olarak genç nüfus ve kadın nüfusunun yapmasının etkili 

olduğu söylenmektedir (Ülbağ, 2021, Çepken, 2021 ve Türk, 2021). 

Renk ve desen tarzları üretici ve/veya alıcıların kendi tasarım ekipleri 

tarafından koleksiyon bazında değerlendirilir ve sunulur. Pantone renk 

kodları istenen renklerin hazırlanmasında başvurulan yolların başında 

gelir ve iplik üreticileri ile halı üreticileri arasında bir dil bağı 

oluşturur (Bozbay, 2020). 

3. AMERİKA BÖLGESİ DESEN TERCİHLERİ 

 

Tasarım, insanın zihninde canlandırdığı herhangi bir şeyi görünür hale 

getirebilmek adına eskizini yaptığı bir çalışma (Bayazıt, 1994: 89) 

olarak tanımlanmaktadır ve insanın nesnelerle kurduğu bir iletişim 

dilidir (Tunalı, 2004: 13). 
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İnsanoğlu sahip olduğu düşünce becerisiyle çevresinde bulunan 

nesneleri olduğu gibi kullanmak yerine, kullanım amacına yönelik 

olarak biçimlendirmeye başlamış (Sezgin ve Önlü, 1992: 84) 

böylelikle tasarımcı kavramının doğmasına vesile olmuştur. Herhangi 

bir nesneye yönelik yapılacak olan tasarımın düzenlenmesi belli bir 

süreç ister. Tasarım, bu düzenlemenin meydana gelmesinden aşama 

aşama geliştirilmesine, bu gelişmelerden orijinal fikirlerin var 

olmasına, ürün düşüncesinin ortaya çıkmasına kadar gelişen bir 

süreçtir ve bunu gerçekleştiren de tasarımcıdır (Kırlıdökme Belen ve 

Alpan, 1995: 6). Tasarımcının asıl amacı önceden yapılmış olan 

işlerden yola çıkarak düşünülmemiş olanı düşünmek ve yapılmamış 

olanı yapabilmektir. Tasarımcı ancak bu şekilde kendine özgü bir 

tasarımı meydana getirebilir ve bulunduğu ortama yenilik katabilir 

(Akay, 1999: 162). 

Yaşamın her alanında tasarıma duyulan ihtiyaç beraberinde 

tasarımcıların da yetişmesine olanak sağlamıştır. Başlangıçta elde 

üretilen her nesne 17.-18. yüzyıllarda buharlı makinelerin ortaya 

çıkmasıyla yerini makinelere bırakmaya başlamıştır. Bu dönemden 

itibaren makinelerin çoğalması, daha hızlı üretim ve daha ucuz 

maliyetle ortaya konulan ürünlerin piyasaya sürülmesine sebep 

olmuştur. İnsanların yaşam alanında en çok kullandıkları tekstil 

ürünleri de bu değişimden etkilenmiş ve üretim hızlı, düşük maliyetli 

olacak şekilde bir değişime uğramıştır (Whitham ve Pooke, 2013: 10-

11). Özellikle tekstil ürünleri içerisinde yer alan halı, sadece soğuktan 

korunmak amacının ve insan sağlığı açısından önemli olması 
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özelliğinin dışına çıkarak yaşam alanını güzelleştiren dekoratif bir 

unsur olmaya başlamıştır (Kayabaşı vd., 2011: 5). 

Teknolojinin getirdiği yenilikler makine halı üreticileri tarafından 

takip edilerek kullanıldıkça makine halısı üretiminde artış 

sağlanmıştır. Bu artışta, özellikle değişik tekniklere bağlı kalınarak 

yapılan desen tasarımları etkili olmuştur. Makine halısının deseni 

bilgisayar programlarında tasarlanmaktadır. Gelişen ve değişen 

program teknolojileri paralel olarak desen tasarımının da gelişmesini 

sağlamıştır. Bu gelişim desen çeşitliliğinin artması anlamına 

gelmektedir ve bu da tüketicilerin ihtiyacını karşılamaktadır. Böylece 

halı tüketiminde bölgesel desen tercihleri olmaktadır. 

Türkiye’de Gaziantep şehrinden yapılan makine halıcılığı ihracatında 

büyük payı olan Amerika bölgesine yönelik halı desen tasarımlarına 

bakıldığında, belli bir tarza yönelik çalışmaların olduğu 

görülmektedir. Tercih edilen desen tarzları, halının malzemesi ve 

fiyatı farklılık gösterse de genel olarak değişmemektedir. Bu desen 

tarzları üzerinde eskitme efektlerin kullanıldığı yarı klasik desenler, 

abstract, klasik ve etnik desenlerdir. Bunların dışında desen tasarımı 

olmayan halılar da tercih edilmektedir (Ülbağ, 2021 ve Çepken, 

2021). 

Bölgeye yönelik yapılan halı tasarımlarında desenler öncelikle en çok 

satışı yapılan desenler olarak kategorilere ayrılmaktadır. Fakat bu 

durum desen tasarımda tekrara düşme ihtimalini beraberinde 

getirmektedir. Bunu aşabilmek için Amerika Bölgesi internet satışında 

görseli en çok beğenilen halılar incelenerek, halıların desen 
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tasarımlarından bir sonuç çıkarılmaktadır. Çıkan güncel sonuçlara 

göre desen tarzları belirlenip bu tarza uygun desenler çizilmektedir. 

Halıda ölçülendirme olduğu için tasarım yapılırken sanatsal açıdan 

çok endüstriyel düşünülerek hareket edilmektedir. Daha önce 3 metre 

yapılan bir halı tasarımı eğer endüstriyel olarak düşünülüp 

tasarlanmışsa, sonrasında halının istenilen her ölçüsü 

yapılabilmektedir. 

Amerika pazarında da en çok satılan desenlerin başında klasik desenli 

halılar gelmektedir. Klasik, yarı klasik, göbekli, geometrik, serpme, 

panel desenli klasik halılar, her dönem ufak değişikliklerle 

koleksiyonlarda yer alır. Bu desenler değişen motifleri, desen 

yerleşimi, kullanılan renkler, eskitilmiş görünümü veren efektlerle 

tüm diğer tekstil ürünlerinde olduğu gibi zamana, trendlere uygun hale 

dönüştürülmektedir (Bozbay, 2020) (Resim 10, 11). 

        

Resim 10: Yarı Klasik Eskitme Desenli Halı (https://www.amazon.com/, Erişim 

tarihi: 01.03.2021). 

Resim 11: Yarı Klasik Eskitme Desenli Halı (https://www.wayfair.com/, Erişim 

tarihi: 01.03.2021). 

https://www.amazon.com/
https://www.wayfair.com/
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Doğa içerisinde bulunan doğal görüntüler ve dokusal alanlar da 

abstract denilen desen tarzının temelini oluşturmaktadır. Örneğin 

çatlamış bir duvar veya paslanmış bir yüzey görüntüsü abstract 

konusu olarak halı tasarımında kullanılmaktadır. Doğada bulunan ve 

kendi içerisinde kusursuz olan görüntüler, halıya uyarlandığında da 

ulaşılan görsel sorunsuz olduğundan, desen tarzı olarak tercih 

edilenler arasındadır (Resim 12, 13). 

       

Resim 12: Abstract Desenli Halı (https://www.amazon.com/, Erişim tarihi: 

01.03.2021) 

Resim 13: Abstract Desenli Halı (https://www.wayfair.com/, Erişim tarihi: 

01.03.2021) 

Amerika bölgesine yönelik yapılan halı tasarımlarında kullanılan 

desen tarzlarından bir diğeri de klasik halı desenleridir. Bu desenlerin 

kaynağı geçmişte dokunmuş, parçalanmış veya bütün haldeki Türk 

halıların desen tarzlarıdır. Türk halılarının haricinde, İran, Afgan ve 

Türkistan halıları da kaynak olarak kullanılmaktadır. Kendi orijinal 

renk ve desenlerinin kullanıldığı bu halılar da en çok tercih edilen 

https://www.amazon.com/
https://www.wayfair.com/
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desen tarzları arasındadır (Görsel 14, 15). Bunun dışında bölgenin 

özgün kültürel yapısının yansıtıldığı etnik desenlere de tasarımlarda 

yer verilmektedir. Bölgede etnik desenlerin kullanıldığı halılar 

“Morocco” adıyla anılmaktadır (Görsel 16, 17). 

      

Resim 14: Klasik Desenli Halı (https://www.amazon.com, Erişim tarihi: 

01.03.2021). 

Resim 15: Klasik Desenli Halı (https://www.amazon.com, Erişim tarihi: 

01.03.2021). 

https://www.amazon.com/
https://www.amazon.com/
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Resim 16: Etnik Desenli Halı (https://www.amazon.com, Erişim tarihi: 01.03.2021). 

Resim 17: Etnik Desenli Halı (https://www.amazon.com, Erişim tarihi: 01.03.2021). 

Desensiz olarak dokunan halılar ağırlıklı olarak zincir marketlerin 

sattığı halılardır ve “shaggy” halılar adıyla bilinmektedir (Resim 18). 

Herhangi bir desen üslubunun bulunmadığı bu tek renkli veya renkli 

halılar, dekorasyona kolay uyum sağladıklarından çok sık tercih 

edilmektedir. 

 

Resim 18: Desensiz, Tek Renkli Halı (https://www.amazon.com, Erişim tarihi: 

01.03.2021). 

https://www.amazon.com/
https://www.amazon.com/
https://www.amazon.com/


 

 
 89 

Tüm bu desen tarzları belirlenirken geçmişteki çalışmalar göz önünde 

bulundurulmakta ve geleceğe yönelik tasarımlar yapılmaktadır. 

Dünyanın farklı yerlerinde (İngiltere, Amerika, İtalya gibi) bulunan 

desen stüdyoları her yıl belirli bir trend listesi oluşturmaktadır. Bu 

trend listesinde ev dekorasyonuna bağlı renk, materyal ve desen listesi 

vardır. Bu listeye yönelik halı desen tarzları güncellenmektedir. 

Amerika bölgesi halı desen tarzlarında satışı etkileyen en önemli 

unsur ise fiyattır. Fiyatın her zaman göz önünde bulundurulması 

dışında değişmeyen tek şey halı üretiminde kullanılan desen 

tarzlarıdır. Fiyatı düşük olan bir halıda da fiyatı yüksek olan bir halıda 

da bu tarz desenler görülmektedir. 

SONUÇ 

İnsanoğlunun yaşam alanlarında ihtiyaçlarını giderme amacıyla el 

dokuması olarak ortaya koyduğu halı, zamanla teknolojik gelişmelere 

ayak uydurmuştur. Gelişen teknolojinin getirdiği dokuma makineleri, 

yoğun insan emeğine dayalı üretimin yerine, daha kısa sürede ve daha 

fazla sayıda üretimin önünü açmıştır. İnsanoğlunun bu değişime çabuk 

ayak uydurmasıyla üretimde yeni yöntemler hızla yayılarak 

ilerlemiştir. 

Ürünü meydana getiren malzeme, renk ve desenler yaşanılan çağa 

göre güncellenerek gelişmektedir. Makine halıcılığının hız kazanması, 

birçok rengin farklı desenler üzerinde kullanılmasıyla ve aynı 

desenlerin de farklı renklerde çoğaltılmasıyla sağlanmıştır. Üretimdeki 

bu kolaylık makine halıcılığında iç piyasanın taleplerini karşılamanın 

dışında, ihracata yönelik çalışmalar yapılmasını da sağlamıştır. 
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Günümüzde Türkiye de makine halısı üretimi yapan illerden en 

önemlisi Gaziantep’tir. Bunda ihracata yönelik payının büyük olması 

etkilidir. Gaziantep'in ihracat yaptığı çeşitli bölgelerden en büyük geri 

dönüş aldığı bölge Amerika olmuştur. Yapılan araştırma sonucunda 

Amerika bölgesine yönelik makine halısı üretiminde tercih edilen iplik 

türlerinin, kullanılan palet renklerinin ve desen tarzlarının bilgisine 

ulaşılmıştır. Çözgü ipliği olarak jüt ve pamuk ipliklerin, hav ipliği 

olarak ise polipropilen, polyester, viskon, bambu, poliamid, yün ve 

akrilik ipliklerin kullanıldığı görülmüştür. Renk paletlerinde bej, mavi 

ve gri renklerin hâkim olduğu, desen tarzlarında ise yarı klasik, 

abstract, klasik ve etnik desenlerin yanı sıra desensiz halıların da 

tercih edildiği bilgisine ulaşılmıştır. 

Günümüzde üretim aşamasında iplik, renk ve desen tarzlarında belirli 

bir düzende ilerleyen ve bu düzeni bozmayan Gaziantep makine halısı 

üretiminin, halı sektöründe Türkiye’nin ihracat payını arttırması 

açısından önemi oldukça büyüktür. 
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GİRİŞ 

Eski adları; Tumanna, Castumanna, Castrokomen, Kastamoni, 

Germinacopolis ve Castomon (Tuğlacı, 1985, s. 202) olan Kastamonu 

şehri, Batı Karadeniz’de yer alan bir kenttir.  

İlk Çağ’da Kastamonu, Paphlagonia adı ile bilinen bölge içerisinde 

yer almaktaydı (Baydil ve İbret, 1999, s. 6). Eski bir yerleşim yeri 

olan Kastamonu’nun fiziksel yapısı hakkında 11. yüzyıl Bizans 

dönemine kadar özgün bir belge bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 

günümüz kent sınırları içerisinde bulunan kaya mezarları MÖ 5 

yüzyıla kadar bir yerleşme olabileceğini göstermektedir (Kuban, 2001, 

s. 213). Kent; Hititler, Frigler, Kimmerler, Lidyalılar ve Persler olmak 

üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve daha sonra 330’lu 

tarihlerde Roma, Bizans, kısa da olsa 7. yüzyıl civarlarında Sasani, 

daha sonra tekrar Bizans hakimiyetine girmiştir (Gökoğlu, 1952). 

Bizans imparatoru Theophilos (829-842) döneminde, Bizans 

hakimiyetinde olan kentte, askeri amaçlı kurulan thema idari sistemi 

içerisinde Kastamonu, Bukellarion Theması’nın kuzeydoğu bölgesini 

içine alan Paflagonya/Paphlagonia theması içerisinde yer almıştır 

(Ostrogorsky, 2011, 193-194, 212, 231, 313; Yakupoğlu, 2009, s. 17-

18).  

İlk olarak; Hun, Avar, Sabar, Peçenek ve Kuman-Kıpçak Türk 

boylarının, Kastamonu’ya keşif ya da yerleşmek için geldiklerine dair 

bilgiler mevcut olsa da Kastamonu’daki Türk fetihleri; Danişmendliler 

ve Anadolu Selçukluları zamanında 11. ve 13. yüzyıllar aralığını 

kapsamıştır (Yakupoğlu, 2009, s. 15-16).  Bu dönemde, 1084 yılında 
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Sinop’u ele geçiren Emir Karatekin tarafından, Kastamonu ve 

Çankırı’yı da içine alan bir beylik kurulmuştur2. 13. yüzyılın 

başlarında Çobanoğulları Beyliği’nin merkezi olan şehirde inşa edilen 

binalar sayesinde oluşan kent merkezi morfolojisi, bu dönemde 

Kastamonu’nun tamamen Türklerin elinde şekillenen bir kent 

olduğunun da bir delili niteliğindedir. Günümüze bu dönemden 

gelebilen ilk yapı 1262–63 tarihi ile Frenkşah Hamamı’dır. Bu 

döneme tarihlenen diğer iki yapı Yılanlı Darüşşifa (1272–73) ve 

Atabey Cami’dir (1273–74) (Kamarlı, 2008, s. 14; Kuban, 2001, 

s.214). 14. yüzyıla gelindiğinde kentte Candaroğulları Beyliği 

hakimiyeti gözlemlenir (Yakupoğlu, 2009, s. 28, 38). Kent tarihinin en 

önemli çağı olarak nitelendirilen Candaroğulları döneminde kalenin 

batı, kuzey-batı, kuzey-doğu yönlerinde ve derenin doğu yakasında 

iskân hareketlerinin İsfendiyar Bey zamanında geliştiği izlenmektedir. 

Daha sonra kent, 1460’ta Fatih Sultan Mehmet ile birlikte Osmanlı 

hakimiyetine girmiş ve Anadolu Eyaleti’ne bağlı bir sancak merkezi 

haline gelmiştir (Avcı, 2004, s. 9-10). 1846 tarihine kadar bir Osmanlı 

sancağı olarak yönetilen kent, 1846 sonrası eyalet sistemine geçişle 

birlikte vilayet olmuş ve valilikle yönetilmeye başlamıştır (Eyübgiller, 

2001, s. 389). Ali Fuat Cebesoy’un kumandanlığını üstlendiği 20. 

Kolordu bölgesi içerisinde yer alan Kastamonu (Şahingöz, 1989, s. 

134), İstiklal Yolu ile sağlanan lojistik destek ve cephane transferi ile 

                                                            
2 12. ve 13. yüzyıllarda Orta Asya’dan Anadolu’ya yapılan göçler sonucunda 

Anadolu’daki Türk nüfusunun özellikle Uç/Uc bölgelerinde ve Bizans sınırında 

arttığı görülmüştür (Kankal, 2004, s. 1). Bu göçlerden etkilenen Anadolu 

kentlerinden birisi de Kastamonu’dur.  
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Millî Mücadele yıllarında önemli bir yere sahip olmuştur (Eski, 1995, 

s. 8-15).  

1. 19. YÜZYILDA KASTAMONU 

19. yüzyılda3; doğusundan Trabzon, Sivas vilayetleri, güneyinden 

Ankara, batısından İzmit ve kuzeyinden Karadeniz ile sınırlandırılmış 

ve 375km. uzunluğa, 190km. genişliğe sahip olan Kastamonu 

Vilayeti, 4 sancak, 22 ilçe ve 28 bucaktan ibaretti (Demircioğlu, 1973, 

s. 4). Bu dönemde, Kastamonu nüfusunun %98’i İslam ve geriye 

kalan %2’lik kısım ise Ermeni ve Rumlardan oluşan gayrimüslim 

tebaadan oluşmaktaydı4 (Arslan, 2005, s. 61).  

19. yüzyıla kadar önemli bir sancak merkezi olan Kastamonu, kentte 

yaşanan siyasi ve ticari gelişmeler sonucunda 1846 yılında vilayet 

merkezi olmuştur. 1880’li yıllarda komşu kentler ve İstanbul ile 

ulaşım ağlarının güçlendirilmesi, Kastamonu’nun iç ve dış ticaretine 

hız katmıştır (Avcı, 2004, s. 98). Bu dönemde esnaflık ve sanatkârlık 

hayatında bir gelişme olduğu görülür5. 1872 salnamesinde belirtildiği 

üzere, vilayet merkezindeki dükkân sayısı 245 iken 1876 

salnamesinde bu sayı 1319’a çıkmıştır. Anadolu şehirlerinin ekonomik 

durumu üzerinde çalışma yapan Vital Cuinet La Turquie d’ Asie adlı 

kitabında 1894 yılında vilayette 1751 dükkân, 80 mağaza, 42 han, 30 

kahvehane, 5 değirmen, 25 fırın, 15 hamam, 2 imaret bulunduğunu 

                                                            
3 17. ve 18. yüzyıllarda Kastamonu genel bilgi için bk. (Güzey, 2000). 
4 1899 Salnamesine göre vilayet merkezi nüfusu şöyledir: 427 Ermeni, 883 Rum ve 

16961 İslam şeklindedir (Arslan, 2005, s. 61). 
5 1814’te şehri ziyaret eden J. Macdonald Kineir ise, Kastamonu pazarının mal ile 

dolu olduğunu, ancak kar yağdığında yolların kapanıp, kıtlık tehlikesinin baş 

gösterdiğine değinmektedir (Darkot, 1956, s. 401). 
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belirtir. Kitapta ayrıca vilayette uygulanan zanaatlar ise şu şekildedir; 

marangozluk, dülgerlik, deri işlemeciliği, dokumacılık, bakır 

dövmeciliği, yazma ve tülbent işleme boyacılığı kıyılarda ise tekne ve 

sandal yapımı vardır (Cunbur, 1989, s. 15). 

2. 19. YÜZYILDA KASTAMONU KENT DOKUSU GELİŞİMİ 

19. yüzyıl öncesi ve sonrasında Kastamonu Vilayeti coğrafi konum 

itibariyle kuzey-güney doğrultusunda bir yamaç boyunca uzandığı ve 

doğu-batı tarafından dağlarla çevrelendiği için yapılaşma daha ziyade 

şehri ikiye bölen dere yatağı boyunca olmuştur. 

Kastamonu Kalesi etekleri hattında ilerleyen şehir gelişimi, önce 

yamaçlardaki yükseltiler boyunca daha sonra ise vadi tabanı 

doğrultusunda devamlılık göstermiştir. Bu bağlamda mahalleler, 

Kastamonu Suyu/Karaçomak Çayı tabanı yönünde uzanan düzlük 

vadiden başlayıp, vadi yamaçları doğrultusunda devam etmiş (Baydil 

ve İbret, 1999, s. 4, 7) ve bu nedenle yerleşimdeki yoğunlaşma 

Karaçomak Çayı’nın batı bölümünde ağırlık kazanmıştır. Kentin tarihi 

dokusunun çekirdeğini oluşturan Nasrullah Meydanı etrafında gelişen 

tarihi çarşı da kentin bu bölümünde yer almaktadır.  

Tanzimat ile birlikte başlayan Batılılaşma6 sürecinde mimaride belli 

başlı değişimlere başvurulmuş ve özellikle yeni kurum binalarına 

ihtiyaç duyulması nedeniyle, yapı türlerinde yabancı formda 

uygulamalar ve yeni elemanlar ortaya çıkmıştır (Metin, 2019, s. 20-

22).  Bu bağlamda Kastamonu; 19. yüzyılda kentleşme adına Batılı 

                                                            
6 Osmanlı’da ilk Batılılaşma hareketleri Lale Devri ile birlikte görülür (Batur, 1985, 

s. 1039). 



 
 101 

unsurlardan ve yeniliklerden en çok etkilenen Anadolu kentlerinden 

birisi olmuştur7. Kentin morfolojisinde yüzyılın ikinci yarısında8 

gözlemlenen büyük çaplı değişimin başlıca nedeni; yabancı dış pazar9, 

ticaret10 ve sermayenin Osmanlı kentlerine girmesidir. Özellikle 

1882’de yapımına başlanan İnebolu Limanı ve İstanbul ile bağlantıyı 

sağlayan İnebolu Şosesinin açılması ile birlikte kentin gerek İstanbul 

ve gerekse hinterlandı ile irtibatı sıklaşmıştır (Ayhan, 1995, s. 65). 

Kastamonu’da, Batılılaşma ile birlikte başlayan köklü değişikliklerden 

bir diğeri ise, 1901 tarihinde Hükümet Binası’nın yapımı ile birlikte 

ortaya çıkan iki farklı meydan odaklı kent dokusu gelişimidir. İki 

odaklı meydan gelişimi, Hükümet Binası etrafında daha çok kamu 

yapılarının11 yoğunlaştığı Hükümet Meydanı ve eski tarihi çarşının 

odak noktası olan Nasrullah Meydanı şeklindedir12 (Eyübgiller, 2001, 

s. 397). Şehrin; Hepkebirler ile İbn-i Neccar mahalleleri kültürel, 

açıdan gelişim gösterirken, Honsalar ve Hepkebirler mahallelerinin 

                                                            
7 Kastamonu Kent yapısındaki genel değişimler geniş bilgi için bk. (Biçer, 2002). 
8 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı kenti imajında köklü bir değişiklik 

gözlemlenmezken, 19. yüzyıla gelindiğinde Batılılaşma ile birlikte kentin yapısında 

önemli değişikliklere gidilmiştir (Aktüre, 1985, s. 891; Tekeli, 1985, s. 881).  
9 1838-1841 ve 1860- 1862 tarihlerinde İngiltere'yle yapılan ticaret antlaşmaları ile 

başlayan yenilikler, içlerinde Kastamonu’da dahil olmak üzere birçok Anadolu 

kentini kapsamıştır (Baydil ve İbret, 1999, s. 11; Tunçdilek, 1986, s. 140).  
10 Batılılaşma ile birlikte başlayan Türk Kenti yapılanmasındaki temel değişimlerin 

nedenleri arasında Batılılaşma ile birlikte gelen siyasi, ekonomik ve sosyal yenilikler 

vardır. 16. yüzyılda bedesten etrafında kümelenen yapılar özellikle Batılılaşma ile 

birlikte yabancı sermaye ve yatırımcıların Osmanlı topraklarına girmesi ile birlikte 

yetersiz kalmıştır. Bu nedenle kent merkezlerinde iş hanları ve banka yapıları gibi 

yeni yapılanmalar kentin odak noktaları arasında yer almaya başlamıştır (Tekeli, 

1985, s. 881).  
11 Bu dönemde Kastamonu’da inşa edilen yapılar şu şekildedir; kışlalar (1802-1838), 

İslahhane (1868), Mekteb-i İdadi (1886), Mekteb-i Sanayi (1887), Hükümet Dairesi 

(1901), Belediye Dairesi (1924), Matbaa (1868) (Kamarlı, 2008, s. 21-22). 
12 Kastamonu Meydanları geniş bilgi için ayrıca bk. (Sezer, 2009). 
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ise, sosyal bakımdan daha gelişmiş oldukları dikkat çekmektedir 

(Baydil ve İbret, 1999, s. 13). 

19. yüzyıl sonunda şehirde; 12 dergâh, 14 zaviye, 30 türbe, 10 

kütüphane, 17 medrese, 23 kız sıbyan mektebi, 5 erkek ibtidai 

mektebi, 1 askeri rüştiye, 1 mülki idadi (gece), 1 mülki idadi 

(gündüz), 1 sanayi mektebi, 1 hükümet dairesi, 1 debboy, 2 

cephanelik, 2 kışla, 2 hapishane, 1 vilayet matbaası, 5 karakol, 1 

telgrafhane, 1 kale, 1 hastane, 1 Bimarhane ve 1 saat kulesi 

bulunmaktadır (Arslan, 2005, s. 66). 

3. 19. YÜZYIL KASTAMONU YAPILARI VE CEPHE 

SÜSLEMELERİ13 

3.1. Barok ve Rokoko Üslubu ve Üslubun Görüldüğü Yapılar 

Batılılaşma ile birlikte Osmanlı mimarisinde görülen ve kökenini 

Avrupa’dan14 alan Barok15 ve Rokoko16 üslupları, Lale Devri’nde 

                                                            
13 Çalışma kapsamında değerlendirmeye alınan yapılar kamu ve ticaret yapıları 

olarak sınırlandırılmıştır.  
14 Arseven (1984, s. 178-179); 1730-1808 tarihleri arasında Osmanlı’da görülmeye 

başlayan Barok üslubunun, en çok Fransız Barok üslubundan etkilendiğine değinir.   
15 Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde kullanılan kelimenin, 

Latince kökenli verruca/yumru kelimesinden esinlenerek, eğri büğrü inci anlamına 

gelen Barocco’dan türemiş olabileceği görüşü hakimdir (Briggs, 1914, s. 21). Barok 

mimari cephelerde, düz çizgiden daha çok kıvrımlı çizgiler tercih edilmiştir. 

Rönesans mimarisinin dairesel formunun aksine daha çok hareketlilik olanağı 

sağlayan oval formlar kullanılmıştır. Özellikle cephelere yerleştirilen sütun, pilastr 

gibi mimari elemanlar ve açılan nişler ile cephede heykelimsi bir etki yaratılmıştır 

(Blunt, 1982, s. 11).  
16 1725-1740 tarihleri arasında 14. Louis döneminde daha çok sivil mimaride 

gözlemlenen Rokoko üslubunda, aydınlık ve narinlik ön plandadır. Üslubun en 

belirgin özelliği, kompozit kırık çizgilerin oluşturduğu kıvrımlardır. Uçuk pembe, 

mavi ve yeşil renkler ile birlikte yaldız kullanımının yaygın olduğu 

atektonik/simetrik olmayan kompozisyon, üslubun en önemli özelliğidir. Barok 
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(1718-1730) başlamış ve tüm 18. yüzyılı kapsamıştır. Bu bağlamda 

gelişen Osmanlı/Türk Baroğu; Batılı Barok ve Rokoko üslubundan 

farklı olarak başlangıçta sadece yapısal elemanlarda kullanılırken, 

1740’lardan sonra mimarinin tümünde17 Türk mimari yapısal 

elemanları ile harmanlanarak mimariye uygulanmıştır (Bakır, 2003, 

50-51; Metin, 2019, s. 23; Eyice, 2002). Bu dönemde; Klasik dönem 

etkili mukarnas ve Lale Devri etkili çiçek bezeme motiflerinin 

terkedildiği ve Türk sanatçıların kendilerine göre yorumladıkları 

Barok üslubu etkisi altındaki mimari bezeme ögelerinin ortaya çıktığı 

gözlemlenir (Arseven, 1984, s. 178-179). Özellikle çeşme ve türbe 

mimarisinde görülen onndüleli saçaklar, Osmanlı Barok 

yorumlamalarından biridir (Özkan ve Yavuz, 1985, s. 1080). 

Kastamonu’da Batılılaşma dönemine ait mimari yapılarda görülen 

Barok ve Rokoko etkisi, başkent İstanbul yapılarında olduğu gibidir. 

Mimaride, Avrupa stilinde bir Barok ve Rokoko üslubunun tek başına 

görülmediği ve diğer Batılı mimari üsluplar (en çok Neo-Klasik) ile 

birlikte eklektik bir biçimde cepheye uygulandığı gözlemlenir. Bu 

bağlamda 19. yüzyıla tarihlenen Taş Mektep/Mekteb-i Sanayi ön 

cephe düzenlemesi orta aksda yer alan tepelik C, S kıvrımları ile 

Barok üslubu etkisi gösterir. (Resim: 1). 

                                                                                                                                            
üslubunun yaygın kullandığı pilastr ve sütun gibi ögelerin mimari kurguda azaltma 

çabaları da akımın bir diğer önemli özelliği olarak dikkat çeker (Blunt, 1982, s. 17).  
17 Barok ve Rokoko üslubu ilk olarak türbe, çeşme ve sebillerde görülmeye 

başlamıştır (Batur, 1985, s. 1042-1044).  
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Resim 1: Mekteb-i Sanayi/Taş Mektep, Doğu Giriş Cephesi (Göktaş ve Özkurt, 

2018) 

 

 

Resim 2: Kastamonu Mahkeme Altında Yer Alan Bir Dükkân Ferforje Korkuluğu 

(Demir, 2021) 

 

Kastamonu Batılılaşma döneminde, kamu yapıları kadar ticaret 

yapılarının da nicel olarak çok olması dikkat çeker. Cephe 

düzenlemesinde ağırlıklı olarak Neo-Klasik üslubun tercih edildiği 

ticaret yapılarında, Barok ve Rokoko yine detaylarda yer almıştır. Bu 
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bağlamda, yapıların ferforje korkuluklarında, C, S kıvrımları ile 

oluşturulan yürek motifi kompozisyonunda kısmen de olsa Barok ve 

Rokoko etkisi hissedilir. (Resim: 2, Resim: 3). 

