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ÖN SÖZ
Çalışma Arkadaşı ve Bir Dost Olarak Necati DEMİR ….
Ben Necati Demir’i 1989 yılında bir kış ayında tanıdım.
Cumhuriyet Üniversitesine yüksek lisans sınavına geldiğinde bana
uğramıştı. Bana çok sevdiğim dostum Cemil Cahit Güzelbey’in
selamını getirmişti. Çok yakın dostumdan selam getirdiği için Necati
Demir’i hiç unutmadım daha sonra. Yüksek lisans sınavını kazanmıştı.
Artık sık sık yanıma uğrar, sohbet ederdik. Çok genç olmasına rağmen
edebiyat ve tarih konularına çok hakimdi. Aslında işine verdiği bu
önemden dolayı dikkatimi çekti ve dostluğunu hep önemsedim.
1990’da Sivas’a Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak geldi. Artık
daha sık görüşüyorduk.
1994’te Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü bir Türk Dili
Okutmanlığı ilanı verdi. Necati Demir, okutmanlık sınavını kazanarak
yanımızda işe başladı. Artık çalışma arkadaşı olmuştuk. Artık hemen
her gün görüşüyor, bilimsel konularda tartışıp görüş alışverişinde
bulunuyorduk.
Ben, Sivas’ın önemli değerlerinden biri olan Abdülvevvap Gazi
hakkında bir kitap çalışması yapıyordum. Abdülvevvap Gazi, Hz.
Peygamber’in sancaktarı imiş. Konuyu Necati Demir ile paylaştığımda
kitabı ortak yazmamızı önerdi. Sanırım onun ilk kitabı idi. İlk kitabını
birlikte yazmış olduk. Kitabın bütün gelirlerini de birlikte Şehit Aileleri
Derneğine bağışladık.
Necati Demir ile yıllarca birlikte çalıştık. Yıllarca derdimizi,
sevincimizi, heyecanımızı paylaştık. Benim tanıdığım en çalışkan
insanlardan biridir.
Necati Demir, gece gündüz sürekli çalışırdı. Sivas’ta
Yenişehir’de bizim komşumuz olmuştu. Sabahlara kadar odasının
lambası yanardı. Bir defasında niçin uyumadığını, hep çalıştığını
sordum. Bana “ben çalışırken başkalarına da örnek oluyorum” dedi.
Komşulardan duymuştum. Onun evinin karşısında Tıp Fakültesinde
okuyan bir genç kız otururmuş. Tıbbiyelilerin çok çalışması gerekir.
Genç… Uykusu geldiğinde Necati Hoca’nın çalışma odasının
XI

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

lambasına bakarmış. Hoca çalıştığına göre ben daha çok çalışmalıyım
diye örnek alır, uykusunu yener çalışmaya devam edermiş.
Necati Hoca bir ara hep Karadeniz Bölgesi’ni çalışırdı. Sürekli
alan araştırmasına gider, geldiğinde de anılarını anlatırdı heyecanlı
heyecanlı. Bir defasında birlikte gittik. Tokat’ın Niksar ilçesinde birkaç
gün alan araştırması yaptık. Sonra Erbaa-Akkuş sınırında Kevgir Kalesi
varmış. Oraya gitmemiz gerekti. Erbaa Belediye Başkanına telefon
açtık. Bize bir araç vermeye söz verdi. Fakat Erbaa’ya gittiğimizde
görevliler bizi başından atmaya çalıştılar. Necati Hoca kararlı
davranınca kıramadılar. Sonunda 27 km çamurlu yol gittikten sonra
kaleye ulaştık. Fakat yollar çok kötü olduğu için defalarca kaza atlattık.
Orada bir kez daha gördüm ki Necati Bey yapacağı işlerde çok kararlı.
Ben Türk erenlerinin kullandığı “Tahta Kılıç” ile ilgili bir
makale yazıyordum. Necati Hoca, kendisinin çalıştığı kaynaklarda
rastladığı tahta kılıç ile ilgili bilgileri getirmişti. Getirdiği örneklerden
birisi de Saltıkname’den idi. Saltık Gazi’ye bir gün düşmanlar hücum
etmiş. O da tahta kılıcını çekip düşmanların üzerine yürümüş . Düşman
komutanı yanıındaki askerlerine “Bu Saltık, bir deli Türk imiş. Halkı
korkuturmuş. Bunun kılıcı bile ağaçtan. Bu ne yapabilir ki, demiş.
Saltık Gazi de tahta kılıcı yanında bulunan bir kalınca ağaca Ya
Muhammed deyip vurmuş. Ağaç ikiye bölününce herkes korkmuş,
saldırmaktan vazgeçmişler”. Getirdiği cümledeki örnek Necati Demir
ile o kadar benzemişti ki ben Necati Demir’i görünce hep bu cümleyi
hatırlar, Saltık Gazi’ye benzetirdim.

Kutlu ÖZEN

EDİTÖRDEN
Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku
görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır''
sözü Türk Milletine hizmet için yola çıkmış olanlar için bir yol gösterici
niteliğindedir. Bütün iyi niyetiyle devleti, milleti için çalışmak kafi
değildir. Türk Gençliği çıktığı yolda ufku kendisine hedef
koymamalıdır. Ufkun ötesini de görmeyi bilmesi gerekir. Bu sayede
başarıya ulaşması kaçınılmaz olacaktır.
Prof. Dr. Necati Demir, ufkun ötesini görenlerden birisi değildir.
Demir; bizzat ufkun ötesinde olanlardandır. Çalışma azmini sinesindeki
vatan ve millet aşkından alan hocamız, durmaksızın Türklüğe ve Türk
Milletine hizmet için sosyal ve özel hayatından fedakarlık ederek
çalışmalarını yürütmektedir.
Kendisinin ufkun ötesinde olması gerek kendi alanında çalışan
gerekse izinde giden öğrencileri için yol gösterici olmaktadır. Bütün
gayreti ile ufkun ötesini aydınlatmakta ve geleceğe yönelik çalışmalara
ışık tutmaktadır.
Hocamız yaptığı araştırmalar, yetiştirdiği öğrenciler ve verdiği
dersler ile Türk Dünyası’na ciddi hizmetlerde bulunmuş, çağımızın
önemli bilim insanlarından birisidir. Bu nedenle öğrencileri olarak
kendisine bir anı kitabı hediye etmek istedik. Çıktığımız bu yolda bize
desteklerini esirgemeyen İKSAD ailesine, Dr. Mustafa Latif EMEK’e,
Salih BİLDİRİCİ’ye ve İbrahim KAYA’ya hassaten teşekkürlerimizi
sunarız.
Yetişmemizde, ufkumuzun genişlemesinde, Türklüğe katkı
sağlamamızda paha biçilemez katkıları olan Prof. Dr. Necati DEMİR
Hocamıza, sağlıklı, üretken ve bereketli bir ömür dileriz.

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL
Editör

ÖĞRENCİLERİNDEN
Necati Demir bir okuldur. Henüz lisans öğrencisi iken
başladığınız, Türklüğe, bilime, sanata, hayata dair çok şey öğrendiğiniz
ve hiç mezun olmak istemediğiniz bir okul. Yaşınız ilerlemiş olsa da
sizi birinci sınıf öğretmeniymiş gibi seven, akademik gelişiminizi takip
eden, karşılaştığınız sıkıntılarda doğrudan yanınızda olandır (Gül).
Necati Demir bir limandır. Kimi gemiler onun tezgahında şekil
bulur. Açık denizlere açılırken onun elinden çıkmış olmanın gururunu
yaşar. Denizler, okyanuslar aşarsınız o ustanın elinden çıkmış olmanın
iftiharıyla (Gül).
Necati Demir bir hattattır. Yalnızca bir mürekkepken alır sizi,
gönül ve ilim kalemiyle yazar da yazar. Atar imzasını kalbinize,
beyninize. Ortaya çıkardığı müstesna eseri oluverirsiniz, sahibinden
imzalı. Taşırsınız o imzayı göğsünüzü gere gere. Eser sanatkârsız,
sanatkâr esersiz kalamaz o saatten sonra (Sarıbaş).
Necati Demir bir ekoldür. Ders çalışma ve çalıştırma disiplini,
akademik dünyayı keşfetme yolunda verdiği cesareti, bir dilin
inceliklerini öğretme ve onu nasıl iyi kullanacağını göstermedeki
rehberliği ile asla unutulmaz bir isim... Akademik dünyada özgür
olmayı öğreten ayakları üstünde nasıl durulmasını gösteren bir
duayen... (Tiryaki).
Necati Demir bir ilhamdır. Akademiyanın mekanikliğine ruh
katan Necati Demir Hocam; her ne zaman şevk ve kuvvetimi
kaybettiğimi hissetsem, onunla konuşmam gerekir. Türklük bilimi ve
bilincini, kimliği ve kişiliği ile bütünleştirir. Dünyada ve kadim Türk
coğrafyasında Türkçe eğitimi üzerine araştırmaların emsali, fikir
babası, destekçisidir, ilhamıdır. Bir Eylül sabahıydı tanışmamız:
ıhlamur çayı ile derin sohbet, samimiyet, yeni esinler ve öğrenme
iştiyakı. İyi ki varsınız, iyi ki yolumuz kesişti (Eryılmaz).
Necati Demir bir babadır. İlgisini hiçbir zaman esirgemeyen,
koruyan ve kollayan bir baba. Derdi, neşeyi, sevinci ve mutluluğu her
daim paylaşabileceğiniz bir baba. 2011 yılında ilk doktora tez öğrencisi
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olduğum günden beri birlikte çalışmaktan son derece keyif aldığım ve
gurur duyduğum bir baba. Birlikte nice 10 yıllar geçirmek dileğiyle
sayın hocam… (Çakmakcı).
Necati Demir bir değerdir. Bir bilim adamı olarak Türk diline,
tarihine ve kültürüne yapmış olduğu hizmetler öğrencileri olan bizleri
gururlandırmakta ve çalışma disipliniyle hepimize örnek olmaya devam
etmektedir. Desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen hocamızın
akademik hayattaki yolculuğunun, bu değerli yolda ilerlemek isteyen
ve öğrencisi olma fırsatını elde edecek tüm akademisyen adaylarına ışık
olması temennisiyle… (Kalaycı).
Necati Demir bir araştırma yöntemidir. Gördüğü, okuduğu her
şeyde bilgi arayan, zihnindekilerle bağlantı kurmaya çalışan bir bilim
insanıdır. Zaman ve mekânın bir önemi yoktur. Kişinev’den
Budapeşte’ye bir araba yolculuğunda levhadaki bir sözcüğü merak
ederek rota değiştirmek, Ulanbatur’da kapalı müzeyi açtırmak, Paris’te
bir armadaki küçücük bir sembolün kökeni üzerine kafa yormak ve
onlarcası… Ve bunlardan edinilen ilgili veya ilgisiz her şeyi kaydedip
arşivlemek… (Kurt).
Necati Demir bir deniz feneridir. Nasıl ki deniz feneri, denizin
sert dalgalarına, sonsuz gücüne karşı içinde ateşler yanan, sabırlı ve
bilge bir yol gösterense hocamız da öyledir. İçinde bitmeyen bir
öğrenme ve öğretme ateşi bulunmakta ve sabırla bu ateşin kıvılcımlarını
pır pır atan taze yüreklere taşımaktadır. Bir gün sonsuz bir deniz olan
akademi yolunda içinizdeki ateş sönüp yolunuzu kaybederseniz
gözleriniz sadece o kurtarıcı deniz fenerini arasın. Sizi ışığıyla kendine
çekecek, yolunuzu aydınlatacak, yok olmanıza izin vermeyecektir
(Uysal).
Necati Demir, en yoğun ve yalnız anlarımızda içerisinde
bulunduğu yer, koşul fark etmeksizin Türklük ve bilim sevdası ortak
paydasında yanınızda olup çalışma azminizi ve motivasyonunuzu
yükselten tek başına akademi olmaktan öte bilgemizdir. Samimi
insaniyeti de, parıldayan gözlerinden taşarak etrafına da çalışma aşkını
yayan enerjisi de kendisini tanıdığım 2003 yılından bu güne ne mutlu
ki hiç azalmamıştır. Bizler o ışıldayan gözleri, okumaya dahi güçlükle
yetişebildiğimiz birikim, emek ve cesaret isteyen eserlerinin her
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satırında da görebilmekteyiz. Bilim insanı olmanın öncelikli şartının
kendisini bu alana adamak olduğunu hayatının her anında gösteren
hocamız, akademisyenliği bilgelik ile bütünleştirebilmiş nadir
değerlerimizdendir. Türklük ve bilim sevdasıyla gündüz oturmayıp
gece uyumayan bilgeye gönül dolusu saygı ile… (Aydemir).
Necati Demir bir çınardır. Danışmandan öte bir baba gibi oluşu,
gücü, dik duruşu, heybetidir onu çınar yapan. Heybeti, Türk milleti
adına bilim aşkıyla ilmek ilmek işlediği eserlerinden ileri gelir. Eserleri
de şüphesiz ömrünü bereketlendirecektir bir çınar misali. Çünkü bu
dünyada çok yaşayanlar değil, güzel eserler bırakanlar uzun ömürlüdür
(Altıparmak Yılmaz).
Necati Demir, bitmek tükenmek bilmeyen çalışma arzusunun
ete kemiğe bürünmüş halidir. Onun çalışma arzusu sizleri de içine
çeker bir anda kendinizi daha önce yapmayı hayal bile edemediklerinizi
düşünmekte bulursunuz. Sözlerimi hocanın bir sözüyle bitireyim.
“Çalışmaya ara verirsen tekrar başlayamazsın, yazacaklarını,
düşündüklerini unutursun o nedenle sürekli çalışmaya devam
etmelisin...” (Çetin).
Necati Demir bir sanatçıdır, Türk'ün geçmişiyle Türk'ün
geleceğini birbirine bağlayan eşsiz güzellikte köprüler inşa eder. O
köprülerden geçerek yolculuk yapanlar Türklük bilincine varır, Türk
olmanın haklı gururunu yaşar, Türk’ün muhtaç olduğu kudretin
damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunun farkına varır. Necati
Demir bir kaşiftir, bitmek tükenmek bilmeyen bir keşfetme arzusuyla
doludur. Evliya Çelebi gibi dünyayı dolaşır ve yorulmak nedir bilmeden
bilime çok önemli katkılar sunan keşifler yapar. Necati Demir
Atatürk’ün manevi mirasçısıdır. O, Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği
hedefe durmadan yürür (Bican).
Necati Demir bir örnektir. Türkolojinin fedaisi, Türkolojiye
gerçek gönül verenlerdendir. Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa
bakılmaz / Şahsın görünün rütbe-i aklı eserinde" dediği insandır.
Necati Hocamız çalışmalarıyla Türkoloji için, bu yolda yürüyenler
için her daim ışık tutar. Necati Demir, ağabeydir, kardeştir. Türk
Dünyası için, Türkolojimiz için daha nice ölümsüz eserler yazması
dileklerimle... (Elçin).
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DİL ARAŞTIRMALARI

ANADİLİN YANINDA İKİNCİ DİLİ ÖĞRENİMİNDEKİ
EĞİTİM SORUNLARI
Ghadir GOLKARIAN*
ÖNSÖZ
Bilimin doğal yasalarına göre, her yeni tartışma konu ve alanı,
gelişim sürecinde bazı sorunlar ve engellerle karşı karşıya kalabilir. Dil
bilimi de böyle bir özelliğe sahiptir. Bu bilimin gelişmesiyle gündeme
getirilen konulardan biri, ana dilin veya ilk dilin bireye verdiği etki
konusudur. Birey başka bir dil ile öğrenmeye başladığında, ilk dilin
sözcük şeklini, ses özellikleri ve aksanın yanı sıra ikinci dilin gramer
yapısı etkisinde kalarak yeni dille öğrenim etkisinibile göstermiş
oluyor.
İşte bu bağlamda araştırma konusu olarak iki dil (anadili ve ikinci
dil) arasındaki sorun olan konuların yanısıra iki dilli öğrenci
sistemlerindeki çelişki yaratabilecek sorunların üzerinde duruken
kişisel öğrenimin hangi konularda ve nasıl etkileyebileceği mevzusu da
ele alınacaktır. Amaç, bireyin anadili yanında ikinci dilde eğitim alma
durumundaki sorunlarına çözüm getirmek ve sorunların aşılabilmesinin
gerekliliğini dikkate almaktır. Konu üzerinde araştırma gereği, dil ve
dilin sınıflandırması önem taşımaktadır. Dolayısıyla, anadil aslında
bireyin iletişim dili ve toplumda kendini ifade edebilme faktörü olduğu
gibi ikinci dilde öğrenime başlaması ve buna gerek duyulması ise ikinci
dil sınıfına girmektedir. Bu bakımdan anadilin haricinde her hangi bir
dil kullanımı ve buna gereklilik duymaksa aslında yabancı bir dil
öğrenme sınıfta yer almaktadır.
Dil öğretiminde dil öğrenme ile anadil arasındaki ayrım göz ardı
edilemez ve anadil ile ikinci dil için benzer bir süreci temsil eden genel
bir teoriye ulaşma kabiliyeti zayıftır. İkinci diller genellikle ana
dilinbireyin bilincinden silmeye çalışıyor ve sanki ikinci dil ortaya
çıkışıyla anadil mahkum edilmeye maruz kalmalıdır. Zira kişi
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anadilinde düşünüp ikinci dil ile anlatımı gerçekleştirirse birçok
beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla, birey
mecburi olarak anadili özelliklerini bir tarafa bırakmak zorunda kalarak
ikinci dil özelliği üzerinden istek ve gayesini ifade etmeye çalışıyor.
Kısacası, ikinci dil, bireyin zihniyetindeki fikrini değiştirerek, kelime
bilgisini anlama ve açıklama yönünden revize ediyor ve fertise yeni
cümleler kurma yoluyla ne istediğini aktarmaya başlar. Böylece ikici
dil belirli bir süreçte bireyin zihnindeki algı ve anlayış
çerçevelerininşeklini bile değiştirmeye çalışır. Bu nedenle, ikinci dil
yoluyla öğrenmedeki en büyük zorluklardan biri, bireyin zihinsel
rezervini anadilinden kaybetmesidir.
GİRİŞ
Bireysel ve sosyal çift dillilik
veya iki lehçede konuşma2konusu dünyanın çoğu ülkesinde ortak
bir olgu olarak dikkat çekmektedir. Bu arada, çok milletli ülkelerde iki
dillilik eğitim sistemi çok daha yaygın bir olgu haline gelmiştir. Farklı
ülkelerdeki eğitim sistemleri bu olguya farklı yaklaşımlarla çözüm yolu
bulup uygulamalarda blunuyorlar.Gerçi tüm ülkelerde eğitim
sistemlerindebilimsel uygulamalar dikkate alınıyor fakat çift dilli
eğitim sistemi hâlâ tam olarak sorunsuz hale gelmemektedir. Eğitim
sisteminde anadili ön plana çıkarmaksızın öğrencileri tam başarılı
yetiştirmek pek mümkün görünmemektedir. Pek çoğu sosyolog,
psikolog ve eğitim uzmanlarının vurguladığı gibi bugün bile çift dilli
öğrencilerin standart eğitim sistemindeki başarıları araştırma ve
değerlendirme sonucu makul bir seviyede olamamakla birlikte
sorunlarının devam ettiği de unutulmamalıdır.
1

Buna atıf olarak çift dilli kişilerin niteliği ve niceliği de söz
konusudur. L. Bloomfield’e göre çift dilli kişi hem anadilini çok iyi
bilmekte aynı zamanda ulusal ve yahut yerel dili de mükemmel tarzda
kullanan birisidir. V. Weinreich ise bireyin iki dilde konuşma
yeteneğine sahip olduğu gibi kullanma şartlarına mecbur kalarak yeteri
kadar gülük hayatında kullanmış biri diye vurgu yapar. Onun
1
2

Bilingual
Bidialectal
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düşüncesine göre, iki dili kullanmış birisi mutlaka çift dili kullamak
zorundadır. Bu açıklamaya dayanarak iki dilen bir kimse Weinreich’in
katagorisinde yer almamaktadır. Haugen çift dilli kişiyi açıklarken
Weinreich’in açıklamasını red ederek bireyin toplum içinde iki dili
kullanmakta zorunlu olduğunu, kullanmadığı taktirde bazı sosyal
haklarından mahrum kaldığını ve yahut yaşadığı multilinguist bir
toplumda kariyer edinemediğini açıklar. Haugen ayrıca, iki dil bilmek
çift dilli olmak anlamına gelmediğini, fakat iki dili mekan ve zaman
gereği ve icabî olarak kullanıldığına dayanarak birkaç dili bilen kişiyi
de çift dilli birey olarak dikkate alır.(Âlaei, 2007, s. 175-189)
Örgün eğitim yönteminin anadilden bağımsız olarak iki dilli eğitim
sisteminin uygulamaya konmasını mümkün kılması doğaldır. Bu
sistemde sorunlara neden olan faktörler teknik ve özel çözümlerle
açıklanıp çözüm yöntemleri aktarılsa bile henüz iki dilli eğitim
sistemindeki en önemli sorunların çözülmediği bir gerçektir. Konuyu
toplumlardaki adalet merkezli bakış açısıyla incelemenin gerekliliği ve
potansiyel fırsatların önemi doğrultusunda parametrelere ve
değişkenlere dikkat etmek ise çözüm getirmekte olasılıklar
yaratmaktadır.
Öğretim sisteminde anadilden başka bir dil ile öğretim sağlanırsa
acaba öğrenci vey a kursiyerlerde anadilin asimile olmasına neden
olabilir mi? Süreç içinde temel dil yok olmaya maruz kalabilir mi? Eğer
böyle bir sonuçlar doğacaksa, bağımsız değişken oluşumunda hangi
bağımlı değişkenler yer alıyor?
Öğrenmek aslında günlük bilgi çerçevelerinin ötesine geçmek,
birçok konu ve durumu değiştirmek ve bazen kuraları kırmak demektir.
Bu tanıma göre, yabancı dil eğitimi bilimi, öğrenmek özelliklerini
geçekleştirmek gibi, bir yandan da gerek ulusal gerekse uluslararası
gereksinim ve kurallara göre gelişimi sağlamak amacıyla dikkate
alınmaktadır. Sivil toplumun oluşumunun başından itibaren kabul
edildiği konudur dil öğrenimi. Öte yandan, bir ülkenin sınırları
içerisinde veya küresel iletişim bağlamında çeşitli kültürel, sosyal veya
politik nedenlerin ortaya çıkması nedeniyle, toplumlarda ikinci dilin
öğretilmesi veya öğrenilmesi düşünülmelidir. Ulusal dil olarak tek dilli
politikalara dayanan, farklı milletlerden ve etnik kökenlere sahip bazı
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ülkeler, tek bir dili ulusal bir dil olarak kullanmaya çalışır, bu bağlamda
gerekli kanun ve hükümler ülke anayasasında kaçınılmaz yasa haline
getiriyor. Dolayısıyla, toplumdaki anadili farklı olan bireyler zorunlu
olarak milli dili ikinci dil olarak öğrenmek zorunda kalıyorlar. Farklı
milletlerden ve etniklere sahip olan ülkeler doğal olarak belirli
demografiklerle karşı karşıyadır. Yani, ülkedeki etnik köken veya
milletlerin sayısı konuşma diliyle aynıdır.
Bu ülkelerdeki ulusal ve birincil etki alanı, mutlaka ülkenin eğitim
sistemidir. Saha araştırmamızın farklı etnik kökenli ülkelere
odaklandığını göz önüne alarak, İran, Türkiye, Pakistan ve Irak'a daha
fazla önem verilmiştir. Elbette, eski Sovyetler Birliği'ni ele alırsak, en
iyi örnek o ülke olabilirdi. AncakSovyetler Birliği1990 yılından
itibaren yıkılmasından sonra artık birçok bağımsız cumhuriyetlerin
oluşumuna zemin hazırlandı.
Yukarıda açıkladığımız ülkelerdeki ulusal dil, siyasi-sosyal birlik
ve uyum açısından ana dil olarak kabul edilmekte ve ikinci dil
kategorisinde yer alıyor. Çünkü bu dili öğrenenler ise zaten anadiline
sahip olan bireylerdir.Örneğin: İran'da, farklı bölgelerde farklı etnik
grupları birbirinden farklı dili kullanıyorlar. Azerbaycanlılar
Azerbaycan Türkçesi kullanırken, Kürdistan vilayetindeki Kürtler,
Kürtçe, Huzistan bölgesinde yerleşmiş olan Araplar ise Arapça,
Türkmenler, Gilak, Lorestani, Baluchi, Mazeni gibi etniklerse kendi
ana dillerini konuşuyorlar. Ancak, anayasanın yasal ilkesi nedeniyle,
eğitim sistemlerini ulusal dilde öğrenmeleri gerekiyor. Fakat son
yıllarda anadilde yayınlanmış olan kitapların kullanılması ve haftada
belirli saatlerde anadili eğitimi dikkate alınması yeterli olmasa da
anadilinin asimilasyona uğramasının önünü kesmektedir.
Aynı durum Türkiye, Irak ve etnik çeşitliliği yüksek olan diğer
ülkelerde de geçerlidir. Başka bir deyişle, bu ülkelerdeki ikinci dil
ulusal dil ile aynıdır ve ulusal eğitim sürecindeki gereksinimler ülke
insanlarını milli dil öğrenmeye mecbur kılmaktadır. Böylece ulusal ve
politik amaçla uygulanmış olan dil zorunlu dil öğreniminin temeli
haline gelmiştir.
Uluslararası alanda ise, ekonomik, kültürel, teknolojik gelişmeler
sonucu, insanların ticari ve ekonomik talepleri doğrultusunda ikinci dil
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öğrenme niyeti, iletişim sağlamak veya bilimsel veya tekniki bilgi
edinmek için ikinci dil öğrenimi hissedilmeye başladı. Gerçi geçtiğimiz
on yıllar için durum böyle değildi, ancak II. Dünya Savaşı'ndan önce,
yabancı dilleri öğrenmek daha çok asil ve elit sınıfta yaygın hale
gelmiştir. Fakat II. Dünya Savaşı sırasında, politik nedenlerden ve
casusluktan dolayı, hükümetler bu konuya özelllikle önem vermis, kışla
ve askeri kamplarda bile yabancı dil eğitimi programı uygulanmaya
başlanmıştı. O zamandan günümüze dek, özellikle yirminci yüzyılın
hızlı ilerlemesi soncu, farklı ülkelerden insanları bir veya daha fazla
yabancı dil öğrenmeye zorluyor.
Günümüz şartlarında çift dillilik konusu “makro-sosyolinguistik”
tartışmasının ana konusunu oluşturuyor.(Richards, 1992, s. 203)
Ayrıca, toplumdaki çift dillilik dil eğitimi sistemi ise “dil programlama
palnı” gerektirmektedir. Böylece hem sorunlar en düşük seviyeye
gelebilir hem de eğitim sistemlerinde düzenli sonunçların ortaya
çıkması olası kılınıyor. Genellikle dil programalama ile planlama işlemi
devletler tarafından yapılmaktadır fakat, devletler yerli ve etnik
dillerden ziyade resmi ve yahut ulusal dil üzerinde duruyor; bu
bağlamda imla kılavuzu, yeni terimlerin oluşulması, dil özellikleri
üzere analiz ve araştırmalar yine merkezi yönetim tarafından
öngörülerek önerilmektedir.
Dilbiliminin gelişmesiyle birlikte, sorunları ve problemleri de
ortaya çıkmıştır.En önemli sorunlardan birisi ise ana dilin dil
sistemindeki kalıpları ile yabancı dilin veya ikinci dilin yapısı
arasındaki farklılıklar ve bu değişkenlerden ortaya çıkmış olan
problemlerdir. İkinci dil öğrenen kişinin büyük oranda dil ve üslup
konusund bayağı etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle kavramsal
ayrıştırmalarda, sinonim ve anonimlerde, dil yapı ve söz dizimindeki
hassas konulara dikka edilmesinde ve özellikle kısa ve öz olarak istediği
konuyu ifade etmekte önemli sorunlarla karşı karşıya kalır. İkinci dilin,
bireyin zihinsel, entelektüel, bilgi ve içgörüsünün gelişmesine yol açıp
açmadığının tartışılması, eğitim uzmanları, sosyologlar ve dil
bilimcileri ele alınması gereken en önemli konulardan biridir.(Minai,
U., Nadtochiy, N., 2017, s. 197-219).
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•

Dil nasıl öğrenilir?

Dil öğrenmek, bir dil sistemi, bilinçli bir faaliyet veya deneyimi
izleyen özel yapılandırılmış kurallar hakkında olan bir dizi bilgi
toplamak anlamına gelir. Tabii ki, dil öğrenimi şimdi ve yahut gelecekte
kullanacağı terimlerle cümle kurma veya cümleleri korumakla mümkün
olamaz. Ancak, dil öğrenen, dil sistemini ve uygun kullanımını
öğrenmelidir. Bir dilin kurallarını bilmek ile mutlaka bilgi kullanma
yeteneği yaranmaz. Aslında, ezberlemek, beyinde geçici bilgilerin
öğrenilmesi veya biriktirilmesi anlamına gelmediği gibidil ile ilgili
birikimler de yalnızca önceden öngörülmeyen durumlarda kullanılan
bilgiler diye dikkate alınmamalıdır. Nitemim anadil, ana babalardan
miras kalan ve daha sonra çocuklara verilen ilk fen eğitimi ise ilk
fonetik özellikler de sadece çocuklukta ve duygusal ilişkiler aracılığı ve
çocuk algılarıyla başlayabilir. Kelimenin tam anlamıyla, anadili
öğretiminin en önemli aşaması çocuğun yaşamının ilk yılında gerçek
bulur. Bu noktada, çocuk anadilinin belirli seslerini tanır ve dış seslerle
combine ederekkelime ve hatta cümleler üretme yeteneğini
paylaştırmaya çalışır ve anneyi taklit eder. Bu aşama 9 yaşından sonra
sona ermiş olur ve çocuğun dil öğrenim ve dil hareketleriyle birlikte ses
telleri sinir sistemini tamamlar.
Elbette, bu yaştan sonra, yeni sesler öğrenilebilir, fakat bu aktivite
bilinçli ve gönüllü hale gelir. Çocuk anadil sistemini ve uygulamasını
eğitim ve tekrarlama ile çevre tarafından sağlanan koşullar yoluyla
öğrenebilir. İşte bu sistemi kullanırken yapılan hatalar, kendi dil
kurallarının bazılarını kullandıkları andan itibaren gösterir ve
düzelterek anadili öğrenimini tamalamış olur.
Araştırma ve deneme sonucu, birey ikinci dil veya yabancı dili
öğrenirken, eğilim ve algı sistemi başka bir boyut almaktadır.
Geleneksel yollarla, öğrencinin farklı durumlarda belirli bir cümle
kurması, sözcüklerin uygulanmasını sürdürdüğü, ardından özel
dilbilgisi ve yazım kuralları kullanarak anlamlarını belirlediği ve ifade
ettiği gibi duygu- algı- yansı üçgeni bambaşka boyutuyla ortaya çıkar
ve hem öğrenci hem de öğretmen sadece zikr edilen üslup üzerinde
eylem yapılması vurgular. Bununla birlikte, öğrencinin hem anadili
olmayan hem de hiç deneyimi olmadığı dili öğrenmekte zorluk
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yaşamaktadır. Zira daha az deneyimli ve az bilgili olduğu göz önüne
alındığında, dil öğrenimindeki temel yasaları uygulama konusunda
pratik yapamaz ve anlamını ifade etmek için anadil kurallarına ve
yapılarına tabi tutulur ve onların üzerinden hareket eder.İşte sorunlar
tam bu noktadan itibaren başlamış olur.(Krueger, B., Storkel, H., Minai,
U., 2017, s. 820-836)
•

Ana dilin ikinci dile etkisi:

Anadilin yabancı dil veya ikinci dil üzerindeki en önemli etkisi,
öğrencinin ilk önce kendi ana kurallarını veya gramerini bilinçli veya
bilmeden (okulda veya yaşından önce) öğrenmesidir. Bir kişi başka bir
dil öğrenmeye başladığında, önceden öğrenilmiş komutları ikinci dilde
de kullanmak ister. Bu durumda, öğrencinin ikinci dilin sözcüklerini dil
kalıpları açısından bir araya getirmesi bile mümkündür.(Tremblay,
2016, s. 708-709)
TÖMER kurslarında Türkçe’yi farklı kursyerlere öğretme sırasında
bu bağlamda ciddi bir sorunla karşılaştığımızı ifade etmekte yarar var.
Türkiye Türkçesi öğrenmek isteyen derslikteki yabancı kursiyerleri iki
gruba ayırdıktan sonra normal eğitim devam edildi. İlk grubun anadili
Azerbaycan Türkçesi iken, ikinci grup öğrencilerin dili Farsça, Arapça
ve yahut Kürtçe idi. Anadilleri Azerbaycan Türkçesi olmayan
kursiyerlerse öğrenim sırasında sorun ve zorluk yaşarken Azerbaycan
Türkçesi ile konuşan ve aynı zamanda Türkiye Türkçesi ile eğitim alan
kursiyerler hızlı şekilde ilerliyorlardı. Fakat, başka anadili olanlar ise
öğrenimin tüm aşamalarında kelime öğrenimi yanı sıra kelimelerin
doğru ve mantıksal yerlerde kullanımını, duygularını ve izlenimlerini
tam anlamıyla doğru bir şekilde ifade etmeyi ortaya koyuyorlardı. Bu
gibi kursiyerler, kelimelere ve öğrenilen kelimelerden orantılı olarak
birçoğunu kullanmakla kalmayıp izledikleri film, dinledikleri şarkı ve
yahut hikaye ve okudukları gazete ve dergi parçalarından yararlanarak
terimoloji bakımından yeterli kompozisyon metinleri yaratıyorlardı.
FakatAzerbaycan Türkçesi anadili olan kursiyerlerseTürkiye
Türkçesi’ni hızlı bir şekilde öğrenmiş olsalar bile, kelime ve cümle
diziminde, mantıksal dil bilgisi kurallarında ve hatta kelime söylerken
aksan sıkıntıları gibi ciddi sorunları bulunuyordu. Bu gibi kursiyerlerin
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metin yazmasından da göz ardı edilemeyecek kadar eksiklikler göze
çarpıyordu.
Araştırma sonucu belli oldu ki kursiyerler ikinci dil öğrenir ve
öğrendiklerini kullanırken bilinçaltı bilgilerine dayanarak hareket
ediyorlar. Önceden dil konusunda benzerlik komutu olmamışsa zor
ilerleseler bile dili öğrenme ve kullanmada başarılı oluyorlar. Aksi
taktirde yetersiz kalmaları inkar edilemez bir gerçektir. Azerbaycan
Türkü olan kursiyerler, Türkiye Türkçesi’ndeki kelimelerin
Azerbaycan Türkçesi’nde olan kelimelere yakın ve benzer olduğu
kanaatiyle terim öğrenme ve hatta kelimelerin doğru talaffüz etmesinde
başarılı olmadıkları gibi cümle yapısı ve kurallarını iyi
öğrenememişlerdi. Bu gibi kursiyerler yeni dil karşısında kelimeler
benzerliğine dayanarak ikinci dilin ilkelerine ve kurallarını
önemsemediği gibi algılayış şekli de yetersiz kalıyordu. Bu tür
uyuşmazlık ve sorunlar farklı yaş ve eğitim aşamalarında da geçerlidir.
Anadilde çevresiyle iletişim kurmuş olan bir birey, okula girerken
ulusal dilde eğitim alması, ikinci dil ile duygularını ve niyetini ifade
etmek zorunda kalması tabi ki bir sürü sorunlarla karşı karşıya kalmak
anlamına geliyor. Zira bu gibi kişi/kişiler cümle yapımında, anlatım ve
aktarım konusunda, terimlerin uygun biçimde kullanımında yetersiz
kalmaları kaçınılmazdır. Ayrıca, bu gibi örnekler tüm fertler üzerinde
geçerli olmayabilir ve genelleme yapmak da mantıklı olmamaktadır.
Ama asıl sorunları dagöz ardı etmek doğru olamaz.
İki kelime bir dilde tam olarak aynı anlamı taşımadığı gibi aynı
kelime başka bir lisanda büyük bir olasılıkla tam ters anlamını
gösterebilir. Dolayısıyla, dil yakınlığı da dil öğretiminde avanja yerine
dezavantaj olabileceğini de göz ardı etmemek gerekir. Bir kelime asıl
dilde özel bir manası olduğu gibi, aynı sözcük bir başka dilde eşdeğer
kelime olmayabilir. Hatta diller aynı gruptan olsalar bile yine bu gibi
çelişkilerle karşı karşıya kalabilmek olasıdır.Örneğin, Azerbaycan
Türkçesi’nde “Düşmek” fiili Türkiye Türkçesi’nde olan “İnmek” fiiline
eşittir. Fakat bu gibi kelime Türkiye’de kullanıldığı zaman sanki bir
yerden düşmek anlamına geliyor.
Buna benzer bazı terimler bile yanlış anlmaya neden olabilir.
Nitekim “Anladın mı?” sorusu bir Azerbaycanlıya sorulduğunda sanki
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karşı kişinin algılamaktan zorluk yaşadığı gibi anlam yansıtıyor. Bu
nedenle, kursiyerlere genel olarak cümle kurma konusunda anadilini
düşünmeden maksat dilin özelliklerine tam analmıyla önem vermeleri
ve odaklanmaları önerilmektedir. Anadilde düşünmek ikinci dilde
anlatmaya çalışmak hiç doğru olmadığı gibi konu arz etmekte bile
sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
•

İkinci dilin anadiline olan olumsuz etkileri:

Anadili başka olan ancak kişiler üzerinde ikinci dille eğitim
sisteminin önemli etkeni ise kapsayıcı bir kişiliğin oluşumu ile ilgilidir.
Başka bir değişle, ilköğretim öğrencisi yalnızca anadili bildiği takdirde,
ikinci bir dilde (ulusal dilde) çalışmaya başlarsa çalışmalarında başarılı
olup olmadığı konusunda devamlı şüphe içinde olabilir. Yani, bir
öğrenci konuyu anlayamadığında, öğrenme yeteneğine sahip değilmiş
gibi algıya yenik düşer ve bu da öğrencinin özgüveninin yitirmesine
neden olur. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin rehberliği ve yardımı
semimi ve şefkatli olmazse, öğrenci başarısızlıkların tekrarlandığı
durum karşısında kendini başarılı görmeyip eğitim sistemi ve okul ise
ona çekilmez hale gelebilir. (Tremblay, 2016, s. 708-709)
Öte yandan, öğrencinin yetersizliği ve diğer öğrencilerin karşısında
aşağılanmış hissetmesi de negative duyguların yaşanmasına sebep
olabilecektir. Doğal olarak öğrenci diğer sınıf arkadaşlarıyla
iletişimkurmakta zorlanabilir.
Bu sorun, farklı öğrencilerin bulunduğu bazı okullarda daha
belirgindir. Nitekim eğitim diline hakim olan öğrenciler ister istemez
öğretmenin övgü ve teşfikine sahip olurlar.Çünkü ulusal veya resmi dil
onların anadili sayılıyor; dolayısıyla ders içeriklerini kolayca
kavrayabilirler. Bu gibi öğrenciler ayrıca tam ve sağlıklı bir aksana
sahip oldukları için daha fazla dikkat ediyorlar. Ancak, aynı sınıftaki
öğrenciler anadili başka bir lisan ise konuların ve ders içeriklerinin
anlamasında doğal olarak sorun yaşarlar. Bu durum karşısında, bazen
öğretmenin ilgisizliğine, bazen öğrencilerin yeteneksiz algısına neden
olabilir. Dolayısıyla, bu gibi öğrenciler eğitim aşamasında hayal
kırıklığı yaşamış olurlar.
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Anadilinde yetişmiş ancak ikinci dilde eğitim almak isteyen
öğrencilerde üçüncü olumsuz etki ise bireylerin anadillerinin ikinci dil
kelime haznelerinin beyin algısıyla nasıl işlediği konusuyla ilgilidir.
Her dilde bazı terimlerin simgesel özelliği bulunmaktadır. Yani,
kelimenin ön eki veya son eki ortak bir simge olarak ikinci bir dil ile
bağlantı kurmaya yardımcı olur. İşte öğrenci bu gibi simgelere
tutunarak ortak noktaları anadilindeki kelimeyle yeni dildeki kelime
arasında keşf ederek bağlantı kurmaya çalışır.
Annie Tremblay, Kansas Üniversitesi, Dilbilim uzamanı, yeni dil
öğreniminde duyulmamış seslerin ve fonetiklerin kulağa yeni aşina
olduğuna dikkat çekerek, seslerin nereden geldiği ve nereye
ulaşacağının dinleyen tarafından belli olmadığına vurgu yapar. Birey
tarafından başka bir dilden birkaç kelimelerin bilindiğini anlatarak,
sadece kelimelerin tek başına duyulduğu zaman anlam taşıdığını söyler.
Duyulan kelimeler bir cümlede bile kullanılırsa kişi o cümleyi değil
kelimeler üzerinde hareket eder. Böylece kelime üzerinden algıladığı
anlam gelişi güzel ya doğru çıkabilir ve yahut yanlış anlam bulabilir.
Zira kelimelerin tanımlaması cümle kalıbında kolayca mümkün
değildir ve anlamlar birçok faktörlere dayanarak başka anlam
taşıyabilirler. (Tremblay, A., Broersma, M., Coughlin, C., 2017, s. 640652)
Dil özelliklerinin yanı sıra dil belirtilerinin bazılarını anlamak ve
öğrenmek, bazı insanlar için daha kolaydır. Dilbilimsel özelliklerin ve
sembollerin anlaşılması ve dil öğreniminde destekçi olmasıön ekler,son
eklerden veya sessiz sözcüklerden anlamak pek olasıdır. Örneğin,
bazen sessiz harflerin genellikle yeni dil kelimelerinin başında ve
sonunda görüldüğü söylenebilir. Genellikle (z) ünsüzü İngilizce
kelimelerin sonunda gelmesi ve söylenmesi yaygındır, ancak
kelimelerin başlangıcında nadiren duyulur. (doors = dɔ:rz gibi)
Bir kişinin anadilinin ikinci dile pek çok benzerliği olduğunda,
bireyin dil öğrenimindeki becerisi ve ikinci dilde kullanımı daha zor
hale gelebilir. Semptomları tanımada beceri kazanmak zaman ve pratik
gerektirir. Bu nedenle, anadili dışında okuyan bir öğrenciye ilk etapta
cümle kurma baskısı ve bu konu üzerinde vurgu yapma yanlıştır. Çünkü
öğrenci, kelime tanımında başarılı olmaksızın cümle kurmaya
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kalkışacak, yanlış üstüne yanlış yapacak ve yahut bilmeden cümle
yaparken yerel dilden etkilenecektir.(Cunnings, 2017, s. 659-678)
Araştırmalar sonucu, beyindeki dil işleme sisteminin çok esnek
olduğunu göstermektedir. Bazıları yeni bir dil öğrenmenin belli bir
yaşta yapılması gerektiğini iddia ediyor. Bu yaklaşım yanlıştır ve ikinci
bir dili öğrenmek, zamana, yere, fiziksel, bireysel yetenek, bireyin
öğrenme yeteneğine ve hatta öğretmenin öğretim tarzına ve davranışına
bağlıdır. Belki de küçük yaşta olan bir çocuk yeni dili ve yeni dilde
eğitim görmekte zorluk çekebilir ama başka bir dönem veya yaşına
gelince ikinci bir dilikolayca öğrenebilir. Buna karşın bazen bir başka
birey süreç içinde ne başarılı olabilir ne de yetenek sergileyebilir.
Dolayısıyla, dil konusu öğrenim alanında çevre, olanaklar dışında ferdi
yeteneğe de bağlıdır.
İkinci dilin öğretilmesinde olumsuz etki olarak sayılabilecek
önemli konulardan biri, ikinci dil öğretiminin eğitim sistemine
dayatılmasının sonuçlarıdır. Bir insan herhangi bir şart altında ikinci bir
dili öğrenmeye zorlandığı durumunda birçok taban ve esas bilgileri
kaybedebilir. Dil öğrenimiyle kendi örf, adetlerini unutmuş olan yeni
eğitim almış bir çocuk ancak ileriye bakarak sosyal seviyelere ve
kariyer başarılarına ulaşmak için kayıplarını önemsemez, bunun tersine
bireyin vizyonunun koşulları ortaya çıkmış olur ve önem arz eder.
V. Cook, bu bağlamda yerel dil öğrenme hedeflerini belirler.
Onun açıklamasına dayalı, ikinci dil öğretimi 3 ayrı sonuç
doğurabiliyor. (Cook, 1991, s. 48)
1) Mecburi koşullarda ve kurallara dayalı ikinci dil öğretimi insanların ilk
dillerini unutmalarını ve toplumun çoğunuluğu hangi dilde konuşuyorsa, aynı
dilde konuşmacı olmalarını sağlar. Buna bariz örnek ise İsrail'deki durumu
göstermek mümkündür. İbranice konuşmak ve bu dili bilmek, İsrail'e göç etmek
isteyen Yahudi göçmenler için zorunludur ve İbranice öğrenilmediği müddetçe
tüm sosyal, ekonomik, kültürel veya politik olanaklardan yararlanmak mümkün
değildir. Bu amaç doğrultusunda dil öğretimi, asimilasyon dil eğitimi 3 veya
ortak öğrenme olarak adlandırılabilir. 2) İnsanlar çoğunluk dilini, ilk dillerini
kaybetmeden veya değersizleştirmeden konuşurlar. Bu amaçla dil öğretimi

3
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translasyonel öğrenme4 olarak adlandırılır. İlk öğrenim şeklini eksiltici5 ve
yahut devalüe edileceğini düşünürsek, ikincisi ise katkılı6 ve artımlı olarak
kabul edilmelidir. Birden fazla dilin konuşulduğu ülkelerde eğitim sistemi
böyle bir durumdadır. Pek çok ülkede, eğitime yalnızca resmi dil yoluyla
ulaşılabilir. Bu durumun bir başka yönü de istihdam ve meslek eksenlidir. Kişi,
iş bulmak için resmi bir dili öğrenmek zorunda kalır. 3) İkinci dilin
öğretimindeki amaç, toplumdaki dil mirasını korumaktır. Bu nedenle,
azınlıkların dili bir ülkede yok sayılmakta ve bir toplumun çoğunluğu hangi dili
kullanıyorsa ve yahut aynı dil resmi dil olarak yasalaştırılmışsa, artık tüm
insanlar tek dilde konuşmaya çalışmaktadırlar. Bu durum karşısında ancak
anadilin korumansı sadece öğrencilerin evdeyken ev ortamında anadilde
konuşmaları ile gerçekleşebilir, böylece anadili unutulmaz.

Cook’un anlattığına atıfta bulunarak yapılmış olan alan çalışması
sonucu gerek “eksiltici ve devalüe” yaklaşımını savunanlar, gerekse
“katkılı ve artımlı” yaklaşımı öne süren iki grup üzerinde enteresan
sonçlar elde edildi. 13 ortaokul ve lise öğrencilerinde eğitim görmüş
200 kişi üzerinde anketler yapıdı. Anket sonucu, onlardan iki eksende
sorulan soruların cevabı pek şaşırtıcı idi. 1. Soru olarak “sizce temel
derslerinizin yanında anadilin de okutulması uygun mudur?”
aktarılırken 2. Soru ise “anadilinde eğitim almak size avantaj mı sağlar
yoksa dezavantaj olarak değerlendiriyorsunuz?” olarak anket
adaylarına sunuldu. Bu anketin yapılmasında anadilin unutulması ve
yok olmaya maruz kalma nedenlerini ele almak amacıyla bağımsız
etken olarak dikkate alınmıştır. İş arayışı, kariyer, sosyal durum ve
toplumsal gereklilikler ise bağımsız etkenler olarak göz önünde
tutulmuştur.
Sonuç olarak 2 ayrı temel yanıt elde edilerek, anadilin beceri,
yetenek geliştirme bağlamında öğrencilere bir şey veremediği kanaati
öne sürülürken ikinci dilde eğitim alarak anadili işe karıştırmasıyla elde
edilmiş beceri ve niteliklerin zayıflatabileceği olasılığı tedirginlik
uyandırıcı etkenler olarak vurgu yapılıyordu. Başka bir değişle, bu
sonuçlara istinaden 2 grup (eksiltici etken ve katkı sağlayıcı etken)
arasında şu ifadeler dikkat çekmiştir: a) İkinci dilin katıkı sağlayacı
inancına bağlı olanlar, yeni ufukların oluşmasını, deneyimlerin elde
4
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edilmesini ve ikinci dil ile yeni bir kimlik kazanabileceğini öne
sürüyorlardı. b) İkinci dilin eksiltici veya devalüe edileceğine inanlar
arasında, yeni dilin öğrenilmemesi onları toplumda bazı olanaklardan
yoksun kalacaklarını, öğretim aşamasında elde ettiklerini süreçte
unutabileceklerini ve anadilin ağırlık bastığında ikinci dil ile edindikleri
bilimsel birikimlerinin tehdit altında olacağına inanıyorlardı. Böylece
her iki grup son noktada aynı sonuca varmış oluyorlardı. İşte bu sonuç
pek çok yönden ürpertici olay olarak dikkate alınmalıdır. Yani,
yaşadığımız şartlarda ikinci dil hakimiyeti öyle bir derin kök ve etkiye
sahip olmaktadır ki anadilin olup olamayacağı endişesi ikinci tercihler
arasında yer alıyor. Açıkçası, toplumsal şartların gereksinimleri
doğrutusunda ikinci dil öğrenimi zarureti ve yahut ulusal dil eğitimi
artık asimile şemasını silivermekte ve empoze politikası niteliğinden
ibra edilmiş gibi görünmektedir.
•

İkinci dil öğretiminin anadili üzerindeki olumlu etkisi:

Uluslararası dilbilim ve eğitim uzmanları deneme ve araştırmalar
sırasında, akıcı ikinci dil öğretiminin yalnızca anadili üzerindeki
olumsuz etkileri içermemesinin yanı sıra onu güçlendirmeye de
yardımcı olduğu sonucuna varmışlardır. Onlara göre, aşağıdaki
nedenler anadil üzerinde olumlu bir etki olarak kabul edilebilir.
A. Dilsel bağlam: Dilbilimcilerinbirçoğu dillerin doğal olarak
ortak kökleri olduğunu savunuyorlar. Diller arasındaki bu
akrabalık
ilişkisi
nedeniyle
yapısal
benzerlikler
bulunmaktadır. Bu bağlamda, cümle yapıları arasındaki
benzerlik ve farklılıkları göstermeye çalışırlar. Onlara göre
anadilini pek iyi tanımış olan ve bilen kişiler oratk nokta ve
özellikleri tanımlamada en iyi kişiler sayılıyorlar. Kanada'da
yapılan bir araştırmaya göre, bir çocuk okula başladığında,
kendi yazılı dil kurallarını öğrenir.Bu durumda, ikinci dili
öğrenirse, karşılaştırmalı dilbilimi, anadilinin gramer kuralları
hakkındaki bilgisini de öğrenmiş olur. Terminoloji alanındaki
benzerlikleri göz önünde tutarak her iki dilde ortak anlam
taşımış olan kelimelerin öğretilmesi önerilmektedir.Örneğin:
Televizyon, radyo, vize, kart, panel, tablo, portre, roman.
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B. Düşünce ve düşünce alanı: Dilin anlamsal içeriği, tüm
insanlar için aynı anlama gelen insanî özellikleden etkilenir.
Dolayısıyla, milliyet, ırk, dil, ülke ve hatta zaman önemli
değildir. Aynı semantik birime sahip olan içerik, cümle
yapısını ve gramer kurallarını cümle biçiminde değiştirebilir.
Yani, gramer kurallarındaki farklılık bazen söylemek
istemediğimiz şeylere neden olur, yeni dil ve anadil bile bunu
ifade edemeyebilir. Konunun anlamını ifade etmek için
atasözleri ve deyimleri kullanmak daha iyidir. Bu durumda,
uzun cümleler kurmaya gerek kalmayacaktır.
C. Kültürel bağlam:Dil öğrenmek, bir kültür öğretmek demektir.
Kültürün, kişilik oluşumunda önemli bir faktör olduğu
düşünüldüğünde, çok önemli olduğu anlaşılır. Çünkü bu alan
yabancı dil öğretim yöntemlerinin geliştirilmesinde önemli bir
rol
oynamaktadır.
Aslında,
iki
dil
birbiriyle
karşılaştırıldığında, iki kültür karşılaştırmış duruma gelmiş
olur. Bu durumda, kültürlerden biri dominant kültür, diğeri ise
mağlup kültür olarak öne çıkar. Eğer anadil mağlup durumnda
ise, öğrenci normal olarak kültürü ve dilini kendi kişiliğiyle
bağdaştıracak ve bu kez ikinci dil karşısında direnç
göstermeye başlayacaktır. Bu direniş aslında kendi dil ve
kültürünü korumak amacıyla sergileniyor. Anadiline karşı
yaklaşımlar ve kültürel tutumu negatif ise, o zaman direnç
daha da yüksek olacaktır. Bu tepki aslında, yeni bir dilin
istilasına karşı kendini koruma ve anadile daha fazla
odaklanmaya çalışacak bir yaklaşım demektir. Böyle bir
durumda birey kendi anadili üzerinde gerek tekniksel,gerekse
leksikolojik, filolojik ve garamatikyönlerde daha aktif bilgi
edinmekte çaba göstermiş olur ve anadilinin özelliklerini ve
önemini anlamış olur. Bu durumda, bireysel çalışmalar
geliştirilir ve ana dili korunmuş duruma gelebilir.
D. Ortak değerler bağlamda: Anadilin yanında ikinci dilin
öğrenilmesi ortak noktalarında ortaya çıkmasını sağlar.
Nitekim çok milletlerden oluşan bir ülkede çeşitli kültürler,
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ananeler ve gelenekler yaşamaktadır. İkinci dil resmi ve yahut
ulusal dil olarak çeşitli etniklere yasal olarak öğretilirse,
kesinlikle etnikler arası kültür yelpazesi yegâne bir kültür
olarak milli kültür gibi yansınabilir. Bu durumda bir ülkenin
farklılıkları değil ortak kültür ve değerleri dikkate alınarak
herkes tarafından sahiplenir. Dil ise ayrıştırıcı ve koparıcı
nitelikte değil bağdaştırıcı, pekişitirici ve uzalştırıcı yönlerini
göstermiş olur.
•

SONUÇ

Farklı bölgelerin çeşitli dil kullanımını hesaba katmamak ve aynı
bölgelerde tekel ve resmi eğitim programlarını uygulamak, herkes için
eşit eğitim olanakları ve eğitim adaletinin sağlanmasına neden olmadığı
gibi diğer dil ve kültürlerin de ikinci sınıfa atılma anlamını taşımış olur.
Bu nedenle, eğitim hedeflerini ilerletmek ve farklı bölgelerde arzu
edilen bilimsel, eğitimsel ve kültürel statüye ulaşmak için, farklı
demografik özelliklere sahip bir ülkenin dilsel değerlerinin de dikkate
alınması gerekmektedir.
Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya ve hatta Kanada ve
Avustralya gibi bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, bölgemizde ve
araştırma alanı olan İran, Irak, Türkiye, Afganistan, Pakistan gibi
ülkelerin de resmi ve ulusal dillerine dayalı eğitim sisitemi uygulanması
yanı sıra anadil eğitimi de koruma amaçlı dikkate ve programa alınması
gerekmektedir. Bu uygulama eğitim sisteminde adaletin korunduğu gibi
yararlı olacağı da inkâr edilemezdir. Böylecehem ana dilin değeri
korunur hem de ülkedeki eğitim sistemi çeşitli anadilleri ve
edebiyatlarını da önemsiyor olacaktır.Ülke eğitim sistemi ile birlikte
haftalık birkaç saat anadili ve edebiyatı eğtiminin uygulanması etnik
grupların dilini de koruma altına almış olur. Kuşkusuz, bir ülkedeki
dilsel ve kültürel çeşitlilik, ulusal birliğin cennetini sağlayabilen güzel
bir gökkuşağı gibidir.
Öte yandan, ülkedeki gayrı resmi dillerin anadillerinde yazıp
okuyarak tanınması, edebi ve sanatsal yeteneklerini ve yaratıcılıklarını
geliştirecek ve bu gelişme ülkenin kültürel gelişimine katkıda
bulunacaktır.
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Bu makalemi çok kıymetli ve
aziz hocam Prof. Dr. Necati Demir'e
ithaf ediyorum. Hocamıza Türkoloji
için daha nice ölümsüz eserler yazması
dileklerimle...
BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ TÜRK CUMHURİYETLERİNDE
DİL POLİTİKASI
Elçin IBRAHİMOV

GİRİŞ
Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte bağımsızlığını
kazanan Türk Cumhuriyetleri’nin ulusal kimliklerini inşa sürecinde
alfabe ve dil politikası önemli bir rol oynamıştır. Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının
ve
Türk
cumhriyetlerinin
bağımsızlıklarını
kazanmalarının ardından Azerbaycan, Türkmenistan yeniden Latin
alfabesinikabul etmiş, Kazakistan, Özbekistan, Kırgizistan ise LâtinKiril bir arada deyim yerindeyse çıkış yolu aramaktadırlar. Ulusallaşma
ve uluslaştırma amacıyla araçsallaştırılan dil, cumhuriyetlerin çok
etnisiteli yapıları bağımsızlığın ilk aşamasındaki işlevinden gelişen
süreç içinde uzaklaşmaya başlamıştır. Siyasal rejimlerin
otoriterleşmesine paralel olarak izlenen dil politikalarında da
demokratik ilke ve pratiklerden uzaklaşılmaya başlanmıştır. Türk
cumhuriyetlerinde bağımsızlığın ilk yıllarında Sovyetler Birliği,
özellikle de Rusya’nın izlerini silmek mümkün olmamış, aksine eski
dönemin izlerini taşıyan bazı düzenlemeler dahi yapılmıştır. Yine bu
dönemde devlet dili, milli dil, dil politikası, diğer Türk cumhuriyetleri
ile ortak bir yazı dili ve ortak alfabe konuları ve tartışmaları gündeme
gelmiştir.
Türkler binlerce yıllık geçmişinde bir çok alfabe kullanılmış ve
bu alfabeler üzerinde değişiklikler yaşanmıştır. Aynı dilde konuşan
Türk kabileleri ve toplulukları tarihî süreçte büyük alana yayıldıkları
için daha sonraki dönemlerde aynı dili konuşan topluluklar farklı
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ağızlarda konuşmaya başladılar. Zaman geçtikçe bu kabileler ve
topluluklar geniş arazilerde birer birer devlet oldular, özellikle bu
etkiler aynı dili konuşan toplulukların farklı lehçlerde konuşmasına
neden oldu. Buna rağmen Türkler, yakın dönemler içinde bazen birden
çok alfabeyi birlikte kullanmışlardır. Bu durumun sonucunda da
edebiyat ve dil çevresinde değişiklikler ortaya çıkmış ve farklı
gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur.
Bu yazımızda Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığın ilanından
sonra uyguladığı dil politikaları ve bu politika uygulamalarında
günümüzde
gelinen
nokta
değerlendirilmeye
çalışılmıştır.
Çalışmamızda, Azerbaycan'da ve Türkmenistan'da 1991, 1995 ve 2001
yıllarında alfabe ile ilgili etkinliklerden, alınan dil-uygulama
kararlarından, halen kullanılmakta olan Lâtin alfabesinden, uygulanan
dil politikalarından söz edilmiş, ayrıca 2017 yılından Kazakistan'da
başlatılan yeni Lâtin alfabesine geçme sorunları, ardından
Kırgızistan'da, Özbekistan'da da Lâtin alfabesin geçme kararları gibi
günümüzde Türk cumhuriyetlerinde uygulanan dil politikalarından
ayrıntılı biçimde söz edilmiştir.
Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Türk
cumhuriyetleri (Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve
Türkmenistan) ayrı ayrı bağımsız devletler olarak uluslararası alanda
kendilerini göstermeğe başladılar. Yeni bağımsız olan cumhuriyetler
birçok alanlarda; bilimde, sanatta, ekonomide, sporda kısacası tüm
alanlarda dünyaya açılmağa ve ilişkiler kurmağa başladılar. Ülkeler
arasında yakınlıklar, ilişkiler ve eski tarihi bağlar güçlendirildi,
Türkiye’de ve diğer Türk cumhuriyetlerinde çeşitli konularda devamlı
olarak konferanslar, sempozyumlar ve kurultaylar düzenlendi.
Ünlü Rus Türkolog N. Baskakov’un belirttiği gibi“Türki
(Türkçe) Kaşgar'dan İstanbul'a kadar arazide (bu arazi Çin Seddinden
Dunay nehirine kadar) kullanılan ve anlaşılan edebi dil olmuştur”
(Baskakov 1960: 28).
Bugün Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, fikirde, işte birlik”in
sağlanması düşüncesini gerçekleştirilmesi için siyasi, kültürel ve teknolojik
şartlar her zaman olduğundan daha iyi durumdadır. Ortak iletişim dilinin
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oluşturulması bütün Türk topluluklarınca anlaşılabilen tek bir dil aracılığıyla
sağlanabilir’ (Ercilasun 1992:358).

Türkler için en güncel sorun olan ortak konuşma dili hususunda
öne çıkan bir başka mevzu ise alfabe meselesidir. Türk topluluklarının
geçmişte birbirlerini anlamaları şimdikinden daha kolay olmuştur.
Hatta Rus İmparatorluğu Türkler arasındaki konuşma ve anlaşmayı
planlı olarak bozmak için çaba sarf etmiştir. XIX. yüzyılda bu durum
şimdikinden daha kolay ve olanaklıydı. En az bin yıl süresince Türk
lehçelerinin birbirine yakın olmasını ve Türklerin birbirini okuyup
anlayabilmesini sağlayan etkenlerin başında ortak alfabe ve aynı imla
kurallarının kullanılması olmuştur. Bahsi geçen süreçte Doğu, Batı ve
Volga nehri kenarındaki bütün Müslüman Türkler Arap alfabesini ve
onun imla prensiplerini kullanmışlardı. Onun için A. Yesevi, Y. Emre,
İ. Nesimi, M. Fuzuli gibi isimler, hatta daha Türk lehçelerinin arasında
farklar oluşmaya başladığı zamanlarda (XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve
XX. yüzyılın başları) İstanbul’da yazan Namık Kemal, Şamahı’da
yazan Mirze Alekber Sabir, Kazan’da yazan A. Tukay gibi isimler, hem
Anadolu’da hem Bakü’de hem Kazan’da, hem de Taşkent’te rahatlıkla
okunuyordu (Hacıyev 2013: 208).
Bahçesaray’da basılan Tercüman gazetesi, Tiflis’te çıkan Molla
Nasreddin dergisi, Volga Nehri’nde, Türkistan’da, Kafkasya’da,
Anadolu’da, Kırım’da ve başka Türk coğrafyalarında elden ele
gezmiştir. Büyük Azerbaycan edibi, Molla Nasreddin dergisinin
kurucusu Celil Memetkuluzade bu konu hakkında şunları söylemiştir:
“... bizim dilcilerimiz edebî, akademik dil arayışında oldukları
zamanlarda bile “Molla Nasreddin” dergisi açık ve basit Türkçesiyle kısa

zamanda herkes tarafında beğenilen ve okunan bir dergi olmakla kalmadı, Kür
ve Araz nehirlerini geçerek Hazar ve Karadeniz'e de vurup Türkiye’ye ve
Türkistan’a, oradan da uçarak Kafkas dağlarını aşarak Kırım'a ve diğer Türk
ülkelerine geçti...” (İbrahimov 2017: 107).

Molla Nasreddin dergisinin 7 Nisan 1906’daki ilk sayısında
derginin editörü Celil Memetkuluzade bu çalışmada üzerinde durulan
meselelerle ilgili şunları ifade etmektedir: “Birlikte Kafkas Türkleri için
genelde bir dil konusunda anlaşmağa varmamışlardır. Peki Osmanlı Türkleri,
peki Kırım ve Kazan Tatarları, peki Türkistan Türkleri ve Özbekistan, peki
İran'da yaşayan Azeriler? Peki biz bunu itiraf ediyoruz ki evvel ve sonda
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ilelebet Türkler için edebî dile ve imlaya, alfabeye çok büyük gerek vardır. Tüm
varlığımızla inanıyoruz ki, ortak bir alfabe esasında ortak konuşma dili vücuda
gelecektir” (Hacıyev 2013: 208).

Türk dünyası için büyük sorun olan alfabe birliği meselesinin,
alfabe sistemlerinden birinin seçilmesiyle ortadan kalkmayacağı da
açıktır. Mesela, bugün Kiril alfabesini bırakan Türklerin hepsi Latin
alfabesini kabul etmiştir. Ancak bu alfabelerin tamamı birbirinden
farklı özelliklere sahiptir. Ortak bir alfabeden bahsedebilmek için aynı
ses için aynı harfin kullanılması gereklidir. Bu bakımdan yeni geçilen
Latin alfabeleri Sovyetler dönemindeki Kiril alfabesi ortaklığına
benzemektedir. Yani alfabe sistemi ortak, ama sesleri temsil eden
harflerin bazılarında önemli farklılıklar mevcuttur.
Bakü’de Birinci Türkoloji Kongresi’nin (1926) yapılması ve bu
kongrede uzun tartışmalardan sonra Latin kaynaklı bir alfabenin
benimsenmesi ve buna birleştirilmiş Türk alfabesi adı verilmesi, Türk
toplulukları için yeni bir alfabe sürecini başlatmıştır. Kongreden sonra
Türkler “birleştirilmiş Türk alfabesi”ni (Yanalif) kabul etmişler. 1928
yılından itibaren “birleştirilmiş Türk alfabesi” aşamalı olarak
Sovyetlerdeki Türk cumhuriyetlerince kullanılmaya başlanmıştır.
1928’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, en büyük
atılımlarından birini gerçekleştirerek Türkiye’nin de Latin alfabesine
geçmesine olanak sağlamış ve böylece tekrar alfabe birliği sağlanmıştır.
1930’ların başında neredeyse bütün Türk dünyasında aynı
kaynaklı ortak yazı kullanılmaktaydı. Bu durum bu şekilde devam
etseydi, belki de Sovyetlerdeki Türk topluluklarının birbirleriyle
anlaşması ve iletişim kurması daha kolay olacaktı. Ancak Stalin’in
1930’larda başlattığı kıyım sırasında Sovyetlerdeki Türk
topluluklarının Latin yazısını kullanmalarına son verildi. Böylelikle
Türkler arasındaki tarihî bağların kopma dönemi başlamış oldu. 1940
yılında Türk toplulukları yeniden Kiril alfabesine geçtiler ve böylece
Türklerin ikinci dönemi (Kiril dönemi) de başlamış oldu.
1991’de Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Türk cumhuriyetleri
de bağımsızlığına kavuştu. Bunun sonucunda beş bağımsız Türk
cumhuriyeti ortaya çıkmış oldu: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan ve Türkmenistan. Dünyanın değişik bölgelerinde heyecan
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ve ilgiyle izlenen bu gelişmeler, Türkiye’yi de yakından
ilgilendiriyordu. İlişkilerin hangi çizgide yürütüleceği ilk başlarda tam
olarak belli değildi. Milliyetçi çevrelerde daha baskın olmakla birlikte
Türkiye’de büyük çoğunluk, yıllarca esir Türklerin bu esaretten
kurtulmasını dillendiriyordu. Ancak esir Türkler bağımsız olunca neler
yapılacağı ve bunların nasıl yapılacağı üzerinde fazla durulmuyordu.
Çünkü Türk yurtlarının büyük bir kısmının bu kadar kısa sürede
bağımsız olmasına ihtimal verilmiyordu. Bağımsızlık; yeni ordu, yeni
bayrak, yeni para birimi gibi birçok “yeni”yi beraberinde getiriyordu.
Bu hareketlilik içerisinde Türk dünyasının kültür birliği gündeme
gelmeye başladı. Kültür birliğinin sağlanmasında alfabe birliği önemli
olduğu için Kirilden Latin alfabesine geçişle ilgili tartışmalar da
gündemdeki yerini aldı.
1991 ve hemen sonrasındaki yıllarda dil alanında Türkiye ve
Türk cumhuriyetlerinde önemli görüşmeler ve heyecanlı tartışmalar
yapılıyordu. Bu çerçevede 18-20 Kasım 1991 tarihinde Marmara
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından “Milletlerarası
Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu” düzenlenmiştir. Bu
sempozyuma katılan delegeler, Türk lehçeleri için tavsiye edilen 34
harfli ortak alfabeye imza atmışlardır. Bu alfabe, Türkiye Türkçesinde
kullanılan Latin temelli alfabeye beş harfin ilave edilmesiyle
oluşturulmuştur. İlave edilen harfler şunlardır: “ä”, “ñ”, “x”, “q”, “w”.
Bu toplantı ve tartışmalar, meyvesini vermeye başlamış ve değişik
zamanlarda Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan kademeli olarak
Latin alfabesine geçmeyi kararlaştırmışlardır.
Azerbaycan, 25 Aralık 1991’de Kiril alfabesini bırakıp Latin
alfabesine geçme kararı almıştır. Ancak “ə” harfi yerine “ä”yi kabul
eder. Buna rağmen söz konusu ortak alfabeyi en doğru ve yüksek
düzeyde kullanan Azerbaycan Cumhuriyeti olmuştur. Bu alfabenin
Türkiye’de yürürlükte olan alfabede bulunmayan karakterleri şunlardır:
“ə”, “q” ve “x”. Yeni Azeri alfabesiyle yazılmış bir metin, kod
farklılaşması olmadığı için Latin temelli alfabe kullanan Türkiye
Türkleri tarafından kelimelerin rahat anlaşılmasında büyük kolaylıklar
sağlamış oldu. 12 Nisan 1993’te Türkmenistan, 2 Eylül 1993’te de
Özbekistan Latin alfabesini kabul etmiştir. Bu iki Türk cumhuriyetinin
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kabul ettikleri alfabede 34 harfli ortak alfabeden sapma epeyce fazladır.
Türkmenistan, farklı kodları benimseyerek, kabul edilen 34 harfli Türk
alfabesinin biraz dışına çıkmış oldu ve “ı” yerine “y”, “y” yerine “ý”,
“c” yerine de “j”yi kabul etti. Örnek olarak “dizgici” veya “ürün
toplayıcı” anlamlarına gelen yıgıcı kelimesi, ýygyjy şeklinde yazılınca,
bu kelimenin yaşadığı bir başka lehçenin konuşurları için ilk andaki
hızlı çağrışım yok edilmiş oldu.. Özbekistan bir yandan “ş”, “ç” gibi
harflerin İngilizcedeki yazılışları olan “sh” ve “ch”yi esas alırken bir
yandan da yuvarlaklaşan “a” ile “o”nun tek kodla gösterilmesini kabul
ederek iki farklı sesi birleştirmiş oldu. Latin temelli alfabeyi kullanan
Türkler tarafından çiçek kelimesi chichek şeklinde yazıldığı takdirde,
ilk bakışta farklı kod seçimini bilmeyenlerce bu kelimenin İngilizce
sanılması kaçınılmazdır. Çocuk çok nazlı bir çiçektir cümlesi Chocuk
chok nazlı bir chichektir biçiminde yazıldığında bütün kelimeleri çok
iyi bilinen Türkçe bir cümle bile neredeyse anlaşılmaz bir şekle
sahipken içinde Özbek Türkçesine özgü kelimelerin de yer alacağı bir
metnin böyle bir tercihle ne kadar uzaklaşacağı ortadadır. Bu
yaklaşımların bir sonucu olarak kelimeyi anlamak için harcanması
gereken ilk gayret, alfabeyi çözmeye ayrılmaktadır.
Azerbaycanlıların ve Türkmenlerin alfabe değişikliğini hızlıca
benimseyip hayata geçirmelerinde uzun yıllardır Latin alfabesi
kullanan Türkiye Türklerinin Oğuz soyundan gelmeleri etkili olmuş
olabilir. Bu konuyla ilgili olarak Erdal Şahin şöyle der: “Türkiye
Türkçesi ile birlikte Oğuz grubu içinde yer alan, dil bilgisi kuralları ve söz
varlığı bakımlarından birbirlerine çok yakın olan Azerbaycan Türkçesi,
Türkmen Türkçesi ve Gagavuz Türkçesinin Latin alfabesiyle yazılmaya
başlanmasıyla yazı birliği, en azından Türk dilinin Oğuz grubunda daha 90’lı
yıllarda sağlanmış bulunmaktadır” (Şahin 2013: 454).

Sovyetler tarafından uygulanan ve 1940 yılında kullanılmaya
başlanan Kiril alfabeleri her cumhuriyet için ayrı ayrı karakterler göz
önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu, Rusların özel tercihine dayanıyordu.
Paralel karakterler kullanılmış olsaydı, o zaman Türk boylarının değişik
lehçelerde yazılmış metinleri, en azından ortak öğeler söz konusu
olduğunda, çok kolay anlaşılabilirdi. Ancak alfabedeki farklılık,
şuuraltındaki hızlı çağrışıma engel oluyordu. Kiril alfabesi, ayrıca
Türkçe için gerekmeyen “e”, “ё”, “я”, “ю” (sırasıyla “ye”, “yo”, “ya”,
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“yu”) gibi ses grubunu gösteren harflere sahipti. Bu şekilde yapılan
tercihler, aynı milletin çocuklarını birbirinden uzaklaştırmayı
amaçlayan özel bir tasarımın ürünü ve planlanmış bir politikanın
devamı ve uygulamasıydı. Türk cumhuriyetlerinin yetkilileri
bağımsızlığa kansız/acısız kavuşmuşken Rusya’nın yapmaya çalıştığı
şekilde bir tercihle hareket etmekten kaçınmaları daha sağlıklı sonuçları
ortaya çıkarabilirdi. Yani, Latin alfabesine geçiş sağlanırken ihtiyaç
duyulan birkaç harf 34 harfli alfabeden ilave edilerek aynı karakterleri
kullanma yoluyla şuuraltını harekete geçirip dilde yakınlaşmayı
doğurabilecek paralel kodların kullanılmasına özen gösterilebilirdi. Ne
yazık ki Sovyetlerin dağılmasıyla özgürlüğüne kavuşan Türk
cumhuriyetleri, alfabe meselesinde yeteri kadar duyarlı ve gerektiği
şekilde hareket edemedi. Azerbaycan’dan başka hiçbir ülkede alfabe
reformları yapılmadı.
Son dönemlerde Kazakistan’da uygulanan yeni alfabe kararlarını
da bu çalışma dâhilinde ele almak gerekir. Kazakistan’da son
zamanlarda Latin alfabesinin kabulüyle ilgili somut adımlar
atılmaktadır. Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev 27 Ekim 2017 tarihinde Latin alfabesine geçilmesi için
devletin hazırlıklar yapması kararını vermiştir.
Alfabe değişimi hakkında bu kararı N. Nazarbayev Egemen
Kazakistan gazetesinde yazdığı makalesinde beyan etmiştir.
Cumhurbaşkanı, 2017 yılının sonuna kadar Kazak Türkçesinin Latin
alfabesiyle yazılması için bir standart belirlenmesini beklediğini ifade
etmiştir (İbrahimov 2017: 47).
Uluslararası Türk Akademisi’nin bilgilerine göre, 34 harften
oluşan proje alfabe, Azerbaycan’da ve Türkiye’de kullanılmakta olan
alfabe esasında hazırlanacak ve kabul edildiği takdirde ilk aşamada
kısıtlı düzeyde kullanılsa da, belirli bir süreçte tüm Türk topluluklarının
kullanması için tavsiye edilecektir.
Kazakistan’da 2025 yılına kadar Latin alfabesine geçmekle ilgili
tüm hazırlıklar devam etmektedir. Ancak şu anda alfabe üzerinde
çalışan kurumların hazırladıkları alfabe projesi yukarıda
belirttiklerimizin tam aksinedir. Şu anda kabul edilen Kazak Latin
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alfabesi, diğer Türklerin günümüzde kullandıkları alfabelerden çok
farklıdır.
Bugün Kazakistan’ın elinde Türk dünyasının da ortak
kullanabileceği bir alfabeyi kabul etme şansı ve imkânı vardır.
Kazakistan bu konuda dikkatli hareket etmelidir. Özellikle Türk
dünyasının konuyla ilgili dilcilerinin (Ahmet Bican Ercilasun, Firudun
Celilov, Mustafa Argunşah, Ahmet Buran vd.) Kazakistan’da
kullanılması öngörülen alfabeye kesin ve detaylı ilmi itirazları ve buna
esaslı delilleri varken bu itirazlar Kazakistanlı alimler tarafından
dikkate alınmalıdır.
Kazakistan; hem politik, hem ekonomik, hem de ilmi açıdan
günümüzde tüm Türk devletleri ile en üst düzeyde ilişkiler kurmaktadır.
Kazakistan, kabul edeceği alfabedeki unsurları göz önünde bulundurup
daha kolay yazılabilen ve diğer ülkelerde de kullanılan bir alfabe kabul
ettiği takdirde bu durum gelecekte de Türk dünyası için çok faydalı
olacaktır.
SONUÇ
Sonuç olarak Türk dünyasında günümüzde de en büyük
sorunlardan biri olan ortak alfabeyle ilgili neler yapılabileceği
konusunda şunlar sıralanabilir:
- İlk olarak Latin alfabesini sık kullanmayan veya Kiril
alfabesiyle eş zamanlı kullanan ülkelerin (Özbekistan, Kırgızistan ve
Türkmenistan) kesin olarak Latin alfabesine geçmesi lazımdır.
- Yapılması gereken en önemli işlerden biri de, tüm Türk
devletlerinde ortak alfabe çalışmalarına bir an evvel başlanmalıdır.
- Oluşturulacak ortak Latin alfabesinde Türk lehçelerindeki ortak
sesler için ortak harfler kullanılmalıdır. Bu alfabe, mümkün olduğu
kadar pratik ve kolay olmalıdır.
- Ortak alfabenin tüm Türk topluluklarına öğretilmesi ve bu
alfabenin kullanılması için dilcilere de önemli görevler düşmektedir.
Türk dünyası ortak edebiyatının kaynak eserleri olan destanlar,
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masallar, ninniler, atasözleri her cumhuriyette ayrı ayrı
yayımlanmalıdır.Bu edebi eserlerin bütün Türk dünyasının ortak
ürünleri olduğu bilinci yaygınlaştırılmalıdır (KTLS 1991: 1124).
- Bu alfabede bütün Türk toplulukları için gerekli işaretlerin
tamamı belirtilmelidir.
- Ortak alfabeyle ilgili araştırmalar yapmak üzere Türk
cumhuriyetlerindeki dil enstitülerinin, dil kurumlarının desteğiyle
uluslararası araştırma enstitüsü kurulmalıdır. Bu enstitüde Türk dünyası
ortak iletişim dili oluşturulmalı; ortak alfabe, ortak imla, ortak söz
varlığı, ortak terimler üzerine çalışmalar öncelikli olarak yürütülmelidir
(Gökdağ 2015: 177).
- Yeni oluşturulacak ortak alfabenin ve gelecekte oluşturulacak
ortak iletişim dilinin (ortak Türkçe) siyasi dairelerde büyük oranda
kullanılması gerekliliği göz önünde tutularak konunun Türk
cumhuriyetlerinin hükûmetleri düzeyinde ortaya atılması net sonuçların
elde edilmesini sağlayacaktır.
- Türk toplulukları arasında ortak alfabenin oluşturulması için
her yıl bir Türk cumhuriyetinde sürekli dil kurultayları, sempozyumları
düzenlenmelidir. Kurultaylarda ortak alfabenin oluşturulması şartları
tüm incelikleri ile ele alınmalı, gelişmeler izlenmeli, sorunlar
çözümlenmelidir. Bu kurultaylarda zaman içerisinde ortaya çıkabilecek
durumlarla ilgili ortak çözüm yolları, devlete bağlı kuruluşlara teklif
şeklinde gönderilmeli ve her ülkede yürürlüğe konulmalıdır.
Yukarıda belirtilen önerilerin hemen hemen hepsinin çözümü
alfabeye bağlıdır. Bugün Türk dünyasının dilde birliğinin temel
anahtarı, alfabedir. Alfabede birlik sağlanamazsa ortak konuşma
(iletişim) dilinin de ortaya çıkması gecikecektir. Yapılacak bu
çalışmalarla ortak iletişim dilinin oluşturulması alfabe birliğinin ve söz
varlığının etkisi ile sağlanacak ve ortak iletişim dilinin temelini
oluşturacaktır.
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KUZEY MAKEDONYA’DA ÜSKÜP VE İŞTİP TÜRKOLOJİ
BÖLÜMLERİ
Mahmut ÇELİK*
Giriş
Kuzey Makedonya çok uluslu ve çok kültürlü bir ülkedir. Üsküp,
ülkenin başkenti ve en büyük şehridir. Ülkenin siyasi, kültürel,
ekonomik ve akademik merkezi olan şehir, içinden akan Vardar nehri
bulunur. Üsküp II. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla gelişmesine rağmen,
1963'te yıkıcı bir depremden zarar gördü ve 1991'de Kuzey
Makedonya, Yugoslavya'dan ayrilarak kendi bağımsızlığını ilan etti.
Üsküp, Makedonya'nın kuzeyinde, Balkan Yarımadası'nın merkezinde,
Belgrad ile Atina arasında ve Kosova'ya yakın bir konumda yer
almaktadır. Şehir, batı-doğu ekseninde Yunanistan'da Ege Denizi'ne
dökülen Vardar nehri boyunca Üsküp vadisinde kurulmuştur. 19 Ocak
1392'de Üsküp, Osmanlı Türklerinin egemenliğine girdi. Bu tarihten
sonra şehir "Üsküp" adını almıştır. Osmanlı İmparatorluğu esnasında
Üsküp çok güçlü bir siyasi ve ekonomik hakimiyet haline geldi.
Kentteki en büyük etnik grup Makedonlardır. Diğer etnik gruplar ise
Arnavutlar, Türkler, Sırplar ile Romanlar takip eder.1 Kuzey
Makedonya’nın en eski üniversitelerinden yine Üsküp’te kurulmuştur.
Makedonya’da ilk açılan Türkoloji Bölümü, “Az.Kiril ve
Metodiy” Üniversitesi “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi bünyesindeki
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüdür. 1976 yılında eğitim ve öğretime
başlayan bu bölümün açılmasında ve çalışmalarını başarıyla devam
ettirmesinde Prof. Dr. Olivera Yaşar Nasteva, Prof. Dr. Arif Ago, Prof.
Dr. Hamdi Hasan`ın gayretlerini takdirle hatırlatıyoruz. Makedonya’da
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü adıyla kurulan ikinci bölümü ise,
bizimde mensubu olmaktan şeref duyduğumuz İştip “Gotse Delçev”
Üniversitesi Filoloji Fakültesi bünyesinde 2009-2010 yılında eğitim ve
öğretime başlamıştır. Henüz yeni bir bölüm sayılan bugün için
*
1

İştip Gotse Delcev Üniversitesi, İştip / KUZEY MAKEDONYA
2022 Nüfus sayımı sonuçları K.Makedonya Cumhuriyeti Devlet İstatistik
Enstitüsü
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geldiğimiz seviye, on iki yıl içinde pek çok zorluğu aştığımızı
göstermektedir. Gerek lisans gerekse yüksek lisans seviyesinde
verdiğimiz eğitim hiç de küçümsenecek gibi değil…Bu azim ve
kararlılıkla, K. Makedonya’da Türk Dili ve Edebiyatı eğitimini daha
ileri bir seviyeye taşımaya kararlıyız.(Çelik ve Gürel, 2016:8)
1949 yılında kurulan “Az. Kiril ve Metodiy” Üniversitesi
kuruldu. Başkent Üsküp'te kurulan üniversite, eğitim, araştırma ve
teknik olarak uygulamalı çalışmalar yürütmektedir.
İştip, Hiçri 783/Miladi 1442 senesinde Sultan Murat Han
devrinde Rumeli beylerbeyi Timurtaş Paşa tarafından fethedilmiştir.
Osmanlı kaynaklarına göre İştip, ilk zamanlarda sekizi İslâm, üçü
Hıristiyan, biri Yahudi ve biri de Kıpti olmak üzere üç mahalleden
ibaret bir yerleşim yeridir.
XX. asrın başında Balkan Harbi öncesinde camileriyle,
kervansaraylarıyla, banyolarıyla, Otina nehriyle otantik bir Osmanlı
şehridir ve huzur kentidir. O yıllarda İştip’te otuz iki mahalle varmış.
Dokuz mahallede Makedonlar yaşarmış. On mahalle karışık, dokuz
mahalle Türklerle meskûn imiş. Bir Yahudi Mahallesi ve büyükçe bir
çarşısı varmış. Sokaklar Türk kaldırımı ile döşeli imiş. Vinçe, Koçana,
Radovişte, Tikveş, Bereketli, İzletdere, Yurigan, Lakaviçe ve Ohçepol
ahalisi ve köyler alış veriş için İştip’e gelirlermiş. (Gürel, 2016:595)
İştip, bir zamanlar Kosova Vilâyeti, Köstendil Sancağı’na bağlı
bir nahiye idi. Zaman içinde gelişerek bir kaza merkezi haline geldi
İştip, Evlâd-ı Fatihân ocaklarından Ofcabolu Yörüklerinin en yoğun
yaşadığı yerlerdendi. 1566’da bu Yörük gurubunun 97 ocak olduğu ve
bunun 31 ocağının İştip çevresinde olduğunu görüyoruz. Ofçabolu
Yörükleri seferlerde, Rumeli Ordusu’nun piyade kuvvetlerine katılırdı.
Halkı genellikle tarım ile uğraşırdı. Tahıl ve tütüncülük başlıça tarım
ürünleri idi. Çevre ormanlarından kereste ve odun elde edilirdi. Bütün
Balkanlar’da olduğu gibi, pek fazla olan güvercinliklerden elde edilen
güherçile orduya satılır, böylelikle, askerim barut ihtiyaçı karşılanırdı.
(Çelik ve Gürel, 2016:20)
Bugünkü İştip kasabası, Kuzey Makedonya’nın doğu kesiminde,
Doğu bölgesi sınırları içinde yer alır. Bu bölge içinde, İştip belediyesi
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sınırları dâhilinde 34 yerleşim yeri vardır. Nüfüsun çoğunluğunu
Makedonlar yüzde seksen oluştururken yüzde onunu Türkler
oluşturmaktadır. İştip’te 2006/2007 akademik yılında “Gotse Delçev”
üniversitesi kuruldu.
1. Üsküp “Aziz Kiril ve Metodiy” Üniverzitesi Türkoloji
Bölümü
1949 yılında kurulan “Az. Kiril ve Metodiy” Üniversitesidir.
Başkent Üsküp'te kurulan üniversite, eğitim, araştırma ve teknik olarak
uygulamalı çalışmalar yürütüyor. “Az. Kiril ve Metodiy” Üniversitesi,
uluslararası ideolojik, politik, kültürel ve sosyal ortamlarda geleneksel
değerleri ve eşitliği sağlayacak konumdadır. Avrupa norm ve
standartlarına uygun, uluslararası üniversitelerle işbirliği içinde,
uluslararası ihtiyaçlara göre misyonunu gerçekleştirmek ve yerine
getirmektir. “Az. Kiril ve Metodiy” Üniversitesi'nde 4 enstitü, 22
fakülte ve 5 araştırma enstitüsü ile her yıl 2000'den fazla öğrenci eğitim
hayatına başarıyla devam etmektedir. Bu üniversitenin bünyesinde
“Blaje Konevski” Filoloji fakültesi Türkoloji Bölümü bulunmaktadır.
1976-1977 akademik yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
açıldı. Bu tarihten sonra Makedonya’da Türkoloji planlı ve sistemli
gelişmeye başladı. Bu bölümde iki ana bilim dalı olarak “öğretmenlik
grubu” ve “filolog grubu” bulunmaktadır. “Aziz Kiril ve Metodiy”
Üniversitesi “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünde kadrolu olarak Prof. Dr. Olivera Yaşar-Nasteva, Prof. Dr.
Arif Ago, Prof. Dr. Hamdi Hasan, Prof. Dr. Mücahit Asimov, Prof. Dr.
Sevin Alil Arslan ve Prof. Dr. Fadıl Hoca görev yapmışlardır. Nizam
Reşit, Hülya Davut ve Mariya Leontik asistan olarak çalıştılar. Bu
hocalar dışında yenilenen yıllık sözleşmelerle Prof. Dr. Vanço Boşkov,
Prof. Dr. Aktan Ago ve Osman Emin ders vermişlerdir. Prof. Dr. Vanço
Boşkov 1984’te, Prof. Dr. Olivera Yaşar- Nasteva 2000’de, Prof. Dr.
Mücahit Asimov 2009’da vefat etti. Bugün bu Bölüm’ün öğretim
üyeleri: Prof. Dr. Oktay Ahmed, Prof. Dr. Nazım İbrahim, Doç. Dr.
Osman Emin, Dr. Fatima Hocin ve Mr. Sena Arif Şeşum’dur. Bu
hocalar dışında yenilenen yıllık sözleşmeyle Prof. Dr. Aktan Ago da
ders verdi. (Leontik, 2021:242)
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“Kiril ve Metodiy” Üniversitesi Blaje Koneski Filoloji Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün kitaplığında Türkoloji ile ilgili 7500
kitap vardır. Bölümün kütüphanecisi Mr. Maida Rahte’dir. Blaje
Koneski Filoloji Fakültesinin yıllığı 1974 yılından itibaren yılda bir
defa yayımlanır. Bu yıllık Türkçe makaleler de kabul etmiş ve Türkoloji
ile ilgili birçok konu yayınlanmıştır. Bu fakültenin “Современа
филологија” (sovremena. filologija@flf.ukim.edu.mk) adlı elektronik
uluslararası hakemli dergisi ise 2018 yılından itibaren yılda iki defa
yayımlanmaktadır. Sovremena Filologiya dergisi Makedonca,
Arnavutça, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Rusça
olarak sekiz dilde lengüistik, edebiyat ve kültür araştırmaları ile ilgili
yazı kabul etmektedir (Leontik, 2021:243)
2. İştip “Gotse Delçev” Üniversitesi Türkoloji Bölümü
İştip “Gotse Delçev” Üniversitesi genç bir üniversite olarak 27
Mart 2007 yılında Makedonya Cumhuriyeti Meclisi tarafından kuruldu,
2009-2010 yılında ise Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Filoloji Fakültesi
bünyesinde Prof. Dr. Sevin Alil, Prof. Dr. Dragi Gorgiev, Doç. Dr.
Mariya Leontik ve Doç. Dr. Mahmut Çelik’ten oluşan kadrosuyla ile
ilk öğrenimine başladı. Dönemin Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Violeta Dimova`nın bölümün açılmasındaki rölü büyüktür. Bu bölümde
iki ana bilim dalı olarak: “öğretmenlik grubu” ve “çevirmenlik grubu”
bulunmaktadır. Bölüm açılınca önce lisans dersleri verilmeye başlandı.
2012-2013 yılından itibaren Türk Edebiyatı ve Türk Dili üzerine
yüksek lisans dersleri yapılmaya başlandı. Üniversitenin 4 kampüsü ve
bir rektörlük binası vardır. Öğretim kadrosu 680 kişiden oluşuyor ve 9
bin öğrenci öğrenimlerini görmektedirler.
ECTS sistemi ile dünya üniversiteleri arasındaki yerini
sağlamlaştıran “Gotse Delcev” Üniversitesi, öğrencilerine kazandırdığı
diploma ile Avrupa ve Amerika’da, 2010 yılından itibaren de Türkiye’
de YÖK tarafından denkliği kabul edilmiştir. Böylece Türkiye
vatandaşı olan öğrencilerin de bölümümüze kayıt yapmalarını
sağlanmıştır 5 . Bu nedenle altı yıldan beri Türkiye`den üniversitemize
kayıt yapan öğrenci sayısı 500’ü bulmuştur
“Gotse Delçev” Üniversitesi (www.ugd.edu.mk), 27 Mart 2007
yılında Makedonya Cumhuriyeti Meclisi tarafından kuruldu. 200850
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2009 öğretim yılında Gotse Delçev Üniversitesi Filolofi Fakültesinde
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı. Bu Bölümün ilk kadrolu öğretim
üyeleri: Prof. Dr. Mariya Leontik ve Prof. Dr. Mahmut Çelik’tir.
2019/2020 eğitim yılında Mr. İvana Koteva da öğretim görevlisi olarak
çalışmaya başlamıştır. Bu hocalar dışında yenilenen yıllık
sözleşmelerle Prof. Dr. Gragi Görgiev, Prof. Dr. Oktay Ahmed, Prof.
Dr. Sevin Alil, Prof. Dr. Aktan Ago, Prof. Dr. Numan Aruç, Doç. Dr.
Refide Şaini, Mr. Ümit Süleymani, Mr. Sezen Seyfullah ders verdiler.
Bölümümüzde Türkiye’den gelen okutmanlar da hizmet
vermişlerdirler, bunların arasında:Türkiye Kültür Bakanlığı aracılığıyla
ilk gelen Dr. Sevim Hilmioğlu oldu. Diğer yıllarda Türkoloji projesi
çerçevesinde gelen hocalar: Doç. Dr. Cemal Aksu, Doç. Dr. Ramadan
Doğan, Yrd. Doç. Dr. Haluk Aydın, Dr. Fikret Yıkılmaz, Dr. Satı
Kumartaşlıoğlu Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ Gürel, Yrd. Doç. Dr. Zeki
Gürel ve Yrd. Doç. Dr. Şerife Seher Eerol’du. 2018 yılında Türkoloji
projesi artık okutman göndermez oldu dolayısıyla Türkiye’den iki yıl
bölümüze okutman gelmedi. Tekrar Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı
aracıyla 2020 akademik yılında Dr. Duygu Çağma bölümümüze geldi
ve halen bölümümzde ders vermektedir. Özellikle de Bölümümüzde
Yrd. Doç Dr. Hüseyin Özbay’ın büyük hizmeti geçmiştir. Türkiye’den
2017 yılında Ankara “Yunus Emre Enstitüsü” ve İştip “Gotse Delçev”
Üniversitesi iş birliğiyle Filoloji Fakültesi bünyesinde Türk Köşesi ve
Türkçe Dersliği açıldı. Bu dershanede Türkçe kursları yapılmaktadır.
Kursları yapan Mr. Rabia Ruşid’tir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kurulduğu günden itibaren ihtisas
kütüphanesini oluşturma gayreti içine girmiştir. İlk başlangıçta
TİKA’nın, Yapı Kredi Bankası’nın ve öğretim elemanlarının kitap
bağışlarıyla oluşmaya başlayan kütüphanede 2010–2011 eğitim yılında
Türk Dili ve edebiyatıyla ilgili 100 kitap bulunmaktaydı. Kadriye
Türkkan, Makedonya Çevirmen Birliği, Makedonya PEN Merkezi ve
Diversity (Katitsa Külavkova), Bata Press Yayın Evi (Nenad ve Filip
Batkovski), Aysu Erden, Ali Akbaş, Hüseyin Özbay, Özcan Karbulut
kütüphanemize bağışta bulunanlar arasındadır.
2011–2012 eğitim yılının ikinci yarısında Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Topluma Hizmet
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Uygulamaları dersi kapsamında öğrencilerin topladıkları kitapların
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necati Demir ve beraberindeki heyet
tarafından bizzat bölüme gelinerek hediye edilmesiyle kütüphanemiz
2000 yeni kitaba daha kavuşmuştur. Türkiye Millet Vekili Lütfi
Türkkan’da bölümümüze birçok kitap hediye etmiştir. Bölümümüzde;
Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Projesi kapsamında görev yapan her
akademisyen de mutlaka kütüphanemize kitap bağışında bulunmuştur.
TC Kültür Müsteşarlığı da her ziyaretinde mutlaka kütüphanemize
hediye olarak kitap getirmiştir. Yunus Emre Enstitüsü Üsküp’ün kitap
bağışları zaman zaman devam etmektedir. Yeni Balkan Yayınevi
çıkarttığı kitapları hediye ettiği gibi Makedonya’da yayımlanan Yeni
Balkan Gazetesi de devamlı olarak kütüphaneye gelen Türkçe süreli bir
yayın olarak dikkate değer. “Gotse Delçev” Üniversitesi Filoloji
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün üniversite kütüphanesi
dâhilinde Türkoloji kitaplığında toplam 5500 kitap bulunmaktadır.
Filoloji Fakültesinin uluslarası hakemli yıllığı 2010’dan beri
yılda iki defa yayımlanır. Bu yıllıktaki makaleler Makedonca olarak
yazılır. Yıllıkta Türk dili ve edebiyatı ile ilgili birçok makale
bulunmaktadır.
Filoloji
fakültesinin
Palimpsest
(palimpsest@ugd.edu.mk) adlı elektronik uluslararası hakemli dergisi
2016’dan itibaren yılda iki defa yayımlanmaktadır. “Palimpsest”
dergisi Makedonca, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve
Rusça olmak üzere yedi dilde yılda iki defa lengüistik, edebiyat, çeviri,
kültür araştırmaları ile ilgili yazı kabul etmektedir. Filoloji Fakültesinin
yıllığında ve “Palimpsest” dergisinde Türkoloji ile ilgili birçok makale
vardır.
Ülkemizde en seçkin üniversiteleri arasında yer alan “Gotse
Delcev”Üniversitesi bunun yanısıra pek çok üniversite ile beraber
öğrenci transferleri yapmakta ve ortaklık programları yürütmektedir.
SONUÇ
1364 yılında Kosova Meydan Savaşından sonra Sırbistan’ın
büyük bir kısmı ve Kuzey Makedonya’nın tamamı o zamanlar Osmanlı
adıyla anılan Türklerin hâkimiyeti altına girdi. Bu tarihî ilişkiler,
özellikle de Osmanlılar zamanında beş yüz yıla varan beraberlik ve bu
münasebetin maddî ve manevî kültür üzerindeki etkisinin araştırılması
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Türkçe’nin bilinmesini zarurî kılıyordu. Özellikle de bu etkinin en çok
hissedildiği alanlar olan, tarih, dil, folklor ve edebiyatın daha iyi
incelenebilmesi için bu gerekliydi. Bütün bu ihtiyaçlardan dolayı
ülkedeki Türkoloji öğretimi yapan kurumların planları bir başka
yabancı kürsü örnek alınarak değil, kendi şartları göz önünde tutularak
hazırlandı. (İsen, 1984, s. 89)
Yugoslavya’nın-Kuzey Makedonya’nın 1952’den itibaren Arap
dünyası ile siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkileri olumlu yönde gelişmeye
başladı. Bağlantısız ülkeler topluluğunun kuruluşuyla da bu ilişkiler
doruk noktasına ulaştı. Böylece, Türkçe öğrenimini kolaylaştırmak
amacıyla kurulan Arapça önem kazanarak öğrencilerin daha çok terçih
ettikleri bir kürsü haline geldi. Böylece Belgrat’ta bölüm, Türk Dili ve
Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı ve Oryantal Filoloji adı altında üç
grupta faaliyetlerini yürütür hale geldi. Öğrenciler ilk iki yıl Türkçe ve
Arapça’yı beraber okumakta, üçüncü sınıfta yine iki dili öğrenmeye
devam etmek üzere Oryantal Filolojiye ayrılmaya başladılar. Bölümde
öğrenim süresi dört yıldır. Bu dört yıl içinde öğrenim dili ve öğretilen
dil ağırlıklı olarak Çağdaş Türkçedir. Bununla birlikte Osmanlı
Türkçesi de öğretilmektedir.
1976 yılında Yugoslavya’da bugünkü Kuzey Makedonya
başkentinde kurulan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ise Üsküp’te “Kiril
Metodiy” Üniversitesi “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi bünyesinde
olmuştur. Bölüme 1976 yılından beri hiç kesintisiz Türkiye’den
akademik eleman desteği devam etmiştir.
Kuzey Makedonya’da 2009/2010 yılında İştip “Gotse Delçev”
Üniversitesi Filoloji Fakültesi bünyesinde kurula son Türkoloji Bölümü
sayılmaktadır. Bu bölümün misiyonu Türk kültürünün temel unsurları
olan Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya
konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde edilen bilgileri
toplumla paylaşmak; Makedonya'nın çok yönlü kültür yapısına sahip
çıkmak, diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol
oynamak; alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmek,
Makedonya Türkleri ve diğer milletler arasında bilim ufkunu
genişleterek bilim, sanat ve kültürün K.Makedonya toplumunda en
kalıcı şekilde yerleşmesine yardımcı olmak. Evrensel boyutta bilgi
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üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine
katkıda bulunmaktır.
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AZERBAYCAN’DA TÜRKOLOJİNİN KISA TARİHİ
Ramiz ASKER*