 

Resim 3: Kastamonu Mahkeme Altında Yer Alan Bir Dükkân Ferforje Korkuluğu 

(Demir, 2021) 

 

3.2. Neo-Klasik Üslup ve Üslubun Görüldüğü Yapılar 

18. yüzyılın ikinci yarısında, Barok ve Rokoko’ya tepki olarak ortaya 

çıkan ve tüm Avrupa’yı kapsayan (Sözen ve Tanyeli, 1992, s. 254) 

Neo–Klasisizm akımını kapsayan bu dönemde, Antik Çağ’dan18 

esinlenerek üretilen sanat yapıtlarının varlığı söz konusudur 

(Klasikçilik, 2005, s. 393-394). Neo-Grek19 üslubu olarak da anılan 

akım, başlangıçta III. Napolyon ile birlikte 1848-1870 tarihleri 

arasında Fransa’da görülmüş daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde de 

etkili olmuştur. Napolyon’un kendini devrimci ilan edip tüm 

                                                            
18 Neo-Klasik üslup;1848 Pompeii ve Herculaneum kazıları sonucu Roma 

kentlerinden ve mimarisinden etkilenmiştir (Palmer, 2011c, s. 157-158). 
19 Üslup; ayrıca Ampir, Yunan Rönesans’ı ya da Neo-Grek üslup olarak da 

anılmaktadır (Palmer, 2011b, s. 157).  
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Avrupa’yı fethetme arzusu ile mimaride Neo-Klasik üslup bir anda 

İmparatorluk üslubuna dönüşmüştür (Gambrich, 1972, s. 378).  

19. ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı’da görülen (Garan, 2011, s. 

41) ve Tarz-ı Cedid olarak da bilinen Neo-Klasik üslup, hükümet 

konaklarından idadi binalarına, hastane yapılarından gar binalarına 

kadar birçok kamu yapısında kullanılan bir mimari üslup olmuştur20 

(Kolay, 2000, s. 165-166). 

Arseven (1984, s.180-181); Sultan Abdülaziz (1861-1876) döneminde 

mimarinin bir çöküntü içerisinde olduğunu iddia eder. Özellikle 

Ermeni ve Rum mimarlara ait eserlerin çoğunda görülen Barok ve 

Gotik karışımı üslubun, Türk sanatına tamamıyla aykırı bir üslup 

olduğuna değinir. Bu bağlamda, Yeni Klasik üslubun Osmanlı’daki 

uygulamasında, Avrupa mimarisinden Hint mimarisine kadar birçok 

mimari dekor ve mimari elemanın kullanıldığını ifade eder. II. 

Abdülhamid dönemi (1876-1909) saray baş mimarı D’Aronco ve bir 

diğer yabancı mimar Vallaury’nin21 mimaride bir Türk Rönesans’ı 

yaratmaya çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını söyler22. Bu 

nedenle Arseven, diğer İslam milletlerinin mimarisinden alınan 

elemanlar ile dönemin eklektik mimari elamanlarının karışımından 

                                                            
20Ağır başlı bir üslup olarak devletin gücünü ve bütünlüğünü simgelediği için kamu 

yapılarında daha çok tercih edilmiştir (Kolay, 2000, s. 165-166). 
21 Alexandre Vallaury geniş bilgi için bk. (Akpolat, 1991). 
22 Bu bağlamda; Mimar Vallaury, Jachmund ve Mongeri’nin tasarlamış oldukları 

mimari eserlerde, Türk mimarisine özgü sivri kemer, geniş saçak, saçak payandaları, 

konsol ve sütun başlığı gibi çeşitli mimari ögeler ile karşılaşılır. Böylece karmaşık 

ve eklektik bir üslup doğmuştur. Bu üslubun en önemli yapısı Vallaury ile 

D’Aranco’nun birlikte tasarladığı Düyun-u Umumiye Binası’dır (Garan, 2011, s. 

42).  
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ibaret olan mimarideki bu Rönesans denemesinin başarısız olduğu 

savındadır.  

 

Resim 4: Kastamonu Merkez İlçe Askerlik Dairesi, (Topçubaşı, 2009) 

Yukarıda da değinildiği gibi, 19. yüzyıla ait Kastamonu kamu yapıları 

cephe düzenlemesinde en çok tercih edilen Neo-Klasik üslup 

olmuştur23. Günümüzde Merkez İlçe Askerlik Dairesi olarak 

kullanılan yapı, yine Neo-Klasik üslupta cephe düzenlemesi olan bir 

19. yüzyıl kamu binasıdır24. Katları birbirinden ayıran belirgin 

silmeler, pilastırlar ile vurgulanan köşeler ve klasik üslupta sütun 

dizisi üzerinde yükselen orta aks çıkması üzerindeki üçgen alınlık, 

tipik 19. yüzyıl Neo-Klasik etkiler gösterir. (Resim: 4). 

                                                            
23 Geniş bilgi için bk. (Eyüpgiller ve Topçubaşı, 2010). 
24 Yapının tam tarihi bilinmemekle birlikte 1858/9 olma ihtimali yüksektir. Geniş 

bilgi için bk. Topçubaşı, 2009, s. 154.  
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Kastamonu Taş Mektep/Mekteb-i Sanayi binasında, Osmanlı’nın 

başta başkent İstanbul olmak üzere Anadolu’nun birçok şehrindeki 

mimari yapılarda olduğu gibi Barok, Rokoko ve Neo Klasik üslup 

birlikte kullanılmıştır. Taş Mektep’in cephelerinde sade pilastr ve kat 

silmelerinde tipik Neo-Klasik etki gözlemlenirken, orta kütlenin 

üzerinde yer alan dendan biçimli tepelikte C ve S kıvrımları Barok 

üslupta detaylardır. (Resim: 1). 

 

Resim 5: Mektep-i İdadi Binası (Demir, 2021) 

1885 tarihli Mektep-i İdadi Binası25; katları birbirinden ayıran 

silmeleri, klasik düzendeki sütunlar ile oluşturulan çifte pencere 

düzenlemesi, kat boyunca uzanan pilastırlar ile taşkınlık yapmayan 

                                                            
25 Vali Abdurrahman Nurettin Paşa zamanında açılan okul, 1908 tarihinde Mekteb-i 

Sultani, 1923’te ise Abdurrahman Paşa Lisesi olarak kullanıma açılmıştır. Geniş 

bilgi için bk. (Eyüpgiller, 1995, s. 178). Bir süre Defterdarlık binası olarak da 

kullanılan yapı, 2006-2020 tarihleri arasında geçirmiş olduğu restorasyon sonrası 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binası olarak kullanılmış, 2020 yılında tekrar 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilmiştir.  
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sade ve ağır başlı bir ifadeye sahip olması ile Neo-Klasik üslupta 

tasarlanmış cephe özelliği gösterir. (Resim: 5). 

 

Resim 6: Kastamonu Belediye Caddesi Üzerinde Yer Alan Bir Dükkân (Demir, 

2021) 

19. yüzyıl Kastamonu mimarisinde Neo-Klasik üslubun gözlemlendiği 

diğer bir grupta, ticaret yapıları yer alır26. Kastamonu ticaret 

yapılarında görülen genel karakteristik Neo Klasik üslupsal detaylar 

arasında; üçgen alınlık, cephelerde kat aralıklarını vurgulayan 

silmeler, alçak kabartma tekniğinde bezemeli ya da sade kilit taşlı 

                                                            
26 Araştırmacılardan Eyübgiller, Polat ve Topçubaşı (2008, 1-20); 19. yüzyıl 

Kastamonu yapılarını ayrıntılı bir biçimde ele almıştır. Bu nedenle, Neo-Klasik 

üslubun en çok görüldüğü yapı gruplarından olan ticaret yapılarına günümüzde 

Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir örnek verilmiştir. 
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kemerli pencereler, köşelerde ya da kemer açıklıklarını destekleyen 

pilastr uygulaması şeklindedir. (Resim: 6). 

3.3. Ampir Üslup ve Üslubun Görüldüğü Yapılar 

Ampir üslup ya da diğer adıyla II. Ampir üslup/II. Barok stili, 19. 

yüzyılın ikinci yarısında, başta Fransa olmak üzere Avrupa 

ülkelerinde görülmüştür27. Rönesans mimarisinin vakur, ağır ve 

kütlesel mimari şeması, resmi üslup haline gelmiş ve kamu 

yapılarında tercih edilen bir stil olmuştur. Ampir üslupta yapılar; 

kütlesel, bağımsız, kare ya da kareye yakın bir plana sahiptir. Yapılar, 

içeriden bir aks boyunca uzanan odalardan oluşmaktadır. Cephelerde 

ise, Klasik dönem etkisi ile içbükey/dışbükey mansard/t çatı ve bu 

mansard çatıyı taşıyan ve kütlesel sütun dizeleri kümesinin 

oluşturduğu bir dışa taşkınlık ve çatıyı taşıyan pavilion/pavyon tarzı 

eklentilerin varlığı gözlemlenir (https://www.britannica.com/art/ 

Second-Empire-style). Üslubun ortaya çıkışında, Napolyon’un Mısır 

seferleri sonrası gerçekleştirilen kazılar etkili bir rol oynamıştır. Mısır, 

Roma ve Yunan sanatından unsurlar ile vakur ve güç odaklı bir sanat 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, mimaride Ampir üslup; 

hakimiyet, zafer ve imparatorluk kavramları odaklı gelişmiştir. Bu 

nedenle, Fransız Devrimi ile özdeşleşmiş çeşitli rozetler, meşale, top, 

kargı gibi otorite ve askeri motifler mimaride dekorasyon amaçlı 

yerini almıştır (Atasaral, 1993, s. 13, 15; Patacı, 2017, s. 171-172).  

Yapıların cephe düzenlemelerinde ise; pilastırlar, Antik dönemi 

                                                            
27 Ampir üslup; Almanya’da Biedermeier, Britanya’da Kraliyet ve ABD’de Federal 

stil olarak da bilinmektedir (Palmer, 2011a, s. 79).  
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anımsatan sütun başlıkları, sadelik, klasik ve simetrik kurgu, kat arası 

silmeleri, yuvarlak kemer ve üçgen alınlıklar cephe düzenlemelerinde 

en çok görülen mimari ögeler olarak karışımıza çıkar. Bodrum katın 

yüksek tutulduğu yapılarda, pencerelerin sık tutulduğu, yapının 

merkez bölümünün yükseltildiği ve üçgen alınlıklar ile sonlanan sütun 

dizelerine oturan çıkmalar ile yapılar anıtsal bir nitelik kazanmıştır 

(Bilmiş, 2019, s. 37; Çelik ve Kuban, 2009, s. 75).  

II. Mahmud Dönemi’nde (1808-1839) 1808-187428 tarih aralığını 

kapsayan Türk Ampir üslubu29, Barok ve Rokoko üslubun birlikte 

yorumlanmasıyla30 (Metin, 2019, s. 23), dönemin yapılarının çoğunda 

görülür. Fransız ve Alman Ampir üslubundan tamamen farklı olan 

Türk Ampir üslubunda, Fransız ve Alman örneklerinin aksine hiç 

hayvan figürü kullanılmamıştır (Arseven, 1984, s. 179-180; Patacı, 

2017, s. 171).  

                                                            
28 1876’dan itibaren II. Abdülhamid döneminde Ampir üslup artık geride 

bırakılmıştır. Bu dönemde Osmanlı mimarisine damga vuran Balyanlar bir süre daha 

etkin olmuş, yabancı mimarlara sipariş edilen karma/eklektik üsluba sahip ve 

Doğulu ögelerin vurgulandığı Oryantalist üslup ağırlıklı yapılar inşa edilmiştir 

(Renda, 2002, s. 265-283). 
29 Bu dönemde Osmanlı mimarlığı, Barok-Rokoko-Ampir-Neo-Klasik üslupların bir 

karışımı olarak seçmeci bir mimari anlayış tercih etmiştir. Başta başkent İstanbul 

olmak üzere bu seçmeci üslup daha sonra tüm Anadolu’ya yayılmıştır (Cezar, 1971, 

s. 42-43).   
30 19. yüzyılda Osmanlı mimarisinde bir üslup birliği sağlanamamıştır. Bu dönem 

mimarisinde; belirli bir üslubun oturtulamaması ve karışık üslupların birlikte 

kullanımı sadece Osmanlı’ya özgü, Batılılaşma çabalarından kaynaklanan ve Batı 

hayranlığından doğan bir karmaşanın sonucu değildir. Bu karmaşık süreç, o 

dönemde Batı’da da mevcuttur. Kısaca bu dönemin Avrupa mimarisi de eklektik bir 

mimaridir (Cezar, 1971, s. 42-43). 
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Resim 7: Mektep-i İdadi Binası, Tepelik (Demir, 2021) 

 

Resim 8: Mektep-i İdadi Binası, Kitabe (Demir, 2021) 

Kastamonu yapılarında gözlemlenen Ampir üslup, başkent İstanbul’da 

olduğu gibi cephe düzenlemelerinde detaylarda kalmıştır. Bu 

bağlamda, Mekteb-i İdadi Binası bir okul yapısı olarak geleneği 

bozmaz ve cephe düzenlemesinde Neo-Klasik üslup hakimdir ancak 

madalyon biçimli tepelikteki girland ve girlandın düğüm noktasını 

birleştiren ay-yıldız rozetinde Osmanlı’ya has olan Türk Ampir üslup 

uygulaması detay olarak yer alır. Aynı detayı yapının kitabesinde yer 

alan gülbezek biçimli rozette de görmek mümkündür.  (Resim: 7, 

Resim: 8). 
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Resim 9: Kastamonu Ticaret Yapılarında Kilit Taşı ve Kitabe Detayları (Eyübgiller 

ve diğerleri, 2008) 

Diğer taraftan Kastamonu ticaret yapılarına ait kilit taşı, kitabe ve 

sigorta levhalarında yer alan küçük detaylar Türk Ampir üslubunda 

gözlemlenen rozetleri hatırlatır. (Resim: 9). 

3.4. Oryantalist Üslup ve Üslubun Görüldüğü Yapılar 

19. yüzyıl Osmanlı mimarlığında görülen Oryantalist üslup31, 

Doğu’dan değil dolaylı olarak Batı kaynaklı olarak mimariye 

                                                            
31 Oryantalist üslupta, Doğu kaynaklı formlar dikkat çeker. Dolayısıyla bu formlar 

Batı’nın karmaşık Doğu algısını yansıtır. Söz konusu formlar arasında; cephede 

görülen at nalı kemerler, girişi anıtsal bir biçimde vurgulayan kuleler, Gotik 

süslemenin önemli unsurlarından biri olan gül ve girişin hemen arkasında yükselen 

Gotik pencere yer alır. Yapıda köşelerde yer alan kulemsi oluşumlar yine yapının 

Endülüs İslam Sanatı ve Memluk Sanatı ile ilişkisini gözler önüne sermektedir 

(Altınöz, 2014, s. 846). Oryantalist üslup geniş bilgi için bk. (Saner, 1998). 
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girmiştir32. Eklektik bir eğilim gösteren Osmanlı mimarisi Oryantalist 

üslupta; Neo-Grek, Neo-Gotik ve Neo-Barok üslupların 

harmanlanarak mimariye uygulandığına şahit olunur (Kuban, 2007, s. 

606; Metin, 2019, s. 23). Bu bağlamda, Oryantalist üslup, bizzat Batılı 

veya azınlık tebaaya (Rum ya da Ermeni) mensup mimarlar tarafından 

Doğulu imgelerin mimaride kullanıldığı bir üslup olarak diğerlerinden 

ayrılır33 (Kuyulu, 2000, s. 92).  

Mekteb-i Sanayi ya da Taş Mektep34; Kastamonu’daki eklektik35 

cephe düzenlemelerinin görüldüğü en önemli yapılardan biridir. Barok 

ve Neo-Klasik düzenleme de sergileyen yapının uçuşan saçakları, 

Chinoiserie36 etkisi göstererek Oryantalizm üsluba yaklaşır. (Resim: 

10). 

Chinoiserie özelliği gösteren bir diğer mimari öge, bir pagodayı 

anımsatan külaha sahip olan Askerlik Şubesi binası girişi üzerinde yer 

alan saat kulesinde de yer alır. (Resim: 4). 

                                                            
32 19. yüzyılda Batılı sanat akımlarının yanı sıra mimaride Oryantalist üslup da 

yerini alır. Batının, Doğulu İslam toplumu üzerindeki Oksidentalist yaklaşımına 

belli bir ölçüde tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır (Karakaş, 2015, s. 173). II. 

Abdülhamid’in Panislamizm akımı görüşü yanlısı olması, bu dönemde görülen 

Doğulu ögeleri mimariye taşınmasında etkili olmuştur (Şenyurt, 2019, s. 11-12). 

Ayrıca bk. (İnankur, 1997). 
33 Örneğin; Özkan ve Yavuz (1985, s. 1080); Sirkeci Garı’nda görülen üslubun, 

Neo-Klasik üsluptan daha ziyade, at nalı kemerleri, geniş yuvarlak rozet pencereleri 

ve minareleri anımsatan saat kuleleri ile daha çok Oryantalist kaynaklı olduğuna 

vurgu yapar. 
34 Vilayet Meclisi, 22 Ağustos 1912’de şimdiki yapının yapılmasına karar vermiştir. 

Yapının planı, İsviçre’de Lozan Öğretmen Okulu planına göre 1520 Frank verilerek 

çizdirilmiştir (Göktaş ve Özkurt, 2018, s. 45; Yazıcı ve diğerleri, 1989; Kastamonu 

İl Yıllığı). Ayrıca bk. Kastamonu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, 1989. 
35 Yapının Barok ve Neo-Klasik üslup etkisi gösterdiğine daha önce değinilmişti. 
36 Chinoiserie üslubu geniş bilgi için bk. (Saner, 1998, s. 6-15).  
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Resim 10: Mekteb-i Sanayi/Taş Mektep, Cephe Görünümleri (Göktaş ve Özkurt, 

2018) 

Kastamonu Hükümet Konağı önünde yer alan çeşme, Batılılaşma 

dönemi Osmanlı mimarisinin eklektik yaklaşıma verilebilecek en 

güzel örneklerden bir diğeridir. Kenarlarından uçuşan saçaklar ile bir 

pagoda yapısını anımsatan çeşme mimarisi bu yönüyle Chinoiserie 

etkisi ile Oryantalist eğilim gösterir. Bitkisel bezemeli girlandlar da 

aynı eklektik yaklaşımı görmek mümkündür. Rokoko üslubunun 

kıvrımlarını hatırlatan girland, bu yönüyle hem Ampir hem de yürek 

motifi oluşturması ile Oryantalist üslubu anımsatır. Alt kat sütun 

başlıkları Neo-Klasik etki ile şekillenirken, ikinci kattaki Moresk 

biçimli sütun başlığında yine Oryantalist üslupta bir mimari detay yer 

alır. (Resim: 11). 
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Resim 11: Kastamonu Hükümet Konağı Çeşmesi (Demir, 2021) 

 

Resim 12: Kastamonu Mahkemealtı’nda Yer Alan Bir Dükkân Sütun Başlığı 

(Demir, 2021) 

Kastamonu ticaret yapılarında genelde cephe düzenlemesinde Neo-

Klasik üslubun varlığına yukarıda değinilmişti. Bu yapıların, pano 
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detaylarında Barok etki gözlemlenirken, Moresk biçimli sütun 

başlıklarında Oryantalist eğilim dikkat çeker. (Resim: 12). 

3.5. I. Ulusal Akım ve Akımın Görüldüğü Yapılar37 

Oryantalist mimari elemanlarının farklılaşmaya başladığı dönemde, 

İttihat ve Terakki Fırkası ve Ziya Gökalp’in Türkçülük düşüncesinden 

etkilenen yeni bir akım ortaya çıkmıştır. Birinci Ulusal Mimarlık 

Akımı, Milli Mimari, Milli Mimari Rönesans’ı ya da Neo-Klasik 

Üslup olarak da anılan bu akımda, Geleneksel Anadolu Türk 

mimarisinin yapı ögeleri olan kubbe, sütun, kemer, saçak pencere ve 

diğer dekoratif unsurlar kullanılmıştır (Kuyulu, 2000, s. 93-94).  

Mimaride Batılı unsurların yoğunlaştığı Sultan II. Abdülhamid 

Dönemi’nde, mimari hayatlarına başlayan Türk mimarlar; Vedad 

Tek38 (1873-1942) ve Mimar Kemaleddin (1870-1927) Bey’in39 

mimari anlayışları, eski Osmanlı Klasik Dönem Türk mimarisine bir 

yöneliş göstermiştir (Cezar, 2002, s. 284-309; Özkan ve Yavuz, 1985, 

s. 1081-1082). Bu görüşü destekleyen Arseven (1984, s. 181-182); 

Mimaride Yeni Klâsik Üslup olarak adlandırdığı bu dönemin, 

1870’lerde40 Osmanlı mimarisinde bir Türk Rönesans’ı yaratma 

çabası ile Neo-Klasik, Barok ve Gotik mimari elemanların mimariye 

girmesinden rahatsız olan Türk mimarların bir tepkisi ile ortaya 

                                                            
37 Çalışma kapsamında, Mimaride I. Ulusal Akım, Batılılaşma döneminden bir geçiş 

dönemi mimarlığı olduğu için ele alınmıştır. 
38 Mimar Vedad Tek geniş bilgi için bk. (Batur, 2002). 
39 Mimar Kemaleddin Bey geniş bilgi için bk. (Batur ve Yıldırım, 2008). 
40 Ödekan (2003, s. 527-528); Osmanlı Mimarisinde görülen eklektik yaklaşımı 

evrelere ayırır. Eklektik üslubun görüldüğü dördüncü evreyi Osmanlı Neo-Klasik 

üslubu olarak tanımlar ve bu dönemin, Mimar Kemaleddin ve Vedad Tek ile birlikte 

Sanayi-i Nefise ve Hendese-i Mülkiye Mekteplerinde başladığına vurgu yapar. 
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çıktığını ifade eder. Bu mimarlar; mimaride Rönesans’ın, ancak eski 

Türk Klasik dönem mimari üslubun mimariye yansıtılmasıyla elde 

edilebileceğini savunmuşlardır. Bu bağlamda, bir Türk Rönesans’ı 

yaratmak için, eski dönem Türk mimarlarını örnek almak yeterli ve 

gereklidir. Sonuç olarak Klasik Türk dönemi dinî mimari etkili sivri 

kemerler, saçaklı çatılar, mukarnaslı sütun başlıkları ve kornişler, çini 

kaplama panolar, kubbe ve parmaklık gibi mimari elemanlar özellikle 

cephelerde kullanılmaya başlamıştır41. Devletin de bizzat desteklediği 

bu akım ile; özellikle okul, kışla ve tren garı gibi resmi yapılar inşa 

edilmiştir (Arseven, 1984, s. 181-182). 

Çalışma kapsamında I. Ulusal Mimari akım geleneğinde inşa edilen 

yapı için seçilen örnek Kastamonu Hükümet Konağı’dır42. Mimar 

Vedad Tek tarafından tasarlanan yapı, akıma ait hemen hemen her 

detayı içermektedir. Almaşık ve üçlü sivri kemer düzenlemesinden 

oluşan giriş ve pencere düzenlemesi, saçaklı çatı, daha çok geleneksel 

Türk konut mimarisinde kullanılan eli böğründeler, saçak altında yer 

alan küçük boyutlu kemerli pencere açıklıkları ve yine saçak altında 

dikdörtgen panolar içerisine yerleştirilmiş çini bezeme, akımın en 

belirgin özellikleri arasında yer alır. (Resim: 13, Resim: 14). 

                                                            
41 Ancak Arseven (1984, s.182); bu elemanlardan özellikle kemerin, betonarme 

yapılarda uygulamasının zor olmasına rağmen ısrarla kullanılma nedeninin eski 

mimari yapıların taklit edilme arzusundan ileri geldiğini ifade eder ve bu üslubun, 

modern bir millî üslup olamama nedeni olarak da irrasyonel ve karışık bir üslup 

olmasını gösterir.   
42 19. yüzyıla kadar hükümet konağı adı altında bir kamu yapısı binasının tek başına 

var olmadığı bilinmektedir. Valilerin atandığı şehirde yaşadıkları konaklar aynı 

zamanda devlet işlerinin de yürütüldüğü yer olarak bilinmektedir. Tanzimat’ın ilanı 

ile birlikte diğer kamu yapılarında olduğu gibi, Hükümet Konağı yapımında da 

önemli gelişmeler olmuştur (Yazıcı, 2010, s. 93).  

 



 
 119 

 

 

Resim 13: Kastamonu Hükümet Konağı Ön Cephe Detay (Demir, 2014) 

 

 

 

Resim 14: Kastamonu Hükümet Konağı Ön Cephe Detay (Demir, 2014) 
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SONUÇ 

Bu çalışmada 19. yüzyıl Kastamonu resmi ve ticaret yapıları cephe 

düzenlemesinde uygulanan Batılılaşma dönemi mimari üsluplar 

çalışılmıştır. Seçilen örnekler arasında; okul-hükümet konağı-askeri 

yapı ve ticaret yapıları yer almıştır.  

19. yüzyılda Batılılaşma ile ortaya çıkan değişikliklerin en somut 

göstergesi mimari yapılar olarak karşımıza çıkar. Devletin genelinde 

gözlemlenen; siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler, yeni mimari 

yapılara gereksinimleri de ortaya çıkarmıştır. Hükümet konağı gibi 

resmi yapılar yanında, kışlalar ve ticaret yapıları da bu dönemde nicel 

olarak artışa geçmiştir. Geç Osmanlı döneminde bir vilayet merkezi 

olan Kastamonu bu bağlamda başkent İstanbul’dan sonra bu 

değişimlerden en çok nasibini almış bir Anadolu kenti olarak yerini 

korumuştur.  

Batılılaşma döneminde görülen mimari üsluplar arasında; Barok, 

Rokoko, Neo-Klasik, Ampir ve Oryantalist üsluplar, Kastamonu 

yapılarının ya tamamında ya da detay olarak cephe düzenlemesinde 

yer almıştır. Ağırlıklı olarak Neo-Klasik üslubun tercih edildiği 

yapılarda, Barok, Rokoko, Ampir ve Oryantalist üsluplar detay olarak 

kalmıştır.  

Geç Osmanlı döneminde başlayıp, Erken Cumhuriyet döneminde de 

devam eden Mimaride I. Ulusal akım, mimari tasarımının Vedad Tek 

tarafından üstlenildiği Hükümet Konağı yapısında kullanılmıştır.  
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Sonuç olarak; Batılılaşma dönemi mimari akımlardan etkilenmiş ve 

uygulanmış yapıları ile Kastamonu yapıları, Tanzimat Sonrası 

Mimarlık tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur.  
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GİRİŞ 

Doğa; etkinlik, deney, toplum, bitki örtüsü gibi pek çok kavramı akla 

getirmektedir. “Doğa; fen gibidir, çünkü bir sürü etkinlik ve deney 

yapılır. Doğa bilim gibidir, çünkü her bakıldığında bilimle ilgili 

şeyleri anımsatır. Doğa toplum gibidir, çünkü bitki örtüsü çoktur. 

Doğa, güneş gibidir, çünkü doğayı dinleyince herkes aydınlanır. Doğa 

okul gibidir, farklı şeyler öğretir. Doğa matematik gibidir. Çünkü 

detaylarına girildikçe daha güzel şeyler ortaya çıkar. Doğa kitap 

gibidir. Çünkü kitap içinde ne kadar bilgi varsa doğada o kadar çok 

bilgi vardır” (Çeliker, H. D., Akar, A.,2015:101-119).  

Doğa, yaşadığımız en geniş yaşam alanı olarak bilinmektedir. Bu 

yaşam alanında doğa ve matematik arasındaki ilişkinin temelinde 

doğada bulunan matematik problemlerinin çözümüne ihtiyaç vardır. 

Çözüm esnasında matematik doğa bilimleri için etkili bir dil 

kullanmaktadır. Bu dil ile evreni anlamak mümkündür. Bu yüzden 

doğanın düzenini anlamak için doğanın dili olan matematiği 

kullanmak gerekir. Matematiğin sözlük anlamı: “Biçim, sayı ve 

çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri bilim 

yoluyla inceleyen, sayı bilgisi, cebir, geometri gibi dallara ayrılan, 

yaşamı kolaylaştıran simgelerle ifade edilebilen kendine özgü dili olan 

bir bilim dalı” dır (TDK Sözlüğü). 

Einstein şöyle der: “Salt matematiksel yollardan doğayı anlamamızı 

sağlayan kavramlara ve bu kavramları birbirine bağlayan yasalara 

ulaşabileceğimiz inancındayım. Gözlem verileri bize, uygun 

matematiksel verilerin sezgilerini verebilir. Hiç şüphe yok ki, 
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matematiksel teorilerin uygulamadaki yararının tek ölçütü 

deneylerimizdir. Ancak yaratıcı ilkeyi deneylerde değil matematikte 

arayacağız”. Kant’ın konuyla ilgili düşüncesi şöyledir: “Akıl, doğa 

yasalarını doğada bulmaz, tam tersine doğaya dikte eder. Başka bir 

deyişle, Newton yasaları doğadan çıkartılmış değildir. Onlar 

Newton’un eseridir, aklının ürünüdür, kendi buluşudur. İnsan aklı 

doğa yasalarını bulur (Günay, D., 2003: 313-325).  

Matematik teorik ve uygulamayla bütünleşen bir bilim dalıdır öyle ki, 

teorileri destekleyen doğadan örneklerle ve geometrik şekillerle ifade 

edildiğinde daha net ve anlaşılır sonuçlara ulaşılmaktadır. Kişi, 

nesnenin gerçek ve karmaşık durumlarını beyninde bağlantı kurarak 

ayırt edebildiğinde ve sonra bunu daha ilerideki gelişmelerde 

keşiflerinde kullanabildiğinde hedefine ulaşır. Doğanın fısıltıları 

yorumlanarak birçok kavram oluşturulmaktadır. Bu konunda Hardy: 

“inancıma göre matematiksel gerçeklik bizim dışımızdadır; bizim 

işlevimiz onu bulup çıkarmak ya da gözlemektir; ispatladığımızı veya 

tutarlı sözlerle yarattığımızı söylediğimiz teoremler; 

gözlemlerimizden çıkardığımız sonuçlardan ibarettir” (Hardy, G. 

H.,1994: 70).  

Matematik ve doğa arasında yakın bir ilişkiden bahsetmek 

mümkündür. “Doğayı açıklayabilen matematik, doğal konuları 

materyal olarak kullanan sanatçılara veriler sağlamakta ve yol 

göstermektedir. Matematik, tohumun filizlenmesinden çiçeklerin 

yapısına kadar her ayrıntıyı açıklayabilmektedir” (Fisher, 2006: 14-

17). Açıklarken matematiğin birçok işlevi ve bu işlevlerle birlikte 
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matematiğin konumun ne olduğu da önem taşımaktadır. “Evrenin ve 

yaşamın içindeki sayısız varlığa ve onların niteliklerine isim vermek, 

varlıkların niteliğini anlamak, onların görüntülerini betimlemek için 

kullanılan matematik, yaşamsal unsurları oluşturan dilin, üretimin, 

sağlığın, beslenmenin, barınmanın, eğlenmenin de temelinde bulunan 

bilimdir” (Greenfield, G. R., 2000: 93-99).  

Temel bir bilim olan matematiğin bu nedenle doğa ile yakın bir 

ilişkisinin olması olağandır. “Matematiksel kavramlar başlangıçta 

doğal nesnelerden esinlenmişlerdir; çünkü matematik doğayı anlama 

çabası olarak gelişmiştir” (Akdeniz, A., 2007-1-120). Bu keşif doğada 

matematiği gösterdiği gibi aynı zamanda matematiğin görülmeyen 

gizemini de göstermektedir. “Matematik, coğrafyanın karakterinden 

iklimlerin yapısına, insan sağlığından yaşamın ritmine kadar çok 

sayıda konuda sağladığı verilerle yaşamın anlaşılmasına yardımcı 

olmakta, insanların düşünce ve duygularını başkalarına aktarmalarını 

kolaylaştırmaktadır” (Dörfler, 2003: 147-170). 

Matematik, doğanın mantığını anlamaya çalışan, grafik ve şekillerle 

ifade eden bir dildir. Bu dilde önemli olan doğanın bize sergiledikleri 

içinde yer alan çiçeklerde, bitkilerde, ağaçlarda, kara ve deniz 

canlılarında gizlenen matematiği keşfetmektir. Doğanın düzenini 

keşfetmekte matematik kılavuzluk yapar ve doğanın kurallarını 

görmemizi sağlar. Matematik insanların düşünme kabiliyetini 

geliştirmeyi amaçlar. Bu amacı sağlamak için, bize gerekli bilgileri 

öğreterek karşılaşacağımız problemlerde inceleme ve araştırmalar 

yaptırarak, akılcı düşünmemizi ve her konuda problem çözmede 
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doğruyu bulmada yol göstericidir. Bütün bilimlerin gelişmesi 

insandaki bu arzudan doğmuştur ve matematik yardımıyla 

gerçekleşmektedir. 

Doğa, sürekli kendini değiştiren, yenileyen, canlıların ve cansızların 

içinde bulunduğu bir düzendir. Doğa, pek çok bitkiye ve hayvana ev 

sahipliği yaparak içinde barınmasına imkân verir. Bütün bu bitkiler, 

hayvanlar ve insanlar arasında doğada bir denge mevcuttur. Doğa, 

simetrinin, üçgenlerin, fraktalların, eğrilerin, elipslerin ve benzer 

matematiksel şekillerin gizlendiği yerdir. İnsanların doğanın 

gizeminde gördükleri ve algıladıkları farklıdır. Örneğin doğaya bakan 

bir kişinin eğrelti otunda, ağaç dalında, limonda, asma yaprağında, 

gülde, örümcekte, arının peteğinde algıladığı ve görebildiği farklı 

matematiksel yapılar vardır. Bu evrenin yapısını açıkladığı gibi doğayı 

da açıklamakta ve bir tohumun filizlenmesinden çiçeklere kadar her 

ayrıntıda kendini göstermektedir. 

Tarihsel süreç içerisinde matematiğin konuyla ilgili günümüze kadar 

çok farklı görüşler gelmiş olsa da tarihçiler evrenin yaratılmasında, 

doğanın döngüsü içinde matematiksel detaylar bulmuşlardır. Doğa 

yalnızca gördüklerimiz, duyduklarımız ve kokladıklarımız ibaret 

değildir. Örneğin gezegenlerin yörüngesi elipsi ve eğriyi anımsatır, 

matematiksel doğru doğada fiziksel olarak bulunmayabilir ama doğa 

bize birçok özelliği ile doğru kavramını sezdirir. Bal peteğinin 

hücreleri matematiksel altıgeni, gece görülen yıldızlar matematiksel 

noktayı, ay, güneş ve gezegenler matematiksel çemberi ve küreyi 
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anımsatır. Kısacası; matematik doğanın dilidir, etrafımızdaki her şey 

matematik diliyle ifade edilebilmektedir. 

Doğanın karmaşıklığını anlamak için, doğayı iyi gözlemlemek 

gerekir. Doğada kendine benzerlik gösteren fraktal dediğimiz 

matematiksel şekiller vardır. Fraktal, en kısa tanımıyla kendine 

benzeyen demektir. Latincede kırılmak anlamına gelir fractus 

kelimesinden oluşmuştur. Mandelbrot ise problemleri ele alabilmek ve 

ortaya reel sonuçları sunabilmek için fraktal geometriyi incelemeye 

başlamıştır. Mandelbrot’un bilim dünyasında yüzyıllardan beri 

kullanılmakta olan Öklid Geometrisi’nin çağımızın problemlerini 

çözmekte yetersiz kaldığını yazdığı kitabında “Ne bulutlar küredir ne 

dağlar konidir, ne kıyı şeritleri dairedir, ne ağaç kabuğu pürüzsüzdür, 

ne de yıldırım düz bir çizgide ilerler” şeklinde ifade etmektedir 

(Mandelbrot, B.B., 1983: 51). Kendi kendini tekrar eden ama sonsuza 

kadar küçülen şekilleri kendine benzer bir cisimde bu cismi oluşturan 

parçaların bütününü incelemektedir. Kendi kendine benzerlik her 

düzeydeki ölçekte simetri anlamına gelir. Doğada var olan olan 

fraktalları yine doğada izleyebilmek mümkündür. İçinde fraktal 

geometrinin de bulunduğu geometrinin yansıttığı evren yuvarlak, eğri, 

pütürlü, pürüzlü bir evrendir. Bu geometri girintili, çıkıntılı, kırık, 

bükük, birbirine karışmış, düğümlenmiş şekillerin geometrisidir 

(Gleick, 1995: 87). Kaos, doğa bilimlerinde yer alan başlangıç 

koşullarına bağlılık esasına dayanan, doğrusal olmayan sistemler 

olarak tanımlanmaktadır. Kaos kuramının temel ilkesini tekrarlar 

oluşturur. Doğadaki eğrilerin, düzensiz çizgilerin tekrarlarında Kaos 

Kuramı görülebilir. 
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Matematiğin doğada ilişkili olduğu durumlardan biri de altın orandır. 

Doğada çok sık rastladığımız altın oranı Doczi “bütünün büyük 

parçaya oranı; büyüğün küçük parçaya oranıdır ve sayısal değeri 

1,618’dir” şeklinde tanımlamaktadır (Doczi, G., (1994). Esi ise altın 

oranı: “Doğada bütün parçalar arasında gözlenebilen ve yüzyıllarca 

sanat ve mimaride uygulanan ve göze son derece hoş gelen geometrik 

ve sayısal bir oran bağlantısıdır” (Esi, A., 2017: 515-522) diye 

tanımlar. Fikri Akdeniz ise “Altın oran insan tasarımından 

kaynaklanmadan doğada var olan biyolojik bir gerçektir, uyum ve 

güzellik ölçütü olarak sanat ve estetiğin bir sınıflandırılmasıdır” 

(Akdeniz, F., 2007: 1-120) biçiminde ifade etmektedir. Doğada altın 

oran, bitkilerin büyüme süreçlerinin açıklanabilmesinde, bir dizi 

geometrik kuralı matematiksel bir sayı dizini olarak modelleyen bir 

araçtır. Doğadaki büyüme biçimlerini ve bu biçimlerin oluşturduğu 

düzeni, estetiği, uyum, denge ve oran anlayışını açıklamakta 

kullanılmaktadır. 

Doğanın aritmetiksel yapısının matematiksel anlamda doğayla 

matematiğin içiçe bağlı olduğunu ve matematiğin doğada da 

yansımaları olacağı açıktır. İnsanoğlu doğada gördüğü simetrik 

şekillerden etkilenmiştir. Matematikçi Weyl simetri için şu tanımı 

vermiştir: “Eğer bir nesne üzerinde bir işlem yaptıktan sonra o nesne 

ilk halinde görünüyorsa o nesne simetriktir”. Simetrinin doğada 

görülmesi estetik bir kavram olup doğadaki nesnelerin tıpkı koordinat 

düzleminde yatay/dikey eksene göre döndürüldüğünde birebir 

aynısının görülmesidir. Doğadaki bitkiler, canlı ve cansız nesnelerin 

çoğu yansıma ve simetriye sahiptir. Simetri ise görsel bir zarafeti ve 
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doğanın kusursuzluk ve kalitesinin kontrol aracıdır. Aristoteles: 

“Matematik düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar 

güzelliğin en muhteşem formlarıdır” demektedir. Simetride yatay veya 

dikey eksenden bakıldığında bütün, birbiriyle uyuşan iki yarıma 

bölünmüş olur. Bütünün iki yarısının aynı anda kavranması esasına 

dayanır. Doğadaki bazı nesnelerde özel bir simetriye sahiptir ve 

insanlar doğaya baktıklarında doğada bir parçacığın yatay/dikey 

eksene göre karşılık gelen simetrik görüntüsünü görebilmektedirler. 

Doğada bu derece etkili olan simetri, sanat eserlerinde de aynı şekilde 

ve ölçüde etkili olur. Simetrinin hoşa gitmesi, simetrik biçimlerin 

güzel olarak değerlendirilmesi, insanın beynindeki görsel algılama 

sonucudur. 

Saydam bir cismin üzerine gelen ışık ışınları cismin diğer yanına 

geçer, saydam olmayan bir yüzeye gelen ışığın ise bir kısmı emilir, bir 

kısmı da sekip yön değiştirir. Bir ışık kaynağından çıkan ışınların bir 

yüzeye çarparak doğrultu değiştirmesine yansıma denir. Homojen bir 

ortam içerisinde dalgaların yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön ve 

doğrultu değiştirip geldiği ortama geri dönmesi olayına da yansıma 

denilmektedir. Arşimet spirali ya da aritmetik spiral; iki boyutlu 

düzlemde, orijinden çıkan ve sabit açısal hızla dönmekte olan bir 

doğru üzerinde, sabit hızla dışarıya doğru ilerleyen bir noktanın 

izleyeceği eğridir. Orijinden dışarıya doğru herhangi bir yönde çıkan 

bir doğrunun spirali keseceği noktalar, birbirine eşit uzaklıktadır.  

Doğanın; matematiğin malzemesini oluşturan, formüllere ilham veren 

kaynak olduğu, bu bağlamda matematiğin doğayı tanımladığı, 
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doğadan ilham aldığı, doğayı anlamamızı sağladığı bir gerçektir. 

Doğa, matematiğe ilham kaynağı olmakla birlikte, doğaya iyi 

bakıldığında gizlenen matematiği görebilmek mümkündür. Bu 

çalışmada doğa ile matematik arasındaki ilişkiden yola çıkılarak 

matematik diliyle doğada matematiği görebilme sanatı ele alınmıştır. 

1. YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma 

desenlerinden doküman analizi tercih edilmiştir. Verilerin analizi ve 

değerlendirilmesinde meta analizi tekniği de kullanılmıştır. 

Kavramların analizinde nesnelerin birbirine benzeyenleri bir araya 

getirilerek yorumlanmıştır. Bunun yanısıra literatür taraması 

yapılarak, kütüphanedeki kaynaklardan elde edilen bilgilere de yer 

verilmiştir. 

2. BULGULAR 

Bu bölüm beş alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar fraktallar, altın oran, 

simetri, yansıma ve Arşimet spirali ile ilgili bulgular olmak üzere 

aşağıda verilmiştir. 

Fraktallar ile İlgili Bulgular 

Doğanın insanlara sunduğu kendine özgü bir gizemi vardır. Bu 

gizemin çözülmesine matematik yardımcı olur. Örneğin Şekil 1’deki 

sardunya çiçeğinin yaprağına bakıldığında yaprağın damarlarında, 

mor lahana ortasından kesildiğinde içinde kendini tekrar eden 

fraktallar olduğu görülür. 
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Şekil 1. Sardunya çiçeğinin yaprağı ve mor lahana 

 

Sardunya çiçeğinin yaprağının damarından uzayan yeni damar bir 

öncekine benzer, ardışık olarak yeni parçalara ayrıldığında bütünün 

küçük kopyaları halinde tekrar eden fraktal bir geometrik şekil1i 

oluşturur. Yaprağın orta damarından ayrılan yan damarları orta 

damarın biraz küçültülmüş halidir. Yani büyük şeklin içinde 

kendisinin boyut olarak küçültülmüş hali mevcuttur. Mor lahanada da 

içteki kıvrımlar sürekli kendini tekrar ederek benzer fraktal şekiller 

oluşturmaktadır.  

Şekil 2’de Karahindiba bitkisi, üflendiğinde uçuşmasıyla tanınan bir 

bitki olup, uçuşan her küçük parça büyüğünün benzer bir parçasıdır, 

buda sürekli kendini tekrar ederek benzer fraktal şekiller 

oluşturmaktadır. 

   

Şekil 2. Karahindiba bitkisinin farklı fotoğrafları 
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Şekil 3’te Barnsley’in eğrelti otu, Ladin ağacı ve Aloe Polyphylla 

bitkisi gibi doğada birçok klasik fraktal örnekleri vardır.  

 

  

Şekil 3. Barnsley’in eğrelti otu, Ladin ağacı, Aloe Polyphylla 

 

Barnsley’in eğrelti otunda, her dal kendini sürekli tekrar etmektedir. 

Ladin ağacı, tırmanma açısı 27.50 derecelik bir açı ile aşağıdan 

yukarıya doğru kendini tekrarlayan bir fraktaldır. Aloe Polyphylla 

bitkisinin yaprakları gövdenin etrafına bir spiral gibi dolanarak 

kendini tekrarlayan bir fraktaldır. Şekillerin hepsine bakıldığında ortak 

özellikleri kendilerini tekrarlayan matematiksel bir güzelliğe sahip 

olmalarıdır. Fraktal için başka bir örnek olarak ta arılardan bahsetmek 

mümkündür. 

Arıların petekleri birer fraktaldır. Bu fraktallarda her adım başlı başına 

benzer görünüm ve yapıdadır. Birinci adımda bir altıgen alınır, ikinci 

adımda bu altıgenin herbir kenarı üzerine yine altıgenler koyulursa 

altıgen sayısı N=7 olur. Bu iterasyona devam edilirse n. adımda 

altıgen sayısı N=1 + 3.n.(n+1) olur. Arıların petekleri fraktal olduğuna 

göre bu fraktalın bir boyutunun olması gerekir. Bu boyutu hesaplamak 
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için Kantor Üçlüleri metodu uygulandığında, birinci adımdan n. adıma 

kadar işlemler şöyle olur:  

𝑟1 =
1

6
𝑣𝑒 𝑁(𝑟1) = 12 𝑜𝑙𝑢𝑟 𝑣𝑒 𝑏𝑜𝑦𝑢𝑡 𝑑1 =

𝑙𝑜𝑔𝑁(𝑟1)

𝑙𝑜𝑔 (
1
𝑟1

)
=

𝑙𝑜𝑔12

𝑙𝑜𝑔 6
= 1,386 

𝑟2 =
1

18
𝑣𝑒 𝑁(𝑟2) = 30 𝑜𝑙𝑢𝑟 𝑣𝑒 𝑏𝑜𝑦𝑢𝑡 𝑑2 =

𝑙𝑜𝑔𝑁(𝑟2)

𝑙𝑜𝑔 (
1
𝑟2

)
=

𝑙𝑜𝑔30

𝑙𝑜𝑔 18
= 1,767 

𝑟3 =
1

30
𝑣𝑒 𝑁(𝑟3) = 48 𝑜𝑙𝑢𝑟 𝑣𝑒 𝑏𝑜𝑦𝑢𝑡 𝑑3 =

𝑙𝑜𝑔𝑁(𝑟3)

𝑙𝑜𝑔 (
1
𝑟3

)
=

𝑙𝑜𝑔48

𝑙𝑜𝑔 30
= 1,138 

𝑟4 =
1

42
𝑣𝑒 𝑁(𝑟4) = 66 𝑜𝑙𝑢𝑟 𝑣𝑒 𝑏𝑜𝑦𝑢𝑡 𝑑4 =

𝑙𝑜𝑔𝑁(𝑟4)

𝑙𝑜𝑔 (
1
𝑟4

)
=

𝑙𝑜𝑔66

𝑙𝑜𝑔 42
= 1,1209 

.  .  .   

  𝑟𝑛 =
1

(2𝑛−1).6
𝑣𝑒 𝑁(𝑟𝑛) = (3𝑛 − 1). 6       olması halinde; 

                          𝑑𝑝 = lim
𝑛→∞

𝑙𝑜𝑔𝑁(𝑟𝑛)

log(
1

𝑟𝑛
)

= lim
𝑛→∞

𝑙𝑜𝑔(3𝑛−1).6)

log(𝑙𝑜𝑔(2𝑛−1).6))
= 1           

olarak bulunur (Topsakal, M., 2014). Arılar, peteklerini en az 

malzemeyle birim alanını tamamen kullanarak altıgen şeklinde 

yaptıkları bilinmektedir.  Bal petekleri üç boyutlu altıgen prizma 

şeklindedir. Altıgen prizma şeklindeki petekler iki tabaka hâlinde 

olup, bir uçları açık, diğer uçları kapalı sırt sırta gelecek biçimdedir. 

Dişi bal arılarının yaptıkları petek gözeneklerinin açısı 700 32 

dakikadır. Burada petek hücrelerini oluşturan altıgen prizmaların 

tabanlarında üç adet eşkenar dörtgen bulunmaktadır. Petek gözlerinin 

genişliği dişi arılar için 5,2-5,4 mm arasında, erkek arılar için 6,2-6,4 

mm’lik gözler vardır. Petek tek bir elden çıkmış gibi tek bir parça 

halindedir (Winston, M. L., 1991:81). Peteğin kapağı için düzgün 
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altıgen, yan duvarları için yamuk, tavanları için yamuk ve eşkenar 

dörtgene benzediği Şekil 4’de verilmiştir.  

Bu sayede iki yüzlü petek gözlerinin tavanları da birleşiktir (Vidinli, 

1867C:76-83). Arılar peteklerinde üç açı kullanırlar.  

• Petekteki düzgün altıgendeki iç açılar (1200),  

• İçi bal dolu petek hücrelerinin yerle yaptığı açı (130),  

• Petek hücrelerine üstten bakıldığında üç adet eşkenar 

dörtgenden oluşan tabanın açıları 109028’, 1090 28’ ve 700 32’ 

dir (www.christadelphia.org/archive/creation.htm). 

 

 

 

Şekil 4. Petek kapağı, yan duvarı ve tavan şekilleri 

  

Arılar peteklerinin çerçevesini düzleme dik gelecek şekilde 

yerleştirerek, prizmalar yatay ile 1200’lik bir eğim açısı yapacak 

şekilde inşa ederler. Balın akmamasını sağlayan en küçük açı bu açıdır 

ve Şekil 5’de gösterilmiştir. Bal arıları peteklerini 1080 28’, 700 32 
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dakikalık iki açı kullanarak oluştururlar. Peteklerin uçlarını 13 derece 

yükselir ve bu sayede peteğin içindeki balın dışarıya akmamasını 

sağlarlar. Bir yüzdeki petek inşa edildiğinde ön yüzdeki 1.petek, 

2.petek ve 3.peteğin yapılırken arka yüzdeki peteğin tabanı da 

yapılmış olur. Bir arının böyle bir geometrik şekli yapabilmesi, %3 

lük bir açıyı ölçebilmesi arıların sahip olduğu matematik zekâyı 

gösterir ki, insanları etkileyecek kadar ilginçtir. Aynı ilginç durum kar 

tanelerinde de mevcuttur. 

 

Şekil 5. Altıgen peteğin 3 boyutlu görünümü. 

 

Kar tanelerinin ilk olarak hepsi küçük bir toz tanesi etrafında gittikçe 

büyür ve köşelerinden küçük kollar oluşmaya başlar. Soğuyan havayla 

büyüme hızlanır ve kılcal uzantılar oluşur. Kar taneleri çevre 

koşullarına maruz kalıp savruldukça hepsi farklı şekillere dönüşür. 

Doğada kış mevsiminde gökyüzünden düşen kar tanelerinin hepsi 

birbirinden farklı olduğu Şekil 6’da görülmektedir. 
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Şekil 6. Kar taneleri 

 

Kar tanesinde matematiği görmek için önce eşkenar bir üçgenin her 

kenarının ortasındaki üçte birlik kısmı alınır. Yeni bir üçgen 

oluşturulur. Bu üçgen ilk üçgenin üçte biri kadardır. Böyle devam 

edildiğinde, ideal bir kar tanesi oluşur. Bu yüzden kar tanelerinde 

fraktal geometrik yapı vardır. Kar taneleri “Koch Düzenine” göre 

Kaos Kuramı’nı sürdürecek şekildedir. Kar yağarken oluşan karmaşık 

yapılar altıgenle bağlantılı olarak altının katlarına bağlı eşsiz bir 

simetri oluşur ve kristal üç boyutlu yapısını kazanır. Matematiksel 

olarak her kar tanesi içiçe geçmiş n ve r olmak üzere tanımlanan 

altıgen şekillerin bir fraktal düzenini oluşturur. Buradaki n altıgen 

sayısı, r ise genişliğidir. Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmayı 

Amerikalı Wilson Bentley yapmış, 6000 kar kristalini incelediğinde 

hiçbir kristalin birbirine benzemediğini görmüştür. Ayrıca kar 

kristallerinin büyüklüğünün ve şeklinin havanın sıcaklığına ve nemine 

bağlı olarak değiştiğini belirtir. Kar kristallerinin çapı 2-4 mm, ağırlığı 

0,005 gramdır. 
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Altın Oran ile İlgili Bulgular 

Doğanın geometrisinin incelendiğinde önemli bir boşluğu altın oranın 

doldurduğu görülmektedir. Altın oranın tabiattaki canlılarda sayısız 

örnekleri vardır. Altın oran, doğada bitkilerin tanımlanmasından, 

çeşitli yumuşakçaların kabuklarına kadar geniş bir alanda boy gösterir.  

Şekil 7’de Ayçiçeği resmi ve modeli verilmiştir. Ayçiçeğinde yer alan 

ay çekirdekleri saat yönünde 34+21=55 adet buna karşılık saat yönünün 

tersine 89 adet ay çekirdeği tanesi bulunur. 89/55=1.618 değeri ise Altın 

Oranı verir. Ayçiçeğinin yaprakları iki sıradan oluşur. Birinci katmanda 

çiçekler belli bir sırada yerleşmiş, birinci katmandan iki yaprak arasına, 

ikinci katmandan bir yaprak gelecek şekilde yerleşmiş ve ikinci katmandaki 

yerleşme için ise bir örüntü kullanılmıştır. 

  

Şekil 7. Ayçiçeği fotoğrafı ve modeli 

  

Çam kozalağının fotoğrafı ve modeli ile karnabahar fotoğrafı Şekil 

8’de verilmiştir. Çam kozalağındaki taneler kozalağın altındaki sabit 

bir noktadan kozalağın tepesindeki başka bir sabit noktaya doğru 

spiraller (eğriler) oluşturarak çıkarlar. İşte bu eğrinin eğrilik açısı altın 

orandır. Böylece çam kozalaklarında, altın oran yöntemi ile elde 
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edilen spiralleri görmek mümkündür. Çam kozalağındaki döngünün 

benzeri, karnabaharda da gözlenmektedir. 

   

Şekil 8. Çam kozalağı fotoğrafı ve modeli ile karnabahar 

 

Doğada gizlenen papatyalar iyi gözlenip incelendiğinde matematiksel 

formülü olan bir bitkidir. Papatyaların formülü incelenirse, tekil 

noktalar kümesinin düzlemsel iki eğriden oluştuğunu görülür. 

Papatyalar türlerine göre 12, 21, 34, 55, 89 yapraklıdır.  Hauser’ın 

hesapladığı papatya formülü (x2-y3)2=(z2-y3)3 denklemiyle Şekil 9’da 

verilmiştir. Burada papatyanın 21 yapraklı türü olan floretlerindeki 

oran 21/34 olup, bu iki sayının birbirine oranı 1,618’i verir. 

  

Şekil 9. (x2-y3)2=(z2-y3)3 denklemli papatya ve 21yapraklı papatya 

 

Altın oranın doğadaki varlığını örnekleyen en ünlü canlı, Salyangoz 

Kabuğu (Nautilus Pompilius) dur.  Salyangoz Kabuğu doğada evrimin 
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ilk aşamalarından beri değişmeden aynı büyüme şeklini izleyen 

kabuklu deniz hayvanlarının biridir. Milyonlarca yıllık fosillerde 

karşılaştığımız deniz kabuklarının büyümelerinde de altın oran 

karşımıza çıkar. Bu canlının kabuk yapısı Descartes tarafından eşit 

açılı sarmal adı verilen logaritmik sarmal biçimindedir. Salyangoz 

kabuğu ve deniz kabuğu şekilleri Şekil 10’da verilmiştir. 

 
  

Şekil 10. Salyangoz ve deniz kabuğu 

 

Salyangozun kabuğu bir düzleme çizilirse, düzlemde bir dikdörtgen 

meydana gelir, meydana gelen bu dikdörtgene “altın dikdörtgen” 

denir. Ortaya çıkan bu dikdörtgenin boyunun enine oranı altın oranı 

verir (Bergil, 1993).  Bununla bereber deniz kabuğunun yapısı 

incelendiğinde üzerindeki eğriliğin salyangoz kabuğuna benzer 

şekilde altın oran olduğu görülür.  

Ayrıca, kaplan başı, keçinin boynuzu, akrebin kuyruğu, tavus kuşunun 

kanatları, kirpinin sırtı, gülün taç yaprakları, bitkinin filizlenmesi 

doğada gözlemlediğimiz altın orana verilebilecek bazı örnekler olup 

bunlar Şekil 11’de verilmiştir.  
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Şekil 11. Kaplan, keçiboynuzu, akrep, tavus kuşu, kirpi, gül 

 

Kaplanın kafasındaki kaşlarından çenesine kadar olan uzunluk ile 

kaşlarından gözlerine kadar olan uzunluk oranı 1,618 dir. Keçinin 

boynuzunun kıvrımında yüksekliğin, boynuzun en tepede kulak 

hizasına kadar olan mesafeye bölümü ve akrebin kuyruğundan 

gövdesine kadar olan uzunluğun, kuyruğun ucundan ilk kıvrıldığı yere 

bölümü 1,618 dir altın orandır. Tavus kuşunun kanatlarından yere 

kadar olan mesafenin başından yere kadar olan uzunluğa oranı 1,618 

’dir. Gülün içteki tomurcuğundan en dışındaki taç yaprağına kadar 

olan mesafenin, tomurcuğun merkezden içteki taç yaprağa olan 

uzaklığa bölümünde de altın oran mevcuttur. 

 

Simetri ile ilgili Bulgular 

Simetri ise basitlik ve zarafet olup doğada mevcuttur. Simetri 

görüntünün dikey y-eksenine veya yatay x-eksenine göre bütününün 
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yansımasının ikiye bölünmüş hali görülür. Yaşamımızı 

sürdürdüğümüz evrenin her yerinde özellikle doğada matematiksel 

açıdan büyük bir uyum vardır. Doğa, içindeki renkleri çeşitlilikleriyle 

muhteşem bir uyum sergiler. Bunun yanısıra doğada hemen hemen 

tüm bitkiler ve canlılar, dış görünüş itibariyle simetriye sahiptir. 

Simetri doğanın bir kusursuzluk, bir kalitesi olmakla birlikte doğanın 

sürekli kontrol aracıdır. Ağaçların yaprakları, kelebeğin kanatları, 

birer simetridir.   

Doğaya bakıldığında, rastgele dalların ve yaprakların, dağınık ama bir 

o kadar da ahenkli bir şekilde dizilmiş olduklarını fark edebiliriz. 

Ağaçların dallarında hangi dalın ve yaprağın çıkacağı belli bir ahenkle 

sıralanır ve dizilmiş durumdadırlar. Bir asma yaprağında, limonda ve 

Doyle Spiralindeki simetriklik Şekil 12’de verilmiştir. 

  

 

Şekil 12. Asma yaprağı, Doyle Spiralleri ve limon 

 

Bir asma yaprağının damarları incelendiğinde orta damara (dikey 

eksene) göre yan damarları simetrik bir görünümdedir ve asma 

yaprağında bu simetri vardır. Doyle Spiralleri doğruya göre 

simetriktir. Doğrunun her iki yanı bir bütünün iki yarısının aynı anda 
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kavranmasına dayanır. Doyle Spiralleri, çemberle doldurma 

probleminin özel bir durumudur. Her bir çember altı adet teğet 

daireyle çevrilidir. Parametreler iyi seçildiğinde, çember doldurma ile 

tüm yüzey kaplanabilir. Kaplamaya, teğetlik özelliğini koruyan 

geometrik dönüşümleri de uygulayarak zarif desenler oluşturabilir. Bu 

çalışma, Belçikalı mühendis sanatçı Jos Leys tarafından yaratılmış 

güzel ve karmaşık resimlere bakılarak oluşturulmuştur 

(www.imaginary.org.tr/tr erişim tarihi 16.05.2020 ).  

Benzer şekilde limonda da gagalardan geçen doğruya göre simetriklik 

mevcuttur. Limonun denklemi 𝑥2 + 𝑧2 = 𝑦3. (1 − 𝑦)3 olup karşılıklı 

olarak yerleştirilmiş iki sivri uç nokta (gaga) o noktalardan geçen 

eksen etrafında döndürülür. (1-y)3 çarpanını çıkarırsak basitleşen 

x2+z2=y3 denklemi bir adet gaga verir. x2+z2=y3.(1-y)3 ise aynı şeklin 

ayna simetrisini verir. Bunların ikisi de sonsuza kadar devam eden 

yüzeylerdir. 

Yansıma ile ilgili Bulgular 

Doğada yansıma ile ilgili birçok örnek mevcuttur. Türkiye’de 

Ankara’nın Nallıhan yakınlarında kayaç katmanlarından oluşan doğal 

yeryüzü şekli olan dağları farklı renklerde görmek mümkündür.          

Asya’nın en büyük ikinci ülkesi Myanmar Birliği Cumhuriyeti Burma 

şehrindeki bir göldeki kaya oluşumudur. Bunlar Şekil 13’de 

verilmiştir.  

http://www.imaginary.org.tr/tr
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Şekil 13. Ankara Nallıhan’daki bir dağ ve Burma şehrinde göldeki bir kaya 

 

Dağların suya yansıması simetrik bir görüntü oluşturmaktadır. Yılda 

sadece bir gün güneş ışınları bu kayaya belirli bir açıdan geldiğinde bu 

görüntü ortaya çıkmaktadır. Su yüzeyinde bir anne ve kucağındaki 

çocuğunun göle yansıması koordinat düzlemi düşünüldüğünde y-

eksenine göre simetriktir. Doğanın güzellik ölçütünün simetri yansıma 

ve sikloid eğrisine en güzel örneklerden biri Şekil 14’de verilmiştir. 