Giriş
Türkoloji, Türklerin dili, edebiyatı, tarihi, coğrafyası, folkloru,
etnografisi, dinî, maddi ve manevi kültürünü öğrenen beşeri
disiplinlerin mecmusudur. XVII. yüzyıla ait bazı Türkçe-Farsça ve
Farsça-Türkçe sözlükleri Azerbaycan’da yapılan ilk Türkoloji tetkikleri
sayabiliriz. Bu sözlüklerden birini Mehti Han Astarabadi yazmıştır. 170
sayfalık bu eserin mukaddemesinde Türkçenin grameri üzerine geniş
bilgi verilmiştir. 1794’te Mehti Tebrizi tarafından kaleme alınmış başka
bir eser de sunuş, gramer ve sözlükten oluşmaktadır.
1.Türkolojinin Teşekkülü ve Gelişim Seyri
Kuzey Azerbaycan’ın Rusya’ya ilhakından sonra (1828)
Şarkiyat ve Türkoloji tarihinde derin izler bırakan bilim adamları
yetişmiştir. Onlardan birisi ve en ünlüsü Mirza Kazım Beydir (18021870). Mirza Kazım Bey yalnız Rusya çapında değil, bütün Avrupa’da
en tanınmış dilci, edebiyatçı, coğrafyacı, tarihçi, İslam dini uzmanı ve
tercüman, Türk, Arap, Fars, İngiliz, Fransız, Alman ve İvri dillerinde
mükemmel konuşan ve yazan ender kişilerdendi. V.V. Barthold’un
isabetli ifadesiyle, Mirza Kazım Bey ‘Rus şarkiyat ilminin
kurucusu’ydu. Dilcilik ve tarih alanında yazdığı muhteşem eserlerine
göre Rusya Bilimler Akademisi tarafından üç kez Demidov Ödülü’ne
layık görülmüştür.
Yetenekli tercüman, 1829’da Saadi’nin meşhur Gülistan eserini
Farsçadan Rusçaya, 1842’de Kuran’ı Arapçadan Fransızcaya
çevirmiştir. 1839’da ‘Türk-Tatar Dilinin Grameri’ni, 1846’da ‘TürkTatar Dilinin Genel Grameri’ni kaleme almıştır. Mirza Kazım Bey’in
bütün eserleri bilimsel değerini ve güncelliğini hala korumaktadır. [16,
s.116-132]. Türkoloji tarihinde Mirza Kazım Bey, ünlü Divanü Lugat*
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it Türk yazarı Kaşgarlı Mahmut’tan (XI. yy) sonra ikinci büyük
dilcimizdir.
Mirza Kazım Bey’i müteakiben Çarlığın açmış olduğu Rus-Tatar
okulları için bazı ders ve okul kitapları, Mirza Abul-Hasan Bey
Vezirov’un ‘Tatar-Azerbaycan Lehçesi’ (1861) ve Mirza Muhammed
Afşar’ın ‘Fenni-Sarfi-Türki’ (Türkçenin Grameri) kitapları
yayınlanmıştır. Bu kitaplarda Türkçenin fonetiği, morfolojisi ve
sentaksı üzerine değerli bilgiler sunulmuştur.
1899’da ünlü yazar ve devlet adamı Neriman Nerimanov ‘Türk
Azerbаycan Dilinin Muhtasar Sarf-Nahvi’ ve ‘Ruslar İçin Türkçe
Kendin Öğren’ kitaplarını, 1902’de yetenekli yazar Sultan Mecit
Ganizade ‘Türk Kafkas Azerbaycan Lehçesi’ kitabını okurlara takdim
etmiştir. Son kitabın 20 yılda 6 baskısı gerçekleşmiştir. Tanınmış
öğretmen İslam Bey Kabulov’un ‘Kavaidi-Lisani-Türki’ (Türkçenin
Kuralları) kitabı da yerel aydınlarca rağbetle karşılanmıştır.
Gafur Reşat Mirzazade ve Mehmet Sadık Ahundzade’nin birlikte
yazdıkları ‘Rehber-i Sarf’ (Gramer Kılavuzu) 1910’da yayınlanmış ve
büyük ilgi görmüştür. Kitap 1918’de yeniden basılmıştır. [16, s. 132150].
Bir bilim alanı olarak gerçek Türkoloji, Azerbaycan’da XX.
yüzyılın 20’li yıllarından itibaren, yani Bakü Devlet Üniversitesi’nin
kurulmasından (1919), burada Şarkiyat ve Edebiyat fakültelerinin
açılmasından
sonra
gelişmeye
başlamıştır.
Azerbaycan’ın
sovyetleşmesiyle (1920) ülkede çeşitli bilim dallarında, dilcilik ve
türkolojide büyük hamleler yapılmıştır. İlk iş olarak pratik (ve aynı
zamanda politik) karakterli sorunlar çözülmüş, okullar ve üniversiteler
açılmış, buralarda Türk dili bölümleri ve kürsüleri kurulmuş,
programlar tertip edilmiş, kitaplar yazılmış, imla ve terim sorunları,
Arap alfabesinden Latin harflerine geçiş konusu gündeme getirilmiş,
okur-yazar kursları açılmıştır. Fakat ilmî bünye ve kadro yetersizliği
yüzünden bu atılımlar beklenen sonucu vermemiştir. Bu bağlamda
1923’te Bakü’de Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbu Cemiyeti
kurulmuştır. Ülkenin temel ilmî kurumu olan bu cemiyetin bünyesinde
tarih, etnografi, türkoloji bölümleri, dil, edebiyat, sözlük, uygulamalı
sanat, tiyatro, müzik komisyon ve alt komisyonları kurulmuş,
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araştırmalara başlanılmıştır. Bilim hayatını canlandırmak için
Rusya’daki ve diğer ülkelerdeki bilim merkezlerinde ve üniversitelerde
çalışan ünlü şarkiyatçı ve dilciler, N.Y. Marr, V.V. Barthold, İ.İ.
Meşçaninov, A.E. Samoyloviç, A.O. Makovelski, G. Jüze, E.E. Bertels,
B. Çobanzade, A. Gubaydullin, İ. Hikmet, M.F. Köprülüzade gibi
uzmanlar Bakü’de çalışmaya davet edilmişlerdir.
İşte o sıralarda genel Türk dilciliği bakımından ilk bilimsel
gramerler yazılmıştır. 1924’te İsmail Hikmet’le Abdullah Şaik’in
ortaklaşa yazdıkları ‘Türkçe Sarf-Nahiv’ ve 1929’da Bekir Çobanzade
ile Ferhat Ağazade’nin kaleme aldıkları ‘Türk Grameri’ bunların en
iyilerindendir.
15 Ekim 1925’te Moskova’da Sovyetler Birliği şarkiyatçılarının
özel toplantısı yapılmış, ülkenin bütün türkologlarının katılımıyla Türk
halklarının Latin alfabesine geçmeleri konusunu görüşmek üzere
Bakü’de kurultay düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Kurultayı
gerçekleştirmek SSCB Şarkiyatçılar Cemiyeti’ne ve Azerbaycan’ı
Tetkik ve Tetebbu Cemiyeti’ne bırakılmıştır.
26 Şubat-6 Mart 1926 tarihleri arasında Bakü’de düzenlenen I.
Türkoloji Kurultay SSCB Türk halklarının siyasi, ilmi ve kültürel
hayatında mühim bir aşama teşkil etmiştir. Sayım komisyonunun
verdiği bilgilere göre kurultaya katılan 131 delegeden 93’ü Türk, 38’i
de Kuzey Kafkasya halkları temsilcileri, SSCB ve Ukrayna Bilimler
Akademisi’nden, SSCB Şarkiyatçılar Cemiyeti’nden ve yurtdışından
davet edilmiş (Türkiye’den üç, Almanya’dan iki, Avusturya ve
Macaristan’dan birer kişi) uzman ve misafirlerdi. Delegeler arasında
tek bir bayan (Azerbaycan’dan öğretmen Ayna Sultanova) vardı. [11,
s. 498].
İstatistiklere göre, kurultayda 14 konuda (Türklerde dil, tarih ve
etnografinin çağdaş durumu, Türk dillerinin kendi aralarında, Moğol,
Tungus, Fin-Ugor ve Yafetik dillerle olan akrabalığı, terim, imla, edebi
dil, alfabe konuları, SSCB’de Türkoloji kurum ve kuruluşlarının
teşekkülü ve en yakın görevleri ve başka konularda) 17 oturum
yapılmış, 37 rapor dinlenilmiştir. Raporlardan 5’i tarih ve etnografi, 2’si
edebiyat, 7’si dil, 7’si alfabe, 6’sı imla, 2’si kültür, 5’i terminoloji, 3’ü
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de Türkçenin öğretim yöntemleri konusuna ayrılmıştır. [18, 571 s.; 8,
276 s.].
Görüldüğü üzere imla, terminoloji ve alfabe konuları kurultayı
meşgul eden temel temalardı. İmla konusunda Şçerba, Galimcan
İbrahimov, Jirkov, Rahimi ve Ağazade, terminoloji konusunda Bekir
Çobanzade, Zifeldt-Simumyagi, Odabaş ve Baytursun, alfabe
konusunda Yakovlev, Galimcan Şeref, Rahmanov, Ayvazov, Barahov,
İvanov, Sabakşin, Aliyev ve başka delegeler rapor sunmuş ve konuşma
yapmışlardır. Zifeldt-Simumyagi terminoloji alanında dört eğilime
işaret etmiştir:
1) İslamcılar Arap-Fars terimlerinden yana tavır koyuyorlar,
2) Avrupa yanlıları daha fazla Avrupa dillerine önem veriyorlar,
3) Pantürkistler genelde İstanbul lehçesine yöneliyorlar,
4) Halkçılar canlı halk dilini tercih ediyorlar.
Raporcu, bu eğilimlerden sonuncuyu daha doğru bulmuştur. [11, s.
247].
Alfabe konusunda Galimcan Şeref dışında herkes Arap
alfabesine karşı Latin alfabesini savunmuştur. Çarlık döneminde
misyonerlik ve Ruslaştırma politikasıyla ilişkili bulunduğu için Kiril
(Rus) alfabesi bu bağlamda bahis konusu olmamıştır. Galimcan Şeref
başka alfabelere nazaran Arap hurufatıyla okuma hızının % 26, yazma
hızının %32 daha üstün olmasını söylemişse de bu, durumu
değiştirememiştir. [11, s. 284-417].
Sonda Dağistan delegesi Korkmasov Azerbaycan, Kafkas
Cumhuriyetleri, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Dağistan,
Yakutistan, Kuzey Kafkasların Karaçay, Balkar, Kabarda, İnguş,
Çeçen, Adık, Çerkes, Osetin Özerk Bölgeleri ve Kuzey Kafkasya’daki
Türkmen Özerk Bucağı temsilcileri adına bir karar tasarısı önermiştir.
101 delege Latin alfabesi lehinde, 7 delege Arap alfabesi lehinde oy
kullanmış, 9 delege çekinser kalmıştır. [11, s. 417-419]. Bu konu Türk
halklarının iç meselesi olduğu gerekçesiyle Rus bilginleri oylamaya
katılmamayı tercih etmişlerdir.
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Kurultay, ilerisi için bağlayıcı olmayan bazı kararlar almış, II.
Kurultayın 2 yıl sonra Özbekistan’ın Semerkant kentinde
düzenlenmesini önermiştir. Kurultayı Sovyetler Birliği, komşu
Müslüman ülkeler ve dünya çapında ileri bir adım olrak niteleyen Prof.
Bekir Çobanzade şöyle yazmıştır: ‘Bugüne değin Doğunun
cehaletinden yararlanan Batılı emperyalistlerin elinde istismar aracı ve
sömürge politikası olan Türkoloji bundan sonra... enternasyonelizme
doğru yeni bir adım olarak beşer medeniyeti tarihinde kendi yerini
alacaktır. Yeni alfabenin kabülü sayesinde Türkler Avrupa kültür
ailesine dahil oldular ... Türk-Tatar halkları Doğu’da Sovyetler
Birliği’nin kültürel devrimsel ilkelerinin iletilmesinde rol alacaklardır’
[10, s. 37-50].
Kurultay, Latin alfabesine geçiş konusunda Azerbaycan’ın
tecrübesini Sovyetlerin başka cumhuriyet ve bölgelerinde
uygulanmasını önermiş ve bunun için Yeni Türk Alfabesi Merkez
Komitesi’ni kurmuştur. İşbu komite 1927’de Bakü’de toplanarak 34
harften oluşan ortak Türk Latin alfabesini kabul etmiş ve o tarihten
itibaren Latin alfabesine geçiş süreci başlanmıştır. 7 Ağustos 1929’da
SSCB Merkez Yürütme Kurulu ve Bakanlar Kurulu özel bir karar
alarak gazete ve dergilerin, yayınevleri ve okulların Latin alfabesine
geçmelerini sağlamış, poligrafi, daktilo, telgraf, stenografi ve başka
teknik sorunların çözümüne el atmıştır. Sovyetler açısından en büyük
kazanım ülkenin geleneksel İslam kültüründen ve Arap alfabesinden
koparılması ve baştan başa ateistleştirilmesi olmuştur.
1928’te Türkiye, 1930’da Tuva Halk Cumhuriyeti Latin
alfabesine geçmiştir [17, 486+87 s.; 15].
1939’da Sovyet Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesi ve
SSCB Bakanlar Kurulu ortak kararıyla üç ay zarfında Latin
alfabesinden Kiril alfabesine geçilmiştir. Bunun için ilginç bir gerekçe
sunulmuştur: ‘SSCB halklarının kültür düzeyinin yükselmesiyle Latin
alfabesi dillerin gelişim ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmıştır.
Latin alfabesi büyük Rus halkının kültürüne yaklaşmanın tüm
koşullarını sağlayamamıştır’.
1991’den sonra ortaya çıkan bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde
Latin alfabesinin ihyası uğruna hareket başlamıştır. Şu anda
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Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan, bir ay önce de Kazakistan
Latin alfabesine geçmiştir. Kırgızistan’da bu konu ara sıra gündeme
gelmektedir. Rusya Federasyonu’ndaki Türk asıllı otonomiler bunu
Rusya Cumhurbaşkanı’nın vetosu yüzünden yapamıyorlardır.
1929’da Tetkik ve Tetebbu Cemiyeti, Bilimsel Tetkikat
Enstitüsü’ne çevrilmiş, 1932’de onun bünyesinde SSCB Bilimler
Akademisi’nin şubesi, 1945’te Azerbaycan Bilimler Akademisi
kurulmuştur. 2001’de Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi adını alan
bu kurumun enstitü ve şubelerinde şu anda 10 binden fazla bilim adamı,
2.600 doktor, 200 civarında asıl üye ve yedek üye çalışmaktadır. [9, 364
s.].
1932’de Baku’de kurulan Dil, Edebiyat ve Güzelsanatlar
Enstitüsü, 1945’te bağımsız Dilcilik Enstitüsü’ne çevrilmiş, 1951’de
Edebiyat Enstitüsü’ne birleştirilmiş, 1969’da yeniden bağımsız
olmuştur. Şu anda enstitüde çağdaş Azerbaycan dili şubesi, dil tarihi ve
lehçeler şubesi, kuramsal dilcilik, uygulamalı dilcilik şubeleri, Türk
dilleri, Hint-Avrupa, eski diller ve kültürler şubeleri, sosyo-linguistik
ve dil politikası şubesi, bilgisayar dilciliği ve monitoring şubesi faaliyet
göstermektedir.
Enstütü 1970’den ‘Sovyetskaya Türkologiya’, 1992’den
‘Türkologıya’ adını taşıyan dergi yayınlamaktadır. Azerbaycan, Türk,
Rus ve İngiliz dillerinde ilmi makaleler basan dergi şu anda dünyadaki
belli başlı Türkoloji merkezlerine gönderilmektedir. [2; s. 49-57].
2.Bilim Ekolleri
Azerbaycan Türkoloji tarihinde ünlü bilim adamları çoktur, fakat
onlardan bir kısmının ekolü yoktur veya oluşamamıştır. Bunun
nedenleri arasında ilk sırada 30’lu yılların politik baskı ve katliamları
gelmektedir. O yıllarda bütün ünlü dilciler sürülmüş, hapse atılmış veya
kurşuna dizilmiş, sonuçta kuşaklar arasında bilimsel irtibat kopmuştur.
Hocalarının ilmi çalışmalarını devam ettirmek ve geliştirmek şöyle
dursun, onların adlarını çekmek, eserlerine atıflar yapmak dahi
tehlikeliydi. Ona göre de öğrencileri bazı hocalardan yüz çevirmek
zorunda kalmışlardı. Sonra 1941-1945 Alman-Sovyet savaşı her şeyi
arka plana atmıştır. Katledilmiş dilcilerin 60’lı yıllarda vuku bulan iade60
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i itibarı da Sovyet politikasına duyulan güvensizlik yüzünden durumu
kurtaramamıştır. Çünkü Samedağa Ağamalıoğlu dışında Türkoloji
Kurultayı’na katılan Sovyet vatandaşı hiçbir delege kendi eceliyle
ölmemiştir. Türk olsun olmasın, hepsi genelde pantürkist suçlamasıyla
kurşuna dizilmiştir. Bunların arasında Rus Samoyloviç, Eston ZifeldSimumyagi, Barahov, Cebiyev gibi Türk olmayan bilginler de vardı. Bu
konuda son yıllarda bazı kitaplar kaleme alınmıştır [1; 7, 296 s.; 13,
551 s.; 14, 496 s.].
Bu bilginler arasında Prof. Dr. Bekir Çobanzadenin (18931937) özel bir yeri vardır. İlk Avrupa diplomalı dilcimiz olan Bekir
Çobanzade, Kaşgarlı Mahmut’tan (XI. yy) ve Mirza Kazım Bey’den
(XIX. yy) sonra son bin yılda yetişen üçüncü büyük dilcimizdir. O,
1924’te Bakü’ye gelmiş, Bakü Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi’nin
dekanı, Türk Dili ve Edebiyatı kürsüsü başkanı, terminoloji komisyonu
başkanı, Taşkent, Buhara ve Fergana yüksek okullarında kürsü başkanı
ve hoca olarak çalışmış, I. Türkoloji Kurultayı’nın hazırlanmasında ve
düzenlenmesinde büyük çaba harcamıştır.
Bekir Çobanzade Azerbaycan Sovyet dilciliğinin temelini atmış,
‘Türk-Tatar Dilciliğine Medhal’, ‘Türk Grameri’, ‘Türk-Tatar
Diyalektolojisi’ gibi güncelliğini hala koruyan 200 kadar ilmi eser
kaleme almıştır. 2007’de Bakü’de Azerbaycan Milli Bilimler
Akademisi tarafından beş ciltte ‘Seçilmiş Eserleri’ yayınlamıştır. Aynı
zamanda iyi bir şair ve yazar olan B. Çobanzade’nin ‘Seçilmiş
Şeirleri’(2011) ve ‘Seçilmiş Bedii Eserleri’ (2012) tarafımdan
yayınlanmıştır.
B. Çobanzade genç dilci kadroların yetişmesine büyük emek
vermiş, M.A. Dadaşzade, M. Hüseyinzade, E. Demircizade, F.
Kasımzade, M. Şiraliyev, E. Cafer gibi bilim adamları onun
yönetmenliği altında tezlerini yazmış, araştırmalarını yapmışlardır. Bu
bağlamda gerçek bilimsel ekol kurmuş tek kişi olarak Bekir
Çobanzade’yi gösterebiliriz. Diğerleri gerçek ekol başında değil,
yalnızca enstitünün, fakültenin, şubenin, kürsünün, laboratuvarın
başında bulunduğu için büyük bilim adamı sayılıyor. İşte bu yüzden
ünlü bilgin çok, fakat korifey yok diyorlar.
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Başka bir ünlü bilim adamı Özbek asıllı Türkolog Halit Sait
Hocayev’di (1888-1937). İstanbul Üniversitesi’ni bitirdikten (1918)
sonra Azerbaycan’a gelen Hocayev Bakü’de ve Gence’de lise ve
yüksek okullarda çalışmış, Türkoloji Kurultayı’nın düzenlenmesinde
etkin rol almıştır. 12 dili mükemmel bilen Halit Sait, ünlü Divanü
Lugat-it-Türk’ü ilk defa Azerbaycan Türkçesine çevirmiş, ‘Türkçenin
Tarihi Grameri’, ‘Türkistan Tarihinin Kısa Özeti’, ‘Orhun
Abideleri’nin Açıklamalı Tetkiki’ eserlerini, Türk, Özbek, Kazak
Türkçelerinin karşılaştırmalı gramerini, sentaksis ve uslubiyat üzerine
kitaplar yazmıştır. Eserlerine Sovyet gizli servislerince el konmuş,
mahvedilmiştir.
Kemal Abdulla (1950) – ünlü dilci, yazar, Azerbaycan Milli
Bilimler Akademisi (AMBA) asıl üyesi, 2000-2014 yıllarda Slav
Üniversitesi rektörü, şu anda Diller Üniversitesi rektörü. Genel
araştırma alanı destanlar, sentaksis ve genel dilciliktir. Başlıca eserleri:
1. Azerbaycan Dilinde Sade Cümle Sentaksinin Sorunları. Bakü:
Elm, 1983, 108 s.
2. Gizli Dede Qorqud. Bakü: Yazıçı, 1991, 147 s.
3. Gizli Dede Korkut (Türkçe çeviri: Kerime Üstünova). Bursa:
1995, 152 s.
4. Gizli Dede Korkut (Türkçe çeviri: Ali Duymaz). İstanbul: 1997,
222 s.
5. Azerbaycan Dili Sentaksinin Kuramsal Sorunları. Bakü: 1998,
281 s.
6. Sır İçinde Destan veya Gizli Dede Qorqud-2. Bakü: 1999, 288 s.
7. Gizli Dede Korkut. (Rusça). Bakü: Mütercim, 2006, 346 s.
8. Parlons Azerbaïdjanais
L’Harmattan, 2008, 234 p.

(avec

Michel

Malherbe). Paris:

9. Mitten Yazıya veya Gizli Dede Qorqud. Bakü: 2009, 376 s.
10. Das «Nibelungenlied» und «Das Buch des Dede Korkut»:
sprachwissenschaftliche Beiträge zum ersten interkulturellen
Symposium in Baku, Aserbaıdschan, 2009 (mit Hendrik Boeschoten,
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Sieglinde Hartmann, Uta Störmer-Caysa). Wiesbaden: Reichert Verlag,
2011, 182 s.
Feridun Ağasıoğlu (1947) – ünlü dilci, Türkolog. Etimoloji ve
morfonoloji konularını tetkik etmekte, son dönemlerde Türk halklarının
etnogeneziyle uğraşmaktadır. Altay teorisine karşı Urmiye teorisini
ileri sürmüştür. Belli beşlı eserleri:
1. Azerbaycan Dilinin Morfonologiyası. Bakü:1988.
2. Morfonolojik Rekonstrüksiyon ve Etimoloji. İzmir: 1993.
3. Azer Halkı. Bakü: Çaşıoğlu, 2000, 320 s.
4. Kadim Türk Eli. Saka-Qamer Boyları. Bakü: Çıraq, 2006, 128 s.
5. Etrusk-Türk Bağı. Bakü: Qismet, 2011, 178 s.
s.

6. Taşbaba. Türkün Taş Belleği. Bakü: Herbi neşriyyat, 2013, 143

7. Azerbaycan Türklerinin İslamakadar Tarihi. Dokuz Bitik: Tarihi
Kaynaklar. I. Bitik. Bakü: Ağrıdağ, 2014, 367 s.
8. Azerbaycan Türklerinin İslamakadar Tarihi. Dokuz Bitik: Tarihi
Coğrafya. II. Bitik. Bakü: Ağrıdağ, 2014, 280 s.
9. Azerbaycan Türklerinin İslamakadar Tarihi. Dokuz Bitik:
Azerbaycanda Kurulan Kadim Devletler. III. Bitik. Bakü: Ağrıdağ,
2014, 511 s.
Ağamusa Ahundov (1932-2015) – Prof. Dr., AMBA asıl üyesi,
Devlet ödülü hamili, uzun süre Bakü Devlet Üniversitesi’nde kürsü
başkanı, dekan, Dilcilik Enstitüsü müdürü görevlerinde bulunmuştur.
Genel dilcilik ve fonetik alanlarını tetkik etmiştir. Temel eserleri:
s.

1. Azerbaycan Dilinin Fonemler Sistemi. Bakü: Maarif, 1973, 302
2. Azerbaycan Dilinin Tarihi Fonetiği. Bakü: 1973, 112 s.
3. Muasır Azerbaycan Dilinin Fonetiği. Bakü: Maarif, 1984, 390 s.
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4. Genel Dilcilik (Dilciliğin Tarihi, Nazariyesi ve Metotları). Bakü:
Maarif, 1988, 260 s.
5.
Tevfik Hacıyev (1936-2015) – Prof. Dr., AMBA asıl üyesi, TDK
şeref üyesi, Bakü Devlet Üniversitesi’nde kürsü başkanı, Dilcilik
Enstitüsü müdürü olmuştur. Murat Acı’nın bazı eserlerini ve ibn
Mühenna sözlüğünü çevirmiştir. Temel eserleri:

1. Azerbaycan Edebi Dili Tarihi. Bakü: 1976, 155 s.
2. XX Asrın Evvellerinde Azerbaycan Edebi Dili. Bakü: Maarif,

1977, 188 s.
s.

3. Azerbaycan Edebi Dili Tarihi, II. hisse. Bakü: Maarif, 1987, 293
4. Şiirimiz, Nesrimiz, Edebi Dilimiz. Bakü: 1990, 360 s.
5. Dede Qorqud: Dilimiz, Düşüncemiz. Bakü: YНЕ, 1999, 213 s.

Muhtar Hüseyinzade (1900-1985) – Prof. Dr., Devlet ödülü
hamili, Bekir Çobanzadenin talebesi. Dilciliğin fonetik, morfoloji,
terminoloji alanlarında derin izler bırakmıştır. Eserleri:
1. Muasır Azerbaycan Dili. Bakü: 1954, 242 s.
2. Muasır Azerbaycan Dili. Bakü: 1959, 453 s.
3. Muasır Azerbaycan Dili. I cild. Bakü: 1963, 270 s.
4. Muasır Azerbaycan Dili. II cild. Bakü: 1973, 355 s.
5. Muasır Azerbaycan Dili. III cild. Bakü: 1983, 319 s.
Ebdülezel Demirçizade (1909-1979) – Prof. Dr., AMBA yedek
üyesi, Devlet ödülü hamili, 40 yıl Bakü Devlet Üniversitesi’nde ve
Pedagojik Üniversite’de Azerbaycan dili kürsüsü başkanı olarak
çalışmıştır. 20’den fazla kitap yazmıştır. İşte bazıları: Azerbaycan Dili
Tarihi Hülasaları (1938), Azerbaycan Dilinin Tarihi (1948),
Azerbaycan Edebi Dilinin İnkişaf Yolları (1959), Kitab-i Dede Qorqud
Destanlarının Dili (1959), Azerbaycan Dilinin Uslubiyatı (1962),
Azerbaycan Dilinin Tarihi Grameri (1967), Azerbaycan Dili Orfo64
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epiyasının Esasları (1969), Azerbaycan Edebi Dili Tarihi (II. hisse,
1979).
Afad Kurbanov (1929-2009) – Prof. Dr., AMBA yedek üyesi.
Pedagojik Üniversiteler için ilk ders kitaplarını yazmış, antropoloji ve
onomastik alanlarında araştırmalar yapmıştır. Onun Ümumi Dilcilik
Meseleleri (1972), Dilçiliyin Sistemi (1975), Dilciliyin Tarihi (1976),
Umumi Dilcilik (2 cilt, 2004, 2010), Azerbaycan Onomastiği (1986),
Azerbaycan onomalogiyası Meseleleri» (1986), Azerbaycan dilinin
onomalogiyası (1988) kitapları meşhurdur.
Gazanfer Kazımov (1937) – Prof. Dr., tanınmış dilci, Türkolog.
Sentaksis, tarihi gramer, Sümer-Türk dil ilişkilerini araştırmaktadır.
Seçilmiş eserlerinin 10 ciltliğini yayımlamıştır. Temel eserleri:
1. Müasir Azerbaycan dili. Sintaksis. Bakü: Ünsiyyet, 2000, 496 s.
2. Azerbaycan Dilinin Tarihi. En Kadim Devirlerden XIII. Asra
Kadar. Bakü: 2003.
3. Homer’in Poemleri ve Kitab-i Dede Qorqud. Bakü: Tehsil, 2006,
80 s.
4. Seçilmiş Eserleri. I, II, III cildler. Bakü: Nurlan, 2008.
5. Seçilmiş Eserleri. IV, V, VI, VII, VIII cildler. Bakü: Nurlan, 2009.
6. Seçilmiş Eserleri. IX, X cildler. Bakü: Nurlan, 2010.
Ebülfez Recebli (1936) – Prof. Dr., ünlü dilci, Türkolog.
BDT’te en verimli bilgin. 50 civarında kitap, 200 makale, 20 program
yazmıştır. Genel (kuramsal) dilcilik, Türk, İngiliz, Talış dilleri, OrhunYenisey yazıtları alanında araştırmalar yapmıştır. Belli başlı eserleri:

1.

Orxon-Yenisey Abideleri. Bakü: Yazıçı, 1993, 345 s.

2.

Göktürk Dilinin Morfologiyası. Bakü: 2002, 471 s.

3.

Göktürk Dilinin Sentaksisi. Bakü: Nurlan, 2003,630 s.

4.

Göktürk Dilinin Leksiği. Bakü: Nurlan, 2004, 428 s.

5.

Göktürk Dilinin Fonetiği. Bakü: Nurlan, 2004, 416 s.

6.

Kadim Yürk Yazısı Abidelerinin Dili. I, Bakü: Nurlan, 2006,

479 s.
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7.

Kadim Türk Yazısı Abidelerinin Dili. II, Bakü: Nurlan, 2006,

8.

Azerbaycan dilçiliyi. Bakü: Nurlan, 2007, 415 s.

9.

Kadim Türk Yazısı Abideleri. I, Bakü: Nurlan, 2009, 561 s.

647 s.

10. Kadim Türk Yazısı Abideleri. II, Bakü: Nurlan, 2009, 461 s.
11. Kadim türk Yazısı Abideleri. III, Bakü: Nurlan, 2010, 661 s.
12. Kadim Türk Yazısı Abideleri. IV, Bakü: Nurlan, 2010, 499 s.
Yusuf Seyidov (1929-2013) – Prof. Dr., Son Gramerci
lakabıyla meşhur dilci. 1952’de Bakü Devlet Üniversitesi’ni bitirmiş ve
61 yıl burada çalışmş, 49 yıl kürsü başkanı olmuştur. Kuramsal ve
uygulamalı dilcilik konularında 30 kitap yazmıştır. Seçilmiş Eserlerinin
15 ciltliğini yayına hazırlamış, bunlardan 10 cildi sağlığında basılmıştır.
Belli başlı eserleri:
1. Azerbaycan Edebi Dilinde Söz Birleşmeleri. Bakü: Maarif,1966,
340 s.
2. Muasır Azerbaycan Dili. Sentaksis. Bakü: Maarif, 1972, 476 s.
(şerikli).
3. Azerbaycan Dili. Bakü: Maarif, 1978, 288 s.
4. Müasir Azerbaycan dili. Sentaksis. Bakü: Maarif, 1985, 467 s.
5. Azerbaycan Dili. Bakü: Maarif, 1987, 288 s.
6. Sözün Hikmeti. Bakü: Yazıçı, 1989, 485 s.
7. Azerbaycan Dilinin Grameri. Morfologya. Bakü: 2002, 370 s.
Memmedağa Şiraliyev (1909-1991) – Prof. Dr., AMBA asıl
üyesi, Devlet ödülü hamili, Azerbaycan dilciliğinde diyalektolojinin
kurucusu. Uzun yıllar Dilcilik Enstitüsü müdürü ve Sovyetskaya
Türkologiya Dergisi genel yayın yönetmeni, Sofya Üniversitesi’nde
Türkoloji kürsüsü başkanı olmuş, Varşova ve Krakov Üniversitelerinde
Türkçe hocalığı yapmıştır. Orta Asya, Kuzey Kafkas ve İdil-Ural
bölgesinden 60 civarında araştırma görevlisinin doktora tezini
yönetmiştir. Azerbaycan Dialektologiyasının Esasları (1962, 424 s.),
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Bakü Diyalekti (1957, 225 s.), Azerbaycan Dilinin Grameri kitaplarını
yazmıştır.
Ferhat Zeynalov (1929-1984) – Prof. Dr., ünlü Türkolog. Bakü
Devlet Üniversitesi’nde Türkoloji kürsüsünün kurucusu, Türkolojiye
Giriş, Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri, Eski Türk Yazıtları
derslerinin programlarını hazırlamıştır. Temel eserleri:
1. Azerbaycan Dilinin Gramerı. Bakü: 1960.
2. Muasir Türk Dillerinde Koşmalar. Bakü: 1964.
3. Türk Dillerinin Mukayeseli Grameri. I. hisse. Bakü: 1974, 142 s.
4. Türk Dillerinin Mukayeseli Grameri. II. hisse. Bakü: 1975, 131.
5. Kadim Türk Yazılı Abideleri. Bakü: 1980, 96 s.
6. Türkologiyanın Esasları. Bakü: Maarif, 1981, 348 s.
7. Kitab-i Dede Qorqud. Bakü: Yazıçı, 1983.
3.Bazı İstatistikler
Türkçenin ortak eserleri olan Orhun-Yenisey Yazıtları’nın ve
Divanü Lugat-it-Türk’ün tetkiki Azerbaycan Türkolojisinde önemli yer
tutmaktadır. Orhun-Yenisey Yazıtları’nın araştırılması 1924’te Bekir
Çobanzade’nin ‘Türk-Tatar Dilciliğine Medhal’ eseriyle başlanmış,
fakat bilimsel ortamı kasıp kavuran 1937 katliamı yüzünden bu abideler
sessiz yasak alanına girmiştir. Yalnız 1967’de A.Şükürlü ve A.
Muharremov’un ‘Kadim Türk Yazılı Abideleri’nin Dili’
yayınlanmıştır. Bunu Y. Memmedov’un ‘Orhun-Yenisey Abideleri’nde
Adıllar’ (2 hisse, 1978, 1981) eseri takip etmiştir. Daha sonra E.
Recebli’nin yukarıda bahsi geçen eserleri, K. Abdullayeva’nın ‘Kül
Tegin Abidesi’ (2007) ve G.Veliyeva’nın ‘Kadim Türk Dili’ (2008)
kitapları çıkmıştır [3, s. 28-30].
Son yıllarda AMBA asıl üyesi Ebülfez Amanoğlu, Orhon
Yazıtları üzerine kitaplar ve makaleler kaleme almıştır. Bunlardan
bazıları:
1.Kadim Türk Abidelerinin Sentaksisi. Bakü: 1992, 92 s.
2. Kadim Türk Abideleri Sözlüğü. Bakü: 1994, 190 s.
3. Orxon-Yenisey Abidelerinde Fiilin Tesriflenmiyen Şekilleri. Bakü:
1997, 142 s.
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4. Kadim Türk Onomastiğinin Leksik-Semantik Sistemi. I cild, Bakü:
Elm, 2001, 130 s.
5. Kadim Türk Onomastiğinin Leksik-Semantik Sistemi. II cild,
Bakü: Elm, 2001, 208 s.
6. Orxon-Yenisey Abidelerinde Toponim ve Etnonimler. Bakü: 2006,
130 s.
7. Kadim Türk Onomastiği. Bakü: 2007, 186 s.
2000’li yıllarda Prof. Dr. Yadigar Aliyev bu konularda bazı
enteresan eserler yazmıştır:

s.

1. Kadim Türk (Runik) Yazılı Abidelerinin Dili. Masterler için
proqramı. Bakü: 2002.
2. Kadim Türk (Runik) Yazılı Abidelerinin Dili. Masterler için
metodik gösterge. Bakü: 2002.
3. Kadim Türk (Runik) Yazılı Abidelerinin Dili. Bakü: Nurlan, 2004,
182 s.
4. Kadim Türk (Runik) Yazılı Abidelerinden Orta Asırlar Türk Yazılı
Abidelerine Geçiş: Edebi Dil Normalarının Inkişafı. Bakü:
Nurlan, 2004, 190 s.
5. Orxon-Yenisey Abideleri ve Orta Asrlar Türk Edebi Dili - Türki.
Bakü: Nurlan, 2005, 173 s.
6. Kadim Türk Elifbası: Tarihi, Menşei, Teşekkülü. Bakü: 2008, 234

Bu alanda en son eser bu satırların yazarına mahsustur: Ramiz
Asker, Orhon Abideleri, Bakü: Elm ve tahsil, 2012, 272 s.
Son 50 yılda Azerbaycan’da Orhun-Yenisey yazıtları üzerine
çok sayıda kitap ve makale yazılmış, 7 Doktora, 3 Profesörlük tezi
savunulmuştur. Tezler:
1. Ebülfez Recebli, Orhon-Yenisey Abidelerinin Dili, Morfologiya
Doktora tezi, 1967.
2. Ebülfez Recebli, Orhon-Yenisey Abidelerinin Dilinde Fiil,
Profesörlük tezi, 1978.
3. Ebülfez Amanoğlu, Orhon-Yenisey Abidelerinin Dilinde Fiilin
Tesriflenmiyen Şekilleri, Doktora tezi, 1979.
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4. Ebülfez Amanoğlu, Orhon-Yenisey Abidelerinin Dilinde
Onomastik Sistem, Profesörlük tezi, 2003.
5. Yunus Memmedov, Orhon-Yenisey Abidelerinde Adıllar,
Doktora tezi, 1977.
6. Yadigar Aliyev, Lehçelerüstü Tezahür Olarak Kadim Türk
(Runik) Yazılı Abidelerinin Dili, Doktora tezi, 1999.
7. Yadigar Aliyev, Kadim Türk Edebi Dilinden Orta Asırlar Edebi
Dili Türki’ye Geçiş, Profesörlük tezi, 2011.
8. Vefa Yunusova, Orhon-Yenisey Abidelerinde Özel Adlar,
Doktora tezi, 1999.
9. Sevinç Kuliyeva, Orhon-Yenisey Abidelerinde Toponimler,
Doktora tezi, 2003.
10. Akşin Memmedov, Orhon-Yenisey Abideleri ve Azerbaycan
Dili, Doktora tezi, 2004. [5, s. 60-63)].
Ünlü dilci Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugat-it-Türk eserinin
Azerbaycan’da tetkiki çok yetersiz düzeydedir. Bunun sebepleri
arasında eserin tercümesinin Türkiye’den 60 yıl, Özbekistan’dan 40 yıl,
Kazakistan’dan 10 yıl sonra gerçekleştirilmesidir. İkinci mühim sebep
30’lu yılların dilci katliamlarıdır. Oysa ki DLT’yi 1935-37 yıllarında
Azerbaycan Türkçesine ilk kez Halit Sait Hocayev tercüme etmiş, fakat
çeviri basılmamış, çevirmen kurşuna dizilmiştir. [5, s. 43-46; 6, s. 509518]. Yalnız 2006’da DLT yeniden Azerbaycan Türkçesine [Mahmud
Kaşğari. Divanü Lüğat-it-Türk. (Tercüme eden ve neşre hazırlayan:
Ramiz Asker. Bakü: Ozan, 2006, I cild, 512 s.; II, cilt, 400 s.; III cilt,
400 s.; IV cilt, index, 752 s.,)], 2009’da ise Rusçaya çevrilmiştir
[Mahmud Kaşgarski. Divanu Lugat-it-Tyurk (Perevyol i podgotovil
Ramiz Asker = Tercüme eden ve neşre hazırlayan: Ramiz Asker). Baku:
MBM, 2009, I tom (cilt), 512 s.; II tom, 400 s.; III, tom, 400 s.]
Azerbaycan’da DLT konusunda iki yüz civarında makale (yüz
kadarı Ramiz Asker tarafından) yazılmış, 10 monografi kaleme
alınmıştır. Monografi listesi:
1. Esed Cihangir, Kadim Türk Edebiyatının Linguistik Poetikası (M.
Kaşqarlının Divanü Lüğat-it-Türk Eserindeki Bedii Numuneler
Esasında), Bakü: Elm, 2001, 168 s.
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2. Ağaverdi Halil, Türk Dillerinin Divanı Kitabında Edebi Metinler,
Bakü: 2001, 182 s.
3. Ağaverdi Halil, Eski Türk Savlarının Semiotiği, Bakü: 2006, 164
s.
4. Ramiz Asker, Mahmud Kaşğari ve Onun Divanü Lüğat-it-Türk
Eseri, Bakü: MBM, 2008, 432 s.
5. Ramiz Asker, Mahmud Kaşğarinin 1.000 Yıllık Yubilesine 1.000
bibliyografik Gösterge, Bakü: MBM, 2008, 96 s.
6. Ramiz Asker, Mahmud Kaşğarinin Divanü Lüğat-it-Türk Eseri
Üzere Bibliyografik ve Grammatik Gösterge, Bakü: MBM,
2008, 192 s.
7. Ramiz Asker, Mahmud Kaşğari ve Onun Divanü Lüğat-it-Türk
Eseri, Bakü: MBM, 2009, 532 s.
8. Ramiz Asker, Mahmud Kaşğarinin Divanü Lüğat-it-Türk
Eserinin Tedrisi, Bakü: MBM, 2010, 112 s.
9. Cahid Kazımov, XI Yüzyıllığın Tarihi Onomastik Leksikonu
(Mahmud Kaşğarlının Divanü Lüğat-it-Türk Eseri Esasında),
Bakü: Elm, 2008, 231 s.
10. Yakut Kuliyeva, Mahmud Kaşğarinin Oğuz Dünyası, Bakü:
Adiloğlu, 2010, 192 s.
Tarih boyunca toplam 5 tez savunulmuştur ki, Azerbaycan
filolojisi için çok azdır:
1. Arif Rahimov, Mahmud Kaşğarinin Divanü Lüğat-it-Türk’ü ve
Azerbaycan Dili Leksikonu, 1985, 192 s. Doktora tezi.
2. Ramiz Asker, Mahmud Kaşğarinin Divanü Lüğat-it-Türk
Eserinin Morfologiyası. 2009, 266 s. Profesörlük tezi.
3. Yakut Kuliyeva, Mahmud Kaşğarinin Divanü Lüğat-it-Türk
Eserinde Oğuz Leksikonu, 2011, 174 s. Doktora tezi.
4. Cahid Kazımov, Mahmud Kaşğarlının Divanü Lüğat-it-Türk
Eserinde Onomastik Leksikon, 2009, 24 s. (tez özeti). Doktora
tezi.
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5. Gülnare Ezizova, Mahmud Kaşğarinin Divanü Lüğat-it-Türk
Eserinde Kulinariya Leksikonu. 2014, 25 s. (tez özeti). Doktora
tezi.
Sonuç
Şu anda Azerbaycan’da Türkoloji tetkikatlar AMBA’nın Dil,
Edebiyat, Şarkiyat, Folklor, kısmen Arkeoloji ve Etnografi, Tarih ve
Elyazmalar enstitülerinde ve başka bazı birimlerinde yürütülmektedir.
Bakü Devlet Üniversitesi ve Bakü Slav Üniversitesi’nde Türkoloji
Anadilim Dalı mevcuttur, burada yaklaşık 10 Prof. Dr., 20 Doç. Dr.
çalışmaktadır. Azerbaycan Dili kürsüleri bulunan bütün üniversitelerde
Türkoloji tetkikler yürütülmektedir.
Bir konuya da parmak basalım: eski Sovyetler Birliğinde
Türkoloji genel olarak dille, seyrek olarak edebiyat ve folklorla, nadiren
tarih ve etnografiyle uğraşmıştır. Bunun dışında, tetkik olunan konular
Türk halklarının gururu haline getirilmemiş, onlar hakkında sanki
Afrika veya Dravid halklarına mahsus şeymiş gibi sessiz ve serinkanlı
konuşulmuştur.
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FARSÇADAKİ TÜRKÇE KELİMELERİN GELİŞİM
SÜRECİNE DAİR BAZI TESPİTLER
Mehdi REZAEİ*
Giriş
Dil ilişkileri ve onun sonucunda kelime alışverişi pek çok dil için
gerçekleşmiş tarihî bir olaydır. Dünya üzerinde yaşayan bir dilin diğer
dillerle geçmişte ve günümüzde irtibatta olmaması düşünülemez. Bu
durum, geniş bir coğrafyaya yayılan ve çok konuşuru olan bir dil için
daha fazla geçerlidir. Tarih boyunca, geniş bir alanda yaygın olan diller
sadece bir dil ile değil birkaç dil ile irtibatta olmuşlardır. Bu ilişki
sonucunda temasta bulunan dillerde birtakım değişiklikler ortaya
çıkmıştır. Söz konusu değişikliklerin en belirgin örneği sözcük alanında
olmuştur. Diller arasında olan etkileşim, sözcük alışverişinden öteye
gidip kelime grupları veya cümle yapısına kadar ulaşmışsa gerçekleşen
dil ilişkisi uzun zaman dilimi içinde ve derin bir şekilde tahakkuk
etmiştir.
Türkçenin yazılı metinlerine baktığımızda bu dilin ilk temasları
Çince, Soğdca, Toharca gibi dillerle olmuştur. Daha sonraki
dönemlerde yoğun bir dil ilişkisini Farsça ile yaşamıştır. Türkçenin
tarihî dil ilişkilerini dikkate aldığımızda, Farsça bu bağlamda çok
önemli bir yeri tutmaktadır. Özellikle, Türklerin uzun zaman İranî
kavimlerle iç içe yaşaması; yakın bir dinî, siyasi, kültürel münasebet
kurması; Türkçe ve Farsçanın aynı coğrafyada karışık bir durumda
yaşaması gibi konular düşünüldüğünde Türkçe ve Farsçanın bu
bağlamda seçkin bir mevkide bulunması açıkça görülmektedir.
Günümüzde Farsçada kullanılan çok sayıda Türkçe sözcüğün yanı sıra
Türkçede de var olan pek çok Farsça kökenli kelime bu gerçeğin
göstergesidir. Dil ilişkilerini tarihî yönden incelemek istersek kuşkusuz
coğrafi yakınlık en önemli etken olarak değerlendirilmektedir.

*
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Türkçe ve Farsça ilişkisi sadece sözcük alışverişinden ibaret
olmamıştır. Bu ilişki, kimi dilcilerce diğer alanlarda da görülmektedir.
Lars Johanson'un görüşüne göre Orta Farsça zamanından bu yana,
Farsça artan bir şekilde Türkçeyle birleşme noktasına doğru hareket
etmektedir. Johanson bu konuyla ilgili kendi görüşünün yanı sıra
Doerfer'in görüşüne de yer vermiştir. Doerfer'e göre, Farsça çoktandır
Türk dili tipine meyletmektedir ve bazı durumlarda hiç de Hint-Avrupa
olmayan bir görünüme sahiptir (Johanson 2007: 75). Diğer taraftan
Farsçanın Osmanlı döneminde etkili olması veya Özbek Türkçesi ile
Azerbaycan Türkçesi üzerinde bıraktığı ciddi tesirler inkar edilemez.
Bu da çok derin ve uzun bir dil ilişkisinin sonucunda gerçekleşebilir.
Türkçenin en çok sözcük verdiği dillerden biri Farsçadır.
Farsçada bulunan Türkçe unsurları genel Türk dili kapsamında
değerlendirmek gerekmektedir. Kimi unsurlar bin yıl önce
kullanılmaya başlarken kimi unsurlar ise son dönemlerde Farsçaya
girmiştir. Eski dönemlerde Farsçaya giren Türkçe kelimeler genellikle
eski biçimlerini korumaktadırlar. Örneğin oloġ (< uluġ) "ulu", ätliġ (<
atlıġ/ātlıġ) "süvari / ünlü", adak (< adaġ) "ada". Farsçada var olan bu
tür Türkçe unsurların kimi çağdaş Türk lehçelerinde değişime uğramış
şekillerini görmekteyiz. Diğer taraftan Farsçada kullanılan Türkçe
unsurları araştırırken ses ve anlam değişmelerine dikkat etmek gerekir.
Fars dilinin çeşitli kaynaklarında (farklı alanlarda hazırlanan
sözlükler, edebî ve tarihî metinler vb.) o kadar Türkçe materyal var ki
Türkçenin söz varlığını kapsamlı bir biçimde tespit etmek için
Türkçenin tarihî metinlerinin yanı sıra Farsçanın da tarihî metinlerini
dikkatle taramak faydalı olacaktır. Son iki yüzyılda yazılan Farsça
sözlükleri taradığımızda günümüz Türkçesi ve tarihî dönemlerde geçen
pek çok sözcüğü söz konusu eserlerde bulmak mümkündür. Bunun yanı
sıra İran'ın çeşitli illerinde yaygın olan diller ve lehçelerde bulunan
Türkçe materyalleri işin içine katarsak çok geniş bir sözcük hazinesinin
ortaya çıkacağı muhakkaktır. Bu da Türkçenin uzun bir süre Farsça ile
iç içe yaşadığı anlamına gelmektedir.
Farsçadaki Türkçe kelimeler, farklı dönemlerde ve farklı
lehçeler aracılığıyla bu dile girmiştir. Bu doğrultuda Türkçenin tarihî
lehçelerinin yanı sıra Oğuz Türkçesinin değişik diyalektleri rol
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oynamaktadır. Ayrıca uzun zaman İran coğrafyasında etkili olan
Çağatay Türkçesi göz ardı edilmemelidir.
Farsçadaki Türkçe Unsurlar
Bu çalışmada genel Türk dili esas alınmıştır; ancak yeri
geldiğinde çeşitli Türk lehçeleri özellikle Türkiye Türkçesine
karşılaştırma amacıyla başvurulmuştur. Farsçada bulunan Türkçe
unsurları en kapsamlı şekilde araştıran kişi, Alman Türkolog Gerhard
Doerfer olmuştur. Doerfer'in hazırladığı kapsamlı çalışmada Türkçe
unsurların yanı sıra Moğolca kelimeler de bulunmaktadır. Ancak
Doerfer kendi çalışmasında, Farsçada özellikle konuşma dilinde
kullanılan birçok Türkçe kelimeye yer vermemiştir. Farsçada bulunan
Türkçe unsurlar, diğer araştırmacıların da dikkatini çekmiştir. Konuyla
ilgili İran'da Parviz Zare Shahmarasi , Adel Ershadifard gibi araştırıcılar
eserlerini ortaya koymuşlardır. Azerbaycan'da da benzer bir eser
yazılmıştır, H. Zerinezade eserinde Farsçaya Azerbaycan Türkçesinden
geçen sözcükleri ele almıştır. Türkiye'de de konuyla ilgili birtakım
çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Tuncer Gülensoy bir makalesinde
Farsçanın yanı sıra Arapçada da bulunan Türkçe sözcükleri
değerlendirmiştir. Naile Ağbaba , Zerinezade'nin eserinden hareketle
Farsçadaki Türkçe sözcüklerin özelliklerinden bahsetmiştir. İki dilin
ilişkisi hakkında da dil bilimciler görüşlerini belirtmişlerdir. Mustafa
Balcı yayınladığı kitabında Türkçenin Farsça üzerinde etkisinden
bahsetmiştir. Süer Eker Türkçe ve Farsça ilişkilerini farklı yönlerden
incelemiş iki dil arasında tipolojik yakınlaşmalara değinmiştir. Elnaz
Maleki ise dil ve kültür etkileşimi kapsamında kaleme aldığı yazısında
bir bölümü Farsçadaki Türkçe sözcüklere ayırmıştır.
Farsçada bulunan Türkçe kelimeleri iki gruba ayırmak
mümkündür. Birinci grup halkın işlek biçimde kullandıkları
kelimelerdir, örneğin otaḳ "oda", ḳāşoḳ "kaşık", toşäk "döşek" gibi
sözcükler. İkinci grup ise genellikle sözlüklerde veya tarihî metinlerde
yer alan; ancak halkın pek bilmediği sözcüklerdir, örneğin uruġ / uruḳ
"aile, kabile", oga (< öge) "çok akıllı", äynį (< ini) "küçük erkek kardeş"
gibi kelimeler.
Farsçadaki Türkçe sözcüklerle ilgili ilginç olan şu ki Türkiye
Türkçesinde bazı durumlarda bir nesne için alıntı bir kelime
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kullanılırken aynı nesnenin Farsçadaki karşılığı Türkçedir. Örneğin
TT'de Arapçadan alınmış tabak ve tencere sözcüklerinin Farsçadaki
karşılığı Türkçe boşqab ve qablämé'dir veya TT'de yaygın olan Rumca
kökenli anahtar sözcüğünün karşılığı Farsçada açar'dır (TT'de İngiliz
anahtarı Farsçada açar Färansé olarak karşılanır). Başka bir örnek İran
ve Türkiye'de mevcut olan para birimleridir, Türk para birimi için
İtalyanca kökenli lira kullanılırken İran para biriminin adı Türkçe
tümen kelimesidir. Türkçede Farsça kökenli keş (< käşk) kullanılırken
Farsçada bir çeşit keş olan ḳäré ḳurut (< ḳara ḳurut) kullanılmaktadır.
Türkiye Türkçesinde Arapça kökenli makas kullanılırken Farsçada
Türkçe (veya Moğolca) ḳéyçi (AzT: qayçı, Kırg. kayçı, Kaz. kayşı, Bşk.
kaysı, Trkm. ġayçı < Moğ.? hayçi) kullanılmaktadır.
Türkçeden Farsçaya giren kelimeler sadece Türkçe kökenli
olmayıp bazen alıntı menşeli kelimeler de Farsçaya girmiştir. Örneğin
Türklerin Arapça bir kökten uydurdukları meşrutiyet kelimesi
Türkçeden Farsçaya giren son sözcüklerden biridir veya Yunanca bir
sözcük olan gomrok "gümrük" sözcüğü de Türkçe aracılığıyla Farsçaya
girmiştir.
Son yüzyıllarda ortaya çıkan Avrupa ilişkileri ve sanayileşme, dil
ilişkilerine de etki bırakmıştır. Bu döneme kadar daha çok doğu
dilleriyle irtibatta olan Türkçe bu sefer Avrupa dilleri özellikle
Fransızca ile temasta bulunmuştur; ancak Türkçe-Farsça ilişkisi yine
tamamen kopmamıştır. İster Anadolu Türkçesinden ister İran'da etkin
olan Türkçeden yine de Farsçaya sözcük geçmiştir. Bugün Farsçada
kullanılan yataġan/yataḳan "Bağıl devinimli iki parça arasında
sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmaya yarayan örgen", bası endüstrisi ile
ilgili olan basma "bası işi yapmak, tabetmek" ve çäkmé "çizme"
sözcükleri son dönemlerde Farsçaya geçmiştir.
Kimi durumlarda Türkçe ve Farsçada bir sözcüğün kökenini
araştırdığımızda karışık bir durumla karşılaşırız. Şöyle ki Türkçe
sözlükte Farsça belirtilen bir sözcük Farsça sözlüklerde Türkçe olarak
kaydedilmiştir. Örneğin Türkçe kaynaklarda karpuz kelimesi genellikle
Farsça ḫärbozé "kavun" sözcüğünün değişilmiş biçimi olarak
kaydedilmiştir; ancak kimi İranlı dilcilere göre ḫerbozé sözcüğü
karpuz'un değişime uğramış biçimidir (Safavi 1995: 106). Aynı durum
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perçem için de geçerlidir, bu kelime Türkçe sözlükte Farsça kökenli ve
Farsça sözlüklerde Türkçe olarak kaydedilmiştir. kötek (Far. kotäk)
"sopa, dövmek", yağma (Far. yäġma) "talan, çapul", talan (Far. tālān)
"yağma, çapul" (bu sözcük Moin sözlüğünde Moğolca olarak
belirtilmiştir), vaşak (Far. väşäḳ) "kedigillerden, yırtıcı bir hayvan",
bahadır (Far. bähādor), iğdiş (Far. äkdäş "melez, kırma" / äḫté "iğdiş")
gibi kelimelerde de aynı durumu görmekteyiz. Bu tarz şüpheli
durumlarda sözcüğün Moğolca olma olasılığı var. Dolayısıyla bu tarz
durumlarda Moğolcanın etimolojik sözlüklerine bakmak gerekir.
Farsçada sık kullanılan tälaş "çaba" sözcüğü, Dehkhoda sözlüğünde
Türkçe kökenli kaydedilmiştir; ancak Türkçe sözlükte "acelecilik,
kaygı, tasa" anlamlarında kullanılan telaş sözcüğü Arapça diye
belirtilmiştir. Dehkhoda bu kelimenin üzerinde durarak Arapça
olmadığını özellikle vurgulamıştır. Bazen batılı bilim insanları da aynı
ikilemin içindedirler. Örneğin armağan sözcüğü Farsça ve Türkçe
sözlüklerde genellikle Türkçe olarak belirtilmiştir. Doerfer (1965: 465)
sözcüğün Türkçeden Farsçaya girdiği kanaatindedir; ancak Clauson
(1972: 232) ve Tietze (2002:198) sözcüğün Farsça olma ihtimali
üzerinde durmuşlardır.
Kökeni Türkçe olan bazı kelimeler, kimi Farsça sözcüklerde
Farsça olarak kaydedilmiştir. Bu durum genellikle İranlı sözlükçülerin
Türk dilini etraflıca araştırmamalarından ve Türkçenin tarihî
kaynaklarını
kapsamlı
bir
şekilde
incelememelerinden
kaynaklanmaktadır. Örneğin Moin sözlüğünde béldérçin "bıldırcın",
bäzäk "makyaj, bezek", baḳläva "baklava", gäduk "gedik", çurūk
"çürük", olgu "örnek", äläk "elek", bolġaḳ / bolġak "isyan, kargaşa"
(DLT: bulġaḳ "düşman gelmesi yüzünden halk arasına düşen
kargaşalık") gibi kelimeler Farsça olarak belirtilmiştir. Yine aynı dilci
sāḳdūş "sağdıç, düğün gecelerinde damadın sürekli yanında bulunan
kişi" gibi bir kelimede +dūş kısmını Farsça dūş "omuz" şeklinde
algılayıp yanıltıcı bir yorumda bulunmuştur.
Türkçe ve Farsça arasında olan ilişki öyle bir aşamaya ulaşmıştır
ki Farsçada Türkçe kelimelerden fiil bile yapılmıştır. Bu konuyla ilgili
kūçįdän "göçmek", kūçandän "göç ettirmek", ḳāpįdän "kapmak",
tūpįdän "kızarak birine bağırmak", cūşįdän "coşmak" (Trkm: cōş-) veya
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qātį kärdän "katmak", dāġun şodän "dağılmak", ġämiş gozaştän
"rahatsız etmek", ḳaçaḳ kärdän "gizli olarak ülkeye mal sokma işi",
ḳoşlamiş kärdän "kışı sıcak bir yerde geçirmek", bäzäk kärdän
"süslemek" gibi birleşik fiilleri göstermek mümkündür.
Farsçada owc "yükseklik, yukarı, zirve", Türkçe uç (Trkm.: ūç,
MK: ūç, Hlç.: hūuç), Tür.: boş ile Far.: pūç "boş", Tür. şen ve Far.
şengul "neşeli", Tür. cılız, Far. çälġuz "kısa boylu", Tür.: tombul ve
Far.: topol "şişman, dolgun" gibi sözcükler arasında nasıl bir ilişki
bulunabilir? Sadece ses ve anlam benzerliğinden mi ibarettir? Bu tarz
sözcükleri daha detaylı araştırarak kesin sonuçlara varmak mümkündür.
Farsçaya giren Türkçe unsurlar kimi durumlarda Farsça bir
ögeyle kaynaşarak yeni kelimelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Örnek: āḳāzādé (āḳā+zādé) "büyük bir insanın çocuğu", dähbaşį
(däh+başı) "onbaşı", dustaḳban (dustaḳ+ban) "zindancı" , aşpäzbaşį
(aş+päz+başı) "aşçıbaşı". Bu konuyla ilgili ilginç bir gelişme Türkçeye
Farsçadan giren müjde veya onun değişilmiş biçimi muştu sözcüğünde
görülmektedir. Bu sözcük Türkçe isimden isim yapan +luḳ ekini alarak
moştoloḳ "muştuluk" şeklinde Farsçada yeniden kullanılmaya
başlamıştır: Far. (mojdé) > Tür. (muştu+luḳ) > Far. (moştoloḳ).
Türkçeden Farsçaya giren bazı kelimelerde imla bakımından bir
tutarlılık bulunmamaktadır. Farsça sözlüklere baktığımızda oda
sözcüğü otaḳ/otaġ/oŧaḳ (اطاق/اوتاغ/ )اتاقbiçimlerinde görülmektedir.
bohça sözcüğü boḳçé/boġcé/boġçé (بقچه/بوغجه
/ )بغچهolmak üzere farklı
şekillerde yazılmıştır. Aynı durumu boncuk sözcüğü için de
görmekteyiz,
bu
sözcük
Farsça
sözlüklerde
boncaḳ/boncoḳ/boncuḳ/moncuḳ ( منجوق/بنجوق/ بنجق/ )بنجاقbiçimlerinde
yazılmıştır.
Farsça sözlüklere baktığımızda, bazen Türkçe bir kelimenin
hem eski hem de yeni biçimini görebiliriz. Örneğin ḳazġan "kazan"
sözcüğünün yanı sıra ḳazan biçimini de görmek mümkündür. Bu iki
biçim, farklı asırlarda veya farklı Türk lehçeleri aracılığıyla Farsçaya
girmiştir. Bazen de aynı fiil kökünden yapılmış farklı iki sözcük Türkçe
ve Farsçada kullanılmaktadır: TT: batak, AzT: bataq "batak", Far.:
batlaḳ "batak".
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Konuşma Dilinde Bulunan Türkçe Unsurlar
Farsça sözlüklerde olmayıp konuşma dilinde bulunan Türkçe
menşeli sözcükleri de görmek mümkündür. Bu tarz kelimeler bölgeden
bölgeye farklılık göstermektedir. Söz konusu kullanımlarda Türkçe bir
öge Farsça kelimeler veya eklerle bir araya gelip belli bir anlamı ifade
etmektedir. Örnekler: to ra sänänä "sana ne", yér bé yér şodän
"hesaplaşma, ödeşmek", iki sāniye "kısa bir zaman, çabuk", ḳorḫįdän
"korkmak", él şodän bél şodän "öyle olmak böyle olmak" (krş. AzT: elä
belä "öyle böyle"), oldoräm boldoräm kärdän "öyle yaparım böyle
yaparım" (< öyle ederim böyle ederim?).
İran modern edebiyatının ilk ürünlerine baktığımızda da Türkçe
unsurlara sıkça rastlamak mümkündür. Daha sonraki dönemlerde söz
konusu unsurlar dil reformu ve dil politikaları sonucunda büyük ölçüde
azalmaya başlamıştır. Konuyla ilgili örnek olarak 1954 yılında Fars
edebiyatının önde gelen roman yazarlarından Celal Âl-i Ahmet'in
kaleme aldığı Särgozäşt-é Kändûha "Peteklerin Serüveni" adlı
romanında Türkçe olan ḳabcibaşį "kapıcı başı", ämḳizį "hala kızı" (<
ämméḳézi), ḫalḳézį "teyze kızı" (< ḫāléqizi), aġ gälin "beyaz gelin",
ḫanbacį "abla", şabacı ḫanum "kadınlar için kullanılan bir tür unvan" (<
şahbacı ḫanum), ilçį "elçi", saḳ ve sālém "sağ salim" gibi unsurlar
birçok sayfada görülmektedir. Bu gibi romanlarda konuşma dili temel
alındığı için doğal bir dil üslubunun kullanıldığını görmekteyiz.
Ses Değişmeleri
Farsçada bulunan Türkçe sözcüklerde birçok durumda ses
değişmeleri ortaya çıkmıştır. Bu değişmelerin bir kısmı Farsçada
bulunmayan /ı/, /ö/, /ü/ ve /ŋ/ gibi seslerden dolayı kaynaklanmaktadır.
Farsçada ünlü uyumunun olmaması ses değişmelerine sebep olan diğer
nedenlerden biridir. Bazı örneklerde de Farsçanın kendi içinde
gelişmeler yaşanarak değişmeler gerçekleşmiştir. Bu bölümde
Farsçadaki Türkçe sözcüklerde ortaya çıkan en önemli ses olayları
kısaca gösterilecektir.
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Ünlü Değişmeleri
a > é/ä: Farsçada ünlü uyumunun olmaması ve kelime sonunda
bulunan /ه/ ünlüsünün Farsçada genellikle /é/ biçiminde telaffuz
edilmesi bu tarz söylenişin nedenlerindendir.
a > ä : sancaḳ > säncaḳ "çengelli iğne", açmaz > açmäz "satranç
oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılmaması
durumu", çaḳmaḳ > çäḫmaḳ "çakmak taşı, çakmak", yavaş > yävaş,
yaḳa > yäḳé "yaka", atabeg > ätābäk "dede, vezir, atabey", armaġan >
ärmäġan "armağan".
a > é : dolma > dolmé "biber dolması", kavurma > ḳormé
"kavurma", basma > basmé "bası, basılmış resim", kıyma > ḳéymé
"kuşbaşı et, bir çeşit yemek adı", ḳama > ḳämé "kama", ḳurbaġa >
ḳurbāġé "kurbağa", yaylaḳ > yéylaḳ "soğuk bölge, yaz aylarında
yaşamaya uygun olan bölge", bayraḳ > béyräḳ "bayrak".
ı > i/é: Farsçada /ı/ ünlüsü bulunmamaktadır. Bu ünlüyü içeren
Türkçe sözcüklerde ı > i (į) veya ı > é değişimi gerçekleşmektedir.
ı > é: ḳayıḳ > ḳāyéḳ "kayık", ḳıyma > ḳéymé " kuşbaşı et, bir
çeşit yemek adı", ḳılıç > ḳélic "kılıç".
ı > i (į): yaġı > yāġį "başkaldırıcı", dayı > dāyį "dayı" (Yak.: tāy,
Trkm.: dāyı), başlıġ > başliġ / başliḳ "komutan, yüksek askeri rütbe",
sübaşı > subaşi "subaşı", yüzbaşı > yuzbaşi "yüz erden oluşan askeri
birliğin başı".
ı > o: /ı/ ünlüsü iki örnekte /o/ ünlüsüne dönüşmüştür: ḳışlamış >
ḳoşlamiş (kärdän) "kışı sıcak bir yerde geçirmek", ḳıpçaḳ > ḫofçaḳ
"Kıpçak".
Yuvarlak Ünlülerle İlgili Değişmeler
Yuvarlak ünlülere sahip olan birçok Türkçe kelime (özellikle /ö/
ve /ü/ ünlülerini içeren sözcükler) Farsçada değişime uğramıştır; ancak
bu değişim düzenli değildir. Yapısında /ü/ ünlüsünü barındıran
sözcüklerde bazen ü > o değişimi (sürme > sormé) görülürken bazen de
ü > u değişimi (tütün > tutun) görülmektedir.
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ü > o: sürme > sormé "kirpik diplerine sürülen siyah boya", ütü
> otū/utū "ütü", süpür > sopur "çöpçü", ü > u: tütün > tutun, o > u (ū):
top > tup, tor > tūr, u > o: ulaġ > olaġ "eşek, ulak", ö > u: köl > kul
"gölek", ö > o: töşek > toşäk "döşek", çombatmé "çömelme" (< çöm
oturma, krş. TT: çömmek, çömelmek, AzT: çöm(b)älmäk, Çağ.:
çönḳatıma).
Ünlü Düşmesi
yardanḳolį "yabancı, halk dilinde laubali" (< yaradan kulı),
béyglär béyg "beyler beyi" (< begler begi), otraḳ "dinlenme yeri" (<
oturaḳ), bolmac "etsiz bir tür çorba" (< bulamaç), ġoz "Oğuz" (< oġuz),
yälvāc "peygamber" (< yalavaç), säḳnaḳ "bir şehri korumak için yapılan
kaleler, surlar ve sığınaklara verilen ad" (< sıġınaḳ).
Ünlü türemesi
ärsälan "aslan" (< arslan), āzūḳé "azık" (DLT: azuḳ, İTA: azqa),
tängäri "Tanrı" (ET: teŋri).
Ünsüz Değişmeleri
ç > c: Kelime sonunda bulunan /ç/ ünsüzü düzenli olarak /c/
ünsüzüne dönüşmektedir: dinç > dénc "sessiz yer, dinlenmeye uygun
yer", dilmaç > dilmac "çevirmen", sāç > sāc "sac" (DLT: sāç), ḳılıç >
ḳélic "kılıç", güç > gūc "güç" (ET: kǖç). Kelime başı ç > c değişimi de
görülmektedir: çoḳ > cuḳ "grup, yaya ve süvarilerden oluşan bir grup".
t > d: Türkçede t > d değişimi lehçeden lehçeye farklılık
göstermektedir. Bu değişim Batı Türkçesinde daha yaygın biçimde
görülmektedir. Farsçada bulunan Türkçe sözcüklerde, kelime başı t > d
değişimi Farsçanın kendi içinde mi gerçekleşmiştir yoksa değişimden
sonra mı Farsçaya girmiştir tam olarak tespit edilemez. Örneğin dorna
"turna" (OT: turna) sözcüğü ya AzT (durna) ya da Trkm. (durna)
aracılığıyla Farsçaya girmiştir veya Farsçanın kendi içinde t > d
değişimi sonucunda sözcük dorna şekline girmiştir. t > d değişimi ile
ilgili başka örnekler: dokmé "düğme" (ET: tügme), dämar "damar"
(OT: tamar, tamır, tamur), dägéş "değişme" (OT: tegiş), dägänäk
"değnek". Ancak bazı örneklerde kelime başında bulunan /t/ ünsüzü
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korunmuştur: tämġa "damga" (OT: tamġa), toşäk "döşek" (OT: töşek),
tiyräk "direk" (OT: tirek).
ġ > v: Bu değişim genellikle -ġu ekini içeren sözcüklerde ortaya
çıkmaktadır: yäġlevį ( < yaġlaġu ) "askerlere verilen yemek kabı",
ḳäşov "kaşağı" (< ḳaşaġu). ġ > v değişimi aslında Azerbaycan ve İran
diyalektlerinde görülen ses olaylarından biridir (Örneğin: buzov
"buzağı" < buzaġu, qırov "kırağı" < ḳıraġu, bilöv "bileği" < bilgü).
Demek ki bu sözcükler söz konusu diyalektler aracılığıyla Farsçaya
geçmiştir. Bazen yapısında -aġu- (> -avu-) bulunan bir sözcükte,
değişim daha ileri giderek yuvarlak bir ünlü biçiminde görülmektedir:
ḳormé "kavurma, kızartılmış et" (< ḳovurma < ḳavurma < ḳaġurma).
ġ > ḳ / ḳ > ġ: Farsça sözlüklere baktığımızda bazen /ḳ/ ünsüzünün
yerine /ġ/ bazen de /ġ/ ünsüzünün yerine ḳ'nın kullanıldığını
görmekteyiz. ġ > ḳ: otaġ > otaḳ "oda", saġ > saḳ "sağ, salim". ḳ > ġ: ḳaz
> ġaz "kaz", ḳazġan > ġazġan "kazan", ḳamış > ġamiş "kamış".
g > k: Bazen kelime veya hece sonunda bulunan /g/ ünsüzü /k/
sesine dönüşmektedir: çerig > çérįk "partizan, silahlı harekete katılan
kimse" (OT: çerig "asker, ordu" AzT: çäri "ordu", TT: çeri), beg > béyk
"şehzadeler ve soylular için kullanılan unvan, ordu komutanı, kabile
reisi", begtaş > bäktaş "kabile reisi, bir topluluğun en büyüğü", tügme
> dokmé "düğme" (ET: tügme, AzT: düymä).
ḳ > ḫ: ḳaftan > ḫéftan "savaşlarda giyilen bir tür giysi", ḳıpçaḳ >
ḫofçaḳ "Kıpçak", ḳaġan > ḫāḳan "hakan".
ŋ > ḳ/n/ng/nk: Damak n'sini içeren Türkçe kelimeler Türkçede
olduğu gibi Farsçada da değişik seslere dönüşmüştür: ŋ > ḳ: yalḳuz
"bekar adam" (EUT: yalnguz/yalınguz/yalġuz, DLT: yalŋus), ŋ > n:
tänsoḳ "nefis ve nadir olan her şey" (EUT: taŋsuḳ), ŋ > ng: tängäri
"Tanrı" (ET: teŋri), kongäläk "gömlek" (ET: köŋlek). ŋ > nk: känkaş
"danışma, arama" (DLT: keŋeş "işlerde danışma, görüşme, düşünme,
tedbir", AzT.: gänäşmäk, Trkm.: geŋeşmek, Kaz.:keŋesüv, Krg.:
keneşǖ, Özb.: kengäşmàḳ)
s > ç/z: İki örnekte tespit edilmiştir. s > ç: saġ > çāḳ "sağlık, sağ,
şişman", s > z: sigil > zégil "siğil".
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y > c/ç: Tek bir örnekte görülmektedir: yoġurt > coġrat / çoġrat
"süzme yoğurt".
ş > ç/s: Seyrek görülen bir ses değişimidir. ş > ç: ḳaş > ḳaç
"eyerin ön kısmındaki çıkıntılı bölüm", ş > s: ḳaş > ḳās "gözlerin
üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar".
m > b: İki örnekte tespit edilmiştir: darmadāġun > därbodāġun
"darmadağın", ḳurman > ḳorban "yay kabı" (DLT: ḳurman "yay kabı").
Ünsüz Düşmesi
éngä "düğün gecesi geline kılavuzluk eden kadın, kardeşin
karısı" (< yéngä), įlḫi "yılkı, at sürüsü" (< yılḳı), tāri "Tanrı" (< teŋri),
ḳāan "imparator" (< ḳaġan ), yūḫé "bir tür ince ekmek" (< yufḳa), sōgolį
"biricik, çok eşli adamın en sevdiği karısı" (< sevgili), ḳormé
"kavurma" (< Ḳavurma).
Ünsüz İkizleşmesi
Türkçeden Farsçaya geçen iki sözcükte tespit edilmiştir: tepe >
täppé (ET: töpü, Uyg.: töppö, KMT: töppe), saḳız > säḳḳéz (EUT:
saḳız, DLT: saḳız, saḳır, AzT: saqqız, Trkm.: sakgıç).
Hece Düşmesi
Türkçeden Farsçaya geçen bazı sözcüklerde hece düşmesi
gerçekleşmiştir: dadaş > daş "kardeş", ḳuġu > ḳū "kuğu", kakuti
"Ballıbabagillerden olan kokulu bir bitki, kekik" (< keklik otu), yūréş
"saldırı" (< yürüyüş veya yügür- "koşmak, yürümek").
Göçüşme
Azerbaycan Türkçesinde de sıkça görülen göçüşme hadisesi
Farsçaya giren birkaç sözcükte görülmektedir: dostaḳ "tutsak" (AzT:
dustaq "hapsedilmiş"), korpi "köprü" (AzT: körpü), yoraġ "eğitilmiş at"
(yorġa "at yürüyüşlerinden biri").
Son Hecede Yuvarlak Ünlülerin Korunması
Son hecesinde yuvarlak ünlüyü bulunduran sözcüklerde Batı
Türkçesinde genellikle düzleşme olayı gerçekleşmiştir. Söz konusu
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sözcükler Farsçada değişime uğramadan son hecedeki yuvarlak ünlüyü
genellikle korumuşlardır.
ḳapu "büyük kapı" (OT: ḳapuġ), ḳatoḳ "yoğurt" (AzT.: qatıq),
ḳāşoḳ "kaşık" (OT: ḳaşuḳ), çāroḳ "çarık" (DLT: çaruḳ), çäkkoş "çekiç"
(DLT: çekük), başloḳ "başlık, külah", ḫānom "hanım, bayan",
ḳabuḳ/ḳapuḳ "kabuk" (TT: kabuk, AzT. qabıq), ḳavluġ "çanta" (TT:
kavlık "içine çakmak, para vb. şeyler konulan kese"), gäduk "gedik"
(TT: gedik, AzT. gädik), yärġu "cezalardan dolayı alınan vergi, siyaset,
denetleme" (ET: yarġu "karar, hüküm"), aġuz "yeni doğurmuş inek ve
koyunun sütü" (EUT: uġuz, OT: aġuz), yalḳuz "bekar adam" (DLT:
yalŋus), saroġ/saroḳ "bohça, sofra" (TT: sarık, Çağ.: saruḳ).
Aslî Uzun Ünlülerin Korunması
Farsçadaki Türkçe sözcüklerin en önemli özelliklerinden biri
Ana Türkçede uzun ünlüyü içeren sözcüklerin korunmasıdır.
ḳurbāġé "kurbağa" (Trkm.: bāğa, Hlç.: bāka), āġol "ağıl" (Trkm.:
āğıl, Nij.: āwıl), āzūḳé "azık" (Trkm.: āzık), āş "baklagiller, yağ ve
sebze gibi malzemelerle pişirilen sulu yemek" (MK: āş), ḫātun "hanım,
soylu kadın", ḳāz "kaz" (Trkm.: gāz, MK: ḳāz, Yak.: ḫās), ḳāb "kap"
(Trkm.: gāp, MK: ḳāp, AzT.: qāb), sāc "sac" (Trkm.: sāç, MK: sāç),
dāġan /dāġun "dağılmış, parçalanmış" (Trkm.: dāğa-, Hlç.: tāa-ğu-l-),
yāl "yele" (Trkm.: yāl, Yak.: siel, KM: yāl), tūr "ağ, tor" (Uyg.: toor,
MK: tōr ), yūréş "saldırı, taarruz" (Uyg. Br. yorri-, yuorri-, MK: yōrı-),
tūġ "bayrak, alem" (Uyg.: tuug, Trkm.: tūğ), yūrt "yaylak, ikametgah"
(Trkm.: yūrt, Yak.: sūrt), béyk "şehzadeler ve soylular için kullanılan
unvan, ordu komutanı, kabile reisi" (MK: bēg, Uyg. Br. pēg), įl "kabile,
dost, yoldaş" (Trkm.: įl, MK: įl), tįrek/dįrek "direk" (Trkm.: dįre-,
dįrek), dāyį "dayı" (Yak.: tāy, Trkm.: dāyı), ātaş/ādaş "adaş" (Orh. āt,
MK: āt, Trkm.: āt, Yak.: āt), āḳā /āġā "bey, beyefendi" (Moğ.: *āgā >
Trkm.: a:ga) .
Bu konuyla ilgili şu sözcükler de dikkat çekicidir: būr "kırmızı,
açık kırmızı" (Yak.: buor "sarı toprak"), pūç "boş" (Uyg.: booş, MK:
bōş), cūşįdän "kaynamak, galeyan etmek", (Trkm.: cōş-).
Farsçada kullanılan säkku "seki" kelimesi Türkçe seki (AT: sēk,
OT: sekü, Mac.: szék, İTA: säkki) sözcüğü ile ilgilidir. Clauson (1972:
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819) bu sözcüğü Farsçadan bir alıntı olarak kaydetmiştir; ancak Doerfer
(1967: 1258) kelimeyi Türkçeden Farsçaya geçen sözcükler listesine
almıştır. Fonetik kuralları dikkate aldığımızda uzun ünlünün kısalması
ve akabinde ünsüz ikizleşmesinin ortaya çıkması doğal bir ses olayıdır.
Bunun tersinin gerçekleşmesi pek görülmeyen bir hadisedir.
Dolayısıyla Talat Tekin'in Ana Türkçede Uzun Ünlülü Kök ve
Gövdeler listesinde, söz konusu kelimeyi sēk biçiminde göstermesi
doğru bir tespit olarak görülmektedir.
Sözcüklerin Eski Biçimlerinin Korunması
Farsça sözlükler, günümüz Farsçasında kullanılan sözcüklerin
yanı sıra Fars dilinin tarihî kaynaklarında geçen kelimeleri de
içermektedir. Bu sözlükler, güncel olma özelliğinin yanı sıra tarama
sözlüğü niteliğini de taşımaktadır. Bu bağlamda Türkçe unsurların eski
biçimlerini söz konusu sözlüklerde görmek mümkündür. Bu
sözcüklerin birçoğunu sıradan halkın bilmemesi doğaldır; ancak dilciler
ve edebiyatçılar bu sözcükleri tanımaktadırlar. Örnekler: oloġ "ulu"
(ET: uluġ), ätliġ "süvari, ünlü" (ET: atlıġ / ātlıġ), adak "ada" (< adaġ),
utuk "geçmişi anlatan yazı, bağış" (DLT: ötük "hikâye, hakana sunulan
dilek"), uruġ / uruḳ "aile, kabile" (EUT: uruġ "nesil, soy"), oga "çok
akıllı" (DLT: öge), äynį "küçük erkek kardeş" (ET: ini), basḳaḳ "vergi
toplama görevlisi, padişah naibi" (EUT: basıḳ "bir vergi"), tänsoḳ "nefis
ve nadir olan her şey" (EUT: taŋsuḳ), siçḳan il "fare yılı" (EUT: sıçḳan
"fare"), toġan "doğan" (KB: toġan), tämġa "damga" (ET: tamġa), tuzloḳ
"farklı türlerde olan bir tür yemek adı" (DLT: tuzluġ "tuzlu"), ḳoroḳ
"kuru" (EUT: ḳuruġ), kuk "mavi" (ET: kök), ḳotloġ "kutlu" (DLT:
ḳutluġ), ḳotsoz "mutsuz" (DLT: ḳutsuz), kul "gölek" (ET: köl), gork
"güzellik" (EUT: körk/körg), yärliġ "hükümdar buruğu", (KB: yarlıġ),
yärmäḳ "para" (DLT: yarmaḳ), bolġaḳ / bolġak "kargaşa, fitne" (DLT:
bulġaḳ), başliġ / başliḳ "komutan, yüksek askeri rütbe" (ET: başlıġ
"başlı; başı dik olan, gururlu"), ḳornaḳ "hizmetçi, cariye" (DLT: ḳırnaḳ
/ ḳırḳın), yälmé / yälmäḳ "birkaç parçadan oluşmuş zırh, aba, üste
giyilen uzunca giysi" (DLT: yalma "kaftan, yağmurluk"), äyaḳ "kadeh"
(DLT: ayaḳ), yätaḳ "bekçilik" (DLT: yatġaḳ "hakanın ve ülkenin
koruyucusu, KB: yatġaḳ "muhafız, bekçi"), boġçé / boḳçé "bohça"
(DLT: boġ "bohça"), ḳorban "yay kabı" (DLT: ḳurman), säġraḳ / säḳraḳ
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"borulu sürahi" (DLT: saġraḳ "sürahi, kâse, kap"), yärändaḳ "kemer,
tasma, bağırsak" (DLT: yarındaḳ "kayış, sırım").
Anlam Değişikliği
Türkçeden Farsçaya geçen sözlüklerin bir kısmında anlam
değişikliği ortaya çıkmıştır. Bu sözcüklerin anlamlarını Türkiye
Türkçesinde olan anlamlarıyla karşılaştırdığımızda söz konusu farklılık
açık bir şekilde görülmektedir. Bu sözcüklerin bazısında birkaç anlam
mevcuttur; ancak burada zamanla farklılaşan anlam kastedilmektedir.
Örnekler: olaġ "eşek" (EUT: ulaġ "ulak, yük hayvanı", DLT: ulaġ "ulak,
beyin emriyle koşa koşa giden postacının başka bir ata erişip bininceye
değin bindiği at", TT: ulak), įl "arkadaş, kabile, evcil" (EUT: il "il,
memleket, devlet, hükümdar", DLT: él "il, memleket", KB: il "il, ülke,
halk", TT: il), topoḳ "konuşurken kelimeleri tam çıkaramamak birbirine
karıştırmak" (EUT: tobıḳ "topuk", DLT: topıḳ "topuk, top", TT: topuk),
tuman "on riyal değerinde İran para birimi" (ET: tümen "on bin", DLT:
tümen "pek çok", TT: tümen), dada "kadın köle" (DLT: dede "baba",
İTA: dada "baba", TT: dede), duman "fırtına" (EUT: tuman "duman,
sis, karanlık", DLT: tuman "duman, sis", TT: duman), dişlämä
"kıtlama" (EUT: tişlemek "dişlemek", DLT: tişlemek "dişle ısırmak",
TT: dişlemek), däylaḳ "uzun boylu, yeteneksiz" (DLT: tay "üç yaşına
kadar olan at yavrusu", AzT: daylaq "at yavrusu", TT: daylak), saḫlu
"kışla" (EUT: saḳla- "saklamak", KB: saḳla- "hesaplamak, dikkat
etmek, korumak", TT. sakla-, saklı), saroġ/saroḳ "bohça, sofra" (DLT:
sar- "bir şeyi süzmek ve ayırmak", AzT: sarı- "sarmak", TT: sar-, sarık),
sértéḳ "inatçı, utanmaz" (AzT: sırtıq "yüzsüz, utanmaz", TT: sırıtık),
säncaḳ "çengelli iğne" (EUT: sançıġ "kanca", KB: sanç- "dürtmek,
vurmak", AzT: sancaq "çengelli iğne, firkete", TT: sancak), surtmé
"kızak" (EUT: sürtmek "sürtmek", DLT: sürtmek "sürtmek, sürmek",
TT: sürtme), ḳoçaḳ "şişman, güçlü" (AzT: qoçaq "yiğit, korkmaz", TT:
koçak), ḳäzzaḳ "atlı Rus askeri", ḳuş "sungur, yırtıcı ve avcı bir tür kuş"
(ET: ḳuş "iki kanatlı uçucu hayvanların genel adı", OT: ḳuş "kuş", TT:
kuş), yalançi "cambaz" (EUT: yalġan "yalan", OT: yalġan "yalan", TT:
yalancı), yalḳuz "bekar adam, kötü alışkanlıkları olan kişi" (EUT:
yalnguz/yalınguz/yalġuz "yalnız", DLT: yalŋus "yalnız", TT: yalnız),
yaman "ölüme sebep olan şişkinlik" (EUT: yaman "kötü, fena", DLT:
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yaman "kötü, her şeyin kötüsü", TT: yaman), yäġléḳ "temrenli ok" (TT:
yağlık "büyük mendil"), yūréş "saldırı" (EUT: yügür- "koşmak,
yürümek"/yürü- "yürümek", DLT: yügür- "koşmak, seğirtmek"/yorı"yürümek", AzT: yüyür- "koşmak"/yürüş "saldırı, akın", TT: yürü/yüğrük), dénc "sessiz yer, dinlenmeye uygun yer" (EUT: tünç "dinç,
dinçlik, refah, sükunet, AzT: dinc "başkasını rahatsız etmeyen, sakin",
TT: dinç), soraġ "iz, belirti, bir şeyi aramak" (DLT: soruġ "sorma,
arama", AzT: soraq "arama, sorma", TT: sor-), sōgolį/sowgolį "biricik,
maşuka, çok eşli adamın en sevdiği kadın" (EUT: sävgülüg "sevgili",
TT: sevgili).
Türkiye Türkçesinde anlam değişikliğine uğrayan kılık "bir
kimsenin giyinişi, giyim" ve koru "bakımlı küçük orman" sözcükleri
Farsçada eski anlamlarını korumuştur: ḳéléḳ "kişiye özel davranış ve
huy" (OT: ḳılıḳ "huy, gidiş", AzT: qılıq "huy, iyi davranış"), ḳoroḳ
"yasaklama, bir kişiye ait özel bölge" (KB: ḳoruġ "korunma", AzT:
qoruq "koru, yasak bölge, ekili yer").
Farsça Sözlüklerde Bulunup Türkçe Sözlükte Bulunmayan
Türkçe Kelimeler
Farsça sözlüklere baktığımızda TT'de bulunmayan kimi Türkçe
kelimelere rastlamak mümkündür. İşlek olan bu sözcüklerin Türkçe
oldukları söz konusu sözlüklerde belirtilmiştir. Bu kelimelerin bir kısmı
AzT'de de kullanmaktadır. Örnekler: ḳolçomaḳ "babayiğit" (AzT:
qolçomaq "köy ağası, zorba"), ḳoldor "güçlü ve zorba adam" (AzT:
quldur "haydut, eşkiya"), ḳädäġän "yasak" (AzT: qadağan "yasak, yasa
dışı" / qada- "engellemek, tutmak"), ḳérḳi "atmaca" (AzT: qırğı "şahin,
atmaca"), surän "saldırı, ordunun düşmana saldırırken çıkardığı ses",
ḳaç "karpuz veya kavun gibi meyvelerin dilimi, çatlak", ḳoromsaḳ
"deyyus" (AzT: qurumsaq "deyyus, pezevenk"), gäzlik "bir çeşit küçük
bıçak", gäzmé "geceler gezerek şehir sokaklarını koruyan kimse, gece
bekçisi", dāġan / dāgun "dağılmış, dağınık", yoġur "kocaman, çok
büyük, kaba", çombatmé "çömelme" (TT: çömmek, çömelmek, AzT:
çöm(b)älmäk, Çağ.: çönḳatıma), çaḫan "hileci, dalkavuk", kornéş
"saygı göstermek için eğilme", komäk "yardım" (AzT: kömäk), doḳulu
"ikiz" (< doġulu).
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Kelime Grupları
Türkçeden Farsçaya giren unsurlar sadece tek bir sözcük
biçiminde olmayıp bazen kelime grupları şeklinde de görülmektedir.
Bu bağlamda isim tamlamasının yanı sıra sıfat tamlaması, kısaltma ve
tekrar grubu da tespit edilmiştir.
İsim tamlaması: béyglär béygi "bir şehir veya kavmin başı",
aşpäz başi "aşçıbaşı", yardanḳolį (< yaradan kulı) "yabancı, kimliği
belirsiz", bulaġ oti "su teresi", dįvan béygi "adalet sarayı başkanı",
subaşi "subaşı", ḳäl'é béygi "kale bekçisi", ḳullär aġasi "köleler
başkanı", kakuti "Ballıbabagillerden olan kokulu bir bitki, kekik" (<
keklik otu), yuzbaşi "yüz erden oluşan askerî birliğin başı" (< yüzbaşı).
İsim tamlaması bazen iyelik eki kullanmadan da görülmektedir:
ḳuy įl "koyun yılı".
Sıfat tamlaması: qäré qurut "bir tür keş", uzun burun "Mersin
balığı", ḳézél āla "alabalık", boşḳab "tabak" (< boş ḳab), ḳäré yäraḳ
"silah ve malzeme taşıyan kimse", yenge donya "yeni dünya, Amerika
Kıtası", ḳormé säbzį "bir tür yemek adı", ḳäré néy "bir tür ney".
Kısaltma grubu: başi bozuḳ "Osmanlı döneminde sert
davranışlarıyla ünlü olan asker grubu", baḳri ḳära "bağırtlak" (< baġrı
ḳara).
Tekrar grubu: gälän gédän "ateşli silahlarda mekanizma parçası",
bäzäk duzäk "süslenme", gäräk yäraḳ "koruyucu, hami".
Sonuç
Uzun bir dil teması sonucunda Türkçeden Farsçaya pek çok
sözcük geçmiştir. Bu sözcüklerin bir kısmı günümüz Farsçasında
kullanımdan düşse de pek çoğu işlek biçimde kullanılmaktadır. Farsça
sözlüklerde, Farsçanın çeşitli diyalektlerinde, Farsçanın tarihî
metinlerde bulunan Türkçe unsurlar bir araya getirilirse hacimli bir
eserin ortaya çıkacağı muhakkaktır. Bu da asırlarca süren bir dil
ilişkisinin göstergesidir. Farsçada kullanılan Türkçe unsurlar genelde
eski biçimlerini korumaktadırlar. Bu unsurların biçim özellikleri ile
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anlamları dikkate alınırsa hangi dönemde Farsçaya girdikleri tahmin
edilebilir. Yüzyıllarca süren bir dil temasında doğal olarak birtakım ses
ve anlam değişmeleri de gerçekleşebilir, aynı durumu Türkçeden
Farsçaya geçen sözcüklerde de görmekteyiz. Özellikle ses
değişmelerinde iki dil arasında bulunan farklılıklar belirleyici olmuştur.
Örneğin Türkçe için tipik ünlüler olan /ı/, /ö/ ve /ü/ sesleri, Farsçada
genellikle /é/, /i/, /o/ ve /u/ ünlüleriyle karşılanmaktadır. Türkçenin
uzun bir süre doğu, kuzey be batıdan Farsçayı kuşatması ve aynı
zamanda İran'da Farsçayla iç içe yaşaması söz konusu dil temasına yol
açmıştır. Bu dil teması sonucunda Türkçeden Farsçaya sadece sözcük
değil, ek, kelime grupları, fiil tabanları gibi yapısal birimler de
girmiştir. Farsça kaynaklara baktığımızda Türkçe unsurların farklı
dönemlerde değişik Türk lehçeleri aracılığıyla bu dile girdiği
anlaşılmaktadır. Farsçanın tarihî metinlerinde Doğu Türkçesinden
geçen pek çok sözcük bulunurken son yüzyıllarda daha çok İran
coğrafyasında yaygın olan Türkçe bu alanda etkili olmuştur. Bin yıla
yakın Türkçe-Farsça ilişkisi siyasi sınırların çizilmesi, modern
devletlerin kurulması, dil temaslarının yön değiştirmesi ve dil
siyasetlerinin devreye sokulmasıyla birlikte sona ermiştir.
Kısaltmalar
AT

Ana Türkçe

AzT

Azerbaycan Türkçesi

Br.

Brahmi

Bşk.

Başkurt Türkçesi

Çağ.

Çağatay Türkçesi

DLT

Dîvânü Lugati't-Türk

ET

Eski Türkçe

EUT

Eski Uygur Türkçesi

Hlç.

Halaç Türkçesi

İTA

İran Türk Ağızları

Kaz.

Kazak Türkçesi
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KB

Kutadgu Bilig

KMT

Karaçay-Malkar Türkçesi

Kırg.

Kırgız Türkçesi

Mac.

Macarca

MK

Mahmud Kaşgarî

Moğ.

Moğolca

Nij.

Nijniy Novgorod Tatar Ağzı

Orh.

Orhun Türkçesi

OT

Orta Türkçe

Trkm.

Türkmen Türkçesi

TT

Türkiye Türkçesi

Uyg.

Uygur Türkçesi

Yak.