 
 

 

Şekil 14. Doğada bir köprü ve sikloit eğrisi çizimi 

 

Şekilde görülen R yarıçapı dairesi tarafından oluşturulan bir sikloidin 

bir kemeri için sikloid eğrisidir.  Sikloid eğrisi başlangıç noktası olan 

(x,y) olan ve bir R yarıçapı dairesinin, y≥0’da yuvarlanarak 

oluşturduğu bir yapıdır. Doğada inşa edilen bazı köprülerin yapımında 

bu eğri ilham kaynağı olmaktadır. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Evolute_generation.png
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Arşimet Spirali ile ilgili Bulgular 

Örümceğin ağında iki boyutlu düzlemde, orijinden çıkan bir doğru 

üzerinde, sabit açısal hızla dönmekte olan dışarıya doğru ilerleyen 

doğada gizlenmiş Arşimet Spirali (aritmetik spiral) adı verilen eğri 

mevcuttur.  Örümcek ağı ve Arşimet Spiral yapısı Şekil 15’de 

verilmiştir. 

  
 

Şekil 15. Örümcek ağı ve Arşimet spiral yapısı 

 

Örümcekler, salgıladıkları ipek liflerini, ağ çerçevesinin kesişen 

kenarlarına keskin açılarla döşer, böylece avlanma alanı çizilmiş olur. 

Örümceklerin ağlarını incelediğimizde ağın merkezinden yeşilliklere 

bağlanmış olan her ipliğin, üzerinden geçtiği her sarmal eğri ile 

yaptığı açının “sabit” olduğunu görürüz. Özellikle bahçe 

örümceklerinin ağlarında gözlemlenebilen bu özel geometrik yapı, 

örümceğe avlanmak için büyük bir avantaj sağlar. Sarmal eğrilerden 

meydana gelen bu ağlar, görünmezlik ve geniş yakalama alanının 

eşsiz bir kombinasyonu olduğundan, uçan böcekleri yakalamada çok 

etkilidir. Her sarmal eğri, ağın boşlukta kapladığı alanı sürekli olarak 

sabit bir oranda genişlettiğinden ortaya çıkan şekil, uçan bir böceğin 

yakalanması için kullanılabilecek en mükemmel yapıdır. 
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SONUÇ  

Bilimin kaynaklarından birinin doğa olduğu düşünülürse doğada 

yapılacak pek çok gözlem sonucunda doğayla bilimin ilişkisi 

kurulabilir. Bu bağlamda, matematik biliminde de doğanın gözlenmesi 

önemli bir role sahiptir. Doğaya gizlenmiş matematiksel şekiller, 

gözlemler ve farklı bakış açılarıyla incelendiğinde benzerlikleri 

yakalamak mümkündür. Matematik doğanın içindedir, papatyayı, 

salyangoz kabuklarını, denizyıldızını, ağaç dallarını, ayçiçeğini, 

kozalağı, karahindibayı, lahanayı daha pek çok bitkiyi 

gözlemlediğimizde matematiği doğanın içinde gizlenmiş olarak 

bulmak mümkündür. Doğa, içindekilerle matematiğe ilham veren bir 

kaynaktır. 

Doğada gizlenen matematiğin dilini görebilme imkânının mümkün 

olup olmadığını incelediğimiz bu çalışmada doğa ile matematik 

arasındaki etkileşim açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu bağlamda 

çalışmada elde edilen bulguları şu şekilde açıklamak mümkündür: 

Sardunya çiçeği, mor lahana, karahindiba bitkisi, Barnsley’in eğrelti 

otu, ladin ağacı ve Aloe Polyphylla bitkisi, arıların petekleri ve kar 

tanelerinin birer fraktal olduğu gösterilmiştir. Ayçiçeği, çam kozalağı, 

karnabahar, papatya, salyangoz kabuğu, kaplan başı, keçinin boynuzu, 

akrebin kuyruğu, tavus kuşunun kanatları, kirpinin sırtı, gülün taç 

yaprakları, bitkinin filizlenmesinde birer altın oran tespit edilmiştir. 

Ayrıca simetriye örnek olarak asma yaprağı, limon ve Doyle Spirali 

verilmiştir. Doğa’daki görsel sanat olarak Türkiye’de Ankara’nın 

Nallıhan yakınlarındaki dağların ve Myanmar Birliği Cumhuriyeti 
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Burma şehrindeki bir göldeki kaya oluşumunun yanı sıra sikloid 

eğrisine benzeyen köprünün suya yansıması görsellenmiştir. Örümcek 

ağının ise bir Arşimet spiral yapısına sahip olduğu gösterilmiştir. 

Kısaca matematiğin doğadan ilham aldığı ve en temel matematiksel 

kavramlarının doğada var olduğu sonucuna varılmıştır. 

Doğayı her zaman gözlemleyen ve doğadan pek çok şey öğrenen 

insanoğlunun, matematiği bir araç olarak kullanmaya çalıştığı 

bilinmektedir. Ancak bazıları tarafından bu gerçek göz ardı edilse de 

doğa ve matematik insanoğlunun vazgeçilmezidir.  O halde matematik 

doğayı anlamak, doğaya hükmetmek ve doğayı yönlendirmekse bunun 

için tabiatın kitabı olan matematik dilini iyi bilmek gerekir.  

Sonuç olarak; matematik doğanın içinde gizlenmiş olarak vardır ve 

insanoğlu bunu gözlemlediğinde bulabilir. Doğa; matematiğin 

malzemesini oluşturan, formüllere ilham veren en önemli kaynaktır. 

Doğada yeni bir şeyleri keşfetmek ve yaşamla ilişki kurmak istiyorsak 

matematiğe ihtiyaç olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 
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GİRİŞ 

 

Dünya üstündeki kaynaklar günden güne azalmakta ve bu kaynaklar 

sadece belli güçler tarafından paylaşılmaktadır. Eski çağlarda ya da 

orta çağdaki gibi adlandırılmasa da sınıflar oluşmakta, her sınıf kendi 

özelliklerine uygun bir şekilde varlık mücadelesini sürdürmektedir. 

Egemen sınıflar, din, dil, politika gibi araçlarla ezilen sınıflara baskı 

kurmakta, her alanda kendi onayladıkları sistemleri dayatmaktadırlar. 

Kapitalizm geliştikçe bütün dünyada gelir adaletsizliğinin de etkisiyle 

ezilen sınıflar modern köleler haline gelmektedir. Üstelik bu sınıfların 

yaşam mücadelesi salgınlar, doğal afetler ve ekonomik krizler gibi 

kötü olayların da etkisiyle daha da zorlaşmaktadır. Sanat ve özellikle 

de sinema zaman zaman ezilen sınıfların hikâyesini anlatarak bir 

dramatik yapı kurmaya çalışır. Bu çalışmada alt gelir grubundan 

insanların anlatıldığı 2018 yapımı Arakçılar (Shoplifters) adlı filme 

odaklanılmıştır. Çalışmada, insan duyguları, yalanlar ve kapitalizmin 

beslediği gerçekler sinemanın desteğiyle incelenmiştir. Film, gelişmiş 

bir ülke olan Japonya’da yaşamlarını idame ettirmek için küçük 

hırsızlıklar yapan bir aileyi anlatmaktadır.  

1. EZEN VE EZİLEN ÜSTÜNE  

Belli düşünce sistemlerinde, dinlerde, insanlar, ezen ve ezilen ya da 

zalim ve zulme uğrayan olarak ayrılır. Ezilen sınıfların yanında olmak 

insanlığın temel ödevlerindendir. Ezilenlerin mücadelesine ortak 

olmak için belli sıfatlara ya da sınıflara sahip olmak gerekmez.  

Michael Albert, Katılımcı Ekonomi adlı eserinin giriş bölümünde 

çeşitli düşünürlerin ezilen ve ezen hakkında görüşlerinden faydalanır 
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hâtta bire bir alıntı yapar. Öncelikle John Stuart Mill’in düşüncesine 

yer verir. Mill, insanların başarıya ulaşmak için başkalarını 

ezdiklerini, ittiklerini, başkalarıyla sürekli boğuştuklarını bu diğerini 

incitmeye, yıpratmaya dayalı yaşam idealinin kendisini 

cezbetmediğini belirtir. Yazar sonra aynı bölümde Noam Chomsky’ye 

yer verir. Chomsky insanların ezilmeyi de emir almayı da 

istemediklerini, kendi denetimlerinde ve diğer insanlarla iş bölümü 

yaparak çalışmayı istediklerini söyler. Yazar bütün bu yorumlara kendi 

yorumunu ekler. Madem ki insan ezilmek istemiyor, madem ki büyük 

bir çoğunluğa üstünlük sağlayan bir azınlığın hegemonyasına karşı 

çıkıyor der ve sorar: Nereden başlamak gerekiyor? (Albert, 2004, s. 9)  

Paulo Freire, Brezilyalı eğitimci, filozof ve eleştirel pedagojinin etkili 

kuramcılarından biridir. Eleştirel pedagoji hareketinin temel 

metinlerden biri olarak kabul edilen ‘’Ezilenlerin Pedagojisi’’ adlı 

çalışması ile ünlenmiştir. Bu çalışma Freire’nin 1960’lı yıllarda 

Brezilya’da eğitim tarihi ve felsefesi üzerine çalışırken tarım işçilerine 

okuma yazma öğretmek amacıyla kurguladığı bir çalışmadır. Bu 

metodoloji yüzünden Freire 1964’teki askeri darbe sırasında hapse 

girmiş sonra da sürgüne yollanmıştır. Bu sistem Ezilenlerin Pedagojisi 

adlı çalışmanın temelini oluşturmuştur (Karaboğa, 2003). Freire 

tarafından eğitime tabi tutulan okuma yazma bilmeyen köylüler 

okuma yazma özelliği dışında farklı bir bilince de ulaşır. Bu bilinç 

kendileriyle ilgilidir. Köylüler artık eğitilmiş bir birey olduklarını, 

önceden kapalı olan gözlerinin açıldığını hisseder. Artık kültürün 

yaratıcısı olduklarını ve her işte yaratıcı olacaklarını keşfederler. 



 
 161 

Dünyayı çalışarak dönüştürebileceklerine inanmaya başlarlar (Freire, 

2014, s. 13-14). 

 

Paulo Freire'nin “Ezilenlerin Pedagojisi”ni açıklamaya çalışırken 

öncelikle “pedagoji” kavramının kullanımı üstünde durmakta fayda 

var. Ezilenler hep yanında olmamız gereken bir kelimeyken pedagoji 

bize uzak görünen bir kavramdır. İlk bakışta birbiriyle bağlantısız gibi 

görünen ezilenler ve pedagoji sözcükleri Freire’nin fikirlerini 

açıklarken karşımıza çarpıcı bir başlık olarak çıkmıştır. Başka bir 

deyişle ezilenlerin pedagojisi zıt kavramların birlikteliğidir yani 

çarpıcı bir oksimorondur. 

Freire, yaşama her açıdan bakılması gerektiğini savunan 

düşünürlerdendir. Emperyalizmi, ezen ve ezilen penceresinden 

yorumlar, ezen ve ezilenlerin iç dünyalarını ortaya çıkarmaya çalışır. 

Bir tarafta insanlara kadercilik, boyun eğmek gibi düşünceler kabul 

ettirilmeye çalışılırken Freire düşünmenin ve sorgulamanın önemine 

dikkat çekerek boyun eğmeye karşı durur.  

Oyun yazarı Brecht’le benzer pencerelerden bakarak adaletsizlikle ve 

birtakım hırslarla beslenmiş iktidarla mücadele edilmesi gerektiğini 

dile getirir. Freire’nin okuma- yazma seferberliği olarak başlatmaya 

çalıştığı hareket -Ezilenlerin Pedagojisi eserinde görüldüğü gibi- 

aslında yoksul aileleri harekete geçirmek, ezilenleri bilinçlendirerek 

ataletten kurtarmaktır. Freire eğitim yoluyla bir şeyleri değiştirmeye 

çabalarken Brecht edebiyat ve tiyatroyla ezilenlerin sesini duyurmaya 

çalışır. 
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Freire’ye göre ezenler, üretimi, insanları, toprağı hep kendi sahip 

oldukları nesneler olarak gördükleri için ‘şeyler’ olarak nitelendirirler. 

Bu şeylerin boyun eğmesi için ellerinden gelen yöntemi kullanırlar. 

Sahip oldukları iktidarın da verdiği güçle tekellerini daha da 

geliştirmeye, yerlerini sağlamlaştırmaya çalışırlar. Bu arada insanları 

insandışılaştırmaktadırlar. Freire’ye gore ezilenler ezenlerin aynasıdır 

ve içlerinde inanılmaz çirkinlikler barındırırlar. Ezilenler kendi 

özgürlüklerini kazanmaya çalışırken aslında ezenleri 

özgürleştirmektedirler (Freire, 2014, s. 23). 

Freire, ezenlerin korkunçluğunu en iyi ezilenlerin bildiğini söyler. 

Ezilenler ya ezildiklerinin farkına varır ve bundan kurtulmaya çalışır 

ya da farkına varmayıp kadercilikleriyle hayata devam ederler. 

Ezilenler sınıfının yok olmasıyla ezen ve ezilen arasındaki bu çelişkili 

durumun çözümlenebileceğini savunur. 

Kapitalist sistem 1970’lerden itibaren “ezilen” olarak adlandırılan alt 

gelir grubundaki insanları daha da fazla yıpratmaya başlamıştır. 

Tüketimin içinde var olmaya çalışan birey bir taraftan insan olmaya 

çabalarken bir taraftan da insanlığın dışına çıkma tehlikesi yaşar. 

Freire; yukarda sözü edilen eserinde insanlaşmanın ezenlerin 

şiddetiyle sekteye uğradığını ancak ezilenlerin özgürlük ve eşitsizlik 

mücadelesine girer ve başarıya ulaşırlarsa insanlaşmaya 

yaklaşacaklarını ifade eder.   

Aşağıda incelenen Arakçılar filminde ise Freire’nin pedagojisinin ve 

söylediklerinin çoğunu görmek mümkün değildir. Sinemanın 
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yaratıcılığının da etkisinden olsa gerek filmde ezilen sınıf olarak 

aktarılan bireyler, ezenleri özgürleştirmemekte, içlerinde Freire’nin 

belirttiği çirkinlikleri barındırmamaktadırlar. Ezilen olarak 

yaşamlarına devam etmelerine karşın özgürlüklerine zaman zaman da 

olsa sahip olmaktadırlar. Üstelik özgürlüklerini kazanabilmek için bir 

başkasını ezmemektedirler. Hırsızlık yaptıklarında bile abartmamakta, 

yaşamlarını sürdürebilecek kadar küçük hırsızlıklara girişmektedirler. 

Filmde işlenen aile ezende ve ezilende görülen hırslardan da 

arınmıştır. Üstelik Hegel’in “Köle Efendi Diyalektiği” başlığı altında 

incelediği bilinç yitirme olayı da görülmez.  

2. YENİ DÜZEN 

 

Yeni Dünya düzeni sömürgesiz emperyalizm olarak adlandırılır. Bu 

düzenin geçmişi çok yeni değildir. Çünkü gelişmiş ülkelerin 

oluşturarak gelişmekte olan ülkelere kabul ettirmeye çalıştıkları 

politikalar feodalizm sonrasındaki sömürge sistemine kadar 

dayanmaktadır. Kendilerini ekonomik ve siyasi olarak dışarıya karşı 

koruyan gelişmiş ülkeler bu korumayı artık görünmez duvarlarla 

yapmaktadır (Güler, 2005: 7). Kaldı ki Magdoff (2005: 166) 

emperyalizmin sömürge politikaları olmadan ayakta kalamadığını 

savunur. Yazara göre sömürgeciliğin 2. Dünya Savaşı sonrası ortadan 

kalktığı savı da doğru değildir. Sömürülen ülkeler hâlâ sömürgecilerin 

kontrolünde, onların idare ettiği bir düzen içinde yaşamaya devam 

etmektedir. Küresel sistemle birlikte IMF (Uluslararası Para Fonu), 

WTO (Dünya Ticaret Örgütü) ve WB (Dünya Bankası) gibi kurumlar 

da varlığını sürdürmektedir. Küreselleşmeye seçenek oluşturmak için 
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çalışmalar yapan Michael Albert bir “yeni düzen” vurgusu yapmasa da 

bu sözü edilen kuruluşların zamanla amaçlarından saptığını hâtta 

bunların küresel adaleti bozduğunu savunur. Albert, bu kapitalist 

küresel sistemin hep güçlülerden, gelişmiş ülkelerden yana olduğunu 

bu yapının da etkisiyle ekolojik düzenin bozulduğunu, belli sınıflar 

dışında kalan bireylerin yaşam kalitesinin düştüğünü ifade eder. 

Albert’e göre, küresel adaletin sağlanması için mutlaka farklı yapıda 

ve bu sistemin dışında yeni kurumlara ihtiyaç vardır (Albert, 2004: 

13-17).  

 

Kapitalizmin varlığını sürdürmesiyle birlikte daha geniş kitleler 

tüketim odaklı yaşama ayak uydurmuşlardır. Kitlelerin tüketimi 

arttıkça da kapitalizm yerini sağlamlaştırmaktadır.  Kapitalizmin güçlü 

olduğu ülkelerde önemli kavramlardan biri ise büyümedir. Ülkeler 

kapitalizmin amaçlarına ulaşabilmesi için büyümeli ve tüketmelidir. 

Ekonomiler büyüdükçe tüketim büyümekte gelir dağılımındaki 

adaletsizlik ve eşitsizlik de o oranda bozulmaktadır.  

 

ABD’nin önemli ekonomistlerinden Joseph Stiglitz, 1990’ları anlatan 

kitabında büyümenin sürdürülebilir olması için devlet ile piyasa 

arasında sağlam bir denge kurulması gerektiğini, bu dengenin de kimi 

zaman devletin müdahale etmesi kimi zamansa piyasadan elini 

çekmesi şeklinde olabileceğini ifade eder. Bunun yanı sıra tüketicileri 

(sağlıksız ürünler ve tekel uygulamalarına karşı) ve yatırımcıları 

(yanlış uygulamalara karşı) korumanın önemine de dikkat çeker 

(Stiglitz, 2004: 293). Maalesef yazarın söyledikleri uygulanmamakta, 
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gün geçtikçe tüketiciler için sağlıksız ürünler artmakta, yatırımcıların 

da riskleri sürmektedir.  

 

Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğu sürekli 

büyüme hedefleri koymakta ve onu gerçekleştirmeye çabalamaktadır. 

BBC’nin web sitesinde (bbc.com) Ekonomik İş birliği ve Kalkınma 

Örgütü OECD 2019’da küresel ekonomik büyümenin son on yılın (on 

yıl önceki krizden sonra) en kötü seviyesine geldiğini açıklamış ve 

beklentilerini 3.2’lik büyümeden 2.9’a çekmişti. (https://www.bbc 

.com/turkce/haberler-dunya-49759784 , erişim tar. 18.02.2021). Kaldı 

ki son salgının yarattığı krizle birlikte bütün dünyadaki ülke 

ekonomileri ciddi oranda küçülmüştür (örn. Almanya 2020 yılında 

yaklaşık %5, AB %6’nın üstü bir oranda küçülmüştür ancak Covid 19 

aşısının bulunmasının etkisiyle -ki aşının etkisinin yüzde 0.5 olacağı 

öngörülmektedir- Almanya ekonomisinde 2021’de yaklaşık %3.5 

büyüme beklenmektedir.) Küçülen ekonomilerde de en çok alt gelir 

grubundaki insanlar olumsuz etkilenmiştir. 

 

Dünya üstündeki gelişmenin ve daha doğrusu refah seviyesinin 

ölçülerinden biri ülkenin ekonomik büyüme rakamlarıdır. Çok farklı 

politik görüşleri olanlar bile büyümenin gelişme için en önemli kriter 

olduğunda hemfikirdir. Ancak tam tersi bir görüş de vardır. Bu görüşe 

göre bütün gelir dağılımdaki adaletsizliklerin, artan yoksullaşmanın, 

günden güne daha da vahim hale gelen eşitsizliğin sebebi büyümedir. 

“Küçülme- Yeni Bir Çağ İçin Kavram Dağarcığı (2020)” adlı eserde 

buna yer verilmektedir. Kitapta yer verilen düşünceye göre temelde 

büyüme fikrinden hâtta mitinden kurtulunması gerekmektedir. Bunun 
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sebeplerinden biri büyüme rakamlarının ölçülmesi aşamasında gerekli 

–hesaba katılması gereken- bazı değerlerin göz ardı edilmesidir. 

Küçülmeyi savunanlar büyüme için yararlanılan gayrı safi yurt içi 

hasılanın (GSYH) hesaplanmasında eşitsizlik ve çevre gibi çok hassas 

konuların olmaması eleştirisini yaparlar. Hâtta GSYH’nın mutluluk ve 

insan yaşamının kalitesi ile ilgili bir şeyi de içermediğini belirtirler. 

Özel bir başlıkla GSYH’nın kullanılmaması gerektiğini savunurlar 

(D’Alisa, Demaria ve Kallis, 2020: 156-160). 

 

Avrupa Komisyonu 2021 için bir ekonomik tahminde bulunmuş ve 

AB üyesi ülkelerin hem 2021 hem de 2022 yılında büyüyeceğini 

öngörmüştür. Komisyona göre salgının etkisinde olan Avrupa, 

vakaların artmasına rağmen aşılanma programı sürdüğü için iyimser 

bir tahminde bulunmuştur. Komisyonun Kış 2021 tahminine göre AB 

ekonomisi 2021’de %3,7, 2022 yılında ise %3,9 büyüyecektir. 

2020’nin üçüncü çeyreğinde ciddi bir şekilde büyüyen ekonomi 

salgının seyrinin olumsuz bir biçimde değişmesiyle birlikte son 

çeyrekte büyüme sekteye uğramıştır. (https://www.bbc.com/turkce 

/haberler-dunya-49759784, erişim tarihi 18.02.2021). (Kapsamlı 

bilgiye komisyonun web sayfasının 11 Şubat 2021 tarihli dosyasından 

ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı sayfasında ulaşılabilir). 

 

Dünya Ekonomik Forumu’nun Covid 19 salgınının etkilerini azaltmak 

ve ortadan kaldırmak amacıyla bütün dünyada uygulamayı düşündüğü 

great reset (büyük sıfırlama) adında bir önerisi olmuştur. Kuruluş, bu 

öneriyle sağlık, enerji, finans, eğitim gibi konulardaki tutarsızlıkları, 

dengesizlikleri düzene sokacağını ekonomiyi daha sürdürülebilir 
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kılacağını iddia etmektedir. Ekonomik forum üyelerinin büyük 

sıfırlama diyalogları adı verilen bu toplantılarda küresel düzen 

hakkında fikir alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir. Bu 

düşünceyi Mayıs 2020’de forum başkanı Klaus Schwab ve Galler 

Prensi Charles tanıtmıştır. Merkez ülkelerin liderleri de bu projeyi 

desteklemişler, çok kısa sürede düşünce yaygınlaşmıştır. Muhalif belli 

grupların düşüncesine göre bu sıfırlama düşüncesini daha rahat 

yayabilmek için salgın da kullanılmış, salgının kötü seyri bu projeyi 

sağlamlaştırmıştır. Komplo teorileriyle belli bir düşünceye varmak 

doğru olmasa da dünya üstündeki ekonomik forum gibi kuruluşların 

tamamına yakınının gelişmiş ülkelerin politikalarıyla ayakta kaldığı 

düşünülürse belli muhalif fikirlerin çok da mantıksız olmadığını 

söylemekte fayda vardır. Sonuç olarak bu düşünce darboğaza giren 

kapitalizmi kurtarmak ve geliştirmek için düşünülmüştür ve kime daha 

çok hizmet edeceği, ne oranda dünya nüfusuna fayda sağlayacağı da 

aşağı yukarı tahmin edilebilir bir durumdur. Medyayı bir yıla yakın bir 

süredir meşgul eden bu düşünce ekonomik forum başkanı tarafından 

kitaplaştırılmış ve sürekli dillendirilerek olgunlaştırılmaktadır. 

Sonuçta nasıl bir politika izlenirse izlensin belli sınıfların bu 

durumdan olumsuz etkileneceği ya da bu durumun belli sınıflara (alt 

ve orta gelir gruplarına) olumlu bir etkisinin olmayacağı aşikârdır. 

Büyük sıfırlama projesinin ayrıntıları forumun ana sayfasından 

incelenebilir (weforum.org).   

 

Dünya Ekonomik Forumu gibi yine aynı güçler tarafından kurulan ve 

yönetilen Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü gibi 

http://www.weforum.org/
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kuruluşların amacı bütün piyasaların önünü merkez ülkelerinin 

avantajından yana açmaktır. Bu tür örgütler aynı zamanda Merkez 

ülkelerin kontrolünde olan piyasaların gücüne karşı kendini korumaya 

çalışan Çevre ülkelerinin koruma yapılarını yıkarak “el koyarak 

birikim” yapma yolu izlerler (Harvey, 2004: 150). 

 

Beklenen büyüme rakamlarıyla birlikte gelir dağılımında 

adaletsizliğin, eşitsizliğin düzene gireceğini düşünmek çok da mantıklı 

değildir. Sonuçta kapitalizmin içinde ekonomi büyüse de büyümese de 

bedeli alt gelir gruplarının yani ezilen sınıfların ödediği açıktır. 

Arakçılar filminin seçilmesindeki temel neden de Japonya gibi 

dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olan ülkede bütün büyüme 

rakamlarına rağmen alt gelir gruplarının yoksulluğu daha fazla 

hissettiğini anlatmaktır. Japonya ekonomisi özellikle salgının olduğu 

dönemde dahi son 40 yılın en yüksek büyüme oranını yakalamıştır. 

Zekai Özdemir bir çalışmasında Japonya’daki kapitalist sistemin batı 

kapitalizminden çok farklı dinamiklere sahip olduğunu ifade eder. 

Özdemir’ e göre Batı kapitalizminin protestan ahlâkına dayalı Weberci 

kapitalizminin aksine Japonya’da ayrı bir yapının başka bir deyişle 

kendi dinlerinin ve toplumsal geleneklerinin etkisi vardır. Bu sistem 

bireysel düşünceyi ve bireysel karar alma mekanizmasını da 

yıpratmıştır. Her şey kolektif bir yapı içinde yol almaktadır. Sistem 

Keiratsu’ ların yönettiği bir sistemdir. Kapitalizm birey merkezli değil 

şirket merkezlidir. Birtakım örgütler kuralları koyar ve ekonomiye yön 

verirler. Politikaları hükümete önerirler ve adeta tek karar merciidirler. 

Hep bir hiyerarşinin içinde ilerler her şey, bireyin söz hakkı yoktur. 
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Hak etmeyen (bu hiyerarşik yapının karar vermesidir tabii bu hak 

etme mantığı) bir bireyin zenginleşmesi bile hoş karşılanmaz, 

yadırganır. Özetle Japon ekonomisinde piyasa güçleri hâkim değildir 

(Özdemir, 2005: 103-105) Arakçılar adlı filmde belki de bu yapıdan 

olsa gerek, Avrupa veya ABD’deki kapitalizmin yıkıcı etkisi daha az 

görülmektedir.   

 

3. FİLM ANALİZİ: ARAKÇILAR 

Japonya’nın önemli yönetmenlerinden Hirokazu Koreeda’nın 2018 

yapımı “Arakçılar” filmi Japonya’da zor işlerde çalışarak ve 

marketlerden küçük hırsızlıklar yaparak yaşayan bir aileyi (daha 

doğrusu bu ailenin aslında gerçek bir aile olmadığı, karı koca 

dışındaki kişilerin bir şekilde bir araya gelerek bir sahte aile 

oluşturdukları anlaşılıyor) anlatır. Koreeda bu aile fertlerini ve 

duygularını seyirciye dış bir göz olarak değil de içlerinde yaşıyormuş 

gibi yansıtmaktadır.  

Filmde orta yaşlı bir karı koca, genç bir kız (ki büyük ihtimalle 

kadının kız kardeşi), küçük bir erkek çocuğu ve bir büyükanne birlikte 

yaşamaktadır. Evin erkeği Osamu şantiyelerde geçici işçilik 

yapmaktadır. Oğlu Shota ile marketlerden çaldıkları ufak tefek 

ürünleri satarak geçinmektedirler. Karısı Naboyo da bir çamaşırhanede 

çalışmaktadır o da ceplerde kalan şeyleri çalmaktadır. Genç kız Aki de 

bir teşhir salonunda (Japonya’ya özgü bir iş) çalışıp teşhircilik 

etmektedir. Hatsue de maaşıyla ve nerden niçin aldığı sonradan ortaya 

çıkan gizemli bir şekilde kazandığı parayla eve destek olmaktadır. 
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Bütün karakterlerin gerçek hikâyesi film ilerledikçe tek tek ortaya 

çıkar. Senaryo ilerledikçe sürprizlerle seyirciyi daha da etkisine alır.   

Giddens ailenin bireyler için vazgeçilmez bir duygusal tatmin aracı 

olarak sayılabileceğini ancak bunun yetersiz olduğunu, normalde çok 

daha karmaşık bir durumun olduğunu ifade eder. Düşünüre göre aile 

derin bir toplumsal dönüşümün merkezinde durmaktadır, toplumun 

önceden belirlemiş olduğu değerlerle yoğrulmuştur (Giddens, 2013: 

122-127).  

Bir tek aile tanımı yapılamadığı gibi önemli olan ailenin bireyler için 

ne ifade ettiğidir (Pehlivan, 2017: 8). Bu çalışmada incelenen 

Arakçılar filmindeki aile yapısı tek bir aile biçimi olmadığını anlatan 

düşünce yapısını çok daha öteye götürmektedir. Burada ailenin hiçbir 

üyesi arasında biyolojik bağ yoktur. Ancak tanımlanması zor olan çok 

başka bir bağ vardır. Medya tarafından resmedilen aile yapısı özellikle 

modernizm sonrasında sadece kan ve akrabalık bağıyla kurulmuş 

heteroseksüel bir evlilik sınırları içinde yaşayan hanehalkının 

birlikteliğine evrilen bir tanımdır (Akt. Pehlivan, 2017: 8).  