Yakut Türkçesi
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TÜRKÇE’NİN BALKAN DİLLERİNDEKİ ROLÜ ve GÜCÜ
İrfan MORİNA*
Balkan yarımadasında beş yüz yıl süren Osmanlı hakimiyetinden
geride kalan ve görülen bir zenginlik (miras) içinde binlerce Türkçe
kelimeyi de dâhil etmek gerekir. Türkçenin Balkanlar’da yayılışı
sadece şehir veya kasaba hayatıyla yetinmemiş, köy hayatına varıncaya
kadar insan yaşayışının bütün alanlarına girmiş ve orada öz bir mal
değeriyle benimsenerek iyice yerleşmiştir. Balkanlar’da Osmanlı
Devleti'nin resmî dili olan Türkçe, bölgedeki toplumlar tarafından
günlük iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Bölgede Osmanlı tebaası
olarak yaşayan halk devletle olan ilişkilerinde ve günlük hayatta
Türkçeyi kullanmıştır. İletişim ihtiyacından kaynaklanan bu etkiyle
Türkçe kelimeler zaman geçtikçe Boşnak, Makedon, Bulgar, Sırp ve
Arnavut sözvarlığına girmeye başlamıştır. Zamanla söz konusu
kelimeler o kadar çoğalmış ki ünlü araştırmacı ve Türkolog merhum
İsmail Eren: "18. asrın sonunda ve 19. yüzyılın başlangıcında
Bulgaristan'daki şehirlerde oturan Bulgar halkı, Türkçeyi ana dilleri
olan Bulgarcadan daha iyi bildiklerinden, Bulgar yazarı Sofroniy
Vraçanski (1739- 1813), eserlerinin Bulgarlar tarafından daha iyi
anlaşılabilmesi için birçok Türkçe kelime kullanmağa mecbur
kaldığını" ileri sürmektedir.
Umumiyetle yabancı kelimelerin bir dilde bulunması, iki veya
daha fazla toplumun temas veya karışması sebebiyle meydana geldiği
görülür. Ne var ki Balkan dillerindeki yabancı kelimelerin çoğunu en
çok Türk askerî ve idari teşkilatın memurları, yerli Müslümanlar ve
şehirliler yaymışlardır. Çünkü Türkler, Balkanlar'a yeni bir cemiyet ve
devlet idaresi düzeninin kurucuları ve İslam kültürünün taşıyıcı ve
yayıcıları olarak gelmişler; umumiyetle adları ile birlikte kabul edilen
birçok yeni anlam ve müesseseler meydana getirmişlerdir. Bu da Doğu
Dilleri (Türkçe, Arapça, Farsça vs.) kelimelerinin mevcudiyetinin
başlıca sebebi olmuştur. Hâlbuki bazı Türkologlara göre Türkçe
kelimelerin bugüne kadar Sırp ve Hırvatlar ’da, bilhassa Bosna ve
*
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Hersek ahalisinde çok yaygın bir şekilde bulunmasında iki faktör rol
oynamıştır. Bunlardan birincisi, İstanbul'da tahsil gören, SırpçaHırvatçayı konuşan bölgelerdeki Müslümanlar, ikincisi ise, yukarıda
işaret edildiği gibi doğu (Türkçe, Arapça, Farsça vs.) asıllı ve fazlaca
bulunan kelimelerin dokunuşu ile meydana gelmiş kendi halk (epik ve
lirik) türküleridir. İstanbul'da tahsil görüp, memleketlerine dönen,
bilhassa Müslümanlar, benimseyerek aldıkları kültürlerin tesirinden
kurtulamıyorlardı. Din ve kültür arasındaki faaliyetleri ile kendi
dillerinde karşılıklarını bulamadıkları birçok anlamlar için Türkçe
(Türkçe, Arapça, Farsça vs.) kelimeleri kendi dillerinin ruh ve
özelliklerine uygunlaştırarak kullandılar. Çünkü İstanbul'da okudukları
Türkçe, Farsça ve Arapça ile beraber kendi dillerini de okuyorlardı.
İstanbul'da tahsil görmüş o Müslüman nesillerin kendi
memleketlerindeki faaliyetleri, bilhassa dini mektep, medrese, cami,
tekke, dini adetlerde konuşma ve vaazlarda tesirini göstermişlerdir. O
mektep ve medreseleri bitiren öğrencilerin vaaz ve konuşmalarını
dinleyen dindar Müslümanlar da Türkçe kelimelerin yayılmasına en
büyük vasıta olmuşlardır.
Bilindiği gibi, XV. ve XVI. Asırda Bosna'nın tamamen Osmanlı
Türkeri’nin hükümdarlığına girmesi, bu bölgenin ekonomik, sosyal ve
kültürel hayatında büyük değişiklikler meydana getirmiştir.
Hükümranlıklarıyla beraber Osmanlılar, kendi devlet ve cemiyet
düzenini, İslam dini ve medeniyetini getirmişlerdir. Muhtelif
faktörlerin tesirinin neticesi olarak, Bosna Hıristiyan Kilisesi
müntesiplerinin, daha doğrusu Bogumiller diye bilinen, Bosna
ahalisinin büyük bir kısmı İslam dinine geçti ve yeni siyasi düzene tabi
olup İslam ideolojisinin sadık, gayretkeş mücahitleri oldular ve
İslamiyet, bu bölgelerde kısa bir zamanda ve hızlı bir şekilde yayılıp
yerleşti. Bosna, Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş pazarlarına girmesi
ile doğu ve batının transit bir bölgesi oluyor ve bölge ekonomisinin
gelişmesi için müsait şartlar doğuyor. Özellikle şehirler ve şehir
ekonomileri, İslam kültürü ve medeniyeti (din eğitimi için cami ve
mektep ve medreseler, sosyal içtimai ve sağlık hizmetleri için
bedestenler, hanlar, çarşılar, hamamlar, köprüler, imaretler, darüşşifalar
vs. binalar yapılarak) çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Birçok yeni Pazar
ve ticaret merkezleri ve şehirler kuruluyor. Bütün bunlar Bosna bölgesi
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için eskiye bakarak çok büyük bir ilerleme oluyor. Bölgenin ekonomik,
bilhassa sanat ve ticaretin gelişmesi, şehir halkı sınıflarında daha iyi ve
kültürlü bir hayat için maddi imkânlar yaratılıyor. Buna paralel olarak
da insanların manevi ihtiyaçları artıyordu. Böyle bir olay, okuryazarlığı ve ilmi teşvik ediyordu. Bosna Müslümanları da, kapsamı
geniş ve çok güçlü olan İslam kültürü medeniyeti çerçevesine girmiş
diğer milletler gibi, maddi-manevi kendi edebî duygu ve ifadelerini ve
diğer bütün zahiri faaliyetlerini bu kültürün çerçevesinde yapmak
ihtiyacını duyuyorlardı. Bu şartlar altında Bosna Müslümanları arasında
okuma-yazma ilim ve edebiyat, sadece çok geniş kapsamlı İslam
kültürü çerçevesinde ve başlıca İslam dilleri olan, ilim, hukuk ve din
dili olarak Arapça, devlet idaresi ve edebiyat dili olarak Türkçe ve şiir
dili olarak da Farsça ile yapılabilirdi. Boşnaklar için başlangıçta
öğrenilmesi güç olan bu dillerle XV. asırdan itibaren Bosnalı
Müslümanlar, Türkçe Arapça ve Farsça şiirler, edebî ve ilmî eserler
yazmağa başlıyor ve bize kadar gelen bilgilere göre, Türk-İslam
edebiyatına 200'den fazla şair ve yazar vermişlerdir. Türk-İslam
kültürünü çok iyi öğrenen Bosna Müslümanları, kendi dillerinde de
yazdıkları şiir ve eserlerde bu kültürün unsurlarını rahatlıkla
benimseyerek kullandılar ve geniş halk kitleleri de bunu benimsedi.
Öyle ki, Türkçe kelime ve ifadelere halk öyle alışmış seviyordu ki
onlarsız söylenmiş bir halk türküsünü veya bir şiiri, baharatı
koyulmamış veya yeteri kadar kavrulmamış bir yemeğe
benzetiyorlardı. Bosna Müslümanları arasında Türk tesiri, başta din
olmak üzere müzik ve halk oyunlarında, günlük hayatın her sahasında
bugün de görülebilir.
Sırpçaya ve Hırvatçaya geçen Türkçe kelimeleri ele alan, onları
bilimsel bir metodoloji ile inceleyen ilk bilim adamlarından biri
Abdullah Şkalyiç'tir. Eserin orijinal ismi "Turcizmi u
Srpskohırvatskom jeziku" (Sırpça-Hırvatça ’da Türkçe daha doğrusu
Türkler vasıtasıyla bu dillere giren kelimeler)dir. 662 sayfadan oluşan
bu sözlüğün baş tarafında bir önsöz (s.7-9),Türkçe kelimeler hakkında
(s.11-45) bilgiler, sözlükte kullanılan Arap harflerinin Sırpça, Türkçe,
Arapça, Farsça Latin alfabesiyle transkripsiyon alfabesi(s.47-48) ve
(s.49-62) kısaltmalar, devamında da bir bibliyografya yer almaktadır.
Önsözünde yazar, Türkçe kelimelerin günlük hayatta çok kullanıldığı
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Doğu Bosna'nın Rogatic'a kasabasında doğmuş olduğunu ve daha genç
yaşta, tahsili esnasında ana dillerinde yani Boşnakça ’da, Türkçe,
Arapça ve Farsça kelimeleri hakkında ilgilendiğini ileri sürmektedir.
Fakat sistematik ve daha ciddi çalışmaya ise 1950 yılında Sarayevo'da
(Saraybosna'da) Folklor Araştırma Enstitüsü’nde (şimdiki Bosna ve
Hersek Bölge Müzesi Manevi Kültür Şubesi) görev alması ile başlamış
Bilhassa halk edebiyatından elde edilen folklor malzemesindeki Türkçe
kelimeleri dikkatli bir şekilde inceleyip, işlemeğe başlamış, gerek halk
dilinde ve gerekse yazılı edebi eserlerde bulunan Türkçeden (Doğu
dillerinden)alınmış, birçok kelimenin bulunmadığına veya kâfi
derecede ve doğru bir şekilde sözlüklerde ve ilgili edebiyat sahalarında
açıklanmamış olduğunu görmüş, ayrıca etimolojik yorumların çok kez
yanlış ve farklı, bazı kelimelerin izahının ise Sırpça-Hırvatçadaki
anlamları ile hiçbir ilgisi bulunmadığını saptamış ve hâlen mevcut
sözlüklerde ve diğer edebî eserlerde ciddi hataların bulunduğunu
görmüştür. Bu hususu da millî edebiyatlarını tetkik edenlerin
çalışmalarını güçleştirdiğini kaydettikten sonra, bu sahadaki ilk
çalışması olan "Bosna ve Hersek'in Halk Dili ve Edebiyatı’nda Türkçe
Kelimeler" adlı eserinin 1957 yılında litografya (teksir) biçimiyle
Sarayevo Folklor araştırmaları Enstitüsü tarafından neşredilmiş
olduğunu kaydediyor ve ilim âleminde bu çalışması hakkında gösterilen
ilgi ve bazı eleştirilerin kısa özetlerini de veriyor. Önsözden sonraki
umumi olarak Türkçe kelimeler hakkında I. Bölümde (s.11-23) yazar,
Bosna ve Hersek'te, Türkçe kelimeleri incelemenin millî tarihi
araştırma, millî edebiyat ve kendi dillerini incelemek için haklı ve özel
bir ehemmiyeti bulunduğunu ve yeterinde büyük sayı tutan doğulu
kelimelerin Türkçeden alınıp halk diline girdiğini, bunlardan
bazılarının ise edebî dillerinin malı olduğunu, halk dili ve
edebiyatlarındaki yabancı unsurların fazlaca bulunduklarından Türkçe
yoluyla girmiş bu kelimelerin çok iyi ve doğru bir şekilde açıklamaları
yapılmadan, halk türküleri, hikâye ve masallarının, halk deyim ve
atasözlerinin doğru dürüst anlaşılması mümkün olmayacağını,
Türkçeden gelen kelimelerin ilmî bir şekilde incelenmiş, işe yarayan bir
sözlük olmaksızın kendi edebiyatlarını anlamanın mümkün
olmayacağını, bu sebepten de bu kelimelerin sadece asıllarını ve
anlamlarını değil, belki kelimelerin ilk şekillerini, daha sonraki gelişme
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ve değişmelerin araştırılması ile de meşgul olunmanın gereğine işaret
etmektedir.
Yabancı kelimelerin, bir milletin mazisi ile ilgili unsurlar
olduğunu, bazen bunların bir anıt, tarihî bir belge ve kaynak olarak
hizmet edebileceğini, bu kelimelerin tarihçilere hizmet edebilmesi için
de çok iyi analiz edilip, doğru ve tam açıklaması gerektiğini, bu
sebepten de yabancı kelimelerin incelenmesi için çok büyük bir değer
taşıdığını kaydettikten sonra Türkçe kelimelerin ne zaman ve nasıl
Balkan dillerine girdiğine temas edilmektedir. Bu arada (s.11-12)
Türkçe kelimelerin çok eskiden, Avarların Balkanlar'da Panon ovasında
görünmesi ile veya Balkanlar'a gelmezden önce Asya'daki eski
bölgelerinde yaşarlarken başladığını, fakat büyük derecedeki tesirin ve
bugünkü durumun Osmanlı Türkeri’nin Balkanlar’ı fethetmesi ile
meydana geldiğini işaret etmekte ve Türkçe kelimelerin zorla veya
sistemli bir plan ile kendi dillerine girmediğini, bunların dillerinde
bulunmaları da kendi insanlarının dil hislerinin rencide etmemiş
olduğunu, bunlardan çoğunun basın ve edebiyat dilinde de hâlen
kullanıldığını zikrettikten sonra, basın ve edebiyattan örnekler
verilmekte ve kendi dillerinde yerlerine, bulunamayan Türkçe
kelimelerin bulunduğunu, karşılıkları bulunabilen fakat aranmayan
veya karşılıkları mevcut olan, fakat umumi kabul edilmeyen kelimeler,
bazı kelimelerin az veya çok muhtelif bölgelerde kullanılış derece ve
ehemmiyetlerinin tasnifi yapılmaktadır.(s.15-17). Daha sonra (s.17-23)
da Türkçe kelimeler hakkında eski Yugoslavya'da ve diğer
memleketlerde yapılmış çalışmalar ve bunların eleştirileri
yapılmaktadır. Yazarın sözlükteki çalışma metodu da şöyledir:
Evvela muhtelif telaffuzlarıyla sözlü halk edebiyatında, konuşma
ve edebî dillerinde bulunan kelimeler verilmiş, kelimenin fazla ve
muhtelif telaffuzu varsa, önce doğru okunuşunu daha sonra da diğer
şekilleri verilmiş, parantez içine alınmış olanlar ise, bazı yer ile topluluk
adlarında ve bazı türkülerde bulunanlardır. Şahıs isimlerinden sonra,
kısaltılmış ve tahrif edilmiş şekilleri de verilmiştir. Her kelime
vurgulanmış, vurgu farkları sadece Bosna ve Hersek telaffuzlarına göre
açıkça görülen farkları olan bir kaç kelime de gösterilmiştir. İsimlerden
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sonra izafet (genitif) ve cinsiyet eki, fiillerde (1. şahıs) şimdiki zaman
eki, diğer kelimelerde de kelime çeşidini gösteren işaretler verilmiştir.
Kelimelerin etimolojisi (kökeni) parantez içinde kısaltmalarla
gösterilmiş ve kelimenin hangi dilden geldiği açıklanmıştır. Sözlükte,
Türkçe son ek -ci, çi, -li,-lik ve Farsça -dar son ekine sık sık
rastlanmaktadır. Türkçe ve kendi kelimelerinin oluşumunda çok önemli
görevleri bulunan sözü geçen eklerin kısaca görev ve anlamları
açıklanmaktadır.(s.24).Kelimenin hangi dilden alındığı, eğer anlam
farkı varsa, kendi dillerindeki anlamlarını ve kelime köklerinin
açıklaması yapılmakta.
Türkçe kelimelerin kendi dillerinde anlamları.
Edebiyat veya konuşma dilinde bazı kelimelerin kullanılışına
dair örnekler.
Türemeler ve birleşik kelimeler açıklanmış.
Daha sonra Arapça ve Farsçadan girmiş kelimeleri de sözlükte
Türkçe kelimelerle birlikte işlediğini, bunların Türkçe vasıtasıyla
girdiğini, bu sebepten de bütün kelimeler için sözlüğe "Turcizmi"
(Türkçe asıllı kelimeler) adını verdiğini, Türkçe asıllı kelimelerin
etimolojisini, yaptığı bu sözlükteki çalışmasını faydalandığı eserler
çerçevesinde yaptığını, böyle bir çalışmanın çok güç olduğunu bilerek
bu çalışmasını meşhur ve maruf eserlere dayanarak yaptığını
kaydettikten sonra sözlükteki kelimelerin anlamlara göre toplamı ve
Türkçe kelimelerin teşkili verilmektedir. 8742 Sırp-Hırvatçaya geçmiş
Türkçe kelimeyi ve 6878 deyim ve tamlamayı içinde bulunduran bu
eser içindeki Türkçe kelimelerin farklı anlamlarda olmaları sebebiyle,
şöyle bir sınıflandırmaya da tabi tutulmuştur:
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Kelime adedi:
Din hayatı ve dini adetlerle ilgili
kelimeler

670

Şahıs isimleri

503

Hukuk, idare, devlet düzeni ve
benzeri

453

Asker ve askeri deyimler

166

Silah ve harp teçhizatı

113

İnşaat, binalar, inşaat malzemesi

167

Ticaret, para, altınlar

172

Sanatlar, sanatkarlar, sanat alet ve
edevatı

286

Kaplar, döşeme ve sair ev eşyaları

234

Giyim eşyası, ayakkabı, ziynet ve
benzeri

271

Yemekler, içkiler ve baharatlar

212

Çiçek, meyve, sebze, bitkiler, tahıl

200

At ve at için gerekli malzemeler

119

Attan başka hayvan adları

49

Coğrafya ve yer adları, caddeler
vb.

153

Ziraat, ormancılık, hayvancılık

45

Av

13

Tıp, temizlik

99

Astronomi

99

Müzik ve oyunlar

101

Unvanlar, insan tabakaları,
meslekler

81
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İnsan ve hayvan uzuvlarının bazı
kısımlarının adları

59

Kokular

10

Demir, maden ve kimya unsurları

34

Bez, nakış, iplik

79

Deri

14

Transport alet ve malzemeleri

119

Akrabalık adları

31

Tabiat ve tabiattaki olaylar

20

Zaman ve takvim

27

Apstrak (mana) ve diğer çeşitli
isimler

848

Filler

802

Sıfatlar

462

Zarflar

152

Sayılar

29

Ünlemler

84

Bağlaçlar

18

Toplam:

6.878

Sözlükte, kelimelerin farklı anlamları için iki veya üç ifade şekli
bulunmaktadır. Sözlüğe Türkçe vasıtasıyla girmiş tüm kelimeler dâhil
edilmiştir. Malzeme, konuşulan canlı halk dilinden ve edebiyattan,
kelimelerin herhangi bir sözlüğe girmiş olduklarına bakılmaksızın
çıkartılmıştır. Türkçe, Arapça ve Farsçadan türetilmiş kelimelerin tümü
bu sözlüğe sığdırılamayacağından sadece en basit ve en çok
kullanılanları alınmış, Türkçe, Farsça, Arapça veya Farsçadan bütün
Müslüman şahıs adlarını ve bunların sevimlilik ifadesi olan tahrif veya
küçültülmüş şekilleri de sözlüğe alınmıştır. Sözlükte bulunan 503 erkek
ve kadın şahıs isminden 41'i Farsça asıllı,17'si Türkçe,16'sı İbrani
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asıllı,6'sı Asurca, 4'ü Yunan asıllı, 4'ü Arapça-Farsça, 2'si TürkçeArapça,2'si Türkçe-Farsça,8'i Türkçe kelimelerden türetilmiş olan
Sırpça-Hırvatça (Boşnakça) isimlerdir. Diğer 403 isim ise Arapçadır.
(s.26-27).
Sırp Hırvatçada Türkçe kelimelerin oluşumu:
Bazı kelimeler telaffuzda hiç bir değişiklik yapılmadan
aktarılmıştır. Örneğin: aba, abdal, açık, ada, adet, acayip, Acem.
Bazı Türkçe kelimelerin sonuna çekim yapabilmek için "ja" (ya)
eki ilave olunur. Bu olay da sıfat yapan ve kelimelerin sonunda bulunan
-li, -lı ekinden sonra olur. Örneğin: başlı=başliya, beşli=
beşliya, çakşırlı=çakşirliya, çarşılı=çarşiliya v.s. veya umumi
meslek ve iş ismi yapan -ci,-cı,çi,çı
abacı=abaciya,
akşamcı=akşamciya,
boyacı=boyaciya,
avcı=avciya, batakçı=batakçiya, bekçi=bekçiya v.s. veya sonunda "i,ı"
vokali (seslisi) bulunan kelimelerin sonuna da aynı son ek ilave
olunur.alçı=alçiya, biçki=biçkiya, çalgı=çalgiya,v.s Şahıs isimlerinde
de durum aynıdır: Abdi=Abdiya, Ali=Aliya, Şemsi=Şemsiya vs.
Türkçe kelimelerin sonunda buluınan "e" ki bu genelde dişilik
(müennes) eki olan "a, ah" den ileri gelmektedir. Sırpçadaki
müennes(dişil) eki "a" ile değiştirilir: ahmediye=ahmedija, akçe=akça,
Hayriye=Hay- riya, Cemile=Cemila vs.
Türkçe ile kendi kelimeleri arasındaki, fark sık sık sadece
sessizlerin
(konsonantların)
benzeşmesinde
veya
sedasız
konsonantların sedalı konsonantların önünde sesliye değişmesine
görülür. Örneğin: bakçe=başçe, ikbal=igbal, aşikçi=aşigciya v.b.
Türkçe son ek "-lik,-lık" ve "-siz, -sız" onların dilinde -luk ve suz olur. Mesela: Çiçeklik=çiçekluk çıraklık=çirakluk, çivilik=çiviluk,
terzilik=terziluk, arsız=arsuz, edepsiz=edepsuz vs.
Diğer değişiklikler hakkındaki bilgileri adı geçen sözlüğün (2845) sayfalarında bulabilirsiniz.
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Sarayevo'da Türkoloji sahasında bize önemli eserler veren
meslektaşımız Prof. Dr. Kerima Filan konuyla ilgili bir araştırmasında
Boşnakça ‘ya geçen Türkçe kelimeleri şöyle sınıflandırmaktadır:
"Bugün Bosna ve Hersek'te konuşulan dillerin söz varlığında
Türkçeden ödünç alınmış kelimeler yerel deyişle "turcizmi" - önemli
bir tabakayı oluşturmaktadır. Boşnakçada, Hırvatçada, Sırpçada zaman
içerisinde gelişen dağılmanın sonucu, bütün bu kelimeler günümüz
dilinde aynı değerlere sahip değiller. Bu bakımdan, onları en az dört
gruba ayırmak mümkündür.
Birinci grupta: Slav kökenli karşılıkları bulunmayan,
dolayısıyla Bosna ve Hersek'te konuşulan standart dillerin ayrılmaz bir
parçasını oluşturan Türkçe kelimeler yer almaktadır. Bunlar, Boşnakça,
Hırvatça, Sırpçada kökenleri açısından sahip oldukları belirtildiği
özelliği kaybederek bu dillerin içinde öteki leksik ögeler gibi
yaşamaktadır; bunlar ana dili Boşnakça, Hırvatça veya Sırpça olan
vatandaşlar tarafından bilinip gündelik yaşayışta yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu grubu temsil eden birkaç örnek verelim: badem,
carapa (>çorap), cekic, çizme, cup (>küp), fenjer, katran, kesten
(>kestane), krec (>kireç), sapun (>sabun), top, tepsija (>tepsi),
turpija(>törpü). (>fener)
İkinci grupta: Slav kökenli karşılığı var olan Türkçe kelimeler
yer almaktadır. Konuşan kişinin, eş anlamlı iki kelimeden Slav kökenli
ya da Türkçe kökenli olanı seçmesi, onun geldiği dil topluluğuna
bağlıdır. Bu gruptaki Türkçe kelimeler Boşnaklar arasında hâlen yaygın
olarak kullanılmaktadır. Birkaç örnek verelim: baksis (>bahşiş), basta
(>bahçe), carsaf, çoban, durbin (>dürbün), dzigerica (ciğer), ekser,
kajsija (>kayısı), kasika (>kaşık), kat, makaze (>makas), musterija,
pamuk, peskir (>peşkir), sanduk (>sandık), sirce (>sirke), seçer
(>şeker). (>müşteri)
Üçüncü grupta: Değişen hayat koşulları sebebiyle kullanım
sıklığı düşük olan kelimeler alınabilir. Bu grup kelimelerle ilgili olarak
iki durumun ileri sürülmesi gerekir. Birincisi, bunların Slav kökenli
karşılıkları bulunmamakta. İkincisi, bunlar standart dillere dahil
edilmişlerdir. Örnek olarak bugünkü hayat koşulları sebebiyle
Boşnakça ‘da olduğu gibi Türkçede de nadir rastlanan ya da sadece belli
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durumlarda kullanılan derdef (>gergef) veya mangala (>mangal)
kelimelerini gösterebiliriz. Bu örneklerin yanı sıra Türkiye
Türkçesi’nde yaygın olarak kullanılan caksire (>çakşır), dugum
(>güğüm), ibrik, saz gibi kelimeler, Bosna halklarının dillerinde anlam
daralmasına uğrayıp bugün kullanımda bunlara nadir rastlanmaktadır.
Bu gruba alınan kelimeler, standart dillere dahil edildikleri halde
konuşanın bilincinde bulunmayabilirler. Diğer deyişle, konuşan
gösterileni bilmediği durumda göstereni de bilemeyecektir.
Dördüncü grupta: Kullanımdan çıkıp dilin arkaik ögeleri olarak
bilinen Türkçe kelimeleri toplamak mümkün. Bunların Slav kökenli
karşılıkları standart dilde yer almaktalar, Türkçe kökenli eş anlamları
ise supstandard olarak nitelendirilmektedir. Meselâ: avlija (>avlu),
baksuzluk (>bahtsızlık), becar (>bekâr), bosca (>bohça), ceif (>keyif),
dembel (>tembel), dert, dusmanin (>düşman), fukara, hasta, hevta
(>hafta), kapija (>kapı), kavga, mahala (>mahalle), mejhana, pazar
(>pazar yeri anlamında), raf, sokak. Yalnız, belli sosyal ve kültür
özelliklerine işaret eden bu tür kelimeler, üslûp açısından belirtili
(marked) olarak nitelendirilir. Bunlar, düz anlamlarının yanı sıra yan
anlamlarını da taşıyorlar; böylece farklı bir üslûp kalitesi sağlayarak
dilin niteliğine olumlu katkıda bulunmaktalar. Bu sebeple onların yazı
dilinde önemli bir rolü vardır"...
Yazımızın devamında Arnavutçaya giren Türkçe kelimelerin
durumundan ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalardan söz edelim.
Şimdiye kadar yapılan araştırmalara göre Arnavutçada aşağı yukarı
Türkçeden giren 10.000 sözcük bulunmakta. Arnavutların farklı Türk
boyları ile ilk temasları Arnavutçayı, bu dilin temel özelliklerini ve
edebiyatını derinden etkilemiştir. Macar dilbilimci İstvan Schüts
tarafından ilk temaslar araştırılmış ve X-XIV.yy’lar Türkçenin
Arnavutçayı etkileme yıllarına dahil edilmiştir. Bu vesile ile İ.Schüts
iki kelimeyi örnek gösterir: katund ve dushman (düşman). Ona göre
bugün de bazı Arnavutların köye katund demelerinin ana sebebi Türkçe
katun kadın kelimesidir. Arnavut çobanlar ailelerinden uzun süre
uzakta kalıp evlerine kış başlamadan dönerlerdi. Türk süvarileri
özellikle Peçenekler bu yerleşim merkezlerine saldırdıklarında nüfusun
sadece kadın ve çocuklardan oluştuğunu görmüşler ve köylere kadın
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demişlerdir. Bu ilginç adlandırma katun kelimesinin orta Türkçe
döneminde bu arkaik şekliyle artık kullanılmadığını göz önüne
alındığında daha da önem kazanmaktadır. Prof. Dr. Eqerem Çabej,
"Hyrja ne historine e gjuhes shqipe (Arnavut Dili Tarihine Giriş) (1960)
adlı eserinde, Arnavutların 15. yy’ın ikinci yarısında Güney İtalya ve
Sicilya’ya taşınmış olan Arnavutların dilindeki Türkçe kelimelere
bakmakla daha sonra Osmanlı hakimiyeti altındayken yoğun olarak
maruz kalacakları Türkçeden önce dillerine girmiş olan kelimelerin
tespitinde iyi bir sağlama yolu olacağı görüşündedir. Çünkü İtalya’daki
Arberesh adlı Arnavutların 1702 yılına ait F.M.D Lecce sözlüğündeki
1700 kelimeden 350'sinin Türkçe olduğu görülmektedir
(jelek,dushek,boze,kaftan vs). Katolik olan kuzey Arnavutlarından
Gjon Buzuku'nun "Meshari"(1555) adlı eserinde de bir kaç tane Türkçe
kelimeye rastlanmıştır. Bu eser Arnavut dilinde yazılmış olan ilk dinî
eser olmasıyla da büyük önem taşımaktadır. Fakat Türkçe kelimelerin
Arnavutçaya girdiği en yoğun dönem 17-18 yy. olarak bilinmektedir.
Arnavutluk bu sırada Osmanlı İmparatorluğu’na bağlıdır ve politik
ideolojik, dinî ve kültürel konularda Osmanlı’nın güçlü tesiri günlük
hayatı da içine almış bulunmaktadır. Sadece günlük kullanım değil,
medreselerde okutulan dilin Türkçe oluşu Arnavut edebiyatının da
divan edebiyatı etrafında eserler vermesine vesile olmuş Arnavut Divan
Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Nezim Frakula ve Hasan Zyko
Kamberi gibi şahsiyetler neredeyse yüzde 70 Türkçe kelimelerle örülü
eserler vermişlerdir.
Thimi Mitko'nun (1878) Yunanca ve Arnavutça hazırladığı
"Bleta Shqiptare" adlı eserinde 1000 kelimeden 500'ü Türkçedir.
Gustav Majer Fjalori Etimologjik (Etimolojik Sözlüğüne) eklediği
"Vezhgime mbi turqishten (Türkçe çalışmalar,1893) adlı eserinde 5140
sözcükten 1180 tanesinin Türkçe kökenli olduğunu söyler.
Tahir Dizdari'nin 2005 yılında Tiran’da yayımlanan "Turqizmat
ne gjuhen shqipe" (Arnavut dilinde şark kelimeleri) sözlüğünde 4406
kelime bulunmaktadır. Tahir Dizdari, Osmanlı döneminde Arnavutlar
arasında kullanılan tüm Türkçe kelimeleri bir araya getirmeye uğraşmış
ama ne yazık ki bunu başaramamıştır. Sözlükte, Türkçe, Arapça ve
Farsça olmak üzere tüm sözcükler ayrı ayrı sınıflandırılmaya
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çalışılmıştır. Tahir Dizdari’nin oriyentalizmalar sözlüğünde aşağı
yukarı 1732 Türk,1460 Arap ve 505 kelimenin Fars kökenli kelime
olduğunu ileri sürmektedir. Buna benzer bir hesaplamayı Androkli
Kostallari de yapmıştır. Diğer taraftan Anton Krajni 1954 yılında
yayımlanan "Arnavut Dili Sözlüğünde" 1500 kelimenin Türkçeden
gelen kelime olduğunu ve on altı kelimeden birinin Türkçe olduğunu ve
daha önce Bahskimi derneği tarafından basılan sözlükte bu oranın
sekizde bir olduğunu ekliyor. Ne var ki bugün konuşulan Arnavut
dilinde Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin sayısının kaç olduğu belli
değildir. Türkoloji ile uğraşan genç nesillerin bu konuya önümüzdeki
dönemde daha çok önem vermeleri kaçınılmazdır. Ancak bu şekilde
Balkanlar’da yaşayan halkların dillerinde hâlâ yaşamakta olan Türkçe
kelimeler ve Türkçe vasıtasıyla giren diğer unsurlar derlenmiş, fonetik,
semantik ve etimolojik değerleri biçilerek okurlara sunulmuş olacaktır.
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EDEBİYAT ELEŞTİRİSİNDE KOSOVA TÜRK EDEBİYATI
Taner GÜÇLÜTÜRK*
Edebi eserlerin sanat niteliği taşıyıp taşımadığı, kendi metodolojisiyle
irdeleyip inceleyen bir edebiyat bilim dalı olan edebiyat eleştirisi ya da edebi
tenkit, edebi yaratıcılık sürecinde sanat unsurunun edebi kriterlere göre esas
alınmasını hassasiyet gösteren önemli ölçüttür. Türk edebi yaratıcılık sahası
Kosova’da II. Dünya Savaş’ından sonra çağdaş edebiyat ölçütleri ve değişik
türlerinde eserler yayınlanmıştır. Ancak bu edebiyat uzun süre edebi eleştiriden
yoksun kaldığı için Kosova Türk edebiyatında eksik ve kusurlu unsurlar
oluşmuştur. Bugüne kadar yapılan incelemelerde edebiyat eleştirisinde Kosova
Türk edebiyatı irdelenmemiş, çalışmamızda bu sorunsalı önemli edebi tenkit ve
bulguları tespit edip tarayarak, inceleme, edebi eleştiri analizi gibi edebi araştırma
metodolojileriyle irdeledik.
*
Kosova Türk Edebiyatıyla ilgili Kosova ve Kosova dışında yapılan
edebiyat
eleştirilerinde
değişik
makaleler,
değiniler,
derlemeler,
değerlendirmeler, antolojiler ve eleştiri türünde üç temel kaynak karşımıza
çıkmıştır.
Bunlar arasında bu konu üzerine duran en ciddi çalışmalardan ikisi, Doç
Abdülkadir Hayber ve Güven Kaya, diğeri yerli yazarımız Fahri Kaya’nın
çalışmaları oluşturmaktadır. Hayber, yazarların eserlerini eserden yola çıkarak
irdelerken, Güven Kaya genelden esere doğru derinleşen bir yaklaşım izler; Fahri
Kaya ise daha çok edebiyat tarihi niteliğinde bilgiler vermektedir. Bunun dışında
bu alanda görülen çalışmalar daha çok tanıtım niteliğindedir. Dolayısıyla eserin
içeriğine ilişkin bilimsel ve metodolojik bir araştırma özelliği bulunmamaktadır.
Süreyya Yusuf, Yugoslavya Türk Şiiri antolojisi önsözünde, Çağdaş
Kosova Türk Edebiyatını, dolayısıyla bu edebiyatın ortaya çıkış ve gelişimindeki
tarihsel süreci genel özellikleriyle ele alırken1 Osmanlı’nın Balkanlar’dan çekilişi
ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti’nin (YSFC) kuruluşu arasındaki
dönemde, bu edebiyatın varlığını halk edebiyatıyla sürdürdüğünü ortaya koyar.
Yusuf, İkinci Dünya Savaşı sırasında faşist istilaya karşı yazılan şarkıların
Türkçeye çevrildiğini, ulaşıldıkça Nazım Hikmet kitaplarının okunduğunu söyler
ve savaşın ardından Makedonya Cumhuriyeti’nde Türkçe okul, gazete ve
tiyatroların açılmasına ek olarak sosyalist sistemin, gösterdiği
*
1

Dr., Türkolog, Kosova Türk Yazarlar Derneği Eşbaşkanı, Prizren Yunus Emre
Enstitüsü, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Priştine / KOSOVA Daha detaylı
bilgiler için bkz. Süreyya Yusuf, Yugoslavya Türk Şiiri antolojisi, Tan Yayınları,
Priştine, 1976, s. 5-6
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anlayış ve destekle bu edebiyatın canlanmasında oynadığı role dikkati
çeker.2
Bu süre içinde tür olarak en çok şiirin geliştiğini ve bu edebiyatın
gerek nitelik gerekse nicelik bakımından diğerleriyle eşit seviyeye
ulaştığını belirten Yusuf, kökü Divan nazmına uzanan mısra ve
kafiyelerden çağdaş şiirin gerektirdiği çok ince duygu boyutlarına
kadar, söyleneceklerin estetik değerini artırmak amacıyla sözcüklerin
olağanüstü bir titizlikte seçildiğini kaydeder.3 İlk deneme sürecinde
aksak dizelerle yazılan Kosova Türk şiirinin, Yugoslavya ve Türkiye
çağdaş şiiri düzeyine ulaşarak parladığını yazan Yusuf, nazım türlerinin
Türk Çocuk Edebiyatında da önemli bir yer tuttuğunu belirtir. 4
Yusuf, biçim, anlam öğeleri, konuların bu gelişme süreciyle
birlikte zenginleştiğini, bilinçli bir edebî izlemenin başladığını dile
getirir. İkinci Dünya Savaşı ertesinde savaş güdümlü şiir yerini,
devrimin getirdiği yeniliklerden bahseden şiire bırakmıştır. Yusuf,
çağdaş şiirimizin etkilenme, esinlenme ve yararlanma kaynağı olarak
Yugoslav şiirini gösterir; yazarların, Aleksa Şantiç,5 Vladimir Nazor6 ve
Branko Çopiç gibi isimleri takip ettiğinin altını çizer: 7

2
3
4
5

6

7

Süreyya Yusuf, Yugoslavya Türk Şiiri, Tan Yayınları, Priştine, 1976, s. 56
a. g. e., s. 7
a. g. e., s. 9
Mostar’da dünyaya gelen Aleksa Şantiç (27 Mayıs 1868 – 2 Şubat 1924)
Sırp kökenli Bosna Hersek şairidir. Şiirlerinde Voyislav İlić ve Yovan
Yovanović-Zmay’ın etkisi bulunan Şantiç’in en güzel eserleri, 1905 ila
1910 yılları arasında ortaya kondu. Mensubu olduğu halkın sosyal ve ulusal
sorunları yanı sıra ıstırap dolu aşk konusunu sevdalinka geleneğiyle işleyen
şair, tüberküloz yüzünden hayatını kaybetti.
Vladimir Nazor (30 Mayıs 1876– 19 Haziran 1949) Hırvatistan’ın Postira
şehrinde, Brač’da dünyaya geldi. Yazar, çevirmen ve siyasetçi olan Nazor,
Hırvat halk edebiyatıyla uğraştı; halk folkloru, efsaneleri ve öykülerini
yazdı. Pastir Loda Ödülüne layık görülen yazar, 1941’de Hırvatistan Bilim
ve Sanat Akademisi üyesiydi. İkinci Dünya Savaşı sırasında partizanlara
katılan Nazor, savaştan sonra Hırvatistan’ın ilk cumhurbaşkanı oldu.
Yaklaşık 500 sone yazan Nazor, Zagreb’de vefat etti.
Süreyya Yusuf, Yugoslavya Türk Şiiri, Tan Yayınları, Priştine, 1976, a. g.
e., s. 10
110

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

İlk şairlerin Türkçede yeterince titiz olmadığını belirten Yusuf,
daha sonraları dilde Nazım Hikmet etkisinin görüleceğini, ilk yazarların
ilk olarak Yugoslav, sonra Türk edebiyatındaki gelişmeleri
izleyeceklerini kaydetmektedir. Yusuf, çocuk dergilerinin çıkmaya
başlamasıyla güçlü bir çocuk yazını da ortaya çıktığını yazmaktadır.8
Sesler dergisinin9, Çağdaş Kosova Türk Edebiyatının
gelişmesinde büyük katkısı ve rolü olduğunu, edebiyata yeni isimlerin
kazandırılması ile konu ve biçim bakımından da yeni aşamalara
gidildiğini belirten Yusuf, Tan gazetesi ve edebiyat yayınlarının10 da
eklenmesiyle Sesler’de isim yapanların artık Kosova Türk
Edebiyatında yerlerini almaya başladıklarını vurgular. 11
Yukarıda ortaya konan görüşlerin benzeri, bu defa nesir üzerine
duran Bedri Selim’in hazırladığı antolojide de altı çizilmektedir.12
Doç. Dr. Abdülkadir Hayber, Kosova Türk edebiyatı üzerine
yaptığı çalışmalarında eserden yola çıkarak değerlendirmelerde
bulunur:
“Makedonya
ve
Kosova
Türklerinin
bugünkü
edebiyatlarının yaklaşık kırk-elli yıllık bir geçmişi vardır.
Çünkü Tito Yugoslavya’sının ortaya çıkmasından sonraki
devrelerde yazılacak olanlar “Makedonya ve Kosova
Türklerinin
Edebiyatı”nı
meydana
getirecektir.
Makedonya ve Kosova Türklerinin edebiyatına sözlü halk
edebiyatı geleneği birinci derecede kaynaklık etmiştir.
Zaten ilk örneğine daha Orta Asya’da Alp Er Tunga
sagusu ile rastlanılan sözlü edebiyat geleneği,
8
9

10
11

12

a. g. e., s. 11
“Sesler” dergisi, Makedonya’nın Üsküp şehrinde, Aralık 1965 ile Nisan
2001 tarihleri arasında, 331 sayı yayımlanmıştır. Aylık kültür sanat dergisi
“Sesler”, 36 yıl yayın yapmıştır.
Priştine’de 1 Mayıs 1969 yılında çıkan Tan gazetesi (haftalık) 24 Mart
1999 tarihine kadar yayımlanmıştır.
Süreyya Yusuf’un Yugoslavya Türk Şiiri antolojisinin önsöz niteliğindeki
bu değerlendirmesi, eleştiriden ziyade övgü nitelikli bir yaklaşım
sergilediği dikkati çekmektedir.
Bkz. Bedri Selim, Yugoslavya Türk Öyküleri:Kosova Türk Çağdaş Edebî
Yaratıcılığı, Priştine- Koza Yayınları, İstanbul, 1978
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Balkanlar’a geçişten itibaren kesintiye uğramadan devam
etmiştir. Hatta, yazılı edebiyatı aksatan olaylar, aksine,
sözlü edebiyatı beslemiştir. Onun için Makedonya ve
Kosova Türklerinin edebiyatının ilk kaynağı sözlü ürünler
olmuştur. O bakımdan Makedonya ve Kosova Türkleri
folkloru ve folklor ürünlerini çok severler” 13
diyen Hayber, Halk Edebiyatının özünden yararlanıp eserler veren
Makedonyalı Türk şairlerinden ve onların eserlerinden örnekler
vermektedir. Bu olgunun Makedonya Türk Edebiyatı için geçerli
olduğunu ifade eden Hayber, Makedonya ve Kosova Türkleri arasında
çağdaş edebiyatın geç başlamasının başlıca sebeplerini şöyle sıralar:
“...Buralarda yaşayan Türkler, içinde bulunduğumuz
yüzyılın başlarına kadar kendilerini ayrı bir ülkenin
sınırları içinde Türkiye’den uzakta düşünemezlerdi. Yakın
zamana kadar, bütünün içindeydiler. Daha araya sınırlar
girmeden başlayan göçlerle, önce eki kalem tutanlar
ayrıldılar. Birbirini takip eden büyük savaşlar ve nihayet
2. Dünya Savaşı sonunda gözlerini açtıklarında yalnız
olduklarını gördüler. 2. Dünya Savaşından önceki krallık
devrindeyse,
millîyetler
kendi
edebiyatlarıyla
uğraşmadılar. Krallık devrinde konulan yasakla
yazamayan veya yazdığını yayınlamayanlar, sözlü
geleneğe ve daha çok türkülere yönelmişlerdir...
Makedonya ve Kosovalı Türk aydınları edebiyata
yöneldikleri zaman yol gösterecek kimse bulamadılar.
Bilhassa iki dünya savaşı arasında Türkiye ile olan
kopukluk, eli kalem tutanların edebiyatta başa
dönmelerini gerektirdi...”.14
Geniş topluluklardan ziyade eğitim öğretim görmüş kimseleri
dikkate alarak çocuk edebiyatıyla Yugoslavya Türklerinin edebiyatına
giren birçok şair ve yazarın aynı zamanda edebî yaratıcılığa da adım
13
14

Abdülkadir Hayber, Makedonya ve Kosova Türk Çağdaş Edebiyatı, T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2001, s. 18
a.g.e. s. 20
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attıklarını vurgulayan Hayber, Makedonya ve Kosova Türklerinin
edebiyatında çocuk edebiyatının önemli bir yer tuttuğunu söyler. Sesler
ve Çevren dergilerinin Makedonya ve Kosova Türklerinin edebiyatına
büyük hizmetler sunduğuna da işaret eden Hayber, bu edebiyatta tür
olarak en çok şiire, daha sonra kısa öyküye ve son yıllarda ise roman
türünde denemelere yer verildiğine, ama roman türünde ciddi bir
eserden henüz bahsedilmeyeceğine dikkati çekmektedir. 15
Hayber’e göre, Üsküp, Prizren ve Priştine çevresinde gelişen bu
edebiyatta toplumcu sanat anlayışı hâkimdir ve savaştan çıkarak
topluma hizmet etmek adına edebiyata baştan başlamak zorunda kalan
aydınlar, yeni nesillere ancak bu yolla hizmet verebileceklerine
inanmışlardır, dolayısıyla Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem şair ve
yazarlarına benzerler.16
İlk kuşak şair ve yazarların birçoğunun yetiştikleri savaş ve
ertesi koşullar yüzünden edebiyatta eğitimciliğe itildiklerini belirten
Hayber, konuların çok sınırlı ve dar kaldığını; şiirde kesin ve sert tavrın
zamanla yerini memleket güzelliklerine bıraktığını; başlangıçta
güzellik duygusu hâkim olmadığı için zarafet ve derinlikten uzak
kalındığını saptar. Hayber’e göre, bu edebiyatta başlangıç döneminde
tahlillerden çok tasvire yer verilmiştir. 17
Elli yılı aşan bir zaman diliminde Türkçenin fazlasıyla değişime
uğradığını, cümle yapısı bakımından sıkıntıların yanı sıra hem ortam
hem de yetersiz eğitim sebebiyle ilk kuşağın dili kullanımında mevcut
kimi problemlerin varlığını tespit eden Hayber, zamanla bu sorunun
aşıldığını dile getirmektedir. 18
Ancak, Makedonya Türk Çağdaş Edebiyatındaki kimi
nitelikleri Çağdaş Kosova Türk Edebiyatına dâhil eden Hayber, yer yer
yaptığı genellemeler ile Çağdaş Kosova Türk Edebiyatı nitelikleri ve
tarihi üzerine kimi yanılgılardan kurtulamamıştır.

15
16
17
18

a.g.e. s. 22-24
a.g.e. s. 24
a.g.e. s. 26-27
a.g.e. s. 28-29
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Güven Kaya, Yugoslavya Türk Halkı Yazınına Gerçekçi Bir
Bakış isimli kitabında ilk, orta ve genç kuşak diye tasnif ettiği
yazarlarımızdan Naim Şaban, Süreyya Yusuf, Nusret Dişo Ülkü,
Nimetullah Hafız, Hasan Mercan, Enver Baki, Arif Bozacı, Bayram
İbrahim, İskender Muzbeg, Altay Suroy, Mürteza Büşra, Şecaettin
Koka, Agim Rifat Yeşeren, Zeynel Beksaç, Osman Baymak, Ahmet
İğciler’in eserlerini, toplumsal gerçekçilik ve eleştirel gerçekçilik
açısından ele alır. Ayrıca bu konuyla birlikte estetik, teknik yazım ve
dil sorunlarını da inceler.
“Yugoslavya Türk Halkı Yazınının belli bir estetik
anlayıştan yoksunluğu, yazarların bireysel kapılar
zorlamasına neden olduğu için zaman zaman romantizme
kaçan, geleneklere kapağı atan çabalarını görmekteyiz.”19
diyen G. Kaya, Yugoslavya Türk Edebiyatı öykücülüğünde birinci
kuşağın eserlerinde sosyal gerçekçi yönün, ölçü ve konu bütünlüğünün
aynı düzeyde olmadığının altını çizmektedir. 20
Orta kuşağın ikinci aşamasına ait eserler üzerine edebî tenkit ve
estetik değerlendirmelerde bulunan Kaya, bir önceki kuşağın estetiğine
göre konuların daha değişik ve çok yönlü bir yapıya dönüştüğünü ifade
etmektedir. Gerçekçilik unsurunun daha da geliştiğini, bu eserlerde
topluma değişik yorumlarla varoluşçu bir açıdan yaklaşma eğilimi
gösterildiğini vurgulayan G. Kaya, söyleyişte simgeselliğe
yöneldiklerini tespit eder. 21
Yugoslavya Türk Halkı Edebiyatını değerlendirecek, izlediği
yolu ve yanılgıları ortaya koyabilecek bir eleştiri geleneğinin olmaması
yüzünden konu ve estetik sorununun ortaya çıktığını ileri süren G.
Kaya, kitap tanıtımlarının biçimsel ve yüzeysel nitelikte olduğunu, belli
bir estetik yargıyı dile getirmekten uzak kalındığını belirtmektedir: 22

19
20
21
22

İ. Güven Kaya, Yugoslavya Türk Halkı Yazınına Gerçekçi Bir Bakış, Tan
Yay. Priştine, 1986, s.37
a.g.e., s. 95
a.g.e., s. 121
a.g.e., s. 193
114

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

“Yugoslavya Türk Halkı Yazını ürünlerini aynı ülkede
yaşayan diğer ulus ve halkların yazınları açısından da
değerlendirip yerini saptamak gibi güç bir işi yapmak da
gerekir. Bununla birlikte Yugoslavya Türk Halkı Yazını
ürünleri zaman zaman diğer ulus ve halkların diline de
çevrilip okunabiliyorsa da, bu daha çok özveri sınırını
aşamayan çabalar düzeyinde kalıyor. Bu tip bir çalışma
olmayınca doğal olarak sanatçıların ürün vermesinde
belli bir estetik görüş de olmuyor. Zaman zaman usta
söyleyişler yanında basite kaçan, sıradan söyleyişler de
olabiliyor. Ayrıca çeşitli etkilenmelere de açık olabiliyor.
Bununla birlikte, Yugoslavya Türk halkı yazınında belli
estetik görüşler de geliştirilmiş değildir...” 23
G. Kaya, bunlar arasında estetik görüşler geliştiren isimler
olarak sadece Süreyya Yusuf, Enver Baki, Hasan Mercan, Agim Rifat
Yeşeren ve Reşit Hanadan’ı zikreder. Edebiyat sanatına yön
verebilecek temel estetik kitaplarının bulunmadığını, Türkiye’den
gerektiği şekilde yararlanılmadığı gibi zengin edebiyatları olan diğer
ulus ve halkların birikimlerinden de faydalanılmadığını işaret eden
Kaya, feodal içerikli öykü veya şiirin yanında, aynı eserde toplumcu
gerçekçi bir ürüne kolayca rastlandığını; bunun da sanatçının
yaratıcılığında birbirini tutmayan eğriler oluşturmasına yol açtığını ve
tek çıkar yol olarak söyleyişe yüklenen sanatçının karşısına bu kez de
dil sorununun çıktığını savunur:24
“Dil gerçeği, tek başına bir kaos olarak sanatçının yaratıcı
gücünü doğrudan etkileme sorununu her zaman
korumuştur. Elbette bunun bununun Türkiye’deki dil
hareketinden ve gelişmesinden uzak kalınmış olmanın
büyük etkisi vardır. 1950’den sonraki yazınsal gelişmede
Türkiye dil hareketiyle doğrudan ilişkiye gelmek, aradaki
kopukluğu ve boşluğu dolduramamıştır.”25

23
24
25

a.g.e., s. 194
a.g.e., s. 194
a.g.e., s. 194
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Çağdaş Kosova Türk Edebî Yaratıcılığını genelde dilde iki
önemli öğenin açıkça etkilediğini ifade ederken, Kaya bu sebepleri,
“diğer ulus ve halk dillerinin Türkçe sözcük ve tümce yapısındaki
kaçınılmaz etkisi ve yöresel dil kullanışlarının yazın diline etkisi” diye
sıralar. Bu sorun, G. Kaya’ya göre, sözcük kullanımından tümce
yapısına kadar tüm yanlarıyla sanatçıya tesir eder. 26

“Yugoslavya (Makedonya-Kosova) Türk Halkı yazını,
kendi eksiklerinin bilincinde olarak otuz altı yıldır
kendinden beklenenin de üstünde büyük bir çaba
göstermiş, diğer ulus ve halkların yazınıyla boy
ölçüşebilecek duruma gelmiştir. Yalnız Yugoslavya
(Makedonya-Kosova) sınırları içinde kalmamış,
Türkiye dergi ve gazetelerinde bile seslerini
duyurabilmiştir.”27
Fahri Kaya, Yugoslavya’da Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi’nde,
Çağdaş Kosova Türk Edebiyatı ile Çağdaş Makedonya Türk
Edebiyatını kapsayan ve Yugoslavya’da gelişen Çağdaş Türk
Edebiyatının köklü bir geçmişi bulunduğu, Divan Edebiyatına paralel
olarak gelişen bu klasik edebiyatın Balkan coğrafyasında çok sayıda
Divan şairi yetiştirdiğini ifade eder. 28
F. Kaya, Yugoslavya Türk Şiiri üzerine yaptığı incelemede bu
edebiyat coğrafyasının zengin bir halk edebiyatı mirasına da sahip
olduğunu vurgular. Bu Halk Edebiyatı, Anadolu’da gelişen Halk
Edebiyatıyla birçok ortak özellik barındırmakla beraber bu coğrafyaya
özgü konu ve nitelikleri taşımaktadır. Osmanlı’nın çekilişinden sonra
buradaki edebiyatın duraksama dönemine girdiğini kaydeden F. Kaya,
bu dönemde Türk Edebiyatının varlığını halk edebiyatı ile
sürdürdüğünü ifade eder. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türklere
tanınan haklar çerçevesinde eğitim, kültür ve basın yayın alanlarındaki
gelişmelere paralel olarak özgün bir Çağdaş Türk Edebiyatının da
26
27
28

a.g.e., s. 194-195
a.g.e., s. 195
Fahri Kaya, Yugoslavya’da Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Cem Yayınevi,
İstanbul, 1992, s. 12
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geliştiğini belirten F. Kaya, “Yugoslavya Türkleri için çok elverişli olan
bu yeni toplumsal-siyasî düzende ve bu düzenin sağladığı koşullar
sayesinde Türkler arasında gelişen bu edebiyatın bütün türlere sahip
zengin bir edebiyat” olduğunun altını çizer.29
Edebiyatımızdaki aşırı güdümlü tavır ve slogancılığın çoğu
yazarı etkilediğini, o dönemde sosyalist gerçekçilik diye adlandırılan
slogancı edebiyattan uzak kalabilen yazar olmadığına dikkati çeker. F.
Kaya:
“Bu tavır zorlama değildir, yazar ve şairlerimiz bu
söyleyiş biçimini o dönem için en doğru yöntem, en iyi
yazın akımı olarak kabul etmiştir. Bu akım sadece Türk
yazarlarını değil; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bütün
edebiyat çevrelerin etkileyen bir yöntemdi. Maksim Gorki,
Vladimir Mayakovski, birçok yazarlar için örnek
yazarlardı. Ayrıca buradaki şairler Nazım Hikmet’in
şiirinden de etkilenmişlerdi. Bunun başlıca nedeni o
yıllarda yazıyla uğraşmaya başlayan aydınların devrimci
ve şair olarak Nazım Hikmet’i daha yakından
tanıyabilmeleri, Nazım Hikmet’in şiirlerinin hem konu ve
hem de biçim bakımından o yıllarda Yugoslavya’da güncel
olan şiire çok yakın olmasıdır...” 30
1965-1975 dönemi şiirimiz için hem nitelik hem de nicelik
bakımından başarılı yıllardır ve bu dönem şairleri, şiir anlayışlarının
çok daha yüksek bir düzeyde olduğunu kanıtlamışlardır. F. Kaya’ya
göre, şiirin sadece ölçülü ve uyaklı bir söz sanatı olmadığını kavrayan
bu yazarlar, Yugoslavya ve Türkiye şiirinin dışında Avrupa ve dünya
şiirindeki tüm yenilikleri de izleyerek yararlanmaya başlamışlardır: 31
“Böylece şiirimiz kendine özgü bir yolda gelişme olanağı
bulmuştur. Konu çeşitliliği, imge zenginliği ve şiir
dilindeki ustalık şiirimize karşı ilgiyi artırmıştır. Şiir
çevirileri, şairlerimizin şiirin gizlerine daha iyi
29
30
31

a.g.e., s. 12
a.g.e., s. 14
a,a.g.e., s. 17
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girebilmelerine yardımcı olmuştur. Bütün bu etkinlikleri
yoğun bir kitap yayını izlemiştir...”
İkinci Dünya Savaşı’nda sonra dünyaya gelen öğrenim görmüş,
kültürlü ve Türkçeyi iyi kullanan, geniş dünya görüşüne sahip gençler
edebiyata yönelmiştir. F. Kaya, savaşı görmemiş, savaş sonrası yılların
sancılarını da çekmeyen bu şairlerin şiirlerinde evrenselliğin ağır
bastığını söyler. Ş
iirleriyle geçmişe dönmeye, kökenlerini aramaya ve
tarih boyunca halkın çektiklerini incelemeye yönelen, tarihten olduğu
gibi geleneklerden de esinlenen şairlerin çok değerli şiirler yazdığını
belirten F. Kaya, yazarların toplumcu ve didaktik şiirler de yazdıklarını
kaydeder.32
F. Kaya için Türk halk şiirinin temellerini atan ve zamanla
şiirlerinin biçem ile biçimini değiştirmeye çalışan şairler ile dünyadaki
çağdaş şiir anlayışı ve görüşlerine dayanarak modern bir biçimde şiir
yazan şairler arasında bir kuşak ayrımı yapmak zor iştir.
Bu edebiyatın en pürüzlü yanı dilidir ve F. Kaya, aynı sorunun
ciddiyetini bugün bile koruduğunu savunur. Bunun başlıca sebebi de
ilk kuşak yazarların kimilerinin eğitimlerini Slav dillerinde görmeleri
ve yetiştikleri edebiyat ortamında konuşulan diğer dillerin etkisi altında
kalmaları yüzündendir:
“İlk dönem şiirimizde başta Nazım Hikmet olmak üzere,
Türkiye toplumcu şiirinin etkisi görülürken, daha sonraki
yıllarda kimi şairlerimizin “Garipçiler” ile “İkinci Yeni”
diye adlandırılan Türkiye şairlerinden etkilendiklerini
konudan çok biçim ve anlatımları göstermektedir”33
F. Kaya, Çağdaş Türkiye şiiri ile Yugoslav uluslarının şiiri
arasında gelişen (Yugoslavya) Makedonya – Kosova Türk halk
şiirinden, bu gök kubbe altında kendine özgü ve seçkin bir yer
bulabilmek için büyük bir mücadele verdiğini kaydeder. Sanat ve
estetik değerinden çok, ele aldığı konuların şiirimizin başlıca özelliğini
oluşturduğunu savunan F. Kaya, bu edebiyatın şairlerinin, yaşadıkları
32
33

a.g.e., s. 17-18
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çağın, ülkenin ve toplumun özellikleriyle bu ülke ile toplumda
yaşamlarını sürdüren Türk halkının dert, üzüntü, ağrı, kaygı sorun,
ümit, sevinç, mutluluk ve kıvançlarını yansıttığını belirtir:34
“Sözün kısası şiirimiz, Yugoslavya Türk halkının yaşamını
yansıtan bir aynadır. Sözlü ve sesli bir ayna. İyi ve kötü
yönleriyle bu şiir, ana ülke Türkiye dışında yaşayan ve
Türkiye Türkçesiyle yazan Yugoslav Türklerinin şiiridir” 35
Son olarak, ‘birine toplumsal, diğerine dil bağlılığı olan’ bu edebî
yaratıcılığın durumunu bir şans olarak nitelendirir. Her iki edebiyatı
tanıyabilmek, bunların arasında bir patikadan dahi olsa, aynı bir yoldan
gitmek pek şansızlık sayılmaz” tespitiyle F. Kaya, bu şiirin bu bağlılığı
sayesinde her iki ülke tarafından tanındığına dikkati çekmektedir. 36
“Branko Radiçeviç,DuşanYakşiçYovan Yovanoviç Zmay,
Branko Çopiç, Oskar Davico, Vasko Popa’nın eserlerini
Türkçe’e çeviren Nusret Dişo Ülkü’nün bu girişimi
edebiyatımızın Yugoslav edebiyatından etkilenmesinin
temellerini atmıştır”.37
Süreyya Yusuf’un 1979 yılında Belgrad’da “Grafos
Yayınları”ndan çıkan Lice Zemlje-Antologija Savremene Poezije
Turske Narodnosti u Jugoslaviji/Toprağın Yüzü-Yugoslavya Türk Halkı
Çağdaş Şiiri Antolojisi ise, Kosova’daki Türk yazarlar ve yaratıcılıkları
üzerine yer alan görüş ve değerlendirmeleri bakımından, 1976 yılında
Priştine’de “Tan Yayınları”ndan çıkan Yugoslavya Türk Şiiri
antolojisinden herhangi bir farklılık arz etmez, yeni bir şey söylemez.
Bedri Selim, “Yugoslavya Türk Öyküleri” adlı antolojisine şöyle
bir tespitle başlar:
“Otuz beş yıllık sürede edebiyatımız daha yüksek bir
aşamaya ulaşmıştır. Acemilik dönemi yaşamış, günümüz
koşullarına göre de giderek olgunluk düzeyine ulaşmıştır.
34
35
36
37

a.g.e., s. 21
a.g.e., s. 21
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Süreyya Yusuf, Yugoslavya Türk Şiiri antolojisi, Tan Yayınları, Priştine,
1976, s. 12-13
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Bu olgu, kuşku yok, cesaret vericidir. Çünkü acemilikten
ustalığa geçiş sürecine girilmiştir. Artık yeni bir yazar
kuşağının başarıları ortaya çıkmaktadır. Yugoslavya halk
ve uluslarının edebiyatı, günümüz koşullarına uyarlı
olarak gelişmiştir ve dünya edebiyatı düzeyindedir. Yanı
sıra Yugoslav Türklerinin edebiyatı da Yugoslavya
edebiyatında yer almaktadır. Özellikle bu yöre Türk şiiri,
bu edebiyat içinde giderek kendi gerçek yerini
bulmaktadır. Artık bu ülkede anonim olmaktan
kurtulmaktadır. Şiirden başka öykü de kendi özbenliğine
kavuşmaktadır...” 38
Roman türündeki eserler emekleme dönemindeyken tiyatro
dalında oldukça verimli sonuçlar elde edildiğini düşünen Selim, İkinci
Dünya Savaşı’ndan bu yana kırkı aşkın sahne oyununun yazılışını
başarı olarak değerlendirir. 39
Selim, buradaki Türk halkının, Türkiye’deki edebiyata kıyasla
kendi şair, öykücüsü ve romancısını yeni yeni yaratmaya çalıştığını;
dönemin anayasasının da bütün ulus ve halklara dillerini konuşup
yazmada gereken özgürlüğü ve her türlü olanağı sunduğunu vurgular:
“Yugoslavya Türk sanatçısı şimdi bu olanakları kendi
yararına, yeni ve değişik fakat kendine özgü bir edebiyatın
yaratılmasında kullanıyor. Türk halk şairi, öykücüsü ve
romancısı önce kendi dilinde yaratmakta, daha sonra
ülkedeki öbür ulus ve halkların dillerinde yerini arayıp
bulma çabasındadır.”40
Prof. Dr. Nimetullah Hafız’ın, T.C. Kültür Bakanlığı tarafından
1989 yılında üç cilt halinde yayımlanan Yugoslavya’da Çağdaş Türk
Edebiyatı Antolojisi’nde, Çağdaş Kosova Türk Edebiyatının şiir, öyküroman ve tiyatro türlerine yer verilmiştir. Ancak söz konusu antolojide

38
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Bedri Selim, Yugoslavya Türk Öyküleri, antoloji, Tan Yayınları, PriştineKoza Yayınları, İstanbul, 1978, s. 11-12
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bu edebiyat üzerine herhangi bir ayrıntılı açıklama bulmak mümkün
değildir.41
Folklor Araştırmaları Kurumunca yayımlanan Yugoslavya Türk
Şiirinde Atatürk isimli güldestesinde, Yugoslavyalı Türk şairlerinin de
ana dilleri ve ulusal değerleri üzerine şiirler yazdıklarını ifade eden
Hafız, bu değerler arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu eserlere
konu olduğunu vurgular. Bunun yalnızca Kosova ve Makedonya
Türkleri için değil, diğer topluluklar için de geçerli olduğunu kaydeden
Hafız, bu örneklerin yanı sıra 16 şairin 29 şiirine daha yer verir. İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya’da yetişen Türk şairlerinin
çoğunun, özellikle Atatürk’ün ölüm yıldönümü vesilesiyle şiirler yazıp
onun ululuğunu, kahramanlığını ve ona karşı duyulan içten sevgi ve
sonsuz saygılarını dile getirdiklerini belirtir. İlk yıllarda Üsküp ve
Priştine’de çıkan dergi ve gazetelerde Atatürk’e yazılan şiirlerin adı
belirtilmeden “O” şahıs zamiri ile yazıldığını kaydeden Hafız, kendisi
de dâhil, İsmet Jable, Altay Suroy Recepoğlu, Arif Bozacı, İskender
Muzbeg, Bayram İbrahim Rugovalı, Özbeyin Aksoy ve Bahise Potok’un
şiirlerinde Atatürk’ün ölümüyle ilgili duydukları derin üzüntüyü
paylaştıklarına dikkati çeker ve bu edebiyatta, İstiklâl Savaşı ve
Atatürk’ün bu savaştaki rolü, bilhassa inkılapçı ve reformcu yönünün
öne çıkarıldığını söyler.42
Hafız, Eski Yugoslavya’da Çağdaş Türk Edebiyatı adlı
makalesinde, Kosovalı Türk edebiyatçıların kaleme aldığı gerek
çocuklara gerekse yetişkinlere yönelik şiir ve öykülerin kalite ve
sanatsal değer açısından Sırp-Hırvat ve Arnavut dillerinde yaratılan
edebî türler düzeyine eriştiğini belirtir:43
“Yugoslavya Türklerinin edebiyatlarında düzyazı
yaratıcılığına gelince, şiir ile paralel bir gelişme
göstermişse de uzun zaman şiirin gölgesinde kaldığını
41

42
43

Bu çalışma öncesinde Hafız’ın Yugoslavya Türk Şiirinde Atatürk ve
Yugoslavya Türk Halk Şiirinde Devrim konulu iki kitabı daha
bulunmaktadır.
Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Eski Yugoslavya’da Çağdaş Türk Edebiyatı,
http://site.mynet.com/aysel.serhat/KOSOVA/id7.htm
Adı geçen internetteki makaleye bakınız.
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söyleyebiliriz... Yugoslavya Türklerinin edebiyatlarında
romanın gelişmesi için uzun yıllar gerekli koşullar yoktu.
On yıl öncesine kadar, yazarlar yayınlama olanaklarının
olmayışı, bunun ardından roman yazabilecek güçte
olduklarına inanamayışları nedeniyle, roman kaleme
almaya pek yanaşamamışlardır... Yugoslavya’daki Türk
yazarları, düzyazı yaratıcılıkları çerçevesinde deneme,
eleştiri, anı, vb. türlerle de uğraşmaktadırlar. Bunların
büyük bir kısmı gazete ve dergi sayfalarında kalmıştır.
Yugoslavya Türklerinin edebiyatlarında oyun yaratıcılığı
da önemli bir yer tutmaktadır... Görüleceği üzere, Türk
halkı edebiyatı çeşitli, zengin ve değerli özellikleriyle son
dönemlerde tüm Yugoslavya’da geniş okur kitlelerinin ve
eleştirmeninin ilgisini çekmektedir. Ülkedeki edebî
dergilerinden çoğu yazar ve ozanlarımızın şiir ve
hikâyelerini Sırp-Hırvatça, Arnavutça, Romence,
Macarca, vb. dillerde yayınlamışlardır. Yazarlarımızın
eserleri Azerbaycan’da da yayımlanmıştır. Ülkemizde şiir
ve hikâye antolojileri de çıkmıştır. Konu üzerinde
özgünlerinden yapılan deneme, eleştiri, inceleme, bu
arada ulus ile halklara mensup yazıncı veya
eleştirmenlerce kaleme alınan nice değerli yazılar,
Türkçe, İtalyanca ve Sırp-Hırvat dillerinde yayımlanarak
Türk edebiyatı eserlerinin, Yugoslavya dışındaki okurların
da tanımalarını sağlamıştır...”44
Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın Türkiye Cumhuriyeti liselerinde
okutulan edebiyat kitaplarında bu edebiyattan, “Yugoslavya Türkleri,
bugün çok canlı Türkçe yazılı bir edebiyata sahiptirler. Şairleri,
öykücüleri, romancıları vardır”45 şeklinde bahsedilir.
1997 yılında Ankara’da Suat Engüllü, Prof. Dr. Mustafa İsen
ile birlikte hazırladığı “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı AntolojisiMakedonya Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı” 7. cildinde, Kosova
44
45

a.g.m.
Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Edebiyat - Lise 3, Millî Eğitim Basımevi,
İstanbul, 1977, s. 313
122

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

Türk Çağdaş Edebiyatı üzerine değerlendirmede bulunan Engüllü,
Kosova Türk Edebiyatında dil konusunda yetersizlik görüldüğünü,
1980’li yıllardan sonra bu açığın kapatılmaya çalışıldığını ifade
etmektedir.
Engüllü’ye göre, 1951-1968 döneminde edebiyatta önemli bir
hareketlilik görülmez; Kosova Türk Edebiyatında görülen ilk edebi
ürünleri şiir değil de tiyatro oyunlarıdır. Geleneksel Türk halk
tiyatrosundan esinlenerek-etkilenerek ortaya koyulan bu ilk edebi
ürünleri, bu edebiyatın canlanmasında önemli bir misyon üstlenen
Süreyya Yusuf’un eleştiri ve öykü alanındaki çalışmaları izlemiştir. Bu
edebiyata şiiri kazandıran 60’lı kuşak ardından, 70’li kuşağın da
edebiyata şiirle girmesiyle, şiirin ön plana çıktığı bir edebiyat tablosu
oluşmuştur. Enver Baki, Şecaettin Koka ve Hasan Mercan’ın
gayretleriyle öykücülüğün varlığını sürdürdüğünü kaydeden Engüllü,
romanda İskender Muzbeg, Hasan Mercan ve Reşit Hanedan’ın,
tiyatroda Dr. Durmiş Selina ve Aziz Buş’un eserlerinin önemli bir
atılım yaptıklarını belirtmektedir. 80’li kuşağın da şiirle bu edebiyatta
yerini aldığını belirtmektedir.
Kosova’da profesyonel bir Türk tiyatrosunun olmamasının oyun
yazarlığının süreklilik göstermesinde en büyük engeli oluşturduğunu
ifade eden Engüllü, yazılan oyunların sahnelenebilme imkansızlığın bu
türü etkilediğini ileri sürmektedir. Çağdaş “Kosova Türk öyküsünün
temel taşını koyan Süreyya Yusuf olmuştur” diyen Engüllü,46 öykü
türüyle Kosova Türk Edebiyatına katkısını sunan isimlerin Enver Baki,
Hasan Mercan, Şecaettin Koka, İskender Muzbeg, Bayram İbrahim,
Ahmet İğciler, Reşit Hanedan ve Agim Rifat Yeşeren olduğunu
kaydetmektedir. Makedonya’ya kıyasla Kosova Türk çağdaş edebi
yaratıcılığında en yaygın tür olarak şiirin on yıllık bir gecikmeyle
karşımıza çıktığını, yine Makedonya’ya kıyasla şiirde hakim olan aşırı
güdümlülüğün Çağdaş Kosova Türk şiirinde rastlamanın mümkün
46

Bu yanlış bir tespittir çünkü, daha önce 1965 yılında Hasan Mercan’ın
Üsküp’te yayınladığı Afacan’ın Serüvenleri, 1972 yılında da Enver
Baki’nin Anahtarlar çocuk öyküsü kitapları çıkmıştır. Süreyya Yusuf’un
Ali Ağa kitabı ancak 1974 yılında Priştine’nin “Tan” yayınlarında gün
yüzünü görmüştür.
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olmadığını vurgulayan Engüllü, şiir türünün gelişiminde asıl emeği
geçenlerin 70’li kuşak içerisinde yer alan şairler olduğunu, bir süre
sonra oluşan boşluğu Zeynel Beksaç ve Agim Rifat Yeşeren’in
doldurarak şiire damgalarını vurduklarının altını çizmektedir. 80’li
kuşağa 90’lı yıllarda eserleriyle katılanların ise Kosova Türk edebi
yaratıcılığına ve şiirine pek fazla bir hareketlilik getiremediklerini öne
sürmektedir.
Roman konusunda İskender Muzbeg ve Hasan Mercan’ın
çalışmalarına rağmen en umut verici çalışmalara 80’li kuşak
yazarlarından Reşit Hanadan’ın getirdiğini kaydeden Engüllü’ye göre,
bu edebiyatın önemli özelliklerinden biri de çocuk edebiyatına
gösterilen ilgidir. Bu önemin toplumda çocuğa verilen değer ve
önemden kaynaklandığına dikkati çeken Engüllü, hayli sınırlı koşul ve
olanaklara rağmen, olağanüstü çaba sarf ederek Kosova Türk
Yazarlarının neredeyse yoktan var ettikleri Çağdaş Kosova Türk
Edebiyatının geleceği hakkında son yıllardaki olumsuz gelişmeler göz
önünde bulundurulduğunda iyimser düşünmenin zorlaştığını dile
getirmektedir.47
Daver Krasniç de “Çevren Dergisinin Balkan Türkleri
Edebiyatındaki Yeri ve Edebî Etkinlikleri” adlı yüksek lisans
çalışmasında tıpkı Hayber gibi benzeri şekilde tespitlerde
bulunmaktadır: “Kosova Türk çağdaş edebiyatının ilk yıllarında birçok
kişi sanat gereği değil de eğitim ve öğretimde duyulan ihtiyacı
karşılamak için şair ve yazarlığa soyunmuştur”.48
Krasniç’e göre:
“Yugoslavya Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları, dünya da
popülaritesiyle en parlak dönemi yaşayan Tito
Yugoslavya’sının sağladığı rahatlıktan istifade ederek
“Çevren” ve “Sesler” dergileri sayesinde edebiyatlarını
47

48

Suat Engüllü–Prof. Dr. Mustafa İsen, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları
Antolojisi 7- Makedonya Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı, T.C.
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s. 321-324
Daver Krasniç, Çevren Dergisinin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve
Edebî Etkinlikleri (1973-1991), BALTAM Yayınları, Prizren, 2007, s. 32
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Türkiye, Balkanlar ve Dünya çevrelerinde duyurmaya
başlarlar. O dönemde Yugoslavya Türklerine tanınan
hakların Balkanlar’ın diğer ülkelerine yaşayan Türklere
tanındığı görülmez. Yugoslavya Türkleri de uzun yıllar
çektikleri çilelerden sonra, bu rahat dönemde kendini en
iyi şekilde ifade etme imkânı bulur. Yugoslavya Türk
Edebiyatı bu yıllarda en verimli yıllarını yaşar. ‘Çevren’
ve ‘Sesler’ dergileri sıralı olarak yayımlanır, şiir
festivalleri düzenlenir, kitaplar basılır, kısacası
Yugoslavya Türk Edebiyatı ‘Lale Devri’ni yaşar...”49
Krasniç, Tito sonrası bunalıma giren Yugoslavya’da eskiden
değerli olan ne varsa bir anda gözden düştüğünü; Yugoslavya’nın
parçalanmasıyla sonuçlanan iç savaşlarla birlikte ekonomik, kültürel,
toplumsal sıkıntılarla Çağdaş Kosova Türk Edebiyatının da olumsuz
etkilendiğini belirtir. 50
Çevren Dergisinin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebî
Etkinlikleri (1973-1991) isimli bu çalışmasında bilhassa Kosova Türk
edebî etkinliklerinde dergicilik çalışmalarına değinen Krasniç, Kosova
Türk toplumunun edebî zümresinin ortaya çıkışını teşvik etmek
amacıyla yayın hayatına başlayan Çevren dergisinin bu amacına
ulaştığını öne sürer:
“Çevren, Üsküp’te yıllar önce yayın hayatına başlayan
“Sesler” dergisiyle kalite bazında yarışır olur.
Edebiyatçılar bu yarışta birbiriyle yarışırken, kendilerinin
bile o zaman farkına varamadıkları yeni bir “edebiyat”
yarattıklarıdır. Bu edebiyatın adı da Kosova Türk
Edebiyatıdır...”51
Krasniç, bu edebiyatta deneme ve tenkit eksikliği tespit eder. Dil
sorunu olarak, ilk yıllarda Türkiye’de Nurullah Ataç’ın öncülüğünü
yaptığı öztürkçe hareketine bağlı kalmalarını ve dildeki eksikliklerini
Sırp-Hırvat ve Arnavut dilinden alınan kelimelerle karşılamalarına
49

a.g.e., s. 34
a.g.e., s. 35
51
a.g.e., s. 46-47
50
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bağlar. Başka dilde düşünüp Türkçe yazma sorunu ile birlikte anlam
kaymalarının, kelime seçimi ile cümle yapısı gibi konularda sorunlar
ortaya çıkardığını öne süren Krasniç, bu durumun edebî dergiciliğe de
yansıdığını işaret eder.52 Çağdaş Kosova Türk Edebiyatının
gelişmesinde, yaşatılması, zenginleştirilmesi ve bugünlere kadar
ulaşmasında Çevren dergisinin katkısı çok önemlidir. 53
Doç. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Çağdaş Kosova Türk Edebiyatı
üzerine hazırladığı antoloji niteliğindeki çalışmada, Kosova yazılı
edebiyatının üç dilde gelişen bir sanat anlayışının ürünü olduğunu,
Türkçe edebiyatın üç dildeki bu sanat anlayışının sadece bir kolunu
oluşturduğunu ifade eder.54
Aslında tezkirecilik yapan Doç. Dr. Dilek Yalçın Çelik’in,
Kosova Türk Edebiyatını bir tarihsel çerçeveye oturtup dönemlere
ayırırken de aynı hatayı yaptığı görülmektedir. Cem Topsakal ve
Bedrettin Koro’nun Kosova’da Yaşayan Türkçe Eğitim kitabındaki
eğitim tarihini esas alarak Kosova Türk Edebiyatını sınıflandıran Çelik,
Kosova’daki Türk edebiyatını, Türkçe eğitimin geçtiği sürece göre dört
evrede ele alır: Osmanlı Dönemi (1455-1912), Yugoslavya Krallığı
Dönemi (1912-145 veya 1951), Sosyalist Yugoslavya Dönemi (19511999), Birleşmiş Milletler Geçici İdaresi Dönemi (1999-17 Şubat
2008). Edebiyat dönemlerinin tasnifinde eğitim tarihini değil,
edebiyatların geçirdiği tarihsel süreçler ile edebî nitelikler esas
alınmalıdır. Antolojide verilen örneklerin edebiyat tarihine göre ele
alındığını belirten Çelik, (edebiyatımızın kimliğinde tarihsel süreç
içerisinde Kosova ile birlikte yaşanan kırılmaları neden olarak
göstererek) nasıl bir metot kullanılması gerektiği konusunda
zorlandığını vurgulamaktadır.
Çelik’e göre;

52
53
54

a.g.e., s. 50
a.g.e., s. 50
Doç. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Kosova’da Çağdaş Türk Edebiyatı 19512008, Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği Yayınları, Prizren, 2008, s.
243
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“Ülke yönetimi ve politikası, edebiyat ve kültür hayatını
desteklemiştir. Devlet desteği ile gazete ve dergiler çıkmış,
yayınlar yine devlet desteği ile gerçekleştirilmiştir. Kitap
yazan, edebiyat ile uğraşan sanatçılar teşvik edilmiştir.
Ülke, eğitimde de büyük oranda destek vermiş, bu noktada
hiç açık kapı bırakmamıştır. Çağdaş Kosova Türk
Edebiyatının gelişmesi için, Sosyalist yönetim gereği kimi
sıkıntı ve zorluklar yaşanmış olsa da bu ortam, uygun bir
zemin yaratmıştır. Ancak şu gerçek de gözden uzak
tutulmamalıdır. Devlet desteği, bağımsız edebiyatın
gelişimi için ciddi bir sıkıntı oluşturur. Parayı veren ve
destek olan koruyucu grup (himaye grubu) aynı zamanda
sanatın biçimlenmesinde belirleyici ölçütler de
getirebilmektedir. Bugün Sırbistan sınırları içerisinde
kalan eski Yugoslav kaynaklarının ve arşivlerinin bu
bakışı açısıyla ve edebiyat sosyolojisi kuramlarıyla
incelenmesi gerekmektedir. Böylece günümüzde Kosova
Türk Edebiyatında, bir yazılı edebiyat geleneği kurmayı
başarabilmiş olmasına karşın bir zirve şahsiyetin
bulunmamasının nedeni belki açığa çıkabilecektir. Çağdaş
Türk Edebiyatı açısından yapılacak değerlendirmede,
Kosova Edebiyatı içerisinde bir zirve şahsiyetten ne yazık
ki söz edemiyoruz. Ancak rahatlıkla iyi yazar ve şairlerden
söz edebîliriz. Bu birbirine zıt iki gerçeklik, çelişkili bir
sonuç doğurmaktadır...” .55
Çelik, çok kimlikli, entelektüel, eğitimli bir grubun, Türk
kültürünü yaşatma misyonunu üstlenmekle başlıca amacının edebiyat
geleneğini korumak ve Türk dilini geliştirmek olduğunu işaret eder. 56
1990’lı yıllardan sonra bu edebiyatın duraksama ve gerileme dönemine
girdiğinin altını çizen Çelik, “Çok kültürlü etnik yapı, geçmiş dönemde
Kosova’da çağdaş edebiyatın oluşumunda edebiyata destek veren bir
güç olmuştur...” der.57 Kosova’daki çağdaş Türk dili, edebiyatı ve
55

a.g.e. s. 244
a.g.e., s. 244-245
57
a.g.e., s. 245
56
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kültürünün, Arnavut, Boşnak, Sırp-Hırvat dil ve edebiyatlarını
beslediğini; kendisinin de onlardan beslendiğini söyleyen Çelik, bu
durumu Tan gazetesindeki edebî yazar kadrosuyla örneklemeye
çalışır.58 En popüler tür olarak şiiri, öykünün izlediği Çağdaş Kosova
Türk Edebiyatında bugün iyi şairler bulunduğunu savunurken, roman
ve eleştiri türünün zayıf kaldığından yakınır: “Bu iki türün,
edebiyatların gelişim sürecini belirlemede önemli iki ölçütü olduğu
bilinmelidir.”
Roman türüne değinirken de şunları zikreder:
“Roman ilk olarak modern toplumlarda yazılmaya ve
okunmaya başlamıştır. Bir gelişmişlik düzeyinin
göstergesidir. Romanın yazılması da dağıtılıp satılması
da, okunması da bir seviye gerektirir. Reşit Hanadan,
1970’li yılların sonundan itibaren Kosova edebiyatında
önemli bir açılım yapmakla birlikte, bu geleneği devam
ettirecek genç kuşak şu anda bulunmamaktadır”.59
Osmanlı’nın çekilişi ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki
dönemde Kosova’da Türk Edebiyatında bir duraksama olmadığını,
ancak önceleri gibi büyük bir gelişme de sağlanmadığını öne süren
Raif Vırmiça da bu dönemde edebiyat geleneğini sürdüren iki ismi
öne çıkarır: Hacı Ömer Lütfü ve Hafız Fethi. Prizren’de şairlik
geleneği üzerine ilk önce “Yeni Dönem”de yayımladığı, daha sonra
da bu yazıları derlediği kitabında Vırmiça, Kosova Türklerinin bugün
özgün bir edebiyata sahip olduğunu ifade eder.60
Çocuk, aşk, millî duygular ve vatanseverlik motifleriyle
ilerleyen edebî çizginin zamanla toplumsal gerçekçi bir boyuta
geçtiğini, şiirle halkın sorunlarının dile getirildiğini kaydederken
Vırmiça, şiirle devrim yapılamayacağını, şiire böyle ağır görevler
yüklemenin yanlış olduğunu, toplumsal olaylara sadece şiirin değil,
herkesin duyarlı davranması gerektiğini savunmaktadır. Doç. Dr. Dilek
58
59
60

a.g.e., s. 246
a.g.e., s. 247
Raif VIRMİÇA, Prizren’de Kültür Sanat ve Şairlik Geleneği, Kosova Türk
Araştırmacılar Derneği Yayınları, Prizren, 2008, s. 136 ve s. 138
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Yalçın Çelik, bu edebiyat geleneğini sürdüren en genç isim Raif
Kırkul’u anarken61, Vırmiça, bu edebiyatın devamlılığını sağlayacak iki
yeni isme dikkati çeker: Esin Muzbeg ve Taner Güçlütürk.62
Vırmiça bu çalışmada, dipnot düşmeden ve açıklama
kullanmadan bu edebiyatla ilgili şimdiye kadar zikredilen birçok konu
ve ayrıntıyı tekrarlamaktan öteye gitmez.
Hasan Mercan’ın 1985’te Kosova (Yugoslavya) Türk
Edebiyatının 40. Yıldönümünde yayımladığı Yaprak isimli kitabında,
Yugoslavya Türk Edebiyatı hakkında Türkiyeli ve Yugoslav
yazarlarının derlediği değerlendirmeleri sadece dikkate değerdir.
Prof. Dr. Slavolyub Cinciç ve Prof. Dr. Darko Tanaskoviç’e
göre ise, bu topraklardaki edebiyat, Türk Edebiyatının yanı sıra
Balkanlar’daki ulus ve halkların edebiyatlarından da beslenmiştir.
Balkan Türk Edebiyatı, Türk ve Balkan edebiyatlarının bir sentezidir:
“Yugoslavya’da Türk şiirinin geleceği hakkında
kuşkulananlar bu düşüncelerinden vazgeçmelidirler.
Varsın gelecek geleceğe kalsın, bu şiirin geleceğinden
korkmaya yer yoktur, çünkü genç şairler geleceğe
inanmaktadırlar, geleceğe umutla bakmaktadırlar.
Örneğin, İskender Muzbeg şöyle seslenmektedir: ‘Biz hala
seviyoruz, daha da seveceğiz, yüzyıllarca...”63
Tuna Akar Serin Serin çalışmasında diğerleri arasında Kosovalı
Türk yazarların eserlerinde değişik konuların işleniş şekillerini ele alan
Ethem Baymak’ın deneme niteliğindeki değerlendirmeleri, edebî
araştırma metodolojisinden yoksun kişisel beğeni ve yaklaşımlardan
öteye gitmez. Türkçe, Yunus Emre, Mevlana, Suzi Çelebi, Atatürk, göç,
61
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Doç. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Kosova’da Çağdaş Türk Edebiyatı 19512008, Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği Yayınları, Prizren, 2008, s.
248
Raif Vırmiça, Prizren’de Kültür Sanat ve Şairlik Geleneği, Kosova Türk
Araştırmacılar Derneği Yayınları, Prizren, 2008, s.171
Prof. Dr. Slavolyub CİNCİÇ –Prof. Dr. Darko TANASKOVİÇ,
“Savremena poezija turske narodnosti u Jugoslaviji”, “Stremlyenya”
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doğa, ölüm, Tuna Nehri gibi temaların bu edebiyata girdiğini
örnekleyen Baymak, bu çalışmada Kosovalı Türk yazarları dışında
Necati Zekeriya’nın portresine de yer verir. 64
1980’li ve 90’lı yıllarda değişik dergilerde yayımladığı tanıtım
niteliğindeki makalelerini Varayım Gideyim Urumeline – Türk
Edebiyatı’nın Balkan Boyutu adıyla kitaplaştıran Prof. Dr. Mustafa
İsen, Çağdaş Prizren Şairleri, Yugoslavya’daki Türk Edebiyatı ve
Yugoslavya’da Türk Çocuk Edebiyatı konularına yer vermiştir. İsen’in
söz konusu makalelerinden biri bir öncekinin tekrarı niteliğindedir.
Örneğin, yinelediği bilgilerden biri Aşık Çelebi’nin Meşair-üş Şuara
adlı tezkiresinde Prizren ve Priştineli Divan şairleriyle ilgili “Şairler
beşiği Prizren’de dünyaya gelen her çocuğa isminden önce mahlasının
verildiği, Priştine’de doğan çocukların beline divit takıldığına” dair
notlarıdır.65
İsen’in ifadesiyle,
“Bu edebiyat dil ve ifade imkânları itibariyle Türkçedir.
Ama unutulmamalıdır ki bu iş Yugoslavya’da boy verip
gelişmiş, bu ülkenin havası içinde yetişmiştir. Öyleyse,
konu ve meselelere bakış açısından bir ölçüde de adı geçen
ülkenin özelliklerini yansıtmaktadır.”66
Çevren ve Sesler dergisinin yayımlanması buradaki edebiyatı
daha da güçlendirmiştir. 67 Buradaki sanatçılar için yazarlık dışında
diğer sanat dalları ve mesleklerle olan uğraşın bir zorunluluk olduğunu
belirten 68 İsen, buradaki yazarların, çocuk edebiyatını sadece bir
sıçrama tahtası olarak görmeyip edebî etkinlikleri süresince çocuk
edebiyatıyla olan ilişkilerini sürdürdüklerini vurgular:

64
65
66
67
68

Ethem BAYMAK, Tuna Akar Serin Serin, Balkan Türk Şiiri Üzerine
İnceleme, Bay Yayınları, Prizren, 1999
Prof. Dr. Mustafa İSEN, Varayım Gideyim Urumeline – Türk Edebiyatı’nın
Balkan Boyutu, Kapı Yayınları, İstanbul, 2009
a.g.e., s. 104
a.g.e., s. 126
a.g.e., s. 126
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“Edebî alanda sivrilen her sanatçının ilk örneklerinin
çocuk edebiyatına ayırması, bu işi bir sıçrama tahtası
olarak görmeyip olgunlaştıktan sonra da bu türde eserler
vermeye devam etmesi, bu edebiyatın hep belli bir
seviyenin üstünde kalmasını sağlamıştır...”69
Yugoslavya’daki Türk edebiyatı, sosyalist toplumca da
desteklenmiş, genellikle özyönetimli özgür insana ve onun
gereksinimlerine yönelik toplumcu bir edebiyat yaratılmıştır. Bu
dönemde gazeteciliğin yanı sıra edebî yayıncılıkta da devlet desteği ve
denetimi olduğunun70 altını çizen İsen’e göre, “İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Yugoslavya Türk şiirinin güdümlülüğüne dikkati
çeker.71 Ancak, bilhassa Makedonyalı ilk kuşak Türk yazar ve
şairlerinin eserlerinde görülen bu özelliği, Kosovalı ilk kuşak Türk
yazarlarının eserlerinde görmek mümkün değildir. Nusret Dişo Ülkü,
Naim Şaban, Nimetullah Hafız, Hasan Mercan, Arif Bozacı, Bayram
İbrahim, İskender Muzbeg, Altay Suroy, Zeynel Beksaç, Agim Rifat
Yeşeren gibi Prizrenli çağdaş Türk şairleri ve onların edebî
yaratıcılıklarıyla ilgili tanıtım niteliğinde kısa bilgiler sunan İsen,
Türkçe Çocuk Edebiyatını, Hacı Ömer Lütfü ve Üsküplü Şeyh Sadettin
İbrahim’le başlatır.”72
Ne var ki, bu bilgiler üzerine yaptığımız araştırmalarda, Üsküplü
Şeyh Sadettin İbrahim’in eserleri arasında çocuklara yönelik herhangi
bir şiire rastlanmamıştır. İsen, çocuk edebiyatının, çocuk dergiciliğine
de hız kazandırdığını vurgular. Didaktik özellikler taşıyan kalıplaşmış
çocuk şiirleri yazan yazarların, Tevfik Fikret, Yovan Yovanoviç Zmay,
Grigor Vitez, Duşan Radoviç, Dragan Lukiç, O. Zupançiç’i örnek
aldıkları ve serbest mısra anlayışıyla yazdıkları tespitini yapar.73
Konuyla ilgili yaptıkları değerlendirme, inceleme, görüşleriyle
Mustafa Şerif Onaran, Adnan Binyazar, Yaşar Nebi Nayır, İlhan Berk,
Oktay Akbal, Aziz Nesin, Şükran Kurdakul, Talip Apaydın, Demirtaş
69

a.g.e., s. 127
a.g.e., s. 127
71
a.g.e., s. 125
72
a.g.e., s. 130
73
a.g.e., s. 131
70
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Ceyhun, Ozdemir İnce, Kemal Özer, Adnan Özyalçıner, Şennur Sezer,
Zühtü Bayar, Feriha Aktan, Serhat Kestel, Hakkı Özkan, İrfan Ünver
Nasrettinoğlu, İsmail Gençtürk, Ethem Baymak, Slavolyub Cinciç,
Darko Tanaskoviç, Oskar Daviço, Mladen Olyaça, Kiril Zlobec, Simon
Drakul, İbrahim Kayan, İzzet Sarayliç, Enver Cerceku, Slobodan
Vukanoviç ve diğer Türk, Sırp, Boşnak, Arnavut kökenli yazarlar
katılmıştır.
SONUÇ
Tarihi kronolojik sırasına göre, bu çalışmalarda değişik
açılarından getirilen bakış ve hükümlerin en önemli özelliklerine yer
verdik. Ancak, bu bakış ve hükümlerin bir kısmı sübjektif görüşlerden
öteye gitmemektedir. Sübjektif bakışın en somut örneği Suat
Engüllü’nün Çağdaş Kosova Türk edebiyatı tarihini çarpıtan
yorumlarında görülmektedir. Dolayısıyla ileride Çağdaş Kosova ve
Makedonya Türk Edebiyatını inceleyecek araştırmacıların, bu
kaynaklardaki bilgileri dikkatli ve ihtiyatlı bir şekilde değerlendirmeleri
gerekmektedir.
Görülen o ki, Çağdaş Kosova Türk Edebiyatı’nın, uzun bir süre
ilmî metodolojik ve objektif bir edebiyat eleştirisinden yoksun kalması,
hem Kosova çağdaş Türk edebiyatı tarihi yazımında, hem de eser
yaratan yazarlara bir nevi kılavuzluk eden bu eleştirilerin eserlerinin
biçim ile muhtevasında birçok eksik ve sorunun da ortaya çıkmasına
yol açmışlardır.
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II. BÖLÜM:
KÜLTÜR
ARAŞTIRMALARI

TÜRK KÜLTÜRÜNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR: NECATİ DEMİR
Mustafa TALAS*
Giriş:
Türk Kültürü Araştırmacılığının önemli simalarından biri olarak
öne çıkan Prof. Dr. Necati Demir, öncelikle çalışkanlığı ile akıllarda
kalan bir portredir. Bunun yanı sıra sahada olmayı masada olmaya hep
tercih eden bir Türkolog olma vasfı taşımaktadır.
Üzerinde etkili olduğu yeni nesil bilimsel araştırmacıların sayısal
ve nitelik olarak önemli oranda yer tuttuğu gözlemlenen Prof. Dr.
Necati Demir, önemli oranda eser ortaya koymuş olmasıyla da
ayrıcalıklı bir yer edinmiş Türk bilim insanlarındandır.
Özellikle ailesinin tek erkek evladı olmasının da etkisiyle
ilgilenmek durumunda kaldığı fındıktan gelen gelirlerin de önemli bir
kısmını bilim alanına harcamış olan Necati Demir, bilime hizmet
konusunda sınır tanımayan bir karakter olarak ifade edilebilir.
Bu
çalışmada
Türkiye’de
önde
gelen
Türkoloji
araştırmacılarından biri olan Necati Demir’in yine bir kültür
araştırmacılığı örneği olarak ele alınması amaçlanmıştır. Bu kapsamda,
çalışma üç bölümden oluşan bir biçimde hazırlanmıştır. Birinci
bölümde kültür ve kültür araştırmaları, ikinci bölümde Farklı
Yönleriyle Necati Demir, üçüncü bölümde ise Kültür Araştırmacısı
Olarak Necati Demir analiz edilmiştir.
Bu aşamada birinci bölüme başlanabilir.
1.Kültür ve Kültür Araştırmaları:
Bir milletin yaşama biçimi diye en kısa bir biçimde
tanımladığımız kültür (Turhan, 1987:39), araştırılması temel birtakım
güçlüklere sahip olan bir alandır. Hayatın her alanı ile yakından ilgili
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olan kültürün belki de en problemli boyutlarından birini tanımlanma
konusu teşkil etmektedir. Bazı antropologların tanımlanamaz diye
takdim ettiği kültürün ne olduğu ile ilgili olarak neler söylenebilecğinin
aşağıdaki biçimde ele alınması anlamlı olacaktır.
1.1. Kültür
Etimolojik olarak kültür Latince’de tarım anlamına gelen
“cultura” kelimesinden gelmiştir (Çeçen, 1996:11). Latince’de
yerleşmiş olan toprağa bir şeyler ekip ürün almak, üretmek anlamındaki
“cultura, (kültür)” sözcüğünün ancak 19.Yüzyılın üçüncü çeyreğinde
bilimsel bir içerik kazanmış olduğu söylenebilir. Batı dillerinde, daha
sonra “culture” olarak kullanılan kültür sözcüğünün “hars” olarak
Osmanlı Türkçesi’nde kendine yer bulduğu görülmektedir (Turan,
1995:463).
Günlük dilde, bazı bedensel – “kültür fizik” ifadesinde olduğu
gibi – ya da zihinsel – “matematik kültürü”nde olduğu gibi –
melekelerin geliştirilmesi veya gelişmiş olması anlamında da kullanılan
kültür terimi, bunun yanı sıra, “kültürlü bir kişi” ifadesinde olduğu gibi,
okumuş ve bu sayede estetik zevkini, muhakeme gücünü ve eleştiri
yeteneğini geliştirmiş insanın özelliğini de anlatabilmektedir. Buna
karşılık, kültür kavramına sosyal bilimler günlük dildeki bütün bu
anlamların ötesinde anlamlar yüklemektedir (Arslantürk– Amman,
2000:233).
Kültür terimi, sosyal bilimlerde kullanıldığı biçimiyle, insanın
bir cemiyet üyesi olarak bütün bilgisini, inançlarını ve elde ettiği
becerilerini kapsayan sosyal mirasına karşılık gelir (Haviland vd.,
2008:103).
Hayatı bütünüyle düzenleyen insan grubunun ayırdedici olan
özelliği hayat tarzıdır. Bir toplumun kültürü ya da sosyal mirası daima
kendine özgüdür; İnsan cemiyetinin varlığını kabul eden kültür, toplum
için iş yapma becerisi oluşturur. Bir başka görüşe göre de kültür,
sosyalleşme sürecinde nakledilen şeyin büyük bir kısmıdır.
Kültür kavramını tanımladıktan sonra kültür araştırmaları
bahsine geçilebilir.
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1.2. Kültür Araştırmaları
Kültürü inceleyen farklı disiplinlerin ortak yaklaşımlarıyla
kültürün araştırılmasına etnografya ya da disiplinlerarası kültür
araştırması denir(Kottak, 2008:28).
Kültürü araştırmak kolay değildir. Çünkü insan üzerine araştırma
yapmak, bir ratın, bir tavşanın üzerine araştırma yapmaya benzemez.
Kültür araştırması etten, kemikten, sinirden, duygu ve düşünceden
ibaret olan insan üzerine araştırma yapmaktır. Bu da temel güçlüğünü
oluşturmaktadır. İnsanlar sizin sorularınıza cevap vermeye mecbur
değildir, sizi cevaplarıyla aldatabilir, size şiddet uygulayabilir, susup
hiç konuşmayabilir. Veri toplamak için gönüllü olarak konuşup, doğru
cevabı vermesine ihtiyacınız olacaktır. Oysa hayvan deneyleri böyle
değildir. Konuşma ve itiraz şansı olmayan hayvanı kesip, biçip, rızasına
bakılmaksızın kanını ve çeşitli organlarını kolaylıkla alırsınız, canlı
iken ilaç enjekte edebilirsiniz. Bir anlamda, savunmasız özellikli olan
hayvan deneyleri yapmaktan çok farklı özellik ve güçlüklere sahip olan
kültür araştırmaları büyük bir öneme sahiptir.
Toplumsal yapılardaki kültürlerin çeşitli ve farklı olan vasıflarını
ortaya koymak amacındaki kültür araştırmalarının çok çeşitli olduğunu
görmekteyiz. Bu çeşitli kültür araştırmalarının her biri ayrı bir teknik
olarak karşımızda durmaktadır.
Bu noktadan sonra da bu kültürü araştırma tekniklerini ele
almamız gereklidir.
Kültürü Araştırma Teknikleri
Kültürle ilgili çok sayıda araştırma tekniği mevcuttur. Ancak
bunlardan literatürde yer edinen ve benimsenenleri aşağıdaki dokuz
tekniktir(Kottak, 2008:28-34).
• Gözlem
• Katılımcı Gözlem
• Görüşme İzlencesi
• Soyağacı Araştırması
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• Konuya Vakıf Kişiler Üzerine Araştırma
• Biyografi
• Emik ve Etik Araştırma
• Boylamsal araştırma
• Sorun Odaklı Araştırma
Bu araştırma tekniklerini kısaca açıklamak gerekirse, aşağıdaki
izah tarzlarına başvurmamız icap edecektir.
• Gözlem: Bilim insanlarının bazı durumlarda araştırma
grubunun içine girmeden, uzaktan yapmış oldukları
incelemeleri olur. Buna gözlem adı verilir. Bir grubu kültürel
olarak içine dahil olmadan gözlemlemeye denir.
• Katılımcı Gözlem: Bilim insanının araştırılacak
grubun içine dahil olarak, bazen onlardan biriymiş gibi
davranarak yaptığı inceleme ve araştırma tekniğine katılımcı
gözlem denmektedir. Özellikle daha fazla bilgi toplamak,
ayrıntı elde etmek istenildiğinde başvurulan bir teknik türüdür.
• Görüşme İzlencesi: Bazı durumlarda araştırıcılar
içinde bulundukları kitleyle görüşmeler yaparlar. Bu
görüşmeyi birkaç tekniği birden kullanarak tamamlamak
isteyebilirler. Yaptıkları görüşmede elde ettikleri izlenimlerini
not ederler. Bu izlenimleri not edinmelerine görüşme
izlenceleri adı verilir.
• Soyağacı Araştırması: Soyağacı ya da şecere
araştırması eski bir antropolojik tekniktir. Araştırma yapılacak
kitlenin soy kütüğü üzerine araştırma yapılmasına soyağacı
araştırması denir. Çok başvurulmasa da bazen gerekebilen bir
araştırmadır.
• Konuya Vakıf Kişiler Üzerine Araştırma: Bazı bilim
alanlarında önde gelen isimler vardır. Sözgelimi tarihte İlber
Ortaylı, kimyada Aziz Sancar gibi. Bu gibi önemli isimlere
konuya vakıf kişiler denilir. Araştırılan konu ile ilgili ismi öne
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çıkan kişilerin kendileri ya da eserleri önemli bir araştırma alanı
olur. Onlardan alınacak bilgiler kıymetli olur.
• Biyografi: Bilim insanlarının hayat hikayesinde var
olan ayrıntılar da araştırma değerine sahiptir. Bundan ötürü bu
tür kıymetli insanların yaşam öyküleri de bir araştırma tekniği
olur. Adına yaşam öyküsü diyebileceğimiz bu çalışmalar da
önemli ayrıntı verebilecek nitelikte olur.
• Emik ve Etik Araştırma: Araştırmanın odak
noktasının araştırma yapılacak kitle olması durumuna emik
araştırma denilirken, odak noktasının araştırmacı olduğu
araştırma tekniğine de etik araştırma denilir.
• Boylamsal Araştırma: Araştırmada odak noktası
herhangi bir coğrafi bölge, il, ilçe veya köy yani yerleşim yeri
olduğunda, yapılan araştırma tekniğine boylamsal araştırma
denilir.
• Sorun Odaklı Araştırma: Araştırmanın odak
noktasının araştırma yapılacak mevzu yani problem olması
durumunda, bu tekniğe de sorun odaklı araştırma denir.
Son üç başlıktaki araştırma tekniği türünü bir örnekle
açıklayacak olursak, konumuz çocuk gelinler meselesi ise; çocuk
gelinler sorun odaklı araştırmada problemimiz olacak ve ona örnek
olacak. Araştırmamızda odak noktamız bir kasaba olursa, sözgelimi
Aşağı Yemişliler olursa bu defa boylamsal araştırmaya örnek vermiş
olacağız. Eğer araştırma yapılan Aşağı Yemişliler ahalisi araştırmanın
odak noktası olursa, emik araştırma olur. Bunun yanında, biz, eğer,
araştırmacıyı merkeze alırsak, yani kendimizi odak noktasına
oturtursak, o zaman da etik araştırmaya örnek takdim etmiş oluruz.
Bu noktada çalışmanın ikinci başlığı olarak tasarlanmış olan
“Farklı Yönleriyle Necati Demir”in ele alınacağı ikinci bölüme
geçilebilir.
2. Farklı Yönleriyle Necati Demir:
Prof. Dr. Necati Demir için söylenebilecek en veciz söz nedir
biçiminde bir soru sorulacak olursa, verilebilecek cevap şudur: “Türk
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Kültürünü araştırmaya adanmış bir ömür”. Gerçekten de dünyanın
neresinde Türk’e dair bir iz varsa, o izin peşinde koşturan bu önemli
portre, bunun sonucunda da çok sayıda eser ortaya koymuştur. Herhalde
ortaya koymuş olduğu eseri üst üste dizecek olsa, uzun boyuna rağmen,
arkasında görünemeyeceği kadar eser sahibi olmuş bir bilim insanıdır
kendisi. Çalışkanlığının canlı tanıklarından biri olarak çalışmalarının ne
kadar büyük bir kıymet arz ettiğinin bilincindeki meslektaşlarından biri
olduğumu söyleyebilirim.
Kültürü ninniler, destanlar, masallar ve mitoloji eserleri başlığı
altında ve Türk Kültürü ekseninde analiz eden Necati Demir, aslında,
dünyada Türk Kültürü adına mücadele eden önemli bayraktarlardan biri
olarak anlam taşıyan önemli bir portredir. Geçmişten başlayıp
günümüze kadar dünya üzerinde yer bulmuş ne kadar Türk Topluluğu
varsa, hepsiyle ilgili bir araştırma yapma ayrıcalığını bizlere yaşatmış
olan Demir, pek çoğu sosyolojik ve antropolojik ilave çalışmalara
muhtaç olan uyarılar niteliğindeki bilimsel performans ürünleridir.
Türk Kültürünü araştırmaya adanmış bir ömür olduğu kadar
“kendini Türk Gençliğine adamış bir sosyal bilimci kimliği” de
taşımakta olan Necati Demir Hoca, sayısız miktarda gence umut kapısı
olmuş bir şahsiyettir. Bu hususta uygulamacılığını kendinden görüp
öğrendiğim bir önemli vasfı beyan etmek isterim: “Bana olumlu katkıda
bulunacağım referanslar için başvurun” ifadesi bunu anlatır. Herhangi
bir şekilde herhangi bir insanın umudunu karartmak istemem. Benim
müdahalem eğer birinin yoluna olumlu katkı sağlayacaksa ben varım.
Yoksa ben asla olmam” demekle hem gönlüme taht kurmuştur, hem de
o tarihten sonra kendisi gibi referans sistemi uygulayan bir
akademisyen portresi olmuşumdur. Üstelik, bunu kendisine set çeken
pek çok geçmiş ilişkiler sistemine sahip olmuş olmasına rağmen
gerçekleştiriyor olması ayrıca çok saygıdeğerdir. Ben çektiysem,
başkası da çekmek zorunda değil mantığına sahip olması çok anlamlı
olmuştur.
Necati Demir için adanmışlık konusundaki bir başlığı da
“Türklük” temsil etmektedir. Bundan dolayıdır ki, bu adanmışlık onu
Türkiye’deki en önde gelen Türklük Bilimi araştırmacılarından biri
yapmıştır. Türklük konusunda kendisiyle aynı noktada olan bir bilim
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insanı olarak Atatürk konusundaki hassasiyetinin de hem
destekleyicilerinden hem de canlı tanıklarından biri olduğumu
söyleyebilirim. “Türk’e düşmanlığın Atatürk üzerinden uygulandığını”
düşünen Necati Demir Hoca, dünya tarihinin Türklükle başladığını
düşünenlerden olarak öne çıkan şahsiyetlerden olmuştur.
Türk kültürü araştırmacılığına verdiği önemin göstergelerinden
birinin de “sağlığını düşünmekten önce memleket meselelerini
düşünmesidir” diye ifade edebilirim. Öyle ki, çok sıkı çalıştığı
dönemlerde geçirmiş olduğu çeşitli sağlık problemlerini hiçe saymış,
yine çalışmaya devam ettiğinin tanıkları arasında olduğumu büyük bir
gururla söyleyebilirim. Bir dönem elinde ve kolunda çıkan sedef
hastalığının, bir dönemde de kalp rahatsızlığının üstesinden gelmesinin
nedeninin çalışma şevki, okuma ve yazma inancı içerisinde olduğumu
beyan etmeliyim.
Bir başka karakteristik özelliğini de himmet etme konusunda
erinmez bir can olduğunu pek çok icraatıyla göstermiştir. İnandığı ve
sevdiği birine destek olmak konusunda ne kilometrelerin bir önemi
olur, ne yakılan yakıtların, ne de başvurulması gereken merciler ve
şahıslar konusunda geri duranlardan olur. Biraz bende de olan bir
özelliği de istediğine can feda, istemediği kişiler söz konusu olduğunda
tüyünü bile kıpırdatmama anlayışı vardır. Aslında, pek çok insanda
olması gereken ama eksikliği görülen meziyetlerden biri de şudur:
“Adam olana, değene yardımcı olmak”. Belki de bu konudaki
hassasiyeti oluşturan şey zaman içerisinde destek verilen pek çok
kişinin aslında değmeyecek kişilerden olmuş olabileceğini görmenin
tecrübesidir.
Prof. Demir’in bir önemli özelliği de çalışırken içinde
kaybolduğu kütüphanesinin çalışma ürünü olan “kişisel kitapların
arkasında kaybolan dev adam olması”dır. Bir bakıma bilgilenirken
içinde kaybolduğu kütüphanesinde araştırma yapmanın getirileri ile
sayıları yüzlerle ifade edilen kitaplarla mutluluğuna mutluluk katan
Prof. Demir’in içinde bulunmaktan en fazla zevk duyduğu habitatın
kütüphaneler olduğunu çok iyi bilirim. Nedeni de yine o kitapların besin
kaynağı gibi olmasıdır diyebilirim.
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Saha araştırmacılığının çok büyük önem arz ettiğini bilenlerin
çalışma alanlarından birinde çalışan bir bilim insanı olarak Necati
Demir’in sahaya çıktığında bir arı gibi öz arayan vasfa sahip olduğunu
görmekteyim. Arı gibi çalışkan sözünü saha araştırmacılığında da
ortaya koyan Necati Demir Hoca’nın yeryüzündeki her coğrafyada
kendine fırsat yaratan ve araştıran bir kimlik oluşunun sonuçlarından
kontrol ederek tanıklığını yapabiliriz.
Saha çalışmalarındaki çalışkanlığının ve doğru araştırmacılığının
temel göstergelerinden birini de Onun bildiği alfabelerin hepsinde
kitabe aradığını görmekteyiz. Nerede bir kitabe görürse, onu resmeder,
biliyorsa onun şifrelerini çözer. Eğer bilmiyorsa da, ne yapar, yapar
onun bilenini bulup çözümünü yaptırır. Bunun için maddi ve manevi ne
fedakarlık yapılması gerekiyorsa, onu da maksimum düzeyde yapan bir
karakterdir kendileri. Bu hususta pek çok icraatının canlı tanıklarından
olduğumu söylemem gereklidir.
Dünyanın dört bir yanında bilimsel toplantılar yapmış, katılmış
ve girişimde bulunmuş biri olarak sayın Prof. Demir ile tanışmamız de
yine yurt dışındaki bilimsel kongrelerinden birinde olmuştu. Bu
kongrelerde onu farklı kılan bir yön vardır: O da “sadece tebliğler ile
vakit geçirmeyen gittiği yerdeki toplumsal arka planı kendisi
gözlemleyen, araştırmacılığını buralarda da gösteren” Demir Hoca
konuşabildiği ile dili ile konuşan, dilini bilmediği ile de vücut dilini çok
güzel kullanarak anlaşan bir insan olma özelliğine sahiptir.
Özellikleri saymakla bitirilemeyecek olan Sayın Prof. Dr. Necati
Demir için özellik olarak sonuçta “adam gibi adam nasıl olur, işte o
bu adam olur “dersek, yanılmış olmayız.
Benim için Ordu denince akla gelen insan, fındıklarını ele
güne karşı kendi bizzat ilgilenerek kaldıran insan dendiğinde,
Türkoloji dendiğinde, Destanların sosyolojisi dendiğinde, Alp Er
Tunga dendiğinde, Danişmend Gazi dendiğinde, Oğuz Kağan
dendiğinde ilk akla gelen kişi olan Prof. Dr. Necati Demir; aynı
zamanda iyi bir aile babası, dede ve oğuldur.
Bu aşamada Kültür Araştırmacısı Olarak Necati Demir bahsine
geçilmelidir.
144

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

3. Kültür Araştırmacısı Olarak Necati Demir:
Farklı yönleriyle ele almış olduğumuz Necati Demir Hoca’yı
kültür
araştırmacılığı
bakımından
bağımsız
bir
başlıkla
değerlendirmeye tabi tutmak gerektiğini düşündüm. Bundan ötürü bu
başlığı tasarlamış oldum.
Kültür araştırmacılığı, kendine mahsus güçlüklere sahip olan bir
araştırma alanıdır. Bu zorluğun ana gerekçesini insan üzerine araştırma
yapmak oluşturmaktadır. İnsan üzerine araştırma yapmak bin bir
güçlüğü içinde barındıran bir yapıya sahiptir. Çünkü insan üzerine
araştırma yaptığınızda, bu insanın küçük evren olduğunu ve içinde
kainatı barındırdığını hatırlamak gerekecektir. İnsan, üzerinde deneyler
yapılan ratlar ve tavşanlar gibi değildir. Onlar gibi sizin beslemenizle,
bakmanızla yaşama tutunacak bir varlık değildir. Sizin gibi düşünmek
zorunda olan bir varlık değildir. Bunların yanı sıra size karşı
koyabilecek ve sizi reddedecek kapasitede bir varlık olma vasfı
taşımaktadır. Sizin manipüle etmenizi istemeyeceği gibi, farkında
olduğunda size karşı koyma potansiyelini de içinde barındıran insandan
siz bilgi almak zorundasınız. Bir bakıma size bilgi vermesi konusunda
ikna etmek zorunda kalacağınız bir varlık olan insanın üzerine araştırma
ve inceleme yapmak büyük oranda sizi karşınızdakilere mahkum
kılacak nitelikte olmaktadır.
Bu zorlukların hepsine göğüs germiş ve bugünlere gelmiş bir
bilim insanı olan Necati Demir Hoca’nın araştırmacılığı kılı kırk yaran
titizliği de uhdesinde barındıran bir yapıdadır. Dikkatli ve özenli
çalışarak ortaya koyduğu varlıkların yanı sıra, kendisini sürekli
geliştiren ve yenileyen bir yapıda olması da bu araştırmacı kişiliğinin
ürünüdür. Adeta yerinde duramayan ve sürekli çalışan güç kaynağı
nitelikli motorlar gibi gördüğüm Kıymetli Necati Demir Hoca kültür
araştırmacılığının türlü örneklerini ortaya koyma başarısı elde etmiş bir
değer niteliğindedir.
Dağ, taş aşıp kaya resmi, figürler, eski medeniyet kalıntıları
aramak gibi bir araştırmacılığın yanı sıra; bu araştırmaların sonucunda
ortaya çıkan eserlerin şifrelerinin çözümü konusunda da durmaksızın
çalışma ayrıcalığı ortaya koyduğunun tanıkları arasında olduğumu
gururla ifade edebilirim. Bütün bunların yanı sıra, Prof. Demir, canlı
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yaşayan örf ve adetler, gelenekler, ilişkiler sistemi, inançlar, masallar,
mitoslar gibi yaşayan kültürel süreçlerle ilgili de titiz araştırmalar
ortaya koyan bir yapıya sahiptir. Bir bakıma sadece çevrenin fiziki
kalıntıları ile ilgilenen bir yapıda olmayıp, aynı zamanda, çevrenin
sosyo-kültürel boyutlarını da derin bir biçimde araştıran bir bilim insanı
olmuştur. Bir bakıma ortaya koymuş olduğu birbirinden değerli sayısız
eser de bu iki yönü aydınlatmaya çalışan amaç taşımaktadır.
Kendisinin ortaya koymuş olduğu çalışmalar Türk kültürünün
kaynaklarına inip oradan anlamlar çıkarmayı amaçlayan tarzdadır.
Sadece dil ve edebiyat yönüyle değil, kültüre bütünlükçü yaklaşım
sergileyen sosyolog ve antropologlara da önemli veri kaynağı teşkil
edecek çalışmalara imza atmış olan Prof. Dr. Necati Demir Hoca, bütün
Türk Kültürü araştırmacılığı yapan bilim aleminin tanıması gerekli olan
kıymetli bir alimdir.
Tartışma ve Sonuç:
Sayın Prof. Demir’in kendisini tanıyıp yakınları arasına girmiş
olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Bu bahtiyarlığımın ana nedeni
çalışmayı ve bilim insanı tavrı almayı bilen bir öncü hocayı tanımış
olmak duygusuna dayanmaktadır.
Demir Hoca, çalışkanlığı ve iz takip eden araştırmacılığı ile
hafızamda yer edinmiş bir şahsiyettir. Onun bu vasıflarını daha
tanışmamızın başlangıcı diyebileceğim ilk yıllarda hissetmiştim.
Ülkemiz için ve ideal bakış açımız için çalışmayı durmaksızın
sürdüren Prof. Demir, genç nesle bu didik didik arayan
araştırmacılığının yanı sıra, referans olmak konusunda hep pozitif
duyguyu aşılama özelliğini davranışlarında gösteren bir karakter olarak
hafızalarda yer almıştır.
Türk Kültürünün bütün yönlerini araştırmış olan Demir, bir
taraftan bilim dünyasına yeni isimler kazandırmış iken, diğer taraftan
da dünyanın her bölgesinde iz takip etmiş olan bir değer niteliğindedir.
Çalışkanlığının ve aktivitesinin karşılığını uzun boyundan daha büyük
kitaplar ortaya koymakla taçlandırmış olan Demir, “Türk’ün bilimde
aydınlık yüzünü” oluşturmuş önemli bilim insanlarından biri olmuştur.
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Demir’in çalışmalarının değerlendirmesi yapıldığında, sadece
kendi alanı olan dil ve edebiyat araştırmalarına değil kültürün bütün
ilgili olduğu disiplinlere hitap eden bir tarz yakaladığını anlamak zor
olmayacaktır. Kültür araştırmacılığı yapan bir sosyolog olarak Demir
Hoca’nın çalışmalarının ninniler, masallar, efsaneler ve çeştli başka
kültürel ürünler açısından çok değerli çalışmaların adresi olduğunu
görebilmekteyim.
Üzerinde çalıştığı konuların daha birçoğunu yayına hazırlamaya
devam eden Demir Hoca’nın çalışma azmini Allah bütün istekli olan
genç bilim insanlarına nasip etsin diyerek çalışmayı tamamlamak
istiyorum.
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ÇAĞDAŞ KIRGIZ EDEBİYATININ OLUŞUM YILLARINDA
KIRGIZ TİYATROSU
Gül Banu DUMAN

Giriş:
1917 Ekim Devrimiyle birlikte tüm Sovyet coğrafyasında sosyal,
kültürel, siyasal hızlı gelişmeler meydana gelmiş; bu gelişmelere
paralel olarak edebiyat alanında da hızlı bir değişme yaşanmıştır.
Çağdaş Kırgız edebiyatının başlangıcı Ekim Devrimi’nden sonradır.
Edebiyat tarihçileri 1920-1940 yıllarını çağdaş Kırgız edebiyatının
oluşum yılları olarak kabul ederler. Bu yıllar aynı zamanda çağdaş
Kırgız tiyatrosunun da oluşum yıllarıdır.
Devrimle birlikte yeni kurulan iktidar, kurduğu düzenin kalıcı
olması ve halka yayılmasını sağlamak için büyük çaplı bir eğitim
seferberliğiyle birlikte, edebi, kültürel bir reform hareketi de başlatmış,
yeni sistemin ideolojik görüşlerini edebiyat ve sanat üzerinden halka
yayma yolunu benimsemiştir.
Yeni kurulan Bolşevik iktidarı, Çarlık Rusya’nın yaptığı hatayı
tekrarlamamış, topla tüfekle kazanılan zaferi kalıcı hale getirmenin
yolunun kalemle kazanılacak zafer olduğu bilinci ile ülkenin dört bir
tarafında eğitim seferberlikleri başlatarak iktidara sadık nesiller
yetiştirme yoluna gitmiştir. Eğitim seferberliğinin en etkili silahları ise
edebiyat ve sanat olmuştur. Yeni yönetimin bu yaklaşımı, bütün Sovyet
coğrafyasında ve dolayısıyla Kırgız coğrafyasında da modern edebiyat
anlayışını beraberinde getirmiş, yeni birçok türle beraber tiyatro türü de
Ekim Devrimi’yle birlikte Kırgız edebiyatında yerini almıştır. Hem
sahne sanatlarının hem edebiyatın içinde yer alan tiyatroya ise Sovyet
döneminde okuma yazma bilmeyen geniş kitlelere ulaşma gücünden
dolayı ayrı bir önem verilmiştir.





Bu çalışma 2018 yılı 2. dönem TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası
Araştırma Bursu desteği ile “Sovyet Dönemi ve Sonrası Gelişen Kırgız
Tiyatrosu” adlı proje kapsamında hazırlanmıştır.
Doç. Dr.; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak / TÜRKİYE
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1920’li 30’lu yıllarda gelişmeye başlayan çağdaş Kırgız tiyatrosu,
geleneksel tiyatro temelleri üzerinde gelişir. Çağdaş Kırgız tiyatrosu
üzerine çalışan isimler de çağdaş Kırgız tiyatrosunun geleneksel Kırgız
tiyatrosu etkisinde geliştiğinden bahsederler (bkz. L’vov, 1953;
Kulmambetov, 1985; Kulmambetov, 2017; Baygaziyev, 2002; Duman,
2019 a). Geleneksel tiyatro temelleri üzerine kurulan çağdaş Kırgız
tiyatrosu, sosyal, kültürel, siyasi şartların yarattığı olumlu etkilerle hızla
gelişmeye ve modern bir çizgide ilerlemeye başlar. Bu çalışmada çağdaş
Kırgız tiyatrosuna etki eden faktörlerden kısaca bahsedildikten sonra
“çağdaş Kırgız tiyatrosunun oluşum yıllarında öne çıkan konular, eserler
ve yazarlar” hakkında bilgi verilecektir.
1. Çağdaş Kırgız Edebiyatının Oluşum Yılları (1920-1940)
Sovyet dönemi Kırgız edebiyatını tam anlamıyla anlayabilmek
için 1917 Ekim Devrimi’nden önceki dönemin de tarihi, siyasi, sosyal
olaylarını iyi bilmek gerekir. Sovyetler döneminden önceki hadiseleri
bilmenin Sovyet dönemi edebiyatını anlamaya iki türlü katkısı vardır.
Bunlardan birincisi, dönemin bütün bu sosyal, siyasi, ekonomik,
kültürel, tarihi gelişmeleri edebiyata da konu olması bakımından
bilinmesi gerekmektedir. Eserlerinde önceki devri kötüleyip yeni
düzenin şakşakçılığının yapılmasının istenmesinden dolayı yazarlar,
eski yaşantıyı, devrin sosyal kültürel tarihi olaylarını eserlerine
malzeme yapmışlardır. İkinci olarak da 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl
başında özellikle Çarlık Rusya döneminde çok zor şartlar altında kalan,
1916 Ürkün hadisesi ile soykırıma uğrayan Kırgız halkının ve çağdaş
Kırgız edebiyatının ilk üyelerinin yeni düzene bağlılıklarının sebebinin
anlaşılması bakımından da önceki dönemin zor şartlarının bilinmesi
gerekmektedir. Yeni kurulan yönetimin bölge halkına zulmeden Çarlık
Rusya’yı yok ederek, eşitlik, kardeşlik gibi söylemlerle gelmesi, Kırgız
kalemlerinin yeni Sovyet düzeninin daha iyi olacağına inanmalarına
sebep olmuş, böylece başta gönüllü olarak kalemlerini yeni düzenin
emrine vermişlerdir.
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1.1. 1917 Ekim Devrimi’nden Önce Türkistan’da Tarihi, Siyasi,
Sosyal Görünüm
19. yüzyılın başlarında değişik iç çekişmelerle Türkistan
topraklarında tam güçlü bir siyasi birlik olmaması bu toprakların
kolayca Rus işgaline girmesine zemin hazırlamış, Çarlık Rusya’nın
gelmesiyle birlikte zor şartlar altında yaşayan bölge halkının durumu
daha da ağırlaşmıştır.
Kırgız topraklarının da içinde bulunduğu Türkistan sahasında,
Türk boylarının tarih boyunca ya birbirleriyle ya da dış güçlere karşı
mücadele ettikleri görülür. “Kırgız topraklarında 19. yüzyıl boyunca
istikrar sağlanamamış, Kırgız kabileleri zaman zaman kendi içlerinde
birbirleriyle savaşmış, zaman zaman Hokand Hanlığına, zaman zaman
Kazaklara, zaman zaman Çinlilere karşı mücadele vermişlerdir. 18.
yüzyıl başında kurulan Hokand Hanlığı, boylar arasındaki iç
çekişmelerden de yararlanarak 19. yüzyılda Kırgız boylarını egemenliği
altına almıştır.” (Duman, 2015: 4-5). Gerek Hokand Hanlığı içindeki
boyların sık sık ayaklanması gerekse hanlığın Buhara Emirliği ile
sürekli çekişmesi sebebiyle bölgede oluşan otorite boşluğu Rusların
işine yaramış, Ruslar adım adım Türkistan topraklarını işgal etmiştir.
Bölgedeki boy çekişmeleri Kırgız topraklarının Rus işgaline zemin
hazırlamıştır. “Sarıbagış boyunun Bugu boyuna saldırması üzerine
Bugu ileri gelenleri Ruslara başvurmuşlardır…17 Ocak 1855 tarihinde
Kaçıbek Şirali tüm kuzey Kırgızlarının adına resmen Rus uyruğuna
geçmiştir.” (İdil 2007: 54) “Kuzey Kırgızlarını savaşmadan egemenliği
altına alan Ruslar, Türkistan topraklarına düzenlediği seferlerle 1876
yılında resmen Güney Kırgızistan’ı da topraklarına katmıştır.” (Duman,
2015: 5). Hokand Hanlığından şikâyet eden Kırgızlar, Rus işgali altında
daha zorlu bir sürece girmiş; Hokand Hanlığını arar hale gelmişlerdir.
Çarlık Rusya’nın işgalinden sonra Kırgızların adeta yaşama hakları
ellerinden alınmıştır. “1891 yılında hazırlanan bir kanuna göre
Kırgızların konar göçer olarak yaşadığı dağlar ve tüm diğer bölgeler,
devlet arazisi olarak ilan edilmiştir. Böylece Kırgız toprakları
istendiğinde müsadere edilen devlet mülküne dönüştürülmüş ve
Kırgızlara özel mülk hakkı tanınmamıştır.” (İdil 2007: 57). Kırgızların
arazilerine Rusların kolonileştirme politikası doğrultusunda Rus
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çiftçiler yerleştirilmiş, Kırgızlar kendi topraklarında mülteci durumuna
düşmüş, sosyal, kültürel, siyasi, hukuksal bütün haklarından yoksun
kalmışlardır. Rusların gözünde sürülecek koyunlar olarak görülen bölge
halkının –ki zaman zaman bu türden ifadeleri günümüzde de Ruslardan
duymak mümkündür. Rus bakış açısı değişmemiştir.- Ruslara karşı
zaman zaman ayaklanmaları da fayda etmemiştir. Yukarıdaki
haksızlıklar sebebiyle 1916 yılında Çarlık Rusya’ya karşı başkaldıran
Türkistan halkı, Rusya’nın çok sert müdahalesiyle karşılaşmış; bölge
halkı, yerini yurdunu bırakıp kaçmak zorunda kalmıştır. Kırgız
tarihinde Ürkün olarak adlandırılan bu hadisede Kırgızlar en çok zarar
gören halklardandır. “Kırgız Türkleri için, bir nevi soykırımla
sonuçlanan bu ayaklanmada ölen Kırgız Türklerinin sayısı bir netlik
kazanmamış olmasına rağmen, bu konuda farklı görüşler ileri
sürülmüştür: Bu sayı bazı araştırmalara göre 300.000 bazılarına göre
100.000 kimilerine göre ise 274.000 kişiyi bulmuştur.” (Kara, 2011:
544)
Sovyet dönemi Kırgız edebiyatını anlamak için hem 1917 Ekim
Devrimi öncesi, hem de devrim sonrası Türkistan’daki siyasi tarihi
olaylara vakıf olmak, halkın içinde bulunduğu kültürel, psikolojik
ortamı iyi analiz etmek gerekir. Çarlık Rusya’nın Türkistan’la ilgili
planlarını siyasi miras olarak Sovyet Rusya’ya bıraktığını belirten
Hatunoğlu (2014), “Rusya’da yaşanan siyasi olaylar Türkistan’ı da
derinden etkilemiştir. Bir halk hareketi olarak ortaya çıkan ve hareketin
temeline sınıf mücadelesini koyarak geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayan
Bolşevizm, aslında Çarlığın sömürgeci uygulamaları altında yaşayan
Türkistan’daki halk için bir kurtuluş reçetesi olabilirdi. Zira Türkler
Bolşevik ihtilalini yaşadıkları toplumda bir sınıf mücadelesi
olduğundan değil, Çarlık yönetimine ve uygulamalarına alternatif
olduğu için olumlu karşılamışlardır. Fakat Bolşevikler geçiş dönemini
siyaseten çok iyi kullanarak Türkistan’ın işgali konusunda Çarlık
dönemi Rus millî çıkarlarından taviz vermemişlerdir.” (Hatunoğlu,
2014:1165-1166) Çarlık Rusya döneminde çok ağır şartlar altında
yaşayan, en sonunda da Ürkün vakasıyla yok olma noktasına gelen
Kırgız halkı, Hatunoğlu’nun da belirttiği gibi Bolşevizm’i kurtuluş
reçetesi gibi görmüştür.
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Çağdaş Kırgız edebiyatının ilk üyeleri olan yazar ve şairler,
Çarlık dönemine alternatif olarak gördükleri yeni kurulan düzene canı
gönülden inanarak gönüllü olarak propagandasını yapmaya
başlamışlardır. Zamanla halkların kardeşliği söyleminin uygulamada
pek de gerçekleşmediğini fark etseler de güçlenen Stalin yönetimiyle
birlikte, millî bilinçte olan aydınlar, yazarlar öldürülmüş, geriye
tamamen Sovyet ideolojisini benimsemiş, benimsemese de sesini
çıkaramayan, zorunlu olarak baş eğen bir kesim kalmıştır. Yeni Sovyet
rejimi ilk olarak kendinden önceki Kırgız aydınlarını ve millî bilinci
uyandıracağından çekindiği kendi dönemimin aydınlarını ortadan
kaldırma yoluna gitmiştir. Yeni ideolojiye ters düşen ideolojiler
barındırdığı gerekçesiyle Sovyet öncesi döneme ait aydınların eserleri
yasaklanmış, yok edilmiştir. Kalıgul, Moldo Niyaz, Arstanbek, Moldo
Kılıç, Aldaş Moldo gibi isimler Sovyet döneminde yasaklanmış Sovyet
dönemi öncesinde yaşamış aydın ve yazarlardan bazılarıdır. (bkz.
Duman, 2015).
Bolşevik iktidarı ile ilgili Güngör de yukarıdaki görüşleri
destekler türde fikirler ileri sürer. “1917 yılından itibaren Kırgızistan’da
etkili olan Bolşevik iktidarının anlaşılabilmesinde XIX. ve XX.
yüzyıldaki Kırgız siyasi ve toplumsal düzenini meydana getiren
özellikler büyük önem taşımaktadır. Çünkü Lenin ve Stalin’in kurucu
Sovyet politikaları sınıflar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bolşevik siyasi ve
toplumsal politikası, Çarlık döneminden kalan sınıf ve etnosların
bertaraf edilmesi ve eskilerin yerine işçi, köylü ve asker adı verilen
sınıfların ikame edilmesi üzerine şekillenmiştir.” (Güngör, 2016: 57).
Hatunoğlu’nun (2014:1165-1166) da belirttiği gibi Türkistan halkının
sınıf mücadelesi gibi bir derdi yoktur. Bolşevik yönetimi ise bütün
ideolojisini sınıf mücadelesi üzerine kurmuş, kolhoz siyasetini
uygulayabilmek, özel mülkiyeti kaldırıp halkın toprağını devlet malına
dönüştürmek, halkı da o toprakları devlet adına işleten daimî işçiler
hâline getirebilmenin dayanağı, sınıf mücadelesi propagandası
olmuştur.
Güngör, makalesinin devamında Sovyet yönetiminin aydınları
niçin hedef aldığına açıklık getirir. “Bu sebeple toplumları ayakta tutan
pasioner (dürtü, harekete geçiren) şahsiyetler, Sovyet politikalarının
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hedefinde olmuştur. Kırgızların yönetim (siyaset), ekonomi, kültür,
eğitim ve diline müdahale etmiştir. Müdahalenin meşrulaştırılma
yöntemi, eskinin yok sayılması veya kapitalizm söylemi üzerine
şekillenmiştir. Sovyet yönetimi, kendisinden önce Kırgız yazı dilini yok
saymış, eğitimin gerici ve siyasilerin feodal –kapital nitelikler taşıdığını
propaganda etmiştir. Beyleri, toplumun dışında bir erk özelliği
taşıdıkları propagandası ve halkı şahsi menfaatleri için ezen statüye
yerleştirmişlerdir. Böylelikle Kırgızların siyasi, toplumsal, ekonomik
ve kültürel gelişmeyi, Sovyet idaresi ile sağladıkları vurgulanmıştır.”
(Güngör, 2016: 57-58).
Yeni düzenin dayanağı sınıf mücadelesi söylemleri üzerine
kurulmuş, beylere de bu oyunda günah keçisi rolü düşmüş; halka zulüm
eden kötü karakterler olarak bay-manaplar (zengin beyler) edebi
eserlerde başköşeye oturmuştur. Böylece beylerin “kolhozlaştırma” adı
altında, hukuksuz bir şekilde mal varlıklarına, topraklarına el konularak
yedi sülalelerinin sürgünle cezalandırılması gibi ağır yaptırımlara edebi
eserler aracılığıyla hukuksal dayanak oluşturulmaya çalışılmıştır.
“Bunlar halkı ezen zalimlerdi, bunu hak ediyorlar” tezi, halkın zihnine
edebi eserler aracılığıyla işlenmeye başlanmıştır.
Bölgenin nasıl Ruslaştırıldığı ve Sovyet ideolojilerinin nasıl
hızlı bir şekilde halkı benimsetildiği ile ilgili Yılmaz Vurgun’un
tespitleri de ilgi çekicidir. “Buhara ve Semerkand şehirleri, bilim,
ticaret ve kültür alanında geniş çapta ilerleme imkânı bulamamışlardı.
Buhara Emirliği'nin hanları şehirlerin ilerlemesinden ziyade, bölgedeki
otoritelerini ve güçlerini kuvvetlendirmekle meşgul olmuşlardı. XIX.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rusların Türkistan'ı işgal etmeye
başlaması ile sömürü politikası dil, din, kültür gibi alanlarda hızla
kendini göstermeye başlamıştır. Rusların yapmış olduğu demir yolu ağı
ve Rus yerleşimcilerin etkisi ile Buhara ve Semerkand şehirlerinde Rus
kültürünün etkileri hissedilir hale gelmiştir. Batının "medeniyet
götürme" aldatması ile işgal ettikleri bölgeleri sömürme politikasını
kendilerine düstur edinmiş olan Ruslar, bu bağlamda Buhara ve
Semerkand'ın bazı bölgelerinde kendi çıkarları için yaptıkları mimari
değişimleri; ‘Türkistan'ın görünümü ve refahının hızla düzeldiği’
şeklinde dünya kamuoyuna duyurmuşlardır.” (Yılmaz Vurgun,
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2016:153) Aynı durum sadece Buhara ve Semerkand için değil, işgal
altındaki Kırgızistan toprakları için de geçerlidir. “Ruslar size
medeniyet getiriyor” imajı, Kırgız halkının hafızasına yine edebi eserler
vasıtasıyla işlenmiştir.
Kırgız tiyatrosunun oluşum sürecinin anlatıldığı bir çalışmada bu
politik, ideolojik görüşlere bu kadar niçin yer veriliyor diye
düşünülebilir. Bilinmelidir ki yapılan bütün bu haksız ve yanlış
uygulamalar edebi eserler üzerinden meşrulaştırılmış, halka bu
uygulamaların doğru ve gerekli olduğu propagandası edebiyat
vasıtasıyla yapılmıştır. Yeni ideolojik yapının halka bu denli hızlı bir
şekilde benimsetilmesinde elbette yukarıda da sıralanan, demiryolu
ağından, Rusların bilinçli olarak bu bölgelerde iskân edilmesine; Rus
ideolojisi temelli eğitim seferberliğinden, aydınların susturulmasına
kadar birçok etken vardır; fakat Sovyet ideolojinin halka hızla nüfuz
etmesinde edebiyatın-sanatın etki ve rolü de çok büyüktür.
1.2. Kırgız Tiyatrosunun Gelişmesine Etki Eden Faktörler
1917 Ekim Devrimi’yle birlikte edebiyata yeni giren bir tür olan
tiyatro türü ve tiyatro sanatı, hızlı bir gelişim göstermiştir. Çok kısa sürede
tiyatro eserlerinin sayısı artmış, teknik ve içerik olarak başarılı oyunlar
yazılmaya başlanmış, üstelik çok sayıda başarılı oyun seyirciyle
buluşmuştur. Tiyatro türünün bu hızlı gelişimini etkileyen birçok faktör
vardır. Bunların başında 1917 Ekim Devrimi’nden sonra Kırgız sosyal ve
kültürel hayatında meydana gelen değişikliklerin edebiyata olumlu yönde
yansıması gelmektedir. Sosyal kültürel hayatın gelişmesine de tesir eden
etkenler şu şekilde sıralanabilir:
• Yeni kurulan düzenin eğitime, sanata, edebiyata bakışı ve
bunların halka indirgenmesi, yaygınlaştırılması gerektiği
yaklaşımının hâkim olması sonucu devletin sosyal kültürel
hayatın gelişimini desteklemesi,
• 14 Ekim 1924 tarihinde Tüm Rusya Merkez İcra
Komitesi tarafından alınan karara göre Orta Asya’da yerleştirme
sonucunda Kırgızların, önce özerk bölgeye kavuşması, ardından
da 1 Şubat 1926 tarihinde Kırgızistan Özerk Cumhuriyeti’nin
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kurulmasıyla kendi sosyal kültürel hayatları ile ilgili kararları hızlı
bir şekilde tatbik etme fırsatı bulmaları,
• Eğitim öğretim faaliyetlerinin artması sonucu, Kırgız
gençlerinin Almatı, Taşkent gibi büyük şehirlere eğitim almak için
gitmeye başlamaları ve orada oluşturdukları edebi çevreyi,
tecrübeyi, kendi ülkelerine taşımaları,
• 1924 yılında Erkin Too gazetesi ile başlayan basın yayın
faaliyetlerini başka gazete ve dergilerin takip etmesi, bu durumun
edebi faaliyetleri canlandırması,
• 1926 yılında Kırgız Devlet Matbaasının açılmasıyla
birlikte basın yayın imkânlarının artması, bunun edebiyatın
gelişmesini olumlu etkilemesi,
• 1925-1926 döneminde 484’e çıkan okul sayısını (L’vov,
1953: 15), Pişpek ve Tüp’te Ziraat okulları, Pişpek’te Pedagoji
Fakültesi, Oş’ta Eğitim Enstitüsü vb. yükseköğretim okulları takip
etmiştir. Bu okulların sadece öğretim yapmayıp sosyal kültürel
faaliyetler yürüterek edebiyat sanat okulu gibi bir fonksiyon
üstlenmesi ve geleceğin Kırgız aydınlarının, edebiyatçılarının,
sanatçılarının yetişmesine katkı sunması,
• Özerk diğer cumhuriyetlerin ve Rus tiyatrolarının turneler
düzenleyerek Kırgızistan’da oyunlar sergilemelerinin tiyatroya
olan ilgiyi arttırması,
• Özerk bir Cumhuriyet olunduktan sonra ülkenin sanat
faaliyetlerini yürütmesi için 2 Kasım 1926’da Millî Stüdyo’nun
açılarak tiyatro ile ilgili eğitim ve icra faaliyetlerine başlaması.
Tiyatro oyuncuları ve yazarları yetiştirmekle kalmayıp
düzenledikleri turnelerle halkın tiyatro kültürüne alışmalarını
sağlayan Millî Stüdyo’nun Kırgız tiyatrosunun her yönüyle
gelişmesine katkı sunması,
• Özellikle Rus edebiyatından yapılan çevirilerle çağdaş
edebiyatta daha önlerde olan Rus edebiyatının tecrübelerinden
istifade edilmesi, Rusçadan yapılan çevirileri başka ülke
edebiyatlarından yapılan çevirilerin takip etmesi,
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• 1927’de Kızıl Uçkun (Kızıl Kıvılcım) edebiyat derneği
ardından da Kırgız Yazarlar Birliğinin kurulmasıyla yazarlığa
hevesli gençlerin bu birliklerde bir araya gelerek Kırgız
edebiyatının oluşumunda daha etkili rol almaları tiyatronun hızla
gelişmesinde etkili olmuştur.
Yukarıda sayılan etkenler yeni kurulan Kırgız Özerk
Cumhuriyetinde tiyatronun gelişimine zemin hazırlayan sosyal kültürel
ortamın oluşmasını sağlamış, istediği ruhu ve ortamı yakalayan Kırgız
tiyatrosu çok kısa sürede çok yol kat etmiştir. (bkz. Duman, 2019 b)
2. Çağdaş Kırgız Tiyatrosunun Oluşum Yıllarında Öne
Çıkan Konular, Eserler ve Yazarlar
Her yazarın içinde bulunduğu toplumun düşünce yapısından,
toplumda meydana gelen önemli hadiselerden etkilenip bunları eserlerine
yansıtması kadar doğal bir şey yoktur. Aslında bu etkileşim iki yönlüdür.
Yazar yetiştiği ortamın duygu, düşünce, kültürel, sosyal yapısını eserine
yansıtırken bir yandan da yazdıklarıyla topluma yön vermekte, toplum
mimarlığı rolü de üstlenmektedir. Sovyet dönemi Kırgız edebiyatında bu
mimarlık yönü tesadüflere bırakılmamış, yazarlar kendi hür iradesi, bakış
açısı, hayal ve düşünce dünyasına göre eserlerini meydana getirmek yerine
Sovyet İktidarı, Komünist Parti kontrolünde Moskova’dan gelen direktifler
doğrultusunda kendilerine dikte edilen konuları eserlerinde ele almışlardır.
“Sovyet Türk edebiyatını incelediğimizde bu edebiyatın Sovyet tarihi ve
Sovyet ideolojisi ile bütünleşerek geliştiğini ve büyük ölçüde Sovyetlerin
idari merkezi Moskova'da tasarlanan programlarla yönlendirildiğini, ödül,
tenkit ve sair yöntemlerle de bu yönlendirmenin pekiştirildiğini
görüyoruz.” (Naskali, 1996: 54)
Edebi eserler üzerinden topluma ve yeni yetişecek nesle şekil verme
yolunu seçen Bolşevik iktidarı, bu planın rotasından sapmadan, yolunda
gidebilmesi için de yazarlar birliği teşkilatları oluşturarak, edebiyat
temsilcilerinin denetim ve kontrolünü bu şekilde sağlamıştır. “Her ne kadar
1905’te Lenin'in kaleme almış olduğu ve parti edebiyatı ile parti teşkilatını
açıkladığı makalesi Sovyet edebiyatının anayasası telakki edilmişse de bu
görüşlerin uygulamaya geçirilmesi ve gerçekleşmesi, idari bir
organizasyon gerektiriyordu. Sovyet rejiminin arzuladığı düşünce
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biçiminin yerleşmesine yönelik çalışmaların yapılması ve ‘ideolojik
yanlışların düzeltilmesi’ ihtiyacı vardı. 1925’te Rusya Komünist Partisi
Bolşevik Merkez Komitesi, partinin edebiyat siyasetini belirler; böylece
tasvip edilecek ve edilmeyecek edebiyatın hudutları çizilmiş olur.
Merkezin bu görüşünü kurumsallaştırmak ve uygulamak üzere bütün
Sovyetler dâhilinde yazar dernekleri ve edebî dernekler açılır. Mesela,
1925'te Kazakistan'da, 1927’de Kırgızistan'da işçi yazarlar birliği tesis
edilir. Mahalli gazete ve dergiler vasıtasıyla faaliyete geçilir.” (Naskali,
1996: 60). Naskali, Kırgızistan’daki faaliyetlere örnek gösterir: “Mesela,
Kırgızistan'ın başkenti Frunze'deki eğitim okulunun gazetesi Kızıl
Kırgızistan’ın girişimi ve ‘gerici eğilimlere’ karşı koymak gayesiyle Kızıl
Uçkun edebî derneği kurulur” (1996: 60). Makaleden kısa sürede aynı
düzenin SSCB içindeki bütün cumhuriyetlerde kurularak yazarlar birlikleri
aracılığıyla merkezi otoritenin sağlandığı bilgisi yer alır. “Bu yapılanma
kısa süre sonra 1932’de Rusya Komünistler Birliği Partisi Bolşevik’in
aldığı edebî faaliyetlere yönelik kararlar doğrultusunda yeni düzenlemelere
geçilir ve her cumhuriyetin Sovyet Yazarlar Birliği kurulur. 1934’ün
ağustosunda Moskova’da toplanan Sovyet Yazarlar Birlikleri,
teşkilatlanma konusunu ve yayın birliğinin nasıl sağlanacağı meselesini
görüşür. Bu toplantı neticesinde cumhuriyetlerin vilayetlerinde de edebi
dernekler kurulur. Yazarların ideolojik eğitimini Komünist Partisi ve
hükûmeti üstlenir.” (Naskali, 1996: 60-61). Tüm cumhuriyetlerde faaliyete
geçen yazarlar birlikleri ve edebi dernekler sayesinde yazarlar kontrol
altında tutulabilmiş, yazarların hangi konuları işleyip hangilerini
işlemeyecekleri Moskova’dan gelen direktiflere göre şekillenmiştir.
Gerek Kırgız edebiyatında gerekse SSCB içindeki diğer
topluluklarda edebi konular, hep Sovyet ideolojisine göre şekillenmiştir.
Edebiyatın en önemli gayesi, Sovyet ideolojisini halka benimsetmek,
yapılan yeni düzenlemelerin halkça kabulünü sağlamak olmuştur. Yeni
kurulan Bolşevik iktidarı Çarlık Rusya’dan farklı olarak değişimin
tabandan başlaması gerektiğini bilincinde olmuş, eğitim alırlarsa tehlikeli
olacaklarını düşünen Çarlık Rusya’nın aksine tabanın Rus ideolojisi
doğrultusunda hızlı bir eğitimden geçmesi, toplumun her kesiminin eğitim
görmesi gerektiğini düşünmüştür. Halka eğitim verilebilmesi için örgün
eğitim kurumlarının sayısı arttırılmış, Rus Tüzem okulları denilen bu
okullara Kırgız çocukları da kabul edilmeye başlamıştır. Öte yandan tek
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başına okulların açılması yeterli olmayacağından Sovyet ideolojileri
doğrultusunda ders kitapları, okuma kitapları ve edebi kitapların yazımı
faaliyetleri de başlamıştır. Örgün eğitim yaşını geçen halka da bu
ideolojiler, edebi eserler ve sanat vasıtası ile aşılanmaya çalışılmıştır. İşte
edebiyatın ve sanatın halka ulaşmadaki en etkili yolu olan tiyatro, burada
çok önemli bir görev üstlenmiştir.
Bünyesinde müzik, dans, edebiyat gibi birçok sanatı birleştiren
görsel bir sanat olan tiyatronun toplum üzerinde etkin bir eğitim aracı
olmasından dolayı Sovyetler Birliği döneminde en önem verilen sanatların
başında tiyatro gelir. Değişimin tabandan başlaması fikri sebebiyle tiyatro
SSCB’nin her kesimine ulaştırılmaya çalışmış, sadece şehirlerde ve büyük
merkezlerde, belli elit kesimlere değil, memleketin en ücra köşelerinde,
kolhozlarda, fabrikalarda tiyatro gösterileri düzenlenmiştir. Tabii
tiyatronun da tek gayesi iktidarı desteklemek, Sovyet ideolojisini toplumun
her köşesine yaymak olduğundan tiyatro konuları da Sovyet ideolojileri
doğrultusunda şekillenmiştir.
Cigitov, “İlk drama sanatının yazarlarının eserlerinin konuları
özellikle Devrim sonrası Kırgız halkında olan değişmeler, sınıflar arası
çatışmalar, kadın eşitsizliği v.b. konuları anlatmaktadır.” (1987:94) diyerek
ilk tiyatro eserlerinin ele aldığı konuları bir anlamda özetlemiş olur. 19201940 çağdaş Kırgız edebiyatının oluşum yıllarındaki kaleme alınan tiyatro
eserlerinde eski yaşantının kötülenmesi, yeni düzenin yüceltilmesi, sınıf
mücadelesi, yeni düzende yapılan reformlar ve reformların en başında
kolhoz, kadın hakları ve eğitim konuları ele alınmıştır. Aynı zamanda
Türkistan’da kendi topraklarını Rus işgalinden kurtarmak isteyen
“basmacı” olarak yaftalanan vatanseverler, yine 20’li 30’lu yıllarda edebi
eserlerde ele alınan bir diğer konudur. Tabii yerli halkın sempatisini
toplayıp Ruslara karşı birlik oluşturmasınlar diye eserlerde basmacıların
vatanseverlikleri çarpıtılarak, basmacılar tam tersine yeniliğe ve gelişmeye
karşı, eski düzen partizanı, halkı ezen, gerici tipler olarak gösterilmişlerdir.
Oluşum yılları konularından birisi de Ürkün konusudur. Henüz çok
taze olan bu kanlı olayın elbette edebiyatta yerini alması normaldir. Bizzat
kendileri de Ürkün’e şahit olan, o dönemi yaşamış yazar ve şairleri Ürkün
konusunu eserlerinde işlemişlerdir. Bolşevik iktidarının ilk dönemlerinde
Ürkün hadisesinin Çarlık dönemde, eski düzene ait bir olay olarak
159

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

görülmesi sebebiyle, eski yaşantıyı kötüleme kapsamında Ürkün temasına
müsaade edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde bu soykırımı Rusların
yapması dolayısıyla millî birlik uyandıracağı düşüncesi ile hem bu
konunun edebiyatta işlenmesi uzun süre yasaklanmış, hem de önceden
yazılan Ürkün konulu eserler sansürlenmiş, Sovyet ideolojisi
doğrultusunda yeniden gözden geçirilmiştir.
Ateizmi yaymak, dini ortadan kaldırmak, doğrudan doğruya tiyatro
eserlerinin birincil ana konusu olmasa da yeni komünist sistemin
yeniliklerine karşı gelerek halkı bay manaplarla birlikte sömüren gerici
molla tipleri edebi eserlerde başköşede yerini alır. Böylece ateizm, ana
temayı destekleyen yan bir tema olarak tiyatro eserlerinde okuyucu ve
seyirciye sunulur.
1920-1930 Kırgız tiyatrosunun oluşum yıllarında tüm edebiyat
sahasıyla beraber tiyatroda da ele alınan konular şu başlıklar altında genel
hatlarıyla toplanabilir:
1. 1917 Ekim Devrimi’nden önceki yaşantının kötü tarafları
2. Ekim Devrimi’nden sonraki yaşantının her yönüyle
övülmesi, Komünist Parti ve Bolşevik iktidarının aldığı her türlü
politik kararın edebi eserlerde işlenerek olumlu gösterilmesi
3. Kadın hakları: a) Kadınların isteği dışında yaşı büyük
adamlarla evlendirilmesi b) Kadınların öğrenim hakları c)
Kadınların çalışma hayatında başarıyla yer alması
4. Kuşak çatışması
5. Bay-manap ve din adamlarının, boluş adı verilen Çarlık
dönemi yöneticilerinin kötülenmesi; sınıf mücadelesi
6. Ürkün
7. Basmacılar
8. 1930’lardan itibaren kolhoz meselesi
9. Emeğin yüceltilmesi
10. Halk destanları
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Aslında konulara geniş pencereden bakılacak olursa bütün
konuların yeni hayatın övülüp eski hayatın kötülenmesi çevresinde
şekillendiği fark edilecektir. Bay-manaplar, din adamları, boluşlar
basmacılar bütün edebi eserlerde burjuvazimi savunan, halkı ezen, eski
düzen taraftarı olumsuz tiplerdir ve bu tipler aracılığıyla devrim öncesi
hayatın kötü tarafları okuyucuya gösterilir. Kadınların başlık parası
karşılığı yaşı büyük bay-manap ya da boluşlara kuma olarak verilmesi,
zorla evlendirilmesi konusu da yine bay-manapları, boluşları yani eski
hayatı kötülemek için bu dönem eserlerinde sıkça işlenen konuların
başında gelir. Kuşak çatışması meselesi de aslında yine eski hayat-yeni
hayat çekişmesidir. Ürkün konusuna gelinecek olursa Ürkün’ün sorumlusu
olan Çarlık Rusya, zaten Bolşeviklerin de yıkıp yerine geçtiği eski
iktidardır. Ürkün, eski düzen ve iktidarı temsil etmekte, Ürkün konusu ile
halkı ezen eski Çarlık döneminin yerine Bolşevik iktidarı sayesinde halka
özgürlük getirildiği vurgulanmakta; Bolşeviklerin getirdiği yeni düzen
yüceltilmektedir. Kolhoz, emek, kadın konusu da yine yeni kurulan
düzenle doğrudan ilgili meselelerdir. Kadınların çalışma hayatına atılması,
kolhozda yürütülecek işlerde kadının da üretim çarkına katılması anlamına
gelmektedir. Kadının yeni Sovyet sistemine göre eğitim alması hem
kendisinin Sovyet ideolojisini benimsemesi hem de kadının yetiştireceği
gelecek nesillerin de aileden başlayarak Sovyet ideolojisine göre yetişmesi
anlamına gelmektedir. Yeni kurulan düzenin güçlenmesi, çok çalışmakla
yani emekle, kolhoz sisteminde canla başla çalışmakla, kadının eğitilmesi
ve çalışma hayatına katılması ile doğrudan ilgili olduğundan edebi
eserlerde kolhoz sistemi övülmekte, emek yüceltilmekte ve sıklıkla kadın
hakları üzerinde durulmaktadır.
Çağdaş Kırgız tiyatrosunun oluşum yıllarında dikkat çeken iki
önemli yazar ilk Kırgız tiyatro eserini yazdığı kabul edilen Moldogazi
Tokobayev ve Kasımalı Cantöşev’dir. Tokobayev’in “Kaygıluu Kakey”,
Cantöşev’in “Karaçaç” tiyatro eserleri bu dönemin ses getiren eserleridir.
“Aynı dönemde yazılan her iki eserde de 1917 Ekim Devrimi’nden
sonrasında edebi eserlerde sıklıkla rastlanan konular ele alınmaktadır.
Kakey’de de Karaçaç’ta da çağdaş Kırgız edebiyatının oluşum döneminin
en popüler konularından üçü üzerinde durulmaktadır. ‘Kadın hakları,
kadınların yaşlı zenginlere kuma olarak verilmesi gibi dönemin sosyal
sorunları’, ‘Devrim’den önceki yaşantının kötülenmesi’, ‘bay-manap adı
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verilen zenginlerin kötülenmesi yoluyla sınıf mücadelesine dikkat
çekilmesi’ her iki eserde de ele alınmaktadır.” (Duman, 2021: 238-239)
“Kaygıluu Kakey” oyunu, devrimden önce kadınların toplumsal
yaşantılarındaki mücadeleleri üzerine kurulur.” (Duman ve Demirtaş,
2019: 688) “Piyeste yazar Ekim Devrimine kadarki Kırgız halkının
hayatında var olan toplumsal sosyal problemlere değinmiştir. Genç kızların
mecbur oldukları ve başlık parası uğruna, genelde varlıklı ve yaşlı
insanlarla evlendirilmesi geçmiş dönemin eşitsizliğine delil olan en önemli
ve acı veren bir görüntüydü.” (Artıkbayev, 2013:117)
1926 yılında Millî Stüdyo’nun açılması ve onun yetiştirdiği
öğrencilerin sadece oyuncu olarak kalmayarak yazar olarak da eserler
ortaya koymaları çağdaş Kırgız tiyatrosunun gelişmesinde önemli bir rol
üstlenmiştir. Stüdyo öğrencilerinden Sabır Saabayev’in kaleme aldığı
“Eski Turmuş” (Eski Hayat), stüdyonun müzik yöneticisi D. D.
Matsutsin’in yazdığı “Cañı Turmuşka” (Yeni Hayata), Elenin’in öğrenci
topluluklarının oyunları arasından seçtiği Bayserke Kalpakov’un kaleme
aldığı ‘Eskiden Kalgan Ençiler’ (Eskiden Kalan Miraslar) piyeslerinde,
adlarından da anlaşılacağı üzere eski hayatın kötü tarafları üzerinde
durulmuştur. Bu piyeslerde devrim öncesi ve sonrası Kırgız toplumundaki
gelenek-görenek, özellikle kadın eşitsizliği konuları ele alınmış ve
eleştirilmiştir. Saabayev’in sınıf arkadaşlarıyla birlikte kaleme aldığı
“Volispolkomdogu Cumuş Künü” (Volispolkom’daki İş Günü), öğrenci
toplulukları içinden Elenin’in seçtiği Mukambet Dögdurov’un yazmış
olduğu “Çalkan Çakkandar” (Isırganın Isırdıkları) komedilerinde de
Sovyet dönemi Kırgız sosyal ve siyasi hayatındaki olaylar konu
edilmektedir. Yine Kırgız edebiyatının oluşum yıllarının popüler konuları
arasında olan Ürkün konusu da Pedagoji Yüksekokulu öğrencici S.
Naamatov’un ‘On Altınçı Cıl’ (On Altıncı Yıl) ve yine aynı okulun
öğrencisi Kasımaalı Cantöşev’in “Alım menen Mariya” adlı oyununda ele
alınmaktadır.
Siyasi, ekonomik, ideolojik gelişmeler doğrudan tiyatro konularını
da etkilemiştir. Kolhozlaştırma çalışmaları ile zenginlerin mallarını
çökmek ve I. Dünya Savaşı’yla bozulan ekonomiyi düzeltmek isteyen
iktidar, yaptığı reformları yine edebi eserler üzerinden halka şirin gösterme
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yoluna gitmiştir. Özellikle 30’lu yıllarda tiyatro eserlerinde en dikkat çeken
konuların başında toprak reformu adı altında kolhozlaştırma konusu gelir.
“Bu dönemde yazılan bir perdeli ve çok perdeli oyunların
konusunun hepsi kolhoz düşmanlarına karşı mücadele ve kadınların
eşitliliği hakkında olmuştur. K. Malikov’un “Teñdik Kurmanı” (Eşitlik
Kurbanı), Ş. Kökönov’un “Cañı Turmuşka” (Yeni Hayata), K. Cantöşev’in
“Kolhozdogu Küröş” (Kolhozdaki Mücadele) (1932), “Sosiyalçılık
Kuruluşka” (Sosyalizm İnşasına) (1933), A. Kuttubayev’in “Kolhoz
Duşmandarı” (Kolhoz Düşmanları), C. Bökönbayev’in “Kargaşa”
(Kargaşa) (1934), Raykan Şükürbekov’un “Beyit Arasında” (Mezarlar
Arasında) (1934), T. Şamşiyev’in “Köz Caştarı” (Göz Yaşları) (1935) gibi
oyunların konusu yukarıdaki iki önemli konuya esas alarak yazılmıştır.”
(Baygaziev,1987: 209-210). Baygaziyev’in de dikkat çektiği üzere 30’lu
yılların en önemli siyasi gelişmesi olan kolhozlaştırma reformu, tiyatro
eserlerinin de bu dönemki en gözde konusudur. Bu konuyla bağlantılı
olarak kolhozlarda çalışacak kadın iş gücüne ihtiyaç olması sebebiyle
kadın hakları, kadının iş hayatında aktif rol alması gibi konular da aslında
kolhozların sağlıklı işlemesini sağlayan bir etken olarak tiyatroda ele alınan
bir diğer önemli konu olmuştur.
Raykan Şükürbekov’un “Beyit Arasında” (Mezarlar Arasında)
piyesinde de kolhoz konusu ele alınmakla birlikte aslında zenginlerin ve
basmacıların kolhoz karşıtı, halk düşmanı olarak gösterilmeleri konusu da
eserde işlenmektedir.
“S. Karaçev’in “Tendik colunda” (Eşitlik Yolunda) (1928), “Töraga
Zeynep” (Muhtar Zeynep) (1929), Ş. Kökönov’un “Tap colunda” (Sınıf
Yolunda) (1930) piyesleri ise Ekim Devriminden sonra Kırgızistan’da olup
biten yenilikler, değişimler, halkın durumu, özellikle fakirlerin ve bunların
arasından kadınların sınıf duygularının uyandığını, yeni hayatın verdiği
hakları kullanmak için mücadele ettiklerini göstermeye çalışılan
eserlerdir.” (Artıkbayev, 2013: 120)
30’lu yıllardan itibaren Manas Destanı başta olmak üzere değişik
destanların, sözlü edebiyat ürünlerinin ideolojik temizlikten geçirilerek
yeni ideolojiye uygun şekliyle çağdaş edebiyatta yer almaya başladığı
görülür. Bundaki maksat halk kültürünü, halk edebiyatını yüceltmek değil,
halkın aşina olduğu, kendine yakın gördüğü bu destanları yeni ideolojilere
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göre yapılandırarak ideolojinin bu yolla halka ulaşmasını sağlamaktır.
“Sözlü kültürel gelenek ürünlerinin içerikleri esas alınarak otuzuncu
yıllarda K. Eşmambetov’un “Sarinci Bököy”, (Sarinci Bököy); O.
Sarbagışev’in “Kökül” (Kâkül) ve “Uluk mergen” (Uluk Avcı) piyesleri;
C. Bökönbayev, C. Turusbekov, K. Malikov’un “Ayçürök” (Ayçürek) ve
C. Bökönbayev’in “Semetey” (Semetey) librettoları yazılmıştır.”
(Artıkbayev, 2013: 126)
Sonuç
1917 Ekim Devrimi’nden sonra çağdaş Kırgız edebiyatına giren
tiyatro türü, Sovyet iktidarının halka ideolojik görüşleri benimsetmekte en
etkin silah olarak tiyatroyu görmesi sebebiyle arkasına iktidar desteğini de
alarak hızlı bir gelişme göstermiştir. 1920-1940 yılları arası çağdaş Kırgız
edebiyatının oluşum yılları olmanın yanında aynı zamanda çağdaş Kırgız
tiyatrosunun da oluşum yıllarıdır.
Çarlık Rusya’nın katı ve adaletsiz yönetiminden kurtulan ve yeni
Sovyet iktidarının “halkların kardeşliği” gibi tatlı söylemlerine kanan
Kırgız yazarları hem iktidarın kendilerinden talep etmesi hem de kendileri
yeni iktidarın daha iyi olacağına inanmaları sebebiyle biraz zorunlu biraz
da gönüllü olarak kalemlerini Sovyet ideolojisinin emrine vermişlerdir.
Çağdaş Kırgız edebiyatının oluşum yıllarında en çok üzerinde durulan
konular arasında eski hayatın kötülenmesi yeni hayatın ve reformların
övülmesi konuları dikkat çeker. 1930’lu yıllarda yazarlar edebi eserleriyle
kolhozlaştırma reformunun halka benimsetilmesinde rol alırlar. Bu yıllarda
tiyatro eserlerinde en çok üzerinde durulan iki konu “kolhoz” ve “kadın
hakları” konusudur.
Görüldüğü üzere Sovyet Kırgız edebiyatı, bunun içerisinde de
Kırgız tiyatrosu ideoloji güdümünde gelişen bir yol takip etmiştir.
Dolayısıyla çağdaş Kırgız tiyatrosunun oluşum yıllarındaki tiyatro
eserlerini anlamak için bu dönemin tarihi, siyasi, sosyal, ekonomik,
ideolojik gelişmelerini de yakından bilmek gerekir. Her ne sebeple olursa
olsun bu yıllarda oluşan şartlar, henüz çok yeni olmasına rağmen tiyatro
türünün Kırgız edebiyatında hızla gelişmesine yol açmış, dönemin
ideolojik görüşlerini yansıtan çok sayıda tiyatro eseri kaleme alınmıştır.

164

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

KAYNAKÇA
ARTIKBAYEV, K. (2013). XX. yüzyıl Kırgız edebiyatı tarihi. (Çev.
Dıykanbayeva, M.). Ankara: Bengü Yayınları.
BAYGAZİYEV, S. (1987). “Dramaturgiya”. Sovet Kırgız adabiyatının
tarıhı (komisyon). Cilt 1. Frunze: İlim Basması.
BAYGAZİYEV, S. (2002). XX Kılımdagı Kırgız dramaturgiyasının
tarıhı. Bişkek: Elpek.
CİGİTOV, S. (1987), “Kırgız Sovet adabiyatının caralışı calpı tarıhıy
cana madaniy şarttar”, Kırgız Sovet adabiyatının tarıhı (Sadıkov
A. Vd), I. Cilt, Frunze: İlim Basması
DUMAN, G. B. (2015). 19. yüzyıl Kırgız şiiri ve dönemin sosyal ve
siyasi gelişmelerinin şiirdeki yansımaları. Bilig. Sayı 75. s.1-21
DUMAN, G. B. (2019a). Geleneksek tiyatrodan çağdaş tiyatroya Kırgız
tiyatrosu. IJLA, 7(4), 1-8.
DUMAN, G. B. (2019b). Çağdaş Kırgız tiyatrosunun oluşumuna etki
eden faktörler. 4th International Social Researchand Behavioral
Sciences Symposium, October 19-21, 2019 /Antalya, Turkey,
s.678-683
DUMAN, G. B.; DEMİRTAŞ Y. (2019). “Moldogazi Tokobayev’in
Kaygılu Kakey tiyatro eseri üzerine bir inceleme”. SADAB 4th
International Social Research and Behavioral Sciences
Symposium, October 19-21, Antalya, Turkey, s. 684-696
DUMAN, G. B. (2021). “ ‘Kaygıluu Kakey’ ve ‘Karaçaç’ Tiyatro
Eserleri Çerçevesinde Bir Dönem-İki Yazar”. Hüseyin Özbay’a
armağan. s. 223-250, Ankara: Kurgan Edebiyat
GÜNGÖR, E. (2016). “Bolşevik iktidarından önce geleneksel Kırgız
aydınları”. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi. Yıl 1. Sayı 1. s.
56-73
HATUNOĞLU, N. (2014). “Alim Han ve Buhâra Emirliği’nin
Bolşevikler tarafından işgali”. 1. Uluslararası Türk Dünyası
Araştırmaları Sempozyumu (18-21 Mart 2014), Bildirileri Kitabı,
Cilt 1, s. 1161-1176
165

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

İDİL, A. (2007). Yerel kaynaklara göre özet Kırgızistan tarihi. Bişkek
KARA, F. (2011). “1916 Kırgız büyük isyanı: Ürkün”. Turkish Studies.
Volume 6/2,. s. 537-546.
KULMAMBETOV, C. (1987). Teatr Düynösündö. Frunze: Kırgızstan
Basması
KULMAMBETOV C. (2017). Kırgız Teatrı: Tarıhıy-Teoriyalık
Ekskurs. Bişkek: Turar Basması
L’VOV, N. İ. (1953). Kirgizskiy Teatr. Moskva: İskusstvo.
NASKALİ, E. G. (1996). “Sovyet Türk edebiyatı”. Türk Dünyası Dil
ve Edebiyat Dergisi. 1: s. 54-65.
ÖZGEN, N. (2014). Yirminci yüzyılın ilk yarısında Kırgız edebiyatı
tarihi (1900- 1950). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
YILMAZ VURGUN, S. (2016). “Buhara Emirliğinin İki Önemli Şehri:
Buhara ve Semerkand”. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi
Yıl/Vol. 1, Sayı/No. 1 Güz, s. 138-157

166

DÜŞÜNCE VE BİLGİ ÜRETİM MERKEZİ OLARAK
TÜRKİYE’DE FİKİR DERGİCİLİĞİ
Recep ERCAN
GİRİŞ
Türkiye’de dergicilik Batılılaşma sürecinde ortaya çıkmış,
Batı’yı dergiler aracılığıyla tanımıştır. Dergiler, en yeni fikirlerin
aktarıldığı düşünce mekânları, aydınların dışa açılan penceresidir.
Aydınlar dergiler aracılığı ile Batı’da ortaya çıkan düşünce
akımlarından haberdar olmuş ve etkilenmişlerdir. Aydınlar siyasal,
toplumsal, bilimsel görüşlerini çıkardıkları dergiler aracılığı ile
kamuoyuna sunmuşlardır. Dergiler aynı zamanda bilimsel gelişmenin
önemli araçlarından biridir. İlk bilimsel çalışmalar süreli yayınlar
aracılığıyla okura ulaştırılmıştır.
İmparatorluğun geri kalmışlığının sebebi olarak bilim ve teknik
alanındaki eksiklikler olduğu vurgulanınca Osmanlı Batı’nın bilim ve
tekniğiyle ilgilenmeye başlamıştır. İlk Osmanlı dergi ve gazeteleri
Batı’nın bilim ve teknik gelişmelerini genel hatlarıyla okuyucuya
tanıtmayı hedeflemişlerdir. Dolayısıyla Cumhuriyet öncesi ilk dönem
dergiciliği ansiklopedist özellikler göstermiştir. Osmanlı’da dergiler
toplumsal bir ihtiyacın sonucu değil de devlet gereksinimi olarak ortaya
çıkmıştır. Başlangıçta toplayıcı ve aktarmacı bir işlev üstlenen Osmanlı
dergileri, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yerini uzmanlaşmış
dergilere bırakmıştır. Bu dönemin dergilerine hakim olan anlayış
bilimci bakıştır. Bilime, dolayısıyla pozitivizme yüklenen anlam
kurtarıcı mitine dönüşmüştür. II. Meşrutiyette yayınlanmaya başlanan
“Servet-i Fünûn”, “Genç Kalemler” ve “Ulûm-u İktisadiye ve
İçtimaiye Mecmuası” gibi dergiler Batı düşüncesini daha derinden
inceleme gereği duymuşlardır.





Bu makale, Türkiye’de Sosyolojinin Gelişimi ve Eğilimleri: İstanbul
Üniversitesi Sosyoloji Dergisi başlıklı yayınlanmış doktora çalışmamın
küçük bir bölümünden türetilmiştir.
Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas / TÜRKİYE
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Yeni kuşak aydınlar, Batı hayranlığının yanı sıra onun bilim
zihniyetine nüfuz etmeye çalışmıştır. Ancak, düşüncelerini yeterince
olgunlaştıracak zamanları ve ortamları olmamıştır. II. Meşrutiyet
aydınları ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla
bir takım siyasi faaliyetler içinde yer almışlardır. Batıcı-liberal, Türkçü,
İslamcı, sosyalist, koorparatist ve meslekçi akımların iktisadi ve siyasi
yol arayışları zamanla çeşitli dergi topluluklarının oluşmasına zemin
hazırlamıştır. Dolayısıyla, Türkiye’de dergilerin çıkışını ülkeyi
kurtarma reçetelerinin üretildiği koşullarda aramak gerekir. Bu
çerçevede, Türkiye’de belirli bir örgütlenme ya da siyasal akımlarla
bağlantılı ilk fikir dergileri II. Meşrutiyet döneminde yayınlanmıştır.
Türkiye’de Fikir Dergiciliğine Kavramsal Bir Bakış
Süreli yayınların gazete dışındaki en önemli türü dergidir.
Ülkemizde dergi ya da mecmua,1 tüm süreli yayınları kapsayacak
şekilde algılanmakta ve kullanılmaktadır; belirli aralıklarla ya da
düzenli olarak çıkarılmaktadır. Dergi dışında yayınlanan gazete ve
kitapların da kendine özgü toplumsal ve düşünsel işlevi vardır. Ancak,
dergilerin entelektüel düzeyde ayrı bir önemi vardır. Dergilerin önemini
kavramak için onun kitap, gazete gibi diğer basılı yayınlardan farkını
ortaya koymak gerekir. Cemil Meriç, kitap, dergi ve gazete arasındaki
bu farklılığı şu şekilde ortaya koyar:
“Dergi, hür tefekkürün kalesi. Belki serseri ama taze ve sıcak bir
tefekkür. Kitap çok defa tek insanın eseri, tek düşüncenin yankısı; dergi
bir zekalar topluluğunun... Gazete, genel olarak günlük çıktığı ve
habere dayandığı halde dergi, belirli aralıklarla çıkar ve bir fikre
dayanır. Gazete büyük halk çoğunluğuna hitap ettiği halde dergi,
teknik, sanat, mizah, çocuk, kadın veya siyaset dergisi olmasına göre
belirli bir zümreye hitap eder. Böylece derginin okuyucu sayısı
gazeteden daha sınırlı fakat daha seçkindir.” 2
1

2

Cemil Meriç, dergi ve mecmua arasında ayrım olduğunu bildirir. “Dergi
korkak, pısırık bir kelime, mecmuanın kötü bir tercümesi. Mecmuada bir
edep, bir asalet var. Cami ile cemiyet ile akraba. Dergi düşünmez,
haykırmaz, dövüşmez; toplar. Neyi? Sorumluluktan kaçanları (Bkz. Meriç,
Cemil; Bu Ülke, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 89).
a.g.e. s. 100.
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Dergilere yüklenen bu derin anlam, gazete ve kitabın işlevini
daraltmaz; ancak, bunların hiçbiri diğerine ikame edilemez. Her birinin
ayrı bir işlevi vardır. Gabriel Tarde, fikrin kitap ve gazete aracılığıyla
toplumsallaştığına dikkat çekerek bunlar arasında ayrım yapar. Kitap,
meslekten olanlar arasında, gazetenin halk arasında fikirlerin
yayılmasına hizmet eder. Kitap sistemli ve derin fikri temsil eder,
gazete onun avamlaştırılmış şeklini. Kitabın yeterince okunmadığı,
derginin ise masrafını karşılayamaz durumda olması, sadece bugünün
sorunu değil, bir asır önce de dergi çıkarmanın güçlüğünü ortaya
koymaktadır.3 Dergi, kitap gibi sistemleştirilmiş fikri değil,
sistemleşmekte olan fikri yaymaktadır. Dergi, kitap gibi sınırları
çizilmiş, olmuş-bitmişi değil, olmakta olan bir fikri devam
ettirmektedir. Bundan dolayı da, hiç değilse manzarası bakımından,
kitap gibi statik değil, dinamiktir. Dergiler, kitapları doğurur. En
azından kitaplara dayanırlar. Fakat hiçbir zaman kitapların çerçevesi
içinde kalmazlar. Bir düşünceyi ya da sorunu işleyen kitaplar,
çözülmemiş, yarım kalmış problemlerini dergilerin kucağına bırakırlar.
Bu anlamda farklı fikir akımları dergileri meydana getirdiği gibi, bu
akımların derin birikimleri de kitapları doğurur. Bir dönem geçtikten
sonra konuşulmuş, düşünülmüş, tartışılmış bir fikri akımın bütün
sorunları tarihi birer vesika haline gelirler. Geçmiş döneme ait dergilere
bakıldığında yaşanmış bir hayatı göz önünde canlandırır.
Yayınlandıkları dönemin arşiv bilgilerini yansıtırlar. Araştırmacılar
için tarihsel gözlem olanağı sunarlar. Dolayısıyla, fikirlerin hangi
mücadeleler içinde meydana geldiği orada görülür. Fakat hiçbir fikrin
tüm detaylarını dergilerden çıkaramayız. Bunu bize veren kitaptır.
Ancak, ister devrine ait bir değer olarak kalsın, ister devrini aşsın,
kitapları doğuran da mutlaka fikir çığırları ve akımları, yani
dergilerdir.4
Kurumsallaşma eğilimi gösteren uzun soluklu dergiler, zamanla
kendi okuyucu kitlesini yaratırlar. Düşünce dergileri, kime hitap ettiğini
bilmeli, hitap ettiği okur kitlesini sayısal olarak kendi hayatını temin
3
4

Ülken, Hilmi Ziya; “Türk Düşüncesi ve Dergilerimiz”, Türk Düşüncesi,
Sayı: 2, 1954, s. 82.
a.g.m. s. 83.
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edecek seviyeye çıkarmalıdır. Onun için dergicilik, uzmanlık isteyen
bir ekip çalışmasına olduğu kadar süreklik isteyen okuyucu kitlesine de
ihtiyacı vardır. Onların beklentileri doğrultusunda kendini sürekli
yenileme gereği duyarlar. Elbette her türlü okuyucuyu memnun etmeye
çalışan magazin türü dergiler bu alanda bir boşluğu doldurmaktadır;
ancak magazin dergileri, fikir ve sanat akımlarının gelişmesinde büyük
rolü olan fikir dergileriyle karşılaştırılamaz. Fikir dergilerinin
ayrıcalıklı konumunu Cemil Meriç şu şekilde vurgulamıştır: “Derdi
tefekkür olan birisi için dergi fikirsiz, fikirde dergisiz olamamaktadır.
Her dergi, kendi ekseninde düşünce, sanat ve kültür merkezli bir alan
oluşturmakta ve bu sayede düşünce eylemi güce dönüşmektedir.
Dergiler, düşüncelerin pişirildiği mutfaklardır. Bu mutfakta sadece
fikirler değil, o fikri üreten zihinler de pişmekte, olgunlaşmaktadır.”5
Bir derginin değişik sanat ve fikir akımlarını temsil edebilmesi
için bir takım ölçütleri yerine getirmesi gerekir. Her şeyden önce güçlü
bir yazar kadrosuna, güçlü bir sermaye ya da devlet desteğine, uzman
yöneticilere ve sürekli okuyucu kitlesine ihtiyaç duymaktadır. Bir
dergiler mezarlığı olan ülkemizde, fikir dergilerinin en büyük sıkıntısı,
sürekliliğini koruyamamasıdır. Bunun nedenleri arasında; savaşlar,
sosyal ve siyasal çalkantılar, basın özgürlünün engellenmesi, düşük
okur profili, mali imkânsızlıklar, erken tatmin, dergi kadrolarında
bölünme vb. gösterilebilir. Cemil Meriç’in acıklı bir tonda dramatize
ettiği gibi ,“bizde hazin bir kaderi var dergilerin; çoğu bir mevsim
yaşar, çiçekler gibi. En talihlileri bir nesle seslenir. Eski dergiler,
ziyaretçisi kalmayan bir mezarlık. Anahtarı kaybolmuş bir çekmece.
Sayfalarına hangi hatıralar sinmiş, hangi ümitler, hangi heyecanlar
gizlenmiş, merak eden yok.”6 Türkiye’de dergiciliğin içinde bulunduğu
olumsuz şartlar göz önüne alındığında devlet ve kamu kuruluşlarının
desteklediği dergilerin dışında çok az dergi uzun süreli olabilmiştir.
Dergilerin uzun süre yaşayabilmesi için geniş bir okuyucu kitlesi ve
kamusal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Türk aydınının adeta kendi
çocuğu olarak gördüğü dergilerini yaşatmak için ne tür zorluklar çektiği
5
6

Poyraz, Hakan; “Türk Yurdu Yıllarım”, Türk Yurdu, Sayı: 213, Mayıs
2005, s. 60.
Meriç, Bu Ülke, s. 101.
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bilinirse, dergiler ve dergileri çıkaranların hissiyatlarını daha iyi
anlayabiliriz.
Kongar’a
göre,
Türkiye’deki
dergiciliğin
temelinde
İmparatorluğun
çöküşünün
algılanması
olayı
yatmaktadır.
İmparatorluğun çöküşünü algılayan aydınlar, onu kurtarmak için
siyasal anlamda örgütlenirlerken, çıkardıkları gazete ve dergilerde
düşüncelerini topluma yaymaya çalışmışlardır. 7 Tanzimat’tan sonra
toplum hayatını etkileyen birçok yenilik, hem fikri anlamda hem de
sosyal anlamda gazete ve dergilerle gelmiştir. 8 Aydınlar, dergiler
sayesinde Batı’da ortaya çıkan düşünce akımlarından haberdar
olmuşlar ve etkilenmişlerdir. Her düşünce akımı, imparatorlukta
çıkardıkları dergiler aracılığıyla temsil edilmiş, farklı çözüm önerileri
sunulmuştur; üç tarzı siyaset gibi.
Türkiye’de Fikir Dergiciliğinin Dönemsel Özellikleri
Türkiye’de dergiciliğin ortaya çıkışını ülkeyi kurtarma
reçetelerinin üretildiği koşullarda aramak gerekir. Osmanlı aydınının
farklı görüş ve çözüm önerileri, farklı düşünce akımlarının doğmasını
hazırlamıştır. Her görüşün çözüm önerilerini topluma yayan bir de
yayın organının bulunması, Türkiye’de dergicilik geleneğinin temelini
oluşturmuştur. Ancak, konuyu sadece siyasal çerçevede ele almak
yanıltıcı olabilir. Sanat, edebiyat ve bilim alanındaki akımlarda, kimi
zaman tek başlarına, kimi zaman da siyasal çözüm önerileriyle dirsek
teması halinde dergilere egemen olmuşlardır. 9 Bu bağlamda İçtihat,
Genç Kalemler, Türk Yurdu, İslam Mecmuası, Türk Sözü, Yeni
Mecmua, Halka Doğru, Edebiyat-ı Umumiye gibi dergiler çeşitli siyasal
akımları temsil etmişlerdir. Türk düşüncesinin gelişimini yansıtan ve
ona yön veren bu dergiler, Batı’ya öykünme arayışları içinde
İmparatorluğun yıkılışına tanıklık etmişlerdir. II. Meşrutiyet’te dergiler
bir “hitabet kürsüsü” olarak ülkenin kurtuluşu için savundukları
fikirlerin bayraktarlığını yapmışlardır. Çünkü II. Meşrutiyet
dergilerinin çıkış noktası ülkeye yeni siyaset arayışlarıdır. Cumhuriyet
7
8
9

Kongar, Emre; Kültür ve İletişim, Remzi Yayınevi, İstanbul: s. 59.
Şahin, İbrahim; “Türk Yurdu Dergisi”, Türk Yurdu, Sayı 213. Mayıs 2005,
s. 41.
Kongar, a.g.e., s. 59.
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döneminde ise siyaset bellidir. Cumhuriyet dergilerine düşen görev
yeni siyaseti savunmaktır.10
Şükran Kurdakul’a göre, Servet-i Fünûn, ülkemiz düşün
yaşamına Fransız aydınlanmasının öncülerini getirmiştir. Genç
Kalemler ulusalcılığın, Dergah idealist felsefesinin, Aydınlık tarihsel
maddeciliğin.11 Ancak hiçbir dergi tam olarak toplumsal ve ekonomik
yapının bilincinde olamamıştır. 12 Türkiye’de dergicilik politik merkezli
bilim ve ideolojik merkezli kurtarıcılık misyonuyla doğduğunu
söylemek abartı olmaz. Toplumu dönüştürme ve değiştirmeyi
amaçlayan dergiler, belli bir fikir anlayışı ve alternatif bir hayat
biçiminin sözcülüğünü üstlenmişlerdir.
Cumhuriyet öncesinin fikir arayışları kadar olmasa da
Cumhuriyet sonrası Türk dergiciliği aydınların çevresinde filizlenmeye
başlamış ve yeni düşüncelerin savunuculuğuna soyunmuşlardır.
Osmanlı’dan Cumhuriyete aktarılan düşünce akımlarıyla birlikte
dergiler yeni dönemin siyasal ve kültürel özelliklerine uygun
şekillenmeye başlamıştır. Aydınlık, Küçük Mecmua, Dergâh gibi
dergiler, Cumhuriyet dönemine damgasını vuran çeşitli düşüncelerin
içinde varlığını sürdüren akımların temsilcileri olmuşlardır. Bu akımlar
günümüze değin etkinliklerini çeşitli dergi ve gazete aracılığıyla
sürdürmüşlerdir.
Cumhuriyetten sonra da edebiyat, sanat ve düşün dergileri çeşitli
felsefi akımların etkisi doğrultusunda yayın yapmışlardır. Resimli Ay,
Yeni Edebiyat, Yürüyüş, Yurt ve Dünya, Adımlar, Yığın, Gün; 1960’lı
yıllardan itibaren yayınlanan Ant, Aydınlık, Halkın Dostları, Militan,
Sanat Emeği Marksist eğilimli dergilerdir. Hayat, Varlık, Ülkü, Kadro,
Yön Kemalist ideolojiye bağlı olanların, Türk Yurdu, Kültür Haftası,
10

11
12

Meriç’e göre, “dergilerin altın çağları yeni harflerin kabulü ile sona erdi.
Eski okuyucularını kaybettiler, yeni okuyucu nesilleri yetiştirinceye kadar
devletten yardım beklemek zorunda kaldılar. Cumhuriyet intelijansiyasının
en âcil vazifesi, maziyi tasfiye ve hâli takviyeydi. Takrir-i Sukûn
Kanunu’ndan 1940’lara kadar dergilerimiz hiçbir ‘aşırı düşünce’ye daha
doğrusu düşünceye yer vermez” olmuşlardır. (Bkz. Meriç, Bu Ülke, s. 101).
Doğan; Edebiyatımızda Dergiler, Bağlam Yayıncılık, 1997, s. 178.
Günyol, Vedat; Sanat ve Edebiyat Dergileri, Alan Yayınları, 1986, s. 86.
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Hisar, Ağaç, Büyük Doğu, Hareket, Türk Düşüncesi, Töre gibi dergiler
idealistlerin dergisiydi. Cumhuriyet döneminin hem iktidar hem de
muhalif çevreleri yeni topluma yol gösterme işlevini büyük ölçüde
çıkardıkları siyaset, sanat, edebiyat ve bilim dergileri ile
yürütmüşlerdir. 13 Çok partili düzene geçene kadar yeni topluma yön
vermeye çalışan tek parti iktidarı, kurmuş olduğu kuruluşlar ve bu
kuruluşların denetimindeki çeşitli dergiler aracılığıyla görüşlerini
topluma yansıtmaya çalışmışlardır. Ayrıca, söyleyecek sözü olan kişi
ve kuruluşların çabalarıyla çıkarılan dergiler üniversite odaklı
akademik dergilerle birlikte entelektüel düzeyin yükselmesine ve
demokratik ortamın gelişmesine büyük katkı sunmuşlardır. Böylece,
toplumda farklı fikirler dergiler aracılığıyla gelişme olanağı bulmuş,
gerektiğinde muhalefet görevi üstlenmişlerdir.
1950’de çok partili siyasal döneme geçilmiş olmasına karşın
farklı siyasal akımların yol arayışları dergiler aracılığıyla sürmüştür.
Siyasal iktidara karşı parlamento dışı muhalefetin sözcülüğünü üstlenen
fikir dergileri, kimi zaman bir parti merkezi gibi çalışmıştır. Akis,
Forum, Yön ve Devrim gibi dergiler adeta iktidar provasının yapıldığı
merkezler olmuştur. DP iktidarının görece baskı döneminin ardından
1961 Anayasası’nın genişlettiği demokratik hak ve özgürlükler ortamı,
dergicilik faaliyetlerinin artmasını sağlamıştır. Her türlü düşünce
mutlaka dergiler aracılığıyla temsil edilmiştir. Türkiye’nin toplumsal
yapısından kaynaklanan dinamiklerin etkisiyle toplumsal alanda
yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, Türkiye’de dergiciliği hem sayısal
hem de nitelik olarak geliştirmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan
gerek göreli özgürlük, gerek göreli baskı dönemlerinde dergiler her
zaman siyasal, toplumsal, edebi ve bilimsel işlevlerini layıkıyla yerine
getirmişlerdir.14
Türkiye’de dergicilik anlayışının kendine özgü özelliklerinden
biri de sanat, edebiyat ve siyaseti iç içe görmesidir. Genel ayrımlar
dışında dergiler, hemen her konuya ağırlıkları ölçüsünde sayfalarında
yer vermişlerdir. Bir sanat dergisi aynı zamanda güncel politik
tartışmaların merkezinde yer alabilmektedir. Osmanlı dergiciliğinden
13
14

Kongar, a.g.e., s. 90.
Kongar; a.g.e., s. 61.
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itibaren gelenekselleşen bu yaklaşım, belki profesyonel anlamda bir
dergiciliğin önüne geçtiği düşünülebilir; ancak, toplumsal sorunların bir
bütün olarak kavrandığı anlayışın Türk dergiciliğine yerleşmesi, hem
tarihsel dinamizm hem de disiplinler arası bir yaklaşımın benimsenmesi
olarak açıklanabilir. Böylesi bir dergicilik Türk dergiciliğinin kendine
özgü gelişim çizgisinden kaynaklanmaktadır.
Dergiciliğin düşünsel aktarımın ve kitlesel iletişiminin yanında
bir de sosyal ve psikolojik işlevi vardır. Kongar’a göre dergicilik,
bireylerin düştükleri “kimlik bunalımını” çözmek için de son derece
işlevsel olmaktadır.15 Bir dergide yazmak ya da bir dergi çıkarmak, her
iki durumda da kimlik bunalımını çözmektedir. Böylece hem birey
yaratıcılığını öne çıkarmakta hem de toplum entelektüel yarar elde
etmektedir. Diğer yandan bir dergiyle okuyucu düzeyinde bütünleşmek,
bireye kolektif duygu aşılamakta ve “kimlik kartı” oluşturmaktadır.
Türkiye’de dergicilik olgusunun temelinde farklı düşünceleri
ifadelendirmek, topluma ışık tutmak, toplumsal muhalefetin kendisine
yüklediği eleştiri hakkını kullanmak gibi daha birçok kültürel ve siyasal
süreç yatmaktadır. Aydınlar başta olmak üzere toplumda söyleyecek
sözü olanlar, düşüncelerini daha geniş toplumsal kesimlerle paylaşmak
ve yaymak için nasıl ki konferanslara, panellere, sempozyumlara
ihtiyaç duyuyorlarsa dergilere de ihtiyaç duyarlar. Entelektüel çevreler
arasında irtibatı belki de en iyi kuran düşünce dergileridir. Bu dergilerde
düşünceler yeniden üretilme olanağı bulurlar. Bundan dolayı düşünce
dergileri toplumda sesli düşünme ve somut yorum merkezleridir. 16
Düşünce dergileri, aynı zamanda aydınlar arasında toplumsal zekanın
oluşmasını sağlayan merkezlerdir. Batılıların “kollektif intelijansya”
dedikleri bu oluşum kalkınmış ve çağdaşlaşmayı yakalamış bir
toplumun aydınları arasında ortak düşünüşü sembolize eder. Dergiler,
düşün/bilim insanlarının düşüncelerini kamuoyunda paylaşma,
tartışma, ayrıştırma ve denetiminde süzgeç görevi görürler. 17

15
16
17

a.g.e., s. 62.
Yalçın, Alemdar; “Türkiye’de Fikir Dergilerinin Yeri ve Önemi”, Türk
Yurdu, Sayı 132, Haziran 1998, s. 6.
a.g.e., s. 7.
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Dolayısıyla, bir toplumda düşün/bilim insanlarına olduğu kadar,
düşünce dergilerine de ihtiyaç vardır.
Eskiden beri dergilerin sanatta, edebiyatta ve fikir hayatında
keskin kırılmalar oluşturduğu bilinmektedir. Bir dergi etrafında
toplanan ve düşünce üretenler, ideolojik tutumun göstergesi olarak
dünyayı düzene koyacak ve toplumu dönüştürecek yüksek idealleri
hayata geçirmenin bir yolu olarak kendilerini bir dergi etrafında
konumlandırmışlardır. Bunun en açık örneğini Cumhuriyet sonrası
Kadro ve Yön’de bulabiliriz. Türkiye’de fikir dergiciliği, çoğunlukla
seçkinci-elitist bir uğraş alanı olagelmiştir. Cumhuriyet öncesi ve
sonrasında dergiler, dönemin krizleri karşısında heyecanlı tartışmaların
yapıldığı ve çözüm önerilerin üretildiği çekim merkezleri olmuşlardır.
Türk toplumu aydınlarını çeşitli dergi merkezlerinde yetiştirmiştir.
Ancak dergiler, her zaman “hür tefekkürün kalesi” olamamışlardır. Bir
yerde fikir hürse elbette onun kalesi olacaktır. Fikir dergileri, fikri
üretim üzerinde kendine yaşam alanı bulur. Fikir yoksa onun dergisi de
olmayacaktır. Fikre yaşama hakkı verilmeyince onu içinde taşıyacak
olan kale yıkılacak, meşale sönecektir. 18
Türkiye, ömürleri kısa sürmesi açısından bir dergiler mezarlığı
olduğu kadar, söyleyecek sözü olanlar bakımından da bir özgürlükler
ülkesidir. Eli kalem tutan herkesin bir dergi çıkarma hayali
bulunmaktadır. Bu birazda diğer dergilerde yer edinememekten dolayı,
kendi kalesini oluşturma kaygısından ileri gelmektedir. Dergiler bir
bakıma, Türkiye’de resmi kültür politikasına başkaldırının somut
örnekleridir. Bu bakımdan Türkiye, dergicilik bağlamında özgürlükler
ülkesidir. Öyle ki, okullu, tekdüze, silikleşmiş ve sıradan hayatımızın
yüz akı olan dergiler, kim tarafından çıkarılırsa çıkarılsın ve sesi ne
kadar kısık/kıstırılmış olursa olsun çarkın işleyişini durdurmak için ya
da bu işleyişi beğenmemekten kaynaklı olarak çıkarılmaktadır. Bu
dergilerin en sivili ve en muhalifi, elbette –haber kültür sanat ve
edebiyat dergilerinden daha çok- kamuoyuna açılan mizah ve düşünce
dergileridir. En baskıcı dönemlerde dahi, bu ülkede sisteme ve
baskıcılara direnen yüzlerce dergi çıkarılmıştır. Bugün dahi öğrenci
18