A. Giddens, “Mahremiyetin Dönüşümü” (2014) adlı eserinde, aile 

içindeki ilişkinin mahremiyet sınırlarında inşa edilmesi gerektiğini 

söylemektedir. Düşünüre göre güven duygusu da şarttır. Burada 

düşünür erkeklerle ve çocuklarla iletişim kurma ve sevgiyle yaklaşma 

görevinin kadında olduğunu söyler. Arakçılar filmindeki anne de 

Giddens’ın bu fikrini doğrular niteliktedir. Öyle ki biyolojik olarak 

kendinin olmayan çocuklara şefkatle yaklaşır. Sokakta buldukları 
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sonradan televizyonda kayıp ilanını gördükleri çocuğu bile -ailesinden 

şiddet gördüğüne dair emareler gördüklerinden- vermek 

istememelerinin temel sebebi annenin merhametidir. (Baba rolündeki 

Osamu karakteriyle oğlu rolündeki Shota yine bir market 

araklamasından dönerlerken küçük çocuğu bulurlar ve Osamu önce 

ona da hırsızlık öğretmek amacındadır. Bir başka doyurulması gereken 

kişinin aileye katılması önceleri rahatsızlık yarattıysa da kısa bir 

zaman sonra küçük çocuğa ısınırlar ve sevgi dolu ortama onu da 

eklerler) 

Arakçılar’da yönetmenin anlattığı fakir bir ailenin ayakta kalma 

mücadelesinden çok daha öte bir durumdur. Küçük küçük 

mekânlardaki görüntülerle film bir taraftan yoksulluğu, yoksul 

insanların dünyasını diğer taraftan da aile olarak görülen insanların 

arasında aslında kan bağı olmamasından hareketle aile kavramını 

sevgiyi ve sevgisizliği sorgulatır. Koreada, aile kavramına farklı bir 

bakış sergilerken dolaylı yoldan biyolojik anne baba olmanın çok da 

önemli olmadığını anlatmaktadır. Gerçekte çocukların babası olmayan 

ancak baba rolüyle görülen karakterin hiçbir kan bağı olmamasına 

karşın aileyi nasıl ayakta tutmaya çalıştığı görülmektedir. Japonya gibi 

neoliberal dünyanın bütün acımasızlıklarını taşıyan bir ülkede alt gelir 

grubundan bir insan olmanın zorluğu ve bu sınıftan insanların 

zorluklara rağmen birbirlerine duydukları sevgi dikkat çekmektedir. 

Baba rolündeki karakterin dışındaki her bireyin gerçek aileleriyle 

arasında ciddi bir sorun vardır. Tek tek aileleriyle olan hikâyeleri 

gösterildikçe seyircinin bu hikâyeleri ve sürprizleri şaşkınlıkla 
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karşılamaması mümkün görünmemektedir. Kişilerin hikâyelerinin 

ardında hırsızlıklar, büyük yalanlar, cinayet saklıdır ve bunlar ortaya 

çıktıkça filmin bütün yapısı sağlam bir sisteme oturmaktadır.  

Film, Japonya gibi büyük bir ekonomiye sahip, zengin ve pahalı bir 

ülke içinde neoliberalizmin alt sınıf insanları üstündeki olumsuz 

etkisini sloganvari yollara sapmadan, kırmadan, parçalamadan zarif 

bir dille incelemektedir. Son yıllarda Japonya’da kışın yaşayabilecek 

sıcak bir yer bulamayan yaşlı insanların cezaevine düşebilmek ve kışı 

orda geçirebilmek için hırsızlık yaptığı haberler sosyal medyada sıkça 

yer bulmuştur. Bu haberler bile bu ülkedeki yaşamın zorluğunu 

göstermektedir. Toplum eleştirisi, neoliberalizmin ortasında kalan alt 

sınıftan insanların yalnızlığı ve yoksulluğunun yanında yalanla iç içe 

geçen ve kaynaşan sağlam gerçeklikler filmin bütününe serpilmiş 

durumda görülmektedir. 

“Arakçılar” da ezilen sınıf diye tanımlanan sınıfın yaşamı ince bir 

mizahi dille gösterilmektedir. Kendi kurallarını ve kanunlarını 

kendileri belirleyen bu sınıfın insanlarının nasıl bir dayanışma 

duygusu taşıdıkları küçük felsefi sorgulamalarla seyirciye 

yansıtılmaktadır. Seyirciyi özellikle ahlâki konularda çarpıcı 

çatışmalara sürükleyen filmde bir yandan da belirgin bir sevgi 

sağanağı sunulmakta, insan duyguları seyirciyi rahatsız etmese de bir 

hayli etkilemektedir.  

Koreeda, karakterlerle seyircinin özdeşleşme yaratmasını sağlamakta 

ancak öyküyü insan karakterinin zıtlıklarıyla işlediği için herhangi bir 
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karakter öne çıkıp klasik kahraman havasına bürünmemektedir. Alt 

sınıf insanların hırsızlıkları, yalanlarının yanında birbirlerine 

duydukları menfaatsiz sevgi ve çarpıcı dürüstlükleri dikkat 

çekmektedir. Filmin diyalogları seyirciye zaman zaman hiç 

düşünmediği ya da seyrek düşündüğü konular üstüne kafa 

yordurtmaktadır. Yönetmen, Japonya’nın zenginliğini anlatan, ülkeyi, 

şehri gösteren kareler kullanmamış, kamerayı ev, marketler ve birkaç 

sokak sahnesiyle sınırlandırmıştır.  

Batıda Japon kültürü için yaygın bir düşünce vardır. Batıya göre 

Japonlar ne yaparlarsa Batının tersini yaparlar. Japon kültürü bir 

bakıma Batı kültürünün zıt anlamlısıdır (Benedict, 2010: 8). 

Nureeva’nın “Japon Popüler Kültüründe Ölüm Olgusu: Çağdaş Japon 

Sineması Örneği” (2020) adlı tezinde Tai’den aktardığına göre Japon 

kültüründeki ulus kavramının inşası yapay bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Japoncada kültür anlamına gelen “bulka” 

sözcüğünün ortaya çıkmasıyla birlikte Japon kültürü 19. Yüzyılda 

Japonya modern bir ulus devlet olarak arenaya çıkarken Asya kıtasının 

diğer bölümlerine sömürge politikaları uygulayarak kurulmuştur (Akt. 

Mudeeva, 2020: 24). 

Film, kapitalizmin gelir dağılımındaki adaletsizliği gün geçtikçe daha 

da artıran yapısına bir cevap niteliğinde sayılabilir. Bütün zorluklara 

rağmen, zor bir yaşamla başa çıkmak isteyen insanların hayata 

yükledikleri anlam, zorluklara karşı takındıkları tavır, mizahî 

yaklaşımları, küçük suçlarla sürekli içli dışlı olmalarına rağmen 

içlerinde sakladıkları sağlam ahlâki yapı, değişik etik anlayışı, bu 
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insanların aslında hayatı bütün gerçekleriyle karşılamada ne kadar 

başarılı olduklarını göstermektedir. Bu insanların zorluklara rağmen 

mutlulukla, mizahla, gülmeyle, sevgiyle barışık olmaları, aslında 

mutluluk gibi kavramların ne kadar yanlış yerlerde arandığını bir kez 

daha insanlığın yüzüne çarpmaktadır. Burada aynı zamanda Japonların 

dünyaya yaymaya çalıştıkları yumuşak bir güç olarak tanımlanan 

farklı ve özgün olan Japon kültürünün de etkisi yadsınamaz.  

SONUÇ 

Kapitalizm özellikle son otuz yıldır ekonomik büyüme rakamlarının 

izinden gitmektedir. Gelişmiş ülkelerin de gelişmekte olan ülkelerin 

de hedeflerinden biri ekonominin büyümesidir. Ancak alt gelir 

grubundaki insanlar nasıl bir ülkede olurlarsa olsunlar yaşamlarını 

zorlukla sürdürmektedir. Gelişmiş ülkelerde yaşayan alt gelir 

grubundaki insanlar ekonomi büyümesine rağmen daha çok ekonomik 

darboğaz içine girmektedir. Bunun en önemli sebebi ülke şartları ne 

olursa olsun gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilememesidir. 

Örnek olarak seçilen Arakçılar’da da durum aynıdır. Bu filmde 

incelenen aile de gelişmiş bir ülkede yaşamakta zorluk çekmektedir. 

Ancak sinema gerçekliğinin yaşam gerçekliğinden farkından olsa 

gerek alt gelir grubundan olan bu kişilerin yine de zorluklara göğüs 

gerebildikleri görülmektedir. Bir taraftan zorluklara karşı mizahla 

karşılık vermektedirler ve küçük şeylerle mutlu olmanın avantajını 

kullanmaktadırlar. 
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Kapitalizmin küreselleşmesi yaşamı zorlaştırmış, insanı insanlıktan 

daha da uzaklaştırmıştır ve uzaklaştırmaktadır. Sinema normalin 

dışına çıkan karakterlerden, sıradışı hikâyelerden beslenirse gücünü 

daha iyi gösterir. Buradaki filmde de sıradışı karakterler, olaylar ve 

mekânlar görülmekte, ezilen sınıf diyebileceğimiz maddi zorluk 

yaşayan insanlar konu edilmektedir. 

Arakçılar filminde aslında hiç biyolojik bağı olmayan kişilerin 

kurduğu bir aile vardır. Ancak aralarındaki bu biyolojik bağsızlık belli 

bile değildir. Aksine aile bireyleri birbirine çok yakındır. Biyolojik 

bağı olmayan sadece aile görüntüsü olan bir toplulukta fakirliğe, 

zorluklara rağmen birbirlerine sıkı sıkıya sarılan insanlar anlatılırken, 

bu filmdekinin aksine aynı anne babadan doğan ve birlikte büyüyen 

aile bireylerinin hiç sevgi bağı olmadan, birbirlerine saygı duymadan 

yaşadıkları sefil hayatın görülebileceği onlarca yaşam öyküsü veya 

film görmek mümkündür. Japonya’da geçen ve günümüze yakın bir 

tarihi anlatan Arakçılar’da kapitalizmin çok daha yıkıcı etkisi 

olmasına rağmen insanları birbirine bağlayan çarpıcı bağlar vardır. Ki 

bu bağ biyolojik olarak ilişkisi olmayan yabancı insanlar arasındadır.  

Arakçılar’daki esnaf merhametlidir, dükkânından ürün çalan çocuğu 

görmezden gelir ve öğüt verir, Asya’nın yıkılmayan, ayakta kalan 

insanlığı ve bireyci değil de kolektif yaşamı savunan bir yapı görülür. 

Filmde sevgiyle birbirine sarılan, birbirini kollayan insanlar vardır. 

Karakterler anti kahraman özelliği taşımaktadır, hırsızlık yapmaktadır 

ancak seyircide olumsuz bir etki yapmamaktadırlar. Bunda sinemanın 
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-iyi senaryo olursa ve iyi işlenirse- karakterlerine sahip çıkan güçlü 

yapısının etkisi göz ardı edilmemelidir. 

Sanat ve dolayısıyla sinema ezilenin, yoksulun acı çekenin hikâyesini 

işlemeye devam etmektedir. Bu senaryolar seyirciyi de çekmektedir. 

Belki de insanoğlu kendinden daha kötü durumda olanı görerek 

rahatlamaktadır. Dünya üstündeki eşitsizliğin ve gelir dağılımındaki 

adaletsizliğin ortadan kalkacağına dair bir belirti görülmemektedir. Bu 

durum sürdükçe yoksulun, suça karışanın, sokağı mesken tutanın 

hikâyelerinin sinemada var olması olasılığı sürecektir.  
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GİRİŞ 

Aralarında uyuşmazlık bulunan taraflar, uyuşmazlığı çözüme 

kavuşturmak için çeşitli yollara başvuracaklardır. Uyuşmazlık çözüm 

yaklaşımları yargısal ve yargısal olmayan çözüm yaklaşımları 

şeklinde iki başlıkta ifade edilebilir. Türk Hukuk sistemine göre 

uyuşmazlığın yargısal yollarla çözümü tahkim ve devlet yargısı 

tarafından mahkemelerde yapılan yargılamadır. Uyuşmazlığın yargı 

yoluna başvurmadan çözümü için başvurulan yollara ise alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları denilmektedir. Bu yöntemler müzakere ve 

arabuluculuktur (Demir ve diğerleri 2018). 

Çağdaş olarak nitelendirilebilecek arabuluculuk, Amerika Birleşik 

Devletlerinde 1970’li yıllarda başlayan, İngiltere ve Avustralya’da 

1980’li yıllardan itibaren ve Avrupa ülkelerinde de 1990’lı yıllardan 

itibaren yaygınlaşmaya, kurum ve meslek haline gelmeye başlayan bir 

sistemi ifade etmektedir (Kekeç ve Tıktık, 2014). Ülkemizde de, 

alternatif uyuşmazlık çözümlerine duyulan ihtiyaç dikkate alınarak, 22 

Haziran 2012’de 6325 Sayılı Arabuluculuk Kanunu (“Kanun”) ve 

kanunun uygulanmasına ilişkin olarak 2013 yılında Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği kabul 

edilmiştir. 6325 Sayılı Kanunda arabuluculuk; “sistematik yöntemler 

uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları 

bir araya getiren, onların birbirini anlamaları ve bu suretle çözümlerini 

kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin 

kurulmasını gerçekleştirilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve 
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bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen 

uyuşmazlık çözüm yöntemi” olarak tanımlanmıştır. 

Arabuluculuk sistemi, tarafların birbirlerini anlamalarını, empati, öz 

yeterlik, öz düzenleme, sorun çözme gibi kişisel becerilerini 

geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu sayede aralarında uyuşmazlık 

bulunan kişiler rekabetçi yaklaşımla başladıkları arabuluculuk 

sürecinden, birbirlerini anlayan ve sorun çözme becerileri gelişen 

bireyler olarak ayrılabilirler. Arabuluculuk süreci deneyimi sonucunda 

ortaya çıkan değerler bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamaktadır 

(Bush ve Folger, 2013). 

Arabuluculuk sürecinin en başında, taraflarca arabulucunun seçimi 

aşamasında arabulucunun kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır 

(Kılkış, Bağdoğan ve Baştürk, 2014). Literatürde yer alan kişilik 

tanımlarındaki ortak noktalardan hareketle kişiliğin tanımını  “ bir 

kimseyi diğerlerinden ayıran, onu farklı kılan, kendisinden 

kaynaklanan, tutarlı ve sürekli davranış kalıpları bütünü “ şeklinde 

yapmak mümkündür (İnanç ve Yerlikaya, 2012). Mc Crae ve Costa, 

1983- 1985 yılları arasında yürüttükleri bilimsel çalışmalar sonucunda 

beş temel kişilik özelliği ve kişiliğin bu beş boyutunun 

ölçülebilmesine yönelik olarak bir kişilik ölçeği ortaya koymuşlardır. 

Günümüzde, beş faktör kişilik ölçeğinden elde edilen temel faktörler; 

dışadönüklük, duygusal tutarsızlık, gelişime/deneyime açıklık, 

uyumluluk ve öz-disiplindir. (İnanç ve Yerlikaya, 2012). 

Arabulucunun duygusal açıdan dengeli, sakin, uyumlu, sempatik, 

sıcak, nazik, gelişime açık, bağımsız, yaratıcı, yenilikçi, dışa dönük, 
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sosyal, girişken, sorumlu, disiplinli, dikkatli kişilik özelliklerine sahip 

olması tarafların arabulucuya güven duymalarını ve süreç içerisinde 

kendilerini rahat ifade edebilmelerini sağlayarak uyuşmazlığın 

anlaşma ile sonuçlanmasına katkıda bulunacaktır (Cowie ve Wallace, 

2000). Araştırmalar incelendiğinde kişilik özelliklerinin iş doyumu 

(Judge ve Heller, 2002), iş stresi (Desa ve diğerleri, 2014) ve iş 

performansı (Hurtz ve Donovan, 2000) açısından oldukça önemli bir 

faktör olduğu görülmektedir. Benzer şekilde arabulucuların da iş 

doyumu, iş stresi ve iş performansı açısından arabulucunun kişilik 

özelliklerinin arabuluculuk sürecini yönetmek için uygun olması 

gerekmektedir. 

Kişilik özellikleri ile çatışma çözme değişkenlerini bir arada inceleyen 

araştırmalar üniversite öğrencileri (Basım, Çetin ve Tabak, 2009), 

okul yöneticileri (Karakuş ve Çankaya, 2009), savunma sanayi 

çalışanları (Erkuş ve Tabak, 2009), otel işletmeleri yöneticileri (Pelit, 

Kılıç ve Keleş, 2013),  özel işletmelerde çalışan yöneticiler 

(Tozkoparan, 2013) ve idari görevlerde çalışan akademisyenler (Şahin 

ve Aksu, 2015)  olmak üzere birbirinden çok farklı meslek gruplarında 

yer alan bireyleri barındırmaktadır. Bu araştırmalar değerlendirildi-

ğinde kişilik özelliklerinin çatışma çözme yaklaşımları ile ilişkili 

olduğunu ve hatta kişilik özelliklerinin çatışma çözme yaklaşımlarının 

yordayıcısı olduğu söylenebilmektedir 

Temelinde çatışma çözme ve iletişim barındıran arabuluculuk, insan 

ilişkilerinin önemli olduğu bir meslek olarak ifade edilebilir. Kişiler 

arası ilişkiler açısından önemli özelliklerden birisi de psikolojik iyi 
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oluştur (Corsano ve Champretavy, 2006). Psikolojik iyi oluş arttıkça iş 

doyumunun (Oymak, 2017) arttığı, mesleki kaygının (Sarıtaş, 2019) 

azaldığı ve psikolojik iyi oluşun iş performansının manidar bir 

yordayıcısı olduğu (Wright ve Cropanzano, 2000) çeşitli çalışmalarla 

ortaya konmuştur.  

Psikolojik iyi oluş kavramına ilişkin pek çok farklı tanımlama 

bulunmaktadır. Üzerinde en fazla uzlaşılan yaklaşım Ryff’ın çok 

boyutlu bir yapı olarak ele aldığı psikolojik iyi oluş yaklaşımıdır 

(Karabeyeser, 2013). Psikolojik iyi oluşu çok yönlü bir yapı olarak ele 

alan bu yaklaşıma göre psikolojik iyi oluş, bireyin kendisine ve 

geçmiş yaşantılarına ilişkin olumlu bir değerlendirmeye sahip 

olmasını, kişisel olarak gelişme ve büyüme amacında olmasını, 

yaşamının bir anlamı ve amaçları olmasını, diğer bireylerle ve çevresi 

ile kaliteli ilişkiler kurup sürdürmesini, çevresini etkili bir şekilde 

kontrol ederek yönetmesini ve kendi kararlarını kendi iradesi ile 

bağımsız olarak verebilmesini içeren bütüncül bir değerlendirmedir 

(Ryff ve Keyes, 1995; Getir,2015).  

Rryff’ın çok boyutlu psikolojik iyi oluş modeline göre psikolojik iyi 

oluş,  kişinin kendisini tüm yönleri ile olumlu algılamasını, güçsüz ve 

sınırlı yönlerinin farkına vardığında bile kendinden memnun olmasını, 

diğer bireylerle güvenli ve samimi ilişkiler kurabilmesini, kişisel 

gereksinim ve isteklerini karşılayabilmek için çevresini kontrol 

edebilmesini, hür iradeleri ile özerk ve bağımsız yaşayabilmesini, 

yaşam amaçlarının ve anlamının olmasını, bireyin potansiyellerinin 
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farkında olmasını ve kendini geliştirmeye çalışmasını yansıtmaktadır 

(Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002; İkiz ve diğerleri, 2018).  

Kişilik özellikleri ile psikolojik iyi oluşu inceleyen araştırmalara 

bakıldığında iki değişken arasındaki ilişkinin ergenlerde (Salami, 

2011; Mobarakeh ve diğerleri, 2015; Çelik, 2019), yetişkinlerde 

(Grant, Fox ve Anglim, 2009; Hicks ve Mehta, 2018; Melendez ve 

diğerleri, 2019) ve beyaz yakalı çalışanlarda (Yaşin, 2016) incelendiği 

araştırmalara rastlanmaktadır. Bu araştırmalarda bir araştırma 

haricinde (Grant, Fox ve Anglim, 2009) duygusal tutarsızlık kişilik 

özelliğinin psikolojik iyi oluş ile negatif yönde ilişkili olduğu 

görülmektedir. Benzer şekilde uyumluluk kişilik özelliği sadece bir 

araştırmada psikolojik iyi oluş ile negatif yönde ilişkilidir (Çelik, 

2019). Bununla birlikte üç araştırmada duygusal tutarsızlık hariç diğer 

tüm kişilik özellikleri psikolojik iyi oluş ile pozitif yönde ve manidar 

düzeyde ilişkili bulunmuştur (Salami, 2011; Hicks ve Mehta, 2018; 

Melendez ve diğerleri, 2019).  

Gerek arabuluculuğun temelleri ve mesleki gereklilikleri, gerekse 

yapılan araştırmalar ve bu doğrultuda ortaya konan görüşler 

doğrultusunda arabuluculuk mesleğinin etkin, verimli ve başarılı 

olmasında arabulucuların sahip olduğu kişilik özelliklerinin ve 

psikolojik iyi oluşlarının önemli olduğu söylenebilmektedir. 

Dolayısıyla hukuki anlamda yaşanan çatışmaların çözümünde kilit rol 

oynayan arabulucu bireylerin kişilik özelliklerine göre psikolojik iyi 

oluşlarının nasıl olduğunu incelemek önemli görünmektedir. Buna 

karşın alan yazında arabulucuların kişilik özellikleri ve psikolojik iyi 
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oluşlarının bir arada incelendiği herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Dolayısı ile birbiriyle ilişkisi olduğu görülen bu 

değişkenlerin, arabulucular açısından incelenmesinin hem 

arabuluculuk mesleği hem de ilgili alan yazına zenginlik katacağı 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmada arabulucuların kişilik 

özelliklerine göre psikolojik iyi oluşlarının nasıl olduğu konusu 

araştırmanın temel amacıdır. 

1. YÖNTEM 

Araştırma Yöntemi/Deseni/Modeli 

Bu araştırma, arabulucuların başarılı hissettikleri alana, keyif alarak 

yaptıkları alana ve kişilik özelliklerine göre, psikolojik iyi oluşlarının 

ve etkili iletişim becerilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi 

amaçlamaktadır. Bu nedenle araştırma; ilişkisel tarama modelinde 

betimsel bir çalışmadır (Karasar, 2016). 

Çalışma Grubu 

Çalışmanın örneklemini Adalet Bakanlığı Arabulucular siciline 

kayıtlı tüm illerde görev yapan, uzmanlık eğitimi almış 524 resmi 

arabulucu oluşturmakta olup örnekleme ulaşmada zaman, işgücü, 

para vb. kaynaklarda var olan sınırlılıklar açısından ulaşılabilmesi 

kolay birimlerden seçildiği uygun örnekleme yönteminden 

yararlanılmıştır (Büyüköztürk, 2014). Araştırmaya katılanların 

yaşları en küçük 25, en büyük 70 olup katılımcıların yaş ortalaması 

44’tür. Katılımcılara ait demografik bazı bilgiler Tablo 1’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler  

Değişken Kategori 

Cinsiyet 

Toplam 
Erkek Kadın 

Başarılı Gördüğü 

Alan 

Arabuluculu

k 
72 147 219 

Meslek 125 180 305 

Keyif Duyduğu Alan 

Arabuluculu

k 
155 259 414 

Meslek 42 68 110 

Avukatlık Süresi 

0-5 Yıl 9 4 13 

6-10 Yıl 22 50 72 

11-15 Yıl 43 80 123 

16-20 Yıl 44 73 117 

21 ve Üstü 

Yıl 
79 120 199 

Arabuluculuk Süresi 

0-1 Yıl 70 137 207 

2 Yıl 67 73 140 

3 Yıl 22 40 62 

4 Yıl Ve 

Üstü 
38 77 115 

 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Psikolojik 

İyi Oluş Ölçeği ve  Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa Formu 

kullanılmış olup ölçme araçlarına ilişkin detaylar aşağıda 

açıklanmıştır.  

Kişisel Bilgi Formu: Konu ile ilgili literatür taranarak hazırlanmıştır 

ve katılımcıların cinsiyetini, yaşını, mesleğini, arabuluculukta geçen 
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hizmet süresini, arabuluculuğu avukatlık mesleği ile birlikte yapıyor 

ise avukatlık mesleğinde geçen hizmet süresini, kendisini hangi 

alanda (mevcut mesleği mi arabuluculuk mu)  daha başarılı 

gördüğünü, mevcut mesleğini mi arabuluculuk faaliyetini mi daha 

keyif alarak yaptığını belirlemek için hazırlanmış ve toplam 7 

sorudan oluşmuştur. 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ( PİOÖ ): Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’nin 

Türkçe formunun psikometrik özelliklerini belirlemek amacıyla 

Telef tarafından (2013) uyarlanan bu ölçek, 2010–2011 eğitim-

öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi’ne 

bağlı farklı bölümlerde öğrenim gören 339 (%64) kız ve 190 (%36) 

erkek olmak üzere 529 öğretmen adayına uygulanmıştır. Sekiz 

maddeden oluşan Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kesinlikle katılmıyorum 

(1) ile kesinlikle katılıyorum (7) şeklinde 1–7 arasında 

cevaplanmaktadır. Bu maddelerden yüksek puan alan kişinin birçok 

psikolojik kaynak ve güce sahip olduğu düşünülmektedir. Psikolojik 

İyi Oluş Ölçeği’nin madde toplam korelasyonlarının .41 ile .63 

arasında değişiklik gösterdiği ve değerlerinin anlamlı olduğu 

görülmektedir (p<.001). Ölçeğin güvenirlik çalışmasında elde edilen 

Cronbach alfa katsayısı .80 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test 

sonucuna göre ölçeğin birinci ve ikinci uygulaması arasında yüksek 

düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişki olduğu görülmüştür (r= .86, p<.01).  
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Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa Formu: Somer, Korkmaz, ve 

Tatar (2011) tarafından zaman, emek, ekonomik değer vb. 

sebeplerden dolayı kısa formu geliştirilen Beş Faktör Kişilik 

Ölçeği’nin üç veri grubunda da kısa form ile uzun form arasında 

faktörlerin her biri için yüksek bağıntı katsayıları bulunmuştur. Kısa 

formun yapısal geçerliliği açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleriyle 

gösterilmiştir. Üç çalışma verisinde de kısa form güvenilirlikleri uzun 

form güvenilirliklerine yakın değerlerde gerçekleşmiştir. Kısa formun 

üçüncü çalışmada incelenen test- tekrar test bağıntıları da yüksektir. 

Ölçek, D: Dışadönüklük; Y: Yumuşakbaşlılık/Geçimlilik; ÖD: Öz-

Denetim/Sorumluluk; DT: Duygusal Tutarsızlık; GA: Gelişime 

Açıklık alt boyutlarından oluşmaktadır. İlgili çalışmalar doğrultusunda 

geliştirilen 85 maddeli kısa formun hem beş faktör modeline uyduğu, 

hem de uzun form yapısını koruduğu görülmüştür.  

Verilerin Analizi 

Araştırmanın verilerinin analizinde ilk olarak kişilik ölçeği alt 

boyutlarına ilişkin (dışa dönüklük, yumuşak başlılık, öz denetim, 

duygusal tutarsızlık ve gelişime açıklık) elde edilen puanlar standart 

puanlara dönüştürülmüş olup -1/2 üstü standart puanlar düşük, ±1/2 

standart puanlar orta ve +1/2 üstü standart puanlar yüksek düzey 

olmak bağıl değerleme yapılmıştır (Erkuş, 2012). 

Araştırmanın verilerinin analizinde arabulucuların psikolojik iyi 

oluşlarının başarılı hissedilen alan ve keyif alınarak yapılan alan 

açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde t testinden 

faydalanılmıştır. Katılımcıların kişilik özellikleri düzeyleri açısından 
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psikolojik iyi oluşlarının farklılaşıp farklılaşmadığı ise tek yönlü 

varyans analizi ile incelenmiştir.  

2. BULGULAR 

Bu bölümde katılımcıların keyif alınarak yapılan işe, başarılı 

hissedilen alana ve kişilik özellikleri düzeylerine göre psikolojik iyi 

oluşları arasındaki farklılıklara ilişkin elde edilen bulgular başlıklar 

halinde sunulmuştur. 

Başarılı Hissedilen Alana Göre Katılımcıların Psikolojik İyi 

Oluşlarının Farklılaşmasına Ait Bulgular 

Katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeylerinin kendilerini başarılı 

hissettikleri alana göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek 

amacıyla hesaplanan t testine yönelik bulgular Tablo 2.’de verilmiştir. 

Tablo 2. Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Başarılı Hissedilen Alana Göre 

İncelenmesine İlişkin T Testi Sonuçları 

Başarılı Hissedilen 

Alan 
N Ortalama 

Std. 

Sapma 
t p 

Arabuluculuk 219 49,2785 5,09272 
2,233 0,026* 

Kendi meslekleri 305 48,2754 5,05329 

 

Tablo 2. incelendiğinde kendini farklı alanlarda başarılı hissedenler 

arasında psikolojik iyi oluş açısından manidar farklılık bulunduğu 

görülmektedir (p<0,05). Arabuluculuk alanında kendini başarılı 

hissedenlerin psikolojik iyi oluş düzeyleri kendi mesleklerinde 
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kendilerini başarılı hissedenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinden 

manidar derecede daha yüksektir.  

Keyif Alınan Alana Göre Katılımcıların Psikolojik İyi Oluşlarının 

Farklılaşmasına Ait Bulgular 

Katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeylerinin keyif alınan alana göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla hesaplanan t testine 

yönelik bulgular Tablo 4.’te verilmiştir. 

Tablo 4. Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Keyif Alınan Alana Göre İncelenmesine 

İlişkin T Testi Sonuçları 

Keyif Alınan Alan N Ortalama 
Std. 

Sapma 
t p 

Arabuluculuk 414 48,6039 5,01693 -0,792 0,428 

Kendi meslekleri 110 49,0364 5,36199     

Tablo 4. incelendiğinde katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeylerinin 

keyif alarak yaptıkları alana göre manidar düzeyde herhangi bir 

farklılık göstermediği görülmektedir (p> 0,05). 