Köktürk, Milay; “Kurak İklimin Solgun Çiçekleri”, Türk Yurdu, Sayı 213,
Mayıs 2005, s. 32.
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harçlığıyla biriktirilerek idealizm uğruna izinli-izinsiz, isimli-isimsiz
yığınla dergi çıkarılmaktadır. Ancak çıkan bunca derginin sağlıklı bir
sese, berrak bir akıma dönüştüğünü, iz bıraktığını, “izlek”
oluşturduğunu söylemek fazla iyimserlik olur. Her şeye rağmen
dönemsel de olsa dergilerin sivil odaklanmalara yol açtığını söylemek
mümkündür.
Türkiye’de dergiciliğin 150 yıl kadar kısa bir tarihi olmasına
karşın fikir dergileri, “hür düşüncenin kalesi olmuş”, her türlü
düşünceyi toplumda temsil etmiştir. Düşünen, söyleyeceği olan pek çok
kişinin dili dergilerde çözülmüş, toplum nice değerli yazarları, şairleri
dergilerde kazanmıştır. Yeni düşünceler dergi sayfalarında haykırılmış,
bir bakıma her kuşak kendi dergisini yayınlamıştır. Cemil Meriç’in
ifadesiyle dergiler, “cami”, “camia” ve “cemiyet” ile akraba
tutulmuştur. Başlangıçta her dergi yeni bir idealle yayın hayatına
başlamakta ve bir okul gibi yeni kuşaklar yetiştirmektedir. Bunun
yanında dergiler bir hitabet kürsüsü, bir neslin sedası, hür fikrin cirit
meydanı ve demokrasinin temel öğelerinden birisi olmuştur.19 İnsanlar
dergi sayesinde okuyucu olmakta, düşünce dünyası ile tanışmakta,
kendisine bir kimlik ve yön bulmaktadır.
Dergilerin tıpkı insanlar gibi duyguları vardır ve bir karakter
taşırlar. Aynı zamanda dergiler gençlik heyecanını ifade etmeye
yarayan en iyi araçtır. Belki, gençliğin ülke sorunlarına karşı
duyarlılığı, daha doğrusu “umûr-u devlete” yol göstermeye kalkacakları
vakit bir dergi çıkarma teşebbüsünde bulunmaları bu yüzdendir.20
Dergiler uzun bir süre Cemil Meriç’in meşhur aforizması “hür
tefekkürün kalesi” olmayı sürdürmüşlerdir. Dergiciliğin bize özgü bu
misyonu “Türk insanının yaratıcılığının, toplumsal sorumluluğunun ve
bireysel atılganlığının bir ürünü(dür).21” Dergiler, Türk aydınının,

19
20
21

Tekin, Mehmet; “Dergiler ve Dergicilik Üzerine Sohbet”, Türk Yurdu, Sayı
132, Haziran 1998, s. 15-17.
Akar, Ali; “Üniversite Dergiciliğine içten Bir Bakış”, Türk Yurdu, Sayı
132, Haziran 1998, s. 20-21.
Kongar; A.g.e., s. 64.
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sanatçısının zaman içindeki tutumunu yansıtması bakımından eşsiz
birer belge niteliğindedir. 22
Türk dergiciliği yaklaşık 150 yıl içinde hayli mesafe almışsa da,
Batı’da “New Left Review” ve “Telos” gibi uzun ömürlü düşünce
dergileri veya Annales ve Frankfurt Toplumsal Araştırmalar
Enstitüsü’nün dergisi gibi belli ekolleri, gelenekleri temsil eden köklü
dergileri bizde görmek mümkün değildir. Açıkgöz’e göre23 bunun
birkaç nedeni vardır ama en önemlisi, Türk fikir ve siyaset alanındaki
sürekli dalgalanmalar ve zaman zaman yaşanan anti demokratik
müdahalelerdir. Her “koruma ve kollama” hareketi, fikirleri dümdüz
edip geçmiştir. Ülkenin kaderi, bir takım talimatnameler ve bildirilere
bırakılmıştır. Ortada talimatnameler varken fikirlere ve fikir dergilerine
ihtiyaç
duyulmamıştır.
Koruma-kollama
hareketi,
asayişi
düzeltecekken fikirleri cezalandırmıştır. Fikirlerin yasaklandığı yerde
ise, dergilerin “hür tefekkürün kalesi” olması beklenemezdi. Kapanan
her dergi ise kaybedilen bir savaş anlamına gelmektedir. Düşünce
tarihimiz, fikir dergileri için ölü dergiler mezarlığını ve çöplüğünü
andırdığı bir ortamda uzun süre yaşamayı başarmış “Türk Yurdu”,
“Dergâh”, “Varlık” gibi birkaç derginin geniş bir etki alanına sahip
olduğunu söylemek çok zordur. Yakın zamanda Kubbealtı ve Dergâh
dergileri de yayınlarına ara vermek zorunda kalmışlardır. Fikir
ikliminin kuraklaştığı bir ortamda bırakın yeni düşünce çiçeklerinin
açmasını, hazır çiçekler bile solmaya yüz tutmuştur. Bu durum, fikir
üretimi yanında fikir ürünlerine ve dergilere ilgiyi giderek azaltmıştır.
Dolayısıyla ülkemizde fikir, geçer akçe olma özelliğini kaybetmek
üzeredir.24
Anbarlı’ya göre Türkiye’de üç tip dergicilik görülmektedir.
Bunlar amatör dergicilik, yarı amatör dergicilik ve medya odaklı
profesyonel dergiciliktir. 25 Toplumda aidiyet duygusunu canlı tutmayı
22
23
24
25

Günyol; “Cumhuriyet Sonrası Sanat ve Edebiyat Dergileri”, s. 85.
Açıkgöz, Namık; “Fikrin mi Var, Dergin Var!.”, Türk Yurdu, Sayı 213,
Mayıs 2005, s. 28.
Köktürk; a.g.m., s. 31-32.
Anbarlı, M. Nur; “Türkiye’de Fikir Dergilerin Yeri ve Önemi”, Türk
Yurdu, Sayı 132. Haziran 1998, s. 8-13.
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amaçlayan dergiler, düşünce merkezli-bilim odaklı yarı amatör
dergilerdir. Bu dergiler, politika üretme, kamuoyunu etkileme, eleştiri,
muhalefet ve propagandaya yönelik kültürel, fikri, ideolojik, dini ve
etnik grupların tavırlarını sergilerler.
1970’li yıllarda düşünce, eylemin gerisinde kalmıştır; uzlaşı
kültürü, diyalog kurma ve özgür tartışma platformları neredeyse
işlevsiz hale gelmiştir. Ülkenin içinde bulunduğu bu kaotik durumda
kimse fikirlere itibar etmez olmuştur. “Cepheleşme ve konuşamama”
durumu 12. Eylül askeri darbesine davetiye çıkardı. Darbeden sonra da
ülkede her türlü fikir “Kuduz köpek” muamelesi gördü, kapı dışarı
edildi, yasaklandı, dergiler kapatıldı, yazarlar tutuklandı ya da siyasi
baskılar yüzünden yazamaz oldular. Düşüncenin suç sayıldığı bu
dönemde dergicilik, hem nitel hem nicel olarak bir düşüş yaşadı. 12
Eylül darbesinin mecbur ettiği depolitizasyon sürecinde dergiler, bir
fikrin tartışılması ve savunulması yerine daha çok edebiyat ve sanat
ağırlıklı yazılara sayfalarını açtılar.
1980’li yıllarda yayınlanan dergiler, bir kısmı medya odaklı
olmak üzere daha çok edebiyat ve sanat dergileridir. Siyasal düşünceler
susturulunca Türk dergiciliği, akademik alanın yanı sıra medya odaklı
magazin-kültür, haber-yorum dergiciliği yoluyla etkinliğini
sürdürmeye başlar. Fikrin suç sayıldığı bir ortamda doğal olarak
çekingen bir okur ile daha cılız ve bağımlı bir yayıncılık anlayışı gelişir.
Dergiciliğin bitme noktasına geldiği bir dönemde bu girişim, fikir
dergiciliğine değil ama kültür ve sanat dergiciliğine yeni bir çehre ve
ivme kazandırmıştır. Ne var ki, fikir dergiciliğinin bu yıllarda düştüğü
olumsuz durumdan en büyük kaybı ülke yaşamıştır. Yazılı kültürün
yerini sulandırılmış bir biçimde sunulan TV odaklı eğlence kültürü
almıştır; okur, seyir kitlesiyle ikame edilmiştir. Dergi ve gazeteler tiraj
sorunu karşısında “ten ve göz zevki”ne hitap edecek ölçüde magazine
yönelmişlerdir.
1990’ların başından itibaren Türkiye, 1980’li yılların ölü
toprağını üzerinden atmaya çalışır. Demokratik hak ve özgürlüklerin
genişletilmesiyle siyasal düşüncelere açılım sunan aylık siyasi
dergilerin yanı sıra bazı kişi ve kuruluşların çıkardığı fikir dergileri
önem kazanmaya başlar. Akademik çevrelerin de destek sunduğu fikir
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dergileri, teori-pratik diyalektiğinde entelektüel bir derinlik kazanarak
akademik araştırmaların ilgi odağı oldular. Kültür sanat edebiyat
dergilerine oranla 1990’lı yıllarda yayınlanan düşünce dergilerinin
biraz daha kendine güvenen, ne söylediğini bilen bir çizgide olduğunu
görmekteyiz. Türk düşüncesinde ayrışma ve kopmadan daha çok ortak
düzlemde buluşmanın kaçınılmaz olduğunu, değişik kesimden düşünce
üretenlerin aynı zamanda ve aynı düzlemde söylüyor olması gerçekten
sevindiricidir. Bu dergilerin ana hatlarıyla oluşturduğu düşünce
haritasının, bilimin özgür olmadığı bir dönemde çizilmesi, sınırlarla
oynayanların üniversite çıkışlı olması, her şeye rağmen ümit vericidir.26
1990’lı yıllar düşünsel ve kültürel alanlardaki büyük hasarı
onarma çalışmalarının hız kazandığı, bilgi ve düşünceyle ilişkilenme
tarzlarının kültür piyasasıyla koşutluk içinde değiştiği, kültür
emekçilerinin yeni oluşumlar içinde hem üretmeye hem hayatını
kazanmaya çalıştığı, bu gelişmelerle birlikte yayın sayısında ve
içeriğinde ciddi bir artışın ve çeşitliliğin olduğu yıllardır. “Toplum ve
Bilim”, “Birikim”, “Cogito”, “Doğu Batı”, “Türkiye Günlüğü” gibi
dergiler bilgiye ve bilmeye yönelik talebi beslemeye, yaşatmaya ve
sürdürmeye katkıda bulunmak, “düşünmenin pek gündemde olmadığı
bir ortamda, bir düşünce dergisi olabilmek” amacıyla hareket ettiklerini
belirtiyorlar. Bir yayıncılık faaliyeti olarak düşünmenin pek gündemde
olmadığı Türkiye’de bir düşünce dergisi çıkarmak çeşitli siyasal ve
kültürel nedenlerle hiç de kolay değildir. Düşünce dergisi çıkarmak
demek bilgiyi, düşünceyi dar akademik çevreden çıkarıp daha geniş bir
okur kitlesine, sosyal bilimler meraklılarına aktarmak, bir yandan da
bilginin ve çeşitli yorumlarının aktarımı üzerinden bir fikir alışverişine
zemin sağlamak demektir. 27
Fikir Dergiciliğinde Akademik İlgi
Türkiye’de fikir dergiciliğinin gelişmesine paralel olarak bilginin
üretilmesi ve aktarılması faaliyetine önemli bir destek de üniversite
yayıncılığından gelmiştir. Üniversiteler, bilimsel bilginin, bilimsel
26
27

Mehmet Avcı, “Üç Bin Yılda Dergi Tutanaklar”, www.
Dergibi.com/dosya/asp.-82k.
Bkz. Şeyda Öztürk; “Cogito'nun kılavuz işlevi görmesini önemsiyoruz”,
Gazete Duvar’da Soner Sert ile söyleşi, 25 Aralık 2020.
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kültürün paylaşıldığı ve somutlaştırıldığı kurumlardır. O nedenle
bilimsel bilgi daha çok akademik kurumlar içinde tartışılır ve
sistemleştirilir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilimsel
gelenek ve kültür ortamının oluşturulmasında üniversite yayıncılığı /
dergiciliği önemli bir yer teşkil etmiştir. Bilimsel kültürün
oluşturulması ve yayılmasında elbette üniversite dışı sivil
örgütlenmelerin yeri inkâr edilemez; ancak, bilimsel bilginin belli bir
disipline dayandırılması üniversite olgusunu ortaya çıkarmıştır.
Üniversite yayıncılığı/dergiciliği ile sivil odaklanmalar ve/veya fikir
dergiciliği çoğu defa içiçe geçmiştir. Fikir dergileri de akademik
dergiler gibi, bilimsel kültürün gelişmesinde önemli yeri vardır.
Bilimsel kültürün sosyolojik tabanını oluşturması bakımından fikir
dergileri vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bilimsel geleneğin gelişmesi ve
yerleşmesi açısından toplumu hazırlamışlardır. Elbette fikir dergilerinin
bilimsel kültür içindeki yeri ayrıdır. “Fikir dergileri üniversitenin
kurucu, öğretici (zaman zaman baskıcı ve logosantrik) havasından ve
üslubundan uzaklaşmak isteyen akademisyenlere bir nefes alma olanağı
sağlayabileceği gibi, bilim ve düşünce çilesini üniversite dışında
sürdürenlerin
akademik
havayı
yakalamalarına
da
kapı
aralamaktadır”28
Fikir dergileri, üniversite ve üniversite dışında düşüncesini
yazarak ifade etmek isteyenlerle ilişkilerin başlatılması, sürdürülmesi
ve geliştirilmesi, bir düşünce siyasasının oluşturulması, mevcut siyasal
ve düşünsel gidişatın kabul ve retlerine karşı konumlanması, üniversite
dışı yayın düzeyinin yükseltilmesi ve bilimsel ilkelerden uzaklaşmadan
daha geniş okuyucu kitlesine ulaşmayı görev kabul eder. Fikir dergileri
akademik bir havaya bürünse de ideolojik tonlamaları, belirli düşünce
ekollerinin etkisinde kalmaları nedeniyle zaman zaman daha faydacı ve
siyasal bir duruş sergilemektedir. Bilimsel kaygıların üniversite dışına
ittiği bu tutum, bazı akademik tutumlardan kaynaklanan tıkanmaları
açmakta ve yeni düşünsel tavırlara izin vermektedir. Nitekim yeni bir
tarih anlayışının ve sosyoloji-tarih etkileşiminin canlanmasına yol açan
Les Annales ve Frankfurt Okulu buna en iyi örnektir. Ancak üniversite
28

Bkz. Dursun Ayan, “Üniversite Dışı Bilim ve Fikir Dergiciliği İçin Bir
Not”, Türk Yurdu, Mayıs 2005, s. 35-36.
180

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

dışı bilim, üniversitesiz olamaz. Bir ülkenin bilim-düşün etkinliği, -fikir
dergilerinin toplumsal işlevi ve düşünsel hayata katkısı üniversitenin
etki alanını aşsa da ve zaman zaman kalitesi üniversite bilim düzeyinin
üstüne çıksa da- kendini üniversite ile tanımlamakta ve
akademisyenlere ihtiyaç duymaktadır. Üniversite hocaları ve bilim
derneklerinin bireysel gayretleriyle çıkardıkları dergilerin yanında bir
de akademik kurumların çıkardığı dergiler yayıncılık alanında öne çıktı.
Türkiye’nin fikri gelişmesinin önünü açan bu dergiler, entelektüel
çevreler ile üniversiteler arasında kopukluğu giderici işlev gördüler.
Akademik yayıncılığın genel okura inemediği durumlarda sivil
odaklanmalar yaratan düşünce dergilerinin rolü daha da önem
kazanmıştır. Bu dergiler, genel okur kitlesi ile üniversite arasında
yakınlaşmayı sağlamıştır. Sonuçta fikir dergileri de üniversitelerden
beslenmekte ve sayfalarında akademik çalışmalara yer vermektedir.
BİTİRİRKEN
Küresel kapitalizmin eğitim, teknoloji, medya, moda, gibi sahip
olduğu ideolojik aygıtları sayesinde geliştirdiği kültürel hegemonyası
karşısında söyleyecek sözü olanların uzun soluklu bir dergi çıkarması
zorlaşmıştır. Katı olan her şeyin buharlaştığı post-modern dönemde
kolektif oluşumlar eski enerjilerini kaybetti. Düşünce tembelliği bir
hastalık gibi topluma sirayet etti. Öznesinden kopartılmış gerçekliğin
algılarla idare edildiği bir dönemde bilgi itibarsızlaştırıldı. Bilgi sahibi
olmadan fikir beyan etmeyi maharet edindik. Bu koşullarda düşünce
dergiciliği işlevini kaybetti. İnternet teknolojisi ve akıllı telefonlar yeni
bir bağımlılık türü yarattı; dijital bağımlılık. İnternet hızı düşünsel
derinliğin önüne geçti.
Düşünce dergilerinin giderek okur kaybetmesi şu soruyu
gündeme getirdi; kimler düşünce dergilerini okuyor? Okurun bir kısmı
derginin savunduğu fikirleri önemsediği için okuyor, bir kısmı da
dergiye yazan ve diğer yazarların yazılarını merak ettiği için aidiyet
bağı olan kişilerden oluşmaktadır. Günümüzde dergi okuma alışkanlığı
olan az sayıda çevre, internet ortamında interaktif bir etkileşim içinde
görünür oldular ancak güçlü bir akım oluşturabilirler mi zaman
gösterecek. Diğer genç kuşağın basılmış dergilerle gönül bağı yok
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zaten, uzun yazıları okumaktan da erken sıkılıyorlar. Sosyal medya
ilgilerini daha çok çekiyor.
Geçmişte okul işlevi görmüş pek çok dergi, maddi zorluklar
yüzünden ya kapanmış ya da zorlukla ayakta durmaya çalışmıştır.
Cemil Meriç, bu dergiler için; “Eski dergiler, ziyaretçisi kalmamış bir
mezarlık. Anahtarı kaybolmuş bir çekmece. Sayfalarına hangi hatıralar
sinmiş, hangi ümitler, hangi heyecanlar gizlenmiş merak eden yok”
demiştir. Geleneksel fikir dergileri tekrar çıkar mı? Hangi amaçla çıkar,
hangi boşluğu doldurur zaman gösterecek. Uzun soluklu dergi
çıkarmak emek vermeyi, tutkulu olmayı gerektirmektedir. Sonuç olarak
ortak idealler etrafında bir araya gelmek, ancak ortak fikir
kaynaklarından beslenmekle mümkündür.
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TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDAN ANADOLU’YA
TEKSTİLLERDE DAMGA/TAMGALARA DAİR
Ahmet AYTAÇ*

GİRİŞ
Tarihi geçmişi oldukça eski olan ve sağlam bir kültürel mirası
olan milletler dünya tarihinde etkin rol oynamaktadır. Türklerde bazı
dönemlerde zaman zaman problemler yaşasalar da tarih sahnesinde
etkin bir yer edinmeyi başarmışlardır. Bazen devlet ya da yönetenlerin
adları değişse de dünya medeniyetinde her daim yer edinmişlerdir.
Milletlerin hafıza kayıtları olan kültür ise “bir sosyal sabit
sermayedir ve toplumsal gelişme düzeyinin arka planıdır. Toplumsal
yaşamda ahlak, sivil erdem, güven, kurallar ile kurumlar, sosyal
normlar, değerler ve inançlar gibi kavramlarla ifade edilen unsurların
tamamı “sosyal sermaye” (social capital) anlamına gelmektedir. Tüm
bu saydığımız unsurlar aslında tek bir kelime ile ifade edilebilir ki o
da kültürdür1.
Değişik zaman dilimlerinde ve farklı coğrafyalarda neredeyse
10-12 bin yıllık geçmişe dayalı bir köklü medeniyeti inşa etmiş olan
Türklerin tarih sahnesinde bulunduklarının en önemli delilleri maddi
kültür ögeleridir. Bunların içerisinde de halı, kilim gibi tekstiller, o
dönemlere ait gündelik hayatta kullanılan eşyalar, petroglifler vd gelir.
Bir milletin hayatında rol oynamış maddi ögeler uzun dönemler
boyunca kullanılmış ürünlerdir. Giyimden mimari dokuya kadar pek çok
farklı unsur maddi kültür ögesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Maddi kültür ürünleri milletlerin sosyal ve kültürel hayatlarını
anlamak bağlamında hangi maddelerden yapıldığı, ne tür tekniklerin
kullanıldığı ve kimler tarafından üretildiği konuları bakımından ele
*
1

Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın / TÜRKİYE
AKTAN, Coşkun Can ve TUTAR, Hasan, “Bir Sosyal Sabit Sermaye
Olarak Kültür”, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Cilt 6, Sayı 20, 2007,
s. 2.
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alınır. Ürünler aracılığı ile bir milletin sosyo-kültürel yapısı, sanat
tarihi, tarihi, folkloru gibi pek çok farklı bilim disiplini bakımından
özelliklerini ortaya koyar.
Halı, kilim, mezar taşı, çorap, çini, testi, kap kacak, vd birçok
ürün ait olduğu milletin hayat tarzlarını, inançlarını da yansıtır.
Öte yandan ilk olarak UNESCO’nun 1972 yılında imzalanan
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi ile başlattığı
çalışmalara, 2003 yılında Türkiye’nin de taraf olduğu Somut Olmayan
Kültürel Miras Sözleşmesi (SOKÜM) Türkiye’de halkbiliminin bütün
şubelerine yönelik çalışmaların hız kazanmasını sağlayacak bir
dönemin kapılarını açmıştır. Öyle ki SOKÜM bir toplumun kendi
kültürel kimliğinin bir parçası olarak gördüğü ve kuşaktan kuşağa
aktarmak suretiyle günümüze kadar getirdiği somut olmayan kültürel
miraslarını korumasına ve gelecek kuşaklara aktarmasına katkı
sağlayacak yol, yöntem ve imkânları tanımlamaktadır 1.
SOKÜM, maddi kültür kaynakları olarak ifade edilebilen
objeleri, üreten, yaşatan ve kuşaktan kuşağa aktaran bilgi, gelenek ve
birikimin bütün unsurlarıyla üretilebilir–yapılabilir kılınması için
öğrenim, aktarım ve yeniden üretim süreçleri eşliğinde canlandırılarak,
sürdürülebilir kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekliliğine
vurgu sayılmalıdır2.
Kültürün manevi tarafı olduğu gibi maddi tarafı da oldukça
önemlidir. Kültür soyut bir kavram olmakla birlikte aslında milletin
kendini ifade ediş yöntemidir. Geçmişten günümüze uzanan maddi
kültür unsurlarının korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara
aktarılması milletlerin kültürel kodlarının devamlılığı noktasında da
önem arz eder.
Maddi kültür yapı olarak milletlerin vazgeçilmezi olan dil ile çok
ilişkilidir. Konuşulan dildeki kelimeler ve sesler gibi maddi kültür
ürünlerinde de motifler (yanışlar), tamga/damgalar vardır. Mitos, epos
1

2

OĞUZ, M. Öcal, “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Mekânı”, Somut
Olmayan Kültürel Miras Nedir?, Ankara: Geleneksel Yayıncılık, 2009, s.
93.
OĞUZ, M. Öcal, age., s. 94.
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gibi destan, şiir gibi yanışlar da o ürünün edebi metni olarak karşımıza
çıkarlar. Bu süreçte sanatta işin içerisine girer ve üretenin hayal
dünyasının, dugularının, düşüncelerinin o maddi kültür ürünündeki
tezahürleri olarak estetik kaygıyla karşımıza çıkar.
Kayalara kazınan ve adına damga/tamga denilen bu işaretler
maddi kültürün en önemli belgeleridir. Millet vasfını kaybetmeden
yaşamada kültür aktarımını ve kültürel devamlılığı sağlamak gibi bir
zorunluluk vardır. Bu anlamda milli kültürün devamlılığını sağlayan en
önemli figür dildir. Dilden sonra ise tamga/damgalar gelmektedir.
TAMGA/DAMGA
İnsanoğlu bu damga/tamgalarla gördüğü ya da görmediği her
şeyi anlatmaya çalışmış, hayatının odak noktasını ifade etmek
istemiştir. Bunun içinde çeşitli geometrik biçimlerin, nesnelerin,
objelerin, hayvanların şekillerinden faydalanmış ve bu sembol dilini
ortaya çıkarmıştır.
Kalıplaşmış bir yapıya kavuşan sembollerle insanlar görünen ve
görünmeyen dünyayı algılamaya çalışmıştır. Bunun içinde çeşitli
hayvanlar ya da doğada bulunan birtakım elemanları veya geometrik
şekiller sembolik anlatımda birer işaret etme aracı olarak kullanılmıştır.
Damgalar, geniş anlamda bir dilin alfabeleri, sosyal grupların
tarihî mirası ve soyut anlatılardır. Bu sebeple damgalar, sosyo-kültürel
araştırmalarda başvurulması gereken öncelikli vesikalardır. Çünkü
damgalar bir nesneyi ya da nesneleri ifade etmenin ötesinde, daha çok
insanla ilgili soyut dünyayı ifade eder3.
Damga ya da tamga denilen sembollerden önce mağara duvar
resimlerinde olduğu gibi resme benzeyen şekiller kullanılıyordu. Daha
sonra harfler yerine resim yazısı olan piktograf (resimsel bir dil), daha
sonra basit resim olan piktogram (bir kavramı resim yoluyla anlatma),

3

AKSOY, Mustafa, “Damga (Tamga) Kavramı Bağlamında, Oğuz
Damgaları mı, Türk Damgaları mı?”, 5. Uluslararası Türkiye
Araştırmaları Sempozyumu Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri,
Ankara, 2015, s. 413.
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sonra ideogram (soyut şeyleri ifade eden sembol) ve sonra phonogram
(bir hece ya da sesi gösteren işaret) ve akabinde de harfler gelişmiştir 4.
“Türkiye Türkçesi’nde;
1. bir şeyin üzerine bir nişan, bir im basmaya yarayan araç,
adı,

2. bu araçla basılan nişan, im anlamlarında kullanılan “Damga”

en eski Türkçe kelimelerden birisi olup, eski Türk yazıtlarından
Açura Yazıtı’nın sol tarafındaki metinde şöyle geçmektedir:

Fotoğraf: 1, Açura yazıtından bir kesit.

Türkiye Türkçesi’yle:
1. On yedi erdemi yaşında idim, öldü
2. Göz kapağının eti(?) kara saçı gibi kedersiz idi,
3. Yerdeki damğalı yılkı sayısız idi,
4. Hücum eden ordusunun kudretli yedi bin oğlan idi.
Bu metindeki ‘tamkalıg yılkı’ sözünden Türklerin atlarına ‘nişan,
işaret, im’ vurdukları ve bunun adına da ‘damğa’ dedikleri açıkça
anlaşılmaktadır. Ayrıca ‘tamga isminden: tamgaçı: damgacı, mühürdar,
damga vuran’, ‘tamgalamak: damga vurmak, mühürlemek’ isim ve
fiillerinin türetilerek kullanıldığı da yine abidelerde tespit
edilmektedir”5.

4
5

GÜLENSOY, Tuncer, Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları, İstanbul,
1989, s. 14.
GÜLENSOY, Tuncer, age., s. 11.
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Tamga kelimesinin eski Türkçe’de tamka, Kutadgu Bilig ve Orta
Türkçesi ile Çağatayca’da tamga, Kumuk Türkçesi’nde tamna, Oyrat
ve Soyon Türkçesi’nde tanma, Kazan Türkçesi’nde tamga olarak
kullandığını öğrendiğimiz gibi, kelimenin tamga şekliyle Çeremişçe ve
Rusça’ya geçtiğini görüyoruz. Moğolca’da kullanılan tamaga kelimesi
de yine Türkçe’den Moğolca’ya geçmiş bir ödünç kelime olarak
karşımıza çıkmaktadır6.
Kalıplaşmış bir yapıya kavuşan sembollerle insanlar görünen ve
görünmeyen dünyayı algılamaya çalışmıştır. Bunun içinde çeşitli
hayvanlar ya da doğada bulunan birtakım elemanları veya geometrik
şekiller sembolik anlatımda birer işaret etme aracı olarak
kullanılmıştır7.
Türk kültüründe iletişim aracı olarak resim veya damganın
kullanımın harf esasına dayalı alfabetik yazının kullanılmasıyla
beraber, yerleşik hayata sahip Türkler arasında aidiyat-sahiplik
sembolleri daha az kullanılmaya başlamıştır. 10. asır sonrasında
Türklerin yerleştiği coğrafyada ortaya çıkan büyük şehir
yerleşmelerinde yükselen mimari eserlerde bu durum daha çok
izlenebilmektedir. Yer yer eski usul damga vurma geleneği sürdürülse
de bunun yerini yapıların genellikle giriş kapıları üzerine yerleştirilen
kitabeler almıştır8. Okuma yazma bilmeyen Başkurt ve diğer Türk
halklarının sahip oldukları damgaları imza yerine kullandıkları
bilinmektedir9.
Aslında tamga/damgalar bu sembol dilini kullanan boyun etnik
kökeni hakkında da bilgiler içeren ve boyları birbirinden ayıran belirgin
bir işaret yazısı özelliği de taşımaktadır. Dolayısıyla tamga/damgalar
Oğuzlar dışında kalan Kazak, Kıpçak, Uygur, Tatar vd gibi daha pek
6
7

8

9

GÜLENSOY, Tuncer, age., s. 12.
KOCA, Selçuk Kürşat, “Türk Kültüründe Sembollerin Dili”, Sakarya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Sakarya, 2012, s. 7.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Kayseri’de Selçuklu ve Beylikler Devri
Binalarında Bulunan Taşçı İşaretleri”, Düşünen Şehir, Sayı: 3, Kayseri,
Eylül 2017, s. 90-103.
AKÇOKRAKLI, Osman, Kırım'da Tatar Tamgaları, İstanbul, 1983, s. 175
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çok Türk boyunun da ayrımında da belirleyici bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır ki bunların tüm Türk dünyasını kapsayacak
şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Türk
boylarının tarihi seyirde savaşlar ve yaylak-kışlak hayat tarzı nedeniyle
sabit bir bölgede yaşamadıkları bilindiğine göre tamga/damgalar da
bulundukları coğrafya ile sınırlandırılmadan tüm Türk dünyası göz
önünde bulundurularak ele alınmalıdır. Çünkü halı, kilim gibi Oğuz
boylarına ait tekstillerde görülen damga/tamgaların aynılarının Kazak
ya da Kırgız vd Türk boylarında da kullanıldığı bilinmektedir.
Tarihi seyirde sürekli coğrafya değiştiren Türklerin zaman
zaman devlet adı, din, alfabe değişiklikleri de yaşadıkları bilinmektedir.
Ancak tamga/damgalar pek değişikliğe uğramadan günümüze
gelmiştir.
TÜRK TEKSTİLLERİ
Yüzyıllar boyu insanlık örtünme amaçlı olarak tekstili
kullanırken zamanla farklı tekniklerde geliştirerek günümüze kadar
üretimi sürdürmüş ve endüstriyel bir mamul olarak halen dünyada
önemli bir sektör olarak bu alandaki çalışmalarını sürdürmektedir.
Dünya tekstil sanatının geçmişi bu alana ait bulunan kimi teknik
buluntular nedeniyle 9000 yıl öncesine kadar götürülse de bilinen en
eski tekstiller Türklerin bu konuda oldukça köklü bir geçmişlerinin
olduğunu göstermektedir.
Geleneksel sanatlar kapsamında değerlendirilen Türkistan
coğrafyasından Anadolu’ya uzanan tekstil sanatında halı, kilimden
giyim eşyasına kadar farklı kullanım alanlarında Türklerin oldukça
geniş bir ürün yelpazeleri vardır.
Gündelik hayatın pek çok alanında vazgeçilmez ürünler olarak
kullanılan tekstil artık insanlığın vazgeçilmezi olmuştur. Gelişen nano
teknoloji ürünleri ile de hızla ivme kazanarak sektörel yönünü
kuvvetlendirmektedir. Aynı zamanda tekstil üretim teknikleri ve
kullanılan malzemelerin çeşitlenmesiyle birlikte sanatsal anlamda da
değeri artmıştır.
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Geçmişten aldığı güçle tekstil sanayinin Türk ekonomisi için
önemi tartışılamaz. Tekstil sanayine tasarımcı yetiştirmek üzere açılan
ilk eğitim atölyesi, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi içinde 1940
yılında kurulan kumaş desenleri bölümüdür. Bunu 1957-58 eğitimöğretim yılında kurularak eğitime başlayan Devlet Tatbiki Güzel
Sanatlar Yüksekokulu izlemiştir. Okulun bölümleri, iç mimarlık,
dekoratif resim, grafik, seramik ve tekstildir. Kuruluş amacı,
endüstriyel alana yönelik çalışmalar yapmak, Türk tekstil endüstrisinde
endüstriyel anlamda tasarımlar yapan eleman eksikliğini gidermektir.
Bu okulla birlikte Bauhaus’un, estetiği işleve dayandıran görüşü
Türkiye'de ilk kez bir sanat kurumunda gündeme gelmiştir. Tekstil
sanatları bölümü, ilk yılların mezunlarının asistan ve öğretim üyesi
olmasının ardından hızla gelişmiş ve endüstri ile ilişkilerini sürekli
sıcak tutarken çağdaş tekstil sanatçılarının yetişmesini de sağlamıştır 10.
Türkiye’de eğitim kurumları dışında da “Anadolu’nun köklü
tekstil sanatlarından biri olan dokumacılık öncelikle Yörük yaşam
biçiminden kaynaklı ihtiyaçların giderilmesi amacıyla ortaya çıkmış,
zamanla günlük yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur11. Bugün
Anadolu’nun hemen her bölgesinde üretilmekte olup Türk kültürünü
gelenek ve göreneklerini nesiller aracılığıyla günümüze kadar taşıyan
tarihi belgeler niteliğindedir12. Bazı bölgelerimizde daha belirgin olan
geleneksel dokumacılık, geçmişteki kadar olmasa da yoğun
sayabileceğimiz belli başlı merkezler dışında, diğer bölgelerde de az
çok faaliyeti devam etmektedir 13.

10

11

12

13

ÖLMEZ, Filiz Nurhan ve ÇOTAOĞLU, Canan, “Türkiye’de Tekstil Sanatı
ve Kadın Sanatçılar”, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2013, s. 97-98.
KILIÇARSLAN, Hande ve ETİKAN, Sema, “Yalvaç İlçesi ÖlümlükDirimlik Dokumaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E, Mayıs-Haziran 2015, Sayı: 15, s. 79.
OYMAN, N. Rengin ve AKDAĞ, Kazım, “Isparta Yöresindeki Bazı
Yörüklere Ait Düz Dokuma Örnekleri”, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt: 6,
Sayı: 12, 2013, s. 232.
YAĞAN, Ş. Yüksel, Türk El Dokumacılığı, İstanbul, 1978, s. 63
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Tekstillerde Tamga/Damga
Günlük hayatta hemen hemen her yerde kullandıkları
tamga/damgalar, halı, kilim gibi ürettikleri tekstil ürünlerinde de
görülür. Her ne kadar günümüz seri üretimleri ezber ya da taklit
dokumalar olsalar da ilk çıkış noktaları dikkate alındığında özellikle
halı ve kilimde kullanılan yanışların anadan kıza geçen tekrarı ile hayat
tarzı ve düşüncelerin yansıtılması noktasındaki ilişkisi önemlidir.
“Yüzyıllardan beri devam eden motif, kompozisyon ve estetik
kriterler toplumu inanç doğrultusunda ortaya çıkmakta ve çok az
değişikliğe uğrayarak devam etmektedir. Türklerin inanç felsefesine
dayalı olarak yaptıkları halı ve kilimlerin süsleme programlarında da bu
dinî prensipleri ve estetik kriterleri takip etmek mümkündür”14.
Türk kumaşları gerek dokunuş gerek malzeme ve gerekse desen
zenginliği bakımından dünya kumaşçılığı içinde çok önemli bir yere
sahip olmuş, Türk kültür ve zevkinin bütün inceliklerini yansıtmıştır.15
“Oğuz boylarına ait damgaların Anadolu’da hayvanlara
vurulduktan başka halt, kilim motifi olarak kullanıldığını, aşı boyası ile
evlerin duvarlarına resmedildiğim, kap kaçağa ve nazar değmemesi,
uğur getirmesi için bazı giyim eşyasına nakledildiğini ve hatta mezar
taşlarına çizildiğini biliyoruz”16.

14
15
16

KARAMAĞARALI, Beyhan, “Halı Sanatı Üzerine”, Türk Soylu Halkların
Halı Kilim ve Cicim Sanatı Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara, 1998, s. 176.
GÜRSU, Nevber, Türk Dokumacılık Sanatı Çağlar Boyu Desenler,
İstanbul, 1988, s. 17.
SÜMER, Faruk, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy Teşkilatı,
Destanları, Ankara, 1972, s. 206-207.
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Fotoğraf: 2, Tonyukuk Yazıtı, Moğolistan (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).

“Bilhassa ki M.Ö. IV. yüzyıllarından sanılan Eşik mezarında,
gümüş bir kap içinde, Kök-Türk harflerinin arkaik şekli olduğu sanılan
harfler ile yazılmış ve Kazak âlimlerine göre, iki harfi yalnız Türkçe’de
olan bir yazı bulundu. Bu çok önemli buluş, Kök-Türk yazısının
Milat’tan önce, belki Aristov, Orkun ile Kisilev'in sandıkları gibi,
damgalardan gelişerek teşekkül ettiğini gösterir” 17.

Fotoğraf: 3, Cıngıllı18.

M.Ö. 6 Yüzyıl İskit/Saka/Türk Altın takı sanat eseri üzerinde;
Türklerin kadim sembolü Börü/Bozkurt, Dağ Keçisi (Dağ keçilerinin
gövdesi Türklerin en eski tamgası olan Baş tamgası şeklinde) ve Hayat
ağacı motifleri bulunmakta, obje uçlarında cıngıllı bulunmaktadır.
Kadim Gök-Tanrı Türk kültür inancına göre kötü ruhları uzaklaştıran,
Tanrı'nın en sevdiği seslerden birisi çan/çıngırak/zil sesidir. Şaman
17
18

ESİN, Emel, İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihine ve İslam’a Giriş
(Türk Kültürü El-Kitabı, II. Cilt I/b'den Ayrı Basım), İstanbul, 1978, s. 23.
YİĞİT,MehmetFatih,file:///C:/Users/ACER/Downloads/EN_ESKI_TURKCE_YAZISI_VE_B
AS_TAMGASI.pdf.31.01.2022.16.13.
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Manyak kıyafeti ile Türklere ait eski takılarda sıkça bulunur. Bu şekilde
olana cıngıllı denir19.
Ay-Yıldız tamgası:

Fotoğraf: 4, Konya Etnoğrafya Müzesi Sille halısı (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi)
Fotoğraf: 5, Niğde halısı20.
Fotoğraf: 6, Göktürk parasında kağan ve hatun portresi21.

Türk mitolojisinde Hunlarda, Altay destanlarında ve
Göktürklerde güneşe ve aya saygı gösterilmiştir. Yıldızlar geceleri
vakti öğrenme, yön bulma, mevsimlerin gelişini ve tabiat olaylarını
tahmin etmek için kullanılmıştır. Türklerin “Ay –Ata” inancına göre

19

20
21

YİĞİT,MehmetFatih,file:///C:/Users/ACER/Downloads/EN_ESKI_TUR
KCE_YAZISI_VE_BAS_TAMGASI.pdf.31.01.2022.16.13.
SOYSALDI, Aysen ve PARABAŞ, Neslihan, “Niğde Halı Pazarında
Farklı Bir Melendiz Halısı” Arış Dergisi, 11, 2015, s. 76.
https://www.google.com/search?q=G%C3%B6kt%C3%BCrk+Paras%C4%B1+PDF&tbm=isc
h&ved=2ahUKEwj7rsHL9uH1AhWIvKQKHU_ADWUQ2cCegQIABAA&oq=G%C3%B6
kt%C3%BCrk+Paras%C4%B1+PDF&gs_lcp=CgNpbWcQA1CuCFjBKmDLLmgAcAB4A
IAB3QGIAcsJkgEFMC42LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&
ei=rfL6YbskiPmSBcAt6gG&bih=577&biw=1280#imgrc=tMl09sZBHUK0M.03.02.2022.0
0.09.
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güneşin yengeç ve başak burçlarındaki ısı durumuna göre türeyen erkek
ve kadın ataları meydana gelmiştir 22.
Eskiden Türklerde “kün-ay”, İranlılarda “Mihrü-mâh” Araplarda
ise “şams-u qamer” şeklinde ifade edilmiştir 23. Hem güneş hem de gün
manasına gelen kün kelimesi, ay ile birlikte kullanıldığında “körüşmek”
(güneş ile hilâlin gökte beraber görünmesi) anlamına gelmektedir.
Bununla birlikte kün-ay; Kök Türkler (Göktürk), Uygurlar, Hakani
Türkler döneminde ve sonrasında hükümdarlık simgesi olarak da
kullanılmıştır24.
Yıldız yanışı tüm Türkistan coğrafyasında olduğu üzere
Anadolu’da da halılarda sıklıkla kullanılmıştır. Ancak istisnai halılarda
ay ve yıldız tamgasına da rastlanır.
Göz tamgası:

Şekil: 1, Göz yanışı çizimi.
Fotoğraf: 7, Konya Yunak Turgut kilimi (A. Aytaç arşivi)

22
23
24

ÖGEL, Bahaddin, Türk Mitolojisi Kaynakları ve Açıklamaları ile
Destanlar, C. 1. Ankara, 1993, s. 487.
MOLLOVA, Mefkûre. “Kün-Ay Kültü ve Türk Bayrağı ve Aramasında Ay
ile Yıldız”, Türk Kültürü Aylık Dergisi, 431, 1999, s. 129–138 s. 135
ESİN, Emel, “Kün-Ay (Ay yıldız Motifinin Proto Türk Devirden
Hakanlılara Kadar İkonoğrafisi”, VII. TTK. Bildirileri, 1972, s. 314.
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Fotoğraf: 8, Konya Etnoğrafya Müzesi Konya halısı (Footoğraf: A. Aytaç
arşivi)

İnsanlar öteden beri, gündelik yaşamlarındaki başarısızlıklarını,
aniden gelişen olumsuzlukları, özellikle de bir takım fiziksel ve ruhsal
rahatsızlıklarına açıklayıcı bir sebep bulmakta zorlandıklarında,
doğaüstü güçlere ya da bazı nesnelere, mekanlara ve diğer insanlarda
var olduğuna inanılan bir takım gizli güçlerle açıklamaya
çalışmışlardır. Bu durum hemen hemen bütün toplumlarda Arapça
“bakış” anlamına gelen nazar kelimesi ile açıklanmıştır. Nazar bazı
kimselerde bulunduğuna inanılan; insanlara özellikle de çocuklara, eve,
eşyaya zarar veren, bakışlardan çıkan çarpıcı ve öldürücü güç anlamını
da
taşımaktadır25.
Farklı duyguların tezahürünün gözlerden çıkarak etkileyici
olduğuna inanılır. Anadolu'da nazar değmesi, nazara gelme, göz
değmesi, göze gelme gibi adlar verilir. Bunu etkisizleştirmek içinde
yanlış bir düşünceyle göze gözle engel olma düşüncesinden yola
çıkılmış, rengi ve şekli gözü andıran birtakım objelerin nazarı
uzaklaştıracağına inanılmıştır.
Yunanlıların “matısma”, Arapların “elayn”, İranlıların “bed
nezer”, Hintlilerin “sihir”, dedikleri bu çarpıcı gücün ülkemizdeki
adları “nazar, göz, göz değmesi, göze gelme, kem göz”dür 26.
İslâm inancında da Hz. Peygamber’in bir hadisinde “nazardan
Allah’a sığının, çünkü nazar (göz değmesi) haktır” dediği
bilinmektedir. Ancak İslamiyet nazara karşı korunma yollarının dua ve
Kur’an’a sığınarak sağlanabileceğini salık vermektedir. Oysaki
Anadolu’da Orta Asya kökenli eski inanışların etkisiyle nazardan
korunmak için mavi boncuk, midye kabuğu vd.ni üzerinde taşımak,
kurşun dökmek (Gök Tengri inancında kut kuyma=kut dökme.
Kut=talih) gibi pek çok halk inanışı geleneği vardır.
Türkistan ve Anadolu halı ve kilim dokumalarında sıklıkla göz
tamgasına rastlanır.

25
26

AYTAÇ, Ahmet, “Konya Yöresi Halı ve Kilimlerinde Göz Yanışına
Dair”, Folklor Edebiyat Dergisi, Ankara, S: XL, 2004/4, s. 134.
ÖRNEK, Sedat, Veyis, Türk Halk Bilimi, Ankara, 2000, s. 167.
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Çengel tamgası:

Şekil: 2, Çengel yanışı
Fotoğraf: 9, Konya Koyunoğlu Müzesi Konya-Obruk kiliminde çengel (A.
Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 10, Bilinen ilk pantolon27.

Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
olarak bilinen çengel genellikle ‘S’ harfi şekli motif olarak el
sanatlarında kullanılmaktadır. Çengel motifi zıtlıkları ifade ederek
insanlar arası uyumu ve birlikteliği de anlatmaktadır28.
Doğu Türkistan’da bulunan Turfan şehrine yakın Yanghai adıyla
bilen eski bir yerleşim yeridir. Burası 1970’lerin başında yerel köylüler
tarafından keşfedilmiş ve Wagner başkanlığında yapılan ve 2014
sonuçları açıklanan kazılarda 500’den fazla mezar kazısı yapılmıştır.
Bu mezarların ikisinde çok önemli eşyalar bulunmuştur. Bunlardan
birinde 40 yaşındaki bir askerin mumyalanmış bedeni ve üzerindeki
eşyalar ile bronz, ahşap, altın, taş, kabuk, deri ve yünden imal edilmiş,
iyi korunmuş tarihi eserler bulunmuştur. Diğer mezar da ise tarihin
bilinen en kadim pantolonu bulunmuştur. Pantolon sahibi askerinde
öldüğünde 40 yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu mezarda
ayrıca at koşumlarından olan at kırbacı, süslü atkuyruğu, ok kılıfı ve
27
28

AKSOY, Mustafa, “Tarihin Bilinen İlk Pantolonundan Türkiye’ye Gelen
Damga”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, İstanbul, Ekim 2015, s. 22.
KAYABAŞI, Nuran ve YANAR, Ayşem, “Türk El Sanatlarında Kullanılan
Nazar Motifleri ve Alevilerde Nazar İnancı”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş
Veli Araştırma Dergisi, S: 65, 2013, s. 182.
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yay bulunmuştur. Kazı yapılan bölgenin iklim şartlarından dolayı,
arkeolojik kazılarda ortaya çıkan pantolonlar, etekler, çizmeler ve deri
mantolar çok az hasarla günümüze kadar gelmiştir 29.
Çengel, 3000 yıl öncesine tarihlendirilen pantolondan Türk halı
ve kilimlerine kadar sıklıkla kullanılan bir süsleme ögesi olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Benek (Çintemani):

Fotoğraf: 11, Harzemşahlar dönemi para30.
Fotoğraf: 12, 17. Yüzyıl Osmanlı tören kaftanı31.
Fotoğraf: 13, Konya Etnoğrafya Müzesi 16. Yüzyıl Konya halısı (Fotoğraf:
A. Aytaç arşivi).

Çintemani, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğünde “İç içe
birbirlerine aynı noktada teğet olarak değen üç daireden oluşan ve bu
biçimde üç öğenin bir üçgenin köşelerini merkez olacak konumda
yerleştirilmesiyle oluşan bezeme örgesi. Çin ve Japon sanatında
Buda’nın simgesi olarak kullanılan Çintemani, Osmanlı bezemesinde
bu işlevinden arınmış olarak geniş çapta uygulanmıştır. Özellikle
kumaşlarda ve çinilerde görülür”32.
29
30

31
32

AKSOY, Mustafa, agm., Ekim 2015, s. 24.
https://www.google.com/search?q=harzem%C5%9Fahlar+d%C3%B6nemi+madeni+para+pdf
&hl=tr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiFgJvSheP1AhXgQ_EDHZyjCVw
Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=577&dpr=1.5#imgrc=jW0f5M5jgS_cxM.03.02.2
022.10.49.

DOĞANAY, Aziz, “Türk Sanatında Pelengî ve Şâhî Benek Nakışları ya da
Çintamani Yanılgısı”, Dîvân İlmî Araştırmalar, S: 17, 2004/2, s. 210.
SÖZEN, Metin ve TANYELİ, Uğur, Sanat Kavramları ve Terimleri
Sözlüğü, 2005, s. 61.
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Çintemani motifi ile ilgili çok farklı görüşler vardır. Timur’un üç
kıtadaki hükümdarlığını temsil eden Çintemani motifinin, bu sebeple
Timur devri sikkelerinde kullanıldığını, zaten Timur’un ihtişamlı
döneminden de bir tek Çintemani motifinin kaldığından söz
edilmektedir. Bir başka görüşe göre de güç ve kuvveti simgeleyen bu
motife kaplan gözü ya da leopar beneği denmektedir. Kıyafetlerde
kullanılarak saraylı ve halktan olan bireyleri ayırabilmek amacıyla
kullanılmıştır33.
Hayvan üslubunun bir sonucu olarak karşımıza çıkan benek
(çintemani) nakışı giysilerden halılara kadar pek çok alanda karşımıza
çıkmaktadır.
Yıldız tamgası:

Fotoğraf: 14, Alâeddin Camii kuzey cephe kitabesi (Fotoğraf: Y. ERDEMİR
arşivi).
Fotoğraf: 15, Konya Karatay Medresesi Müzesi çiniler (Fotoğraf: A. Aytaç
arşivi)
33

HAYIRSEVER, Bengütay, “Geleneksel El Sanatlarında Kullanılan
Çintemani Motifi ve Seramik Sanatına Yansımaları”, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi L, 2020/3, s. 10.
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Fotoğraf: 16, Konya Etnoğrafya Müzesi Konya halısı (Fotoğraf: A. Aytaç
arşivi)
Fotoğraf: 17, Konya Etnoğrafya Müzesi Selçuklu halısı (Fotoğraf: A. Aytaç
arşivi)

Günümüzde Türk Bayrağı’nda da yer alan yıldız motifinin tarihi
seyrine bakıldığında, menşeinin milattan önceki Türklerin
uygarlıklarına kadar uzandığı görülür. Yıldız Türk soylu halklarda
daima önemli bir yere sahip olmuştur34. Doğum, barış içinde yaşam ve
evrenin yenilenmesi gibi anlamlar da içeren 35 sekiz köşeli yıldız bir
yanış olarak Büyük Turan Yurdu Orta Asya’daki gelenekli Türk
sanatında ve kültüründe de hep önemli öğe olmuştur. Günümüzde Türk
bayrağının ay ve yıldızına benzeyen, gökte gün ile ayın kavuşumunu
temsil eden bir motif, M. Ö. birinci bin yılda, proto-Türk olarak bilinen
Chouların baş bayrağında da görülür36.
Orta Asya Türk kavimleri tarafından “göğün kapısı” kutup
yıldızının bulunduğu yer olarak kabul edilmiştir. Mevsimlerin
değişmesi de yıldızlara göre takip edilirdi. “Göğün kapısı” olan kutup
yıldızı kutsal sayılır ve gezegenlerin başladığı yer olarak kabul edilirdi.
Uygurlar bu yıldıza daha büyük bir saygı göstererek, “altın kazuk”
demişlerdi. Yakut Türklerine göre, “soğuk havalar, diğer gezegenlerin
deliklerinden yeryüzüne inerlerdi. Bu bakımdan bilhassa ülker yıldızı
büyük bir önem taşırdı. Eski Türklerde “ülker” sözü, “gezegen yıldızı”
ifadesinin karşılığı idi: “Zuhal” (Saturn) yıldızını da eski Türkler, iyi
tanıyorlardı. Kutadgu Bilig’de, Zuhal yıldızı için “en üstün Zühal
yıldızıdır. En önde yürür, iki yıl, sekiz ay bir evde kalır”!..
Denilmektedir. Türk halk edebiyatında da yıldızlar için söylenmiş çok
şey vardır. Ordu içindeki asker sayılarını gökteki yıldızlara benzetme
gibi eski Türk edebiyatının özellikleri vardır. Yine Türk mitolojisine
göre, “uzaydaki bütün yıldızlar, tıpkı bir at gibi ona bağlanmış ve onun
34

35
36

AYTAÇ, Ahmet, “Türk Halılarında Görsel Sanatlar Bağlamında Yıldız
Yanışı İkonoğrafisi ve Tasarım Özellikleri”, Görsel Algıda Grafik,
Tasarım, Sinema, 2020, İstanbul, s. 117.
ATEŞ, Mehmet, Mitolojiler, Semboller ve Halılar, İstanbul, 1996, s. 154.
ESİN, Emel, Orta Asya’dan Osmanlıya Türk Sanatında İkonoğrafik
Motifler, İstanbul, 2004, s. 59.
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etrafında dönerler”. Aynı zamanda “göğün göbeği” de yine Kutup
yıldızı idi. Arkeologlar tarafından Kırgızistan, Özbekistan ve
Tacikistan’da yapılan kazılarda da üzerlerinde ay-yıldız bulunan 104
sikke bulunmuştur37.

Fotoğraf: 18, Şaman davulu38.

Şaman davulunun hazırlanması mitolojik ilişkili sembolik
davranışlara neden olmaktadır39. Davulun yukarı tarafındaki
kozmolojik-astrolojik bakımdan önemli sayılan yıldızlar bulunur.
Bunlar belki çok daha eski güneş ve yıldızlarla ilgili kültlere de işaret
ederler40.
Alev alev yanan beş köşeli yıldız dâhilik amblemidir. Kutsallığı
sebebi ile on iki köşeli yıldız sık sık Selçuklu-Osmanlı süslemelerinde
ve hatta paralar üzerinde “Zühre”yi temsil etmiştir41. Ayrıca konuyla
ilgili eski inançlarda, örneğin Yakutlar’da her gün yenilenen, çoğalan
dünya sekiz köşeli olarak yorumlanmıştır. Bu bağlamda sekiz uçlu
geometri, dünyanın, yerin, toprağın, yaşamın, transfigürasyon, şekil ve

37

DALOĞLU,Yavuz,http://74.125.77.132/search?q=cache:zYIaHBZbfYQJ:
www.uydukurdu.com/forum/archive/index.php/index.php/gokturk_sikkeler
inde_ay_yildizt78815.html+orta+asya+y%C4%B1ld%C4%B1z+motifi&
hl=tr&ct=clnk&cd=10&gl=tr, 10.12.2008.
38
ANOHİN, Andrey V., “Altay Şamanlığına Ait Maddeler”, Makaleler ve
İncelemeler, (çev. Abdülkadir İNAN), C. I, Ankara, 1968, s. 120.
39
ÇORUHLU, Yaşar, “Türk Topluluklarında Şaman Davulu ve Üzerindeki
Resimlerin Anlamı”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve
İnanç Sempozyumu Bildirileri, II., İstanbul, 2004, s. 116. s. 113-126.
40
ÇORUHLU, Yaşar, a.g.b., s.119.
41
ATEŞ, Mehmet, Türk Halıları Motiflerin Sembollerin Dili, Nevşehir, s. 61.
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içerik
değiştirmenin,
sembolüdür42.

sürekli

yenilenmenin,

ölümsüzlüğün

Tarihi seyirde bunca önemi olan yıldız tamgasının Türk
halılarında bunca yer bulması da asla bir tesadüfi süsleme kaygısı ile
açıklanamaz.
Pıtrak:

Fotoğraf: 19, Çatalhöyük tablet.
Fotoğraf: 20, Azerbaycan halısı (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 21, Pıtrak yanışları43.

Pıtrak, tarlalarda bulunan, dikenleriyle insanlara ve hayvanların
tüylerine yapışan bir bitkidir. Anadolu el sanatlarında kullanılan pıtrak
motifi, bu bitkinin bir stilizasyonudur. Pıtrağın üzerindeki dikenlerin
kötü gözleri uzaklaştırdığına inanan Anadolu insanı onu nazar motifi
olarak kullanmıştır44.
Türkistan coğrafyasından Anadolu’ya kadar halı ve kilimlerde
sıklıkla görülen bir bezemedir.

42
43
44

ATEŞ, Mehmet, a.g.e., s. 90.
ERBEK, Mine, Çatalhöyük’ten Günümüze Anadolu Motifleri,Ankara,
2002.
ÖLMEZ, Filiz Nurhan ve AYDOĞAN, Emel, “Yurtpınar (Antalya) Yöresi
Dokumaları”, 38. ICANAS Kongresi Bildiriler - Maddi Kültür, II. Cilt,
2008, s. 915.
202

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

Kün-Ay tamgası:

Fotoğraf: 22, Göbeklitepe kün-ay tamgası45.
Fotoğraf: 23, Göbeklitepe (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 24, Anadolu kilimi.

Fotoğraf: 25, Denizli Çal halısı detay (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 26, Hilal motifli kaftan TSM env. no 13/29746.

Fotoğraf: 27, Arslan Tigin parası47.

Yüksek sesle haykırmak, ortaya çıkmak, parlamak, sevinmek
gibi anlamları olan Arapça ‘hell’ kökünden türemiş, ayın kavuşum
45

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/gobekli-tepe-veon-turkler-kitabi-yazari-etli-1071-yili-turklerin-anadoluya-son-gelistarihi/03.02.2022.11.24.
46
ÖZCAN, Seda, “Topkapı Sarayı Müzesi’nde Bulunan 17. Yüzyıl Padişah
Kaftanlarının İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008, s. 55.
47
https://www.google.com/search?q=arslan+Tigin+paras%C4%B1+&tbm=is
ch&ved=2ahUKEwjPqca4D1AhXC1uAKHZ2XBtsQ2cCegQIABAA&o
q=arslan+Tigin+paras%C4%B1+&gs_lcp=CgNpbWcQA1DfBVieCWCf
DWgAcAB4AIABc4gBvAOSAQMwLjSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6L
WltZ8ABAQ&sclient=img&ei=i3H6YY4KcKtgwedr5rYDQ&bih=577&
biw=1280#imgrc=pqzXl6XLbWq4mM&imgdii=B4843XWtcFI7rM.02.0
2.2022.14.58.
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öncesi ile sonrasında uçları sivri bir yay gibi görülen şeklinin adıdır48.
Ayrıca hilal doğum ve taze hayat simgesi olarak kullanılır 49. Hilal
Türklerde İslam öncesinde Tanrının alameti ve hükümdarlık sembolü
olarak algılanıyordu50.
Kün-Ay tamgası Göbeklitepe’de de görülmektedir. Güneş ve
ayı sembolize eden bu tamga baharı ifade ettiği gibi güç/iktidar
anlamında da kullanılmıştır. Zaman zaman Türk halı ve kilimlerinde
benzer bezemeler görülür.
Hayat ağacı:

Fotoğraf: 28, Hatay Kırıkhan Ceylanlı Köyü hayat ağaçlı mezar taşı
(Fotoğraf: M. Ateş).
Fotoğraf: 29, Konya Obruk kilimi (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 30, Kırşehir Mucur halısı detay (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).

Dünya tarihinde ağaç hemen hemen pek çok millette önemli
olmuştur. Zaman zaman farklı anlamlar yüklenmiştir. “Aynı zamanda
bu toplumlarda ağaçla ilgili sayısız mit ve efsane ortaya çıkmıştır, bu
bağlamda ağaç, mitolojinin de en çok sevdiği ve sık sık kullandığı bir
sembol olmuştur”51. Türkler özellikle kayın ağacını kendilerine hayat
48

49
50
51

GÖK, Nejdet ve KUTLU, Mehmet, “Hilal ve Ay Yıldız Motifi Sembol ve
İdeolojik Kullanım”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl: 8, S: 31, 2005, s.
275.
YÜCEL, İrfan, “Hilal”, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1988, s. 2.
ESİN, Emel, agb., s. 314.
ELIADE Mircea, Dinler Tarihine Giriş, (Çev. Lale Arslan), İstanbul, 2003,
s. 424.
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ağacı olarak seçmişlerdir. Günlük yaşamlarında kullandıkları yay, ok
ve bunların kılıflarını, çadır direklerini, yemek kaplarını, bu ağaçlardan
yaptıkları bilinmektedir. Ayrıca atların semer ve eyerlerinin yapımında
bu ağaçtan faydalanıyor olmaları bu ağacın hayat ağacı olarak
belirlenmesinde önemli bir rol oynadığı ileri sürülmektedir 52. Hayat
ağacının izleri Türklerin inançsal sistemlerinde de görülür. Göktengri
inancında ve İslam inancında hayat ağacı önemli bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Anadolu halı ve kilimlerinde hayat ağacı bir bezeme unsuru
olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır.
Suyolu:

Fotoğraf: 31, Sayamalıtaş genel görüntüsü53.
Fotoğraf: 32, Saymalıtaş’tan bir petroglif54.
Fotoğraf: 33, Azerbayacan Halı (Xalça) Müzesi (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 34, Döşemealtı halısı (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).

52

53

54

SERİN, A. Yaşar, “Türk İnanç Geleneğinde “Hayat Ağacı” Örgesinin
Kullanım Şekli ve Günümüze Uyarlanması”, Altıncı Şehir Dergisi, S: 8,
2002, s. 6.
YILMAZ, Ali ve DAŞMAN, Ali, “Saymalı Taş’ın Bronz Dönemi
Petroglifleri”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 5, Bahar 2010, s.
144.
YILMAZ, Ali ve DAŞMAN, Ali, agm., s. 152
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İnsan, hayvan ve bitkilerin hayati devamlılığının bağlı olduğu az
sayıdaki önemlilerden birisi de sudur. Efsanelerde su vardır ve
medeniyetlerde hep suyun etrafında şekillenmiştir.
Saymalı taş, Tengri dağlarının Fergana tarım havzasına açıldığı
bir bölgede, Fergana dağ sırasında bulunan Kögart dağ geçidinin (ve
nehrinin) hemen yanında yer almaktadır55. Burada bulunan
petrogliflerden dokumalara kadar pek çok alanda suyolu tamgası
görülmektedir.
“Dokumalarda zemini çevreleyen ve genellikle bir motifin art
arda tekrarlanması ile süslenmiş şeritlere bazı literatürde bordür
denilirken Anadolu’da su tabiri kullanılmaktadır” 56. Türkistan
coğrafyasını takiple Anadolu’ya kadar hemen hemen tüm yöre
dokumalarında sıklıkla suyolu bezemesi kullanılmıştır.
Kuş ongunu/tamgası:

Fotoğraf: 35, Çift başlı kartal figürlü çini (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 36, Konya Etnoğrafya Müzesi Kuşlu Uşak halısı (Fotoğraf: A.
Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 37, Konya Etnoğrafya Müzesi horozlu halı (Fotoğraf: A. Aytaç
arşivi).
Fotoğraf: 38, Konya Ereğli kuşlu Bekdik Türkmen kilimi (Fotoğraf: A. Aytaç
arşivi).

55
56

YILMAZ, Ali ve DAŞMAN, Ali, agm., s. 144.
GÜLLÜ, Saliha ve ÇATIR, Ozan, “Uşak Halı Dokuma Sanatının Gelişimi,
Özellikleri ve Turizme Etkilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma”, Social
Sciences Studies Journal, Cilt 3, Sayı: 10, 2017, s. 1289.
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Kuş figürü Türk mitolojisinde önemli bir yer tutar. Türkistan
coğrafyasında Türklere ait bölgelerde bu konuda çok sayıda buluntu ele
geçmiştir. “Eski Türk boylarının kutsal sembollerinin hep doğan ve
kartal türünden kuşlar olduğu57”, “Orta Asya Türk inanışlarında kartalın
tanrı sembolü olduğu, Türk boylarının kendilerine birer yırtıcı kuşu
ongun olarak seçtikleri bilinmektedir 58”. “Türk mitolojisine ve bu
konuda yapılan alan araştırmalarına bakıldığında kuşlara ve kuş
türlerine ilişkin farklı inanışlar vardır. Göktürk ve Uygurlarda kartal ve
yırtıcı kuşlar hükümdar ya da beylerin timsali, koruyucu ruh ve adaletin
simgesidir59. Türk Devletlerinin bazılarının bayraklarına kadar kuş
figürü girmiştir. Geçmiş dönemlere ait Türkistan’daki Türk
devletlerinin inançlarından olan Gök Tengricilik ile kuş figürünün
edindiği yerde gökte uçan varlıklar olmaları nedeniyle Tengri’nin
temsilcisi olarak algılandıkları anlaşılmaktadır. Koruyucu ruh olarak
karşımıza çıkan kuş figürüne Hun, Göktürk, Uygur gibi Türk
devletlerinin yanı sıra Yakutlar gibi birçok Türk boyunda da
rastlanmaktadır.
Anadolu’da da Uşak, Konya ve daha pek çok yerin halı ve
kilimlerinde yüzyıllardır kuş figürü bezeme olarak yer alır.

57

ÖGEL, Bahaeddin, Türk Mitolojisi I, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,
1993, s. 593.
58
ÇAL, Halit. “Erzincan Çayırlı İlçesi Mezarlarında Kuş Motifi”, Millî
Folklor, Sayı: 89, 2011, s. 236.
59
ÇORUHLU, Yaşar, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul, 2002, s. 134.
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Dağ keçisi ve geyik tamgası:

Fotoğraf: 39, Pazirik Kurganlarından çıkan dağ keçisi ve griffon mücadele
sahneli keçe60.
Fotoğraf: 40, Pazirik halısı büyük suyundan detay (Fotoğraf: A. Aytaç
arşivi).
Fotoğraf: 41, Orta Anadolu halısı (A. Aytaç arşivi)61
Fotoğraf: 42, Azerbaycan Gobustan duvar resmi (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 43, Saymalıtaş dağ keçisi petroglif62.

Türk folklorunda oldukça zengin biçimde karşımıza çıkan geyik
dışında dağ keçisi de petrogliflerden başlayıp günümüze kadar Türk
kültüründe önemini sürdürmüş hayvanlardır.
Wasili Radloff ve ekibinin Koçho-Tsaydam Bölgesi’nde abideler
üzerinde Eski Türkçe ve Çince yazılarla birlikte işlenmiş dağ keçisi
damgalarını tespit etmesiyle dağ keçisinin Türk kültüründeki yeri
detaylı olarak ortaya çıkmıştır. “Zamanla Orta Asya’nın kaya üstü
tasvirleri üzerine yapılan araştırmalar, dağ keçisi damgalarının Orta
Asya petroglif kompleksleri arasında çok yaygın olduğunu, Orhun
60
61

62

ERGENEKON BAŞAR, Cavidan, Tepme Keçelerin Tarihi Gelişimi Renk
Desen Teknik ve Kullanım Özellikleri, Ankara, 1999, s. 8.
AYTAÇ, Ahmet, “A Wall Carpet in Bekir Yaman Collection”, IX.
Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma
Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Verona-İtalya, 07-11 Eylül 2015, s. 28
YILMAZ, Anıl, “Saymalı Taş Petrogliflerindeki Toy (Şenlik) Sahneleri
Üzerine”, Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII /1, 2013, s. 243.
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yazıtları döneminden önce de (sanıldığından daha fazla) kullanıldığını
ortaya koymuştur”63. Doğa ile iç içe yaşayan eski Türklerde ise dağ
keçisi, ölümü ve sonsuzluğu temsil etmektedir64. Yazıtlarda görülen
dağ keçisi egemenliğin ve kağanlığın da sembolüdür65.
Aynı şekilde geyikte Türk mitolojisinde geyik, dağların,
vadilerin ve sarp kayaların görünüp kaybolan, sihirli ve en güzel
hayvanlardan biridir. Bu yönüyle büyüleyici, ulaşılmaz ve kutsal olarak
görülmektedir66. Geyik, İslam öncesi Türk kültüründe kutsal bir hayvan
olarak kabul edilmiş, sanat eserlerinde ve mitolojilerde bir şekilde
kendine yer bulmuştur67.
Dağ keçisi ve geyik figürleri zaman zaman halı ve kilimlerde de
bezeme olarak yer almıştır.
Ejder:

Fotoğraf: 44, Kayseri sultan han ejderi68.
63

64

65
66
67

68

GRAÇ, Aleksandır Daniloviç, “Eski Türk Dönemine Ait Dağ Keçisi
Damgalarının Tarihlendirilmesi ve Anlamlandırılması Üzerine”, A.Ü.
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Çeviren: Kemal Alyılmaz ve
Sinan Dinç), Sayı 37 Erzurum 2008, s. 211.
ŞAHİN, Can, “Kültigin Anıtında Kullanılan Runik Yazı ve Dağ
Keçisi/Oğlak Teke Damgası”, Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi,
2014, s. 148.
GRAÇ, Aleksandır Daniloviç, agm., s. 215.
ÖGEL, Bahattin, age., s. 569.
ÇELİK, Sümeyya, “İslam Öncesi Türk Sanatında Bazı Hayvansal ve
Bitkisel Kültür Öğeleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2007, s. 26
ÖNEY, Gönül, Anadolu Selçuk Sanatında Ejder Figürleri, Ankara, 1969,
s. 188.
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Fotoğraf: 45, Türk İslam Eserleri Müzesi batı Anadolu halısı (Fotoğraf: A.
Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 46, Konya Nuzumla yatak halısı (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).

Ejderha, eski Türkçe metinlerde Büke, Luu, Nek, Kök-Luu,
Abırga, Acırga, İndel-Endek isimleriyle bilinir. Birçok kaynağa göre
Orta Asya'nın doğusunda yaşayan Türk kavimlerinde özellikle
Azerbaycan, Volga boyu ve Başkurt Türklerinde ejderha, su
kaynaklarını ve yağmur bulutlarını temsil etmektedir. Uygur ve Çin
kozmolojisinde doğumun, baharın, gök renginin ve ağacın simgesi
Kök-Iuu adlı bir ejderha vardır. Tibet panteonunda Kök-Iuu, gök
gürültüsü ve yağmur tanrısı olarak yer alır 69. Orta Asya menşeili bir
motif olarak karşımıza çıkan ejderha tamga özelliği dışında halk
hikayelerinden mitolojilere hatta 12 hayvanlı Türk takvimine kadar
geniş bir alanda kendisine yer bulur.
Türkistan ve Anadolu Türk halılarında yüzyıllardır kullanılan
bir bezemedir.
Kurt/Bozkurt/Kurt izi tamgası:

Fotoğraf: 47, Bozkurt.
69

PAŞAYEVA, Valide ve PAŞAYEV, Nazım, “Ejderha Desenli Azerbaycan
Halıları”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2006, S: 15, s. 102.
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Fotoğraf: 48, Fotoğraf: 43, Saymalıtaş kurt petroglif 70.
Fotoğraf: 49, Firdevsi’nin Şahnamesi’nde zafer işareti yapan figürler.
Fotoğraf: 50, Anadolu halısı kurtizi bezemesi (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 51, Konya Karapınar kilimi kurt izi bezemesi (Fotoğraf: A. Aytaç
arşivi).
Fotoğraf: 52, Göbeklitepe kurt figürü (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).

Türk Milleti’nin dünyadaki varlık sebebiyle ilişkili olarak kurt ve
dolayısıyla bozkurt kültürel anlamda çok önemli bir yer tutmaktadır.
“Türklerin kutsiyet atfettiği ve kendi karakterlerinin yansımasını onda
buldukları kurt motifi Türk tarihinde en çok kullanılan kutsal
sembollerden biri olmuştur. Başlangıçta muhtemelen totemik inançtan
kaynaklanan bu kutsallık, zamanla seçilen o hayvanın o millet veya
topluluğun simgesi, sembolü haline gelmesine sebep olmuştur 71”. H. C.
Armstrong tarafından yazılan ve adeta Ergenekon’dan çıkış ile istila
edilen Anadolu’nun kurtarılması benzetmesi olarak bu kitapta Atatürk
bozkurt olarak tanımlanmıştır. “Bozkurdu kendilerine ata kabul eden
Hun ve Köktürkler’den sonra, Uygur çağında ortaya çıkan ışık motifi
Oğuz destanında da kendisini göstermiştir”72. Kurt, Türk boyları ve
Türk kültür dairesi içerisinde yaşayan diğer boyların inançlarında
merkezî bir rol oynar73. Türklerde kurttan çoğalma efsanesi birçok
bilimsel çalışmada da kendisine yer bulmuştur. “Göktürklerde de kurt,
“böri” Ak Böri, Al Böri, Börü Bars, Böri Tigin, Çocuk Böri Şenun, Gök
Böri Kökey, İl Böri, Kök Böri vb. şekillerde de kullanılmıştır. İlhanlılar
ve Timurlularda; Kök Böri, Memlüklerde; Kurt, Selçuklular ve
Osmanlılar zamanında Anadolu’da Kurd, Ak Böri, şeklinde
kullanılmıştır. Aşına adı da Göktürklerde kurt ismidir ve bu isim zaman
içinde Asena, Zena, Aşina şekillerinde de kullanılmıştır” 74. Halı, kilim

70
71
72
73
74

YILMAZ, Anıl, agm., s. 243.
ALTUN, Zafer, “Türk Kültüründe “Kurt Kavramı” Üzerine Bir İnceleme”,
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt 8, Sayı 22, Bahar 2019, s. 93.
MANGHOL-UN Niuça Tobça’an, Moğolların Gizli Tarihi I, (Çeviri: A.
Temir), Ankara 2010, s.3.
ÇANDARLIOĞLU, Gülçin, İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, İstanbul
2003, s.100.
KAFESOĞLU, İbrahim, Türk Milli Kültürü, İstanbul, 1999, s. 332.
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gibi dokumalarda direkt olarak kullanılmamış olan kurt figürü
tekstillerde kurt ağzı, kurt izi gibi adlarla yer almıştır.
At:

Fotoğraf: 53, Pazirik halısı atlı süvari (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 54, At figürlü ipek halı (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 55, Azerbayvan Xalça (Halı) Müzesi at figürlü halı (Fotoğraf: A.
Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 56, Tulpar75.
Fotoğraf: 57, Kelbecer at formalı mezar taşı (Fotoğraf: Fariz Xalilli arşivi).
Fotoğraf: 58, Atlı süvari petroglifi76.

At figürü üst paleolitik dönemden günümüze kadar birçok
kültürde önemli bir figür olarak bulunmuştur. Peytrogliflerden
günümüze kadar uzanan at, binek aracı olarak da neredeyse günümüze
kadar önemini korumuştur. Bugün dahi Orta Asya Türk dünyası başta
olmak üzere farklı ülkeler de halen at kültürü yaşatılmaktadır 77.
Dünyada at denilince, ilk akla gelen kavim Türklerdir ve bugün
Kuzey Kazakistan, Türkistan, Güney Sibirya, Çin’in kuzeyindeki tarihi
Türk yurdu Ordos bölgesi ve bu gibi eski Türk yerleşim alanlarında
yapılan arkeolojik araştırmalar, buralarda M.Ö. 4000- 3000’lerden beri
75
76
77

KARAKURT, Deniz, Türk Mitolojisi Ansiklopedisi, 2012, s. 696.
ALİMKULOV, E.B. ve JELEZNYAKOV, B.A., Tanbaly, Almatı, 2013, s.
180.
AYTAÇ, Ahmet, “Romanya Costanta Halk Sanatları Müzesi Örneği: Atli
Süvari Olarak Betimlenen Aziz Georghe’nin Ejderha ile Savaşı Konulu
Vitray Koleksiyonu”, 14. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru
Kongresi (Çevrimiçi), 11-13 Kasım 2020, Aydın, s. 182.
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atlara rastlandığını gösteriyor. Buna binaen atı mükemmel bir beceriyle
hem savaş hem yük taşıma, hem de ziraat işlerinde kullandıklarından
dolayı Türklerin, onu tarihte ilk ehlileştiren halk olduğu yolundaki
görüşler çok fazladır. Zaten yaylak kışlak hayvancı bir toplum olan
Türklerin gündelik hayatının her aşamasında atın yer almadığı bir an
yoktur78.
At, Türk kültüründe de önemi olan bir canlıdır. Yaylak-kışlak
hayatın vazgeçilmezi olan bu varlık, masallarda bazen konuşabilme,
bazen uçabilme yetisine sahiptir. Eski Türk kültüründe atın rüzgârdan
yaratıldığına inanılır79.
Türk tarihinde bunca değerli olan atın zaman zaman süsleme,
bezeme unsuru olarak Türkistan’da ve Anadolu’da dokumalarda da
kullanıldığı bilinmektedir.
Koç/koyun tamgası:

Fotoğraf: 59, Tunceli koç mezar taşı80.
Fotoğraf: 60, Kelbecer koç tasvirli mezar taşı (Fotoğraf: Fariz Xalilli arşivi).
Fotoğraf: 61, Azerbaycan dokuması (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 62, Konya Karapınar tülü dokuması81.
78
79
80
81

GÖMEÇ, S. Yağmur, “Türk Kültüründe At”, Uluslararası Geçmişten
Günümüze Bozkır Sempozyumu, 06-08 2016, Konya, s. 820.
AND, Metin, Osmanlı Tasvir Sanatları 1, Minyatür, İstanbul, 2014, s. 45.
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/tunceli/gezilecekyer/koc-koyunbcml-mezar-taslari.03.02.2022.13.18.
AYTAÇ, Ahmet, “Karapınar Tülü Dokumalarında Yanış”, 26-27 Ekim
2000 Karapınar Sempozyumu Bildirileri, Konya, 2001, s. 418.
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Fotoğraf: 63, Koçboynuzlu Anadolu kilimi (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).

Koç vazgeçilmez bir unsur olarak Türk kültüründe ve Türk dilli
halklarda yüzyıllardır görülmektedir. “Koç da kutsanmış bir motif
olarak Türklerin doğumdan yaşama ve yaşamdan ölüme kadar her
anlarında bazen ‘koruyucu güç, kuvvet’, bazen ‘yiğitlik’, bazen
‘bereket, bolluk’ ve bazen de ‘nazarlardan korunma’ gibi sembolik
ifadelerle hayatın önemli bir parçası olmuştur82”.
Azerbaycan ve diğer Türk dilli halklarda ve de Anadolu’da koç
ve koyun bir figür olarak dokumalarda da yer almıştır.
Sivastika (haç) tamgası:

Fotoğraf: 64, İzmir Agora 1870 tarihli sivastikalı mezar taşı 83.
Fotoğraf: 67, Selçuklu dönemi seramik tabak84.
Fotoğraf: 65-66, Anadolu halılarında sivastika

82

83

84

ARSLAN, Muhammet, “Kars’ın Selim İlçesinde Bulunan Koç Heykeli
Formlu Bir Mezar Taşının Düşündürdükleri”, Azerbaycanşinaslık
‘Geçmişi, Bugünü ve Geleceği’ (Dil, Folklor, Edebiyat, Sanat, Tarih)
Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Kars, 21-23 Ekim 2015, s. 810.
DAŞ, Ertan, “Mezar Taşlarında Svastika ve Çarkıfelek Sembollerinin
Kökeni ve Anlamı”, 1. Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongresi
Bildiriler Kitabı, 19-21 Ekim 2018, Kuşadası, s. 206.
ARISOY, Yağmur, “Selçuklu Dönemi Seramiklerinde Simgeler ve
Semboller”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2018, s. 53.
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Orta Asya Türk kültüründe ise gamalı haç (svastika) motifi “Oz”
tamgası olarak bilinmektedir. Tanrıya ulaşma ve tanrıya kavuşmanın
sembolü olan bu motifin kaynağı Proto-Türk dönemlere kadar
uzanmaktadır85. Petroglifler başta olmak üzere seramikler zerinde
yaygın olarak karşımıza çıkan bu motif Türklerin İslam dinini kabul
etmelerinden sonra da evrilerek varlığını sürdürdüğü görülmektedir.
İslam öncesi Orta Asya Türk kültüründeki “Oz tamgası” olarak
bilinen çarkıfelek (svastika) öbür dünyaya geçerek orada teşekkül etme,
oluşum şeklindeki düşünceyi kapsar86. “Oz”laşarak/yanarak Tanrıya
ulaşma fikrinin sembolü olan bu motif, Türklerin İslamiyet’i kabul
etmeleri ile birlikte İslami bir anlayışa dönüşmüş ve Türk-İslam
sanatında tasavvuf düşüncesindeki Tanrıya ulaşma ve göğe
yükselmenin sembolü olarak yeni bir anlam kazanmıştır. İslam tasavvuf
inancında Tanrıya ulaşma önemli bir kavramdır. Mevlevilerin dönerek,
daireler çizerek sema yapması, Bektaşlilerin cem törenlerinde
oluşturulan halka ile birlikte grup halinde eksenleri etrafında dönerek
“göğe (Tanrıya kavuşma)” yükselme inancı bulunmaktadır87.
Anadolu Türk İslam mimarisine ait yapılarda da zaman zaman
sivastika tamgasına rastlanır. Konya İnce Minareli Medrese’nin
Kubbesindeki çiniler, Karatay Medresesi’nin taç kapısı vd örnek olarak
verilebilir.
Türk halı, kilim ve kumaşlarında da bezeme unsuru olarak
kullanılmıştır.

85

PARLAK, Tahsin, Tur-An Yolunda Aral’ın Sırları, Atatürk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, Ankara, 2007, s. 33.
86
TARCAN, Haluk, Tarihin Başladığı Ön-Türk Uygarlığı Resmi Tarihin
Çöküşü, İstanbul, 2003, s. 150.
87
TARCAN, Haluk, age., s. 16.
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Az tamgası:

Fotoğraf: 68, Gobustan (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 69-70, Anadolu kilimleri (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 71, Kazakistan’dan bir tapestry (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).

Orhun – Yenisey Abidelerinde (V-IX. asırlar) ak, er, as, az
tamgası olarak geçmektedir.
Kültigin yazıtında “Az budun yagi boltı, az budunıg altım, az
budun yok boltı, az budunıg yokattımız (Az halkını mahvettik)” gibi
cümleler vardır.
“As” veya “az” terimlerinin Gobustan’da yazı ve işaretlerle
ifadesine de rastlamaktayız. Buradaki insan figürlerinden başka, “as
kan” ve “as er” anlamlarını ifade eden yazılar da vardır.
İlk Türkler kendi atalarının bozkurtla (askurt) ilgili olduğunu
düşünmüşler, M. Kaşgari (XI. asır) onu “as börü” diye adlandırmıştır88.

88

https://tarihvearkeoloji.blogspot.com/2014/07/asynia-asia-asya-asinaaschina-ashina.html.03.02.2022.14.17.
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Güneş tamgası:

Fotoğraf: 72, Güneş tamgalı petroglif89.
Fotoğraf: 73, Türk İslam Eserleri Müzesi batı Anadolu halısı.
Fotoğraf: 74, Anadolu halısı madalyon (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).

Türk kültürünün en tanınmış göksel simgelerinden biri, güneştir.
Güneş simgesinin en erken kullanımı M.Ö. 1. binde Proto Türk devri
olarak kabul edilen Chouların dönemindedir. Choular bu simgeleri
bayraklarında kullanmışlardır90. İslam öncesi Türk kültüründe güneş
hayatın kaynağı olarak görülürdü. İslam sonrasında ise Arapça güneş
anlamına gelen şemse formu bazen madalyon olarak da adlandırılarak
Türk sanatında günümüze kadar kullanılmıştır.
SONUÇ
Milli kültür milletlerin varlıklarının adeta tescili konumundadır.
Milli kültür içerisinde yer alan maddi kültür ürünleri olan halı, kilimden
petrogliflere kadar pek çok yerde görülen tamgalar oldukça önemlidir.
Petrogliflerden başlayan tamgalar Türkistan coğrafyasını takiple
89

YILMAZ, Anıl ve DAŞMAN, Ali, “Saymalı Taş’ın Bronz Dönemi
Petroglifleri”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 5, Bahar 2010, s.
153.
90
ESİN, Emel, Türk Sanatında İkonografik Motifler, İstanbul, 2004, s. 59.
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Anadolu’ya Balkanlara kadar Türklerle beraber gelmiş ve sosyal
hayatın içerisinde çok farklı alanlarda hep var olmuştur.
Tamgalar konusunun halen halk bilimi, geleneksel sanat
uzmanları, epigraflar, sanat tarihçileri vd’nin bir araya gelmesi ile
oluşacak disiplinlerarası bir kurulun yapacağı ortak çalışmalara muhtaç
olduğu anlaşılmaktadır.
Bu çalışma ile Göktürklerden beri var olan ay ve yıldız
tamgasının Konya, Niğde gibi orta Anadolu şehirlerine ait halılarda
kullanıldığı, göz tamgasının hemen hemen bütün Anadolu Türk
dokumalarında yanış olarak yer aldığı söylenebilir. Türkistan’da
bulunan yaklaşık 3000 yaşındaki pantolonda da görülen çengel
yanışının yine Anadolu dokumalarında yer aldığı anlaşılmaktadır.
Tüm bunların yanı sıra çintemani, yıldız, pıtrak, kün-ay, hayat
ağacı, suyolu, kuş ongunu, dağ keçisi/geyik, ejder/ha, kurt, at, koç,
sivastika, az tamgası ve güneş tamgalarının Anadolu halı ve
kilimlerinde sıklıkl yanış olarak kullanıldıkları net olarak
görülmektedir. Kurt figürünün dokumalarda genellikle kurt ağzı, kurt
izi gibi isimlerle yanışa dönüştüğü, koç figürünün ise koç boynuzu adı
ile insan figürlerinin de elibelinde adıyla yanışa evrilerek kullanılması
dikkat çekicidir.
Ayrıca Çatalhöyük’te ve özellikle Göbeklitepe’de sık görülen
pek çok tamganın gerek Türkistan coğrafyasındaki petrogliflerde
gerekse Türk halı ve kilimlerinde görülmesi konuyu daha da ilginç hale
getirmektedir. Anadolu’nun pek çok bölgesinde 1071 öncesi hatta MÖ.
Dönemlere ait petrogliflerde ve başka buluntularda benzerliklerin
görülmesi ilerleyen süreçte Türklerin Anadolu’daki varlığının çok daha
eski dönemlere kadar gidebileceğinin sanki ön işaretlerini vermektedir.
Yapılacak bilimsel çalışmaların, ele geçen buluntular üzerinde
sürdürülecek detaylı araştırmaların ve ilerleyen süreçte ele geçebilecek
başka arkeolojik buluntuların bu konuda yeni bilgilere götüreceği
şüphesizdir. ‘Bilim kesin ispat temeline dayalı çalışmalarla ilerler’
bakış açısıyla çalışmada ortaya konan tekstil ürünleri ve petroglifler
arasındaki ilişkiyi, benzerliklerinde buna katkı yapacağı
düşünülmektedir.
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qzXl6XLbWq4mM&imgdii=B4843XWtcFI7rM.02.02.2022.14.
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BALKAN VE DOĞU AVRUPA’DA TÜRK EDEBIYATININ
KAYIP EDEBI DEĞERLERI
Xhemile ABDIU*
Giriş
Bilindiği gibi İstanbul'un fethiyle birlikte Balkan yarımadası,
Osmanlı fütuhatında odak noktası haline geldi. Hemen hemen tüm
Balkan yarımadasında, Osmanlı idaresinde yapılan tarihsel gelişmeler
ve değişikliklere parelel olarak bölge halklarında da kültür, eğitim, dil
ve gelenek gibi sahalarda değişiklikler ve etkileşimler göründü. Bu
topraklarda Osmanlılar, cami, türbe, köprü, kervansaray, hamamlar gibi
birçok mimari eserler inşa ettiler. Sanatın türleri, kısa süre içerisinde
Balkan ülkelerine yayıldı. Hızlı bir şekilde ticaret ve ekonomi gelişti.
Balkan ülkelerinde İslam'ı kabul ettikten sonra Türkçe yaygınlık
kazandı ve onun aracılığıyla Arapça ve Farsça unsurlar Arnavutçaya
girdi.
Başlangıçta bu, sadece bir kültür ve bir medeniyetin dile etkisiydi
ve Balkan toplumlarına yeni kavramlar getirmekteydi. Dille başlayan
ilk etkileşim, kültür, gelenek ve edebiyatla devam etti. Devrinin en
yüksek medeniyeti olan Osmanlı İmparatorluğu, Balkan toplumlarında
sosyal ve manevi hayatı etkileyen çok zengin bir miras bıraktı.
Balkanlara geldiklerinde şehir ve köylere yerleştirilen Osmanlılar; dil,
edebiyat, gelenek ve göreneklerini korumak için çaba gösterdiler.
Osmanlıların yerleştiği bölgelerde önce Türk ve ardından Arap ve Fars
sözlü halk edebiyatının en güzel örnekleri gözlenmektedir. Öncelikle
askeri kışlalarda makam eşliğinde kendini gösteren bu sözlü edebiyat
kültürü, ardından ev, okul, medrese ve bazı tarıkat evlerine de taşındı.
Bildirimizde üç önemli dönemleri üzerine durmaya çalışacağız.
1. Türk Halk Edebiyatının Arnavut Halk Edebiyatına etkisi; 2. 90'dan
önce Arnavutluk'ta Türk Edebiyatına yaklaşımı, onun bilinmesi ve
çevrilmesi; 3. 90'dan sonra Arnavutluk'ta Türk Edebiyatının çevrilmesi.
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1. Türk Halk Edebiyatının Arnavut Halk Edebiyatına etkisi
Türk halk edebiyatının türleri ve ondan daha az ölçüde Arap ve
Fars edebiyatının türleri bugün, birtakım küçük değişikliklerle birlikte,
miras olarak halen yaşatılmaktadır. Türk halk edebiyatının türleri;
Arnavutlar, Bulgarlar, Boşnaklar, Sırplar, Makedonlar ve Macarların
halk edebiyatlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Sözlü halk edebiyatı
türlerine örnek olarak; maniler, deyimler, atasözleri, masallar ve
ninnileri sıralayabiliriz. Yazılı halk edebiyatında ise koşmalar, varsağı,
semai, ilahi ve divan türleri görülmektedir. Bunların yanı sıra, aşık
edebiyatı da çok önemli bir yer tutmaktadır. Nasreddin Hoca fıkraları,
Köroğlu, Kerem ile Aslı, Aşık Garip masalları aşık edebiyatının en
önemli örneklerindendir.
Arnavut halk edebiyatı; tıpkı Türk halk edebiyatı gibi yüzyıllarca
yoğrulmuş bir sözlü edebiyattır. Doğum, düğün ve ölüm gibi insan
hayatının en önemli gerçekleri hakkında şiirler yazılmıştır. Her millette
görüldüğü gibi Arnavutlar da doğum şarkıları (ninniler), evlilik
şarkıları, düğün ve nişan gibi merasimlerde söylenen şarkılar, ağıtlar,
gurbet şiirleri, aşk şarkıları, yiğitlik, kahramanlık üstüne söylenen
şarkılar, efsaneler, mitolojik ve destansı şarkılar ve atasözlerini,
yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa taşıyarak bugünlere kadar
getirmişlerdir.
Arnavutların ilk sözlü edebiyat örnekleri, putperest dönemdeki
dini yaşama özgü ritüellerdir. Putperest ayinlerde söylenen ‘Motmot’
şarkıları, Bu şarkılar diğer bütün çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan
milletlerin söyledikleri yıllık şarkılar gibi çok eski olup yıllık ürün
kaldırma eğlencelerini konu edinmektedir. Arnavutlar arasında var
olduğuna inanılan doğaüstü güçlerin halk üzerindeki etkilerini
yansıtmaktadır. Bu şarkılar, Arnavutların toplumsal yaşayışlarına ve
dini inanışlarına dair bazı unsurları barındırmaktadır. Hıristiyanlık ve
İslam’ın kabulüyle birlikte Motmot şarkıları ve ayinleri de yeni dinlerin
kurallarına göre değişikliklere uğramışlardır 1
1
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Dini içerikli hikayeler; Arnavut halk edebiyatını oluşturan bir
diğer önemli anlatılardır. Bu alanda daha çok Gjergj Elez Alia, Muji,
Halili, Arnavut Osmani, Musa Arnavuti, Ali Abbas gibi Müslüman
kahramanlar hakkında söylenmiş efsaneler, şiirler, tekkelerde söylenen
nefesler ve ilahiler dikkati çekmektedir. Bu metinlerde, Arnavutlar
arasında meşhur olan şahısların İslami duyarlılıkla ve yeni kimliklerle
efsanevi varlıklarını sürdürmeleri, Türk edebiyatındaki Oğuz Kağan’ın
İslamiyetten sonra Müslümanlaştırılmasına benzemektedir. Bu tür
metinler, Arnavut halkının manevi değişimlerinin izlerini taşıması
açısından önem taşımaktadır.2
Balkan yarımadasının Osmanlı Devleti hakimiyetindeki
müslüman toplumları, eserlerini; Türkçe, Arapça ve Farsçanın yanı sıra
kendi anadillerinde; ancak Arap harflerini kullanarak da yazmışlardır.
XVIII. ve XIX. yüzyıllarda, Arnavutçanın Arap harfli yazılı edebiyatı
bunlara bir örnek teşkil eder. 200 yıllık bir süre zarfında, Müslüman
Arnavutlarca yaratılan ve klasik Türk edebiyatına yakın bir çizgide
oluşturulan bu edebiyat hakkında henüz kayda değer bir çalışma
yapılmamıştır. Robert Elsie, XVII. yüzyılın ortalarında başlayıp XX.
yüzyılın başlarına kadar devam eden bu yazılı edebiyatı, Arnavutçanın
Latinceden kopması kadar mühim bir hadise olarak görür. Arnavut
Edebiyatı araştırmacıları, İslami renkleri taşıması nedeniyle bu
edebiyata daima utançla ve önyargıyla yaklaşmışlar ve “beyteciler”
diye bir adlandırma yoluna gidip görmezden gelmişlerdir. Arap harfli
ilk Arnavutça metinlerin dini muhtevalı oluşu, okumuş, dindar
Arnavutların kendi insanlarına İslam dinini öğretmek amacıyla
Arnavutça yazmayı tercih ettiklerini ortaya çıkarmaktadır.3
Bilindiği üzere Arap harflerle yazılan Arnavut edebiyatı pek
yaygınlık göstermemiş ve sadece el yazmalarla sınırlı kalmıştır. Daha
çok ağızdan ağıza dolaşan ve “Elhamiyado” edebiyatı olarak da bilinen
bu Arap harfli edebi metinler, Arnavut edebiyatında “beyteciler”
edebiyatı adıyla adlandırılmaktadır. Bu edebiyatın en eski eseri; 1724
tarihli, 17 ayetten oluşan “Mucizade” adlı eserdir. Bu edebiyatın önemli
temsilcilerinden biri, Nezim Berati'dir. 1680-1754 yıllar arasında
2
3
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yaşamış olan Berati, Nezim Frakulla adıyla da bilinmektedir. Beratlı
Süleyman Naibi'nin ismini de bu edebiyat dahilinde anmak gerekir.
Naibi, lirik şiirler içeren divanın sahibidir. Bir kısmı bestelenmiş olan
divanında yer alan şiirler günümüzde dahi söylenmektedir. XVIII.
yüzyılda Hasan Zyko Kamberi, Arnavutçada ilk mevlidi kaleme
almıştır. Bu mevlid, 204 beyitten oluşmaktadır. Bir diğer isim; İsmail
Floqi ise Süleyman Çelebi’nin Mevlidini Osmanlıcadan Türkçeye
çevirmiştir. Ali Riza Ulqinaku Arap harfleriyle ‘Tercüme-i Mevlid ala
Lisan-i Arnavud’ (1913) eserini kaleme almış ve bu eser 1925 yılında
İstanbul’da yayılanmıştır. 4
Arnavutluk edebiyatında İslami etki ile oluşan bu 200 yıllık
edebiyatın bilinen diğer eserlerine örnek olarak şunlar gösterilebilir:
Muçizade’nin Arap harfleriyle Arnavutça olarak yazdığı Kaside’si,
Tahir Efendi Popova’nın Arap harfleriyle 1835’te İstanbul'da basılan
ve ilk Arnavutça şiir kitabı olan Vehbiyye’si. Molla Ramazan
İşkodra’nın İlmihal’i, Konsipollü Mehmet Çamı’nın Yusuf ile
Züleyha’sı ve Sahin Fıraşıri’nin Muhtarname’si Arap harfleriyle
Arnavut dilinde yazılmış diğer eserlerdir. Ayrıca kendi geliştirdiği Arap
yazısıyla Arnavutça bir “Mevlid” yazan Hafız Ali Ulqinaku'yu bu
edebiyatın son temsilcisi olarak anmak mümkündür5.
Arnavut Elhamiyado edebiyatı, Arnavut edebiyatı tarihinde çok
önemli bir yere sahiptir. Osman Myderrizi bu edebiyatı için Arapça bir
makale yazmıştır. Aynı şekilde meşhur oryantalistlerden biri olan
Hasan Kaleshi'nin de konuyla ilgili iki makalesi mevcuttur.
Osman Myderrizi’ye göre Arap harfli Arnavut edebiyatı,
Arnavutluk’ta medreselerin yayılması sayesinde ortaya çıkmıştır. Onun
bu tespiti kesinlikle çok değerlidir, çünkü ilk olarak İslam dinin
yayılması ile ilgili bilgi vermektedir; ikincisi Arnavutların birçoğu
manevi özelliklerine dönüşmüşlerdir. Üçüncüsü İslam eğitimli
aydınların hazırlanması için yaratılmış olan imkanlar XVIII. yüzyılında
4
5

AIITC, Historia e shtetit, shoqwrisw dhe qytetwrimit osman, Tiranw, 2009
(IRCICA, 2001).
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o kadar az değildi, çünkü bu entelektüeller bu okul ve medreselerini
bitirmişlerdi. (Xhiku, 2003: 40)
Milli edebiyatımızın çok önemli bir devresini oluşturan Arnavut
Elhamiyado edebiyatı, bazı araştırmacıların son zamanlarda ortaya
çıkan ilgilerine rağmen hala hak ettiği yeri kazanamamıştır. 6 Mahmud
Hysa’ya göre Arnavut Elhamiyado edebiyatı için hala anakronik bir
tavır söz konusudur ve geçmişten beri Arnavut Elhamiyado edebiyatına
karşı sergilenen adaletsiz tutum, bazı araştırmacıların ısrarlarına
rağmen, hala tam bir şekilde düzeltilememiştir. Bu edebiyatın
sürekliliğini Rönesans başlangıçı ile kesilen geçmişin anakronik
kavramını aşarak başka bir edebi ve tarihsel bağlamda
yerleştirilmelidir. Arnavut Elhamiyado edebiyatı Arnavut edebiyatı
tarihinde hak ettiği yeri almaya değer bir dönemidir.
Birçok araştırmacının görüşünce, XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile
XX. yüzyılın başlangıcı arasında Arnavut Elhamiyado edebiyatının
sanatsal düzeyinde bir artış gözlenmektedir. Bu edebiyatın en iyi
örneklerinde, sanatsal üslubun yanı sıra, ulusal çıkarların
savunulmasına yönelik temalar ve fikirler de dikkati çekmektedir.
Arnavut Elhamiyado edebiyatının gelişimini iki dönemde
incelemek mümkündür: XVIII. yüzyılın sonuna kadar I. dönem ve
XVIII. yüzyılın son çeyreğinden XIX. yüzyıla kadar uzanan II. dönem.
Nezim Frakulla ve Süleyman Naibi ilk dönemin temsilcileri olarak,
Hasan Zyko Kamberi, Mehmet Kyçyku, Tahir Gjakova, Zenel Bastari,
Dalip Frashëri, Jonuz Efendi Sabriu gibi isimler de ikinci dönemin
temsilcileri olarak anılır. Birinci dönemde anakreontik, ikinci dönemde
ise dini konular ağırlıklı olarak işlenmiştir. İkinci dönemde bu
edebiyatın Kosova başta olmak üzere diğer bölgelerde de Hilmi MaliqiRahoveci, Rexhep Voka, Tahir Popova gibi simalar aracılığıyla
yaygınlık kazandığı görülmektedir (Akademia e Shkencave, 1983, 60).
Muharem Hysa’ya göre Arnavut Elhamiyado edebiyatının
bilimsel yaklaşımlara dayanarak ve önyargılardan uzak durarak milli
6

Hysa, Mahmud, Alamiada Shqiptare I, Studime letrare, Logos-A, Shkup,
2000, s. 7
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edebiyatı bağlamında yeni bir analizinin yapılması gerekmektedir. Bu
edebiyat Rönesans dönemi ile bölünmemeli ve milli edebiyata entegre
edilerek ele alınmalıdır (Hysa, 2000: 5-6). Bu araştırmacının
çalışmasında “beyteciler” edebiyatı temsilcilerinin eserlerini yeni bir
yaklaşımla incelenmiş ve Arnavut okurlara, bu eserlerin tematik,
anlamsal, sanatsal ve tipolojik değerleri açıklamıştır. Hysa'ya göre,
Osman Myderrizi’nin eserleri dışında konuyla ilgili ciddi bir çalışma
görülmemektedir.
Mahmud Hysa'nın da belirttiği üzere Şemseddin Sami'nin
Kamusü'l-Alam adlı eserinde "Arnavut Şahsiyetleri"nin anlatıldığı
bölüm; Arnavut Elhamiyado edebiyatının Arnavut kültürüne ve diğer
kültürlere sağladığı katkının bir delili niteliğindedir.
Bilindiği üzere Arnavutluk, Kosova ve Makedonya’da rejimler,
"beyteciler" edebiyatına ideolojik yaklaşmışlar ve bu sahadaki
çalışmaları kendi ideolojilerine göre yürütmüşlerdir. “Beyteciler”
edebiyatını arkaik bir edebiyat olarak kabul eden ve yüzeysel bir
şekilde, sadece birkaç temsilciden söz eden çalışmalar ortaya çıkmıştır.
Bu edebiyatın temsilcileri, belirli bir dini inanca mensup olduklarından,
zamanın rejimince yasaklanmış ayetler bulunabileceği düşüncesiyle
eser merkezli çalışmalar göz ardı edilmiştir. 90’lı yıllarından önceki
edebiyat tarihi çalışmalarında, Arnavut Elhamiyado edebiyatı ya da
“beyteciler” edebiyatına yönelik olarak sadece birkaç şairin ya da
yazarın ismi geçer. Yukarıda belirtilen sınırlamalardan dolayı
“Beyteciler” edebiyatı , edebi akıntıları yansıyan Lamberc ve Çabej
sınıflandırmasında da yer almamış, böylece “Beyteciler” edebiyatı milli
edebiyatından kopuk kalmıştır. Genellikle, mısra şeklinde olan bu
edebiyat sosyal hayatta var olmuş, Rönesans edebiyatını ve Naim
Frasheri, Sami Frasheri, Jani Vreto gibi Rönesans entelektüellerini de
etkilemiştir. Arnavutlar arasında doğan bu edebiyat; temsilcileri ve
temsilcilerinin yarattığı eserler aracılığıyla bu çevreye katkı sağlamıştır.
Bu edebiyat ve onun en önemli temcilcileri için yapılan tüm
değerlendirmeler Rönesans dönemine kadardır. 7

7

Abdiu, Xh, Kadiu, S, Osmanlı döneminde Türk Halk Edebiyatının Arnavut
Halk Edebiyatına etkisi, IJLA,Volume 3/1 Spring 2015.
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Değiştirilmiş Arap alfabesi ile oluşturulan ve sadece mısra
şeklinde yazılmış olan bu edebiyat hakkında en doğru
değerlendirmelerden biri; sanatsal değere sahip olduğunun
belirtilmesidir. Bu edebiyat; eski didaskalik-dini edebiyatın şiirinden
Rönesans edebiyatına geçmede bir köprü vazifesi görmüştür (Hysa,
2000: 15).
Çok erken zamanlara ait ve tamamen edebi eseri olan Nezimi’nin
(1730-35) Divanı ve onun “O shokë, mos na harroni” (Dostlar beni
unutmayın) adlı şiiri Arnavut edebiyatının ilk nostaljik şiiri olma
özelliğine sahiptir. Bunun dışında, Rönesans döneminin nostaljik
şiirlerine örnek olarak Muhamed Kyçyku’nun “Gurbetlitë” (Gurbete
olanlar) ve “Jusufi e Zulejhaja” adlı şiirleri ile Skraparlı Baba Meleq’in
“Shkrepëtin zemra ime” (Kalbim duyurdu) şiirleri gösterilebilinir. Bazı
araştırmacılara göre vatanseverlik duygusu olarak değerlendirilebilen
nostaljik şiir dışında, Arnavut Elhamiyado edebiyatı ya da “beyteciler”
edebiyatında, Rönesans edebiyatının temalarının da ele alındığı
görülmektedir. En önemli temsilcileri arasında Hasan Zyko
Kamberi’dir. Bunun dışında Zef Jubani tarafından “Arnavutluk’un
Anakreontu” ünvanıyla anılan Mulla Hysen Dobraci ve Buşatlıların
şöhretini, Tepelenalı Ali Paşa savaşları ve başka tarihsel olaylari
kaleme alan Mulla Sali Pata’dir. 8
90’lardan sonra yapılan araştırmalar, Arnavut Elhamiyado
edebiyatı ya da “beyteciler” edebiyatına dair - rejimden dolayı - daha
önce keşfedilememiş değerleri ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan bu yeni
değerler, araştırmacıları, bu edebiyatın milli edebiyattaki yerini
belirlemek adına ortak çalışmalar yapmaya teşvik etmiştir.
Profesör Ali Xhiku'nun da belirttiği gibi araştırmacıların
gözlemleri yeterli olmadığı için, şimdiye kadar kullanılan “beyteciler”
edebiyatı adlandırmasını kaldırılmak gerekmektedir. Arap alfabesiyle
yazılmış olan edebiyatını genel Arnavut edebiyatından ayırt etmek için,
doğu-islami akışı ve laik edebiyatının başlangıçın donemi olarak
belirlemesi ya da daha doğru bir şekilde doğu-islami akışı ve XVIII.