Kişilik Özelliklerine Göre Katılımcıların İyi Oluş Puanları 

Arasındaki Farklılıklara İlişkin Bulgular 

Katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeylerinin kişilik özellikleri 

düzeyleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin hesaplanan tek 

yönlü varyans analizine ilişkin sonuçlar Tablo 6.’da gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Kişilik Özellikleri Düzeyine Göre 

İncelenmesine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Kişilik 

Özellikleri 

Varyansın 

Kaynağı 
KT Sd KO F P Manidar Fark 

Dışa 

Dönüklük 

Grup İçi 1180,144 2 590,072 47,093 ,000 

Yüksek > Orta  

Orta > Düşük 

Yüksek>Düşük 

Gruplar 

Arası 
6177,243 493 12,530      

Toplam 7357,387 495        

Yumuşak 

Başlılık 

Grup İçi 841,857 2 420,92 31,849 ,000 

Yüksek > Orta  

Orta > Düşük 

Yüksek>Düşük 

Gruplar 

Arası 
6515,529 493 13,216      

Toplam 7357,387 495        

Öz 

Denetim 

Grup İçi 1362,128 2 681,064 60,612 ,000 

Yüksek > Orta  

Orta > Düşük 

Yüksek>Düşük 

Gruplar 

Arası 
5427,166 483 11,236      

Toplam 6789,294 485        

Duygusal 

Tutarsızlık 

Grup İçi 1857,607 2 928,804 87,940 ,000 

Düşük > Orta  

Orta > Yüksek 

Düşük>Yüksek 

Gruplar 

Arası 
5185,860 491 10,562      

Toplam 7043,468 493        

Gelişime 

Açıklık 

Grup İçi 1320,604 2 660,302 56,686 ,000 

Yüksek > Orta  

Orta > Düşük 

Yüksek>Düşük 

Gruplar 

Arası 
5731,000 492 11,648       

Toplam 7051,604 494         

    Levene’s F Dışa Dönüklük = 1,063, p>0.05 

    Levene’s F Yumuşak Başlılık = ,666, p>0.05 

    Levene’s F Öz Denetim = 1,803, p>0.05 

    Levene’s F Duygusal Tutarsızlık = 1,547, p>0.05 

        Levene’s F Gelişime Açıklık = 1,288, p>0.05 
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Tablo 6. incelendiğinde katılımcıların psikolojik iyi oluş puanlarının 

dışa dönüklük (F=47,093, p<,001), yumuşak başlılık (F=31,849, 

p<,001), öz denetim (F=60,612, p<,001), duygusal tutarsızlık 

(F=87,940, p<,001) ve gelişime açıklık (F=56,686, p<,001) kişilik 

özellikleri açısından manidar düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Bu 

farklılıkların kaynağına ilişkin uygulanan Scheffe testi sonuçlarına 

göre  dışa dönüklük, yumuşak başlılık, öz denetim ve gelişime açıklık 

kişilik özellikleri düzeyi yüksek olanların orta ve düşük düzey 

olanlardan, orta düzey olanların ise düşük düzey olanlardan manidar 

düzeyde daha yüksek iyi oluş puanlarına sahip olduğu görülmektedir. 

Duygusal tutarsızlık açısından bakıldığında bulgular diğer kişilik 

özelliklerine göre tam tersi görünümde olup duygusal tutarsızlık 

düzeyi düşük olanların orta ve yüksek düzey olanlardan, orta düzey 

olanların ise yüksek düzey olanlardan manidar düzeyde daha yüksek 

iyi oluş puanlarına sahip olduğu görülmektedir. 

TARTIŞMA 

Keyif Alınan ve Başarılı Hissedilen Alanlara Göre Katılımcıların 

Psikolojik İyi Oluşun Farklılaşmasına Ait Bulguların Tartışılması  

Katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeylerinin keyif alınan alana göre 

manidar bir farklılık göstermemesine karşın kendini farklı alanlarda 

başarılı hissedenler arasında psikolojik iyi oluş açısından anlamlı 

farklılık olduğu ve arabuluculuk alanında kendini başarılı 

hissedenlerin psikolojik iyi oluş düzeyleri kendi mesleklerinde 

kendilerini başarılı hissedenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinden 

anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. Alanyazında söz 
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konusu bu farklılığa ilişkin herhangi bir başka çalışmaya 

rastlanmadığı gibi, bu farklılığın kaynağının ne olabileceği de soru 

işaretidir. Bununla birlikte çalışma grubunun demografik özelliklerine 

bakıldığında avukatlık süresi 11 yılın üstünde olan katılımcılar, 

çalışma grubunun %83.77’sini oluşturmakta iken katılımcıların 

%78,05’inin arabuluculuk deneyiminin sadece 0-3 yıl arasında olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

avukatlık konusunda uzun yıllardır deneyim sahibi olmasına karşın 

arabuluculukla ilgili deneyimler oldukça yenidir. Söz konusu bulgular 

bu doğrultuda değerlendirildiğinde, arabuluculuk alanında başarılı 

hissedenlerin psikolojik oluşunun yüksek olması yeni bir alanda 

kendini başarılı hissetmenin verdiği doyum açısından ele alınabilir. 

Yine de söz konusu durumun kaynağına ilişkin daha fazla araştırmaya 

ve bu araştırmalar doğrultusunda daha fazla açıklamaya ihtiyaç olduğu 

söylenebilmektedir. 

Kişilik Özelliklerine Göre Katılımcıların Psikolojik İyi 

Oluşlarının Farklılaşmasına Ait  Bulguların Tartışılması  

Katılımcıların kişilik özelliklerinden birisi olan dışa dönüklük 

düzeyleri arasında psikolojik iyi oluş açısından farklılık olup 

olmadığına ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde yüksek düzeyde 

dışa dönük olanların orta ve düşük düzey olanlardan, orta düzey 

olanların ise düşük düzey olanlardan manidar düzeyde daha yüksek 

psikolojik iyi oluşa sahip olduğu görülmektedir. Myers ve Diener’e 

(1995) göre bu bulgu beklentiyi karşılamaktadır çünkü onlara göre 

dışa dönük olmak mutlu kişilerin temel özelliklerinden birisi 
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sayılmaktadır. Ayrıca dışa dönük bireylerin aktif, sosyal ve işbirliğine 

yatkın özelliklere sahip olması ve bu araştırmada yüksek dışa dönük 

“arabulucuların” daha fazla psikolojik iyi oluşa sahip olması bulgusu 

bir arada düşünüldüğünde, bu durum aynı zamanda kişisel özelliklerle 

mesleki uyumun bir yansıması olarak da ele alınabilir. Öyle ki 

arabuluculuk mesleğinde işbirlikçi, sosyal ve aktif olmak, mesleki 

olarak gerekli özellikler olarak görünmektedir. Bu durum göz önüne 

alınacak olursa, bireyin mesleğiyle uyum içinde olan kişisel 

özelliklere sahip olması, bu mesleği çok uzun yıllar yapacağı 

düşünüldüğünde daha az tükenmişlik, daha çok mesleki doyum ve 

beraberinde de psikolojik iyi oluşun yükselmesine katkıda bulunuyor 

olabilir. Elde edilen bu bulgulara ilişkin açıklamalara ek olarak alan 

yazın incelendiğinde dışa dönüklük yükseldikçe psikolojik iyi oluşun 

da yükseldiğini gösteren ulusal (Sarıcaoğlu, 2011; Yaşin, 2016; Çelik, 

2019) ve uluslararası (Grant, Fox ve Anglim, 2009; Salami, 2011; 

Mobarakeh ve diğerleri, 2015) çalışmalara rastlanmaktadır. Bu 

anlamda elde edilen bu bulgunun söz konusu çalışmaları destekleyici 

nitelikte olduğu söylenebilmektedir. 

Kişilik özelliklerinden yumuşak başlılık/uyumluluk için elde edilen 

bulgular incelendiğinde yüksek düzey yumuşak başlı olanların orta ve 

düşük düzey olanlardan, orta düzey olanların ise düşük düzey 

olanlardan anlamlı düzeyde daha yüksek psikolojik iyi oluşa sahip 

olduğu görülmektedir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, yumuşak 

başlılık kişilik özelliğinin doğası ile ele alındığında tutarlı 

görülmektedir. Öyle ki yumuşak başlılık/uyumluluk eğilimi yüksek 
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olan bireyler, iyi huylu, yumuşak kalpli, dürüst, sakin, söz dinleyen, 

eli açık ve alçak gönüllüdürler. Uyumlu bireylerin sahip olduğu bu 

olumlu özellikler beraberinde insanlarla olumlu ilişkileri, sorunlar 

karşısında sakin kalabilmeyi ve beraberinde de koruyucu/önleyici bir 

işlev olarak kişilere psikolojik iyi oluşu getiriyor olabilir. Alan yazın 

incelendiğinde birçok çalışmada yumuşak başlılık/uyumluluk 

özelliğinin arttıkça psikolojik iyi oluşun da arttığını gösteren bulgulara 

rastlanmaktadır (Mobarakehve diğerleri, 2015; Hicks ve Mehta, 2018; 

Melendes ve diğerleri, 2019). Araştırmadan elde edilen bulgular bu 

çalışmaları destekler nitelikte görülmekle birlikte Çelik’in (2019) 

yapmış olduğu çalışmada bunun tam zıttı sonuçlara rastlanmaktadır. 

Söz konusu çalışma ile bu araştırma ve diğer araştırmalar arasındaki 

tutarsızlık araştırmalarda incelenen farklı örneklemlerden 

kaynaklanıyor olabilir. Öyle ki Çelik’in (2019), kişilik özellikleri ile 

psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkileri incelediği çalışmasının 

örneklemi ortaöğretime devam eden ergenlik dönemindeki bireylerden 

oluşmaktadır. Sonuç olarak bu tutarsızlık, bunu kanıtlayan herhangi 

bir durum olmamasıyla birlikte, farklı örneklemden ya da bu araştırma 

ele alınan meslek grubunun özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. 

Kişilik özelliklerinden özdenetim/sorumluluk için elde edilen bulgular 

incelendiğinde yüksek düzey özdenetim/sorumluluk özelliği olanların 

orta ve düşük düzey olanlardan, orta düzey olanların ise düşük düzey 

olanlardan anlamlı düzeyde daha yüksek psikolojik iyi oluşa sahip 

olduğu görülmektedir. Yüksek özdenetim/sorumluluk özelliğine sahip 

olmak, yaşamdaki birçok görev ve sorumlulukları düzenlemeyi, 
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motivasyonu ve organize, verimli ve etkili olmayı ifade etmektedir. 

Bu özelliklere sahip bireylerin yüksek psikolojik iyi oluşa sahip 

olması, bu kişilerin yaşamında karşılaşabileceği birçok engelle 

mücadele etmede yetkin olması ve bu sayede de duygusal olarak 

birçok stres faktöründen korunması ile açıklanabilir. Elde edilen bu 

bulgular her ne kadar birbirinden farklı bulgulara sahip olsalar da alan 

yazında yapılan diğer çalışmalar ile tutarlı görülmektedir (Grant, Fox 

ve Anglim, 2009; Sarıcaoğlu, 2011; Mobarakeh ve diğerleri, 2015; 

Çelik, 2019; Melendes ve diğerleri, 2019). Sonuçta, 

özdenetim/sorumluluk özelliğinin yükseldikçe psikolojik iyi oluşun da 

yükselmesi, yüksek düzey sorumluluğa sahip bireylerin düşük düzey 

sorumluluğa sahip bireylerden daha fazla psikolojik iyi oluşa sahip 

olması bulgusu ile tutarlı görülmektedir. 

Kişilik özelliklerinden nevrotiklik için elde edilen bulgular 

incelendiğinde yüksek düzey nevrotik bireylerin psikolojik iyi 

oluşlarının orta ve düşük düzey nevrotik özelliğe sahip bireylerden 

daha düşük ve orta düzey nevrotik bireylerin psikolojik iyi oluşlarının 

düşük düzey nevrotik bireylerden daha düşük olduğu görülmektedir. 

Nevrotik insanların özgüvenleri düşüktür ve psikolojik uyumsuzluk, 

hassas ve olumsuz duygular yaşamaya daha yatkındır (Ünaldı ve 

diğerleri, 2013). Bu doğrultuda nevrotik özelliği yüksek bireylerin 

psikolojik iyi oluşlarının daha az olması bulgusu, bu özelliğin doğası 

ile tutarlıdır. Dahası alan yazında nevrotiklik düzeyinin artması ile 

psikolojik iyi oluşun düştüğü (Cenkseven, 2004; Grant, Fox ve 

Anglim, 2009; Sarıcaoğlu, 2011; Mobarakehve diğerleri, 2015; Çelik, 
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2019; Melendes ve diğerleri, 2019) bulgusuna oldukça sık 

rastlanmaktadır ve bu çalışmadan elde edilen bulguların söz konusu 

çalışmaları desteklediği söylenebilmektedir.  

Kişilik özelliklerinden gelişime/deneyime açıklık için elde edilen 

bulgular incelendiğinde yüksek düzeyde gelişime/deneyime açık 

olanların orta ve düşük düzey olanlardan, orta düzey olanların ise 

düşük düzey olanlardan anlamlı düzeyde daha yüksek psikolojik iyi 

oluşa sahip olduğu görülmektedir. Gelişime/deneyime açık bireyler 

meraklı, yaratıcı, esnek ve yenilikçi özellikleriyle bilinmektedirler 

(Park-Leduc ve diğerleri, 2014).  Bu özelliklere sahip bireylerin hayat 

boyu karşılaştıkları problemleri çözmede daha yaratıcı, esnek ve cesur 

olması olasıdır. Bu durumun dolaylı olarak psikolojik iyi oluşlarına 

katkıda bulunması söz konusu olabilir. Elde edilen bu bulgular alan 

yazında gelişime/deneyime açıklık düzeyinin artması ile psikolojik iyi 

oluşun arttığı bulgusunu elde eden çalışmalar ile tutarlı görülmektedir 

(Sarıcaoğlu, 2011; Salami 2011; Yaşin, 2016; Hicks ve Mehta, 2018; 

Çelik, 2019; Melendes ve diğerleri, 2019).  

Bu araştırmada sonuç olarak; arabulucuların dışa dönük, yumuşak 

başlı, gelişime/deneyime açık ve özdenetim/sorumluluk sahibi olması 

ile psikolojik iyi oluşları arasında farklılıklar bulunmuştur. Dolayısıyla 

bu meslek elemanlarını yetiştiren kişi, kurum ve kuruluşlara söz 

konusu özellikler hakkında bilgi sahibi olmaları ve çoğunlukla 

yetişkinliğe geçiş döneminde hala kişilik özelliklerinin değişime ve 

gelişime açık olduğu (Spurk ve Hirschi, 2016) göz önünde 
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bulundurularak bu özelliklerin edinilmesine fırsat yaratacak eğitim ve 

gelişim ortamlarının oluşturulması önerilmektedir.  
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1.GİRİŞ 

Ataerkillikten anaerkilliğe geçişle birlikte, dünya tarihinde kadın ve 

erkeklerin kamusal ve özel alanlardaki konumlarında gerçekleşen 

değişimler, günümüz yüzyılına kadar kadınların ikincilleştirilmesini 

pekiştirmiştir. Dünya siyasi tarihinde, kadınların kendi aralarında 

örgütlenmeleri, öncü hareketlenmelerde bulunmaları dahi kamusal 

alanda erkeklerin hegemonyasını kıramamıştır. Bu durumun en temel 

nedenleri, devletler arası iktisadi ve siyasi çatışmaların erkekler 

arasında varolan güç savaşlarına dayanmaktadır. Bu çalışma, 

anaerkilliğin, feminist teorilere sağladığı dayanakları tarihsel süreç 

içinde özetlemekte ve yüzyıllar içinde gelişen kadın hareketlerinin 

temel bakış açısını ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, 

dünya siyasi tarihinde, kamusal alan ve özel alan arasındaki ayrımda, 

kadınlara ve erkeklere atfedilen kodların sebepleri de anlaşılır hale 

gelmektedir.  

1.1.  Feminizmin Başlangıcı Anaerkillik Serüveni 

Feminizm, kadının öncelikle insan olarak hak ettiği temel 

ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin hukuk aracılığıyla kazanımının 

gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Dünyanın gelişimine ve tarihine 

bakıldığında milattan öncesi dönemde anaerkil toplumların egemen 

olduğu görülmektedir. Antropologlara göre tarımsal   faaliyeti de 

başlatan kadınlardır.  Neolitik Çağ’da (M.Ö. 9750-5500), kadın ve 

erkek hayata karşı birlikte mücadele eden, hayatın sorumluluklarını 

birlikte paylaşan bir yaşam biçimine sahip olmuşlardır. Arkeoloji 

Profesörü   Muhibbe Darga’nın, Mircea Eliade’den aktardığına göre, 
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neolitik çağların anaerkil toplumlarında inanç merkezinde yer alan 

‘’Ana Tanrıça’’ ile insanlar arasındaki ilişkide, ‘’kulluk’’ mantığı yer 

almamakta, ‘’sevgi ve şükrana’’ bağlı duygular vücut bulmaktadır 

(Darga, 2018: 45). Kalkolitik Çağ’da da (M.Ö. 5500-3200) 

Anadolu’da yapılmış arkeolojik kazılarda kadınların gücünün ortaya 

koyulduğu, doğuran ve besleyenler olarak betimlendiği kadın 

heykelciklerine rastlanmakta ve ‘’Ana Tanrıça’’ anlayışının baskın 

şekilde devam ettiği çıkarımına varılmaktadır (Darga, 2018: 52). Dr. 

Refi Duru’nun, Burdur’un Bademağacı Köyü’nde yapılan kazı 

çalışmalarında ortaya çıkan figürinlerden, idollerden yaptığı 

çıkarımlar, neolitik ve erken kalkolitik dönemde doğurucu / çoğaltıcı 

güç’ü tasvir eden Ana Tanrıça sembollerine rastlanıldığını 

yönündedir. Duru, tarım topluluklarının egemen olduğu Orta 

Anadolu’da, özellikle Çatal Höyük’te ‘’Ana Tanrıça Kültü’’nün uzun 

süre hürmet gördüğünü belirtmektedir. Antalya Bölgesi’nde en eski 

neolitik köylerden başlayarak bu inancın yaygın olduğu Duru’ya göre 

ele geçen Ana Tanrıça figürlerinden ve idollerden anlaşılmaktadır 

(Duru, 2008: 93).  

Tunç Çağı’nda, askerliğe önem verilmesiyle ve fiziksel güce önem 

atfedilmesiyle birlikte bu iki olgunun toplumun sürdürülebirliği 

açısından gerekli olduğu düşünüldüğü için kamusal alanda erkekler, 

kadınların ellerinde olan ruhsal ve manevi güce egemen olmaya 

başlamışlardır. Yazının tanınmadığı Anadolu’da   M.Ö. 3 binli yıllarda   

kadınların toplumdaki sosyal gücünün devam ettiği söylenmekte, 

ancak Tunç Çağı’nın sonuna doğru M.Ö. 2000’li yıllardan itibaren 
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artan savaşlar, siyasi faaliyetler ve   ekonomik olaylar nedeniyle 

kadının gücünün giderek kaybolduğu ve ‘’babaerkil’’ inanç sistemine 

geçildiği belirtilmektedir (Darga, 2018: 54). Babaerkil inanç 

sisteminin Anadolu’da yaygın bir şekilde yerleşmeye   başlamasıyla 

ve kamusal alanda erkeklerin söz sahibi olmasıyla birlikte kadınların 

varlığının ikincil planda kalmaya başlaması gerçekleşmiştir. Ancak, 

binlerce yıllık zengin bir geçmişe sahip olan Anadolu uygarlıklarına 

ait çıkan kazılardan elde edilen bazı bilgilerde kadınların bazı 

uygarlıklarda erkekler kadar söz sahibi oldukları ve   hukuki haklara 

da haiz olduğu söylenmektedir. Keza, Asurlulara ait yapılan kazılarda 

elde edilen mektuplardan çıkan bilgilere göre, kadınların da erkekler 

gibi ticaret işinde çalıştıkları belirtilmektedir (Darga, 2018: 94). 

Hititlilere ait tabletlerde de kadınlar eşlerinden boşanabilmekte ve 

boşanan kadın himaye edilebilmektedir. Paris’teki Louvre Müzesi’nin 

tablet arşivinde bulunan bir belgede ortaya çıkan bulgular, kadınların 

medeni hukuk açısından korunduğunu belgelemektedir (Darga, 2018: 

109). Eski Ön Asya dünyasında Büyük İmparatorluk Çağı’nda Hitit 

kraliçelerinin SAL.LU.GAL.GAL’ların (büyük kraliçe, meşru kraliçe) 

egemen kraliçe ünvanı ile Hitit krallarına eşit olduğu, ülkede 

hükmetme yetkilerinin bulunduğu, dış politikaya karışabildikleri ve 

devletlerarası hukukta söz sahibi olabildikleri, Hattuşa-Boğazköy, Tel-

el-Amarna, Ugarit-Ras Şamra krallık arşiv belgelerinde ve krali 

mektuplarında ortaya çıktığı söylenmektedir (Darga, 2018: 134-135). 

Hitit toplumlarına dair ulaşılan tüm belgelerle ilgili bulgular 

incelendiğinde, eksik belgeler olsa dahi medeni hukuk ve ceza hukuku 

açısından kadın ve erkek arasında ayrım yapılmadığı da 
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belirtilmektedir. Suçluya verilen cezanın saptanmasında cinsiyet 

ayrımı yapılmadığı, ancak insanların sınıfsal (hür insanlar ve 

köleler/esirler) olarak ayrımlandığı söylenmektedir (Darga, 2018: 

187). Anadolu’nun tarihinde deneyimlenmiş anaerkillik, savaş, siyasal 

olaylar ve iktisadi yapılanmalar nedeniyle çöküş yaşamıştır. Erkeğin 

sahip olduğu fiziksel güç, tüm sosyolojik dönüşümlerin 

deneyimlenmesinde önemli rol oynadığı için ataerkilliğin önü 

açılmıştır.  

Dünya tarihinde de anaerkilliğin yaşandığı   yerler ve zamanlar olduğu 

gibi, Anadolu’da da deneyimlenmiş bu yaşantılar anaerkilliğe nasıl ket 

vurulduğunu açıkça göstermektedir. 21. yüzyılda da erkek egemen 

düzenin söylemleri dünyayı kuşatmakta ve hayatı deneyimlemenin yol 

ve yöntemleri bu söylemler üzerinden geçmektedir. Yüzyıllardır 

kadınların en temel haklara sahip olabilmek için verdikleri 

mücadeleler çok önemli bir değer taşımaktadır. Eşine bağımlı hale 

getirilen, eğitim almasına izin verilmeyen, sokağa çıkmasına izin 

verilmeyen, boşanması engellenen, şiddet gören, tecavüze uğrayan, 

aşağılanan ve ikincil bir varlık gibi bakılan kadınlar, tüm doğal 

haklarına kavuşabilmek adına türlü zorluklara göğüs germişlerdir. 

Dünya tarihinde kadınların mücadeleleri öyle önemli bir noktaya 

erişmiştir ki farklı mücadele şekillerine de örnek teşkil etmişlerdir. 

Öncelikle feminizm kavramı nasıl ortaya çıkmış, feminizm ne 

demektir gibi soruların bu minvalde cevaplandırılması önem 

kazanmaktadır. Feminizm kavramı ancak 1837’den sonra 

Fransızca’ya girmiştir. Robert sözlüğü, ‘’kadınların toplum içindeki 
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rolünü ve haklarını genişletmeyi öngören bir doktrin’’ olarak kavramı 

tanımlamıştır (Michel, 6). İskandinav kadın hareketinin öncülerinden 

Harriet Clayhill kendisiyle 1983’te yapılan bir röportajda, ‘’feminizm 

sözcüğü nereden geliyor?’’ sorusuna: ‘’Bu sözcük ilk kez 1892’de 

Paris’te toplanan büyük bir kongrede kullanıldı. O zamanlar, kadını 

erkeğe eşit kılmak, onu hayatın her alanında aynı ölçüde etkin kılmak 

gibi basit bir anlam taşıyordu.’’ diyerek kavramın nereden geldiğini 

özetlemiş ve kavramın içeriğine dair de bir tanımlama sunmuştur 

(Clayhill, 2013: 297).  Gisele Notz’a göre ise feminizm, 19. yüzyıl 

ideolojik ‘’izm’’leri gibi değerlendirilmektedir (Notz, 2011: 9). 

Kadınlar çeşitli haklarını savunurlarken belli yaklaşımları ve 

ideolojileri benimsemişler, bu ideolojilerin düşüncelerini temel alarak 

kendi hakları için mücadeleye girmişlerdir. 21. yüzyılda feminist 

teoriler hala çeşitlenmeye ve gelişmeye devam etmektedir. Feminizm 

kavramının ortaya çıkışından beri feministlerin temel aldığı bazı 

feminist teoriler bu çeşitliliklerin ortaya çıkmasında temel bir çerçeve 

sunmaktadır. Yıllar geçtikçe artan feminizm türleri dijital çağda da 

farklı türlerin ortaya çıkışıyla farklı adlandırmalarla nitelendirilmeye 

devam etmektedir. Kadınlar, haklarının kazanımları için önemli 

mücadeleler geçirmişlerdir, ancak 1968’de dünyada geniş bir yankı 

uyandıran Cinsel Devrim, kadınların bilinçlenmelerinde önemli bir 

etki yaratmıştır. Ötekileştirilmiş başka grupların da ayaklanmalarıyla 

ortaya çıkan hareketlenmelerde kadınlar kendilerini daha rahat ifade 

etmeye başlamışlar ve bu özgüvenin varlığı feminist ideolojilerin ve 

teorilerin çeşitlenmesinin önünü açmıştır. İlk feminist manifesto 

olarak bilinen New York’un Kırmızı Çoraplıları grubu tarafından 
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hazırlanmıştır. Grup, kadınların ezilenler olduğunu belirtmiş ve ev 

içinde sömürülenler olarak, aynı zamanda şiddet gördüklerini de ifade 

etmişlerdir (Campbell & Coote, 1982: 14-15). İnsan   ve Yurttaş 

Hakları Bildirisi’ne karşı 1791’de Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları 

Bildirisi’ni (Declaration of the Rights of Woman and of the Female 

Citizen) yayımlayan   Fransız aktivist, feminist Olympe de Gouges 

bildirinin 10. Maddesinde yer alan ‘’Kadın, idam sehpasına çıkma 

hakkına sahiptir. Bu nedenle, eylem ve ifadeleri yasalarla korunan 

kamu düzenini bozmamak koşuluyla, konuşma kürsüsüne de çıkma 

hakkına sahip olmalıdır.’’diyerek patriarkal düzene sert bir eleştiride 

bulunarak kadınların haklarının düşünülmesi   gerekliliğini ortaya 

koymuştur (De Gouges, 2017: 2). Mary Wollstonecraft tarafından 

yazılan A Vindication of the Rights of Woman (1792), Kadın 

Haklarının Müdafaası olarak Türkçe ‘ye çevrilen kitabı ise, kadınların 

yüzyıllar öncesinde de neler yaşadığını kadınlara tekrar aktaran ve 

hatırlatan bir kitap olarak kadın hareketlerinin gelişiminde kaynak 

olan kitaplardan biridir. Simone de Beauvoir’un  1949’da  yayımlanan 

The Second Sex ve Türkçe’ye İkinci Cins olarak çevrilen kitabı, Betty 

Friedan’ın The Feminine Mystique (1963) Türkçe’ye  Kadınlığın 

Gizemi olarak çevrilen kitabı, Shulamith Firestone’nun  1970’de 

yayımlanan  kitabı  The Dialectic of Sex: The Case for Feminist 

Revolution, Türkçe’ye Cinselliğin Diyalektiği: Kadın Özgürlüğü 

Davası olarak çevrilen kitabı, Kate Millet’in  Cinsel  Politika  olarak  

Türkçe’ye  çevrilen  Sexual  Politics (1970) kitabı, feminist 

hareketlenmelere katılan kadınların baş ucu  kaynaklarından  

birkaçıdır. Robin Morgan tarafından editörlüğü yapılan Sisterhood is 
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Powerful An Anthology of Writings from the Women's Liberation 

Movement (1970), Evelyn Reed tarafından yazılan Problems of 

Women’s Liberation (1972), Joan Robins tarafından Handbook of 

Women Liberation gibi kitaplar kadınların özgürlüklerinin kazanımını 

onlara gösterirken ekonomik açıdan da nasıl özgürleşebildiklerini 

açıklayan kitaplardır. Çeşitlenen feminist bakış açılı kitaplarla ve 

dergilerle kadınlar kendi dünyalarında düşündükleri gerçeklikleri 

yazarların söylemlerinde bularak ve bu söylemlerden güç alarak var 

olan erkek egemen düzenin değişimine karşı neler yapılabilir’i daha 

farklı perspektiflerden sorgulamaya başlamışlardır. 

1.2. İdeoloji Kavramına Bakmak 

İdeoloji kavramını ve feminist ideolojilerin yaklaşımlarını anlatmaya 

çalışarak başlayan bu çalışmanın, politik bağlamda hiçbir ideoloji ile 

yakın bir ilişki içerisinde bulunmadığı vurgulanmak istenmektedir. Bu 

açıklama, çalışmanın objektifliğinin korunması amacıyla ve 

akademisyen kimliğinin özelliklerine bağlı olan tarafsız ve nesnel 

düşünebilme biçiminin altını çizmek amacıyla vurgulanmıştır. 

Yüzyıllardır tartışılagelen kadının toplumsal düzendeki konumu, 21. 

Yüzyılın dahi tartışma konusu olmaktadır. Kamusal alan kavramı, 

yüzyıllardır düşünürler ve kuramcılar tarafından üzerine düşünülen ve 

tartışılan kavramlardan biri olmuştur. Özel alan kavramı da kamusal 

alan kavramının tanımına bağlı olarak üretilmiş ve kadınlarla birlikte 

anılan bir kavram olarak anlamını bulmuştur (Özdemir, 2017: 109). 

Özel alan, kamusal alan karşıtlığında ikincilleştirilen kadın, erkeğin 

bir adım gerisinde olan olmuştur. Kamusal alanda yer alsa dahi 
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erkeklere oranla daha az maaş alan ve emeği görünür olmayan 

olmuştur. Kadınlar görünürlüklerini arttırabilmek için yüzyıllardır bir 

savaşım içinde yaşamışlar ve hala yaşamaktadırlar. Kadın hareketleri, 

kadın insiyatifleri, kadın dernekleri bu savaşımın en önemli 

destekçileri olagelmiştir. Ünlü düşünürlerin dahi kadını ikincil 

gördüğü bir düzende kadınların kendi haklarını savunmak için ve 

kendi görünürlüklerini kamusal alanda göstermek için verdikleri 

mücadeleler her zaman örnek alınacak nitelikte mücadelelerdir.  

İdeoloji, bireylerin kendilerine belli bir bakış açısını ve yaklaşımı 

benimsemesine olanak veren düşünceler sunar. Feminist ideoloji ise, 

kadınların feminizmi neden savunduğunu ortaya koyarken bu 

ideolojinin içselleştirilmesine aracılık eden yaklaşımları da 

açıklamaya çalışır. Bu minvalde öncelikle ideoloji kavramının ne 

olduğu sorusu cevaplanmalıdır. 

1789 Fransız Devrimi sonrasında, 1797’de, ideoloji teriminin 

kullanılışı ilk kez Antoine Destutt de Tracy tarafından 

gerçekleştirilmiştir. De Tracy’nin 1801 ve 1815 arasında yazdığı, 

Elements d’Ideologie adlı eserde, bütün bilimlere temel teşkil edecek 

‘’idealogy’’ kavramını önermiştir. Bütün fikirlerimizin ise, fiziksel 

duyulara dayandığını açıklamıştır (Mclellan, 2012: 6). Mclellan’a 

göre, terimi son iki yüzyıldır kullananlar ne kadar farklı olursa olsun 

de Tracy ve çevresindeki Fransız rasyonalistler ile   Hegel ve   Marks 

ile ilişkilendirilen, Karl Mannheim’dan geçerek Jürgen Habermas’a 

uzanan iki ana hattır. İlk yaklaşım, toplumun görüş birliğine dayalı 

doğasına vurgu yapar ve hakikate, derin düşünme süreciyle 
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ulaşılacağını söyler. İkinci yaklaşımda ise, hakikatin nasıl üretildiği 

önemli hale gelmektedir, bu yaklaşımı benimseyenlere göre hakikatin 

ne olduğuna karar verirken nesnel bir yol olduğundan şüphe edilmesi 

gerekmektedir (Mclellan, 2012: 9-10).   