8
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yüzyılın Arnavut edebiyatındaki laikliğin başlaması
adlandırmasıyla değiştirmek gerekmektedir (Xhiku, 2003: 41)

olarak

“Beyteciler” edebiyatı hakkında daha çok çalışmalar
yapılmaktadır. Bütün eserlerin incelemesiyle bu edebiyat akımı da
Arnavut genel edebiyatında hak ettiği yerini kazanacak ve yeni
araştırmalar sayesinde şimdiye kadar bilinmeyen değerleri de ortaya
çıkacaktır.
2. 90'dan önce Arnavutluk'ta Türk Edebiyatına yaklaşımı
Bilindiği gibi Arnavutluk 90'dan önce kapalı bir ülkeydi.
Arnavutluk'ta 90'dan önce Türk Edebiyatı biliniyordu. Birkaç
yazarların eserleri Türkçeden değil, başka bir dil aracılığıyla Türkçeden
Arnavutçaya çevrilmiştir. Arnavutluk'ta 90'lardan önce Türkçe eserleri
İngilizce, Fransızca ya da Rusça aracılığıyla Türkçeden Arnavutçaya
çevrilmiştir. Çevirilen eserler arasında Namik Kemal, Nazim Hikmet,
Yasar Kemal gibi yazar ve şairleri var. Arnavutluk'ta toplumcu sisteme
uygun olan eserleri okunuyordu.
Kapitalist düzene eleştirileri nedeniyle Türkiye'de zaman zaman
sakıncalı olan Aziz Nesin, Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal gibi
toplumcu yazarların, o yıllarda toplumcu sayılan Arnavutluk'ta el
üstünde tutulması beklenirken, aksine burada da yasaklı olmasına
dikkat çeken Arnavut aydınlar, bu garabetin sırrını, ister kapitalist ister
sosyalist sistem olsun, edebiyatın sınırlara sığmayan özgürlükçü
gücüne bağlamıştır. (Aşan, 2019)
Balkan edebiyatçıları ve aydınlarının istibdat yıllarında Yaşar
Kemal, Nazım Hikmet ve Aziz Nesinlerin özgürlükçü eserleri ile
büyüyüp bilinçlendiklerine dikkat çektiler.
Yüzlerce aydının zindanlarda tutulduğu Enver Hoca döneminde,
Arnavut edebiyatçıların gizlice Yaşar Kemal, Aziz Nesin ve Nazım
Hikmet okumuşlardır ve kitaplarının koğuştan koğuşa bir umut ışığı
gibi elden ele dolaştırılmışlardır.
3. 90'dan sonra Arnavutluk'ta Türk Edebiyatının çevrilmesi
90'dan sonra Arnavutluk'ta Türk Edebiyatının eserleri Türkçeden
Arnvutçaya çevrilmeye başladı. Birçok Arnavut yayın evleri
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Türkiye'nin Tercüme ve Yayıncılık Destek Programı (TEDA) ile
birlikte Türk Edebiyatının eserlerini Arnavut okurlara Arnavuça
sunmuşlardır.
TEDA programı sayesinde bütün Balkan ülkelerinde Türk
Edebiyatının en meşhur eserleri yayımlanmıştır. Türk yazarlarının
eserlerini Arnavut okurları severek okumaktalar.
Arnavutluk Kültür Bakanlığı ve Tiran üniversitesi ile birlikte 31
Mayıs 2013 tarihinde düzenlediğimiz ve gerçekleştirdiğimiz ‘Yaşar
Kemal Edebiyat Buluşması’ edebiyat ve sanat çevrelerinde önemli bir
yankı yaratmıştı. Arnavut akademisyenler, edebiyatseverler, Yaşar
Kemal okurları ve sanat çevrelerinin samimi ilgisiyle gerçekleşen
buluşma, Yaşar Kemal'in Arnavutluk Yazarlar Birliğinin daveti üzerine
1983 yılında Arnavutluk'u ziyaretinde edebiyat söyleşisi yaptığı, o
zamanlar Yazarlar Birliği'nin merkezi iken şimdi Kültür Bakanlığına ait
tarihi binanın aynı salonunda düzenlendi. Yaşar Kemal'in sağlık
nedenleriyle iştirak edenediği konferans sırasında açılan sergide o
zaman Arnavutluk Kültür Bakanı ve Arnavut edebiyatının büyük
isimlerinden Yaşar Kemal'ın yakın dostu Dritero Agolli'nin özel
koleksiyonlarından temin edilen fotoğraf ve belgeler yer aldı. (Aşan,
2019)
Böyle gibi faaliyetlerden dolayı iki kültür arasında dostça
ilişkileri ortaya çıkmaktadır. On iki yıl boyunca yuzlerce Türk
Edebiyatının eserleri Türkçeden Arnavutçaya çevrilmiştir.
Burada birkaç örnek sıralamaya çalışacağız. Örneği: Murat
Gürsoy - Gölgeler ve Hayaller Şehrinde; Oğuz Atay - Korkuyu
beklerken; Ayse Külin - Elveda, Orhan Pamuk - Kırmızı Saçlı Kadın;
Ziya Uşaklıgil - Ask-memnu; Cemil Meriç – Vatan; Seçme
Hikayeler
- Türk Edebiyatından Seçme Hikayeler – TIKA; Aziz
Nesin - Tregime, Globus; Fan Noli Yayınevinin Türk Edebiyatının
Arnvutça yayınladığı bütün eserleri.
Sonuç
Bu üç başlık altında konuyu ele almaya çalıştıgımız gibi Türk
Edebiyatının Balkanlarda önemli bir yeri vardır. Türk Edebiyatı
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Arnavutluk'ta bilinen ve sevilen bir edebiyatıdır. Arnavut okurları Türk
Edebiyatının en önemli eserlerini Arnavutçada okuyabilmektedir.
Balkanlarda ve Arnavutluk'ta Türk Edebiyatı kayıp bir
edebiyatı değil. Aksine Arnavut okurları tarafından sevilen bir
edebiyatıdır.
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RÜSTEMHAN DESTANI HAKKINDA
Jabor ESHONKULOV –Cabbar IŞANLKUL*
Rüstemhan kolları bugüne kadar en çok yayınlanan destanlardan
biridir, ancak yeterince çalışılmamıştır. Bu destan ve masal el
yazmasının birçok versiyonu olmasına rağmen, şimdiye kadar bu
kollardan sadece iki destanı yayınlandı: Rüstemhan ve Muradhan. Bu
nedenle araştırma esas olarak bu iki destan hakkındadır.
Muradhan destanı 1928'de ünlü bahşi Fozil Yuldash oğlundan
Muhammed İsa Ernazar oğlu tarafından yazılmıştır. Bu destan,
Özbekistan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Özbek Dili, Edebiyatı ve
Folkloru Enstitüsü Halk Bilimi Arşivi'nde №-9 envanter numarasıyla
saklanmaktadır. El yazma Arap alfabesine dayalı eski Özbek
alfabesiyle yazılmıştır. Destanın sonunda: Muradhan’ın ilk destanı bitti.
Şair Yuldaş'ın oğlu Fozil, "Ernazar'ın oğlu Muhammed İsa yazmayı
bitirdi" diye yazı var. Eserin toplam hacmi 168 sayfadır.
Fozil Yuldaşoğlu'nun Muradhan destanı bugüne kadar yazılmış
tek versiyonudur.
Rüstemhan kolunun bir sonraki destanı, Fozil Yuldashoğlu,
Rahmatulla Yusufoğlu, Mallavoy Haşimoğlu, Melash Ermatoğlu, Alim
Haqquloğlu, Abdunazar Poyonoğlu gibi bir dizi destan ve peri masalına
sahiptir.
Fozil Yuldashoğlu'nun (1875-1955) Rüstemhan destanının
versiyonu 1937 yılında Semerkant bölgesinin Bulungur semtinde ünlü
halkbilimci Hodi Zarifov tarafından yazılmıştır. El yazması Latin
alfabesinde olup, beşi 20x28, biri 17x22 cm ölçülerinde olmak üzere
altı defterden oluşmaktadır. Manzum şiir sayısı 2093, nesir dizesi sayısı
2060'dır. Fozil Yuldashoğlu'nun bu versiyonu Özbekistan Cumhuriyeti
İlimler Akademisi Özbek Dili, Edebiyatı ve Folklor Enstitüsü
Arşivleri’nde №-12 envanter numarası ile kayıtlıdır.
*

Prof. Dr. Özbekistan Bilimler Akademisi, Taşkent / ÖZBEKİSTAN
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Başka bir seçenek de anlatıcı Rahmatulla Yusuf'un oğluna aittir.
Bu konuda hiçbir bilimsel kaynakta bilgi yoktur. Çünkü Rüstemhan
destanını inceleyen bizden önceki araştırmacılar da destanın bu
versiyonundan habersizdiler.
Yukarıda bahsi geçen folklor arşivinde 1702 envanter
numarasıyla saklanan Rüstemhan destanı, 1975 yılında Semerkant
bölgesinin Koşrabad ilçesine bağlı Karakisa köyünde oturan hikâye
anlatıcısı Rahmatulla Yusufoğlu tarafından yazılmıştır.
Kurgan destancılık geleneklerinin bir takipçisi olan Rahmatulla
Yusufoğlu'nun repertuarından alınan bu yazma, Arap alfabesine dayalı
eski Özbek yazısıyla yazılmış ve toplam 274 sayfa hacmindedir.
Mallavoy Hoşimov'un Rüstemhan destanının uyarlaması 1935
yılında Namangan bölgesinin Kosonsoy ilçesine bağlı Koson köyünden
Büyük Kerimov tarafından yazılmıştır. 13x20 cm ölçülerinde üç
defterde kopyalanan bu destanın nüshası 392 mısra, 608 satır nesir, 135
sayfa Latince imladan oluşmaktadır. Mallavoy Haşim'in bu versiyonu
Özbekistan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Özbek Dili, Edebiyatı ve
Folkloru Enstitüsü Folklor Arşivi'nde 594 envanter numarasıyla
saklanmaktadır.
Halkbilim arşivinde 802 envanter numarasıyla saklanan Bakhshi
Melash Ermatoğlu (1890–1945) versiyonu Boykul Şerbotaev
tarafından 1940 yılında Semerkant bölgesinin Zaamin ilçesinde
kaydedilmiştir. El yazması Latin harfleriyle yazılmış ve 27x36 cm
boyutlarında bir deftere kaydedilmiştir. 38 sayfalık destan, 483 mısra
şiir ve 1026 mısra nesirden oluşmaktadır.
Ünlü Bakhshi Alim Hakkulov'un Rüstemhan destanı, 1962
yılında Semerkant bölgesinin İştikhon ilçesine yapılan bir folklor seferi
sırasında yazılmıştır. Özbekistan Cumhuriyeti İlimler Akademisi
Özbek Dili, Edebiyatı ve Folkloru Enstitüsü Folklor Arşivi'nde bu
versiyonun hem 1552 envanter numaralı sesli versiyonu, hem de
folklorcu Tura Mirzaev'in Kiril alfabesiyle yazılmış bir kopyası
bulunmaktadır. 112 sayfalık bir nüsha, 1.200 satırlık şiir ve nesirden
oluşan 18x22 cm boyutlarında bir deftere kopyalanmıştır.
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Rüstemhan destanı 2013 yılında Taşkent'te Özbekistan halk
Bakhshisi Surkhandarya'dan Abdunazar Poyonov tarafından
yazılmıştır. Bu destanı söylemek vaha destanı geleneğine özgü olmasa
da, Bakhshi bu destanı hocalarından duyduğunu ve bir kitaptan
okuduğunu itiraf eder. Abdunazar Poyonov'un versiyonundaki tüm
olaylar, arsa yönü Fozil Yuldashoğlu versiyonuna benzer bir sırayla
neredeyse birebir tekrarlanıyor.
Abdunazar Bakhshi'nin yorumu iki açıdan dikkate değerdir.
Birincisi, belirli bir bölgeye özgü olmadığı düşünülen destanın
bakhshilerinin icrasında bulunması, vaha yaratıcılarının destan
repertuarının yeniden incelenmesini gerektirir. İkincisi, bakhshinin
kendisinin de kabul ettiği gibi, hem öğretmen geleneğini sürdüren hem
de kitap kullanan bir destan yaratılması, bu son dönem bakhsi
geleneğinin karakteristik bir özelliğidir. Bu sürecin kendisi, diğer
destanlar örneğinde bu durumun daha fazla araştırılması gereğini
vurgulamaktadır. Bu durum, günümüzün yaşanan sürecine ilişkin
algılarımızı netleştirmektedir.
Rayhona Nasrullaeva tarafından Akdarya ilçesinin merkezinde
yaşayan altmış altı yaşındaki Saidamin Zubaev'den Rayhona
Nasrullaeva tarafından yazılan destansı "Rüstemhan "ın bir peri masalı
versiyonu da var. Hikayenin bu versiyonundan, Fozil Yuldash'ın oğlu
tarafından yazılan destan metnindeki olaylarla tamamen aynı olduğu
açıktır. Folklorda, bir destan eserinin hem destansı hem de masal
versiyonunun olması, destan geleneklerinin incelenmesinde önemli bir
olgu olarak hizmet eder.
Hodi Zarifov ve Victor Zhirmunsky, ilk olarak Özbek
Kahramanlık Destanı adlı kitaplarında Rüstemhan kolu ve oyuncuları
hakkında detaylı bilgi veriyor.1 Bu bilginler, Rüstemhan destanını
kahramanlık-romantik bir destan, Muradhan destanını ise tamamen
romantik bir destan örneği olarak kabul ederler. Şimdiye kadar,

1

Jirmunskiy V., Zarifov X. Uzbekskiy geroicheskiy epos. – Moskva: Ogiz,
1947. –S.151–165.
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"Rüstemhan " destanı Muradhan’dan daha fazla incelenmiştir. Elbette
bunun belirli nesnel ve öznel nedenleri var.
Bu noktada kategorizasyon konusuna açıklık getirmek
gerekmektedir. Belirli bir epik kahramanın, onun soyundan gelenlerin
ve yoldaşlarının hikayesini anlatan bir turkum destan. Bir kategoriye ait
destanlar birbirinin devamı olmayıp, bireysel olaylar temelinde
oluşturulabilir. Bu, epik kahramanların ortak özelliği, epik uzay ve
zaman için geçerlidir. Türk halklarının sözlü geleneğinde destansı
eserler kolu yaygındır. Örneğin, "Goroglu" kolu, "Rüstemhan " kolu vb.
Destandaki turkum doğası gereği iki çeşittir.
1. Şecere veya kalıtsal şecere: Böyle bir turkumin eserlerinde
bir neslin ve neslin ortaya çıkması, soyundan sonraki nesillerin kaderine
kadar her şey bağımsız eserlere yansır. Örneğin, "Goroglu" kolları,
Goroglu'nın doğumundan mağaraya kaybolmasına kadar olan dönemi,
kırktan fazla bağımsız destanda çocuklarının hayatlarını yansıtır. Bu
kategorideki destanlar ana fikrin yanı sıra Goroglu, Yunus, Miskol Pari,
Hasankhan, Avazkhan, Ahmed Sardor, Saqibulbul; Chambil şehri,
Girat (Girkok) atı ile birbirine bağlıdır ve mantıksal olarak Goroglu
hanedanının yaşamını tamamen aydınlatan bir dizi oluşturur.
2. Biyografik sınıflandırma: Genellikle soy kollar daha küçük
destanlardan oluşur. Bu tür kollar, kahramanlardan birinin etrafında
gerçekleşir. Örneğin, "Goroglu" turkumi, "Goroglu", "Hasankhan",
"Avazkhan", "Nurali" gibi biyografik türlerden oluşur.
Rüstemhan kolu, Özbek halk destanlarının bu tür dizilerinden
biridir. Bu seride yer alan Rüstemhan destanı Fozil Yuldaşoğlu
tarafından yazılıp yayınlanmıştır. Dizi beş destandan oluşmaktadır
("Sultanhan", Muradhan, "Oftob pari", "Rüstemhan ", "Rüstem'in
yarası").
Muradhan destanı Muradhan'ın bir devlet kuşunun başına
konması, Aktaş halkının kralı olması, güzeller güzeli Orzigul'a aşık
olması, onu araması, Orzigul'u alması ve memleketine geri dönmesi
olaylarını anlatır. Cesaret, vatanseverlik, adalet ve doğruluk fikirleri
Muradhan'da söylenir. Muradhan karısını aramak için bir yolculuğa
çıkarken, baba tarafından büyükanne ve büyükbabasını ve memurlarını
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ülkeyi adaletle yönetmeleri ve dulların durumunu takip etmeleri için
atadı. Bu da halk sanatının demokratik ruhunun destanda daha canlı bir
şekilde ifade edildiğini göstermektedir.
Bu turkumlik de Muradhan tamamen romantik bir destan olarak
yorumlanır ve "Rüstemhan" bir kahramanlık-romantik destan örneği
olarak yorumlanır. Peki bir bakshinin seslendirdiği iki destanın konu
bakımından birbirine yakın olan iki farklı tasnifinin sebepleri nelerdir?
Muradhan destanındaki motifler, esas olarak kahramanın
romantik maceralarına dayanmaktadır. Bir zamanlar babası kralların
soyundan geliyordu ve daha sonra yoksulluk ve geçim içinde yaşayan
Muradhan bir servetle kutsandı ve ülkenin kralı seçildi. Destanda
mutluluk kuşu ile ilişkilendirilen maceralar, tıpkı masallardaki gibi
fantastik öğelerle zengin ve büyüleyici olarak anlatılır. Muradhan'ın ava
çıkması, avlanırken bir çifte aşık olması ve bilmeden onunla evlenmesi
ve çiftin sinirlenmesi bu masalların tipik bir örneğidir. Destanın
mitolojik katmanı eski olmasına rağmen, asıl vurgu Muradhan'ın aşk
ilişkisidir. Bu analiz, romantik destanlara özgü bakşi geleneğinde
mevcut olan saf aşkı, gerçek aşkı yüceltir.
Serinin bir sonraki destanı sayılan Rüstemhan destanı,
kahramanın romantik maceralarını da içinde barındırmaktadır. Ancak
diğer romantik destanlardan farklı olarak burada vurgu aşk ana dalları
değil, Rüstemhan'ın kahramanlık serüvenleri üzerindedir. Bu
kahramanlıklar bize "Alpomish" veya "Goroglu" destanlarını
hatırlatıyor.
Rüstemhan'ın cesareti ve kahramanlığı, annesinin babasının
gönderdiği cellatların elinden kurtulması, devle savaşması, Güneş
Perisi'nin ülkesini tehdit eden ejderhanın yenilmesi ile ilgili sahnelerde
yüceltilir. Tamamen romanik destanlarda romanik maceralara vurgu
yapılırken, bu destanda vurgu, kahramanın cesareti üzerindedir. Bu
nedenle Muradhan ve Rüstemhan destanları motif ve olay örgüsü
bakımından birbirinden farklıdır.
Bazı araştırmacılar, destansı "Rüstemhan"ın olay örgüsünü
Firdevsi'nin "Şahname"siyle birleştirmeye çalışıyor. Doğru, Doğu
halklarında Rüstem kahramanı hakkında birçok efsane var. Bu mitler
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ve efsaneler bir dereceye kadar Şehname'de yansıtılmıştır. Ancak bize
göre Özbek halk destanı "Rüstemhan"ın "Shohnama" ve Rüstemhan
hakkındaki efsane ve mitlerle kesinlikle hiçbir bağlantısı yoktur.
Rüstemhan, hem geleneksel kahramanlığın (Alpomiş kadar
arkaik olmadığı kesin) hem de romantik destanların en güzel
örneklerinden biridir.
Rüstemhan destanı sadece şair Fozil'in eserlerinde değil, çeşitli
motifleri, olay örgüsü yapısı ve yüksek sanatıyla Özbek destanları
arasında da öne çıkmaktadır. Bu destan bu nedenle birçok
araştırmacının ilgisini çekmiştir.
Kidaysh Pokrovskaya ise Moskova merkezli Rüstemhan
kitabının ön sözünde destan ve varyantları hakkında yorum yapıyor.2
Kidaysh Pokrovskaya'nın destanı mümkün olduğunca eksiksiz bir
şekilde yayınlamaya çalışmasına rağmen, hazırladığımız bu mükemmel
varyanttan oldukça farklı olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim bu
baskıda destanın birçok pasajı atlanmış, yanlış okunmuş ve bazı
pasajlar tamamen yanlış çevrilmiştir. Ancak bu yayının Özbek
destanının dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynadığını
söyleyebiliriz. Bilim adamının kendisi ve diğer yazarlar tarafından,
doğrudan "Rüstemhan " destanının analizine yönelik değil, arsa
yapısının özellikleri, diğer destanlarla tipolojik benzerlikleri hakkında
yazılmış makaleler de vardır.3
M. Obidova, "Rüstemhan " kolu destanlarının teması üzerine
tezini savundu. Yazar aynı adı taşıyan bilimsel bir broşür de
yayınlamıştır.4

2

Pokrovskaya K.N. Rustamxan. Uzbekskiy geroicheskiy epos. – Moskva:
Nauka, 1972.

3

Pokrovskaya K.N. Rustamxan. Uzbekskiy geroicheskiy epos. – Moskva:
Nauka, 1972.
Obidova M. «Rustamxon» turkumi dostonlari. –Toshkent: Fan, 1982.

4
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Halid Köroğlu "Özbek Edebiyatı" adlı risalesinde "Alpamış",
"Goroglu", "Kuntuğmuş" destanlarından ve Rüstemhan kolunda yer
alan destanlardan bahseder.5
Araştırmacı A. Gafforova, "Destanda eş anlamlıların kullanımı"
“Rüstemhan” adlı makalesinde, destanın dilsel özelliklerini, eş
anlamlıların metin sanatındaki rolünü tartışmaktadır. 6
Ayrıca farklı yıllarda yayınlanan "Rüstemhan"ın ön sözlerinde
destanın bu özellikleri hakkında yorumlar yapılmıştır.
Rüstemhan'ın destanı İzmir’de Selami Fidakor tarafından
Türkçeye çevrilerek ayrı bir çalışma oluşturulmuştur. Bu çeviri, Özbek
destanlarının Türkiye'ye tanıtılması açısından da önemlidir. Ayrıca bu
tür çalışmalar Özbek ve Türk destanlarını, destan geleneklerini tam
olarak anlama yetenekleri ile dikkat çekmektedir.
Yukarıda belirtildiği gibi, destan birçok farklı yılda yayımlandı.
Yayımlama sürecinin kendisi bize birçok ilginç bilgi veriyor. Destan ilk
olarak 1939 yılında Hodi Zarifov tarafından hazırlanan "Özbek
Folkloru" antolojisine dahil edilmiştir. Bu antolojideki tüm folklor
örnekleri, Hodi Zarifov tarafından seçilmiş ve yayımlanmış Latin
alfabesiyle yazılmıştır. Bu sayıda Rüstemhan destanının büyük bir
kısmı okuyucuların yargısına atıfta bulunur.7
1942 yılında çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden Zafar
Diyar, destanın kısaltılmış bir versiyonunu öğrencilerine sunmuştur. 8

5

Korogli X. Uzbekskaya literatura. – Moskva, 1976. – S. 54– 59.

6

G‘afforova A. «Rustamxon» dostonidan sinonimlarning ishlatilishi . Til va
adabiyot masalalari. Ilmiy to‘plam. –Leninobod, 1964. –S. 123–144.

7

Ozbek Folkloru. Antologiya. – Toşkent: Devlet Oquv-Pedagogik Neşriyatı,
1939. – B. 166-181.
Rustamxon. Doston. Aytuvchi: Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li. Nashrga
tayyorlovchi Zafar Diyor. –Toshkent: badiiy adabiyot, 1942.

8
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Fozil Yuldosh'un oğlunun 1949 tarihli "Seçimi", Bakhshi'nin
diğer eserleriyle birlikte Rüstemhan destanını içerir. 9
1950 ve 1958 yılları arasında Hodi Zarifov, Zaytuna Kerimova,
Khalid Resul ve Mansur Afzalov tarafından birkaç kez yeniden basıldı.
1985 yılında, destan "Rüstemhan ", halkbilimci Malik
Murodov'un ön sözüyle birlikte yeniden yayımlandı. 10
Hem Muradhan hem de Rüstemhan kaç kez yayımlanırsa
yayımlansın, mükemmel baskısı eski Sovyet Dönemi’nde yayınlandı.
Her baskıda, destan, bir veya daha fazla ay kısaltılmış olan el
yazmasının hatalı bir okuması şeklinde yayımlandı. Örneğin sadece bir
örnek:
Halkbilim arşivlerinde saklanan Rüstemhan destanının el
yazması, Sultanhan'ın çocuk sahibi olmadan önceki hayalini şöyle
anlatır:
“Sultanhan dün gece bir rüya gördü. Rüyasında gördüğü
buydu.Allah'ın verdiği bu çocuğunuz Kurudum diyarına giderseniz on
dört yaşında gelirseniz bu çocuk ayakta kalır ya da ölür”.11
Bu rüya motifi, Sultanhan'ın Kurudum krallığına seyahate
çıkmasının ve doğmamış çocuk Rüstem'in sıradan bir çocuk değil,
atalar kültüyle ilişkili ilahi bir çocuk olmasının önemli bir yönüdür.
Destanın o rüyanın saikiyle başladığı ve destanın sonundaki olayların
bu rüyayla bağlantılı olduğu söylenebilir. Ancak Rüstemhan destanının
1965 ve 1985 baskılarında bu neden atlanmıştır. Sonuç olarak,
Sultanhan'ın ayrılma nedenleri belirsizliğini korumaktadır.
Ya da el yazmasında:
9

10

11

Rustamxon. Doston .Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li. Tanlangan asarlar. Nashrga
tayyorlovchi Hodi Zarifov. –Toshkent: badiiy adabiyot, 1949. –B. 286–
290.
Murodov M. Dostonlar guldastasi .Alpomish. Rustamxon. O‘zbek xalq
dostonlari. Jahon bolalar adabiyoti kutubxonasi seriyasi. –Toshkent:
Adabiyot va san’at, 1985. – 3– 7;
Rustamxon . O‘zbek xalq dostonlari. Birinchi jild. Nashrga tayyorlovchi
H.Zarifov.– Toshkent: Fan, 1956.–B.155–232;
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Göremezsin, yalnız olduğunu biliyordum,
Khimchaoyim Huraim'e "Birlikte gidelim kardeşim" deya
soylar.12 İtirazda, "Sarson, sargordan, yani Avvora'nın kız kardeşi gelin,
birlikte ağlayalım" yazıyor.
Destanın 1985 baskısında son mısranın "Gel ahbap, abla, haydi
birlikte ağlayalım" şeklinde verilmiş olması, ayette geçen "ahbap"
kelimesinin anlamını belirsiz bırakmıştır.
Bazen destan yazarken veya yayına hazırlanırken, lehçenin
özelliklerinin ihmal edilmesi nedeniyle metindeki kelimenin yanlış
okunması gibi birçok durumla karşılaşılmaktadır.
Bunun gibi daha birçok örnek var. Diğer destanların baskılarında
da bu tür atlanmış, kısaltılmış, mantıksız bir şekilde düzenlenmiş
pasajlar boldur. Sonuçta, paha biçilmez mülk - halk destanları atalarımızın binlerce yıldır el üstünde tutulan kutsal bir mirasıdır.
Büyük bilginlerin halkın sözlü geleneğini halkın "Altın Beşiği" olarak
adlandırmaları boşuna değildir.
Halk destanlarında her kelime tam bir fikir taşır.
Herhangi bir destanın yayınlanması, onu yayına hazırlayan
kişiden bilgi, seviye ve metin araştırması gerektirir. Bu tür metin
araştırmalarının amacı, destanın gereksinimlerini karşılayabilecek
özgün ve geleneksel bir olay örgüsü sistemi ve kurgusu ile kusursuz bir
yayın için en iyi seçenekleri seçmektir. Metinbilim araştırmalarında,
yazma varyantlarının düzenlenmesi ve sınıflandırılması çok önemlidir.
Destanları yayınlarken, yayın için boş bir sanatsal seçenek
seçmemek, metinleri seçmek önemlidir. Şimdiye kadar ideolojik olarak
atlanmış olan parçaları restore ederek, her baskıyı orijinal el yazması
ile karşılaştırmak gerekmektedir.
El yazmanın şiirsel biçimine ve tonuna özellikle dikkat etmek
gerekmektedir ve yorumlama gerekli olacaktır. Özellikle destanlarda
12

Murodov M. Dostonlar guldastasi .Alpomish. Rustamxon. O‘zbek xalq
dostonlari. Jahon bolalar adabiyoti kutubxonasi seriyasi. –Toshkent:
Adabiyot va san’at, 1985. – 3– 7;
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anlaşılması güç olan, anlamları unutulan ve kullanımdan kalkmış olan
kelime ve deyimler doğru yorumlanmalıdır. Ancak bu tür yorumlarda
hata, karışıklık ve yüzeysellikten kaçınılmalıdır.
Baskının orijinal diline ve üslubuna zarar verilmemeli, nüshanın
tahrir edilmesine izin verilmemelidir. Bu nedenle her destanın diline
dikkat etmek, her mısrayı, her kelimeyi yerine koymak, edebi metnin
tüm özelliklerini tam olarak yansıtmak, özgün, geleneksel yöntemin
ilginç, renkli yönlerini ve ifade kuralları takip etmek gerekir.
Özbek destanlarının örnekleri, dilimizin ağız ve lügatbilimi ile
ilgili birçok değerli kelime ve deyimi içermektedir. Bu kelime ve
deyimlerin genel olarak öğrenilmesi, destanlarımızın dilinin sadece
Özbek Türkçesi için değil, genel olarak Türk dili için de önemlidir.
Halkımızın paha biçilmez bir varlığı olan dilin sözlüğünün
oluşumu ve gelişme ve değişim aşamalarının özelliklerinin
belirlenmesinde, Rüstemhan koluna benzer destansı eserlere özel bir
yer verilir.
Bakshilerimizin eski Türkçe sözlüğü etkin bir şekilde
kullanmaları, her icrada yeni anlamlar keşfetmeleri, epik yaratılış dilini
bilmeden sanatından bahsetmenin mümkün olmadığını göstermektedir.
Kısacası Rüstemhan kolu ile ilgili araştırmalara devam
edilmelidir. Tüm kategoriler: masal ve destan varyantları ayrıca olay
örgüsünün diğer destanlarla karşılaştırılıp incelenmesi, destanın kökeni
ve yaşam yasaları hakkında yeni yorumlara ulaşmamıza izin
vermektedir.
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III. BÖLÜM:
TARİH ARAŞTIRMALARI

Gündüz oturmayıp gece uyumadan
varlığını Türkçenin güçlü yarınlarına adayan “Bilge”ye saygı ile…

TARİHÎ DELVET DİLİNDE KIRIM VE İKTİDAR: KIRIM
YURTINA VE OL TARAFLARGA DAİR BOLGAN
YARLIGLAR VE HATLAR ÖRNEKLEMİ
Özgür Kasım AYDEMİR*

I. Giriş ve Kuramsal Çerçeve:
Dilin yaşam evrenini dilbilgisi değil, dilin beslenmekte olduğu
kültür atmosferi oluşturmaktadır. Bu bağlamda başta “dil yadigârları”
olarak adlandırılan kültür hazineleri olmak üzere her türlü dilsel veri
üzerinde, kültürel bağlamı içerisinde, öncelikle metnin içeriğine
yönelik gerçekleştirilecek olan çalışmalar (özellikle anlambilimsel ve
toplumdilbilimsel çalışmalar), kültür evrenin özelliklerini ve işlevsel dil
birimlerini ortaya koyabilecektir. Aksi takdirde dil yadigârlarımız
ancak dilbilgisel mekanik sistemler evreni olarak algılanabilecektir ki
bu durumun, ilgili eserlerin niteliğinin ortaya konulabilmesi ve
toplumun kültürel devamlılığında bir yol haritası sunulabilmesi adına
eşsiz bir hazinenin gömülmesi ya da göz ardı edilmesi yoluyla
toplumsal belleğin yitimine seyirci kalarak bilimi de bu suça ortak
etmek anlamında değerlendirilebilir. Kültürel kimliğin kurumsallaşmış
kristalleri ise devlet dili içerisinde, resmî dil edimlerinde
yaşatılagelmiştir ki bu bağlamda binlerce yıllık güçlü devlet geleneğine
sahip olan Türk Devleti de zengin verilerini Türkçe ile işlemiştir.
Millî kültür ve düşünce sistematiğinin damıtılmış veri tabanı
olan tarihî, kültürel metinlerin içeriklerine yönelik çözümlemelerde
sığlıktan ve tekrar girdabından kurtulabilmenin yolu kanaatimizce
çağdaş felsefî disiplinleri kullanmaktan geçmektedir. Bu disiplinler
içerisinde “Kültür felsefesi, insanî, insan toplumu ve insanlık ile ilgili
her şeyi konu edinmesiyle konuları sınırlanmış diğer felsefe
disiplinlerinden hem ayrılan hem de bu disiplinlerin tümünü
*
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kucaklayan bir özel konuma sahiptir. Çünkü onun konusu olan ‘kültür’,
özel felsefe disiplinlerinin konuları olan dil, din, bilim, teknik, sanat,
ahlak, devlet, siyaset, estetik vd. bir dizi fenomenden oluşur (Özlem
2008: 152).” Böylelikle evrensel kültür hazinelerinin doğal birleşenleri
niteliğindeki millî düşünce sistemleri, toprak altından muhafazalı bir
sandığa alınmış olacaktır ki o muhafazalı sandıktan çıkarılarak hayata
katılması ise sosyal işlevini kazanmasını oluşturacak bağlamın
inşasıyla, yani yönetimsel iradeye dayalı olarak eğitim, öğretim ve
kültür faaliyetleri ile gerçekleşebilecektir. Kültürün kapsayıcı tavrı
karşısında “O halde kültür nedir? Bu sorunun tek bir yanıtı var galiba.
Üstelik oda soru şeklinde: Ne değil ki? (Erinç 1997: 108)” tanımının
dahi işletildiği böylesine yaygın olmakla birlikte müphem alanın tanımı
üzerinden, bir medeniyet ve düşünce sistemi eleştirisi geliştiren Cemil
Meriç, kendisinden talep edilen kültür tanımına yönelik cevaben;
“Dünyada kültürden daha kaypak bir mefhum
tanımıyorum.
Tahlil edemezsiniz, çünkü unsurları
sonsuz. Tasvir edemezsiniz çünkü bir
yerde durmaz.
Mânâsını kelimelerle belirtmeğe kalkıştınız mı, elinizle
havayı tutmuş gibi olursunuz. Bakarsınız ki her yerde hava
var, ama avuçlarınız bomboş. Gerçekten de, kültür,
Batı’nın düşünce sefaletini belgeleyen kelimelerden biri:
kaypak, karanlık,
samimiyetsiz.
Tarımdan
idmana, balıkçılıktan medeniyete kadar akla
gelen ve
gelmeyen düzinelerce mânâ. Kelime değil bukalemun
(Meriç 2018: 31).”
ifadelerini kullanarak bir anlamda Batı eleştirisinin tarafımızca da
benimsenen dayanaklarından birini inşa etmiştir. Bu geniş zemine sahip
oluşu kültürün bir anlamda küreselleşmeye dayalı etki ve hatta taarruz
aracı olarak konumlanmasını ya da gizli ve/veya açık güç
mücadelelerinin icra edildiği bir sahne işlevi üstlenmesine zemin
oluşturmaktadır. “Kültürle kültür arasındaki çatışma artık basit bir
tanım muharebesi değil, küresel bir savaştır. Yalnızca akademik
politikalarla değil gerçek politikalarla da ilgilidir. (...) Bu, yeni bin yılın
genel dünya siyasetinin bir parçasıdır (Eagleton 2005: 65).” Kendi
kaderine bırakılmayacak kadar önemli bir kavram alanını karşılayan
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olan kültür terimi, Latince kökenlidir. Bu terimin öncü kullanımını
henüz 17. yüzyılda, doğa hukukçusu Alman düşünür Samuel von
Pufendorf (1632-1694) icra etmiştir. Pufendorf’ta ve sonrasında
Immanuel Kant’ta (1724- 1804) doğa dışı (ve hatta kaşıtı) bir bilgi
atmosferine karşılık gelen kültür, bu özelliği ile insanların toplumsal
amaçlarını (rasyonel kılarak) kabul ettirme bilgi bağlamı olarak
tanımlanmıştır.
Bilginin kabul edilme bağlamına dayalı olarak kültür kavram
alanın öncesinde, kabul etme/ettirme istencine dayalı güç mücadelesine
karşılık gelen iktidar ve bilgi kavram alanları bir anlamda öğrenme
kazanımı ve öğretme ürünüdür. Dolayısıyla öğrenim alanı üzerindeki
tahakküm ya da başkaldırı, kültür evreninin sınırlarını değiştirebilecek
ve beraberinde temelini de sarsabilecek bir dil ereğini barındırmaktadır.
Bu mücadele bağlamını da iktidar terimi üzerinden betimleyip
tartışmaya çalışalım. İktidar kavramı, felsefe tarihinin her döneminde
önemli düşünsel cazibe merkezlerinden birisi olmuştur. Bu doğrultuda
iktidar felsefesinin, çalışmaya temel olan yönünün tarihsel arka planını
ana hatlarıyla betimlenmesi yerinde olacaktır. Bu doğrultuda, Michel
Foucault’un iktidar felsefesinin kurgulanabilmesinde modernizmin
sarsıcı eleştirmenliğinin yanı sıra bilgi ile iktidar bağlantısının Avrupalı
öncü kâşiflerinden olan Friedrich Nietzsche’nin (1844-1900) ve
modernitenin özgün muhalifi Theodor W. Adorno’nun (1903- 1969)
önemli düşünsel basamakları oluşturdukları kanısındayız. İktidar
kavramını ele alırken sözlüklerde de belirtildiği üzere salt yöneten,
hükmeden yönüyle değil, yöneten ile yönetilen arasındaki mücadele
yönüyle ele alınması, daha bütünlüklü ve doğru sonuçlara ulaşılmasını
sağlayabilecektir. Çalışmada, örneklem üzerinden çözümlemelerde
bulunulan iktidar felsefesi, bir mücadelenin ürünüdür. “Çalışmanın özü,
iktidar teorisinin yeniden oluşturulmasıdır (Foucault 2003: 110).” diyen
Foucault’un konumladığı iktidar kavramı, çoğu marksist
çözümlemelerdeki algılamadan farklı olarak salt devlet ile sınırlı
tutulmamıştır. Nitekim Foucault’a göre “(…) ilk kavranması gereken
şey, iktidarın yerinin devlet aygıtı olmadığı ve devlet aygıtlarının
dışında, üstünde, yanında çok daha düşük düzeyde işlev gören iktidar
mekanizmalarında değişiklik yapılmadığı takdirde toplumda hiçbir
şeyin değişmeyeceğidir (Foucault 2003: 43).” Bu nedenle iktidar
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yapısında amaçlanan değişiklik, incelenen kurumsal yazışmalardaki
güç ve karşı güç hamleleri üzerinden okunabilmektedir. Foucault
tarafından arkeolojik sözlem çözümlemesi kapsamında değerlendirilen
tarihî metinlere yönelik güç ilişkilerinin analizine dayalı söylem
çalışmalarında tabii ki felsefe temelli ve derinlikli bir bağlam esastır.
“Dili, felsefenin, bilimin ve düşüncenin ayrıcalıklı bir konusu yapmak,
henüz değerini tam anlamıyla kavrayamadığımız bir tutumdur (Kıran
1996: 9).” Eleştirisine hah verip mahal vermeyen bir çalışma
amaçlanmıştır. Bu çalışmanın örnekleminin Kırım özelinde seçilme
gerekçesini ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu eğitim politikalarında
etkin olan coğrafyanın tarihî metinlerindeki iktidar kavram alanının
eğitim odaklı özelliklerinin önemine dayanmaktadır.
Medeniyet dairesine güzide katkılar sunabilmiş olan Kırım
Hanlığı gayet tabii ki bu medeniyetin üretim iklimini muhafaza edecek
gücü de etkin bir şekilde kullanabilmiştir. Öncelikle;
“Kırım hanları ecdadının ‘sağ-kol’ Tatar uruğları
arasındaki itibar ve nüfuzları bu Baştemür Oğlan’dan
gelmektedir. O ve babası Cansa 1395’te, Temür ile
Toktamış muharebelerinde, Toktamış tarafında harp eden
büyük kumandanlar arasında zikredilmişlerdir. Ayrıca
Baştemür Oğlan, 1398’de Edüge Bek
Kırım’ı
işgal
ettikten sonra Temür’e kaçmış ve onun yanında büyük bir
hürmet görmüştür. Ankara savaşında Temür’ün
kumandanlarından biri olarak savaşmış, sonra 1404’te
Semerkand’daki resmî ‘toy’da ve Otrar’da Temür’ün
yanında Çöci Ulusu prenlerinin büyüğü sıfatıyla yer
almıştır (Togan 2019: 496-497).”
Belirtilen mücadele ve devlet geleneği sürecinde en geniş
sınırlarına Altın Orda Devleti’nin dağılma dönemi ile birlikte ulaşan
Kırım Hanlığı 1441 ile 1783 yılları arasında, Kırım ve çevresinde
(Kırım Yarımadası, Taman, Kıpçak ve Kabartay bölgelerinde) hüküm
sürmüştür (Atasoy 2017). Çalışmada, 1520-1742 yılları arasında
oluşturulmuş 378 resmî belge çalışma evreni olarak seçilmiş olup
diplomasi dilini örneklendiren bu metinlerde eğitim ve iktidar kavram
alanı odaklı olarak söylem çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. A. Melek
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Özyetgin, İlyas Kamalov, Hüseyin Feyzhanoğlu ile VelyaminovZernov’un katkıları sonrasında Faysal Okan Atasoy tarafından
hazırlanmış iki ciltlik eser (Atasoy 2017), söylem çözümlemesinin
tatbik edildiği temel kaynak olarak kullanılmıştır. Metinler üzerine ses
bilgisi, biçim bilgisi, üslup bilgisi ve söz varlığı üzerine
gerçekleştirilmiş çok sayıda bilimsel çalışma ile incelenmiş olan
metinler üzerine bir anlamda ilgili dil verisinin ortaya çıkma gerekçesi
olan iktidar kavram alanının özelliklerini -ana hatlarıylabelirleyebilmek adına iktidar felsefesine dayalı söylem çözümlemesinin
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
II. İnceleme ve Değerlendirme:
Kırım’a dair yazılarla başlayan metin sosyal bağlamın inanç ve
değerler evreninin geleneksel formuna uygun olarak ana güç
merkezinden çevreye yönelik bir açılımla başlamaktadır. Bu doğrultuda
besmele, kelime-i tevhid sonrası izzet ve kudret sahibi Mengli Gerey
Han oğlu Muhammed Gerey Han’a yer verilir. Böylelikle iktidar
kavram alanın dinî, metafizik ve tarihî dayankları ile birlikte soy
üzerinden güç aktarımının gerçekleştiği günümüz yöneticisi formu
üzerine söylem işletilmiştir. Tüm bu güç merkezlerinin tezahürü ise
birey, toplum ve onların yaşatılan değerleri birleşeninde, mekânın ve
coğrafyanın vatanlaşmış hâli ile Kırım’da görülebilmektedir. Bu
doğrultu anılan güç merkezlerinin işlevi de âşikârdır. Mekân, coğrafya
kimlik yaşatma işlevini yerine getirerek değer bulup vatan özelliği
taşıyan ve bu yönüyle iktidar uzamını karşılayan bir bağlamı
karşılarken ona belirtilen nitelikleri sağlayan ise bağışlayıcılığı
vurgulanan
Yaradan
ile
onun
öğretilerinin
ilk
aktarıcısı(eğitmeni/öğretmeni) olan Hz. Peygamber ve devlet
tecelligâhındaki yöneticisi olan Gerey Han’dır. Belirtilen söylem
yöneticinin güç dayanakları yanında ana işlevini ve hatta varlık
gerekçesini de karşılamaktadır. Bu işlevsel gerekçenin dünyevî varlık
alanı ise, öğretim ve eğitim üzerinden bilgi formu ile ontolojik evrenini
dil ile inşa etmektedir. Zira kolektif bilincin temelini oluşturan
“anlaşmanın kendisi de bir söz edimidir veya bazı söz edimlerinin icra
edilmesini gerektirir (Searle 2005: 231)”.
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378 belgeden oluşan çalışma evreninde Anlam evreninin
öncelikli mümkün kılınma bağlamı olan vatan gösterileni, yurt
göstereni ile 760 kez, memleket göstereni ile 625 kez, vatan göstereni
ile de bir kez olmak üzere toplamda 1386 geçiş değeriyle karşılanmıştır.
Belirlenen
işletim
sıklığı,
coğrafya
rasyonelliğinden
ve
maddeselliğinden ziyade, memleket/vatan/yurt maneviyatının özgül
ağırlığını ve önceliğini vurgulayan bir veri özelliğine sahiptir.
Mânâyı madde karşısında üstün kılarak coğrafyanı vatan kılan
aslî ve etken unsur, çalışma evrenini oluşturan metnin söyleminde
millet olarak işletilmiştir. Bu doğrultudaki millet adlandırmaları için
kurucu unsur olan Türk/Türük adı 8 kez işletilirken metinlerde boyları
kapsayan özelliği ve birlikteliği bağlamında kullanılmıştır. Bunun
yanında sadece boy adı olarak kullanılan (unvan bildiren kişi adları
haricinde) Tatar 340 kez, Nogay ise 345 kez kullanılmıştır. 685 geçiş
değerine sahip bu Türk boyları bağlam içerisinde birlik ve bütünlüğü
muhafaza eden Türk adının kapsayıcılığı bağlamında kullanılmıştır.
İncelenen metinlerde Türk adlandırması; “Men ulug padşah Canıbek
Gerey Han hazretlerimiz, takı Vezir Abaza Mehemmed Paşa hazretleri
köp Türk askeri birle kelip köp Tatar, Nogay askerimiz birle barıp Leh
kıral vilayetlerin cavlay barur-mız (Atasoy 2017: 177).” sözcesinde,
“… eger Türk sultanının emri de bolsa…(Atasoy 2017: 626).” ifadesi
ile “…ve efendimiz Türk sultanı…(Atasoy 2017: 633).” alıntıları ile
dayanaklandırıldığı üzere Tatar ve Nogay adlandırmaları Türklük
dairesinde maddeye mânâ verme sürecinin şuurlu failleridir.
Çalışma evreninin söyleminde, maddeye mânâ katarak
coğrafyayı vatan kılan milletin kurumsal kimliğinin başındaki devlet
yöneticisinin en önemli vasıflarından birisi “iyilik” kaynağı
olabilmesidir. Öncesinden sonrasına farklı coğrafyalarda hüküm
sürmüş Türk devlet geleneği ile bütünlük arz eden bu içerik Kırım Tatar
metinlerinde bir yönüyle özellikle vurgulanmıştır. Ulu padişahların
karakteristik özelliklerinin “hilesiz iyilik(yakşılık)” sahibi oluşları
incelenen metnin söyleminde açıklıkla ifade edilmiştir.
Yöneticinin halkına, insanlara sağlaması gereken iyiliğin
yanında, kimi yaptırım uygulama iradesinin ise “adalet” üzerine
gerçekleşmesi durumunda, iyiliğe gölge düşürmeyeceği, incelenen
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metinlerde ifade edilmiştir. Nitekim Gerey Han’ın en önemli vasfı olan
âdil sıfatı da, sık kullanımına ve vasfın birlikte kullanıldığı adla
bütünleşmesine dayalı olarak adlaşarak sadece Âdil Geray Han ve Âdil
Geray Sultan kullanımı ile 165 kez işletilmiştir. Adaletin olumlulanarak
toplumsal ve kurumsal yapının en üst temsilcisinde özellikten, niteliğe
ve hatta adına dönüşmesi, bir anlamda metnin söyleminde adaletli
oluşun iktidar kavram alanındaki aslîliğini yansıtmaktadır.
Güç mücadelesine karşılık gelen iktidar felsefesinin
uygulanmasının adalet üzerine nizam bulması Türk devlet geleneği ile
bütünlüklü bir özellik arz etmektedir. Bu bütünlüğün incelenen
metindeki tespit edilmiş varlığının uygulama alanı topyekûn vatandır ki
vatan sınırları içerisinde adaletli tavır ile hakları korunması gereken
belirli bir zümre ya da inanç dairesi mensupları yoktur. Metinde, vatan
üzere konumlandırılan adlandırması ile “Ulug orda ve ulug yurtnın,
taht-ı Kırım’ın ve Deşt-i Kıpçak’nın ve şansız köp çerüvnin ve şagışsız
Nogay’nın Tat bile Tavgaç’nın ve tav ara Çerkeç’nin ulug nure’d-din
sultanı Gazi Gerey Sultan (Atasoy 2017: 327).” ile nâlandırılan Gazi
Gerey Sultan’ın alıntılanan ifade de sorumlu olduğu bir toplumsal yapı
da “tat”lardır. (Tat: Divanü Lügati’t-Türk’teki karşılığı ile “yabancı,
Müslüman olmayan; Farslı, acem” anlamına gelirken metinde de ilk
anlamı olan “yabancı” karşılığında kullanılmıştır.) Dolayısıyla, yabancı
kavram alanının geçerliliği de bu toplumsal katmanın -dahi- huzurlu
kılınma zarureti de iktidar alanın geçerli birleşenleri olarak metnin
söyleminde yer almıştır. Böylelikle, insanı tek tipleştirmemekle birlikte
eşit addederek adalet üzerine koruyup kollayan ve kalkındıran bir ülkü
yönetici profili metnin söyleminde somutlanmıştır. Bu söylem özelliği,
bir anlamda, devlet yapısı altında korunması ve geliştirilmesi
amaçlanan medeniyet tasavvurunu, iktidar göstergesi olarak
yansıtmaktadır.
Han/Sultan, devlet yönetiminde halkının refahı adına güç
ilişkilerini devletin menfaati yönünde kurgulayan bir strateji
izlemektedir. Çalışma evrenini oluşturan metinlerde dil, din farklılıkları
dahi olsa bu yöndeki stratejinin tesisi adına dil kullanımının etkinlikle
işletildiği tespit edilmiştir. Salt bir belagat/retorik unsuru olmasının
ötesinde bilgiyle iktidara tâbiyeti gerçekleştirme aracı olarak dil
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kullanımı üst düzeyde örneklendirilmiştir. “Üst düzey” tespitinin
dayanağı,
metnin
söyleminde
hedeflenen
kazanımların
gerekçelendirilmesinde sunulan kabul edilebilir formda sunulmuş
rasyonel bağlamdır. Böylelikle söylem ve iktidar alanında kuramından
yararlanılan Michel Foucault’un iktidar kavram alanında dile yüklediği
işlevin incelenen söylem yapısında da somutlandığı tespit edilmiştir.
Nitekim, diplomasi dilini de örneklendiren çalışma evrenimizin söylem
özellikleri ile tanıklandığı üzere; “yazı, gösterilen içeriğinden çok
gösterenin kendi doğasına göre düzenlenmiş bir göstergeler oyunudur
(Foucault 2006: 228).” Yine bu bağlamda Foucault; gücü kimin açığa
çıkardığı sorusundan çok söylem içerisinde nasıl açığa çıktığına cevap
aranması gerektiğini belirtmiştir (Foucault 1990: 103). Çalışma
evrenini oluşturan dil edimleri içeriği itibariyle de güç alanını pekiştirip
dâimi kılmak amacına hizmet etmektedir. Bu yönüyle diplomasi dili
olarak Türkçede, incelenen metnin söylemi, dil iktidar alanının inşa
bağlamını oluşturan kurumsal araç olarak uluslararası alanda
konumlanmıştır.
Çalışma evreni içerisinde en sık işletim değerine sahip kelimeler
arasında yer alarak bir anlamda, dil birlikteliğinin oluşum amacına
karşılık gelmektedir. Her ne kadar sert tehditleri de barındırsa muhatabı
asla dışlamaksızın ona özgür iradesi ile hitap ettiği dostluk kapısını
aralık bırakan söylem özelliği çalışma evreninin geneline hakimdir. Bu
doğrultuda 2025 kez işletilen dost kelime tabanı işlevselliği itibariyle
büyük öneme sahiptir. İktidar alanın ve içerisindeki diplomatik dil
kullanımının dostluk ve itimad (Sözcük tabanı, metin içerisinde 88 kez
yinelenmiştir.) üzerine inşa edilirken bir anlamda öznenin özgürlüğü
öncelenmiş olmaktadır. Böylelikle özgür özne üzerinde varlık alanını
inşa eden iktidar için dostluk karar verme gerekçesi değil sadece karar
verme bağlamı niteliğindedir. Nitekim dostluktan öte kardeşlik vurgusu
dahi alınan/alınacak olan kazanımları rasyonellik bağlamında
çıkarmamaktadır. Nihayetinde dostluğun da ilerisi birlikteliği
karşılayan ve 2438 geçiş sayısına sahip olan kardeşlik tabanlı
sözcüklerin kullanım bağlamında dahi salt bu niteliğin getirisi
hedeflenmemekte ya da salt kardeşlik konumlaması bir taahhüdü
zorunlu kılmamaktadır. Dostluk gibi ötesi olan kardeşlik de; yine
sadece uzlaşıya, anlaşmaya, antlaşmaya, ahitleşmeye olanak sağlayan
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bağlam olarak konumlanmıştır. Dolayısıyla yöneticinin anlam ve değer
katıp adalet üzerine koruyup geliştirme kuvvet merkezi duygu evreni
içerisinde değil akıl üzerine, bilişsel yapı odaklı olarak incelenen
metnin söyleminde tespit edilmiştir.
III. Sonuç ve Öneriler:
Türkçenin ve onun inşa bağlamında binlerce yıllık yaşa sahip
olan medeniyet tasavvurunun önemli veri tabanlarından bir tanesi de
devletin uluslararası ilişkilerdeki görünümünü sunan diplomasi dilidir.
Çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda da etkin ve
kurucu rol oynayan kadim Türk yurdu Kırım odağında tarihî dil verileri
bu doğrultuda incelenmiştir. Söylem çözümlemesine tâbi tutularak
incelenip değerlendirilen Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dair Bolgan
Yarlıglar ve Hatlar (1520-1742 Kırım Tatarcasıyla Yarlıklar ve
Mektuplar) başlıklı külliyatın devlet içi ve devletlerarası iktidar kavram
alanına dair zengin bir veri barındırmaktadır.
İlahî kudrete yönelik ön kabulle adalet üzerine tatbik edilen
söylemde madde kaçınılması değil mânâ ile anlamlandırılarak toplum
hayatına dahil edilmesi gereken bir alan olarak sunulmuştur. Bu sürecin
etkin güç kaynağı ulus devlet yapısıyla örtüşen özellikte Türk milleti ve
onun birleşenleri olarak sunulan boylarıdır. Bununla beraber devlet
sorumluluk alanı salt Türklerden oluşmayıp yabancı unsurların da
adalet üzerine devlet sorumluluğu gösterilmesi gereken iktidar alanı
metinlerde olumlulanmıştır. Somut hedeflerin ve karşı hedeflerin akılcı
bir sistem dahilinde söyleme dönüştüğü metinlerde Türkçe, iktidar
alanın inşa ve gelişim evreni işlevine sahiptir. Bilhassa mektupların
kazanım hedeflerine dair rasyonel verileri, karşı tarafın/muhatabının
özgür iradesi ile gerçekleştirme bağlamı oluşturan dil kullanımı
diplomasi dili olarak Türkçenin günümüz kullanımı için dahi yüksek
seviyesini tanıklamaktadır. Bu bağlamda özgür iradesini yansıtabilen
toplumsal öznenin incelenen metnin söyleminde bilişsel seviyesinin de
dil seviyesi ile birlikte yüksek gelişmişlik düzeyine sahip olduğu tespit
edilmiştir.
Son yıllarda bilhassa siyasetname türü özelinde artan söylem ve
iktidar çalışmalarının uluslararası ilişkiler ve diplomasi dili odaklı
olarak yapılabilmesi adına Türkçenin zengin birikiminin yeni bilimsel
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çalışmalar için davetkâr bir özellik arz ettiği tespiti de sonraki
çalışmaların bağlamında yönelik bir öneri olarak sunulmaktadır.
KAYNAKÇA
AKPINAR, Y (haz.). 2017, Gaspıralı Eğitim Yazıları (Usûl-i Cedit
Eğitim Hakkındaki Yazıları, Eserleri), İstanbul: Ötüken Neşriyat.
ATASOY, F. K. (haz.). 2017, Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dair
Bolgan Yarlıglar ve Hatlar (1520-1742 Kırım Tatarcasıyla
Yarlıklar ve Mektuplar), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
AYDEMİR, Ö. K. 2020, Öz Dilbilim, Kültür ve Düşünce Sistemi
Paragidması, Denizli: Boy Yayınları.
DEMİR, N ve GÜL, O. K. 2019, Türklüğe Adanmış Bir Ömür Mustafa
Abdülcemil Kırımoğlu, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
EAGLETON, T. 2005, Kültür Yorumları, Çeviren: Özge Çelik,
İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
ERİNÇ, M. S. 1997, Kültür de Kültür Kültürde Kültür, Cogito Kirlenen
Çağ, 1994 Güz (4. Baskı), S. 2, s. 107-112, İstanbul: Yapı Kredi
Yayınları.
FOUCAULT, M. 1990, Politics Philosophy Culture Interviwes and
Other Writtings 1977-1984, London: Routledge Press.
FOUCAULT, M. 2003, İktidarın Gözü, Çeviren: Işık Ergüden,
İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
FOUCAULT, M. 2006, Sonsuza Giden Dil, Çeviren: Işık Ergüden,
İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
KARATAY, Z. 2019, Kırımoğlu Bir Halkın Mücadelesi, İstanbul: Dinç
Ofset Matbaacılık.
KAŞGARLI M. 2018, Divanü Lügati’t-Türk, Çeviren: Besim Atalay,
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
KIRAN, Z. 1996, Dilbilim Akımları, Ankara: Onur Yayınları.
MERİÇ, C. 2018, Kültürden İrfana, İstanbul: İletişim Yayınları.
262

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

ÖZLEM, D. 2008, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, İstanbul: Remzi
Kitabevi.
ÖZYETGİN, A. M. 1996, Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait
Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslup İncelemesi, Ankara: Türk Dil
Kurumu Yayınları.
ÖZYETGİN, A. M. 2005, Orta Zaman Türk Dili ve Kültürü Üzerine
İncelemeler, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
SEARLE, J. R. 2005, Bilinç ve Dil, Çeviri: Muhittin Macit, Cüneyt
Özpilavcı, İstanbul: Litera Yayıncılık.
TOGAN, A. Z. T. 2019, Umumî Türk Tarihine Giriş, En Eski
Devirlerden 16. Asra Kadar, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları.

263

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARINA KAYNAK OLARAK
PROF. DR. NECATİ DEMİR’İN ESERLERİ
Osman Kubilay GÜL*
GİRİŞ
Türk Dil Kurumu, tarihi; “Toplumları, milletleri, kuruluşları
etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek
anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla
bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti
inceleyen bilim” olarak tanımlamaktadır. Kelime manasının dışında
“Tarih”in kavramsal manası toplumlar için daha büyük anlam ifade
etmektedir.
İnsanlar; yakından uzağa doğru, ailelerinin, yaşadıkları yerlerin,
ülkelerinin ve dünyanın tarihine ilgi duymuşlardır. Bu ilgiyi, geçmişte
yaşananları öğrenerek, mevcut zamanı değerlendirmek ve gelecekte
yapacaklarına ışık tutmak için kullanmak istemişlerdir. Bu nedenle,
tecrübeler bütünü olarak değerlendirebileceğimiz insan yaşantısının
tarih sayesinde daha kolaylaştığını söylemek yanlış olmayacaktır.
İnsan ve toplum yaşantısında bu kadar önemli bir yere sahip olan
tarihin araştırılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Tarih araştıran tarih yazana
sadık kalmak durumundadır. Tarih sahnesinden çekilmiş devletler ve
şahsiyetlerin araştırmalarının aslına sadık kalınmadan yapılması hem
tarihe hem de tarihçiliğe ihanet olarak kabul edilmelidir.”
Tarihin en önemli sorunlarından birisi de tarihi kayıtların az
olduğu dönemler ile ilgili yapılan araştırmalardır. Yakın tarihimiz için
kullanılan belgeler yahut sözlü kaynakların bu dönem için kullanılması
mümkün değildir. Bu da dönem üzerine çalışan araştırmacıların işlerini
zorlaştırdığı gibi herhangi bir yakın tarihle ilgili çalışan araştırmacıdan
daha titiz davranmalarını gerektirmektedir.
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Tarihçilik, mevcut bilgiler üzerinden giderek olaylar ve olgular
üzerine yorum yapmaktan ibaret kalmamalıdır. Tarihçi, çalışma konusu
üzerinde var olan bilgilere şüpheci yaklaşmalı ve genel geçer
kavramları doğrudan kabul ederek üzerine kendi eserini inşa etmekten
kaçınmalıdır. Halihazırda var olan bilgileri kullanmasında bir beis
olmadığı gibi bu bilgilerin doğruluğunu da teyit etmesi yerinde
olacaktır.
Yukarıda bahsedilen hususlar dikkate alındığında, özellikle
İslam Ön
cesi Türk Tarihi araştırmalarının bu kategoride
değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Gerek geniş bir coğrafyaya
yayılmış olmaları gerek göçebe yaşam tarzları gerekse döneme ait yazılı
kaynakların yetersizliği bu konuda araştırma yapan bilim insanlarını
zorlayan hususlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yapılacak
çalışmaların yalnızca belgeler üzerinden yürütülmesi, bazı meselelerin
tam olarak ortaya çıkmasını engellemektedir. Araştırmacılar, bölge
devletlerinin tarihlerinde Türklerin izlerini aramak durumunda kaldığı
gibi alan araştırmaları, sözlü tarih unsurları ve kadim kaynakların
karşılaştırılması ile doğru bilgiye ulaşmaya çalışmaktadır.
Prof. Dr. Necati Demir, Genel Türk Tarihi alanında araştırmalar
yapan önemli Türk bilim insanlarından birisidir. Türk Tarihini
birbirinden ayırmadan her alanda çalışmaları bulunan Demir, kendisine
özgü araştırma yöntemleri ile yeni bilgilere ulaşarak tarihi bilgilerin
yeniden gözden geçirilmesine vesile olduğu gibi, eksik olduğuna
inandığı alanlarla da yayın yaparak Türk bilim hayatına katkı
sağlamaktadır.
Yapılan çalışmada Prof. Dr. Necati Demir’in Türk Dünyası ile
ilgili yaptığı araştırmaların genel bir değerlendirmesi yapılarak yeni
araştırmalara kaynak olarak kullanımı konusunda bilgiler verilmeye
çalışılacaktır.
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Prof. Dr. Necati Demir’in Genel Türk Tarihi ile İlgili Yaptığı
Çalışmalar ve Çalışmaların Değerlendirilmesi
Metot Meselesi
Konuya giriş yapılmadan önce Demir’in araştırma metotlarıyla
ilgili bilgi vermek yerinde olacaktır. Eserleri incelendiğinde Demir’in
eserlerini vermeden önce ciddi bir araştırma yaptığına şahit olmaktayız.
Öncelikli olarak çalışma yapacağı konu ile ilgili literatürde yer alan
bütün eserleri okuyarak işe başlamaktadır. Bu eserlerde yer alan
bilgilere şüpheci bir şekilde yaklaşmakta, bütün eserleri birbirleri ile
karşılaştırmakta ve elde ettiği bilgilerin doğruluğunu tarihi kaynaklarla
teyit etmektedir.
Demir’i pek çok araştırmacından ayıran özelliği ise çalışmasına
konu olan coğrafyaları bizzat ziyaret etmesi ve literatürde yer alan
bilgileri doğrudan yerinde teyit etmeye gayret etmesidir. Bu durum
bilgilerin kafasında tamamen oturmasını sağladığı gibi aklına yatmayan
bilgilerin de aslını araştırması açısından önem taşımaktadır.
Alan araştırmaları sadece coğrafyadan ibaret kalmamaktadır.
Bölgeyi adım adım gezdiği gibi coğrafi isimler, yerleşimler,
yerleşimlerde yaşayan insanların günlük yaşamları, soy ve sülale
lakaplarına varıncaya kadar detaylı bir incelemede bulunarak vereceği
eserle ilgili bilgi toplamaya çalışmaktadır. Bu sayede araştırma konusu
ile ilgili her türlü bilgi kırıntısına ulaşmayı başarmaktadır. Özellikle
bölge insanları ile yaptığı görüşmeler, bölgenin geçmişteki ve
günümüzdeki kültürel bağlarını ortaya çıkarması açısından önem arz
etmektedir.
Çalışma Alanı
Prof. Dr. Necati Demir doktorasını Türk Dili üzerine yapmış ve
doçentliğini de aynı alanda almış olmasına rağmen Türk’e dair her
alana ilgili duymaktadır. Kendisini “Türk Bilim Adamı” olarak
nitelediği için Türk’e dair olan her alanda yayınlar yapmaktadır. 2022
Şubat itibariyle uluslararası hakemli dergilerde 35, ulusal hakemli
dergilerde yayımlanmış 9 makalesi, 132 kitabı, 46 kitap bölümü ve
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uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunulmuş 73 bildirisi
bulunmaktadır.
Bu yayınlar arasında “Türk Dili, Tarih ve Türkçe Eğitimi”
önemli bir yere sahiptir. Çoğunluğu Genel Türk Tarihinde olmak üzere,
10 makale, 42 kitap, 10 kitap bölümü ve 40 bildiri yayımlamıştır.
Demir, kendi çalışmalarının yanında Türk Bilim Dünyası’na
katkı sağlaması amacıyla 2009 yılında Zeıtschrıft Für Dıe Welt Der
Tuerken dergisini çıkarmaya başlamıştır. 2015 yılında ise merkezi
Münih’te (Almanya) bulunan Türklerin Dünyası Enstitüsünü kurmuş
ve dergi enstitüsü bünyesine katılmıştır. Halihazırda enstitünün
başkanlığı ve derginin editörlük görevlerini yürütmektedir.
Enstitü aynı zamanda her yıl “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü”
vererek Türk Dünyasına dair çalışma yapan bilim insanlarını teşvik
etmektedir.
Eserleri
Demir’in tarih alanında verdiği eserleriyle ilgili olarak yukarıda
verilen istatistikte kitapların önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Bu
nedenle araştırmaya konu olarak kitaplar tercih edilmiştir. Diğer
taraftan alanda yazılmış 42 eser mevcuttur. Ayrıca tarih araştırmaları
ile doğrudan alakalı destanlarla ilgili 46 kitap daha bulunmaktadır. Ayrı
ayrı başlıklar altında değerlendirilmesi gereken bu kitaplardan seçilmiş
bazıları
Türk
Tarihi
araştırmalarına
katkısı
açısından
değerlendirilecektir.
1. Tarih Alanında Yazılan Kitaplar
a. Şecere-i Terakime (Türklerin Soy Kütüğü)
Eser, 1664 yılından önce Ebulgazi Bahadır Han tarafından
Çağatay Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Esas konu olarak Oğuz
Türklerinin tarihi hakkında bilgi vermektedir.
Gerek içeriği gerekse Çağatay Türkçesi ile yazılmış olması eseri,
Türk Tarihi ve Türk Dili için ana kaynaklardan biri haline
getirmektedir.
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Demir, eseri Latin harflerine aktararak araştırmacıların hizmetine
sunmuştur. Yukarıda bahsedildiği üzere eser, eski Türkler ve Çağatay
Türkçesi üzerine çalışma yapan araştırmacılar için önemli bir ana
kaynak olarak öne çıkmaktadır.
b. Ulu Han Ata Bitiği
Ulu Han Ata Bitiği, Türklerin ilk babası olarak kabul edilen Ulu
Ay Ata ile ilk Türk annesi Ulu Ay Ana’nın yaradılışlarını
anlatmaktadır. Türklerin kökenine ışık tutan eser, Türklerin dünya
üzerinde yaşamaya nasıl başladıkları ile ilgili de bilgiler içermektedir.
Eserde; Türkler, Oğuz Kağan, Dede Korkut, Ulu Kara Dağ, Ulu
Ay Ata, Ulu Ay Ana, Altın Han, Gümüş Han gibi Türk tarihi, kültürü
ve coğrafyası ile ilgili pek çok konuda bilgiler verilmiştir.
Demir, eseri yayına hazırlarken eserin vücuda getirildiği
coğrafya hakkında da bilgiler paylaşmıştır. Bu durum eserin sadece
işaret ettiği alanın incelenmesinin yanında meydana getirildiği
coğrafyanın
da
algılanmasını
sağlayarak
anlaşılmasını
kolaylaştırmaktadır.
Yukarıda saydığımız özelliklerinden dolayı eser, özellikle Genel
Türk Tarihi araştırmacıları için önemli bir kaynak niteliğindedir.
c. Türk Hakanı Alp Er Tunga
Necati Demir’in, Türk Bilim Dünyasına yaptığı önemli
katkılardan birisi de Alp Er Tunga olmuştur. Demir, kendi gayretleri ile
yürüttüğü alan araştırmaları neticesinde Alp Er Tunga’nın mezarını
Özbekistan’da bulmuştur. Bu durum sadece Türkiye’de değil, bütün
Türk Dünyasında heyecanla karşılanan bir haber olmuştur. Demir’in
çalışmalarından önce literatürde kendisine çok sınırlı bir yer bulmuş
olan Alp Er Tunga, çalışmaları sayesinde tanınır hale gelmiştir.
Türk Hakanı Alp Er Tunga kitabı, dünya üzerinde Alp Er Tunga
ile ilgili yapılmış en kapsamlı çalışma olması açısından ayrı bir önem
arz etmektedir. Gerek bu özelliğinden gerekse Demir’in alan
araştırmaları, destanlar, kadim tarih kitapları ve belgeler kullanarak
ortaya çıkarmış olmasından dolayı kitap, Türk Tarih araştırmacılarının
başvuracakları önemli bir kaynak niteliğindedir.
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d. Hacıemiroğulları Beyliği
Demir’in tarihi literatürde yer alan bilgileri fazlasıyla geliştirdiği
bir diğer çalışması Hacıemiroğlları Beyliği olmuştur. Alan
araştırmalarında elde edilen bulgular, araştırılan dönemde yazılmış
eserler, kronikler ve arşiv belgelerinin kaynak olarak kullanıldığı eser,
literatürde kendisine birkaç kelime ile yer bulabilen beyliği, kitap
konumuna yükseltmiştir.
Çalışma, bölge ile ilgili çalışma yapan araştırmacılar için önemli
bir kaynak durumundadır. Eser aynı zaman tarihi kaynaklar, arşiv
belgeleri, alan araştırması ve tarihi eserlerin birbirini bütünler şekilde
kullanılarak, hakkında çok az bilgi ve belge bulunan bir konunun en
güzel şekilde nasıl açıklanabileceğini göstermesi açısından önemlidir.
Yani eser çalışılan konu kadar takip edilen metot açısından da genç
araştırmacılara öğretici olacak nitelik taşımaktadır.
e. Anadolu’nun Fethi ile İlgili Çalışmaları
Daha önce bahsedildiği üzere Demir’in önemli özelliklerinden
birisi de yaptığı alan araştırmalarıdır. Bu araştırmalar sırasında özellikle
Türk destanlarındaki coğrafi ögeleri iyi analiz ederek bölgenin tarihi alt
yapısı üzerine orijinal ve isabetli çıkarımlarda bulunmaktadır. Bu
nedenle Demir’in alan araştırmaları kendisini olduğu kadar bölge
halkını da heyecanlandırmaktadır.
Yıllar boyunca yapmış olduğu birikimler neticesinde Sivas,
Malatya, Kayseri, Tokat, Çorum, Amasya, Çankırı, Turhal, Zile, Niksar
gibi Anadolu’nun kilit noktaları sayılabilecek yerleşimlerin Türkler
tarafından fethi ve bölgenin Türkleşmesi ile ilgili olarak 9 kitap
yayımlamıştır.
Şehir çalışmalarının yanında bölgelerin tarihi alt yapıları üzerine
de çalışmalar yapan Demir’in Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin
Tarihi Alt Yapısı isimli eseri Genel Kurmay Başkanlığı tarafından
yayımlanmıştır.
Arşiv belgeleri, alan araştırması ve kadim tarihi kaynakların
incelenmesi neticesinde elde edilen bulgularla oluşturulan bu eserler,
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yerel tarih araştırmalarında olduğu gibi Anadolu’nun Türkleşmesi
konusunda çalışma yapan araştırmacılara da ışık tutmaktadır.
f. Türklüğe Adanmış Bir Ömür: Abdulcemil Kırımoğlu
(Mustafa Aga)
Demir’in, Osman Kubilay GÜL ile yapmış olduğu bu çalışma
daha önceki çalışmalarından farklı olarak biyografi şeklinde kaleme
alınmıştır. Kırım Türklüğü ve Türk Dünyası için önemli figürlerden
birisi olan Abdulcemil Kırımoğlu’nun hayatının anlatıldığı eserde
Kırımoğlu ile yapılan mülakat neticesinde elde edilen bilgiler
okuyucular ile paylaşılmıştır.
Kırımoğlu’nun hayatı hakkında bilinmeyen şey pek azdır.
Bununla birlikte eserde Kırımoğlu’nun Rusya ile mücadeleye
hazırlanması, mücadelesi ve ulaştığı sonuçlar kendi anlatımı ile akıcı
bir şekilde anlatılmıştır.
Eser, röportaj dalında çalışma yapmak isteyen genç
araştırmacılar için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Eserin bir diğer
dikkat çekici yanı ise Kırımoğlu’nun nasıl Kırım Türklerinin lideri
haline geldiğinin detaylı bir şekilde işlenmesidir. Bu durum, yabancı
kültürün yağması altında bulunan Türk gençlerinin ülkelerine ve
milletlerine faydalı olmak için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini net bir
şekilde ortaya koymaktadır. Dünya’da olduğu kadar Türkiye’de
tanınmayan Kırımoğlu Türk gençlerine rol model olarak ortaya
çıkarılmıştır.
g. Ankara’da Eski Türk İzleri; Salihler Kaya Resimleri ve
Yazıtları
Demir’in önemli çalışma alanlarından birisi de kaya üstü
resimleridir. Türklerin yazıyı kullanmaya başlamadan önceki
tarihlerinin araştırılmasında kaya üstü resimler önemli bir yer
tutmaktadır. Bu konu üzerinde yapılan araştırmalar, Türklerin tarihini
daha geriye götürdüğü gibi, kültür, sanat ve gündelik hayatları ile ilgili
hayati bilgiler vermektedir.
Kaya üstü resimlerin önemli özelliklerinden birisi de Türklerin
dünya üzerinde yayıldığı noktaların tespitine yardımcı olmasıdır.
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Demir, gerek Türkistan gerekse Anadolu’da yaptığı alan
araştırmalarından pek çok kaya üstü resim bölgesi tespit etmiştir.
Bununla da yetinmeyip bulduğu resimleri dünya literatüründe yer alan
diğer resimler ile karşılaştırarak Türklerin çizmiş olduğu resimlerle
benzerlik ve farklılıklarını tespit etmiş; Türklerin dünya üzerinde
yayıldığı bölgeler hakkında çıkarımlarda bulunmuştur.
Bu eserde Demir, Ankara’da yer alan Salihler kaya resimlerini
inceleyerek Türklere ait olduğunu kesin delillerle ortaya koymuştur. Bu
durum, Atatürk’ün Türk Tarih Tezinde yer alan; Türklerin anayurdunun
Anadolu olduğu tezini güçlendirmiştir. Yani Türklerin Türkistan’dan
önce Anadolu’da yaşadıkları, Anadolu’dan Türkistan’a göç edip
sonrasında da geri geldikleri fikrini bilimsel mecralarda tartışılır hale
gelmesine neden olmuştur.
Yukarıda bahsedilen tartışmalarda bilimsel delil olarak Demir’in
tespit ettiği resimler ve bu resimlerle alakalı olarak yazmış olduğu
eserler gösterilmektedir. Bu durum, Demir’in eserlerinin tarih
araştırmalarında kaynak olarak kullanılmasının net bir örneği olarak
görülmektedir.
2. Destanlar
Demir’in önemli çalışma alanlarından birisi de Türk
Destanlarıdır. Bozkurt ve Ergenekon Destanı, Müseyyep Gazi
Destanı, Dede Korkut Destanı, Danişmend Gazi Destanı, Satuk Buğra
Han Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Saltık Gazi Destanı, Eba
Müslimname ve Battal Gazi Destanı yayınladığı kitaplar arasındadır.
Demir çalışmalarında klasik tercüme işinin yanında tarihle olan
bağlantılarını da ortaya çıkarmak için çaba göstermiştir. Bu bağlamda
kadim kaynaklar, günümüz bilgiler ve destanlarda yer alan bilgilerin
karşılaştırılması ile bazı gölgede kalmış tarihi konulara ışık tutmaya
gayret etmiştir.
Destanlar üzerine yaptığı çalışmaların bir diğer dalı ise coğrafya
üzerinedir. Üz
erine çalıştığı destanların tamamının geçtiği bölgeler
Demir tarafından ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler sırasında yapılan alan
araştırmalarında destanın geçtiği coğrafya tam olarak belirlenmiş,
destanlarda geçen coğrafi bölgeleri tespit edilmiş ve günümüzde gözle
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görülemeyecek durumda olan kaleler, şehirler, mezarlar Demir
tarafından tespit edilerek literatüre kazandırılmıştır.
Demir’in çalışmalarında önemle üzerinde durduğu konu, lazım
olan kadar değil sonuna kadar araştırma meselesi olmuştur. Ona göre
Türk bilim insanlarındaki en önemli eksiklerden birisi, bir konudan
sadece lazım olan kadar çalışma yapılmasıdır. Ona göre, bir konu
araştırılmaya başlandığında, üzerine yapılabilecek bütün çalışmalar
yapılmalıdır. Bu prensibi uyarınca destanları; dil, coğrafya, tarih,
arkeoloji gibi pek çok alanda ana kaynak olarak kullanarak bilim
dünyasına katkı sağlamaktadır.
2. Tarih Alanında Yazdığı Makaleler
Demir’in 2022 yılına kadar olan çalışmaları değerlendirildiğinde
tamamı uluslararası dergilerde yayınlanmış 9 adet makalesi olduğu
görülmektedir. Alan ve konu ayırt etmeksizin, Türk Tarih ve Kültür
dünyasına katkı sağlayacağı her alanda çalışmalar yapmıştır.
Petroglifler, Karadeniz bölgesinin tarihi altyapısı, destanların
tarih bilgisi açısından incelenmesi, Çukurova bölgesindeki Türk varlığı
makalelerine konu olmuştur. Yukarıda bahsettiğimiz gibi kendine has
metodu ile yaptığı araştırmalar neticesinde ortaya koyduğu bilgiler
gerek Türk Dünyasının tarihine, kültürüne ve sanatına katkıda
bulunduğu gibi bu alanlarda çalışma yapacak genç akademisyenler
için de bir yol gösterici niteliği taşımaktadır.
Sonuç Yerine
Lisans öğrenimine başladığı andan itibaren Türk Tarihi ve Türk
Kültürü ile ilgilenmeye başlayan Demir, bu aşkını günümüze kadar
taşımıştır. Hayatındaki öncelik olarak belirlediği akademik
çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
Bu yoğun çalışma temposu içerisinde kendine özgü bir metot
geliştirmiş ve bu metot doğrultusunda yayınlarını Türk milleti ve dünya
ile paylaşmaya devam etmektedir.
Çalışmanın genelinde bahsedildiği üzere Demir’in eserleri Türk
Dünyası açısından önemli birer kaynak olarak literatürde yer
almaktadır. En az bunun kadar değerli olan bir husus da Demir’in
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metodolojisidir. Yüksek enerji ve yoğun çalışma süresi gerektirmesine
rağmen özellikle tarihin karanlıkta kalmış sayfalarını ortaya çıkarma
konusunda kesin sonuçlar verdiği açıktır. Bu nedenle Demir’in eserleri
her boyutuyla incelenmelidir.
Prof. Dr. Necati Demir’e Türk Bilim Dünyasına yaptığı büyük
katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
Prof. Dr. Necati Demir’in Tarih Alanında Yayınlamış
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DEMİR, N. (2020). Yazılı ve sözlü kaynaklara göre Türk ırkının tarih
sahnesine çıkışı. VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları
Sempozyumu, 2(2), 327-341. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
(Yayın No:6825840).
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No:6826381).
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Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın
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Etkinlikleri, 12(1), 131-136. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
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DEMİR, N. (2018). Türk düşünce dünyasında Hint ve Hindistan.
Mahatma Gandhı İnternational Congress on Multidisilinary
Studies, 1, 21-31. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın
No:4704072).
DEMİR, N. ve GÜL, O. K. (2018). Tarihsel süreç içerisinde Rusya’nın
Kırım’a ilgilisi ve Kırım-Tatar Türkleri lideri Abdulcemil
Kırımoğlu’nun Rusya’nın Kırım işgali hakkındaki görüşleri. I.
Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 310-316. (Tam
Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4563626)
DEMİR, N. (2018). Dana Ata ve Dana Ata Oğuznamesi. Uluslararası
Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 2,
403-405.
(Tam
Metin
Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın
No:4704319).
DEMİR, N. (2018). Türk-Hint ilişkilerine kısa bir bakış. Mahatma
Gandhı İnternational Congress on Multidisilinary Studies, 1, 3243. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın
No:4704119).
DEMİR, N. (2018). Bayati’nin Cam-ı Cem-ayn adlı eseri ve Türk tarihi
açısından önemi. XI. Uluslararası Türk Sanatı Tarihi ve Folkloru
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No:4703502) .
DEMİR, N. (2017). Tarih içerisinde Türkçe ve Türk kültürü. XI.
Uluslararası Türk Kültürü ve Sanatı Kültürel Mirasını Koruma,
1, 287-290. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın
No:3839497).
DEMİR, N. (2017). Oğuz-name’ye göre Oğuz Kağan’ın Avrupa’yı
fethi. XI. Uluslararası Türk Kültürü ve Sanatı Külltürel Mirasını
Koruma, 1, 99-104. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın
No:3839719).
DEMİR, N. (2017). Tarih boyunca Türk Japon ilişkileri. Tokyo Submit,
1, 1-14. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın
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DEMİR, N. (2017). Uygur harfli Oğuzname’de tarihi unsurlar. VIII.
Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi, 1, 637643. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3839779).
DEMİR, N. (2017). Danişmend-Name’ye göre Çaka Bey. Uluslararası
Çaka Bey Sempozyumu, 1, 12-13. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
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DEMİR, N. (2016). Türk destanlarına göre Orta Aras Bölgesi. Tarih ve
Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu
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DEMİR, N. (2016). Kazan ilçesine bağlı Peçenek Mahallesi ve tarihi
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DEMİR, N. (2016). Türkçe eserlerde Türk Moğol akrabalığı. X.
International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural
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DEMİR, N. (2016). Saltıkname’de Konya. VI. Uluslararası Türk
Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi, 165-171. (Tam Metin
Bildiri/)(Yayın No:3198986).
DEMİR, N. (2016). Ahmet Yesevi’nin temsilcisi Saltık Gazi’nin
Yesevilik anlayışının evrenselleşemesine katkısı ve günümüze
yansıması. I. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3840313).
DEMİR, N. (2016). Ahmet Yesevi’nin temsilcisi Saltık Gazi’nin
Yesevilik anlayışının evrenselleşmesine katkısı ve günümüze
yansıması. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi (/) (Yayın
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DEMİR, N. (2016). Osmanlı dönemi kaynaklarında Gagavuz Türkleri.
V. International Turkic Art, History and Foklore Congress, 149156. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3198921).
DEMİR, N. (2016). Türk destanlarında Ankara. V. Uluslararası Halk
Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü
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DEMİR, N. (2016). Petroglyphs as a source Of UralAltaic peoples
languagei hstory. First International Scientific Conference, 155161. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:3194651)
DEMİR, N. (2015). Dede Korkut’un Türkiye’deki mirasları. Kitab-ı
Dede Korkut ve Dünya Eposçuluk Enenesi Beynelhalk
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DEMİR, N. (2015). Dede Korkut Destanı’nın Türkiye sınırları
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DEMİR, N. (2015). Merv’den Viyana’ya Oğuz göçü ve Fettahoğulları
örneği. I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu,
10-11. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1789962).
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Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, 1, 177-200. (Tam
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DEMİR, N. (2015). Merv’den Viyana’ya Oğuz göçü ve Fettahoğulları
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DEMİR, N. (2021). Şecere-i Terakime. H Yayınları.
DEMİR, N. (2021). Türk tarihi araştırmaları. Altınordu.
DEMİR, N. (2021). Oğuzname 7 [Kısa metinli Oğuznameler]. H
Yayınları.
DEMİR, N. (2021). Turan hakanı Alp Er Tunga. İnkılap.
DEMİR, N. (2021). Bozkurt ve Ergenekon destanı. Ötüken.
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DEMİR, N. (2021). Oğuzname 4 [Kazan nüshası. H Yayınları.
DEMİR, N. (2021). Oğuzname 6 [Bayatî-Cam-ı Cem-Ayin]. H
Yayınları.
DEMİR, N. (2021). Şecere-i Türk. H Yayınları.
DEMİR, N. (2021). Oğuzname 5 [İngiltere nüshaları]. H Yayınları.
DEMİR, N. (2021). Satuk Buğra Han tezkireleri. H Yayınları.
DEMİR, N. (2021). Tarihi süreç içinde Çamaş. Çamaş Belediyesi.
DEMİR, N. (2021). Oğuzname 2 [Paris nüshası]. H Yayınları.
DEMİR, N. (2020). Ulu Han Ata Bitiği. Ötüken.
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DEMİR, N. (2019). Türklerin Karadeniz seferleri ve Kayseri’nin fethi.
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DEMİR, N. (2018). Türklüğün binlerce yıllık anayasası. Ötüken.
DEMİR, N. (2018). Hacıemiroğulları beyliği. Türk Tarih Kurumu.
DEMİR, N. (2018). Tarihi süreç içinde Karadeniz Bölgesi. Altınordu.
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DEMİR, N. (2016). Ulu Han Ata Bitiği. Ötüken.
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DEMİR, N.(2014). Dil Tarih kültür ve edebiyat araştırmaları II (Ed.) Ü.
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DEMİR, N. (2002). Türkler Ansiklopedisi Hacıemroğulları Beyliği.
(Editör:Hasan Celal Güzel,Kemal Çiçek, Salim Koca). Yeni
Türkiye Yay.
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Oğuznamesi], H Yayınları.
DEMİR, N. (2018). Gagauz Türkleri dil, tarih ve kültürünün temel
kaynakları. (Ed.) G. Aytaş ve A. Uslu Üstte. Prof. Dr. Alemdar
Yalçın armağanı. Akçağ.
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(Ed.) M. Öz ve S. Küçük. Türk tarihçiliğinin asırlık çınarı Halil
İnalcık’a armağan. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
DEMİR, N. (2016). Gaguz Türkleri dil, tarih ve kültürünün temel
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Gaguzlar. Türk Yurdu Yay.
DEMİR, N. (2015). Giriş, Metin. (Ed.) Rekin Ertem. Oğuzname Kazan
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Hazretleri ve Gaza arkadaşları. Dilek Ofset.
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şeceresi ve Anadolu’daki bazı şehirlerin Müslüman Türkler
tarafından fethi. Revak, 83-91. (Ulusal) (Hakemsiz)
DEMİR, N. (1996). Azerbaycan Türkçesinin tarihî geçmişi ve bugünü.
Türk Dünyası Araştırmaları, (105), 173-180.
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DEMİR, N. (2019). 2019’da yayımlanan metinler ışığında Dede Korkut
ve Dede Korkut kitabı. Zeitschrift für die Welt der Türken, 11(2),
7-29.
DEMİR, N. ve ERDEM, M. D.(2006). Türk kültüründe destan ve Battal
Gazi Destanı. Turkish Studies, 1(1), 97-139.
DEMİR, N. (2021). Türk destan edebiyatına muhteşem giriş: Bozkurt
Destanı. VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları
Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
DEMİR, N. (2021). Bozkurt Destanı/Ergenekon Destanı’nın kaynakları
ve metin oluşturma sorunu. 15. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi
ve Folkloru Çevrimiçi Kongresi/Sanat Etkinlikleri (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum).
DEMİR, N. (2021). Türk dünyasının ortak mirası olarak Türk
destanları. V. International World of Turks Symposium of Social
Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
DEMİR, N. (2020). Türk destanlarında demir ve demircilik. 14.
Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma
Sempozyumu, 14(1), 77-83. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
DEMİR, N. (2019). Kaynaklar ışığında Dede Korkut Kitabı’nı yeniden
değerlendirmek. III. International Word of Turks Syposium of
Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
DEMİR, N. (2018). Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan Oğuzlar
Destanı ve bu destanın Türk kültür tarihi açısından önemi. II.
Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 1,
2-13. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
DEMİR, N. (2020). Dede Korkut Destanı’nın Türkmenistan boyları.
Ötüken.
DEMİR, N. (2020). Müseyyeb Gazi Destanı. Ötüken.
DEMİR, N. (2019). Dede Korkut Destanı. (Ed.) A. B. Çalık. Ötüken
Neşriyat.
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DEMİR, N. (2018). Danişmend Gazi Destanı. Niksar Belediyesi.
DEMİR, N. (2018). Danişmend Gazi Destanı, (Ed.) A. B. Çalık. Ötüken
Neşriyat.
DEMİR, N. (2017). Satuk Buğra Han Destanı. Ötüken.
DEMİR, N. (2016). Oğuz Kağan Destanı 2. Ötüken.
DEMİR, N. (2016). Oğuzname İngiltere nüshaları. H yayınları.
DEMİR, N. (2016). Oğuz Kağan Destanı. Ötüken.
DEMİR, N. (2015). Sarı Saltık Gazi. Trakya Üniversitesi Yayını.
DEMİR, N. ve DURSUN, M. (2013). Saltık Gazi Destanı Türkiye
Türkçesi C 3. TİKA- Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği.
DEMİR, N. ve DURSUN, E. M. (2013). Saltık Gazi Destanı Türkiye
Türkçesi C 2. TİKA - Uluslararası Kalkınma İşbirliği Derneği.
DEMİR, N. ve DURSUN, E. M. (2013). Saltık Gazi Destanı Türkiye
Türkçesi C 1. TİKA - Uluslararası Kalkınma İşbirliği Derneği.
DEMİR, N. (2007). Danişmend Gazi Destanı. Hece Yayınevi.
DEMİR, N. (2007). Müseyyeb Gazi Destanı. Hece Yayınları.
DEMİR, N. (2006). Danişmend Gazi Destanı. Hece.
DEMİR, N. (2005). Danişmend Gazi Destanı. Niksar Belediyesi
Yayınları.
DEMİR, N. (2005). Danişmend Gazi Destanı. Niksar Belediyesi
Yayını.
DEMİR, N. (2004). Danişmendname. Akçağ.
DEMİR, N. (2017). Sarı Saltuk Bosnjacı Bosna I Hercegovına. (Ed.)
M. Sedat Sert. Sarı Saltuk. Yunus Emre Enstitüsü.
DEMİR, N.ve ERDEM, M. D. (2013). Saltıkname II Tıpkıbasım.
Uluslarararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği.
DEMİR, N.ve ERDEM, M. D. (2013). Saltıkname I Tıpkıbasım.
Uluslarararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği.
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Türkiye Türkçesi C 2. TİKA- Uluslararası Kakınma ve İşbirliği.
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Yayınları.
DEMİR, N. ve ERDEM, M. D. (2007). Saltık Gazi Destanı Türkiye
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ULUSLARARASI TANINMIŞ BİR ULUSAL KURTULUŞ
HAREKETİ -TMT
Mehmet Şükrü GÜZEL*
INTRODUCTION
The Cyprus conflict celebrates its 71st anniversary in 2019 while
negotiations are still going on between the Turkish and the Greek
Cypriots on a different ground today than when it had first politically
started in 1948. In 1948, Fazıl Küçük, the communal leader of the
Turkish Cypriots, sent a telegram to the president and prime minister of
Turkey on their opposition of the Greek Cypriots policy on Enosis in
the name of self-determination under the British colonial rule. This
telegram was the critical date that is the date of the crystallization of the
conflict on two different approaches on the right to self-determination
of the two communities in the island for the implementation of the
Article 73 of the UN Charter.
The origin of the ongoing conflict is the demand of the Greek
Cypriot`s unification of Cyprus with Greece in the name of right to selfdetermination which had created its counter-argument from the Turkish
Cypriots as their demand for Taksim, partition of the island between the
two communities as two different states at the time of independence
from the colonial administration.
The Greek Cypriots today try to define the conflict as a
belligerency issue against the so-called legal government of Cyprus
after they proposed amendments to the constitution, known as the
“Thirteen Points” that entailed usurping the rights of the Turkish
Cypriots and degrading their equal co-founder status to that of a
minority on the island and at the same time the Greek Cypriots do not
accept the Turkish community's recognized equal right to selfdetermination under Article 73 of the UN Charter within the Cyprus
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Republic in 1960. The Greek Cypriot’s definition of belligerency for
the Turkish Cypriots means illegal use of force under the UN system.
Traditional international law distinguishes between three
categories, or indeed, stages, of challenges to established state authority
as 1. rebellion, 2. insurgency and 3. belligerency. The act of
belligerency is clearly defined in international law pointing out certain
material conditions to be fulfilled first in order for a case of belligerency
to be present; (1) the existence of an armed conflict; (2) occupation by
the insurgents of a significant part of the national territory;(3) an
internal organization exercising sovereignty on that part of territory; (4)
the same organization is keen on conducting the armed conflict in
accordance with International Humanitarian Law; and (5)
circumstances which make it necessary for outside States to define their
attitude by means of recognition of belligerency. A state of belligerency
can only be recognized if the conflict takes on the characteristics of war,
such recognition means simply the recognition of the existence of a war.
However, the recognition of belligerency rarely took place (Jadarian,
2008, p.13-15).
Other than rebellion, insurgency, and belligerency, there exists
another internationally accepted armed conflict with a right to use of
force: the wars of national liberations. Jus ad bellum refers to the
conditions under which States may resort to war or to the use of armed
force in general. The prohibition against the use of force among States
and the exceptions to it, the self-defence and the authorization by the
UN Security Council as set out in the United Nations Charter, are the
core ingredients of Jus ad bellum (ICRC, 2019).
The United Nations defines the struggle to the alien domination,
colonizer and racist states as a right to self-defence under article 51 of
the UN Charter and legitimizes the use of force by the national
liberation movements against the against colonial domination and alien
occupation and against racist regimes in the exercise of their right to
self-determination.
To find a legal solution for the ongoing Cyprus conflict for
decades under the UN Charter, in fact, can be very simple by asking a
very simple question. The question is: “Does the ongoing the military
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resistance of the Turkish community after 1964 against the Greek
Cypriot Government under the definition of Jus ad bellum, that is a legal
right to resort use of force in the UN system?”. If the answer of the
question is yes, than the answer yes leads us to another. The new
question is “Does the military organization of the Turkish Cypriots
under the definition of a national movement or not?”. The answers to
these two questions are the legal solution to the Cyprus conflict under
the UN law system. The answers of these two questions lays on the
legality of the use of force by the Turkish Cypriots before the
establishment of the Cyprus republic during the colonial administration
era.
Before the independence of Cyprus from colonial rule, the two
communities had their own political leaders and military organizations.
Greek Cypriots had military organization EOKA (Ethniki Organosis
Kyprion Agoniston or the National Organisation of Cypriot
Combatants) and the Turkish Cypriots had, Türk Mukavemet Teşkilatı
(TMT). EOKA is defined as a national liberation movement by the
Greek Cypriot government for his military struggle before the
establishment of the Republic of Cyprus. The Greek Cypriot
government defines the resort to use of force of EOKA as Jus ad bellum.
If the Turkish Cypriots military organization TMT, is under the
definition of a national liberation movement, which gives right to use
of force as Jus ad bellum as EOKA before the establishment of the
Cyprus Republic than, there exists no belligerency statue of the Turkish
Cypriots when they first resisted by TMT their inherent right to use of
force for self-defence for protecting the life of their nation when they
resisted the amendments to the constitution known as the “Thirteen
Points” which was the meaning of taking their inalienable right to selfdetermination from them by a racist regime.
This article examines the national liberation movements and the
legality of using force in the first part and examines the decolonization
of Cyprus and the two different national liberation movements in the
second part. In the conclusion, the article is believed to prove that TMT
is a recognized national liberation movement by the constitution of
Cyprus that means that TMT is a recognized national liberation
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movement by the UN when Cyprus was admitted to the UN as a
member state with the constitution, UN recognized the international
legal personality of the Turkish Cypriot as a result of the Jus ad bellum
use of force of TMT.
1. National Liberation Movements
A war of national liberation is an armed conflict contested
between members of a stateless people, or a national liberation
movement seeking their independence, and colonial or occupying
power, or racist regime, controlling the territory for which
independence is sought. The concept was developed during the 20th
century in the context of competition between socialist and capitalist
States and between colonial powers and emerging nationalist
movements (Max Planck Encyclopaedia of Public International Law,
2019). A liberation movement can be understood as a movement asking
for the independence of a particular nation to fight for the right to selfdetermination.
National liberation movements constitute a category of armed
non-state actors that appeared predominantly in the decolonization
period and relate to peoples’ self-determination with their objective
(self-determination), the quality of their constituency (peoples) and the
conduct and/or quality of the opposing government. In essence, national
liberation movements constitute the self-help vehicle of peoples to
achieve
self-determination
(Mastorodimos,
2015,
p.72).
Decolonization concerned territories that are “geographically separate
and distinct ethnically and/or culturally from the state administering it”
and the groups or communities living in these territories.
Wars of national liberation were historically classified by
international law as civil wars but are now regarded as international
armed conflict and therefore regulated as such by international
humanitarian law after the formation of the United Nations
(Mastorodimos, 2015, p.72). A war of national liberation has been
described as: “the armed struggle waged by a people through its
liberation movement against the established government to reach selfdetermination” (Higgins ,2011).
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Recognition of national liberation movements differs
substantially from classic forms of recognition in international law,
although it resembled recognition of the government in line with its
legitimacy or a government-in-exile, in the event of total lack of
territorial control (Mastorodimos, 2015, p.81).
2. Legality of The Use of Force By The National Liberation
Movements
Having declared colonialism illegal and recognized the
legitimacy of armed struggle for national liberation, the question arises
as to the compatibility of this with the relevant provisions of the Charter
denouncing the use of force. First national liberation movements are not
members of the United Nations and it would, therefore, seem that its
provisions prohibiting the use of force do not apply to them. But the
United Nations has an objective personality and its General Assembly
and Security Council are charged with the function of maintaining
world peace and security. Some academicians defines the maintenance
of colonialism as an “'aggressive war”, and comes to the conclusition
that the legality of armed struggle for national liberation would securely
rest on self-defence recognized in Article 51 of the Charter. It is;
however, one thing to say that colonialism and its practice is illegal, and
it is another thing to say its armed support constitutes aggression. In any
event, self-defence as contained in the Charter and in traditional law is
a right appertaining to states and not to quasi-international persons.
Perhaps the illegality of colonialism would provide a legal cover for
states that openly support liberation movements for then, they could
argue that their actions no longer constitute intervention since the
practice of colonialism has been outlawed (Uchegbu, 1977, p.78).
The UN General Assembly was the ideal forum where its
declarations and resolutions supported the military and legal struggles
these peoples were facing. The 1960 Declaration on the Granting of
Independence to Colonial Countries and Peoples endorsed the right to
self-determination of all peoples in order for them to exercise their
sovereignty among the other members of the international community
of States.
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The UN General Assembly itself has tried, since the resolution
1514, to work out “a legal statute” for wars of national liberation,
submitting them to a different discipline from those regulating civil
wars. Numerous resolutions were adopted within the framework of “the
implementation of the Declaration on the granting of independence to
colonial countries and peoples"; their aim was to “legitimize” anticolonial struggles, to legalize aid given to liberation movements by
third States, to provide the so-called freedom-fighters with adequate
protection; this was to be done by requesting the government in power
to comply with humanitarian law including the 1949 Geneva
Conventions. Such resolutions clearly confine the concept of wars of
national liberation to anti-colonial struggles both when the resolutions
concern, implicitly or explicitly, well-defined territories or situations
and when they are drawn up in more general and abstract terms (Olalia,
2019).
The 1965 Declaration of UN on the Inadmissibility of
Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of
Their Independence and Sovereignty (UNGA Resolution 2131)
reiterated the need to eliminate "colonialism in all its forms and
manifestations". The Declaration on Principles of International Law
Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in
Accordance with the Charter of the UN contained in General Assembly
resolution 2625 of October 24, 1970, regonize self-determination as
principle of international law, and it gave rise to a right of peoples and
the corresponding duty of every state to respect it. The Declaration has
been construed to have legalized the use of armed means to asserting
the right to self-determination. The "forcible action" which is prohibited
under Article 2(4) of the Charter comprehends the use of force by
colonial governments to deny a people of their right to selfdetermination. The wording of the Declaration has been interpreted to
exclude the armed means ascertaining the right to self-determination
from the general prohibition on the use of force. In short, the Charter
proscribes the forcible denial but permits the forcible assertion of the
right to self-determination (Augiling, 1983, p.57-58). Another
significant development based on the 1970 Declaration is the
affirmation that liberation movements had locus standi in international
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law and that wars of national liberation were armed conflicts of an
international character (Dabone, 2011, p.402).
Under the 1970 Declaration, a movement representing a people
in their actions against, and resistance to, such forcible action used to
deny them their right to self-determination, are entitled to seek and
receive outside support. Furthermore, third parties who assist such
liberation struggles are not deemed to have breached the duty of nonintervention in the domestic affairs of another state, for such assistance
is precisely in accordance with the purposes and principles of the
Charter itself. The text of the 1970 Declaration shows that both nonintervention and self-determination is enshrined as principles of
international law in the same instrument, such that the exercise of one
cannot possibly be deemed to be in breach of the other co-equal
principle. There is, therefore, a built-in "exception" in favour of selfdetermination. The 1970 Declaration, therefore, implies that such a
movement is capacitated as an international actor to deal directly with
outside states. And, regardless of the 1970 Declaration grants
international locus standi to those movements, at the very least, it
expressly and effectively cracks the protective shell of domestic
jurisdiction. This whole chain of development was recognized by the
International Court of Justice in its dictum in the 1970 Advisory
Opinion on Namibia (Dabone, 2011, p.407) as: “the Court must take
into consideration the changes which have occurred in the supervening
period, and its interpretation cannot- remain unaffected by the
subsequent development of law, through the Charter of the United
Nations and by way of customary law. Moreover, an international
instrument has to be interpreted and applied within the framework of
"the entire legal system prevailing at the time of interpretation"
(Augiling, 1983, p.70).
The Declaration, as it was observed, resolves several intricate
and controversial problems posed by cases of violent selfdetermination, to with: (a) It clearly states that the “forcible action” or
force which is prohibited by Article 2, paragraph 4 of the Charter is not
to be used for the peoples struggling for self-determination but that
which is resorted to by the colonial or alien governments to deny them
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self-determination. (b) Conversely, by armed resistance to forcible
denial of self-determination - by imposing or maintaining by force
colonial or alien domination - is legitimate under the Charter, according
to the Declaration. (c) The right of liberation movements representing
peoples struggling for self-determination to seek and receive support
and assistance necessarily implies that they have a locus standi in
international law and relations. (d) This right also necessarily implies
that the third States can treat with liberation movements, assist and even
recognize them, without this being considered a premature recognition
or constituting an intervention in the domestic affairs of the colonial or
alien government" (Olalia, 2019).
In 1970, the General Assembly adopted a resolution on the
Programme of Action for the Full Implementation of the Declaration on
the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples
(UNGA Resolution 2621) where it reaffirmed "the inherent right of
colonial peoples to struggle by all necessary means at their disposal
against colonial Powers which suppress their aspiration for freedom and
independence" (Vanhullebusch, 2012-2013, p.8). Resolution 2621
affirmed that all freedom fighters under detention shall be treated in
accordance with the relevant provisions of the Geneva Convention
relating to the Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949.
The UN General Assembly resolution 2649 on “The Importance
of the Universal Realization of the Right of Peoples to SelfDetermination and of the Speedy Granting of Independence to Colonial
Countries and Peoples for the Effective Guarantee and Observance of
Human Rights (1970)” declared that the legitimacy of the struggle of
peoples under colonial and alien domination recognized as the right to
self-determination to restore to themselves by any means at their
disposal. It also allowed these peoples to have recourse to self-defence
under Article 51 of the UN Charter against such forcible actions,
usually under the form of armed aggression by the colonial powers
(Vanhullebusch, 2012-2013, p.8). In resolution 2787 of December 6,
1971, the General Assembly confirmed the legality of the people's
struggle for self-determination. In resolution 3070 of 30 November
1973, the General Assembly categorically affirmed the right to pursue
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self-determination "by all available means, including armed struggle
(Ronzitti,1975, p.198). General Assembly resolution 3103 on the
“Basic Principles of the Legal Status of the Combatants struggling
against Colonial and Alien Domination and Racist Regimes” (1973)
proclaimed that the armed conflicts involving the struggle of peoples
against colonial and alien domination and racist regimes are to be
regarded as international armed conflicts in the sense of the 1949
Geneva Conventions (Augiling, 1983, p.198).
Closer to the end of the decolonization process, in 1973, the
General Assembly adopted a resolution on the Implementation of the
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and
Peoples (UNGS Resolution 3163) where it called for further "moral and
material assistance" to the peoples who were still fighting against
colonialism. In 1977, the General Assembly adopted another resolution
on the Importance of the Universal Realization of the Right of Peoples
to Self-Determination and the Speedy Granting of Independence to
Colonial Countries and Peoples for the Effective Guarantee and
Observance of Human Rights (UNGA Resolution 32/14) where it urged
the international community of States to remain committed to respect
the right of self-determination for the remainder of "oppressed
peoples", such as in South West Africa, Southern Rhodesia, Western
Sahara, and Palestine. All these declarations and resolutions were
constantly reminding the international community of States of the
principle of equal rights and self-determination of all peoples and the
respect they owed to those fundamental principles, which forms the
basis of the international legal and political order (Vanhullebusch,
2012-2013, p.9).
3. Decolonization and The Principle Uti Possidetis
The right to self-determination by the colonial peoples in the
decolonization context, was understood to be realized, against the
former colonial powers within the doctrine of uti possidetis. The
doctrine of uti possidetis which has frozen the colonial boundaries of
the decolonized territories in their process toward independence stood
central in a post-colonial world order as a principal. After
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decolonization, peoples are still able to exercise their self-determination
only internally against their central government.
Similarly, the principle of territorial integrity lies at the basis of
the contemporary international system, which is state oriented. Any
measures, which tend to encourage territorial separation, would be
considered disruptive of the system and therefore unacceptable.
Paragraph 6 of the Declaration on the Granting of Independence to
Colonial Countries and Peoples, considered by most African and Asian
nations "as a document only slightly less sacred than the Charter,”
states: "Any attempts aimed at the partial or total disruption of the
national unity and the territorial integrity of a country is incompatible
with the purposes and principles of the Charter of the United Nations”.
The prohibition on the use of force as contained in Article 2(4) of the
UN Charter and the doctrine of non-intervention could also be invoked
to discourage outside groups from giving assistance to those demanding
secession. Nevertheless, as the subsequent discussion will show, there
are equally persuasive legal prescriptions under which a qualified right
to secede could be considered valid (Nanda, 1981, p.264).
4. Territory and The Peoples
There is no settled definition of the term “people” in international
law. The concept of people in international law has traditionally
referred to the "territorial unit of self-determination." This "whole
people" approach can be seen in the penultimate paragraph on selfdetermination in the UN Declaration on Friendly Relations, referring to
people as "the whole people belonging to a territory."
The people does not necessarily include the whole population of
an existing state. As the Canadian Supreme Court in its Advisory
Opinion on the legality of the (possible) secession of Quebec has put it:
“... the reference to "people" does not necessarily mean the entirety of
a state's population. To restrict the definition of the term to the
population of existing states would render the granting of the right of
self-determination largely duplicative,... and would frustrate its
remedial purpose.” The separation of 'state' (population of the state) and
people raised new and difficult questions: if the people could not be
equated with the population living under the jurisdiction of an existing
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state, how would it then be possible to identify the existence of a people
entitled to self-determination? In international practice, (at least) three
criteria have been suggested to identify “a people”: objective criteria
(common language, culture, history etc.), subjective criteria (the will to
be recognized as a people) and territorial grievances. It goes without
saying that the above-mentioned criteria still leave the precise meaning
of the term “people” uncertain. In the colonial context, this problem
could be “solved” by characterizing the inhabitants of a separate
colonial territory as “a people” entitled to self-determination,
irrespective of the possible ethical and cultural differences between the
groups living on that territory (Werner, 2001, 1975-1976).
5. Self-Determination of Territories Under The Principles Of
Uti Possidetis
The problem is that, during this transition, the United Nations
continued to refer rhetorically to the right of all peoples to selfdetermination when what it really meant was the right of colonial
territories to independence (Hannum, 1998, p.775). A territorial right to
independence for former colonies replaced the nineteenth-century
principle of allowing ethnic, linguistic, or religious groups to form
various kinds of political units that might or might not become
independent states. In the postcolonial period, what I would identify as
the third phase of self-determination, some are attempting to join those
two principles in order to create a new right in international law: the
right of every people - defined ethnically, culturally, or religiously - to
have its own independent state (Hannum, 1998, p.776).
6. The Demand For Enosis And Taksim in Cyprus
Cyprus first came under Britain’s control in 1878 through the
Treaty of Berlin from the Ottoman Empire. When the Ottoman Empire
joined the Central Powers in World War I. Till the World War I, the
peoples living in Cyprus were the citizens of the Ottoman Empire.
Britain formally annexed the island in 1925 and, it became a crown
colony. In 1928, the Cyprus Government staged celebrations on the
island's fiftieth anniversary of English occupation. The GreeksCypriots took no part. The Archbishop of Cyprus Kyrillos III sent a
memorandum to the British Government in which among other things
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he said: "For 50 years we have been kept away from the motherly arms,
we are being kept away even now, despite the unanimous opinion we
expressed many times, on many occasions and in as many ways, to unite
with our Motherland Greece.” The British government officially
refused the request of a Greek Cypriot delegation for union between
Greece and Cyprus in 1929. In 1929 a Cyprus deputation headed by the
Bishop of Kition Nicodemus Mylonas, went to London to petition for
the union of Cyprus with Greece. The Colonial Secretary Lord Passfield
on 28 November stated the following on the issue: "My answer on the
enosis issue cannot but be the same as the one given by successive
Colonial Secretaries to similar demands in the past, that His Majesty's
Government is unable to accede to it. This matter has, in their opinion,
definitely closed and can no longer be usefully discussed” (Varnavas,
2018, p.15-16). Enosis is the movement to secure the political union of
Greece and Cyprus. Origin of the word Enosis comes from modern
from Greek henõsis union, from henoun to unite, and from hen-, heis
one.
Enosis agitation against the British first became violent in 1931.
In October 1931, colony government attempts to balance the budget and
revamp the education system led to disturbances, a refusal to pay taxes,
and the boycott of British goods by the Greek Cypriots. Greek Cypriots
burned a police car and the governor’s residence. Governor of Cyprus
at the time Sir Ronald Storrs called out the police force and army units
to restore order. Six civilians were killed, thirty were wounded, and four
hundred arrested. Thirty-eight policemen were injured. Several highranking members of the Greek-Cypriot clergy, who were thought to
have been involved in inciting the crowd, were exiled. This display of
force temporarily restored order, but the events of 1931 were a
harbinger of the violence to come. The end of World War II
reinvigorated the enosis movement. In the aftermath of the Second
World War, the Greek Cypriot majority on the island of Cyprus voiced
the desire for enosis in the name of self-determination as written in the
Charter of the UN. Contrary to the aspirations of most colonies, this
claim did not mean independence, but the union of the island with an
already existing state, Greece. While a preponderance of the island’s
Greek Cypriot majority of nearly eighty percent supported becoming
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part of the Greek state, the Turkish Cypriot minority of nearly twenty
percent (a holdover from three centuries of Ottoman control) opposed
it with near unanimity. This fundamental divide pitted Greece and
Turkey against each other (Novo, 2010).
In 1948, the British government offered to give Cyprus a new
constitution with self-administration. It was a kind of genuine
autonomy in favour of Greek Cypriot majority. There was no prospect
of a change in the international status of the island as a British colony.
Nevertheless, it was rejected by both the Turkish and Greek sides.
Greek Cypriots wanted self-determination that is union with Greece,
not self-administration. Turkish Cypriots also opposed to such a
demand. Therefore, the inter-communal struggle was triggered by its
own momentum (Çalışkan, 2019).
The Turkish Cypriots mounted a powerful political campaign.
Turkish Cypriot leadership organized a meeting with 15,000 people,
which made a great impression on the motherland press and youth, to
condemn the rising demand for Enosis on 28 November 1948. Turkish
Cypriots had publicly expressed that they would contest the idea of
Enosis whatever it might cost. Meanwhile, Fazıl Küçük, the communal
leader, sent a telegram to the president and prime minister of Turkey
claiming that:‘‘Fifteen thousand Turkish Cypriots decided unanimously
to reject the Greek demand for the annexation of Cyprus by Greece.
They believed that annexation would result in the annihilation of
Turks’’ (Çalışkan, 2019).
On 5 December of that 1950, the archbishop and the ethnarchy
council took their agenda to the people, announcing a plebiscite on
enosis for the middle of January 1950. Through this plebiscite, GreekCypriots would be given the chance to express openly their unyielding
desire for union with Greece. The plebiscite’s organizers hoped that an
overwhelming “yes” vote would clearly demonstrate the unified desire
of the Greek-Cypriot population to the British government. At the same
time, it was hoped that the result would draw criticism of British
colonialism from all over the world. A communique issued by the
ethnarchy council on 27 January 1950 proudly announced that 215,108
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of the 224,744 Greek-Cypriot voters – almost ninety-six percent – had
signed their names in support of union with Greece (Novo, 2010).
7. Decolonization of Cyprus by The United Nations
On 16 August 1954, Greece requested on the agenda of the UN
General Assembly's ninth session that: "Application, under the auspices
of the United Nations, of the principle of equal rights and selfdetermination of peoples in the case of the population of the Island of
Cyprus". The General Assembly by his resolution 814, as
recommended by First Committee, A/2881, adopted by the Assembly
on 17 December by 50 votes to none, with 8 abstentions that:" The
General Assembly, "Considering that, for the time being, it does not
appear appropriate to adopt a resolution on the question of Cyprus,
"Decides not to consider further the item entitled 'Application, under
the auspices of the United Nations, of the principle of equal rights and
self-determination of peoples in the case of the population of the Island
of Cyprus'" (UN Yearbook 1954, 1955, p.94-96).
One year after, Greece demanded on the tenth session of the UN
General Assembly for the consideration of the decolonization of Cyprus
on more time. The General Committee on 21 September 1955 discussed
the question of the inclusion of the item on the agenda. The Chairman
invited the representatives of Greece and Turkey to participate in the
discussions. The representative of the United Kingdom stated that: “his
Government had invited the Greek and Turkish Governments to a
conference in London to examine the question of Cyprus, despite the
fact that it was exclusively a British responsibility. The conference had
led to no agreement, but the United Kingdom was convinced that a
solution could be worked out if negotiations could be pursued in an
atmosphere free of political activity. The United Nations was not
competent to deal with this matter. Turkey had assigned the island to
Britain in 1878, and British sovereignty over it had been confirmed by
the Lausanne Treaty in 1923 to which Greece was a party. Greece was
now seeking to establish its own sovereignty over Cyprus through a
campaign of incitement to violence and subversion. The United Nations
would be taking a dangerous course if it supported such ambitions.” By
7 votes to 4, with 4 abstentions, the General Committee decided to
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recommend to the General Assembly not to include the decolonization
question of Cyprus oin its agenda. The General Assembly adopted by
28 votes to 22, with 10 abstentions, the recommendation of the General
Committee. No decision was taken in 1955 for the decolonization
question of Cyprus (UN Yearbook, 1955, 1956, p.77-78).
On 13 March 1956, Greece requested the General Assembly to
put the question of decolonization of Cyprus on the agenda of its
eleventh session. In an explanatory memorandum, the Greek
Government ascribed the breakdown of negotiations between the
Governor of Cyprus and the Cypriot leader, Archbishop Makarios, to
the refusal of the United Kingdom Government to recognize the right
of self-determination of the people of Cyprus. On 12 October 1956, the
United Kingdom proposed a new item, entitled "Support from Greece
for terrorism in Cyprus", for the agenda of the eleventh session of the
General Assembly. In an explanatory memorandum, the United
Kingdom charged Greece with inciting and materially supporting
terrorism in the island over a considerable period. It added that by 6
November 1956, terrorist organizations in Cyprus had murdered 196
persons, of whom 114 were Cypriots. The obvious objective of
terrorism was not to secure democracy but to secure the annexation of
Cyprus to Greece by force. This objective had not been disguised by
Athens Radio. The time had thus come for the United Nations to
consider this external attempt to change the status of Cyprus by force
and subversion. On 14 November, the General Assembly considered a
recommendation from its General Committee to merge the Greek and
British complaints into a single item for inclusion on the Assembly's
agenda. The General Assembly by resolution 1013, on 26 February
1957 as recommended by First Committee, A/3559, by 57 votes to 0,
with 1 abstention adopted that: "Having considered the question of
Cyprus, "Believing that the solution of this problem requires an
atmosphere of peace and freedom of expression, "Expresses the earnest
desire that a peaceful, democratic and just solution will be found in
accord with the purposes and principles of the Charter of the United
Nations, and the hope that negotiations will be resumed and continued
to this end." (UN Yearbook 1956, 1957, p.121-124).
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On 12 July 1957, Greece requested that the question of Cyprus
be included oin the agenda of the twelfth session of the General
Assembly under the title "Cyprus: (a) Application, under the auspices
of the United Nations, of the principle of equal rights and selfdetermination of peoples in the case of the population of the island of
Cyprus; (b) Violations of human rights and atrocities by the British
Colonial Administration against the Cyprians". A Greek explanatory
memorandum of 13 September 1957 stated that no progress had been
made since 26 February 1957—the date of the last Assembly resolution
on the Cyprus question (1013 (XI)—towards a solution of the main
problem. The Turkish representative also noted, that the terrorists in
Cyprus, had consistently committed crimes against the Turkish
population, and against Greek Cypriots who opposed annexation by
Greece. The Greek Government's wish to annex Cyprus was expressed
in its first request for United Nations intervention in Cyprus when the
words "union with Greece" and "self-determination" were used
interchangeably. The final goal of Greece obviously remained the total
annexation of Cyprus (UN Yearbook 1957, 1958, p.73-75). During the
debates of the twelfth session of the UN General Assembly, no decision
was adopted on the decolonization problem of Cyprus.
During the year 1958, the question of decolonization of Cyprus
was brought to the attention of the United Nations in various
communications from Greece and Turkey and was again discussed by
the General Assembly at its thirteenth session. On 15 August 1958,
Greece asked that the question of Cyprus to be included in the agenda
of the General Assembly's thirteenth session. On 28 September, the
Assembly decided to include the item on its agenda and referred it to
the First (Political and Security) Committee. The UN General
Assembly adopted resolution 1287, as submitted by Mexico, A/L.252,
without objection, on 5 December 1958, as: "The General Assembly,
"Having considered the question of Cyprus, "Recalling its resolution
1013(XI) of 26 February 1957, "Expresses its confidence that continued
efforts will be made by the parties to reach a peaceful, democratic and
just solution in accordance with the Charter of the United Nations" (UN
Yearbook, 1959, p.72-76).
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With the authorization from the General Assembly by the
resolution 1287, Turkish Prime Minister Menderes and Greek
counterpart Karamanlis met in the Zurich on 5 January 1959 and
formulated the independence of Cyprus without Enosis or Taksim.
After the declaration of a joint notification in 11 February, Turkey
(Prime Minister Menderes), Greece (Prime Minister Karamanlis),
United Kingdom (Prime Minister Macmillan) and leaders of Turkish
and Greek Cypriot communities (Archbishop Makarios III for Greek
Cypriots and Dr. Fazıl Küçük for Turkish Cypriots) met in the
Lancaster House of London on 19 February 1959. The draft version of
the constitution (including the treaty of the establishment , the treaty of
alliance and the treaty of guarantees ) was accepted. On 23 February
1959, the covenant text was published in London, Ankara, Athens, and
Nicosia. The basic standards of the constitution were devolved from
‘‘the European Human Rights Convention of 1950, the Paris Protocol
of 1952’’ and the ‘‘draft Constitution of Lord Radchliffe’’(Çalışkan,
2019). The constitution of Cyprus was one of the most complex ethnoconfessional systems. The Republic of Cyprus emerged as a bicommunal republic where two communities were to be the co-founder
of the state (Adams, 1966, p.481).
The 1960 constitution categorized citizens as Greeks or Turks.
Elected positions were filled by separate elections. Separate
municipalities were established in each town and separate elections
were to be held for all elected public posts. Posts filled by appointment
and promotion, such as the civil service and police, were to be shared
between Greeks and Turks at a ratio of 70 to 30. In the army, this ratio
rose to 60 to 40. The President was designated Greek and the VicePresident Turkish, each elected by their respective community. The
Turkish Cypriot community had veto power in both the executive and
legislative branches of the government. The Turkish-Vice President
could block the decisions of the President whereas, in the House of
Representatives fiscal, municipal and electoral legislation required
separate majorities (Leigh, 1990).
In Article 1 of the 1960 constitution, it is written that: “The State
of Cyprus is an independent and sovereign Republic with a presidential
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regime, the President being Greek and the Vice President being Turk
elected by the Greek and the Turkish Communities of Cyprus
respectively as hereinafter in this Constitution provided.”
Article 1 of the 1960 Constitution is in fact officially the
recognition of the right of the Turkish community to self-determination
which is used in a bi-communal state. The Republic of Cyprus was
established as a bi-communal state based on a partnership between
Turkish Cypriots and Greek Cypriots. Through this compromise,
Cyprus gained its independence, while Britain retained two military
bases on the island. The 1960 Republic of Cyprus recognized the
political equality of Turkish Cypriots and Greek Cypriots as the cofounding partners of the new republic. The Constitution of the Republic
of Cyprus was designed, in effect, as a functional federation. Communal
affairs, such as birth, death, marriage, education, culture, sporting
foundations and associations, some municipal duties as well as taxes,
were managed separately by the respective administrations of each
community. At the international level, the Republic of Cyprus became
a member of the United Nations and maintained one legal personality.
8. Greek Cypriots` National Liberation Movement – Eoka
EOKA (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston or the National
Organisation of Cypriot Combatants), was organized by Colonel
George Grivas, an officer in the Greek army, with the support of
Archbishop Makarios III. In 1950, the political leader of the Greek
Cypriot community was Archbishop Makarios III, the head of the Greek
Orthodox Church on the island. In 1952, during a visit to Athens,
Makarios and a group of like-minded individuals had established the
Liberation Committee. A year later, they swore a binding oath to pursue
Enosis. Makarios automatically became the political leader of this new
underground movement. Its military leader was Colonel George Grivas.
Grivas was born in Cyprus but left to become a regular officer in the
Greek army. He saw an active service against the Turks in Asia Minor
in the early 1920s, and against the Italians and Germans in 1940-41,
before going underground for the remainder of the Axis occupation. At
the end of that period he emerged as the leader of an extreme right-wing
organization, Khi, sometimes also known as the ‘X’ organization, to
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join the fight against the Greek communists. Grivas put his experience
of underground warfare to good use in the cause of Enosis. He visited
Cyprus in July 1951, and again between October 1952 and February
1953. The result was that on his return to Athens he was able to put a
comprehensive plan for an armed insurrection on the island before the
Liberation Committee. Through a combination of wide-scale sabotage
operations supported by guerrilla bands operating in remote locations
in the Troodos Mountains and the Kyrenia range, and riots in the major
towns, he would undermine the prestige of the administration and force
the British to accede to their demands. Makarios was reluctant to
sanction the shedding of blood and hoped that a brief sabotage
campaign would suffice to persuade the British to be more reasonable.
It was only after the Greek government had failed to raise the Cyprus
question at the United Nations in December 1954 that he finally gave
Grivas permission to proceed (French, 2015).
In the first two weeks of October 1954, Archbishop Makarios and
Colonel George Grivas met four times in Athens and exchanged views
on matters relating to the preparation of the revolutionary movement in
Cyprus (Varnavas, 2018, p.40).
Two arms shipments reached the island, the first one in March
1954 and the second one in October from Greece. Grivas himself
returned to the island in November 1954 and began to recruit and train
the men who would conduct the sabotage campaign. Most were young
men, and often teenagers. They were either member of two right-wing
youth organizations sponsored by the Orthodox Church, OHEN
(Orthodox Christian Union of Youth) and PEON (Pan-Cyprian
National Organisation of Youth), or of PEK (Pan-agrarian Union of
Cyprus), the right-wing farmers’ union (Karyos, 2009, p.40).
On 1 April 1955, EOKA opened a campaign against the British
rile in a well-coordinated series of attacks on police, military, and other
government installations in Nicosia, Famagusta, Larnaca, and
Limassol. This resulted in the deaths of over hundred British
servicemen and personnel and Greek Cypriots suspected of
collaboration. EOKA proclaimed that it was acting to induce the British
to grant Enosis, that is union between Cyprus and Greece (French). The
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military campaign of EOKA displayed the characteristics of an urban
guerrilla warfare. The island-wide act of violence including sabotages,
the bombing of public buildings, radio stations, and military
installations, setting up ambushes and assassinations of British, Greek
and Turkish targets were the methods of EOKA (Çalışkan, 2019).
The records of a meeting of historians on the EOKA struggle held
in Nicosia on 15 October 2005 (with the participation of EOKA
veterans) are more specific about the meaning of “self-determination”
amongst the active members of the revolutionary organization. These
interpretations insist that the implementation of self-determination to
Cyprus would lead eventually to national completion and incorporation
of the island to the Greek mainland. For instance, Thassos Sophocleous
(former section-leader of EOKA and President of the Union of EOKA
Fighters-1955-59) considered that after the British would be driven out,
the right of full self-determination would be exercised, leaving the
Greek-Cypriots to choose their desired future, which was union with
Greece. Demos Hatzimiltis (former section-leader of EOKA and
diplomat) added that “Self-determination… for us [the EOKA cadres]
meant Enosis”. Finally, Lucis Avgoustidis (former EOKA fighter,
retired Army officer) offered a slightly different interpretation stating
that the EOKA struggle aimed at the first stage at the liberation of
Cyprus and only eventually at enosis, thus viewing “independence” as
an interim towards the inclusion of Cyprus into the Greek state (Karyos,
2009, p.7).
Nonetheless, EOKA did not use the term Enosis publicly but
instead, replaced it in its political rhetoric with the principle of selfdetermination. The tactical thinking of EOKA in order to make
acceptable to global opinion in the world and not to be seen as a
nineteenth-century-style irredentism, , EOKA asked the right to selfdetermination instead of demanding enosis.
According to the government of the Greek Cypriots, Archbishop
Makarios III was the political leader of the national liberation
movement of the Greek-Cypriots whereas EOKA is accepted as the
military wing of the national liberation movement of the Greek Cypriots
by the Greek Cypriot government.
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9. Turkish Cypriots ` National Liberation Movement -Tmt
In 1957, the TMT, was formed to fight EOKA. In a response to
the growing demand for Enosis, from a number of Turkish Cypriots
who believed that the only way to protect the interests and identity of
the Turkish Cypriot population in the event of enosis would be to divide
the island into a Greek and a Turkish sector, a policy known as Taksim
as a right to self-determination for the Turkish Cypriots.
TMT is an association of self-defence which aims to protect
Turkish Cypriots from the cruelty of Greeks. When EOKA started to
impel their attacks on Turkish Cypriots, they founded different
resistance organizations at different times. Some of these Resistance
organizations are Volkan, Kara Çete, 9 Eylül. bBut these troops were
disorganized and they could not be very efficient. Turkish Resistance
Organization which could unite these disorganized troops was founded.
Turkish Resistance Organization started actual tasks on 1 August 1958.
The duties of the organization were:
1. To protecting the wealth, lives and honour of Turkish Cypriots
and to provide the freedom of the Turkish Cypriots in their
homeland.
2.To resist the attacks of EOKA and beat them.
3.To protect the unity and togetherness of the people of Cyprus
Turks.
4.To sustain the allegiance of Turkish Cypriots and fatherland
Turkey.
TMT is a disciplined organization which was born out of the right
of self-defence. The organization protected the Turkish Cypriots under
very harsh circumstances with the help of Turkish society. As an
outcome of the warrior and organizational side of Turkish society, it did
its best while protecting and giving their lives to Cyprus Turkish society
(Künter, 2019).
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10. Conclusion
The Republic of Cyprus was established as a bi-communal state
based on the partnership between Turkish Cypriots and Greek Cypriots
with the authorization of the UN General Assembly resolution 1287.
With this resolution, the General Assembly of the UN capacitated not
only Turkey, Greece and the United Kingdom for a peaceful solution of
the decolonization problem of Cyprus within the principle of Uti
Possidetis but also the Turkish and Greek Cypriots. The Republic of
Cyprus was established by the signatures of the representatives of
Greek Cypriot and Turkish Cypriot with the three governments.
It was the 1959/1960 Agreement that facilitated independence
from Britain and that gave international legal personality to the Greek
Cypriot community and the Turkish Cypriot community (both were
signatories to the Agreement) as two distinct and equal constituent
peoples (Olgun, 1999).
The international legal personality of the Greek Cypriot
community was achieved according to the Greek Cypriot government
by the Greek Cypriots` national liberation movement EOKA`s use of
force whereas the 1960 Republic of Cyprus recognized the political
equality of Turkish Cypriots and Greek Cypriots as the co-founding
partners of the new republic. The Constitution of the Republic of
Cyprus was designed, as a functional federation and with this
constitution Republic of Cyprus became a member of the UN and the
international legal personality of the Turkish Cypriot community was
recognized by the UN, not as a minority.
The international legal personality of the Turkish Cypriot
community and the legality of the Turkish Cypriots’ national liberation
movement TMT`s Jus ad bellum use of force as well accepted by the
UN when Cyprus became a member of the UN with its bi-communal
constitution.
The Greek Cypriots proposed amendments to the constitution,
known as the Thirteen Points that entailed usurping the rights of Turkish
Cypriots and degrading their equal co-founder status to that of a
minority on the Island. Turkish Cypriots refused the Thirteen Points as
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an obligation to protect their treaty rights of recognized right to selfdetermination and do not recognize the situation created by the abuse
of rights as legal. The international community has an obligation not to
recognize it as lawful within the principle of ex injuria jus non oritur
based on the peremptory norm of self-determination of peoples under
Article 73 of the United Nations Charter, the situation created by the
Greek Cypriots with the amendments to the Constitutional Treaty of 16
August 1960.
The legal solution for the ongoing the Cyprus for decade is
detecting that there exists no belligerency according to the 1960
constitution of Cyprus and the use of force of TMT after 1964 is under
the definition of Jus ad bellum use of force of a national liberation
movement to protect the inalienable right to self-determination of the
Turkish community, recognized by the constitution of Cyprus and the
UN General Assembly resolution 1287 against a racist regime
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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYALİZM DÖNEMİNDE
EĞİTİMİ
Nurten REMZİ*

Deliorman denilen Bulgaristan’ın Kuzaydoğu bölgesinin
tümünde, özellikle Şumnu, Eski Cuma, Razgrad, Silistre, Rusçuk şehir
ve köylerinde ve Rodoplar denilen Bulgaristan’ın Güney bölgesinin
tümünde, özellikle Kırcaali ve Haskova şehir ve köylerinde, bin yıldan
fazladır yoğun Türk halkı oturmaktadır. Bu Türk halkı, beşyüz yıllık
Osmanlı egemenliğinden sonra, yüz elli yıldan beri Bulgar devleti
sınırları içinde Bulgar ve Gagauz, Çingene, Rus, Tatar, Makedon,
Ermeni, Yunan ve başka milli ve etnik azınlıklarla birlikte ortak bir
yaşam sürdürmektedir. Bulgaristan’da oturan azınlıklardan Türklerin
nüfusu en çok olanıdır. Onlardan birçok aydın kişi; araştırma, kayıt,
yayın ve yazdıkları kitap ve makaleler ile kendi çağına tanıklık ederek,
Bulgaristan Türklüğü sorunları, Türklerin insan hakları savunması ve
neticeleri ile ilgili bilgi vermektedir.
Sosyalizm döneminde Türkler, her meslekte çalışmaya hakkı
yoktu. Onlara dokor, avukat, asker, bakan, polis olamaya, hak
verilmezdi. Mozaikçi, asfaltçı, terzi, ayakkabıcı, betoncu, fayansçı,
elektrikçi, kalıpçı, şoför olmak için eğitim kursları açılırdı. Erkekler
yol, tünel, kanal, bina yapan işçi askerden başka hiç bir şey olamazdı.
Kızıl cehennemi Belene Hapishanesi’nde yanıp kavrulan,
Komünist döneminde idam cezası alan öğretmen ve NÜVVAB Okulu
Müdürü Osman Kılıç, “Kader Kurbanı” kitabında “başımdan öyle
olaylar geçti ki, onları yazarken kendime değil, bugün Bulgaristan’da
sayısı milyonları aşan Türk azınlığın perişan halini, feci akıbetini
yazmış oldum. Bulgar hükümetleri, Osmanlı İmparatorluğu’nın
yıkılmasından sonra Bulgaristan toprakları içerisinde, kalan Türkleri
mahvetmek için her çareye başvururlardı. Yapmadıkları ve
yapmayacakları yoktu. Evvela milleti ikiye böldüler: Muhafazakarlar
ve İlericiler, daha doğrusu Hocalar ve Kemalistler” diye yazmaktadır.
*

Araştırmacı, Şumnu Türk Kültür Evi Başkanı Şumnu / BULGARİSTAN
313

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

Bulgaristan’in Türk düşmanliği yaratan milli bayramları ve
aktiviteleri çoktur. Onlardan biri “3 Mart Bayramı”dır. Bu tarihte Aya
Stefanos'ta (San Stefano, şimdi İstanbul'un Yeşilköy mahallesinde)
Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan barış antlaşması,
sözleşmesi imzalanmıştı. 3 Mart, Bulgaristan’da Osmanlı
“köleliğinden” kurtuluş günü olarak, Bulgaristan’ın milli bayramı
olarak kutlanmaktadır, ama bu konuyla ilgili çok tartışmalar vardır.
"Kurtaran Rus çarı”, Bulgaristan topraklarına gelince, ne görsün,
"köle" denilen halk, hiç köleye benzemiyor, kendi ülkesinde olan fukara
ve çaresiz köylüler gibi yaşayan insanlara benzemiyor.
Osmanlı hakimiyetinde, Bulgaristan “kölelerin(!)” eğitimleri,
işleri, ticareti, kültürü, gazete ve dergileri, kiliseleri, yaşamaları
normaldır. 500 yıllık Osmanlı hakimiyeti, onları eritmemiştir, yok
etmemiştir. Rus askerlerin gördükleri "köle(!)" erkekler, beyaz yakalı
ve kravatlıdır. Evleri büyüktür. Üretim, ticaret, eğitim, kültür alanında
azınlık olmalarına ragmen, bir olumsuzluk yoktur. Çalışan insanlarda
sıkıntı yoktur. Farklı millet ve dinden olan insanlar, Türklerle iyi komşu
ilişkilerindedir. Rus çarı, "bunları mı kurtaracağız?", diye sormuş.
Aya Stefanos sözleşmesinden sonara Bulgaristan, Avrupa
haritasındaki yerini almmıştır, ama o sözleşmenin içinde
Bulgaristan'ın adı geçmemektedir. Buna rağmen neden 3 Mart,
Bulgaristan milli bayramıdır? Bugünkü "Bulgaristan milli bayramı",
milli bayram mı? Bulgaristan’da oturan herkes kutlayabilir mi?
Bulgaristan Türkleri, dedelerinden "kurtuluşunu" kutlayabilir mi, nasıl
kutlayabilir?
Genel olarak, milli bayram, bir ülkede oturan tüm vatandaşların
kutladığı, kutlayabileceği bayram değil midir? Sovyet ordusunun
yardımıyla Bulgaristan’da sözde işçiler ve köylüler almışlardı idareyi
ellerine.
Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan yöneticilerin yarattığı
düşmanca değil, Türkiye ile, kardeşçe yaşamak istemektedir.
Bulgaristan’da oturan Türk ve Müslümanlar, 3 Mart kutlanamaz
düşüncesindedir, çünkü Bulgaristan 3 Mart milli bayramı, vatandaşların
arasında düşmanlık yaratan bir bayramdır. Türk Bulgar komşu
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ilişkilerini zedeleyen ve Osmanlı döneminden kalan Türkleri düşman
eden bir bayramdır.
Bulgaristan’daki Komünist idare, artık çökmüştür, ölüp
dağılmıştır. Çünkü korkuyla yaşatılan bir adaletsiz rejimdir. Hiçbir
reşim korkuyla uzun süre yaşaymaz. O dönemin temel amaçlarından
biri, herkesi bir zincire bağlamak ve kolayca idare etmektir. Gazeteci
Ahmet Şeref Şerefli, “Türk Doğduk, Türk Öldük” kitabında bu zincir
halkalarını anlatmaktadır. “Bulgaristan Komünist Partisi 7’den 77’ye
dek herkesi zincire bağlamak istiyordu”, der. Bilindiği gibi İlkokul
çocukları, boynuna üç köşeli mavi kumaştan yapılan boyunbağı
bağlayarak ve Osmanlı-Rus Savaşı’nda Bulgar çetecilerin kalpaklarını
başlarına koyup okulda ”çavdarçe” olur. Ortaokul çocukları, üç köşeli,
kırmızı boyunbağı takarak “pionerçe” olur ve aralarında başkan ve artı
temizlik, kültür, eğitim sorumlusu seçer. 19-24 yaş arası olan kız ve
erkek çocukları “Komsomol” olmakla Komünst Partisi saflarına kadro
olarak yetiştirilir. Onlar büyüdükten sonra Partiye üye olmaktalar. Parti
üyeleri olmayanlar, sözde siyaset dışında “gönüllü” vatan cepksi
teşkilatı üyesi olur. Olmayanlar ise “düşman” olarak muamele görür ve
takip edilir. Halk ve özellikle Türkler, Komünist sistemi zincirine
bağlanır. Bulgarları Türklerden soğutmak ve Türk düşmanlığı yaratmak
amacıyla resmi bayramlar kutlanır.
Okullarda, Çarlık döneminde olduğu gibi, Mehmet Akif Ersoy,
Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Ömer Seyfettin gibi yaratıcıların eserleri
değil, Mehmet Fikri’nin “Bulgar bayrağı” şiiri okutulmaya başlamakla
Bulgaristan’ı ve Bulgar bayrağını sevdirme amacı ortaya koyulur.
Derslerde Atatürk değil, Lenin yer almaya başlar. Komünist rejimi,
Türkleri kontrol altına alarak onların gururunu daha kolay öldüreceğini,
Türkiye’den uzaklaştıracağını sanmaktadır.
Bir sözle, geleceğin Komünist kadroları, “yeni” Bulagristan’ın
kurucuları yetiştirilecekti.
Torlak (Hlebarovo) doğumlu gazeteci ve yazar Ahmet Şerif
Şerefli’nin “Türk Doğduk, Türk Öldük” kitabından aldığımız bilgiye
göre 1946 yılında Türk okulları devletleştirilmiştir. Onlara bağlı olan
gayrimenkul ve menkul mallar da devletleştirilmiştir. Bir taraftan bu
yapılanlarla ilgili sevinç var, çünkü özel Türk okulların öğretmen
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maaşları zaten zor temin edilirmiş. Diğer taraftan okulların geleceği ve
Türk yavruların hangi ruhta eğitilecekleri ile ilgili telaş vardır. Daha
sonra, 1952-1953 yıllarında Türkçe okutulan derslerin oranı, üçte bire
indirilir.
1959 yılında Türk azınlık okulları tamamen kapatılır. Devamında
Türkçe, seçmeli ders olarak haftada sadece iki saate indirilir. 1974
yılında bu uygulamaya da son verilir.
Türk okulları kapatıldıktan sonra o zamanki Milli Eğitim Bakanı,
“Komünist kadro yetiştirmek için Türk okulları açtık, fakat bu okullarda
yetişenlerin tümü milleyitçi (Türk milliyetçisinden bahs eder) oldular.
Bundan sonra, Bulgar okullarında komünist olarak Türk aydınları
yetiştireceğiz”, der. Türk aydınları, Bulgarlaştırmak siyasetinin farkına
varır, çünkü daha eskiden fakir yaşasa da ibadet edecek camileri, Türk
çocuklarını eğitecek okulları, Türkçe konuşacak bir anadilleri var, ama
zaman geçtikçe Komünist partisi bunların önünü alır, kampları,
cezaevlerini, tımarhaneleri Türk aydınlarıyla doldurulur. Günler
geçtikçe “Tek milletli bir düzen” şiarı da meydana gelir ve gittikçe daha
çok yükselir.
Bilal N. Şimşir’in “Bulgaristan Türkleri” kitabında “Sosyalist
Türk Eğitimi” başlığını taşıyan sayfalarda gerçekleri yansıtan yazılar
var.
Bulgaristan'da 1950'lerde, Türk eğitimi özellikleri, Sosyalist
veya Komünist içerikli bir Türk eğitimidir ve sosyalist öğretmen
yetiştirmek ile bağlıdır. Bilindiği gibi, 1946'da başlamakla Türk azınlık
özel okullarının devletleştirilmesi, 1959-1960 ders yılında Türk azınlık
okullarının Bulgar okullarıyla birleştirilmesi olmaktadır. O zamana
kadar eğitimin dışı milli, içi sosyalisttir. Ondan sonra Türkçe eğitimin
yerini Bulgarca eğitim almaktadır ve dersler, Bulgar öğretmenler
tarafından verilmeye başlamaktadır.
1950-51 yılında olan büyük göçte, Bulgaristan Türk
öğretmenlerin önemli bir bölümü Türkiye'ye gidince Türk okullarının
öğretmen açığı artar. Okul bitirmişlerin sayısı çok azdır. Bulgaristan’da
kalan Türklerin üçte biri okuma, yazmayı bilmemekte. Şumnu'daki
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''Nüvvap Okulu''nu bitirmiş olanlarda sosyalist eğitim yok ve bundan
dolayı Sosyalist Türk eğitimi başlamaktadır.
Sosyalist öğretmenleri yetiştirmek amacıyla, Şumnu, Kırcali,
Sofya Eski Zağra, Mestanlı gibi birçok yerde yeni okullar açılmaktadır.
Ek olarak, Türk öğretmenleri yaz tatillerinde, “eski kafaların
'yenileştirilmesi'' amacıyla yoğun kurslar düzenlenmektedir.
Öğretmenlerin çoğu, ideolojik bakımdan yeterince hazırlıklı değildir.
Bunların ideolojik, politik, bilimsel ve pedagojik düzeylerini
yükseltmek için, özel kurslar, uzun sürelidir.
Öğretmenlerin maddi durumlarını yükseltmek için de destekler
verilir. Köy öğretmenlerine bedava lojman ve 2,5 dekar tarla tahsis
edilmektedir. Türk okullarının araç gereç ihtiyaçları için de bütçeye her
yıl ödenek konmaktadır.
Sosyalist öğretmenleri yetiştirmek amacıyla medyalarda da
birçok yayınlar yapılmakta. “Yeni Işık” gazetesi, Eski Zağra okulun
ikinci ders yılı başlamasıyla ilgili “açılış töreninde öğrenciler, “büyük
sevinç” içerisinde milli marşlarla törenin açılmasını anlatır. Açılış
töreninde okul yöneticilerin sunumunda, Türk Pedagoji Okulu
öğrencileri, “yeni” öğretmenlerden istenen ve genel amaç, öğretmenler
Leninizm- Marksizm ilmini aşılamak ve benimsemek, bu ilim ile
Türklere “parlak bir istikbal” hazırlamak ve bu misyonla çalışmak
sözleri var.
Sosyalist döneminde Bulgaristan Türkleri Eğitimi dendi mi
Azerbaycan ile kurulan eğitim ve kültürel ilişkilerinden bahsetmeden
geçemeyiz. 1952 yılında Bulgaristan Türkleri ile Sovyet Azerbaycan'ı
arasında sıkı kültürel ilişkiler kurulduğu bilinmektedir. Böylece
Bulgaristan Türk eğitimine yeni bir yön verilmeye başlanır.
O dönemde Bulgar Hükümeti, Bulgaristan'da bir sosyalist Türk
eğitimi geliştirmeye istekli ve kararlı gibi görünmektedir. Eğitimle ilgili
yapılanları göz önünde bulundurursak, sanki Türkçe eğitimine daha
fazla ağırlık verilecekmiş gibi görünmektedir, çünkü öğretim Türkçe
yapılmaktadır, ama asıl amaç çok farklıdır.
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Türk eğitimi Sosyalist içerikli olacağı için Türkiye'deki eğitimi
izleyemez, taklit edemez. Türk eğitimi, sosyalist bir Türk eğitimi örnek
almalıdır. Bu düşüncelerle Sovyet Azerbeycan ile eğitim iş birliği
yapılmalıydı. “Türkiye'ye göç bitince kalan Türkler, artık Türkiye ile
her türlü ilişkiyi kesmelidir. Kapitalist Türkiye ile sosyalist Bulgaristan
Türkleri arasında, herhangi bir ilişki olmamalıdır. Eğitim alanında da
ilişkiler kesilmelidir.
Sovyet Azerbeycan'ından Bulgaristan'a bazı öğretmenler ve
profesörler getirilmiştir. Türk edebiyatı, Türkçe, filoloji, eski dünya
tarihi, fizik ve matematik için, Filibe, Plevne, Rusçuk, Şumnu, Hasköy,
Tırnova, Burgaz, Eski Cuma, Varna ve Eski Zağra’dan doksan Türk
öğrencilerine Azerbaycan'dan beş öğretim görevlisi çağırılır.
Bazı öğretmenler, Türk okullarının sayısını ve durumunu
inceledikten sonra, Sovyetler Birliği'ne dönünce verdikleri raporlarda,
Bulgaristan Türklerinin eğitim alanındaki geriliğinden acı acı
yakınmaktadır. Türk azınlığını bu geri kalmışlıktan kurtarmak için
eğitim alanında bir dizi tedbir alınmasını ister.
Onların raporları ve tavsiyeleri üzerine, sosyalizmi içeren, Türk
dili, hesap, tarih, tabiat bilgisi, coğrafya, Bulgarca Türkçe yeni ders
kitapları ve yardımcı kitaplar, Türkçe hazırlanıp basılmıştır.
1944'ten önce Türk okulları için 23 ders kitabı,1953- 54 ders
yılında 85 ders kitabı yayınlanmaktadır.
Bulgaristan'dan özellikle seçilen, genelde fukara, çalışkan,
özverili, sabırlı ve ala öğrencilerden 15 (bazı kaynaklara göre 20) Türk
genci, öğrenim için Sovyet Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gönderilmiştir.
Sovyet Azerbaycan eğitimine gönderilen kişiler özellikle seçilir.
Gidenler, o anda maddi imkanları olmayan, ama ala, direşken, çalışkan
öğrenci olan gençlerdir. Siyasi perde arkasında neler olduğunu ve asıl
amaç ne olduğunu bilmeden büyük sevinç ve gururla Azerbaycan’a
eğitim almaya gitmekteler.
Bugün, o dönemin aslını ve özelliklerini öğrenmek için,
Azerbaycanda eğitim almışların öğrencileriyle ve hayatta kalan sadece
2 kişi ile görüşebildik. Azerbaycan’da eğitim almış kişiler, bilgi vermek
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istememekteler, çünkü o dönemin öğretmenlerime artık kötü gözle
bakılmaktadır. Büyük ihtimal, devlet tarafından başlarına sıkıntı gelir
diye korkuları da var.
Sovyet Azerbaycan ile ilgili eğitim ilişkileri başladığında
Bulgaristan medyalarında Türk halkın kültürel kalkınması ve özellikle
genç Türk öğretmen kadrosunun geliştirilmesi için haberler çıkar.
“Geçmişte faşist hükümetler, Türk halkını cahil bırakıyor ve siyasi
bakımdan kenara itiyorlardı”, diye yazılar var, ama onların eğitimi için
artık ''Sovyet metodlarının uygulandığını ve ''Türk çocukları
Azerbaycan'da Sovyet ilmini kavrayıp hazmetmek için Bulgaristan'a
dönünce partinin ve hükümetin ilgisine layık” çalışacaklarını
yayımlanmaktadır.
Belirlenen amaçlara yönelik o, birkaç yıl içerisinde, alınan
kararlar sonucunda, çok sayıda okullar açılır.
Şumnu (o zamanki adı Kolarovgrad) Bulgar Öğretmen Yüksek
Pedagoji Enstitüsüne bağlı olarak kurulmuş bulunan bir yıllık Türk
pedagoji Türk Pedagoji Şubesi ve kursu iki yıla çıkarılması ve öğrenci
sayısının artması buna örnektir.
Eski ''Nuvvap Okulu''nun liseye dönüştürülmesiyle ona ''Nazım
Hikmet Türk Gimnazyası'' adı verilir, okul yeni binasına taşınır ve eski
okul binası öğrenci yurduna dönüştürülür. Okulun müdürü, o yılların
özelliklerine dayanarak, “erkek ve kız öğrencileri yeni ders yılına
başlarken, Bulgar Halkçı Hükümetinin, Türk halkının kültürel yükselişi
için büyük özen göstereceklerini vurgular. Birinci sınıf olan bir öğrenci
“komünist partisine, Bulgar hükümetine ve yoldaşına şükranlarını
sunarak” Türkiye ile ilgili olumsuz sözler söylemeden geçmemektedir:
''Bugün, mesut ve neşeli olarak, ileri bilgileri temessül etmek için
okullarımıza dönüyoruz. Halbuki Türkiye'de yüzbinlerce işçi çocuğu
okumak imkanından mahrum'', der ve “sosyalizmin liyakatli yapıcıları
olmak için sürekli çalışacaklarına” söz verir.
Rusçuk'ta (Ruse) bir Türk kız lisesinin açılışı ve öğrencilerin
yarısına Milli Eğitim Bakanlığınca burs verilmesi ve Türk kızların
parasız okutulması. İlk Türk Kız Gimnaziyası açılış töreninde bir kız, o
dönemin özelliklerine uyarak, ''bugün mürteci ve boyunduruk altındaki
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Türkiye'de askeri üsler ve hapisaneler inşa edilirken Türk milleti sefalet
ve cehalet içindedir. Muhteşem Dimitrofçu yurdumuzda ise yeni
okulların açılışı yapılmakta ve burada gençlik, yurda, Sovyetler
Birliği'ne ve bütün dünyadaki demokratif milletlere sevgi ruhu içinde
terbiye edilmektedir” sözleriyle Türkiye'ye sataşmaktan geri
kalmamıştır. Başka kız ise, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı genç
“Türk kızlarının komünist partisine, hükümete minnettarlığını” dile
getirmektedir. “Öğrenciler adına, sosyalizmin yetenekli kurucuları
olmak emeliyle bilgileri kavrayıp içlerine sindireceklerine” söz
vermektedir.
Eski Zağra (Stara Zagora) Türk Pedagoji Okulu meydana
gelmektedir.
Kırcaali'de, ikinci Türk Pedagoji Okulu açılmaktadır.
Mestanlı'da (Momçilgrad) sekiz sınıflı bir Türk ortaokulu açılır
ve burs verilir.
Sofya'da bir Türk pedagoji okulu
felsefe, tarih, filoloji, fen fakültelerin
pedagoji okulları, liseleri ve enstitüleri
başlar. Tarih, edebiyat, fizik, matematik
öğrencilerin yurtta kalması sağlanır.

açılır. 1952-53 ders yılında,
olmasıyla buralarda, Türk
için öğretmen yetiştirilmesi
dersleri Türkçe verilmesi ve

Sofya Üniversitesi'nde Türkler için üç yeni bölüm açılır. Tarih,
Türkçe ve edebiyat, fizik ve matematik dersleri öğretilmeye başlar.
Öğrenciler, parasız olarak yurtlardan ve yemekhanelerden yararlanır.
Bulgar okullarında iki Türk şubesi de eğitim vermektedir.
Bir sözle, o yıllarda Türk gençlerinden oluşan ''sosyalist ruhlu
aydınlardan'' eğitim kadrosu yaratmak için büyük çaba harcanır. “Eski
kafaların yenileştirilmesi'' konusunda, Türk gençlerin hem
Bulgaristan’da, hem Sovyet Azerbaycan’ındaki yüksek öğretim
kurumlarında öğrenim görmeye başlar.
Bulgar toplumuna entegre olmuş gibi görünmektedir. Bulgar
yönetimi, Türkiye ile ilgili Bulgaristan Türk azınlığına kötü düşünceler
aşılama peşinde olsa da, Türk aydınların çoğu, bunun farkındadır.
Sosyalistler, Türkiye'ye sırt çevirmekle “Türkiye gerici, mürteci
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insanların yaşadığı, bilgisizlik, yoksulluk ve işsizlik ülkesidir ve
Bulgaristan Türkleri, Bulgarlarla eşit haklara sahiptir”, diye
Bulgaristan'da sosyalist eğitimi gören her Türk, bu temel konuyu
işlemesi gerekmektedir ama Türkçe okuyup yazıyorları ırkçı, komünist
Bulgarlar yönetimine batmakla birlikte sosyalist Türk eğitiminin
gelişmesine de katlanamamaktadır.
Bu gelişimin ömrü çok kısa olmakla beş yıl kadar sürüp 1957
ders yılında, Türk pedagoji okullarıyla liseleri kapanır ve sona erir.
Böylece Türk azınlık okulları, Bulgar okullarıyla birleştirilmektedir.
En ilginç olanı Bulgaristan Türkleri, idarenin verdiği bu iddiaları
tekrar ve tekrar tekrarlasa da onlara hiçbir türlü inanmamıştır. Düşünce
ve acı dolu duygularını açık açık göstermemiştir. Türklerin eğitimi, ''İçi
sosyalist, dışı milli'' bir eğitim oluştuğundan dolayı, sosyalist rejime çok
ters düşer.
Bulgar yöneticileri birçok şeyleri tahmin edemeden Türklerin
eğitimini geliştirmek için, alınan kararlar, beş yıllık uygulamalar ve
Azerbaycan ile olan eğitim ilişkileri, şu gerçekleri ortaya çıkarır:
Bulgaristan Türkleri kız, erkek demeden, fırsat verilince, eğitime
susamış bir toplumdur. Kısa zamanda kendini yetiştirebilen bir
toplumdur. İhtiyaç olan ve gerekenleri yapar, yapabilendir ve eğitime
değer vermeyi bilendir.
Türklerin bu özellikleri ve kararların uygulanmasından sonra
oluşan eğitim durumu, Bulgarlar yöneticilerini korkutur. Prenslik ve
krallık dönemlerinde Bulgar yöneticileri, Türklerin okumalarını hiçbir
zaman istemeyip Türkleri cahil bırakmak için bütün yöntemleri
kullanmaktadır. 1944 yılından sonra geçmiş Bulgar Hükümetlerinin
Türklere karşı bu düşmanca tutumları kınanmakla, Türklerle
Bulgarların artık eşit olacakları sık sık tekrarlanmaya başlar.
Beyinlerinde küflenmiş Türk düşmanlığı, zaman zaman ortaya çıkar ve
onların gözünde, sosyalist eğitimi alsa da Türk Türktür ve Türke
öğrenim görmemelidir. Türklerin çocuklarını birazcık okutulup
traktörcü, çoban, kamyon şoförü, köylerde baytar, tütün uzmanı
yapılabilir ve daha ötesine fırsat verilmemelidir. Böylece, Sosyalist
görünen Bulgar yöneticilerinin faşist içgüdüleri ağır basmaktadır. Türk
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eğitimi, Bulgar faşistlerini rahatsız eder ve Türk okullarına ve
öğretmenlerine karşı saldırılar başlar.
Türk okullarını Bulgarlaştırma politikası, Komünist Partinin
organı olan Türkçe “Yeni Işık” gazetesince desteklenmektedir ve Türk
ana babaların çocuklarını Bulgar okullarında okutmak istedikleri ileri
sürülmektedir. Hatta, bazı Türk çocuklarının kendilikleri Türk
okullarından kaçtıkları, Türkler için Türk okulları ''pek yararlı''
olmadıkları vurgulanmaktadır. Gazetede uydurma ve düzmece
''okuyucu mektuplarında'' Türk muallimleri, rüştiyelerde (ortaokularda)
bütün derslerin Bulgarca okunmasını istedikleri ve Türk öğrencileri
Bulgar dilini iyi bilmedikleri için utandıkları yazar.
O yıllarda Sovyet Azerbaycan’ında eğitim alan öğretmenlere
karşı herkes, saygı göstermektedir, çünkü öğretmen eksikliklerini
tamamlamaya adım atmışlardır, ama demokrasi yıllarında “eski
sistemin adamları” diye onlara mesafeli durmaya başlar.
Azerbaycan’da eğitim alanlar, gittikleri yıllarda çok genç ve
tecrübesizdir ve o dönemin asıl amacını bilmeleri mümkün değildir.
Neticede, onlar oraya gitmekle gerekenlere sarılıp alır, ama Türklük
ve Türkiye ile ilgili, beklendiği gibi olmamakla hiçbir değişime
uğramazlar. Bu, Bulgar yönetimini korkutmaya başlar, aydın kişlilerin
takibi yoğunlaşır. Devamında Türklerin okul hakları ve Türkçe eğitimi
ellerinden alınmaya başlar.
Türk okulları, Bulgar okullarıyla 1959-1960 ders yılında
birleştirilmesiyle, yüzyıllık geçmişi olan Bulgaristan Türk okulları,
tarihte kalır. 1944 Eylülünde faşist iktidar devrildiği zaman,
Bulgaristan'daki Türk azınlık okullarının dörtte üç kadarı kapatılır veya
Bulgar okulu haline getirilir. 1921- 1922 ders yılında sayılan 1700 tane
Türk ilkokulundan, 1944 yılında yalnızca 400 kadar kalmaktadır ve
152000 Türk çocuk kendi anadileriyle öğrenim hakkından adım adım
yoksun bırakılır.
Kasaba ve şehirlerdeki ortaokullar (rüştiyeler) ise kapatılır. Türk
ve Bulgar ortaokulları birleştirildikten sonra Türk ve Bulgar çocukları,
aynı sınıfta, birlikte ders görmeye başlar ve dersler Bulgarca
verilmektedir. Türk dili, yabancı dil ders gibi, sadece birkaç saat Türk
çocuklarına okutulmaktadır. Artık Türklerin kendi Türk okulu yok ve
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Türk eğitim konusu, işi bitirilmiş gibi, hesabı görülmüş gibi
görünmektedir.
Sonuç olarak Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan’da tarih boyunca
düzenli eğitim alamamış, hep gölgede bırakılmıştır. Zaman zaman
Türkler için açılan okullar da kendi ince hesapların uygulamak içindir.
Hep birlikte güzel günler görmek dileği ile…
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SAKA, DAHAE VE PART BİRLİKTELİĞİ
Mehmet ÖZMENLİ•
Giriş
Tarih, 19. Yüzyılda toplumsal bilimler alanı içinde gelişip
zamanla yerini de (yani bilim alanlarının arasında) sağlamlaştıran bir
bilim alanıdır. Doğa bilimcilerinin yöntemi insanlarında tarihsel
süreçlerinde benzer yöntemlerle incelenmesi fikri ortaya atılacaktır.
Bilim durağan olmaktan çıkarılıp değişim ve gelişim özellikleri ön
plana çıkarılacaktır. Uygarlıklarının incelenmesi de çoğunlukla bu
yüzyıla tekabül etmektedir. Uygarlıklar incelenirken birinden diğeri ile
ilgili bilgilere ulaşmak imkânı doğmaktadır. Böylece bilgi dağarcığımız
zenginleşmektedir. Bizde çalışmamızda, Saka, Dahae ve Part
birlikteliğini incelerken bölgenin egemenlerinin tarihlerinden azami
ölçüde yararlanılacaktır. Çalışmamızda, Antik ve çağdaş yazarların
eserlerinden faydalanmak suretiyle, kısaca bazı veriler ortaya
konulmaya gayret edilecektir.
Kavimlerin tarih sahnesine çıkışlarında, başka kavimlerle
karışıp kaynaşmalarında ve bazen büyük bir güç olarak ortaya
çıkmalarında göçlerin büyük etkisi olmuştur. Göçler tarih öncesi ve
tarihî devirlerde belirli fasılalarla gerçekleşmiştir. Bu göçlerin büyük
bir kısmı Asya içlerinden yapılmıştır. Buradan binlerce yıl dalgalar
hâlinde devam eden göçler başlıca iki yoldan olmuştur.
Bunlardan biri kuzey yoludur. Bu yol Ural Dağları ile Hazar
Denizi arasından ve Karadeniz'in kuzeyinden geçmektedir. Güney
yolundan Kafkaslar’ı geçmek suretiyle kuzey yoluna ulaşan kafileler de
mevcuttur. Güney yolundan Ön Asya’ya aralıklı olarak yapılan göçler
tarih öncesi devirlere rastlanmaktadır. Buraya ilk göç edenlerin
Sümerliler olduğu kabul edilmektedir. Sümerlilerin Turani bir kavim
olması, bunların menşeini Türkistan’a götürmektedir. Çalışmamızda
ele alacağımız toplulukların mihenginde İskitleri görmekteyiz.

•

Doç. Dr., Giresun Üniversitesi Giresun / TÜRKİYE
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İskitler doğuda Çin Seddi’nden batıda Tuna Nehri’ne kadar, 40
ve 50’nci paraleller arasında, yaklaşık 7000 kilometreden fazla bir
sahaya yayılmışlardır. Bunun sonucunda çeşitli kavimler tarafından
tanınmışlar ve bunların yazılı belgelerinde adlarından bahsedilerek
haklarında bilgiler verilmiştir. İskit adına ve onlarla ilgili bilgilere Grek
kaynaklarında, Pers çivi yazılı metinlerinde, Asur ve Çin yıllıklarında
rastlanmıştır. Adı geçen kaynak, metin ve yıllıklar, dil, kültür ve
coğrafya bakımından birbirinden farklı kavimlere ait olduğundan İskit
adı bu belgelerde değişik şekillerde geçmiştir.
1. Anav Kültür Alanı
Tüm kaynaklardan, özellikle arkeolojik araştırmaların
sonuçlarından belli olduğuna göre, Türkmenistan’ın bütün tarihinin
devamında, Kopetdağı eteklerindeki yerleşik medeniyet ile kuzey ve
batı bozkırlarındaki akraba boyların hepsi hayvancılık kültürü ile
yaşamışlardır. M.Ö. IV. Bin yılında ağır kuraklığın tehdit etmesi
sonucunda nüfusun büyük kesimi Mezopotamya’ya göç etmiş olma
ihtimalleri oldukça yüksektir. Aynı dönemde, Türkmen göçerler, Hazar
Denizi’nin kuzeyinden Avrupa’ya doğru göç etmiş olduklarını
Pumpelly şöyle anlatmakta: “ O dönemlerde (M.Ö. II bin yılında)
avcılıkla yaşamakta olan toplulukların ovalardaki yerleşik
uygarlıklarının yaşam tarzlarının bazılarını benimsediklerini, ancak
bizim zamanımıza kadar IV. Bin yılında olağanüstü kuraklığın ortaya
çıkması sonucunda göçerlerin harekete geçtikleri görülmektedir. Onlar
daha önceki ve sonraki çağların devamında, batıya kadar ulaşmak
suretiyle dünya nüfusunun fiziki ve yaşam özelliklerine derin etkiler
bırakmışlardır” (Pumpelly, 1904 : 124)
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Harita 1: Anav Bölgesi

Pumpelly, eserinde kurgan kültürünün Anav kültür bölgesinde
oldukça yoğun bir düzeyde olduğunu, yapılan kazılarda çıkarılan
arkeolojik buluntuların medeniyet unsurları olduğunu belirtmektedir.
Buluntulardan olan seramiklerin üzerinde çeşitli dekoratif motiflerin
varlığından bahsederek ayrıca mavi, siyah, mor ve menekşe renklerinin
kullanıldığını eserlerin fotoğraflarını vermek suretiyle belgelemektedir
(Pumpelly, 1904: 125).

Fotoğraf 1: Pumpelly, Anav bölgesi buluntularından (Pumpelly, 1904: 124)
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Fotoğraf 2: Pumpelly, Anav bölgesi buluntularından (Pumpelly, 1904: 132)

Pumpelly, Türkistan’ın göçer nüfusunun demir çağındaki
hareketi konusunda da önemli bilgiler sunmaktadır: “ Resimlerde, bakır
uygarlık çağının sonlarında kuraklık getiren hava şartlarının
değişmesini ve bu değişmenin demir çağının başlangıcında ve onun
devamında aksi yönde olup geçtiğini gösteren fiziografik olayları
gösterdim. M.Ö. birinci bin yıllarında buralarda yaşayan, Perslerin
Saklar (İskitler) dedikleri göçerlerin Hazar kıyılarındaki geniş
düzlüklere egemen olmak istedikleri açıkça görülmektedir” demektedir
(Pumpelly, 1904: 124).

Fotoğraf 3: Kuzey Kurganlarda Bakırdan süs eşyaları ve aletler veya bunun
gibi parçalar bulundu.
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Bu göçerlerin ulaştıkları yerlerde meydana getirdikleri kültürel
etkinlikler bize isimleri farklı olsada dil, yaşam biçimi, ölü gömme
gelenekleri dikkate alındığında Ön Asya’nın egemen güçlerinin her
zaman Türk asıllı İskit, Dahe ve Partlar olduğunu göstermektedir.
2. Sakalar (İskitler)
İskitler, bazı kaynaklarda Saka diye ifade edilmektedir. Huangho (Sarı) Irmağından Tuna ırmağı boylarına kadar olan alanlarda
yaşamaktadırlar. Bu kadar geniş arazilerde bulunmalarından dolayı da
farklı isimlerle anılacaklardır. Bu topluluklar ile ilgili bilgilerve Saka
kelimesine I. Darius’un (522-486) iktidarının ilk yıllarına ait Seyhun
nehrinin yakınlarında bulunan Bisutun kaya yazıtlarında görülmektedir
(Grakov, 2008: 286). M. Ö. 5. Yüzyılda yaşamış olan Heredot, İskitlere
Perslerin, Saka dediğini belirtmektedir (Heredot, 2010: VII/64, 540).
Heredot, eserinin birçok yerinde ya Skyt ya da Skoloti demektedir.
Bunların hemen hepsinin ortak özelliklerinden birisi “hayvan üsluplu
sanat” kullanmış olmalarıdır (Grakov, 2008: 285). Kurgan kültürünün
doğrudan genetik uzantılarının ahşap mezar sistemini temsil eden
kabilelerden olmaları da federasyon içindeki toplulukların ortak
özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Laypanov-Miziyev, 2010:71).
Ahamenid (Pers) kaynaklarında geçen bu (Saka) Tigrahaudā (sivri
başlıklı)’nın, Herodotos (Heredot, 2010: III/ 92, 260 ) ‘da zikredilen
“Orthokorubantion” kelimesinin tercümesi olduğunu Tezcan
makalesinde Stratanovskiy’e atıfta bulunarak vurgulamaktadır (Tezcan,
2014b: 56 dp.5).
Tezcan makalesinde, Sakaların lokalizasyonunu Hazar Denizi ile
Aral Gölü (Harita 1) arasındaki bölgeyi kaynaklara dayandırmak
suretiyle vurgulamaktadır (Tezcan, 2014b: 57). Harita incelendiğinde
Saka ve Dahe yerleşiminin aynı olduğu açıça görülmektedir. Ayrıca
Anav kültür bölgesinin de burada olması bu toplulukların her hâlükârda
birbirleri ile ilgilerinin olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Ayrıca bu
bölgedeki arkeolojik kazılardaki buluntularında birbirlerinin benzeri ve
devamı niteliğinde olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.
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Harita 2. Ahamenid İmparatorluğu Döneminde Sakaların ve Dahaelerin
Ülkeleri (Tezcan, 2014b: 63)

Sakalar, bahsedilen yurtlarından bugünkü İran’ın güneyine kadar
olan yerlere, yani Sistan (eski ismi Sakastan)’a (Harita 2) kadar
genişletmişlerdir (Karatay, 2019: 215) (Golden, 2006: 54). Sakaların
Ön Asya’daki egemenlik süreçleri de M.Ö. 8. Yüzyıldan M.Ö. 3.
yüzyıla kadardır. Egemenliğinde birçok kavmi de bünyesinde
bulundurarak federasyon tipi bir siyasi yapılanmaya sahip olmuşlardır.
Bulunduğu bölgenin güneyinde Medler, güney batısında da Persler
bulunurken batıda ise Romalılar vardı. Özellikle Persler ile birçok
savaşlara tutuşmuşlardır. İskitlerin liderlerinden olan Alp Er Tunga
destani bir kişilik olarak hafızalara yer etmiştir. Hazin ölümü İskitler
arasında destansı anlatımlara vesile olmuştur. Yine Tumar Hanım
(Tomris)’ın kahramanca Persler ile savaşları İskit tarihinin en önemli
olayları arasında yegane yerini almıştır.

Harita 3. Sasaniler Dönemi’nde Apar Ülkesi (Tezcan, 2014b: 63)
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Heredot’un sözlerinden, İskitlerin önderlerinin sadece
savaşlarda askerlerine kumandanlık etnek değil aynı zamanda savaş
ganimetlerinin dağıtılmasını bizzat yapması ve suçluları yargılayıp
cezalandırdığı görülmektedir. (Heredot, 2010: IV/68,69; 321-322).
Burada İskit liderinin kutsal olduğu görülmektedir. Türk devlet
geleneğinde de liderler kut sahibi olmalarından dolayı saygıda kusur
edilmemeye ve her buyruğuna riayeti, halkın Tanrıya karşı bir borç
olarak telakki edilmektedir.
İskit toplumsal yapısında köleliğin olmamasının nedeni göçer
hayvancılığa dayalı ekonomilerinin herkes tarafından yapılması olarak
kabul edilmektedir. Yaşadıkları coğrafi özelliklere göre hayvancılık
yanında çiftçilikle de ilgilendikleri bilinmektedir. Ailece çiftçilik
yaptıklarından kölelik sistemi görülmemektedir.
İskitler,
başka
askeri
özelliğe
sahip
topluluklarla
karşılaştırılmayacak kadar atlı askerlere ve bu atlı askerlerin koşan at
üzerinde de yaydan ok atabilen usta savaşçılardır. Grek yazarlardan biri
olan Hippokrates’de İskit ismini kullanırken: “Erkekler kadar olmasa
da İskit kızları ve kadınları da at binmesini, ok ve mızrak atmasını
biliyorlarmış” demektedir (Hippokr. Aer.17). Bu atlı askerlere sahip
olan İskit (Saka) unsurları Asur ve Medya ülkelerine kadar topraklarını
genişletebilmişlerdir. Ön Asya’nın medeni dünyasında atlar ilk defa
takriben M.Ö. İkinci binde ortaya çıkmış ve dağ eşekleri olarak
adlandırılmışlardır (Trippet, 1974: 47-48). Atların kısa boylu olmaları,
onların eksik oldukları anlamına gelmemektedir. Çünkü diğer cins
atlara göre daha dayanıklı ve güçlü özelliklere sahiptirler. (Hasanov,
2009: 309). Görünüşlerine göre oldukça ağır hayvanlardır. Diğer at
cinslerine göre daha uzun ömürlü oldukları belirtilmektedir (Hildinger,
1997: 16). Bozkıra uygun olan bu at cinsi diğer bozkır toplulukları
tarafından da kullanılmıştır. Savaş silahlarına baktığımızda daha hafif
ve seri kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Bugünkü Ukrayna’ın Kul
Oba denilen ve diğer bölgelerinde yapılan kazılar sonucunda elde edilen
bulgularda altın işleyebilecek düzeyde kuyumculuk bilgisine sahip
oldukları, işlenen motiflerde de savaşçı özellikleri açıkça
görülebilmektedir. Kullandıkları silahlarında ok-yay, mızrak ve kılıç
üçlüsünün ağırlıklı olduğu açıkça görülebilmektedir. Günümüz tabiri
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ile mobilize kuvvetlerden oluşan bu İskit savaşçıları kendilerinden
sonraki bütün Türk topluluklarına da örnek teşkil etmişlerdir. Bugünkü
İran coğrafyasında da görülen Saka (İskit) unsurlarının benzer
kültürlerini bıraktıkları eserlerde tespit edilebilmektedir. Hindistan’ın
kuzeyinden İran’ın güneyine kadar olan arazilerde bu kültür unsurlarına
rastlanmıştır.

Fotoğraf 4. Okçu İskit savaşçıları

Fotoğraf 5. Kurgan Kul-Oba, Plaka: İskit binicisi (Kerç yakınlarındaki KulOba höyüğü. P. Dubrux tarafından yapılan kazılar, 1830, Devlet İnziva Yeri
(St. Petersburg), env. № K-O 49.)
https://www.pslava.info/Kerch_KurganKul-Oba_202,131297.html (Erişim
tarihi: Şubat 2022)
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Nümismatik biliminin de bize sunduğu önemli bilgilerde
bulunmaktadır. Dönemin hükümdarları kendi adlarına para bastırırken
tercih ettikleri motifler genellikle savaş sahneleridir. Kullandıkları
silahlardır. Hamza Şeker, İskit paraları üzerine yaptığı çalışmada tarihi
olayları aydınlatacak bilgiler vermektedir. Şeker, Eskiçağ'da sikke
basımının yönetici konumundaki kişilerin elinde bulunan bir ayrıcalık
olduğunu vurgulayarak, bronz sikke üzerine resmedilen savaşçının bir
İskit kralı; dolayısıyla da sikkenin tarihlendiği dönemde (fig. 3) İskit
kralı Ataias'ın (Ölümü: MÖ. 339 yılı) bizzat kendi tasviri olduğunu
belirtmektedir. At üzerinde mızrak atan İskit süvari tasvirlerinin yegâne
nümismatik eşleşmesi, İskit süvari tasvirli iki bronz sikkeden biri
olduğunu ifade etmiştir. Şeker, paraların motiflerini değerlendirdiği
makalesinde; İskit kralı tasvirli Kerkinitis bronz sikkesinde, at üstünde
yay ve mızrak atan süvarinin net olarak görüldüğünü yazmaktadır. Fig.
1 ve 2'de yer alan, arka yüzlerinde mızrak atmaya hazırlanan İskit kral
tasviri bulunan bronz sikkeler, levhalar bölümünde en seçme örnekleri
içermektedir. Makalesinin devamında "pantolonlu İskit süvari tipli iki
bronz sikkeden birisi ve İskit kralı Ataias'ın çok nadir bronz
sikkelerinden bir tanesi olup aynı zamanda İskit kralı Ataias'ın mızrak
atar şekilde resmedilmiş tek tasvirini içerir" diye belirtmektedir (Şeker,
2015: 607, 609, 610, 611, 613, 614).

fig.1 fig.2 fig.3
Fotoğraf 6: İskit Paraları
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Hasanov eserinde ilginç ya da araştırılmaya değer olacak
iddialarda bulunmaktadır. Bilinen Türk destanlarının paralelliklerinden
bahsetmektedir. Yani İskitlerin “Dede Korkut “ versiyonu yine
İskitlerin “Köroğlu versiyonlarındaki paralellikleri eserinde tek tek
vurgulamaktadır. Hikayelerin yerlerini belirtirken Türkistan’dan
Anadolu’ya ve Medyaya kadar uzandığından bahsetmektedir (Hasanov,
2009: 339-343). Türk kültür tarihin en önemli eserleri olarak bilinen
Köroğlu ve Dede Korkut gibi eserlerin çok sonraları yazıya
döküldükleri de varsayılır ise iddianın makul olabileceği dikkate
alınmalıdır.
Çivi yazısı uzmanı Mordtmann, Saka tigrakhauda ve Saka
humavarga’nın Türk mü İrani mi oldukları yönünde çivi yazılı
metinlere dayanarak kanıtlamaya çalışmıştır. Mordtmann bu metinleri
neşrederken ayrıca bir de sözlük hazırlamıştır. O, bu çalışmasında
kelimelerin büyük çoğunluğunu Türkçeyle irtibatlandırmaktadır. Susça
olarak adlandırdığı dilin Sakalara ait olduğunu sağlam delillere
dayanarak izah ettikten sonra adı geçen dilin Türkçe olduğunu da yine
ilmi delillerin ışığında ispat etmektedir (Mordtmann, 1870: 77). Sus’ta
bulunan yazıların, hakiki manada Türk olan Sakalara ait olduğu iddia
edilmektedir.
Tarihi ve arkeolojik kaynakların da işaret ettiği gibi atalar
kültünün İskit dünyasında çok önemli olduğu bir gerçektir. Bu konu
hakkında hem batılı kaynaklar (Heredot, 2010: IV71-75, 322-324),
(başta Herodotos olmak üzere) hem de Karadeniz’in Kuzeyi (Parzınger,
2017: 331-355) Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kafkasya
bölgesinde DağıstanVladikavkas (Petrenko, 1995: 5-27), Kuban
Bozkırı (Valery, 1995: 63-83) ve Balkanlar’da (Tarhan, 1970: 24)
ortaya çıkan İskit kurganları, önemli veriler sunar. Bu Anav,
Andronovo gibi atalar kültünün yaşandığı bölgelerdeki geleneklerin
devamı niteliğindedir.
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Fotoğraf 7: Apadana Rölyefleri’nden 11. Delegasyon, Saka Tigrakhauda
Tasviri (Üst: Kuzey Merdivenleri, Alt: Doğu Merdivenleri). Figürlerin sivri
ve dik başlıkları dikkat çekmektedir (Schmidt, 1970:115).

3. Dahae
Dahae’ler, tarihçi Herodotos’ta, Ahamenidlerin göçebe
kabilelerinden biri olarak “Daoi” şeklinde geçmektedir (Heredot, 2010:
I/125,72). Yerleşim yerlerine bakıldığında Dahae’ler, M.Ö. III. yüzyılın
ortalarına doğru, Hazar Denizi’nin güney-doğu kıyısı boyunda yer alan
eski Hyrkania Bölgesi kuzeyindeki topraklara yerleştiler. Daha sonra
bu topraklar muhtemelen onların adlarıyla ‘Dahistan’ olarak bilinmeye
başladı (Harita 4).