De Tracy, Andrew Edgar ve Peter Sedgwick’in ideoloji kavramını, 

fikirlere   ilişkin bilim anlamına gelecek şekilde kullandıklarını iddia 

etmiştir. İnsanın anlama   kabiliyetini analiz edecek olan bu bilime, 

ideologlar eğitim sistemini de ona dayandırarak reforme edeceklerdi. 

Marks’ın fikirlerini yorumlayan, Edgar ve Sedgwick, Marks’ın 

ideoloji ile ilgili fikirlerini de paylaşmışlardır. Her toplumda, yönetici 

sınıfın fikirleri, iktidardaki fikirlerdir, diyen Marks’a göre, bizim 

dünyaya ilişkin anlayış ve bilgimiz, siyasal çıkarlarla belirlenmektedir 

(Edgar & Sedgwick, 2007: 181). Bu fikirler bağlamında denebilir ki, 

bireyler dünyaya ve hayata dair bakış açılarını biçimlendirirken 

referans aldıkları ideolojilerin içeriğini ve anlamını iyi bir şekilde 

anlayabilirlerse, ideolojiler amacına ulaşmış olabileceklerdir. Ancak, 

öncelikle bireylerin hayatın içindeki gerçeklikleri ve hakikatleri 

özümsemesi gerekmektedir. Gerçekliklerin ve hakikatlerin bilinmediği 

bir dünyada ideolojilerin var olabilmesi ve evrilerek gelişmesi söz 

konusu değildir. 

1.3. Siyasi, Ekonomik, Sosyolojik Bir Kavram İdeoloji 

Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (1976) adlı 

eserinde, devletin siyasal ideolojik aygıtlarının, siyasal sistem ya da 

anayasa olduğunu belirtmektedir. Ancak, devletin siyasal aygıtının 

(devlet başkanı, hükümet, idare) devletin siyasal ideolojik aygıtından 
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ayırmak gerektiğini de ifade etmektedir (Althusser, 2014: 17). 

Althusser, bu şekilde bir ayrım yapsa da devletin siyasal aygıtları ile 

siyasal ideolojik aygıtlarını kesin bir biçimde ayırmak mümkün 

olmamaktadır. Çünkü, siyasal düzen içerisinde bu aygıtlar kendi 

içinde bütünlük sağlamaktadır. Dolayısıyla, siyasal sistemlere hakim 

olan ideolojiye, paralellik taşıyan ekonomik ve sosyolojik koşullar 

altında, toplumlar   yaşamaya devam edecektir. Ancak, egemen 

ideolojilerin var olması başka ideolojik bakış açılarının ortaya 

çıkmayacağı anlamına gelmemelidir. Var olan ideolojik sistemler 

başka ideolojilerin ortaya çıkması için gerekmektedir ve bireyler de 

var olanları temel alarak ancak farklı görüşler ileri sürmekte ve 

tartışma ortamı yaratabilmektedirler.  Gordon Marshall’a göre, 

ideolojinin karmaşık ve uzun bir tarihi vardır. Karl Marx’ın öne 

sürdüğü düşünceler ideolojinin ekonomik yönüyle ilgili tartışmaları 

açığa çıkarmaktadır. Marshall’ın Marx’ı yorumlamasına göre, üretimi 

gerçekleştirenler, toplumun egemen maddi gücü olan sınıflardır ve bu 

sınıflar toplumun entelektüel gücü haline de gelmektedirler. Marshall, 

‘’Fikirleri ideolojik kılan şeyin, bu fikirlerin şeyleri egemen sınıfın 

yararına olarak gizledikleri görüşü’’ cümlesiyle Marx’ın düşüncelerini 

toparlamıştır (Marshall, 2005: 320-321). Marshall’a göre, ‘’ideolojide, 

bireysel öznelere kendilerini ve içinde konumlandıkları toplumla 

ilişkilerini tanımanın bir yolu verilmişti. Bu tanıma -ya da yanlış 

tanıma- biçimi, esas olarak pratik davranışları yönlendirmeye hizmet 

etmekteydi.’’ (Marshall, 2005: 18). İdeoloji belirsiz   fikir kümeleri 

ise, kavramsal olarak ideolojiyi tanımlama yoluna gittiğimizde net bir 

cümleyi sarf edemiyoruz. Keza, yıllardır kavramla ilgili birçok siyasal 
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bilimci, sosyolog, felsefeci ve düşünür de ortak bir tanımlamada 

uzlaşamamışlardır.  Slavoj Zizek’in ideolojiyi tanımlaması, ideolojinin 

yıllardır süregelen tartışmalı tanımına farklı bir perspektiften bakmayı 

sağlamaktadır: ‘’İdeoloji, toplumsal gerçekliğe bağımlılığını yanlış 

anlayan salt tefekkürcü bir tavırdan, eylem-amaçlı bir inançlar 

kümesine; bireylerin kendi ilişkilerini yaşadıkları kaçınılmaz 

ortamdan egemen siyasi gücü meşrulaştıran yanlış düşüncelere, 

toplumsal yapıya kadar her şeyi tanımlayabilir.’’ (Zizek, 2011: 11). 

Marks’ın ve Althusser’in fikirlerinin temelinde de ideolojinin altyapı 

ve üstyapı ile kuvvetli bağları olan ilişkisinin açıklaması yatmaktadır. 

Üretim ilişkilerinin şekillendirdiği ideoloji bir taraftan bireyleri de 

şekillendiren ve belli bir kalıba sokan bir yapı   arz etmektedir. 

Ekonomik bir kavram olarak ideolojiye baktığımızda ortaya   çıkan bu 

durum, bireye siyasal kararlar alma sürecinde etki etmekte ve bireyin 

yaşamını her alanda yönlendirmektedir. Dolayısıyla, ekonominin, 

siyasetten ve sosyolojiden ayrı olarak belirtilmesi güçtür, çünkü her 

bir kavram birbiri ile bütünleşen anlamları içermekle beraber, her biri 

birlikte anlamlandırıldığında ideolojinin de detaylı olarak 

anlaşılmasına aracılık etmektedirler. İdeolojiyi oluşturan temel 

etkenler etrafında toplanan tüm kavramlar, bireyi etkilediği gibi 

mevcut sistemin döngüsünün temel yapı taşı haline gelmesinde de rol 

oynamaktadır. 
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2. FEMİNİST İDEOLOJİ VE FEMİNİST TEORİLER 

ÇERÇEVESİNDE KADINLARIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ       

Feminizm, dünya tarihinde birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalga 

olarak üç aşama ile birlikte gelişme göstermiş ve farklı yaklaşımların 

bakış açılarını ortaya çıkararak çeşitliliğini ve gelişimini ilerletmeye 

devam etmektedir. Dünya üzerinde birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü 

dalga olarak gelişmeye başlayan feminizm, 21. Yüzyılda farklı 

ideolojilerle ve çeşitli bakış açılarıyla hala tartışılmaya devam 

etmektedir (Özdemir, 2019: 5). 19. yüzyılın sonlarında kadınlar; oy, 

eğitim ve mülkiyet haklarını elde edebilmek için mücadeleye 

başlamışlardır. Kadınlar, temel haklarına dair kazanımları elde 

edbilmek için çeşitli mücadeleler içine girerken, 20. yüzyıldaki 

feminist mücadelelerin tohumu atılmaya başlanmıştı. 20. yüzyılın 

başlarında doğum kontrolünün güvenliğine dair ortaya çıkan 

tartışmalar, kadınların bedenlerini tekrar tanımalarına yardımcı 

olmuştur.  Bu minvalde, kontrolsüz ve bilinçsiz doğum yapan 

kadınların, sağlıklı doğum yapmaları açısından birçok konferanslar da 

verilmeye başlanmıştır. Simone de Beauvoir’ın ‘’kadın doğulmaz, 

kadın olunur’’ söylemi 2. dalga feministler tarafından oldukça 

kullanılan bir söylem olarak kullanılmaya başlanmış ve farklı feminist 

hareketlenmelerin de temel söylemi olarak kullanılmaya devam 

etmiştir. Bu bağlamda gelişen toplumsal cinsiyet tartışmaları, kadın ve 

erkek cinsiyetinin eşit olduğunu savunan düşünceleri ortaya 

çıkarmıştır. Farklı yaklaşımlar tarafından kadın ve erkeğin bedensel 

haklarına dair sorgulanan düşünceler, kişilik haklarına kadar giden 
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hukuki sorgulamaları da beraberinde getirerek çeşitli alanlarda ortaya 

çıkan disiplinlerarası tartışmaların önünü açmıştır. Çeşitli 

sorgulamalarla gelişen feminist hareketlenmeler üçüncü dalganın 

gelişimine yol açmaktaydı. Üçüncü dalga feministler, ikinci dalganın 

söylemlerini daha da ileri götürerek farklı cinsel kimliklerin ve farklı 

etnik kimliklerin var oluşunu görünür kılmaya çalışarak tüm 

farklılıkların toplumsal düzen içinde eşit kılınmasını talep etmekteydi. 

İdeolojik açıdan oldukça ikircikli söylemlerin bir arada konuşulmasına 

olanak tanıyan üçüncü dalga feminist hareket, başka hayatların da 

mümkün olabileceği bakış açısını anlamlandırmaya çalışmıştır. 

Ancak, kendi içerisinde çok katmanlı olan feminist teorilerle birlikte, 

yıllar içinde giderek evrilen feminist hareketlenmeler çoklu söylemleri 

ortaya çıkarmanın yanı sıra odak noktasına aldığı kadın haklarına dair 

sorgulamaların genişlemesine de sebebiyet vermektedir. Kadına dair 

haklar, kadınlıkla ilgili konular feminist perspektiflerden tartışılabilir, 

ancak etnik kimlikler ve cinsel kimlikler üzerinden genişleyen 

tartışmalar, evrensel bağlamda kadına dair problemlerin odağından 

uzaklaşılmasına neden olmaktadır. 

Sosyal Darwinizmin baş yorumcusu Herbert Spencer’e göre, savaşlar 

toplumsal ilerlemeyi sağlarlar, ancak  Charlotte  Perkins  Gilman,  

Kadın ve Ekonomi  (Woman and Economics, 1898)  adlı  

çalışmasında, kadının  bağımlı  kılınarak  ırkı  bu  şekilde  ilerletmeye 

çalışmanın  anormal bir  durum  olduğunu, insanların;  toplumsal  ve  

ekonomik ortamlar  tarafından  belirlenerek   kadını da  bu  ortama  

bağımlı  kıldıkları   için aslında  ırkın tamamen yok olma tehdidi 
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altında bulunduğunu  anlatmaya  çalışmaktadır (Donovan, 2009: 93). 

Gilman ayrıca Erkek Yapısı Dünya ya da Erkekmerkezli Kültürümüz 

(The Man-Made World or Our Androcentric Culture, 1911) 

çalışmasında, erkek merkezli bir toplumda yaşandığını ve kültürün her 

yönüyle bu erkek merkezli ön yargıyı yansıttığını iddia etmektedir 

(Donovan, 2009: 96). Dolayısıyla, kültürel feminist kuram, erkek 

egemen düzenin şekillendirdiği kültürü değiştirmenin gerekliliğini 

tartışmaya açmaktadır, denilebilir. Donovan, kültürel feministlerin 

dünyaya bakış açılarında insani bir yan olduğunu söyleyerek, kamusal 

dünyayı yöneten yıkıcı eril ideolojileri de değiştirebileceklerini 

düşünmektedir (Donovan, 2009: 125). Sosyalist feminizm başlığı 

altında yer alan teorisyenlerden Christine Delphy ise, kadınlarının 

emeğinin kocaları tarafından sömürüldüğünü, dile getirmiştir 

(Kayhan, 1999: 42-43). Sosyalist feministler, kadınların emek 

piyasasındaki konumlarından kazanç sağlayanların kapitalistlerin yanı 

sıra kocaların ve babaların da evde kişisel hizmet aldıklarını 

düşünmektedirler (Donovan, 2009: 158). Ayrıca, bazı sosyalist 

feministler, kadın kültürünün ve deneyimlerinin ataerkil ideolojilere 

karşı feminist mücadelelerde temel oluşturacaklarını düşünmektedir 

(Donovan, 2009: 171). Juliet Mitchell’in Woman’s Estate (1971) 

kitabı, sosyalist feministler arasında tartışmaya açılan kitapların 

başında gelmektedir. Women: The Longest Revolution başlığıyla 

kitaba dahil edilen metin, Kadınlar: En Uzun Devrim başlığıyla 

Türkçe’ye çevrilmiştir. Karl Marx’ın, Friedrich Engels’in, Simone de 

Beauvoir’ın, Kate Millet’ın düşüncelerini eserinde paylaşan Mitchell, 

radikal feminizmle, soyut sosyalistler arasındaki farklara değinerek, 
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kadınların ev içindeki üretimine dair, biyolojik anne olma hallerine 

dair ve aile modellerine dair düşüncelerini ortaya koymaktadır 

(Mitchell, 2006). Heidi Hartmann Institute for Women Policy 

Research’ün başkanlığını yürüten bir akademisyen olarak Women and 

Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and 

Feminism (1981) kitabında yer alan The Unhappy Marriage of 

Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union başlıklı 

makalesi, Türkçe’ye Marksizm’le Feminizmin Mutsuz Evliliği olarak 

çevrilmiştir. Makalede, kadınların emeğini tartışmaya açan Hartmann, 

ev içi emeğin gerektiği kadar analiz edilmediğini savunmaktadır. Aile 

ücreti, patriarka, radikal feminizmin söylemlerini de makalesinde 

tartışan Hartmann kadınların emeğine yönelik çözüm stratejilerini 

hatırlatmaya çalışmaktadır (Hartmann, 2006). Keza, Nancy Fraser’ın 

Struggle Over Needs: Outline of a Socialist-feminist Critical Theory 

of Late Capitalist Political Culture (1989) yayınlanan eseri, İhtiyaçlar 

Mücadelesi: Geç Kapitalizmin Siyasal Kültürünün Sosyalist-Feminist 

Açıdan Eleştirisi olarak Türkçe’ye çevrilen eserlerden biridir. 

Kadınların ihtiyaçlarına dair söylemleri, Amerika’da kadınlara verilen 

haklar çerçevesinde sorgulayan Fraser, Jürgen Habermas ve Michel  

Foucault gibi teorisyenlerin de düşünceleriyle sorgulamalarına  başka  

perspektiflerden  bakılmasını  sağlamaktadır (Fraser, 2006). Fraser 

ayrıca, 2018’de Fransa tarafından, Onur Lejyonu Şövalyesi’ne 

(chevalier de la Légion d’honneur) layık görülmüş, feminist bir 

akademisyendir. Kadınların kamusal / özel alan ayrımında emeklerini 

görünür kılmaya çalışan bu teorisyenler, kadınların toplumsal cinsiyet 

kalıplarının dışında görülmesini de bir anlamda sağlamaktadırlar.  
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Radikal feministler bu bağlamda, kadınların toplumsal düzen içindeki 

kimliklerine dair sorgulamaların tartışmaya açılmasında önemli 

kaynaklık etmektedir. Charlotte Bunch bu minvalde, 

heteroseksüelliğin erkek egemenliğinin köşe taşı olduğunu belirtmiştir 

(Donovan, 2009: 310). Bunch ile aynı paralel düşüncelere sahip olan 

Adrienne Rich, Compulsory Heterosexuality   and Lesbian Existence 

(1980) makalesinde, Bunch’ın görüşlerini destekler ve bu görüşleri bir 

aşama daha ileri götürür. Rich’e göre, zorunlu heteroseksüellik 

kadınların ikincilliklerini garanti altına alan politik bir kurumdur ve 

kadın tanımlamasının varoluşunu ve potansiyelini   bu şekilde 

yalanlamaktadır (Donovan, 2009: 312-313). Rich, lezbiyen süreklilik 

ve lezbiyen varoluş gibi konuları daha geliştirip gündeme taşımıştır 

(Notz, 2012: 20). Lezbiyen feminizmi, heteroseksüelliğin 

normalleştirilmesini radikal şekilde sorgulamaktadır. Feminist teoriler 

üzerine yapılan tartışmalarda dişil olan kutlanıp, biseksüellik 

sorgulanmış ve bu sorgulamalar 1990’lı yıllarda gelişen queer teorinin 

ortaya çıkmasına yol açmıştır. Queer teori, cinsiyet ve seksüel 

kimliğin doğal olmadığını, sosyal ve kültürel aşamalardan sonra inşa 

edildiğini savunmuştur. Yapısöküm, postyapısalcılık, söylem 

çözümlemesi, toplumsal cinsiyet araştırmaları ile queer teorisini analiz 

eden ve tanımlayanlar; Michel Foucault, Judith Butler, Eve Kosofsky 

Sedgwick, Michael Warner gibi başlıca teorisyenlerdir (Notz, 2012: 

21). Kültürel feminizm, sosyalist feminizm ve radikal feminizmin 

tartıştıkları konular birbirinden farklı başlıklarla ortaya çıksa da bu 

feminist teorilerin birbirini beslediği görülmektedir. Kadınların 

kamusal alan / özel alan bağlamında görünürlüklerini tartışan sosyalist 
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feminizm, erkek egemen kültürün şekil verdiği toplumsal düzeni 

tartışmaya açan kültürel feminizmin savunduklarıyla örtüşmekte ve 

kadının toplumsal cinsiyet kodlarından sıyrılarak özgür yaşamasına 

izin veren radikal feminizmle önemli bir senteze ulaşmaktadır.   

Feminist teorilerin Türkiye’de algılanarak gündelik yaşam pratikleri 

içinde içselleştirilmesi 1980’leri bulmaktadır.  Feminist yazar, Gisèle 

Halimi’nin 1980’lerde İstanbul’a gelişiyle feminizmi içselleştirmeye 

başlayan birçok yazar ve akademisyen, feminist hareketlenmelerde 

onun söylemlerinden etkilenmiş ve bilinç yükseltme gruplarının 

toplantıları giderek ivme kazanmıştır. 1990’lar ise Türkiye’de 

akademik yazında, yeni bir dönem olarak nitelendirilerek birçok bakış 

açısının katılımının gerçekleştiği bir platforma dönüşmüştür. 

1990’larda, Türkiye Kadın Hareketi’nin, Birleşmiş Milletler 

aracılığıyla   dışa açılması ve Devlet Bakanlığı’na bağlı Kadının 

Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nün kurulması, kadın 

hareketlenmelerinde önemli olarak sayılmıştır (Karagöz, 2008: 182). 

Devletin   kadınları   önemseyerek   ulusal   ve   uluslararası   

kuruluşlarda attığı adımlar, onların cesaretlenmesinde ve 

hareketlenmelerinde etkili olmuş ve bu hareketlenmelerin devamı 

gelmeye başlamıştır. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, TÜBAKKOM 

(Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) KA-DER, 

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), TÜSİAD (Türk 

Sanayicileri ve İş adamları Derneği) gibi oluşumlar kadınların ataerkil 

düzen içinde tahakküm altına alınmasına karşı kadınların haklarının 

savunulmasının yolunu açan kuruluşlar olarak ortaya çıkmıştır. 
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Sosyolojik   bağlamda kadınların kamusal alandaki görünürlülüğünü 

arttıracak bu düzenlemelerin devamı hukuksal alanda da yapılmaya 

çalışılmıştır.   

SONUÇ 

Anaerkil toplumlardan bu yana kadınların görünürlüğü babaerkil 

toplumlar ortaya çıktığı andan beri sorgulanır duruma gelmiştir. 

Anaerkilliğin sona ermesiyle, ataerkilliğin toplumsal düzen içine 

sızmasıyla birlikte ortaya çıkan kültürel göstergeler kadınların birçok 

alanda baskı altına alınmasını öngörmüştür. Feminist ideolojiler, 

ataerkil düzenin toplumsal düzende ortaya çıkardığı kuralları 

sorgulamaya açmaktadır. Feminist teoriler, yıllar içinde çeşitlenerek 

farklı başlıklar altında tartışmalarını genişletmektedirler. Bu 

teorilerden özellikle kültürel feminizm, radikal feminizm ve sosyalist 

feminizmden çalışmada bahsedilmiştir. Çünkü bu feminist teoriler, 

kadınların kamusal alan/özel alan ayrımında emeklerinin tartışılmasını 

sağladığı gibi, onların toplumsal cinsiyet temelli varoluşlarını da 

düşünmeye sevk etmektedir. Türkiye’de feminist teorilerin gelişimi 

ise, 1980’lerde gelişmeye başlamış ve feminist hareketlenmeler ivme 

kazanmıştır. Birçok kuruluşun ve insiyatifin ortaya çıkmasıyla birlikte 

kadınlar iş gücüne katılımda önemli rol oynamaya başlamış ve 

toplumsal cinsiyet rollerinde onlara biçilen rollerden daha farklı 

hareket etme imkanına erişmişlerdir. Anaerkilliğin başlangıcında da 

kadınlar, kamusal alanın görünür karakterleri olarak hayata nasıl 

tutunması gerektiğini bilmekteydiler. Günümüzde ise, ataerkil 

düzende ancak bilinçli olan kadınların kamusal alanda kendi 
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benliklerinin farkına vararak hayata devam etmeleri mümkün 

olabilmektedir. Bu nedenle, feminizmin tarihsel sürecini okurken 

anaerkil toplumlarda kadınların gündelik yaşam pratiklerini nasıl 

gerçekleştirdikleri konusu önem kazanmaktadır. Feminist ideolojilerin 

bununla bağlantılı olarak temelini bilmek, feminist teorilerin üretimine 

kaynaklık ettiği gibi, kamusal alan/özel alan ayrımında kadınların 

görünürlükleri konusunu da sürekli gündeme getirecek ve kadınların 

toplumsal düzen içindeki konumlarında fırsat eşitliğini mümkün 

kılabilecektir.  
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GİRİŞ 

Tüm insanlık tarihi düşünüldüğünde, anlaşmazlıkların tarihinin çok 

eskiye dayandığı ve insanlar arasında uyuşmazlıkların var olduğu 

bilinmektedir. Arabuluculuk, tarihin en eski dönemlerinden bu yana 

kullanılan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, sürece 

katılan tarafların birbirleri ile ve arabulucunun taraflar ile olan 

iletişiminin ön planda olduğu, iletişime ve müzakareye dayalı hukuki 

ve psikolojik bir süreçtir (Sığrı ve Varoğlu, 2013). Arabuluculuk 

yöntemi sadece hukuki uyuşmazlıklarda değil iş yaşamına ait 

anlaşmazlıkların çözümünde, topluluklar arasındaki anlaşmazlıklarda, 

okullarda öğrencilerin öğrencilerle olan anlaşmazlıklarının 

çözümünde (akran arabuluculuğu uygulamaları), aile 

anlaşmazlıklarının çözümünde, ayrıca uluslararası uyuşmazlıkların 

çözümünde dahi kullanılan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir (Moore, 

2014). 

Yirminci yüzyılın başından itibaren arabulucuk sistemi 

kurumsallaşarak, ayrı bir meslek halinde gelişmeye başlamıştır 

(Moore, 2014). Yaklaşık son otuz yıllık dönem içerisinde 

arabuluculuk adı verilen anlaşmazlık çözüm modelinden yararlanma 

artmıştır (Bush ve Folger, 2013). Hukuksal açıdan arabuluculuğun, 

resmi yargıda birikmiş dava dosyalarının yoğunluğunu azalttığı ve 

mevcut dava dosyalarının daha hızlı görülmesini sağladığı 

bilinmektedir. Bu arabuluculuğun kamusal alanda sağladığı olumlu 

sonuçlardan biridir (Bush ve Folger, 2013). Adalet Bakanlığı 

Arabuluculuk Daire Başkanlığından alınan verilere göre 2020 yılı 
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itibariyle Türkiye’de Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı 

yaklaşık 14.000 arabulucu bulunmaktadır ve sicile kaydedilen 

arabulucuların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.  

Arabulucu, aralarında uyuşmazlık bulunan taraflar uyuşmazlığın 

çözümüne yönelik olarak müzakerelerde bulunmak üzere bir araya 

geldiklerinde, taraflar arasındaki uyuşmazlığın barışçıl olarak 

çözümünü sağlamak amacıyla arabuluculuk sistemini yöneten ve 

arabuluculuğa ilişkin yöntemleri, etkili iletişim becerilerini kullanan 

profesyonel bir kişidir  

  (Demir ve diğerleri, 2017) Şüphesiz ki bu faaliyetin etkin ve verimli 

olmasında her mesleğin ya da iş kolunun gerektirdiği bir takım 

özellikler ve yeterlikler olduğu gibi arabuculuların da sahip olması 

gereken bazı özellikler ve yeterlikler bulunduğu söylenebilmektedir.  

Arabuluculuk sürecinin en başında, taraflarca arabulucunun seçimi 

aşamasında arabulucunun kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır 

(Kılkış, Bağdoğan ve Baştürk, 2014). Kişiliğe dair birçok yaklaşım 

teori ve model bulunmaktadır. Günümüzde, kişilik araştırmalarında en 

sık kullanılan kişilik boyutları, beş faktör kişilik ölçeğinden elde 

edilen temel faktörlerdir. Bu beş faktör; dışadönüklük, duygusal 

tutarsızlık, gelişime/deneyime açıklık, uyumluluk ve öz-disiplindir. 

(İnanç ve Yerlikaya, 2012). Arabulucunun duygusal açıdan dengeli, 

sakin, uyumlu, sempatik, sıcak, nazik, gelişime açık, bağımsız, 

yaratıcı, yenilikçi, dışa dönük, sosyal, girişken, sorumlu, disiplinli, 

dikkatli kişilik özelliklerine sahip olması tarafların arabulucuya güven 

duymalarını ve süreç içerisinde kendilerini rahat ifade edebilmelerini 
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sağlayarak uyuşmazlığın anlaşma ile sonuçlanmasına katkıda 

bulunacaktır (Cowie ve Wallace, 2000).  

Arabuluculuk yönteminin en önemli yapı taşlarından biri müzakeredir. 

Müzakere, uyuşmazlık içinde bulunan tarafların her iki tarafı da 

tatmin edecek ortak bir çözüme karar vermek için yaptıkları karşılıklı 

iletişimdir (Demir ve diğerleri, 2014).  Arabuluculuk, etkili iletişim 

becerilerinin kullanıldığı, arabulucu adını verilen ve tarafsız ve 

bağımsız bir kişi tarafından yönetilen bir müzakere sürecidir (Özden 

ve diğerleri, 2014). Bu doğrultuda da arabulucu kişilerde arabuluculuk 

sürecinin işlevselliği açısından insan ilişkileri, iletişim, empati ve 

çatışma çözme gibi süreçlerde kendini geliştirmiş olması 

gerekmektedir (Kılkış, Bağdoğan ve Baştürk, 2014). Bu süreçte etkili 

iletişime yönelik becerilere sahip olmak süreç  açısından büyük önem 

taşımaktadır (Smart, 1993). Arabuluculuk sürecinde, gerek arabulucu, 

gerekse tarafların etkili iletişim becerisine sahip olmaları 

arabuluculuğun başarı ile sona erdirilmesinde ve kişilerarası ilişkilerin 

devamının sağlanmasında belirleyici bir role sahiptir (Özden ve 

diğerleri, 2014). 

Güney'e göre (2007), iletişim bir bireyden bireye, bir bireyden bir 

gruba, bir gruptan bir gruba, bir gruptan başka bir gruba bilgi, 

düşünce, duygu, tutum ve düşünceleri aktarma sürecidir. Bireyin 

gönderdiği mesajları istendik şekilde kodlamasını ve iletmesini, 

aldığı mesajları doğru yorumlamasını sağlayan etkin cevap ve etkili 

dinleme becerilerinin tümü ise iletişim becerisi olarak 

tanımlanabilmektedir (Deniz, 2003). Buluş ve diğerleri (2017)  beş 
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temel etkili iletişim becerisi kavramsallaştırmış ve bu becerileri 

ölçebilmek adına bir ölçme aracı geliştirmişlerdir (Buluş ve 

arkadaşları, 2017). Bu beş temel etkili iletişim becerisi,  Egoyu 

Geliştirici Dil, Etkin-Katılımlı Dinleme, Kendini Tanıma-Kendini 

Açma, Empati ve Ben Dili becerileridir.  

Ego Geliştirici Dil, kişilerin diğerleri ile olan ilişkilerinde iletişimde 

bulunurken karşısındaki kişinin benliğini olumlu şekilde etkileyen 

bir iletişim türü olarak ifade edilebilmektedir (Whirter ve Voltan-

Acar, 2005). Etkin-Katılımlı Dinleme, bireyin ilettiği mesajın 

anlaşılması için gerekli motivasyon ve dikkat ile iletişime aktif 

olarak katılmasıdır (Cüceloğlu, 2015). Kendini Tanıma-Kendini 

Açma, kişinin kendisi ile ilgili objektif değerlendirmesine, 

farkındalığına ve duygu ve düşüncelerinde şeffaf olmasına işaret 

etmektedir. Empati, hem karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini 

anlamaya çalışmayı hem de anlaşıldığını karşı tarafa hissettirmek 

amacıyla aktarmayı içermektedir  (Dökmen, 2015). Ben dili ise 

mesajı aktaran kişinin istenmeyen davranışlarının kişi üzerinde 

yarattığı etkileri konusunda karşısındaki kişiye geri bildirim 

yapmaktır (Önder, 2003). 

Araştırmalar incelendiğinde, iletişim becerilerinin kişilik özellikleri 

açısından da önemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmalar 

bir arada değerlendirildiğinde genel olarak kişilik özelliklerinin 

iletişim becerileri ile ilişkili olduğu, bu ilişkinin duygusal tutarsızlık 

kişilik özelliği haricinde pozitif olduğu, farklı meslek ve yaş 

gruplarında benzer sonuçların olduğu, iletişim becerilerinin önemli bir 
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unsuru olan empati için de benzer bulgular olduğu ve duygusal 

tutarsızlık kişilik özelliğinin iletişim becerilerinin negatif bir 

yordayıcısı olduğu söylenebilmektedir (Toy, 2007; Yiğit ve Deniz, 

2012; Khuong ve diğerleri, 2016; Sims, 2017; Owen ve Çelik, 2018). 

Temelinde çatışma çözme ve iletişim barındıran arabuluculuk, insan 

ilişkilerinin önemli olduğu bir meslek olarak ifade edilebilir. 

Gerek arabuluculuğun temelleri ve mesleki gereklilikleri, gerekse 

yapılan araştırmalar ve bu doğrultuda ortaya konan görüşler 

doğrultusunda arabuluculuk mesleğinin etkin, verimli ve başarılı 

olmasında arabulucuların sahip olduğu kişilik özelliklerinin ve iletişim 

becerilerinin önemli olduğu söylenebilir.  Hukuki anlamda yaşanan 

çatışmaların çözümünde kilit rol oynayan arabulucu bireylerin kişilik 

özelliklerine göre, iletişim becerilerinin nasıl olduğunu incelemek 

önemli görünmektedir. Buna karşın alan yazında arabulucuların kişilik 

özellikleriyle iletişim becerilerine dair herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Dolayısıyla birbiriyle ilişkisi olduğu düşünülen bu iki 

değişkenin, arabulucular açısından incelenmesinin hem arabuluculuk 

mesleği hem de ilgili alan yazına zenginlik katacağı düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda bu araştırmada arabulucuların kişilik özelliklerine göre 

iletişim becerilerinin nasıl olduğu konusu araştırmanın temel amacıdır. 

1. YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Çalışmanın örneklemini Adalet Bakanlığı Arabulucular siciline 

kayıtlı tüm illerde görev yapan, uzmanlık eğitimi almış 524 resmi 
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arabulucu oluşturmaktadır.  olup Araştırmaya katılanların197'si 

erkek, 327'si ise kadındır. Yaş açısından en küçük 25, en büyük 70 

olup katılımcıların yaş ortalaması 44’tür.  

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa 

Formu ve Etkili İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmış olup ölçme 

araçlarına ilişkin detaylar aşağıda açıklanmıştır.  

Etkili İletişim Becerileri Ölçeği (EİBÖ): Buluş ve diğerleri (2017) 

tarafından etkili iletişim becerilerini ölçmek amacıyla geliştirilen bu 

ölçme aracı 2015-206 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrenci grubuna 

uygulanmış olup bu ölçekte Maddelerin faktör yük değerleri 0.40 ve 

üzerinde bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach’s alpha katsayıları 

incelendiğinde ise Empati alt ölçeğinin .85 ile en yüksek, Egoyu 

geliştirici Dil alt ölçeğinin ise .73 ile en düşük katsayı değerlerini 

aldığı görülmektedir. Diğer alt ölçeklerin de bu değerler arasında 

değişen bir katsıya sahip olması maddelerin ölçeğin bütünüyle tutarlı 

ve oldukça güvenilir bir yapıda olduğuna işaret etmektedir.  

Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa Formu: Somer, Korkmaz, ve 

Tatar (2011) tarafından zaman, emek, ekonomik değer vb. 

sebeplerden dolayı kısa formu geliştirilen Beş Faktör Kişilik 

Ölçeği’nin üç veri grubunda da kısa form ile uzun form arasında 

faktörlerin her biri için yüksek bağıntı katsayıları bulunmuştur. Kısa 

formun yapısal geçerliliği açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör 
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analizleriyle gösterilmiştir. Üç çalışma verisinde de kısa form 

güvenilirlikleri uzun form güvenilirliklerine yakın değerlerde 

gerçekleşmiştir. Kısa formun üçüncü çalışmada incelenen test- tekrar 

test bağıntıları da yüksektir. Ölçek, D: Dışadönüklük; Y: 

Yumuşakbaşlılık/Geçimlilik; ÖD: Öz-Denetim/Sorumluluk; DT: 

Duygusal Tutarsızlık; GA: Gelişime Açıklık alt boyutlarından 

oluşmaktadır. İlgili çalışmalar doğrultusunda geliştirilen 85 maddeli 

kısa formun hem beş faktör modeline uyduğu, hem de uzun form 

yapısını koruduğu görülmüştür.  

Verilerin Analizi 

Araştırmanın verilerinin analizinde ilk olarak kişilik ölçeği alt 

boyutlarına ilişkin (dışa dönüklük, yumuşak başlılık, öz denetim, 

duygusal tutarsızlık ve gelişime açıklık) elde edilen puanlar standart 

puanlara dönüştürülmüş olup -1/2 üstü standart puanlar düşük, ±1/2 

standart puanlar orta ve +1/2 üstü standart puanlar yüksek düzey 

olmak bağıl değerleme yapılmıştır (Erkuş, 2012). 

Araştırmanın verilerinin analizinde katılımcıların kişilik özelliklerine 

göre etkili iletişim becerileri alt boyutlarının 4’ünde normal dağılım 

göstermediğinden tek yönlü varyans analizinin parametrik olmayan 

karşılığı olan Kruskal Wallis Testi’nden faydalanılmıştır 

(Büyüköztürk, 2018). 
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2. BULGULAR 

Bu bölümde katılımcıların kişilik özelliklerine göre etkili iletişim 

becerileri alt boyutlarının farklılaşmasına  ilişkin elde edilen bulgular 

başlıklar halinde sunulmuştur. 

1. Katılımcıların Katılımcıların Etkili Iletişim Becerileri Alt 

Boyutlarından Ego Geliştirici Dil Düzeylerinin Kişilik 

Özelliklerine Göre Farklılaşması 

Tablo 1. Ego Geliştirici Dil Alt Boyutu Düzeylerinin Kişilik Özelliklerine Göre 

İncelenmesine İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 

Tablo 1. incelendiğinde katılımcıların ego geliştirici dil alt ölçeği sıra 

ortalamalarının dışa dönüklük (X2=15,641, p<,001), yumuşak başlılık 

Kişilik Özellikleri Düzeyleri x̄ Ortanca 
Sıra 

Ortalaması 
X2  p Fark 

Dışa Dönüklük 

Yüksek 26,8360 27,0000 296,71 

15,641 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 25,8129 26,0000 247,89 Yüksek>Düşük 

Düşük 25,6768 26,0000 238,31  

Yumuşak Başlılık 

Yüksek 27,4477 28,0000 330,91 

68,88 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 26,1813 26,0000 259,94 Yüksek>Düşük 

Düşük 24,7706 25,0000 196,03 Orta>Düşük 

Öz Denetim 

Yüksek 27,0123 27,0000 306,81 

30,952 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 26,2195 26,0000 265,17 Yüksek>Düşük 

Düşük 25,1338 25,0000 213,29 Orta>Düşük 

Duygusal Tutarsızlık 

Yüksek 25,0204 25,0000 208,91 

36,164 ,000 

Düşük>Orta 

Orta 26,1134 26,0000 259,36 Düşük>Yüksek 

Düşük 27,0656 27,0000 308,87 Orta>Yüksek 

Gelişime Açıklık 

Yüksek 27,1243 27,0000 313,16 

39,822 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 25,9950 26,0000 253,44 Yüksek>Düşük 

Düşük 25,0429 24,5000 208,44 Orta>Düşük 
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(X2=68,88, p<,001), öz denetim (X2=30,952, p<,001), duygusal 

tutarsızlık (X2=36,164, p<,001), gelişime açıklık (X2=39,822, p<,001) 

kişilik özellikleri açısından manidar düzeyde farklılaştığı 

görülmektedir. Sıra ortalamaları açısından görülen farklılıkların 

gruplar arası kaynağına ilişkin olarak yapılan karşılaştırmalarda Mann 

Whitney U Test’inden faydalanılmış olup 4 adet karşılaştırma 

sonucunda birinci tip hatanın önüne geçebilmek için Bonferroni 

düzeltmesinden (Armstrong, 2014) faydalanılmıştır (p<0,05/4 = 

0,0125). Buna göre dışa dönüklük kişilik özellikleri yüksek düzey 

olan katılımcıların ego geliştirici dil sıra ortalamalarının orta ve düşük 

düzey olan  katılımcılardan manidar düzeyde daha yüksek olduğu 

görülmektedir (p< ,0125). Yumuşak başlılık, öz denetim ve gelişime 

açıklık kişilik özellikleri düzeyi yüksek olanların orta ve düşük düzey 

olanlardan, orta düzey olanların ise düşük düzey olanlardan manidar 

düzeyde daha yüksek ego geliştirici dil sıra ortalamalarına sahip 

olduğu görülmektedir (p< ,0125). Duygusal tutarsızlık açısından 

bakıldığında ise duygusal tutarsızlık düzeyi düşük olanların orta ve 

yüksek düzey olanlardan, orta düzey olanların ise yüksek düzey 

olanlardan manidar düzeyde daha yüksek ego geliştirici dil sıra 

ortalamalarına sahip olduğu görülmektedir (p< ,0125). 
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2. Katılımcıların Etkili Iletişim Becerileri Alt Boyutlarından Etkin 

Dinleme Düzeylerinin Kişilik Özellikleri Açısından Farklılaşması 

Tablo 2. Etkin Dinleme Alt Boyutunun Kişilik Özelliklerine Göre İncelenmesine 

İlişkin Kruskall Wallis Testi Sonuçları 

Kişilik Özellikleri Düzeyleri Ortanca x̄ 

Sıra 

Ortala

ması 

X2  p Fark 

Dışa Dönüklük 

Yüksek 39,0000 37,6296 313,04 

36,981 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 37,0000 36,2982 248,33 Yüksek>Düşük 

Düşük 36,0000 35,4329 219,03  

Yumuşak Başlılık 

Yüksek 38,0000 37,0930 291,20 

15,002 ,000 

  

Orta 37,0000 36,6264 266,65 Yüksek>Düşük 

Düşük 36,0000 35,7882 229,01   

Öz Denetim 

Yüksek 39,0000 37,8086 321,08 

44,467 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 37,0000 36,4244 256,32 Yüksek>Düşük 

Düşük 36,0000 35,2739 210,13 Orta>Düşük 

Duygusal 

Tutarsızlık 

Yüksek 35,0000 35,0408 202,65 

51,601 ,000 

Düşük>Orta 

Orta 37,0000 36,3660 253,35 Düşük>Yüksek 

Düşük 39,0000 37,8361 320,28 Orta>Yüksek 

Gelişime Açıklık 

Yüksek 39,0000 38,1027 335,99 

82,949 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 37,0000 36,3166 247,79 Yüksek>Düşük 

Düşük 35,0000 34,6714 186,30 Orta>Düşük 

 

Tablo 2. incelendiğinde katılımcıların etkin dinleme alt ölçeği sıra 

ortalamalarının dışa dönüklük (X2=36,981, p<,001), yumuşak başlılık 

(X2=15,002, p<,001), öz denetim (X2=44,467, p<,001), duygusal 

tutarsızlık (X2=51,601, p<,001) ve gelişime açıklık (X2=82,949, 

p<,001) kişilik özellikleri açısından manidar düzeyde farklılaştığı 

görülmektedir. Sıra ortalamaları açısından görülen farklılıkların 

gruplar arası kaynağına ilişkin olarak yapılan karşılaştırmalarda dışa 

dönüklük kişilik özellikleri yüksek düzey olan katılımcıların etkin 
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dinleme sıra ortalamalarının orta ve düşük düzey olan  katılımcılardan 

manidar düzeyde daha yüksek olduğu görülmektedir (p< ,0125). 

Yumuşak başlılığı yüksek olan katılımcıların etkin dinleme sıra 

ortalamaları, düşük düzey olanlara göre manidar düzeyde daha 

fazladır (p< ,125). Öz denetim ve gelişime açıklık kişilik özellikleri 

düzeyi yüksek olanların orta ve düşük düzey olanlardan, orta düzey 

olanların ise düşük düzey olanlardan manidar düzeyde daha yüksek 

etkin dinleme sıra ortalamalarına sahip olduğu görülmektedir (p< 

,0125). Duygusal tutarsızlık açısından bakıldığında ise duygusal 

tutarsızlık düzeyi düşük olanların orta ve yüksek düzey olanlardan, 

orta düzey olanların ise yüksek düzey olanlardan manidar düzeyde 

daha yüksek etkin dinleme sıra ortalamalarına sahip olduğu 

görülmektedir (p< ,0125). 

3. Katılımcıların Etkili Iletişim Becerileri Alt Boyutlarından 

Kendini Tanıma Düzeylerinin Kişilik Özellikleri Düzeyleri 

Açısından Farklılaşması  

Tablo 3. Kendini Tanıma Alt Boyutunun Kişilik Özelliklerine  Göre İncelenmesine 

İlişkin Kruskall Wallis Testi Sonuçları 

 

Kişilik Özellikleri Düzeyleri Ortanca x̄ 
Sıra 

Ortalaması 
X2  p Fark 

Dışa Dönüklük 

Yüksek 23,0000 22,2910 334,48 

87,405 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 21,0000 20,8246 257,63 Yüksek>Düşük 

Düşük 20,0000 19,3902 184,63 Orta>Düşük 

Yumuşak Başlılık 

Yüksek 28,0000 22,0000 306,84 

36,102 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 26,0000 21,0000 269,68 Yüksek>Düşük 

Düşük 25,0000 20,0000 209,95 Orta>Düşük 

Öz Denetim Yüksek 27,0000 23,0000 334,14 61,591 ,000 Yüksek>Orta 
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Tablo 3. incelendiğinde katılımcıların kendini açma alt ölçeği sıra 

ortalamalarının dışa dönüklük (X2=87,405, p<,001), yumuşak başlılık 

(X2=36,102, p<,001), öz denetim (X2=61,591, p<,001), duygusal 

tutarsızlık (X2=103,085, p<,001) ve gelişime açıklık (X2=90,345, 

p<,001) kişilik özellikleri açısından manidar düzeyde farklılaştığı 

görülmektedir. Sıra ortalamaları açısından görülen farklılıkların 

gruplar arası kaynağına ilişkin olarak yapılan karşılaştırmalarda dışa 

dönüklük, yumuşak başlılık, öz denetim ve gelişime açıklık kişilik 

özellikleri düzeyi yüksek olanların orta ve düşük düzey olanlardan, 

orta düzey olanların ise düşük düzey olanlardan manidar düzeyde 

daha yüksek kendini açma sıra ortalamalarına sahip olduğu 

görülmektedir (p< ,0125). Duygusal tutarsızlık açısından bakıldığında 

ise duygusal tutarsızlık düzeyi düşük olanların orta ve yüksek düzey 

olanlardan, orta düzey olanların ise yüksek düzey olanlardan manidar 

düzeyde daha yüksek kendini açma sıra ortalamalarına sahip olduğu 

görülmektedir (p< ,0125). 

 

 

Orta 26,0000 21,0000 250,50 Yüksek>Düşük 

Düşük 25,0000 20,0000 204,25 Orta>Düşük 

Duygusal Tutarsızlık 

Yüksek 25,0000 19,0000 178,48 

103,085 ,000 

Düşük>Orta 

Orta 26,0000 21,0000 248,06 Düşük>Yüksek 

Düşük 27,0000 23,0000 345,30 Orta>Yüksek 

Gelişime Açıklık 

Yüksek 27,0000 23,0000 339,36 

90,345 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 26,0000 21,0000 247,71 Yüksek>Düşük 

Düşük 24,5000 20,0000 181,96 Orta>Düşük 
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4. Katılımcıların Etkili Iletişim Becerileri Alt Boyutlarından 

Empati Düzeylerinin Kişilik Özellikleri Düzeyleri Açısından 

Farklılaşması 

Tablo 4. Empati Alt Boyutu Düzeylerinin Kişilik Özellikleri Düzeyine Göre 

İncelenmesine İlişkin Kruskall Wallis Testi Sonuçları 

Kişilik Özellikleri Düzeyleri Ortanca x̄ 
Sıra 

Ortalaması 
X2  p Fark 

Dışa Dönüklük 

Yüksek 34,0000 34,7037 311,96 

39,39 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 33,0000 33,0468 256,48 Yüksek>Düşük 

Düşük 32,0000 32,2561 211,77 Orta>Düşük 

Yumuşak Başlılık 

Yüksek 34,0000 34,6337 310,43 

33,721 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 33,0000 33,2582 260,59 Yüksek>Düşük 

Düşük 32,0000 32,2941 216,06 Orta>Düşük 

Öz Denetim 

Yüksek 35,0000 34,9753 328,63 

49,534 ,000 

Yüksek>Düşük 

Orta 32,0000 33,0927 247,04 Orta>Düşük 

Düşük 32,0000 32,1656 214,45   

Duygusal Tutarsızlık 

Yüksek 32,0000 31,8027 196,52 

67,767 ,000 

Düşük>Orta 

Orta 32,0000 33,0412 248,13 Düşük>Yüksek 

Düşük 35,0000 35,0546 330,74 Orta>Yüksek 

Gelişime Açıklık 

Yüksek 35,0000 35,1297 339,36 

85,162 ,000 

Yüksek>Orta 

Orta 33,0000 33,0704 247,71 Yüksek>Düşük 

Düşük 32,0000 31,5714 181,96 Orta>Düşük 

Tablo 4. incelendiğinde katılımcıların empati alt ölçeği sıra 

ortalamalarının dışa dönüklük (X2=39,39, p<,001), yumuşak başlılık 

(X2=33,721, p<,001), öz denetim (X2=49,534, p<,001), duygusal 

tutarsızlık (X2=103,085, p<,001) ve gelişime açıklık (X2=85,162, 

p<,001) kişilik özellikleri açısından manidar düzeyde farklılaştığı 

görülmektedir. Sıra ortalamaları açısından görülen farklılıkların 

gruplar arası kaynağına ilişkin olarak yapılan karşılaştırmalarda dışa 
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dönüklük, yumuşak başlılık ve gelişime açıklık kişilik özellikleri 

düzeyi yüksek olanların orta ve düşük düzey olanlardan, orta düzey 

olanların ise düşük düzey olanlardan manidar düzeyde daha yüksek 

empati sıra ortalamalarına sahip olduğu görülmektedir (p< ,0125). 

Özdenetim kişilik özelliği yüksek ve orta düzey olanların ise empati 

sıra ortalamaları özdenetim kişilik özelliği düşük düzey olanlardan 

manidar düzeyde daha yüksektir (p< ,125). Duygusal tutarsızlık 

açısından bakıldığında ise duygusal tutarsızlık düzeyi düşük olanların 

orta ve yüksek düzey olanlardan, orta düzey olanların ise yüksek 

düzey olanlardan manidar düzeyde daha yüksek empati sıra 

ortalamalarına sahip olduğu görülmektedir (p< ,0125). 

5. Katılımcıların Etkili Iletişim Becerileri Alt Boyutlarından Ben 

Dili Kullanma Düzeylerinin Kişilik Özellikleri Açısından 

Farklılaşması  

Tablo 5. Ben Dili Kullanma Alt Boyutu Düzeylerinin Kişilik Özellikleri Düzeyine 

Göre İncelenmesine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Kişilik 

Özellikleri 

Varyansın 

Kaynağı 
KT Sd KO F P Manidar Fark 

Dışa 

Dönüklük 

Grup İçi 328,903 2 164,452 17,303 ,000 

Yüksek > Orta  

Orta > Düşük 

Yüksek>Düşük 

Gruplar Arası 4951,759 521 9,504   

Toplam 5280,662 523    

Yumuşak 

Başlılık 

Grup İçi 582,297 2 291,148 32,285 ,000 

Yüksek > Orta  

Orta > Düşük 

Yüksek>Düşük 

Gruplar Arası 4698,366 521 9,018   

Toplam 5280,662 523    

Öz Denetim 

Grup İçi 472,815 2 236,408 25,618 ,000 
Orta > Düşük 

Yüksek>Düşük 
Gruplar Arası 4807,847 521 9,228   
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Tablo 5. incelendiğinde katılımcıların ben dili kullanma alt ölçeği 

puanlarının dışa dönüklük (F=17,303, p<,001), yumuşak başlılık 

(F=32,285, p<,001), öz denetim (F=25,618, p<,001), duygusal 

tutarsızlık (F=54,889, p<,001) ve gelişime açıklık (F=48,374, p<,001) 

kişilik özellikleri açısından manidar düzeyde farklılaştığı 

görülmektedir. Bu farklılıkların kaynağına ilişkin uygulanan Scheffe 

testi sonuçlarına göre  dışa dönüklük, yumuşak başlılık ve gelişime 

açıklık kişilik özellikleri düzeyi yüksek olanların orta ve düşük düzey 

olanlardan, orta düzey olanların ise düşük düzey olanlardan manidar 

düzeyde daha yüksek ben dili kullanma puanlarına sahip olduğu 

görülmektedir. Özdenetim kişilik özelliği yüksek ve orta düzey 

olanların ise ben dili kullanma puanları özdenetim kişilik özelliği 

düşük düzey olanlardan manidar düzeyde daha yüksektir. Duygusal 

tutarsızlık açısından bakıldığında ise duygusal tutarsızlık düzeyi düşük 

Toplam 5280,662 523    

Duygusal 

Tutarsızlık 

Grup İçi 919,031 2 459,515 54,889 ,000 

Düşük > Orta  

Orta > Yüksek 

Düşük>Yüksek 

Gruplar Arası 4361,631 521 8,372   

Toplam 5280,662 523    

Gelişime 

Açıklık 

Grup İçi 827,033 2 413,516 48,374 ,000 

Yüksek > Orta  

Orta > Düşük 

Yüksek>Düşük 

Gruplar Arası 4453,629 521 8,548   

Toplam 5280,662 523    

   
 

Levene’s F Dışa Dönüklük = 1,995, p>0.05 

   
 

Levene’s F Yumuşak Başlılık = ,929, p>0.05 

   
 

Levene’s F Öz Denetim = ,274, p>0.05 

   
 

Levene’s F Duygusal Tutarsızlık = ,542, p>0.05 

        Levene’s F Gelişime Açıklık = ,442, p>0.05 
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olanların orta ve yüksek düzey olanlardan, orta düzey olanların ise 

yüksek düzey olanlardan manidar düzeyde daha yüksek ben dili 

kullanma puanlarına sahip olduğu görülmektedir. 

Tartışma 

Keyif Alınan ve Başarılı Hissedilen Alanlara Göre Katılımcıların 

Etkili İletişim Becerileri Alt boyutları Arasındaki Farklılıklara 

İlişkin Bulguların Tartışılması  

Katılımcıların İletişim becerileri alt boyutları keyif alınan alana göre 

manidar bir farklılık göstermemesine karşın egoyu geliştirici dil ve 

ben dilini kullanma alt boyutlarında kendini başarılı hissedilen alana 

göre manidar düzeyde farklılık olduğu görülmektedir. Kendini 

arabuluculuk alanında başarılı hissedenlerin egoyu geliştirici dil 

düzeyi ve ben dilini kullanma düzeyleri, kendilerini kendi 

mesleklerinde başarılı hissedenlerin egoyu geliştirici dil düzeyleri ve 

ben dilini kullanma düzeylerinden manidar derecede daha yüksektir. 

Araştırmadan elde edilen bu bulgular arabuluculuk mesleğinin 

gerektirdiği yeterlilikler bağlamında açıklanabilmektedir. 

Arabuluculuk faaliyetinin temelinde olan çatışma çözümünde iletişim 

becerilerinin kilit rol oynadığı bilindiğinden dolayı, arabuluculuk 

mesleğinde başarılı hissedenlerin iletişim becerilerinin daha yüksek 

olması bu bağlamda tutarlıdır.  
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Kişilik Özelliklerine Göre Katılımcıların Etkili İletişim Becerileri 

Alt Boyutları  Arasındaki Farklılıklara İlişkin Bulguların 

Tartışılması  

Katılımcıların kişilik özelliklerinden birisi olan dışa dönüklük 

düzeyleri arasında etkili iletişim becerileri açısından farklılık olup 

olmadığına ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde yüksek düzey 

dışa dönük bireylerin kendini açma empati ve ben dili kullanma 

becerileri orta ve düşük dışa dönük bireylerden ve orta düzey dışa 

dönük bireylerin ise düşük düzey olanlardan anlamlı derecede daha 

yüksektir. Ego geliştirici dil kullanma ve etkin dinleme becerilerinde 

ise yine yüksek düzey dışa dönük bireylerin orta ve düşük düzey dışa 

dönük bireylerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

söylenebilmektedir. Sosyal yaşamda insanlarla ilişkiler kurmaya 

eğilimli olan dışadönük bireylerin etkili iletişim becerileri puanlarının 

yüksek olması, insanlarla kurmuş olduğu ilişkiler sayesinde edindiği 

deneyimler ve bu ilişkileri yürütmek ve sürdürmek için gerekli olan 

becerileri kazanmaya yönelik çaba ve eğilim ile açıklanabilir. Sonuçta 

imsanlarla olumlu ilişkiler kurmak için bu beceriler gereklidir. Bu 

anlamda araştırmadan elde edilen bu bulgular dışa dönük bireylerin 

özellikleri ile tutarlı görünmektedir. Dahası bu bulguların daha önce 

dışa dönüklük özelliğinin artması ile iletişim becerilerinin birlikte 

arttığı bulgusunu elde eden çalışmalar ile tutarlı olduğu da 

söylenebilmektedir (Toy, 2007; Yiğit ve Deniz, 2012; Khuong ve 

diğerleri, 2016; Sims, 2017; Owen ve Çelik, 2018). 
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Uyumluluk/Yumuşak başlılık için elde edilen bulgular incelendiğinde 

ise yüksek düzey yumuşak başlı bireylerin ego geliştirici dil, kendini 

açma empati ve ben dili kullanma becerileri orta ve düşük düzey 

yumuşak başlı bireylerden ve orta düzey yumuşak başlı bireylerin ise 

düşük düzey olanlardan anlamlı derecede daha yüksektir. Etkin 

dinleme becerilerinde ise yine yüksek düzey yumuşak başlı bireylerin 

düşük düzey yumuşak başlı bireylerden anlamlı olarak daha yüksek 

etkin dinleme becerisine sahip olduğu söylenebilmektedir. Burger'a 

(2006) göre uyum boyutu, bireyin kişisel ilişkilere yönelme seviyesini 

etkiler Yüksek düzeyde uyumlu bireylerin etkili iletişim becerilerinin 

daha fazla olması onların sevecen, barışçıl ve merhametli yönleriyle 

beraber insanları anlama ve insanlarla işbirliği kurma yönüyle 

açıklanabilmektedir. Böyle özelliklere sahip olan bireylerin insanlarla 

kurduğu iletişimde daha pozitif özelliklere sahip olması muhtemeldir. 

Ayrıca daha önce bu boyut ile iletişim becerileri arasında yapılan 

çalışmalar incelendiğinde elde edilen bulguların diğer araştırmalarla 

tutarlı olduğu da söylenebilmektedir (Toy, 2007; Yiğit ve Deniz, 

2012; Khuong ve diğerleri, 2016; Sims, 2017). 

Sorumluluk/Özdenetim için elde edilen bulgular incelendiğinde 

yüksek düzey özdenetim/sorumluluk özelliği olan bireylerin ego 

geliştirici dil, kendini açma ve etkin dinleme becerileri orta ve düşük 

düzey yumuşak başlı bireylerden ve orta düzey özdenetim/sorumluluk 

özelliği olan bireylerin ise düşük düzey olanlardan anlamlı derecede 

daha yüksektir. Empati ve ben dili kullanma becerilerinde ise yine 

yüksek ve orta düzey özdenetim/sorumluluk özelliği bulunan 
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bireylerin düşük düzey olan bireylerden anlamlı olarak daha yüksek 

empati ve ben dili kullanma becerisine sahip olduğu 

söylenebilmektedir. Özdenetim/sorumluluk özelliği yüksek olan 

“arabulucuların” etkili iletişim becerileri puanlarının yüksek olması 

yine meslek ve kişilik uyumunun bir göstergesi olarak düşünülebilir. 

Öyle ki özdenetim/sorumluluk kişilik özelliği bireylerin yaptıkları işte 

disiplinli olması onların mesleğin gerektirdiği yeterliklerin farkında 

olmasına ve bu yeterlikleri kazanmaya karşı çaba göstermesine yol 

açacaktır. Bu durumda özdenetim/sorumluluk özelliği yüksek olan bir 

“arabulucunun” mesleğin bir yeterliliği olarak iletişim becerilerine 

sahip olması birbiriyle örtüşmektedir. Ayrıca daha önce bu boyut ile 

iletişim becerileri arasında yapılan çalışmalar incelendiğinde elde 

edilen bulguların diğer araştırmalarla tutarlı olduğu da 

söylenebilmektedir (Toy, 2007; Yiğit ve Deniz, 2012; Khuong ve 

diğerleri, 2016; Owen ve Çelik, 2018). 

Duygusal tutarsızlık için elde edilen bulgular incelendiğinde yüksek 

düzey nevrotik özelliği olan katılımcıların orta ve düşük düzey 

olanlardan ve orta düzey nevrotik bireylerin ise düşük düzey 

olanlardan anlamlı deerecede daha düşük empati, etkin dinleme, ben 

dili kullanma, kendini açma ve ego geliştirici dil kullanma becerilerine 

sahip olduğu söylenebilmektedir. Nevrotiklik özelliği, endişeli, 

güvensiz, benmerkezci, gergin olarak tanımlanır (Somer ve ark., 

2002). Barrick ve Mount'a (1991) göre, nevrotik bireyler hassas, ve 

olumsuz duygular yaşamaya eğilimlidir. Bu özelliği yüksek olan 

bireylerin kurdukları iletişimde de olumsuzluklarla karşılaşması 
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muhtemel görünmektedir. Dolayısı ile elde edilen bu bulgunun, söz 

konusu kişilik özelliğinin doğası ile tutarlı olduğu söylenebilmektedir. 

Ayrıca daha önce bu boyut ile iletişim becerileri arasında yapılan 

çalışmalar incelendiğinde elde edilen bulguların diğer araştırmalarla 

tutarlı olduğu da söylenebilmektedir (Toy, 2007; Yiğit ve Deniz, 

2012; Khuong ve diğerleri, 2016). 

Deneyime/Gelişime açıklık için elde edilen bulgular yüksek düzey 

gelişime açık katılımcıların orta ve düşük düzey olanlardan ve orta 

düzey gelişime/deneyime açık katılımcıların ise düşük düzey 

olanlardan anlamlı derecede daha yüksek empati, etkin dinleme, ben 

dili kullanma, kendini açma ve ego geliştirici dil kullanma becerilerine 

sahip olduğu söylenebilmektedir. Gelişime/deneyime açıklık 

özelliğine sahip bireylerin açık fikirli ve esnek yapıları, onların 

diğerleri ile kurduğu iletişimde önyargısız olmasına, olaylara esnek bir 

bakış açısıyla yaklaşabilmesine ve insanları dinleme, anlama 

noktasında daha hassas olmasına katkı sağlıyor olabilir. Bu durum göz 

önünde bulundurulursa yüksek gelişime/deneyime açık bireylerin daha 

yüksek etkili iletişim becerilerine sahip olması tutarlı görünmektedir. 

Ayrıca daha önce bu boyut ile iletişim becerileri arasında yapılan 

çalışmalar incelendiğinde elde edilen bulguların diğer araştırmalarla 

tutarlı olduğu da söylenebilmektedir (Toy, 2007; Yiğit ve Deniz, 

2012; Khuong ve diğerleri, 2016; Sims, 2017). 

Bu araştırmada arabulucuların dışa dönük, yumuşak başlı, 

gelişime/deneyime açık ve özdenetim/sorumluluk sahibi olması, 

iletişim becerilerini artırmaktadır. arabulucuların iletişim becerilerini 
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artırmak için eğitimler düzenlenebilir. Arabuluculukla ilgili 

olabileceği düşünülen iş doyumu, iş performansı, mesleki kaygı, 

tükenmişlik vb. değişkenlerin arabulucular açısından da incelenmesi 

önerilmektedir.   
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	6 Aziz Tamer GÜLER (Onarıldı)
	7 Hatice Süreyya ER 2
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