Harita 4: Dahelerin göç yolu ve Dahelerin kurduğu düşünülen Dihistan
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http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/saka/index.htm(Erişim
tarihi 03.04.2022)

“Dahae” isminin menşei ve anlamı konusunda bazı görüşler ileri
sürülmüştür. Tezcan bu görüşleri makalesinde vurgulayıp, Saka
dilindeki “adam, erkek” anlamına geldiğini, Çin kaynaklarında ise
“Daxia” (Konow’un eski imlasıyla: Ta-hia/Ta-ha: Daha) şeklinde
adlandırılan “Dahä” da ona göre “Dasyu-kabilesinden olan adam”
demek olduğunu belirtmiştir (Tezcan, 2014b: 57). Strabon eserinde;
“Hazar Denizi'nde başlayan İskitlerin büyük kısmına Däae denir, ancak
bunlardan doğuya Massagetae ve Sacae adı verilirken, geri kalanların
tümüne genel İskitler adı verilir, ancak her halka ayrı bir ad
verilir. Hepsi çoğunlukla göçebelerdir. Ancak göçebelerin en iyi
bilinenleri, Bactriana'yı Yunanlılardan alan kişilerdir, yani Asii,
Pasiani, Tochari, ve Sacarauli, aslen Iaxartes Nehri'nin diğer
yakasındaki ülkeden, Iaxartes Nehri'ne bitişiktir. Sacae ve Sogdiani ve
Sacae tarafından işgal edildi. Ve Däae'ye gelince, bazılarına Aparni,
bazılarına Xanthii ve bazılarına Pissuri denir. Bunlardan Aparni,
Hyrcania'ya ve denizin sınırındaki kısmına en yakın konumdadır, ancak
geri kalanı Aria'ya paralel uzanan ülkeye kadar uzanır” bilgileri
vermektedir (Strabon, 1928, XI/8/2, p261 )
I. Kserkses’in (M.Ö. 486- 465), İmparatorluğu meydana getiren
30 eyaletin bir listesinin verildiği “Daeva Kitabesi”nde ise “Dahae”
ismi, listenin sonuna doğru, Sakaların açıkça bildiğimiz iki boyu (Saka
Haumavargā ve Saka Tigrahaudā) ile birlikte “Dahā” şeklinde ve ilk
defa kaydedilmektedir (Tezcan, 2014b: 56). Göçer İskit paralı
askerlerden yararlanan Ahamenidler arasında ve Büyük İskender ile
yapılan Gaugamela Muharebesi’nde ordunun sol kanadında, at üzerinde
savaşan Dahae’ler de vardı (Tezcan, 2014b: 57). Dahaelerin,İskitlerin
bir parçası olduğu görülmektedir. Dahaelerin de içinde olduğu Parni ya
da Part denilenler yenibir güç olarak ortaya çıkacaklardır.
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4. Part/Arşakidler
İskender doğuda birçok yeri özellikler bugünkü İran, Afganistan
ve Hindistan’ın kuzeyi ile Türkistan’da bazı yerleri ele geçirince,
buralarda Helen kültürünün etkileri görülmeye başlamıştır. Yerli
halklar ile beraber Türkistan’dan göçenler bu Helen akımından doğal
olarak etkilenmişlerdir. Bilim adamlarının kafa karışıklığının nedeni
olarak bunu belirtmek imkânı vardır. Yani Saka, Dahe ve Partların İrani
mi yoksa Türk mü? diye iddiaların nedenlerinden biri olduğu kanaati
oluşmaktadır. Çünkü doğudan gelenler, batıdan gelenler ve yerli halklar
önemli ölçüde karışmışlardır. Bu da dillerinde iddiaları destekleyecek
malzeme bulmak imkânı mevcuttur.
İranlıların “Eşkanıyan”, Yunanların “Arsakidas”, Romalıların
“Arsacides”, Ermenilerin “Bahlavig (Balh/Baktralılar)” ve “Bahlavuni
(Bahlav/Balhlı Sülalesi)”, batı koluna da “Arşaguni/Arşakuni”
dedikleri, Armenia’ya Asya’dan gelip yerleşmiş, bilinen ilk egemen
unsurlar Arsak/Arşak Hanedanı mensubu Kamsarakanlar olmuştur.
Doğu Anadolu, Batı İran ve Kafkasya’da hâkim olmuşlardır. Helen
egemenliğine son vermişlerdir.
İç Asya’dan Ön Asya’ya doğru başlayan göç hareketlerinin
meydana getirdiği hareketlilik İskender’in “varis krallıklar” dünyasının
istikrarsız hale gelmesine neden olmaktadır. Bu istikrarsız ortamdan
Saka/Dahe unsurlarının yararlandıkları görülmektedir. Selevkoslar’ın
iç sorunlarını çözemediği bu dönemde Partların yükseliş dönemleri
haline geldi. Türkmenistan’ın güney sahalarında ve bugünkü İran’ın
kuzey-doğu bölgesinde M.Ö. üçüncü yüzyılın ikinci yarısına doğru Part
veya diğer adı ile Arsak Devleti kuruldu. Part devletinin kurucu unsuru
olan hanedan mensupları Arsaklar olduklarından Devletin adı da
Arşakid ya da Arsak olmuştur (M.Ö. 250-MS 224) (Catina, 1917: 5).
Saka boyları arasında güçlü bir konuma sahip olan Arsakların bir
bölümü Karabağ bölgesine yerleşmişlerdir (Khorenats'i, 1980: 66).
Grabarca yazılan eserler eskiden beri bu bölgedeye Arçak/Varçak diye
söz etmektedirler (Seyidov, 1989: 142-150) (Mehmetov, 2009: 109).
Kırzıoğlu, M.Ö. 249 yılında devlet kuran Oğuzlar, Saka Türk Birliğine
bağlı boylarla birleşerek Arsaklar (Partlar) adıyla İran tahtına
geçtiklerini belirtmiştir (Kırzıoğlu, 1982: 5).
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Türkistan göçer kültürünün batıya ilk taşıyıcıları olarak kabul
edilen Arsakları Arap kaynakları Fehlevi/Pehlevi diye anmaktadırlar.
Bu kelimeden hareketle Arap kaynakları bu topluluğun Asyalı
olabileceklerini vurgulamışlardır (Agacanov, 2010: 208-209 dp. 116117). Kelimenin etimolojik irdelemesini yapan Tavadai, Firdevs’inin
Şahnâmesi’nde “Paygavi” diye geçtiğini bununda Turani dillerle
yakınlığının olduğunu belirtmiştir. Pehlevi/Paygavi/Paygu/Baygu
şeklinde Türklerin kullandığı bir unvan ile açıklamıştır (Tavadai, 1956:
16-17). Hanedanın bilinen ilk ismi I. Arsak’tır. Devlet ise M.Ö. 234
yılında II. Arsak unvanıyla I. Tiridat (M.Ö. 248-211) tarafından
teşkilatlı hale gelmiştir (Bosch, 1942: 55). Bilim insanları I. Arsak’ın
soyunu Dahe/Daelere dayandırmaktadırlar (Frye, 1963: 170-192)
(Bausani, 1971: 34-48). Kırzıoğlu’da Dailerin, Parni koluna mensup
olduklarını belirtmektedir (Kırzıoğlu, 1953: 137). Strabon’da da
Dailerden oldukları yazmaktadır (Strabon, 1928: 8/2, p261). Part Dahae birlikteliği açıkça dönem ve çağdaş kaynaklarda
vurgulanmaktadır.
Eski İran’da Medler’den ve Akamenidler’den sonra gelen
üçüncü yerel hanedan oldukları, güçlü süvari birlikleri oluşturdukları
belirtilen Partlar, bundan dolayı Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en
büyük düşmanı olmuşlardır. Aynı çağlarda batıdan doğuya göçle gelen
“Hay/Hayk” lardan da bahsedilmektedir. Çivi yazılı metinleri okuyan
bilim insanlarının bazıları zorlama usulleri ile yukarıda bahsi geçen
coğrafi bölgeleri ve toplulukları hep bugünkü tabirle Ermeni olarak
vasıflandırmaktadırlar (Tezcan, 2014a: 151-152). Aslında yapılan yerel
çalışmalarda bunlara yeteri cevaplar verilebilmektedir. Küçük Arsak
olarak ifade edilen Partların batı kolunun bulunduğu bölge bugün
Anadolu’nun doğu kısımları olarak bilinmektedir. Armenia bölgesi
(Küçük Arsakların bölgesi M.S. 11 yılından 224 tarihinde Part/
Arsakların (Büyük Arsakların) yıkılışına kadar onların sülalesinden
gelenler tarafından idare edilmiş ve Romalılara karşı olan savaşlarda da
yöneticilerinin akrabaları olan İran tarafında yer almıştır. M.S. 14
tarihinde Artakşias sülalesinin sona ermesi ile başlayan kargaşa
dönemi, M.S. 63 yılında yapılan Rhandeia Barışı ile kısmen sona erdiği
ve I. Tiridat/Trdat (M.S. 53-75)’in Roma imparatoru Nero (M.S. 54-68)
tarafından resmen taç giydirilip kral ilan edilmesi ile 298 tarihine kadar
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sürecek olan Arşakid/Arşakuni adı verilen ve İran Part sülalesine
mensup soylu bir aileden gelen hanedan (Armenia Arşakidleri) bölgeyi
yönetecektir. Bu, bölgenin Urartu döneminden sonraki belki de en
önemli, zenginlik ve üstünlük devri olmuştur (Hewsen, 2001: 43).
Partların, batıdaki düşmanları olan Roma ile münasebetlerinde
Türkiye’nin doğusunda bulunan farklı etnik yapıda derebeyliklerinde
varlıkları bilinmektedir. Küçük Arsak adıyla burada kurulan devlet bu
derebeylerin birçoğunu egemenliği altında bulundurmuştur.
Arsaklar, Turani kimlik içinden çıkmış, Dahae kavimlerinden
kabul edilen Arşakit benzeri toplulukların idaresi boyunca var olan
Parnilerdir (Frye, 1963: 170-192). Frye’nin bahsettiği Parniler Partlar
olarak kabul edilmektedir. Golden’ın ifadesi ile “Soğdiyana ötesindeki
Sakalardır”. Diğerlerine yani Hazarın kuzeyinden Karadeniz’in
Kuzeyine gidenlere de “denizin ötesindeki Sakalar” demektedir
(Golden, 2006: 55). Bausani, İran coğrafyasına inen Türkistanlı bu
gruplar zaman içinde Zerdüşt inancını benimseyeceklerdir (Bausani,
1971: 34-48). Birinci grup yani Hazar’ın doğusundan Basraya doğru
hareket edenler doğal olarak bazı etkilenmeler neticesinde dil
farklılıklarına da uğramışlardır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de
Zerdüşt inancını benimsemiş olmalarıdır.
Aparnoi/Aparni/Parni veya Strabon’daki kayda göre (S)parnoi,
Hellenlerin Dahae olarak bildikleri kabile gruplarından biriydiler.
(S)parnoi, Strabon’un belirttiğine göre (Strabon, 1928: XI. 7. 1, p251;
XI. 9. 2-3, p275-p277) Okhos Irmağı (şimdiki Tecen) boyunda
yaşıyorlardı. Bu bölgede Aparni’ler hakkında ilk bilgiler de Okhos
münasebetiyle geçmektedir. Ama asıl vatanlarının burası olmayıp
Güney Sibirya olduğu ve oradan diğer İskit kabileleriyle beraber
Dahistan’a göçtükleri anlaşılmaktadır (Tezcan, 2014b: 59). Bugün
Türkmenistan’dan İran’a kadar olan geniş coğrafyaya Saka, Dahae ve
Part devamlılığındaki toplulukların verdikleri isimler bugünde birçok
yerde kullanılagelmektedir. Mehmet Tezcan İran’da bulunan bu
toplulukların kökenleri hakkında ve yer isimleri ile ilgili bilgileri
makalesinde kapsamlı bir şekilde irdelemektedir. Yani Saka(İskit),
Dahae (Dahe/Dai) ve Parni/Parth/Aparni gibi isimlerle anılan
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toplulukların kök birliktelikleri birçok bilim adamının ortak görüşü
halindedir.
Sonuç olarak, Aparni veya diğer adıyla Parni, M.Ö. III. yüzyılın
ilk yarısında Harezm Bölgesi’nden Parthia’ya göç eden lider bir kabile
olup, Parthia’nın işgalini müteakip Parthia/Arşak Devleti’nin
kurulmasında rol oynamışlardır. Güney Türkmenia’da ve İran’ın
kuzey-doğu sahalarında uzun zaman hüküm sürmelerinden dolayı bu
zikredilen topraklar, muhtemelen bu sebepten dolayı Erken Ortaçağ
zamanında bile onların ismiyle yani “Aparşahr” [Apar(ni) Ülkesi]
olarak isimlendirilmiştir (Tezcan, 2014b: 61). Burada İran’da
Türkistan’dan göç eden toplulukların egemenliklerinin asırlarca devam
ettiği görülmektedir.
Partların doğusunda güçlenmeye ve güneye doğru yayılmaya
başlayan Kuşan İmparatorluğu’nun Part kültür bölgelerini zapt etmesi
sonucu Partlar ciddi sıkıntı yaşamaya başlamışlardır. M. S. 45-65
tarihleri arasındaki dönemde Partlar çöküşe geçmişler ve M.S. 63
tarihinde Roma ile 50 yıllık bir barış anlaşması yapmışlardır (Tezcan,
2007: 13). Bu kadar uzun süreli anlaşma yapmalarının asıl nedeni hem
iç ve dış durumu düzeltmek, hem de bu şekilde ipek ticaretinden azami
oranda kâr sağlamaktır.
Bu yolun üzerinde merkezlerini kurmuşlardır. Bugünkü Aşkabat
yakınlarında bulunan Nusay (Nisa) kale kentidir. Saka boylarının
hareket güzergâhında bulunan bu kale kent, dönemin kalabalık
kentlerindedir. Burası aynı zamanda Türkistan’da ki en eski kültür
alanlarından olan ve M.Ö. 4. Binlere tarihlenen Anav kazı alanının
olduğu yerdir. Dihistan yerleşim yeri de diğer önemli yerleşim
yerlerinden bir diğeridir. Tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan
buradaki halkın ileri düzeyde bir medeniyet meydana getirdikleri
belirtilmektedir (Gerey, 2021: 51).
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Fotoğraf 5: Nisa Kenti (Türkmenistan)
https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/turkmenistan-daki-antiknisa kalesi/60ad200e01a30a0ec8aeb315 (Erişim Tarihi 16.04.2022)

5. Sonuç
Bilim, Türklerin dünyanın en eski halklarından biri olduğunu
göstermiştir. Türk etnonimi, M.S. 4. Yüzyılda Merkezi ve Türkistan’da
Türk Kağanlığının kurulmasıyla tanınmıştır. Ancak bu etnonim
bahsedilen tarihlerden çok daha öncelere dayanmaktadır. Son
zamanlarda gerçekleştirilen tercüme, alan ve arkeolojik çalışmalar bu
yanılgıyı ortadan kaldırmaktadır. Miziyev-Laypanov ikilisi, Türkolog
A. N. Kononov’a atfen verdikleri şu bilgi ilginçtir: “Türk etnik adının
eski Türkçede insan kelimesinden geldiğini iddia etmektedir”
(Miziyev- Laypanov, 2010: 148). Kononov’un bu ilginç tespiti dikkate
değer ve sosyolojik incelemeye ihtiyaç duyulacak niteliktedir. Mistik
bir anlam mı yüklenmiştir? Ya da yaşam tarzları ile mi ilgilidir? Bilim
dünyasının bu çıkışları dikkate alarak Türk tarihini yeniden
değerlendirmeleri gerekmektedir.
Eski mezar kültürünün yayılma alanına nazaran, bizim M.Ö. 4.
Binyıl sonlarında İdil-Ural bölgesinde etnik oluşum sürecinin
hızlandığı bir sırada ortaya çıktığını tahmin ettiğimiz kurgan kültürü,
500-600 yıl zarfında çok geniş bir bölgeye yayılmış; göçerler Ön
Asya’ya yayılmışlardır. Konumuzun içeriğinde bahsettiğimiz
kurganların Saka, Dahae ve Partların yaşadıkları bölge olan ve
Türkistan’ın en önemli kültür bölgesi olan Anav’da rastlanmıştır.
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İskitlere ait bulunan kurganlardaki atalar kültü’ne ait buluntular Türk
kurgan geleneğinin devamıdır.
Hemen hemen bütün kümbetlerin süslemelerindeki motifler,
Orta Asya şaman-kam inanç gelenekleri ile ilgilidir. Bu motiflerde
yeraltı ve gökyüzü yolculuğunda insanlara refakat eden kuş şeklinde
koruyucu yaratıklar ve on iki hayvanlı Türk takvimindeki hayvan
tasvirleri yer alır. Bu durum, İslam olan Selçuklu Türklerinde bile atalar
kültünün ne kadar canlı bir şekilde yaşadığını gösterir. Günümüzde
Türkistan ve Doğu Avrupa coğrafyasına baktığımız zaman İskitler’e ait
krali kurganların olduğu yerlerde (Kazakistan, Saha/Yakut, Kırım)
İskitler ‘in soyundan geldiklerini iddia eden insanların olduğunun
görülmesi, atalar kültünün toprakları vatanlaştırmadaki rolüne işaret
eder. Modern hayatta bile kırsaldan biri şehirde yaşayıp öldükten sonra,
doğduğu memlekete götürülmeyi ister. Bunun sebebi, atalarının
mezarlarının yanına gömülme isteği ve onların ruhları ile birlikte olma
düşüncesidir. Dolayısı ile ölmeden önce “beni yurduma götürün”
türündeki toplumumuzdaki temenniler, Türk toplumundaki binlerce
yıldır süregelen atalar kültünün, İslami bir biçim almış şeklinden başka
bir şey değildir.
İskitler, Sakalar, Massagetler, Sarmatlar, Dahaeler ve Partlar
etnik mensubiyeti meselesi oldukça çetin konular olduğu bilim
adamlarının farklı yorumlarda bulunmalarından görülmektedir. Bir
grup araştırmacılar bunları İran dilli kabul ederken bazıları da Türk dilli
kabul etmektedirler. Fakat bahsedilen toplulukların egemen oldukları
alanlarda gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda elde edilen buluntularda
oyma ve ahşap mezar kültürünün birbirini takip eden akraba kültürler
olduğu noktası açıkça görülebilmektedir. İran dilli olduklarını iddia
edenlerin bahsedilen bu toplulukların Altaylardan yayıldıklarında
kuşkularının birçoğunda olmadığı görülmektedir. Egemen oldukları
coğrafya Soğd, Pers, Med coğrafyası olduğu gerçeğinden hareket
edersek dillerinde İrani unsurların varlığından bahsetmek çokta yanlış
değildir. Ancak çıkış yerleri ihmal edilmeden olaya bakılması yanlış
sonuçlara ulaştırabilmektedir.
M.Ö.3 yüzyılda, Dahae (Dai) adı daha eski genel Massaget adına
bizleri götürmektedir. Bu proses (süreç), o zaman Hazar civarında
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çoktan tamamlanmıştı ve Heredot döneminden itibaren Helen
tarihçileri İskit kabilelerinin hepsine Massaget diyorlardı. Yine M.Ö.
328’de Dai kabilelerinin bir kolu olan ve Arsak boyu tarafından
yönetilen Parniler (Partlar), İran’da İskender’in haleflerinin yerini alan
Heredot’a göre dil, hayat tarzı ve kültür cihetinden Sakalara yakın olan
Sauromatların torunları olan Sarmat kabileleri de Karadeniz kıyılarında
devlet olmuşlardır.
İran merkezli olan Part Devleti, batıda Fırat nehrinden doğuda
Türkistan ve Baktria sınırlarına kadar uzanmaktaydı. Zengin ve değişik
kültüre sahipti. Ahamenid Devletinden alınan İrani etkiler
Türkistan’dan belli aralıklarla gerçekleşen göçler ile gelen Türk asıllı
unsurlar ve Batıdan istila amaçlı gelen İskender vasıtasıyla Helen
hareketi, bu çok kültürlülüğe neden olacaktır. Egemen oldukları bu
coğrafya ekonomik anlamda kendilerine büyük katkıda bulunacak
konumdadır. İpek ticaretinin güzergâhı üzerinde olmaları zengin
olmalarına ve etkin devlet statüsüne yükseltecektir.
Askeri özelliklerine bakıldığında atlı süvari, okçu birlikler, kısa
ve fırlatmaya uygun mızraklar ve kıyafetleri de savaşmayı
kolaylaştıracak türdendir. Saka-Pers ve Part-Roma savaşları
incelendiğinde hem taktiksel yönden hem de bahsedilen hafif silahlı
birliklerden oluşan Saka-Part güçlerinin savaşlarda başarılı oldukları
görülmektedir. Kıyafetlerinde de sivri başlık dikkat çekici bir özellik
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nümismatik ya da arkeolojik
buluntularda görülen bu başlık türünün bahsettiğimiz topluluklarda da
olması ortak bir kültür yapısını işaret etmektedir.
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Harita 5: Central Asia (after Negus Cleary 2007, fig.13.1).

topoi_1161-9473_2011_num_17_1_2406.pdf (Erişim Tarihi: 17.04.2022)
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IV. BÖLÜM:
EĞİTİM ARAŞTIRMALARI

DİL ÜZERİNE
Dilan KALAYCI*

DİLE GİRİŞ
Bireylerin sözcük veya işaret yoluyla duygu-düşüncelerini
aktarmaya yarayan ve bilgi paylaşımında araç olarak kullanılan iletişim
kanalına dil denilmektedir. Bu aktarımı sorunsuz şekilde
gerçekleştirmemize fırsat veren ve sosyolojik görevleriyle bireylerden
kitlelere uzanan bir anlaşma sistemidir. Yalnızca iletişim aracı olmasına
ve bilinen dillerin özelikleri ile sınırlandığımıza yönelik basit bir
tanımının yanında en genel hâliyle dil; kendi içerisinde bir bildirimdir.
Chatterjee (2001) dilin karmaşık bir iletişim sistemi olarak, sözel
üretim ve kavrayışın yanı sıra jestleri, duygusal prosodiyi ve konuşma
kurallarını içerdiğini ifade etmektedir. Sözsüz iletişim ve duygu
aktarımı ile her dilin kendisine has fonetik, morfoloji, etimoloji,
sentaks, semantik ve leksikoloji alanları bağlamında sahip olduğu
özellikler bir bütün olarak dili meydana getirmektedir. Dünya üzerinde
özellikle “sözlü dil” olgusunun var olmadığı düşünüldüğü zaman
konuşma becerisinden yoksunluğun insanlar üzerindeki etkisi tartışma
konusudur. Dilin olmadığı varsayımında Aksan (2011) “acı ve
sevinçlerimizi başkalarına aktaramayacak, geçmişimizden haberimiz
olmayacak, eğitime, bilime, bütün söz sanatlarıyla ilgili inceliklere, şiire,
destanlara yabancı kalacak, 5500 yıl önce yazılan Sümer metinlerinden,
onların yaşamlarını öğrenemeyecek, kendi ulusumuzun ve başka ulusların
tarihini bilemeyecek ve Shakespeare’in oyunlarına, Dostoyevski’nin
romanlarına kendi dilinde ulaşamayacaktık” derken dilin insanı diğer

canlılardan farklı kılan bir yapıda olduğuna değinmiştir. İnsan dili
sadece bir duygunun bir bilginin sözlü dil ögeleri aracılığıyla
aktarılması şeklinde düşünülmemeli, iletişim kurulan kesimin
sosyokültürel düzeyi, dili kullanan ve dile maruz kalan kişilerin
psikolojik durumları ve bireylerin psikolinguistik disiplini etrafındaki
gelişimleri doğrultusunda değerlendirilmelidir.
İnsanoğlunun dile olan merakı; dil-zihin ilişkisi, dilin gelişimi,
dilin kökeni ve dilin diğer disiplinlerle olan bağlantısı noktasında en
*

Öğr.Gör. Dr. Gazi Üniversitesi Ankara/ TÜRKİYE
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eski dönemlerden bu yana süregelmiştir. Dil bilimin tarihinin çok eski
zamanlara dayandığı gerçeği Eski Yunan’da Aristo ve Platon ile
başlayıp dil okullarını takiben 20. yüzyılda Ferdinand de Saussure
fikirleriyle ile beraber ele alınabilir. Dile olan merak ilk aşamada “Dil
nedir?” sorusunu konu edinmiştir. Yukarıda kısaca tanımı yapılan ve
belli bir tarihçesi olan bu olgu bir çeşit fenomendir. Bundan dolayıdır
ki dil bilim ve dil felsefesinin çıkış noktaları birbirlerinden oldukça
bağımsızdır.
Dilin özelliklerinden ilk olarak, modern dil bilim alanındaki
görüşleriyle çığır açan Ferdinand de Saussure’ün gösteren-gösterilen
ilişkili değerlendirmesini saymamız mümkündür. Dil uzlaşıma dayalı
bir göstergeler dizgesidir (Toklu, 2015; 18). Dilde gösterge dizgesi
denilen sistem kendi içerisinde “gösteren-gösterilen-gösterge” olmak
üzere üç kola ayrılmaktadır. Gösterilen; bir nesnenin zihinde yarattığı
görüntü, gösteren ise o görüntüyü yaratmada kullandığımız sesler ya da
harflerdir. Örneğin “kitap” nesnesinin zihnimizdeki görüntüsü
“gösterilen” iken, “k-i-t-a-p” harflerinden oluşan sözcük “gösteren”dir.
Zihinlerdeki farklı kitap biçimleri ise “gösterge”dir.
Dilin bir diğer özelliği seslerden oluşan kurallar bütünü
olmasıdır. Her dilin kendine has kuralları bulunmakta ve diller bu
kurallara bağlı olarak türetilen sözcük ve cümleden meydana
gelmektedir. Kurallı ve göstergeye dayalı bir olgu olan dil aynı
zamanda toplumsal hayatın ihtiyaçlarına da cevap verir.
Davranışları şekillendirmesiyle toplumdilbilim tarafında
karşımıza çıkan dil sayesinde kültür ve öğretiler gelecek nesillere
aktarılabilmektedir. Bu yönüyle dil; kültür taşıyıcılığı, öğretme ve
iletişim görevini üstlenmektedir.
Toplumdan soyutlayamayacağımız dilin canlı ve sosyal bir varlık
olma özelliği de dilin ya zenginleşmesine ya da bozulmasına sebep
olmaktadır. Çağın teknolojik gelişmeleri, başka dillere ait söz varlığının
dilde kendine yer bulması veya diller arası alışveriş dilin canlı
olduğunun bir kanıtıdır.
Buna göre iletişimden türeyen bir anlayışla Roman Jakobson
dilin işlevlerini:
1.
2.
3.

Göndergesel
Coşku
Alıcıyı harekete geçirme
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4.
5.
6.

Dil ötesi
İlişki
Şiirsel işlev olmak üzere altı başlıkta toplamaktadır.

Dilin Kökeni – Felsefe ve Dil
İnsan dili denilen bildirişim aracını en doğru biçimde tanıtmak
amaçlı “dilbilim” denilen çalışma alanı, yani Osmanlıcası ile
“lisaniyat”, Fransızcası ile de “lengüistik”; her dönem o sırada baskın
olan dönemsel özelliğin etkisinde kalmıştır (Başkan, 2003). Dil bilimin
bir alt araştırma alanı olarak gösterebileceğimiz dilin kökeninin yolu bir
noktada felsefe ile de kesişmektedir. “Dilin kökeni nedir?” ve “İnsan
dilinin kökeni nedir?” soruları filozoflar tarafından uzun yıllar
tartışılmıştır. Esasen felsefe ve dilbilim arasındaki çizgiyi belirlemede dil

felsefesinin hareket noktası için “Dil nedir?” sorusuna; dilbilim için ise tek tek
dillerin morfolojik, sentaktik, semantik, fonetik, vb. açılardan yapılarını ve
işleyişlerini, gelişim süreçlerini, aralarındaki akrabalıkları, dil ailelerini ve bu
gibi başka konuları incelemeye odaklanılır (Altınörs, 2014). Dil felsefesi

insandaki dil yeteneğinin nasıl oluştuğu veya nereden geldiği ile
ilgilenirken temelinde akıl yürütme, hipotez ve ampirik yaklaşım
barındıran bir bilim dalı olan dil bilim, dillerin yapı ve kökenleri üzerine
çalışır.

Dünyada dil üzerine yapılan araştırmalar Eski Hint ve Eski
Yunan’a kadar uzanmaktadır. M.Ö. V. yüzyılda yaşadığı bilinen Panini
isimli Hintli dil bilgini belki de dünyanın ilk dilcisi olarak ortaya çıkmış ve
Sanskritçeyle ilgili 4000 kadar kuralı ve söz varlığına ait yazıları bir araya
getirip bunları cebirsel örüntüler içerisinde aktaran bir gramer kitabı
bırakmıştır (Parlak, 2015). Eski Yunan’da ise Platon “Kratylos” adlı

eserinde dilin insanlara nasıl ulaştığını sorgulamış, dile hem bilgi hem
de varlıkla ilişkisi üzerinden yaklaşmıştır.

Aristoteles dilde kuralcılığı getirerek sesli-sesiz harfler ve ilk
sözcük sınıflaması gibi birtakım kavramlar ortaya koymuştur. Ayrıca
Aristoteles'in dildeki düzenliliği ve sistematikliği savunduğu ve kendi
kategorizasyon sisteminin katı olmadığı öne sürülmektedir (Aarts,
2004). Yine Yunanlıların Mısır’ın İskenderiye şehrinde kurdukları
İskenderiye Okulu’nda felsefe ve dil-dilbilgisi alanında önemli
çalışmalar yapılmıştır.
Doğu’ya geldiğimizde 8. yüzyılda Basra dil ekolünden çıkan “El
Kîtab” bir dilbilgisi eseridir. 11. yüzyıl leksikografı Kâşgarlı Mahmud
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“Dîvânu Lugâti’t-Türk” adlı eserinde dönemin Türkçesini incelemiş ve
Türk yazı dillerinin, lehçelerinin ve ağızlarının dil özelliklerini ve söz
varlığını belirlemiştir. 17. yüzyılda kendisini gösteren Paris Port Royal
Okulu, Saussure akımını takip eden Cenevre Okulu, Prag Okulu ve
Kopenhag Okulu dil bilimde adını duyuran görüşlerin temellerini
atmışlardır.
Dil bilim-dil felsefesi ilişkisi kendi içerisinde diğer felsefe
alanlarından da faydalanmıştır. Özellikle bilgi felsefesi, mantık ve
varlık felsefesi “Nedir?” sorusunun cevabını bulmak noktasında büyük
rol oynamaktadır.
Tarih boyunca dilin ortaya çıkışı, kökeni, ilk dil sorunsalı veya
genel dil çalışmaları ile gramer incelemeleri üzerinde araştırmalar
yapılmıştır. Bu bağlamda dil felsefesi ve dil bilim zaman zaman aynı
çatı altında toplansa bile Altınörs (2014;42) ampirik yaklaşımlarla

denetlemenin mümkün olmadığı çok sayıda spekülasyonun ortaya atılmasıyla
felsefe karşısında müstakil bir bilim dalı olarak inşa edilen lengüistiğin dilin
kökeni sorununu kendi bünyesinden uzak tutma kararı aldığını

belirtmektedir. Soruların cevapsız kaldığı yerde mitoloji devreye
girmiştir. Deney, gözlem ve düşünce temelli bilimden bağımsız olarak
dilin kökeni ile ilgili efsaneler kendisini göstermiştir. Ünlü “Babil
Kulesi” efsanesi bunlardan biridir. Söz konusu efsanede dillerin nasıl
oluştuğu, kule inşa etme yoluyla Tanrıya ulaşmaya çalışan insanların
dillerinin karıştırılması ve birbirlerini anlamalarının önüne geçilmesine
dayandırılır.

Resim 1. Babil Kulesi (Babil), Pieter Brueghel tarafından 1563
yılında yapılan tablo. (Brueghel, 1563, Viyana Sanat Tarihi Müzesi,
Avusturya)
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Dil-İletişim, Dil-Düşünce, Dil-Kültür İlişkisi
Dilin farklı disiplinlerle ilişkisinin bir devamı olarak dililetişim, dil-düşünce ve dil-kültürün kendi aralarındaki bağ, özelde
bireylere genelde de topluma sağladığı fayda ile örtüşmektedir. İnsanlar
arasında anlaşma sistemi kuran dil en gelişmiş iletişim aracıdır. İletişim
dilin en temel işlevi olarak görülürken dil de iletişimin varlığını
sürdüren yapı taşıdır. İletişim en genel tanımıyla bir iletinin türlü
yollarla karşı tarafa aktarılması eylemidir. İletişimde iki temel öge olan
“kaynak ve hedef” aynı zamanda süreci başlatan unsurlardır.
“İletişim kavramı insanlar arasında duygu ve fikirlerin
akışı, bir kimsenin düşüncelerini ve duygularını diğerine açık
olarak belirtmesi ve bireyler arasında anlamları ortak kılma
süreci, bir kaynağın bir iletiyi bir oluk üzerinden bir alıcıya
iletmesi ve seçilmiş bir haberin haber kaynağından belli bir
mesafeye iletilmesi anlamına gelmektedir (Yüksel, 2011;10). “

İnsanoğlunun sürekli iletişim kurduğu gerçeği göz önünde
bulundurulduğunda hangi durumlarda hangi iletişim türlerini
kullandığımız bireyin ihtiyacına bağlı olarak değişmektedir. İletişim
denildiğinde her ne kadar seslerden oluşturduğumuz anlaşma sistemi
olan dil anlaşılsa da iletişim çok yönlüdür ve tek bir türünden söz
edilemez. İletişimi sözlü iletişim, yazılı iletişim ve sözsüz iletişim
(beden dili) olmak üzere üç grupta toplarken dilin de yalnızca sözlü
veya yazılı dili kapsamadığını anlamak gerekmektedir. Dil denilen olgu
tıpkı iletişim gibi yazılı dil, sözlü dil ve beden dili olmak üzere üç hâlde
kendi kurallarını, öğretilerini ve görevlerini barındırmaktadır.
İletişim
süreçleri
içerisinde
sözcük
kullanmadan
gerçekleştirdiğimiz beden dili, sözsüz iletişimde jest, mimik, göz
teması şeklinde yer almaktadır. Sözsüz iletişimin (beden dilinin) önemi
hem sosyal hayatta hem de eğitim hayatında kendisini göstermekte,
insanoğlunun maruz kaldığı farklı alanlardaki işlevleriyle gerekliliğini
ortaya koymaktadır.
Sözsüz iletişimin işlevleri (Yalçın ve Diller, 2016; 254-261):
1.
2.
3.

Kimlik tanımlama: Kişinin statüsü ve kişiliği veya niyeti ile ilgili
bilgiler verir.
Duygusal işlev: Duyguların taşınmasında ses tonuna bağlı olarak
mesajlar verir.
Düzenleme işlevi: İlişkileri düzenleme işlevi bulunur.
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4.
5.

Resmetme ve pekiştirme işlevi: Mesajları iletirken vurguyu pekiştirir
ve dikkat çeker.
Yok sayma veya sözün yerini alma işlevi: İkili ilişkilerde
karşımızdaki kişinin düşüncelerini benimsemediğimizi belli etmek
için kullanılır.

Sözlü
İletişim
İLETİŞİM

Yazılı
İletişim

Sözsüz
İletişim

Düşünceleri dahi yansıttığımız bu iletişim türünde dili ve
düşünceyi birbirinden ayırmak imkânsızdır. Düşünme eyleminin
temelinde insan zihninde nesne, olay, olgu üzerinde ilişki kurma ve akıl
yürütme yatmaktadır. Dili kullanarak düşünme eylemi de sözcükler
yardımıyla gerçekleşeceğinden bireyin sahip olduğu sözcük hazinesi
düşünme becerisindeki yeterliliği ortaya koymaktadır. Dil felsefesinde
önce düşüncenin mi yoksa dilin mi var olduğu tartışmaları Antik
Çağ’dan günümüze kadar ulaşmaktadır. Düşüncenin bir iç konuşma
olduğu varsayıldığında dilin düşünceden önce geldiği söylenebilir.
Bununla beraber dilin düşünme eylemi sonucunda üretildiği savunulan
görüşler arasında yerini almaktadır.
Düşünme ve düşünce arasında da bir fark olduğunu ifade eden
Başerer ve Duman (2019; 380) düşünmenin reel bir varlık alanına ait
olduğunu dolayısıyla bir fonksiyon, edinim karakteri; düşüncenin ise
ideal bir varlık alanına ait olduğunu ve herhangi bir fonksiyon veya
edinim karakterinin olmadığını öne sürmüşlerdir. Ludwig Wittgenstein
“dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır” derken dil ile kastedilen
bireyin sahip olduğu sözcük dağarcığı, dünya ile kastedilen de
düşüncenin kendisidir. İlişkisel olarak bireyin düşüncesini belirleyen ve
sınırlarını çizen etmen, dili kullanma yetkinliği ve sözcük dağarcığıdır.
Dilin fikirleri ve söylemleri yayma özelliği düşüncenin insanlar
arasında dolaşmasını, çoğalmasını ve hatta gelişmesini sağlamaktadır.
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Düşünme eylemi gerçekleştirilirken yaşadığımız farkındalık bilincinin
“dil” olduğu ve söz konusu dil içerisinden seçilen sözcüklerin de
düşünceleri yönlendirdiği bir gerçektir.
Düşünce dilden bağımsız olmadığı gibi düşüncenin her dilin
kullanıldığı topluluktan etkilenmesi sebebiyle dil ve düşünce arasındaki
ilişki, dil-kültür ilişkisiyle birleşmektedir.
Dil kültürün taşıyıcısı olarak topluma yön veren ve kültürün
toplum içerisinde yayılmasını sağlayan ortak bir değerdir. Bir topluma
ait maddi manevi değerlerin nesiller arasında devamının sağlanması
için ortak bir dile ihtiyaç duyulmaktadır.
Kökeni Latince olup Fransızcadan dilimize yerleşmiş olan kültür
kelimesi toplumları yaşayış, örf-adet, giyim, sanat, edebiyat, tarih,
tiyatro, mutfak, şehircilik, müzik, dil unsurlarıyla birbirinden ayıran
maddi ve manevi değerlerin tamamı olarak tanımlanmaktadır. Kaplan
(2018,144) dil ile kültür arasındaki münasebeti bilen bir kimsenin dili
tek başına almayacağını, kültür eserlerinin dilin belli bir yerinde ve
anında donmuş şekilleri ve kütüphanelerin dil abidelerini toplayan
müzeler olduğunu ifade etmiştir.
Pek çok dil bilimci ve dil filozofu dil ile kültür arasındaki ilişkiyi
dilin yapısal özelliklerine dayandırmaktadırlar. Wilhelm von
Humboldt’un dil, kültür ve düşünce arasındaki ilişki konusundaki
araştırmalarının temelinde halkların dil yapılarıyla düşünce biçimleri
arasında yakın bir ilişki olduğu görüşü bulunur (Toklu, 2015; 205).
Humboldt dilin insanların dış dünyayı anlama biçimlerini yansıttığını
savunmaktadır.
Halkların dillerine dikkatli bakıldığında mevcut kültürün genel
ögelerinden izler taşıdığı kanısına varılmaktadır. Sapir-Whorf hipotezi
olarak bilinen teori de insanların yaşam tarzlarının dillerine yansıdığı
görüşüne dayanmaktadır.
Sapir’in hocası ve aynı zamanda kültürel antropolojinin önderlerinden
olan Franz Boas hayatı boyunca Amerikan yerli kültürlerini ve dillerini saha
çalışmalarıyla incelemiş, İnuit dilinde “kar”ı adlandıran kelimelerin çokluğunu
bularak dil ve kültür arasında sıkı bir ilişki olduğunu dile getirmiştir (Altınörs,

2014;36). Türkçede, atasözlerinde “ana, kurt, memleket, kadın, komşu”
kelimelerinin en sık kullanılanlar arasında yer alması Türk kültüründe
ön plana çıkan değerler ile doğrudan ilişkilidir. Japoncada atasözlerinin
“bambu, pirinç ve kiraz ağacı” kelimelerinde yoğunlaşması, Hint
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atasözlerinin “sükûnet, sessizlik” kelimelerini içermesi bu hipotezi
doğrular niteliktedir.
Dünyadaki Diller
Dillerin canlı yapılarından kaynaklanan sürekli bir akış içerisinde
olması ve sayıların değişmesi sebebiyle dünya üzerinde kaç dil
bulunduğunu söylemek güçtür. Dünya dil ve lehçelerin istatistiklerini
barındıran ağ tabanlı bir yayın olan “Ethnologue: Languages of the
World” 2021 verileri bugün 7139 dil konuşulduğunu ve bazı dillerin
yaklaşık % 40'ının 1000’den az konuşmacı ile tehlike altında olduğunu
kaydetmiştir
(https://www.ethnologue.com/guides/how-manylanguages).
İngilizce
Mandarin Çincesi

Yabancı Dil

Hintçe

Ana dili

İspanyolca
0

5

10

Grafik 1. Ana dili ve yabancı dil olarak en çok konuşulan diller
(https://www.ethnologue.com/guides/most-spoken-languages)

Dünya dilleri yapı ve köken bakımından olmak üzere iki ana grupta
toplanarak tasnif edilmektedir. Yapılarına göre diller üçe ayrılmaktadır:
1. Tek heceli (Yalınlayan) diller
2. Eklemeli (Bağlantılı) diller
3. Çekimli (Bükümlü) diller
Tek heceli dillerde sözcükler cümle içerisinde değişikliğe
uğramazlar ve vurgu-tonlamalar önemlidir. En yaygın örnek olan Çince
yapı bakımından tek heceli bir dildir ve anlam sözcüğün yerine göre
değişir.
Eklemeli dillerde sözcük kökünün önüne ya da sonuna bazı eklerin
getirilmesiyle üretim sağlanmaktadır. Eklemeli dillerin en iyi örneği
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olan Türkçede ekler her zaman sözcüğün sonuna konumlandırıldığı için
sondan eklemeli bir dildir.
Çekimli dillerde sözcük kökünde bulunan ünsüzler ses
değişikliğine uğramaktadır. Çekimli dillere en belirgin örnek Arapça ve
Almancadır.
Dillerin kökeninin her zaman bir merak konusu olması dil tarihi
çalışmalarını da beraberinde getirmiş ve diller köken, ses, şekil, cümle
yapılarındaki benzerliklerine göre sınıflandırılmıştır. Köken
bakımından diller:
1. Ural-Altay Dilleri
1.1. Ural Dilleri (Örnek: Macarca, Fince)
1.2. Altay Dilleri (Örnek: Türkçe, Moğolca)
2. Hint-Avrupa Dilleri
2.1. Asya (Örnek: Hintçe)
2.2. Avrupa (Örnek: İspanyolca, İtalyanca, İngilizce, Rusça)
3. Çin-Tibet Dilleri (Örnek: Çince, Tibetçe)
4. Hami-Sami Dilleri (Örnek: Arapça, İbranice)
5. Bantu Dilleri (Örnek: Orta ve Güney Afrika dilleri)
Dil ve Beyin
Kendine özgü kurallı, insanlar arasında anlaşma ve iletişimi
sağlayan bir araç olmasının yanında ağız boşluğunda yer alan ve sesleri
boğumlayan bir organ olan “dil” ile beyin ilişkisi nörolinguistik ve
nörobilim uzmanlarının araştırma alanlarına girmektedir. Dil ve beyin
ilişkisi genel olarak beynin dilden sorumlu alanlarında dinleme ve
okuma alt becerilerini içeren ‘anlama’ becerisi ile konuşma ve yazma
alt becerilerini içeren ‘anlatma’ becerisine dayanmaktadır.
Beyin sinir sisteminin merkezi olarak insan vücudunda yönetici
pozisyonda olup dil sisteminin tamamına hâkimdir. Johnson (2003)

insan beyninin işlevsel gelişimini anlamanın, sosyal, eğitimsel ve klinik
politikalar için kritik öneme sahip olduğunu, bebeklerde ve çocuklarda beyin
fonksiyonlarını araştırmak için uygun yöntemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte
nörobilim alanının hızlı bir ilerleme kaydettiğini ifade etmektedir. İnsan

beyninin yapısında ana hatlarıyla, karar verme ve problem çözmeden
sorumlu “Frontal Lob”, görme işleminde sorumlu “Oksipital Lob”,
işitme, ses ve dil görevlerinden sorumlu “Temporal Lob”, duyusal
girdilerin işlendiği “Parietal Lob”, duygulardan sorumlu “Limbik
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Sistem” ve hareket mekanizması için “Beyincik” bölümleri yer
almaktadır.
Dil ve beyin ilişkisine ilgi, 19. yüzyılda bilimsel bir zihniyetin ortaya
çıkmasıyla başlamış, ilk olarak kafatasındaki kemik çıkıntılarını alttaki beyin
dokusunun genişlemesi ve dolayısıyla belirli kapasitelerin gelişimi ile
ilişkilendiren frenologlar tarafından ortaya atılmıştır (Saffran, 2000; 409).

Dil becerilerinin bir bütün hâlinde kullanılması beyin fonksiyonları ile
doğrudan ilgilidir. İnsan beyninde Wernicke alanı, sözlü-yazılı dili
anlamlandırma; Broca alanı, konuşmanın fiziksel unsurlarını-konuşma
eylemini gerçekleştirme; Angüler girüs alanı, okuma-yazma
eylemlerinden sorumludur.
“Aynı zamanda Frontal lobda yer alan Broca alanı
seslerin, konuşulan dil biçimine dönüştürülmesine, superior
temporal girüsün arka yarısında ve üst yüzeyde yer alan
Wernicke alanı duyulanların söylenenler biçimine dönüştürülüp
kodlama ve duyulanların çözümlenmesine, parietal lobda
bulunan Angüler girüs ise yazma ve okuma işlevlerine yardımcı
olmaktadır (Ergenç,2008;8). “

Resim 2. Beyinde Broca, Wernicke ve Angüler girüs alanlarının
konumu. (Geschwind, 1970; 941)

Biyolinguistik çerçevede biyolojinin bir parçası olan dil
(Chomsky, 2007) ve beyin ilişkisinde tamamlayıcı rol oynayan
faktörlerden biri de sağ beyin ve sol beyin yaklaşımlarıdır. Beynin sağ
ve sol hemisfer olarak adlandırılan iki yarıya bölündüğünü keşfeden
Roger Sperry ve Robert Ornstein olmuştur. Sağ beyin ve sol beyin
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bölgelerinin görevleri farklı olsa da beyin bir bütün hâlinde işlev
görmektedir.
Genel olarak insan beyninin sağ lobu sezgi, duygu ve soyut
düşünme ağırlıklı, görsel-sanatsal konularda yetenekli, yaratıcı,
problemleri ilişkisel çözme yoluna giden; sol lobu mantıksal,
matematiksel işlemler ve somut düşünmede yetenekli, sistemli ve akılcı
bir lob olarak bilinir. Andrews (1980) iki yarıküredeki farklılığı, bilgi
toplama süreçlerinin stilleri (bilişsel ve duyuşsal) olarak adlandırmış;
bilişsel süreci sol hemisfer, duyuşsal süreci sağ hemisferle
ilişkilendirmiştir.
Dil yetisi beynin farklı bölümlerinde gerçekleştiğinden her iki
yarımkürede de aktiftir. Özellikle yabancı dil öğreniminde kritik
dönemler varsayımının dil bilimsel, fizyolojik ve nörolojik tabanlı
olması beyin-dil ilişkisini bir kez daha kanıtlar. Yabancı dil öğrenim
sürecinde ana dili becerisine zarar vermeden mümkün olan en erken
yaşta başlanması gerektiği görüşü yaygındır.
Sarıkaya (2020;145) dil öğreniminin çocuklarda ve yetişkinlerdeki
farkını deklaratif ve prosedüral hafıza bağlamında ortaya koymuş; deklaratif
hafızanın bilgileri, kelimeleri, bilinçli şekilde çalışarak öğrenildiğinde
kullanıldığını, prosedüral hafızanın ise alışkanlıklar, yürüme, bisiklet sürme
gibi otomatize hâle gelen yetenekler için geçerli olduğunu, bu nedenle
çocukların dil öğrenmeyi prosedüral hafıza ile gerçekleştirmelerinin sağlam bir
öğrenmeye yola açtığını ifade etmiştir.
Çocuklarda dil edinimi serüveni anne karnında başlayıp
doğumdan sonra belli basamaklarla devam eden ve dönemsel özellikleri
olan bir süreçtir. Öncelikli olarak ana dilinde karşılaşılan bu süreç
çocuğun gelişim dönemlerine paralel olarak yabancı dil öğrenimine de
taşınmaktadır.
Dil Edinimi
Bireyin önce ailesinden ve yakın çevresinden daha sonra da bağlı
olduğu sosyal ortamdan öğrendiği ana dili becerisine dil edinimi
denilmektedir. Dilin insanoğlundaki edinimi farklı disiplinlerle ilişki
hâlinde olan dil bilimin çatısı altında uzun yıllar araştırma konusu
olmuştur.
Dil edinimi bireylerin doğdukları andan itibaren gösterdikleri
gelişim ile beraber alınmış, bebeklerdeki ve çocuklardaki dil gelişimi
aşamalara ayrılarak sınıflandırılmıştır. Her dönemin kendisine ait
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özellikleri bulunmakta ve bu gelişim kritik dönemleri de içine alan
ortalama 6 yaşa kadar devam etmektedir.
Bebekler doğdukları ortamdaki sesleri taklit ederek ilk aşamaya
geçiş yaparlar ki bu aşama konuşma öncesi dönemdir. Bebek 0-2 ay
arasında ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birtakım sesler
çıkartırken, bu dönemde bazı reflekslerden yardım alır.
2-4 ay arasını kapsayan dönemde bebeğin çıkardığı seslere
mutluluk ve memnuniyeti ifade eden sesler eklenirken; bebek 4-6 ay
arasında kendi seslerini taklit edebilir ve söylemesi kolay “tekrar
sesleri” çıkartabilir.
Bu dönemde bebeklerin “ba-ba-ba” seslerini tekrarlamaları, ilk
önce “baba” demeleri ile alakalı olmayıp bu sesleri daha kolay
seslendirmeye yatkınlıkları ile bağlantılıdır. Bebek 9. aya kadar
mırıldanmanın tekrarı dönemindedir ve 11. ayda artık başkalarının
seslerini taklit edebilir ve ana dili öğreniminin temelleri atılmış olur.
Bebek artık 12 ayın sonunda maruz kaldığı dile ait birtakım
kelimeleri algılamakta ve tanımaktadır. Dil gelişimi her çocukta aynı
düzeyde ilerleme göstermemekle beraber, bu süreçte çevresel
faktörlerin etkisi yadsınamaz düzeydedir.
Yapılandırıcı yaklaşımda çocuğun dil öğrenmesi için gerekli bazı
koşullar (Güneş, 2017; 39-42):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Çocukta konuşma becerisinin gelişimi ve dili öğrenmesinin
koşulu annenin çeşitli kelime ve cümlelerle iletişimi zengin
tutması,
Ailedekilerin özellikle annenin, bebeğin yanında dili aktif ve
düzgün biçimde kullanması,
Bebeğin yetişkinlerle iletişim kurması ve bilgi alış-verişinde
bulunması,
Bebekte anlama becerilerinin gelişimi ve sesleri yorumlamaya
başlaması,
Dilin bazı kurallarını bilmesi,
Dil ve dikkat gelişimi.

Çocuklarda dil ediniminin doğuştan geldiğini öne süren isim
Chomsky olmuştur. 1960’da Noam Chomsky tarafından ortaya konan
“Dil Edinim Cihazı” (LAD- Language Acquisition Device) fikri temelde
insanların dil edinimlerin içgüdüsel bir sisteme sahip olduğu görüşüne
dayanmaktadır. Chomsky, belirli temel soyut nesneleri oluşturan
sözdizimsel ve anlamsal-fonolojik yorumlama kurallarından oluşan bir yapı
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olan dilbilgisi ile dili anlama becerilerinin “Dil Edinim Cihazı” sayesinde
içgüdüsel bir kapasiteyle beyinde zaten var olduğunu (Chomsky; 1967;5)
savunmaktadır.

Dil sonradan mı öğrenilir yoksa genetik midir?” sorunsalı bu
noktada insana kodlanan ve ileriki yıllarda geliştirilen bir sistem olarak
karşımıza çıkmaktadır.
SONUÇ
Dil; başta duygu ve bilgi aktarımında iletişim kanalı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bireylerden toplumlara uzanan bir sistemin
içerisinde anlaşmayı sağlamaktadır. Kendi kuralları çerçevesinde
sürekli değişen ve nesiller arasında bazı değerleri aktarma göreviyle
sosyal bir varlık, aynı zamanda canlı bir yapıdır.
Dil bilimin çok eski zamanlara dayanması dil tarihi, dilin var
oluşu, dilin kökeni, dilin diğer disiplinler ile olan ilişkisini beraberinde
getirmiştir. İnsanoğlunun dile olan merakı, dilin ortaya çıkışından insan
beyninde işlenişine doğru tarihsel bir çizelge izlemiş, nörolinguistik ve
nörobilim uzmanlarının araştırma alanlarına kadar girmiştir.
Kurallı ve göstergeye dayalı olan dil aynı zamanda toplumsal
hayatın ihtiyaçlarına da cevap vererek kültür taşıyıcılığı yapmaktadır.
Dil-kültür ilişkisi dile ait pek çok gerçeği de açığa çıkartmış, kavimlerin
kültürleri ve dil yapıları arasındaki bağı mercek altına almıştır. Farklı
dillere ait örneklerden anlaşıldığı üzere “yaşam tarzı, dile etki
etmektedir”.
Dilin yapısına ana dili ve yabancı dil becerisi bağlamında
yaklaşıldığında dili eyleme dönüştürmede eş bir dil-beyin ilişkisi
görmek mümkündür. Dönemsel özellikleri olan biyolojik temelli bu
süreç doğumdan önce başlayıp ölene dek devam etmektedir. Öncelikle
ana dilinde gördüğümüz bu süreç gelişim dönemlerine paralel olarak
yabancı dil öğrenimine de aktarılmaktadır.
Nörobilim çerçevesinde; çoklu görev becerisini ve dikkati
arttırma, hafızayı güçlendirip demans hastalığı riskini azaltma ve
beynin dil bölgelerini geliştirme; psikoloji bilimi çatısı altında da bakış
açısını değiştirme, çok yönlü düşünme, yaratıcılığı arttırma, kendini
doğru ifade etme ve etkili iletişim gibi faydalara sahip yabancı dil
becerisi, ana dili becerisindeki yetkinlikle doğru orantılıdır. Ana dili
öğrenilen ilk dildir ve temel dil becerileri sayesinde akademik-sosyal
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pek çok başarıyı beraberinde getirir. Ana dili, yabancı dil öğrenme
sürecindeki başarıya da doğrudan etki etmektedir.
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ANADOLU TÜRK HALK MASALLARI’NDA İNSAN BİÇİMLİ
DOĞAÜSTÜ VARLIKLAR
Ramazan ERYILMAZ*

Giriş
Türkçe eğitiminde, dil estetiğinin kazandırılması adına kullanılan
edebi türlerden biri de masaldır. Masalların dinleyene ders veren
nitelikte olması durumunda, değer eğitiminde de işlevsel olduğu
söylenebilir. Masallar, sözlü edebiyat geleneği içinde önemli bir yer
tutar. Dil ve değer eğitimi açısından masalların kullanılması için
derlenmiş masalların bazı pedagojik düzenlemelerden geçirilmesi
gerekebilmektedir. Zira sağduyuya ve değerlere uygun olmayan
unsurlar, cinsiyetçilik, şiddet gibi olumsuz içerikler masalların özgün
hâllerinde bulunabilmektedir. Pedagojik açıdan düzenlenmiş masalların
ders materyali olarak kullanıldığı görülmektedir. Masallar özellikle
daha küçük yaşlarda, çocukların hayal dünyalarını zenginleştirme
özelliğiyle önem arz etmektedir. İçerdiği olağanüstülükler, bizi
gerçekliğin sınırlamalarından kurtarır. Yetişkinlerin ilgi duyduğu
fantastik edebi ve sinematografik türlerin de benzer bir işlevi yerine
getirdiği söylenebilir. Masal denilince, akla çocuk edebiyatı ürünü
olarak masallar gelmektedir. Fakat bunun ötesinde özgün biçimleri ile
masallar insan türünün gerçekliğe dair kolektif bilincini yansıtmaları
bakımından son derece önemlidir. İnsanlığın ortak mirası olarak mitler,
efsaneler, destanlar, halk hikayeleri ve masalları bu bağlamda anlamaya
çalışmak, ufuk açıcı olacaktır. Masalların işlevlerinden önce ne
olduklarına bakıldığında, Türk ve yabancı araştırıcıların değişik
tanımlar yaptıkları görülmektedir. Örneğin, Sakaoğlu (1973),
*
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Gümüşhane Masalları Metin Toplama ve Tahlil adlı eserinde,
"Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan,
olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu hâlde,
dinleyicileri inandırabilen, bir sözlü anlatım türüdür," şeklinde bir
tanım yapmıştır. Boratav (1982), "Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük
inanışlarından ve törelerden bağımsız, hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve
anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatı." olarak tarif
etmiştir. Elçin (1986), masallar hakkında köklü bir geleneğe bağlı
olarak kolektif karakter taşıyan, bir takım konu, macera, olay, problem,
motif ve unsurların, vakit geçirmek, insanları eğlendirirken terbiye
etmek amacıyla ortaya çıkan yazı türü olduğu şeklinde bir
değerlendirme yapmaktadır. Bu tanımlarda ve alan yazında masalın
hem özgün hâliyle hem de pedagojik ve didaktik işlevleri bakımından
özellikleri üzerinde durulmuştur. Buna göre masallar, toplumun hayal
gücünü yansıtan, doğa ve insan üstü varlıkların ve olayların da kurguya
katıldığı, kadim motif ve inançları taşıyan, dinleyenler için ders niteliği
de taşıyabilen bir edebi tür olarak ifade edilebilir.
Türk masallarının incelenmesine yönelik birçok çalışma
yapılmıştır. Bunlardan öne çıkanları kısaca belirtmekte fayda vardır. İlk
çalışma Digeon’un 1781 tarihli yayınıdır. Bundan sonra yabancı
Türkologların çalışmaları gelmiştir. Pertev Naili Borat’ın, Az Gittik Uz
Gittik, Zaman Zaman İçinde ve 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı başta
olmak üzere çeşitli çalışmaları yayımlanmıştır. Tahir Alangu’nun,
Billur Köşk Masalları derlemesi ve Oğuz Tansel’in, Türk Masalları
yine öne çıkan eserlerdendir. Saim Sakaoğlu’nun, Gümüşhane
Masalları Metin Toplama ve Tahlil (1971); Naki Tezel’in, Türk
Masalları (1971); Umay Günay’ın, Elâzığ Masalları (1975); Ali Berat
Alptekin’in Taşeli Platosu Masallarında Tip ve Motif Araştırması
(1982); Ziyat Akkoyunlu’nun, Bin Bir Gece Masallarının Türk
Masallarına Etkisi (1982); Nimetullah Hafız’ın, Kosova Türk Halk
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Edebiyatı Metinleri (1985); A. Bican Ercilasun ve A. Şekür Turan’ın
Uygur Masalları (1989) adlı çalışmaları örnek verilebilir (Şimşek,
2001). Bu çalışmaların dışında günümüze değin birçok yayın
yapılmıştır. Bunun dışında çocuk edebiyatı ürünü olarak yayımlanmış
birçok masal kitabı da bulunmaktadır. Fakat bunlar bu çalışmanın
kapsamı dışındadır.
Ortaya konulan masal derlemeleri ve incelemelerinden sonra
2021 yılında Anadolu Türk Halk Masalları adıyla 10 cilt halinde Necati
Demir tarafından yayımlanan çalışmayı ayrı bir yere koymak
gerekmektedir. Zira bu çalışma hem içerdiği masal sayısı bakımından
hem saha kapsamı açısından hem de motif ve tip çeşitliliği açısından
benzeri olmayan bir çalışmadır.
Türk kültürünün anlaşılmasında önemli bir edebi tür olarak Türk
masalların ele alınması adına gerçekleştirilecek çalışmalarda, kapsam
ve içerik zenginliği bakımından Anadolu Türk Halk Masalları’nın
temel alınmasının yerinde olacağı ortadadır. Eser içeriği hakkında
İnceleme Nesnesi bölümünde ayrıntılı bilgiler verilmiştir.
Bu çalışma, Türkçe eğitiminde kullanılmak üzere masal
uyarlamaları, değerler eğitimine yönelik uyarlamalar, Türk
masallarında motif ve tiplerin tespiti anlamında ele alınabilir. Bunun
yanında Türk masallarında sayı, renk ve hayvan sembolizmi, eski Türk
inancı ve İslam öncesi kültler ile ilgili malzemeler de çalışmada bolca
bulunmaktadır. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar için de bu eser temel
alınabilir. Çalışma sınırlılığı bakımından, bu geniş konu yelpazesinde
Anadolu Türk Halk Masalları’nda tipler üzerine yoğunlaşılmış, bu
tipler içinden de insan biçimli doğaüstü varlıklar seçilmiştir.
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Yöntem
Bu bölümde çalışmanın deseni, veri toplama ve analiz teknikleri
ve inceleme nesnesi hakkında bilgiler verilmiştir.
1. Araştırma deseni, verilerin toplanması ve analizi
Çalışma nitel bir çalışmadır. Alan yazında durum çalışması
olarak adlandırılan ve daha çok nitel çalışmalarda kullanılan araştırma
deseni, bir olgu ya da olayı kendi içeriği ve bağlamı içinde
derinlemesine analiz edilmesidir (Yıldıırm & Şimşek, 2016, s. 289). Bu
çalışmada da Anadolu Türk Halk Masalları’nın kendi bütünlüğü içinde
bu masallarda yer alan insan biçimli doğaüstü varlıkların özellikleri
incelenmiş; alan yazın çerçevesinde mitolojik ve edebi açıdan bu
tiplerin değerlendirmesi yapılmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada durum
çalışması kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde doküman incelemesi
tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi
uygulanmıştır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel,
2020). Tüm masalların içeriği analiz edilmiş, tipler ve tiplerin
özellikleri kodlanmıştır. Kodlamalar, bir tip üzerinde kategori olarak
birleştirilmiş, Kötü ve iyi tipler olarak da iki tema hâlinde ele alınmıştır.
Alan yazın nitel veri analizinde kullanılan, tema, kategori, kod
oluşturma anlayışına uygun olarak yapılan içerik analizi sonucu ortaya
çıkan ilişkiler ağını gösteren şablon, alan yazın verilerinden de
yararlanılarak yorumlanmıştır (Büyüköztürk, 2018; Büyüköztürk,
Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2020). Çalışmanın inceleme
nesnesi olan Anadolu Türk Halk Masalları’nın biçim ve içerik
özellikleri ortaya konulmuştur.
2. İnceleme nesnesi
Prof. Dr. Necati Demir’in Anadolu Türk Halk Masalları adlı
çalışması 2021 yılında yayımlanmıştır. Altınordu Yayınları’ndan çıkan
eser 10 ciltten oluşmaktadır. Toplamda, 1640 masalın yer aldığı
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derleme, masal sayısı ve Türkiye sınırları içinde yapılan masal
derlemeleri arasında kapsam bakımından benzeri bulunmayan bir
niteliktedir. Altınordu Yayınları tarafından yayımlanan eser toplamda,
4.762 sayfaya ulaşmaktadır. Araştırmacının 36 yıllık derleme
faaliyetlerinin ürünü olan bu eserin Türkçe eğitimi, Türk halk edebiyatı,
çocuk edebiyatı, Türk mitolojisi gibi çalışma alanları için zengin bir
malzeme sunduğu söylenebilir (Demir, 2021a, s. 9). Çalışma
kapsamında hemen hemen tüm illerde derleme yapılması da dikkat
çekicidir.

Şekil 1 Anadolu Türk Halk Masalları’nın Derlendiği İller
Künye:
Demir, N. (2021a). Anadolu Türk Halk Masalları (Cilt I). Ankara:
Altınordu Yayınları.
Demir, N. (2021b). Anadolu Türk Halk Masalları (Cilt II). Ankara:
Altınordu Yayınları.
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Demir, N. (2021c). Anadolu Türk Halk Masalları (Cilt III). Ankara:
Altınordu Yayınları.
Demir, N. (2021d). Anadolu Türk Halk Masalları (Cilt IV). Ankara:
Altınordu Yayınları.
Demir, N. (2021e). Anadolu Türk Halk Masalları (Cilt V). Ankara:
Altınordu Yayınları.
Demir, N. (2021f). Anadolu Türk Halk Masalları (Cilt VI). Ankara:
Altınordu Yayınları.
Demir, N. (2021g). Anadolu Türk Halk Masalları (Cilt VII). Ankara:
Altınordu Yayınları.
Demir, N. (2021h). Anadolu Türk Halk Masalları (Cilt VIII). Ankara:
Altınordu Yayınları.
Demir, N. (2021i). Anadolu Türk Halk Masalları (Cilt IX). Ankara:
Altınordu Yayınları.
Demir, N. (2021j). Anadolu Türk Halk Masalları (Cilt X). Ankara:
Altınordu Yayınları.
Bulgular
Yapılan içerik analizi sonucunda, Anadolu Türk Halk
Masalları’nda yer alan insan biçimli doğaüstü varlıklar, kötülük ve
iyilik ilkelerini temsil etmeleri bakımından üç grupta
değerlendirilmiştir. Üçüncü grupta yer alan değişken tipler, masallarda
bazen olumlu bazen olumsuz tip olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar
da ilgili başlık altında bu özellikleri bakımından ele alınmıştır.
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Tablo 1 Anadolu Türk Halk Masalları’nda Yer Alan İnsan Biçimli Doğaüstü
Varlıklar

Olumsuz Tipler

Olumlu Tipler

Değişken Tipler

Dev

Peri

Arap

Cin

Ak Sakallı, Gök Sakalı

Derviş

Cadı

Hızır
Lokman Hekim

1. Kötülük ilkesinin masallardaki temsili olarak insan biçimli
doğaüstü varlıklar: Devler, cinler ve cadılar
Anadolu Türk Halk Masalları’nda hemen hemen tüm masallar
her birinde; dev, cin, peri, cadı ve arap tiplerinden biri ya da birkaçı
bulunmaktadır. Köken itibariyle dev, peri ve cadının Farsça; arap ve
cin sözcüklerinin de Arapça olduğunu göz önünde bulundurmakta
fayda vardır. Masallarda arap karakteri nispeten daha az sıklıkta ve
kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz olarak geçmektedir. Bazı
durumlarda arap bizzat talih ya da kader meleği niteliği sergiler. Masal
kahramanı “arabını” aramaya çıkar (Demir, 2021a, s. 376). Dev, cin ve
cadıların sık sık karşımıza çıkmasının, olumsuz rollerinin olmasının,
çoğu zaman da özellikleri ve işlevleri bakımından birbirlerinin
yerlerini tutmalarının, bunları beraber ele alma zorunluluğu doğurduğu
söylenebilir.
Modern çağın insanı için destan, efsane, hikâye veya masallarda
kendini gösteren bu varlıkların ortaya çıktıkları bağlamda anlaşılması
zor olmaktadır. Öncelikle bu masal tipleri, günümüz insanı için
fantastik, hayal ürünü, gerçekliğin dışında varlıklardır. Fakat modern
öncesi dönem ya da geleneksel dönem denilebilecek çağda, bu unsurlar
bir gerçekliğe denk gelmektedir. Mitlerde, efsanelerde hatta çıkan
semavi dinlerde bu varlıklar çeşitli adlarla anılmaktadır.
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Öncelikle Anadolu Türk Halk Masalları’ndan hareketle bu yaratıkların
tipolojisinin ortaya konulup, ardından geleneksel dönemin inanç
çerçevesi içine nasıl oturduklarının belirlenmesi doğru olacaktır.
Anadolu Türk Halk Masalları’nda devler, çoğunlukla anti kahraman
rolündedir. Kahramanın görevini yerine getirmesi için devi alt etmesi
gerekir. Devler bazen, insanların suyunu bazen de güneşini engeller.
Dolayısıyla yaşamlarını idame ettirmelerinin önünde bir engel
olmaktadırlar. Bu engeli döngüsel bir biçimde (Bazen günde bir, bazen
ayda bir, bazen de yıl bir olmak üzere) kurban vererek kısmen aşan
halkın yardımına masal kahramanı koşar (Demir, 2021b; Demir, 2021c;
Demir, 2021d; Demir, 2021e). Kurban çoğunlukla kız olmakla birlikte
hep bir insan olmaktadır. Bazı masallarda dev belli bir mekânda
yaşamakta buraya gelenleri ele geçirmektedir. Bu mekân da yine
insanların ister istemez uğramak zorunda oldukları, su, pınar başları ya
da başka benzer mekanlardır. Bunun yanında yeraltında yaşayan devler
de vardır. Yeraltına geçişin eşiği olan kuyular ve mağaralar da sık sık
devlerin yaşadığı yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Devler fiziksel
özellikleri bakımında biçimsel olarak insana benzese de ondan iri
cüsselidir. İnsanlar gibi evlenip çocuk sahibi olabilmektedirler. Türk
destanlarında ve halk hikayelerinde rastlanan Tepegöz’ün de bir dev
olduğu söylenebilir (Demir, 2019, s. 239; Yıldız, 2010). Fakat Anadolu
Türk Halk Masalları’nda tek gözlü bir devin olduğu masal tespit
edilmemiştir. Dev tipinin, büyü yapabilen ve beden değiştirebilen cin
tipine denk gelen yönüyle beraber, Batı menşeli anlatılardaki haliyle
trol tipine benzer şekilde iri yarı, cüsseli, çirkin, aptal yaratık yönü de
bulunmaktadır. Kökeninde dev sözcüğü olan devasa da bu anlama
gönderme yapmaktadır. Anadolu Türk Halk Masalları’nda Devlerin
büyüyle yoğun ilişkileri vardır. Özellikle kendi bedenlerinden bir parça
yedirerek insanlara tesir etmeye çalışırlar. Bu parça bazı masallarda
parmak bazı masallarda kulak olmaktadır. Bunun yanında eğer bir
kahraman bir dev anasının memesinden süt emebilirlerse, bu kez
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aralarında olumlu anlamda bir bağ oluşur. Masallar göz önüne
alındığında bazı masallarda devler ile ejderhaların rollerinin çakıştığı
görülecektir. Halkın suyunu engelleyen yedi başlı devlere de yedi başlı
ejderhalara da rastlanır. Yeraltı kuşu Anka’nın yavrularına musallat
olan yaratık bazen dev bazen de ejderhadır. Atları Yiyen Kız (Demir,
2021a) masalında olduğu gibi insanlar sonradan da deve
dönüşebilmektedirler. Bu masalda Allah’tan ne olursa olsun bir kız
evlat isteyen çiftin, hayırlısını dilemedikleri için bir dev kızları olur.
Başka birçok masalda olduğu gibi burada dev ile cin imgelerinin
birbirine yaklaştığı görülmektedir. Türk halk edebiyatı ürünlerinde de
dev, cin, peri, cadı tipleri arasında geçişkenlik olduğu söylenebilir.
Örneğin, bir tür dev olarak anlaşılabilecek olan Tepegöz’ün annesi peri
iken babası bir insandır (Boratav, Türk Mitolojisi, 2012, s. 60). Dev
imgesini anlamak adına önce köken bilgisine bakmak faydalı olacaktır.
Dev, TDK sözlüğündeki tanıma göre: “Farsça div. 1. Korkunç, çok iri
ve olağanüstü güçlü masal yaratığı 2. Olağanüstü irilikte olan 3. Çok
büyük, çok önemli.” (Türk Dil Kurumu, 2011, s. 644) Devin birinci
tanımında kavramın masallarla ilişkilendirildiği görülmektedir. Fakat
destan efsane ve hikayelerde de devlere rastlanmaktadır. Dev sözcüğü
Farsça “div”den Türkçeye girmiştir. Ögel (1995), dev motifinin
Anadolu ile diğer Türk kesimlerine Hint ve İran masallarından girdiğini
ifade etmektedir. Buna karşın bu tesirin daha az olduğu Kuzey Türk
destanlarında, Güneyden gelen bu motifler, yumuşayarak eski ve yerli
Türk kalıpları olarak devam etmiştir. Örneğin, Yelbegen bunlardan
biridir (s. 564). Bundan yola çıkarak motif olarak devin, Türklerin Hint
ve İran kültürü ile teması öncesinde de Türk kültüründe bulunduğu
anlaşılabilir. Farsça div/dev, Fars mitolojisinde kötü ruhlu efsanevi bir
yaratıktır. Sözcük, Orta Farsça döneminde dev, Eski Farsça döneminde
deiva şeklinde bulunmaktadır (Nişanyan, 2010, s. 131). Dolayısıyla
sözcüğün Orta Farsça döneminde Türkçeye geçmesi daha muhtemel
görünmektedir. Bilindiği gibi Farsça bir Hint-Avrupa dilidir. Aynı
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kökten gelen; Sanskritçe deva, Latince Deus, Eski Yunanca Zeus
sözcükleri Tanrı anlamına gelmektedir. Esasında Eski Farsça
“deiva”nın anlam kötüleşmesi ile Tanrı anlamından şeytan ya da şeytani
varlık anlamına geçişi, İran mitolojisinde yer bulmaktadır. Kötülüğün
temsilcisi Tanrı Ehrimen, diğer Tanrıları kötücül yaratıklara
dönüştürmüştür (Nişanyan, 2010, s. 131). Mitoloji ve dinler tarihinde
eski inançlarını yerini yenileri aldığında eskilerin kötü olana, karşıt
olana dönüşmesinin bolca örneği vardır. İran özelinde bunu Zerdüşt
reformunda görmekteyiz (Yıldırım, 2012). Eskinin ilahları (Örneğin
div/dev sözcüğü Tanrı anlamındaydı), yeni dinde kötülüğün hizmetkârı
olan olumsuz tipte yaratıklara dönüşmüştür. Batıda bugünkü anlamda
melek/cin imgesine yakın olan “demonun” Hristiyanlık sonrası şeytan
anlamına evrilmesi, Sami dinlerindeki şeytan/satanın dönüşümü de bu
bağlamda ilginçtir. Kur’an’da şeytan, itaatsizliği öncesinde bir mümin
olarak, sonrasında ise kötücül varlıkların önderi olarak görülmektedir:
“Hani meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik; İblis'in dışında
(diğerleri) secde etmişlerdi. O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin
emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda beni bırakıp onu ve onun soyunu
veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. (Bu,)
Zalimler için ne kadar kötü bir tercihtir.” (Kur’an, Kehf, 51). İblis
Kur’an sıkça atıf yapılmış bu olayın öncesinde Allah nezdinde muteber
bir kuldur. Daha İslam inancında kötülük ilkesinin temsilcisi hâline
gelmiştir. Dev ve cinin İran ve Arap kültüründe örtüşmesinin başka bir
göstergesi, bu varlıkların insana etki biçimindedir. Arapçada cinle
temas hâlinde olan kişi mecnun olarak adlandırılır. Farsçada da
dev/divin etkisinde olana divane denir. Mecnun da divane de aklı etki
altında olan, Tanrısal ilhamlar alan fakat bir yanıyla da delilikle
ilişkilendirilen bir tipe denk gelmektedir. Türk kültüründe de deliliğin
Tanrısal bir yönünün olduğunu, toplumda delilere farklı tarzda bir saygı
beslendiğini ifade edebiliriz.
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Cadı tipinin de İrani menşeli olduğu görülmektedir. Cadı, cazı,
cazu, cadı karısı, şeklinde farklı söyleniş biçimlerine sahip “cadı”
Farsçadaki cadu, sözcüğünden türetilmiş olan sözcüktür (Boratav, Türk
Mitolojisi, 2012). Cadı erkek ya da dişi olabilir. Canice bir yaşam
sürdüğü veya kötü olarak yaratıldığı için cadıya dönüşür. Cadılar kötü
icraatlar yapmak üzere mezarlarını terk ederler ve yaşayanların arasına
katılırlar. Cadılar ile İslam öncesi ruh kültü ile ilişki kurulduğu da
olmuştur. Buna göre, cadı ile eş anlamlı kullanılan bir sözcük de
hortlaktır: Hortlamak eylemi bir ölüden bahsedildiğinde "geri dönmek”
kötü ruhun geri dönmesi anlamında kullanılır (Boratav, 2012). Efsanevi
anlatımlara göre, cadının berbat özelliklerinden biri de ölülerin etinden
beslenmesidir. Cadının geceleri yeni defnedilen ölülerin cesetlerini
mezarlarından çıkartıp özellikle akciğer ve karaciğerlerini yediğine
inanılır. Bazı yorumlarda ise yaşayan cadıların olabileceği düşünülür
(Boratav, 2012; Beydili, 2005; Ögel, 1995).
Cin sözcüğü Arapçada, “duyulardan gizli nesne” anlamında
kullanılmaktadır. Bu sözcük de c-n-n (  )جنkökünden türeyen başka
sözcüklerle ilişkilidir (Sami, 2015). Kalbin göğüs kafesi içinde
gizlenmesinden hareketle “cinân”; ağaçlarının ve dallarının toprağı
örtmesinden bahçe anlamında “cennet”; anne karnındaki canlıyı
gizlendiği için “cenin”; aklın gizlenmesi, örtülmesi durumu, “cünun”
ya da “mecnun” sözcükleri mevcuttur (Erdoğan, 2019; Sami, 2015).
Cinnet sözcüğü de yine bunlarla ilgilidir. Arap kültüründe cinler, İran
kültüründe dev, peri ve cadılar esasında aynı varlık cinsinde
algılanmışlar; Türk kültürünü bu bakımdan iki yönlü koldan
etkilemişlerdir. Fakat esasında bu üç kültür dairesinin evren
tasavvurunun benzerliği geçişleri kolaylaştırmıştır. Buna göre evren;
yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü olmak üzere 3 temel katmandan
oluşmaktadır. Bu katmanlar arasında yaşanan geçişlere dair, birçok
mitolojik anlatı mevcuttur (Erhat, 2018; Eliade, 2019; Eliade, 2017;
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Armstrong, 2017; Yıldırım, 2012). Yeraltı kötü ilah, ruh ya da
varlıkların; gökyüzü ise iyi, üstün, kudretli olanı temsil eden varlıkların
mekanıdır. Yeryüzü ise insanlar da dahil olmak üzere bütün iyi ve kötü
ilkeleri temsil eden bu varlıkların yaşadığı yerdir (Erhat, 2018;
Ergüven, 2012). Geleneksel fizikte hem yeraltı hem gökyüzü yedi
kattan oluşmaktadır (Kurnaz, 1996; Erzurumlu, 2000). Bunun sebebi
gözlem araçlarının gelişmediği dönemlerde gökyüzünde çıplak gözle
görülebilen 7 adet hareketli gök cismi olmasıdır. Bu gök cisimlerinin
tamamı yıldız olarak adlandırılmakta, yalnızca seyyar ve sabit yıldız
ayrımı yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu evren dünya merkezli bir
modeldir. Güneş de dahil olmak diğer gök cisimleri dünyanın etrafında
dönmekte ya da dünyanın merkezde olduğu dairesel yörüngelerde yer
bulmaktadır. Galile (Galileo) ve Kopernik’e (Copernicus) kadar bu
model hem doğu hem batı kültürlerinde kabul görmüş, dolayısıyla
yalnızca bilimsel faaliyetleri değil; inançlardan toplumsal hayata,
siyasete ve sanata kadar her alanda etkileri olmuştur. 7 kat gök ve
onların üzerinde sabit yıldızlar katı ve evrenin sınır katı olmak üzere 9
katmanlı bu evren modelini anlamak, dünyada inşalarla iç içe yaşayan
göksel, büyülü yaratıkları anlamayı da kolaylaştıracaktır.
Gökyüzündeki her bir katmanı ya da feleği bir yıldız tarafından
idare edilmektedir. Kökeni Grek ve Babil’e kadar tespit edilmiş bu
anlayışa göre, kâinat bir soğan misali iç içe geçmiş zarlardan
oluşmaktadır (Eliade, 2002; Unat, 2022). Merkezini yerin/dünyanın
oluşturduğu bu yapının gökteki katmanlarını belirleyen yıldızlar
sırasıyla; 1. felekte Ay, 2. felekte Merkür (Utarid), 3. felekte Venüs
(Zühre), 4. felekte Güneş, 5. felekte Mars (Merih), 6. felekte Jüpiter
(Müşteri), 7. felekte Satürn (Zuhâl)’dür (Erzurumlu, 2000; Kurnaz,
1996; Unat, 2022). Burada Ay ve Güneş de bir yıldız olarak
değerlendirilir.
Teleskopun
icadına
kadar
çıplak
gözle
gözlemlenebilecek gezegenler ya da bu çerçevede hareketli yıldızlar 7
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adet olmaktadır. Dolayısıyla göğün yedi katlı olmasının mantığı buna
dayanmaktadır. Ayrıca her bir feleğin ya da bu feleğinin yıldızının
temsil edildiği bir günün olması, geleneksel zaman çizelgelerinde
haftanın yedi günden oluşmasını gerektirmiştir (Hafta sözcüğünün
kökeni de Farsça yedi anlamında gelen “heft” tir). Bu yıldızlar içinde
diğerleri üzerinde üstünlüğü olan Güneş’tir. Ayrıca güneşin yıl boyunca
dolaştığı yörünge ile bu dolaşma dolayısıyla ilişki içinde olduğu burçlar
da bu evren tasavvuru açısından önemlidir. Burada burçlar belirli takım
yıldızlar anlamındadır. Güneşin yörüngesi Zodyak çemberi olarak da
adlandırılmakta, bu çemberde bulunan 12 takım yıldız da burçları
meydana getirmektedir (Din ve sanatta da önemli yeri olan 12 sayısının
önemi, çeşitli örneklerle açıklanabilir: 12 havari, 12 ay, 12 imam, 12
burç vb. (Schimmel, 2011)). Hem başta Güneş ve Ay olmak üzere bu 7
yıldız ile 12 burcun yeryüzünde meydana gelen olaylarda ve insanların
kaderinde tesirlerinin olduğu yönündeki inancın fiziksel temeli buraya
dayanmaktadır. Buna göre 7 kat göğün üstünde ve onu saran sekizinci
felek olarak sabit yıldızlar feleği bulunmaktadır. Buna İslam
dünyasında kürsi de denilmiştir. Onun üstünden de evrenle Tanrını
sınırı olan atlas feleği (Arş-ı ala) bulunmaktadır (Pala, 2018, s. 149).
Türkçede ve Türk edebiyatında felek sözcüğünün insanların talihini
belirleyen bir varlık olarak anlaşıldığına dair birçok örnek sıralanabilir:
felekten bir gün çalmak, kahpe felek, dönek felek, feleği şaşmak, çarkı
felek vb (Sami, 2015; Türk Dil Kurumu, 2011). Antik Mezopotamya ve
Grek kültürlerinin ve biliminin de etkisi ile Arap kültürüne ve İslami
inançlara bu evren tasavvurunun etki ettiği görülmektedir. İslam’da,
Hz. Muhammed’in yaşadığı miraç hadisesi esnasında, gök katlarını
sırasıyla geçtiği, her bir katta bazı peygamberlere rastladığı
bildirilmektedir (Yavuz, 2022).
Daha önce bahsettiğimiz gibi bir anlatı olarak masalların
anlaşılmasında geleneksel dönemin kültürel bağlamını anlamak
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gerekmektedir. Bunun bir boyutu olarak da dönemin evren tasavvuru
ya da kozmolojisi de keza öyle. Semitik milletlerin Tanrı imgelemi
Atlas feleğinin (Arş-ı Ala) ötesinden, kendisine bağlı göksel yaratıklar
aracılığıyla evreni yöneten, adeta “melik” hüviyetinde ilâhi bir varlığı
işaret etmektedir (Erzurumlu, 2000). İşte bu göksel varlıkların tümü
Arapçada cin sözcüğü ile karşılanır. Allah’a itaat eden mümin cinler
olduğu gibi günahkâr ve kötücül cinler de olabilir. İblis, şeytan, ifrit,
vb. kötü cinlerle beraber esasında iyi cinlerin karşılığı da bu noktada
melekler olmaktadır. Bunları tamamı cin taifesindendir, denilebilir.
Anadolu Türk Halk Masalları’nda tespit ettiğimiz kadarıyla masalların
çoğunda tanınmayan kahramana “in(s) misin, yoksa cin misin?” Diye
sorulur. Burada ins, insanın tekilidir. Yani aslında masal karakteri insan
cinsinden misin yoksa cin tayfasından mısın, diye sormaktadır. Müşrik
cinlerin Allah’ın koruması altında olan, tüm her şeyin bilgisine (Levh-i
Mahfuz) zaman zaman kulak kabarttıkları ve belli belirsizde elde
ettikleri bu bilgiyi kötü amaçları için kullandıkları Kur’an’da
belirtilmektedir (Çelebi, 2018; Kur’an, Cin, 10-13). Cinler hırsızlık
yoluyla da olsa kutsal bilgiden pay almaktadırlar. Büyü, sihir ve
kehanet olarak kendileriyle temasta olan insanlara bu bilgiyi
ulaştırmaktadırlar. Buradan hareketle söylenebilir ki kozmik düzen ile
iyi ve kötü karşıtlığını yansıtırcasına, masallarda da kötücül insan üstü
varlıklar olarak dev, cin, cadı ve ejderhalar mevcuttur. Bunlar insanları
kandırmak suretiyle onların içine karışabilirler. Dev ve cinlerin kılık
değiştirmesi Anadolu Türk Halk Masalları’nda sık rastlanan bir
durumdur. Burada kılık değiştirmek kıyafet olabildiği gibi bir bedenine
bürünmek de olabilir. Bu durum alan yazında “don değiştirme” olarak
tabir edilmekte ve Türk halk edebiyatı ürünlerinde buna sıkça
rastlanmaktadır (Ögel, 1995, s. 133-143).
Bunlar masalda rollerini oynarlar, halkın içinde yaşadığı düzeni,
dirliği -bir nevi mikrokozmosu- tehdit ederler ve kozmos hâlini kaosa
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dönüştürmeye çalışırlar (Campbell, 2015; Eliade, 2017; Eliade, 2019).
Masalda “kahramanın yolculuğu” neticesinde kaos düzene girer ve
kozmos devam eder. İslam öncesinde kötü ruhlar, cadılar ve dev/divler
ile İslam’dan sonra da cinlerle tamamlanan varlık kadrosu, geleneksel
dönemin Türk insanı için mutlak bir gerçekliktir. Tanrının iradesine
karşı gelen bu göksel yaratıklar muhakkaktır ki yeryüzünde fesat
çıkarmak için insanlar arasında yaşamakta, onlarla çeşitli ilişkiler
kurmaktadır. Günümüzün modern insanı için bu unsurların birer fantezi
olarak algılanması da anlaşılabilir.
Şimdi de düzenin, iyinin, kudretin masallardaki temsili olarak
kahramana yol gösteren karakterlere yakından bakmak yerinde
olacaktır: periler, Hızır, ak sakallı, evliya, derviş ve Lokman Hekim.
2. İyilik ilkesinin masallardaki temsili olarak insan biçimli
doğaüstü varlıklar: periler, ak sakallılar, evliyalar, dervişler Hızır
ve Lokman Hekim
Anadolu Türk Halk Masalları’nda periler, genellikle insanlara
yardım eden büyülü varlıklar olarak anlaşılmaktadır. Bunlardan
özellikle Hızır, Allah tarafından zor zamanlarda insanların yardımına
gönderilen bir ulu kişidir. Dolayısıyla birinci bölümde ele alınan
kötülük ilkesini temsil eden dev, cadı, cin gibi varlıkların aksine burada
söz konusu olan varlıklar, iyiliğin temsilcileridir. İslam inancının etkisi
altında Hızır, Lokman Hekim, Cebrail, evliya, vb. karakterlerle beraber;
ak sakallı koca, gök sakallı gibi İslam öncesi Türk kültürü ile de
ilişkilendirilebilecek karakterler bulmak mümkündür. Bu en son
bahsettiğimiz ulu kişi motifi, Dede Korkut Hikayelerinde Dedem
Korkut olarak müşahhaslaşmıştır.
Anadolu Türk Halk Masalları’nda sık rastlanan başka bir motif
de peridir. Genellikle dişi varlıklar olarak anlaşılsa da birkaç masal da
erkek olarak da karşımıza çıkarlar. Cinler gibi periler de toplu yaşarlar
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ve insanlara benzer bir idari düzen uygularlar (Boratav, Türk Mitolojisi,
2012). Onların da padişahları, vardır; örneğin Orta Asya'nın TürkmenÖzbek şamanlarının taşıdıktan adlardan biri de Perihan’dır (Beydili,
2005). İnsanlarla çeşitli ilişkilere girebilirler, evlenebilirler, masallarda
sıklıkla kurallara uyanları ödüllendirme davranışında bulunurlar
(Demir, 2021i; Demir, 2021g). Esasında bu doğaüstü yaratıklar cinlerin
iyi olan sınıfına girmektedir (Bütüner, 2020; Beydili, 2005). Cinlerin
insanlara yardım edenine, iyi ruhlu olanlarına da peri ismi verildiği;
Eski Türk inancına ait olan kötü ve iyi ruhların, İslami inançla birlikte
cin ve peri olarak değişim gösterdiği söylenebilir (Bütüner, 2020).
Anadolu Türk Halk Masalları’nda Hızır, genellikle yardımcı
karakterdir. Bu hem masalda ikincil roller üslenmesi bakımından hem
de tam manada ana karaktere karşılaştığı zorluklar karşısında yardımcı
olması anlamındadır. Örnek vermek gerekirse bir masalda Hızır’ın elini
değdirdiği yani el verdiği genç, rakibini yener (Demir, 2021c). Başka
birçok masalda çocuğu olmayanlara Hızır gelir. Hızır’ın verdiği elmayı
yiyen kadınlar hamile kalır, bu çocuklar ileride evlenirler (Demir,
2021f; Demir, 2021d). Kara Yılan masalında ise bu işi yapan bir
derviştir. Fakat bu sefer doğan çocuk yılan olmuştur. Sevdiği kız onu
çeşitli hilelerle ehlîleştirip insana dönüştürür (Demir, 2021e). Dervişin
bazen olumlu bazen de olumsuz bir karakter olduğu görülmektedir
(Demir, 2021c; Demir, 2021g). Bir keramet olarak Hızır, birçok
masalda güneşin tersten doğup batmasına sebep olur ve bu sayede
insanları ikna edip kahramanın başarılı olmasını sağlar (Demir, 2021f;
Demir, 2021j; Demir, 2021d; Demir, 2021i). Hızır köken bilgisel olarak
Arapça olsa da (El hadra, yeşil, yeşillik) Hızır motifinin başka
biçimlerde, İslam öncesi Türk kültürüne kadar köklerinin gittiği
görülmektedir. Gök Sakal, Ak Sakal motifleri eski Türk inancından
günümüze bu isimle ve niteliklerle ya da Hızır motifi etrafında
yaşamaya devam etmektedir (Ögel, 2010; Beydili, 2005; Döğüs, 2015).
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Türkçede gök, yeşil rengi, kurumamış yeşil bitkileri ifade etmektedir.
İlginç bir şekilde Arapça Hızır kelimesi de köken itibâri ile yeşillik ile
ilişkilidir. Hızır’ın içene ölümsüzlük veren, bengisu (Ab-ı hayat) ile de
ilişkisi vardır. Bengisu, ab-ı beka, ab-ı Hızır, çeşme-i hayat, dirilik suyu
gibi farklı isimlerle de ifade edilmiştir (Kürkçüoğlu, 1973). Açıkça
görülmektedir ki Hızır halk inanışında bitki dünyasını ve bununla ilgili
olarak canlılık kavramının, imgesel temsilcisi konumundadır.
Bengisuya dair inançlar, Sümer’e kadar uzanmakta ve devamında
birçok kültürde örneğine rastlanmaktadır. Yine Türk kültüründe önemli
yeri olan Hıdrellez’in, yani Hızır ve İlyas peygamberlerin
buluşmasının, kökleri mitolojik dönemlere uzanan bir kültün devamı
olduğu da çeşitli araştırmalarda ortaya konmuştur (Döğüs, 2015; Erhat,
2018; Kramer, 2017; Frazer, 2020). Anadolu Türk Halk Masalları’nda
bazı masallarda Hızır’ın yürüdüğü yerler yeşillenir ya da kâğıda bir
şeyler yazar ve bunu suyun içine atar. Bu suyun olduğu noktadan
itibaren canlılık ve hayat yayılır (Demir, 2021c). Suya büyülü bir
kâğıdın düşmesi ve devamında bereketin, canlılığın yayılması
şeklindeki motifte Hızır ve Lokman Hekim birbirlerinin yerini
tutabilmektedirler (Boratav, Türk Mitolojisi, 2012). Semavi dinlerde ve
mitlerde toprağın ve suyun birleşmesi sonucu ortaya çıkan balçık ilk
insanın oluşmasını sağlar (Demir, 2017). Dolayısıyla yine su ve hayat
kavramlarını yan yana görürüz. Yine Lokman Hekim de ölümsüzlüğün
sırrını bilmesi bakımından Hızır’a benzer. Anadolu Türk Halk
Masalları’nda Lokman Hekim ile Şahmeran arasında ilgi kurulur.
Şahmeran yılanların efendisi olarak bilinir. Gılgamış destanından
başlamak üzere, birçok mitolojide yılanın ölümsüzlükle
ilişkilendirildiği görülmektedir (Gılgamış destanı, 2015). Yılan bir
şekilde ölümsüzlüğe erişmekte ve insanın ölümsüzlüğe ulaşma
çabasının da sembolü olmaktadır (Armstrong, 2017; Erhat, 2018;
Frazer, 2020). Ölümsüzlükle ilişkisi olması bakımından, sağlık, şifa ve
tıp ile de anılmaktadır. Hatta yılan ve yeşil asanın evrensel bir tıbbi
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sembole dönüştüğü bugün de görülebilir. Bunda yılanın deri
değiştirmesi kendini sürekli yenilemesi ve bu sayede uzun ömürlü
olması olgusundan hareket edildiği iddia edilmektedir. Fakat yine dev
bir yılan olarak ejderha motifinin Şahmeran’ın aksine olumsuz olduğu
önceki bölümde gösterilmiştir. Bu bakımdan yılan motifinin iki boyutlu
algılandığı söylenebilir. Anadolu Türk Halk Masalları’nda yer alan
bazı masallarda, insanlar Şahmeran’ın etini yiyerek ölümsüz olmak
isterler. Kötü karakterlerin bunu çabalayıp elde edemediği masal
kahramanın istemeden de olsa Şahmeranın doğru kısmını yiyerek
Lokman Hekim’e dönüşüp ölümsüz olduğu anlatılır. Yine Lokman
Hekim masalında Lokman Hekim bir kâğıda bir tılsım yazar, İsrafil bu
kâğıdı zorla elinde alır yere atar, sırf bu yüzden her yer yeşillenir
(Demir, 2021g). Lokman Hekim, İslam öncesi Arap kültüründe de yeri
olan ve uzun ömürle müjdelenen efsanevi bir kişidir. Kur’an’da onun
adını taşıyan bir sure vardır. Bu surede Allah'ın Lokman'a "bilgeliği"
(Arapça: El-hikma) bahşettiği söylenir (Kur’an, Lokman, 10-12). Bu
nedenle Lokman, İslam inancında bilge (El-hakim) olarak tanımlanır.
Arapçadaki hakim sözcüğünün hekim olarak Türkçeye geçip tabip
anlamı kazanması, Türkçeye özgüdür. Bu anlam değişmesi neticesinde
Lokman Hekim’in ölümsüzlük, şifa, sağlık gibi kavramlarla ilgili Hızır,
İlyas, Şahmeran, diğer efsanevi kişilikler ve yaratıklarla iç içe geçmesi,
muhtemel görünmektedir.
Sonuç
Anadolu Türk Halk Masalları’nda bulunan insan biçimli
doğaüstü varlıkların incelendiği bu çalışma, bazı Türk Edebiyatında
ürünlerinde sıkça karşılaşılan tiplerin, folklor, mitoloji ve dinler tarihi
çerçevesinde değerlendirilmesini sunmaktadır. Buna göre bulgular
bölümünde değerlendirmesi yapılan tipler, kadim Türk kültüründe
öteden beri var olan bir mirası yansıtmaktadır. Türk destanları,
efsaneleri, masalları ve hikayelerinde toplumun ortak muhayyilesini
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yansıtan bir bütünlük olduğunu, bu türden eserlerle bolca temas
kurduğumuzda anlayabiliriz. Bu evrene girebilmek için de geleneksel
dünyayı iyi anlamak gerektiği kanaatindeyiz. Buna göre geleneksel
fizik ve evren anlayışı, toplumsal yapı hatta geleneksel tıp ve siyaset
anlayışlarının dahi kendi aralarında bir bütünlük, tutarlılık içinde
olduğu görülecektir. İlgili bölümlerde ele alınan masal yaratıklarının
aslında ilahi bilgiye erişebilen göksel yaratıklar oldukları fakat yerde
insanlarla yaşadıkları izah edilmişti. Masallarda sık sık ins (an) misin,
cin misin? diye sorulması tabii ki yersiz değildir. Geleneksel anlayışta
her şey Tanrıdan gelir. Örneğin, Türklerde insanları yönetme yetkisi
olarak kut da Tanrıdan gelir. Kutu olmayana itaat edilmez. Tanrı ile
insan dünyasındaki bunda aracı roller üstlenen, Tanrısal, göksel
yaratıklar burada da karşımıza çıkar. Kutu göksel bir yaratık olarak
Hüma ya da Devlet Kuşu taşır. Anadolu Türk Halk Masalları’nda sıkça
karşılaşılan bir motif vardır. Buna göre halk bir padişah seçmek ister.
Padişahı yani kut sahibini belirlemek bir kuşun görevidir. Kuş 3 defa
en fakir, en olmadık adamın başına konar (Allah’ın hakkı 3’tür).
İnsanlar Devlet Kuşu’nun tercihine saygı duyar ve o kişiyi padişah
kabul ederler. Aslında burada saygı duyulan kuştan ziyade bizzat
Tanrıdır. Anadolu Türk Halk Masalları adlı çalışma birçok faklı
boyutlarda bilimsel incelemelere imkân veren geniş bir malzeme
sunmaktadır. Fakat bunlar şimdilik başka çalışmalar kapsamında bir
bahsi diğerdir.
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TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNE KABUL
KOŞULLARININ AVRUPA BİRLİĞİNİN ÖNDE GELEN
ÜLKELERİNDEKİ ANA DİLİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME
PROGRAMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI*
Celal Can ÇAKMAKCI**
GİRİŞ
Öğretmen nitelikleri, “eğitim kalitesi” kavramını etkileyen
unsurların en önemlilerinden birisi olarak kabul edilir. Buna bağlı
olarak uzun yıllardan bu yana, öğretmenlerin nasıl bir hizmet öncesi
eğitim vasıtasıyla meslek yaşantılarına hazır hâle getirilebileceği
uzmanlarca tartışılmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılda
toplumların eğitim alanındaki ihtiyaçları her gün artmakta ve
farklılaşmaktadır. Bu durum, öğretmen yetiştirme ile ilgili
gerçekleştirecek olan düzenlemelerin süreklilik arz etmesini gerekli
kılar.
Ana dili dersi, dünya üzerindeki hemen her ülkede eğitim
müfredatının temel dersleri arasında yer alır. Söz konusu dersin,
öğrencilerin düşünce yapısı, iletişim becerileri ve yorum gücü gibi çok
çeşitli unsurları geliştirmesi, onu diğer derslerde elde edilmesi beklenen
başarının anahtarı durumuna getirmektedir. Bu durumun bir sonucu
olarak, pek çok ülkede ana dili dersleri, ilk ve ortaöğretim aşamalarında
yüksek kredi değeri taşır ve bu dersin konularına yönelik testler merkezi
nitelikteki sınavlarda yüksek katsayı ile yer alır. Dolayısıyla bu düzeyde
öneme sahip bir dersi verme sorumluluğunu üstlenecek olan
*
**

Bu makale 2017 yılında Zeitschrift für die Welt der Türken dergisinin 9.
cildinin 2. sayısında (ss.39-59) yayımlanmıştır.
Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak /
TÜRKİYE
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öğretmenleri yetiştirecek programların, hassasiyetle ve çağın
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılandırılmaları gerekir. Ülkeler,
gerek ana dili gerekse diğer branşlar için bir zorunluluk olan söz konusu
yapılandırmayı gerçekleştirebilmek için, eğitim konusunda ileri
düzeyde kabul edilen ülkelerdeki sistemlerden de istifade edebilirler
(Demir ve Çakmakcı, 2017, s. 3). Türkiye’nin 1959 yılından bu yana
üye olmak için girişimlerde bulunduğu Avrupa Birliği’ne mensup
durumda olan bazı ülkeler, tüm dünyada eğitim konusunda “model”
olarak kabul edilmektedirler. Buna bağlı olarak ülkemizde ana dili
öğretmenlerinin eğitimi konusundaki düzenlemelerde uzmanlara fikir
verebilecek bilgilerin bazıları, Avrupa Birliği’nin önde gelen ülkelerini
kapsam dâhiline alan karşılaştırmalı eğitim çalışmaları vasıtasıyla elde
edilebilir.
Bu araştırmanın amacı, karşılaştırmalı bir analiz çalışması
gerçekleştirerek; Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerden Almanya,
Fransa, İngiltere’de ana dili öğretmeni yetiştiren yükseköğretim
programlarına kabul şartlarının Türkçe eğitimi bölümleri için gerekli
görülenler ile karşılaştırılması ve ülkemizde ilgili konuda yapılacak
düzenlemeler için somut öneriler getirilmesidir.
Araştırmanın alt amaçları olarak, şu sorulara yanıt aranmıştır:
•

Almanya’da ana dili öğretmeni yetiştiren programlara öğrenci
kabulünde gerekli görülen şartlar nelerdir?

•

Fransa’da ana dili öğretmeni yetiştiren programlara öğrenci
kabulünde gerekli görülen şartlar nelerdir?

•

İngiltere’de ana dili öğretmeni yetiştiren programlara öğrenci
kabulünde gerekli görülen şartlar nelerdir?

•

Türkiye’de ana dili öğretmeni yetiştiren programlara öğrenci
kabulünde gerekli görülen şartlar nelerdir?
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1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırmada 2015-2016 akademik yılına ait veriler ışığında
ana dili öğretmeni yetiştiren programlara kabul koşulları ele alınacak,
buradan hareketle karşılaştırmalar yapılacaktır. Karşılaştırmanın
akabinde ise, Türkçe eğitimi bölümlerine öğrenci kabulü konusunda
bazı somut öneriler getirilecektir.
Araştırmanın çalışma alanına, yabancı ülkeler olarak Avrupa
Birliği’nin en fazla nüfusa sahip üç ülkesi olan Almanya, Fransa ve
İngiltere dâhil edilmiştir.
Buna bağlı olarak ülkelerin Birlik içerisindeki temsil oranı da diğer
üyelerden fazladır. Ayrıca Almanca, Fransızca ve İngilizce, Birliğin en
çok kullanılan dilleri durumundadır.2 Yine sözü edilen ülkelerin
çalışma alanına dâhil edilmesinin diğer bir sebebi ise PISA
değerlendirmelerinde genel puan3 ve okuma becerileri4 alanında OECD
ve Avrupa Birliği ortalamalarının üstünde yer alan üyeler durumunda
olmalarıdır.
1

1
2

3

4

Almanya (%16.6), Fransa (%13) ve Birleşik Krallık (%12.3) Avrupa
Birliği nüfusunun %41.9’unu oluşturmaktadırlar.
Almancanın anadili olarak kullanımı %18, toplam kullanımı %32;
Fransızcanın anadili olarak kullanımı %13, toplam kullanımı %26;
İngilizcenin anadili olarak kullanımı %13, toplam kullanım %51dir.
(European Commision, 2006)
PISA 2015’in genel puan sıralamasına göre Avrupa Birliği ülkeleri
arasında Birleşik Krallık dördüncü, Almanya beşinci ve Fransa on ikinci
sırada yer almıştır. Her üç ülkenin puanı da Avrupa Birliği ortalamasının
üstündedir.
PISA 2015’in okuma becerileri alanında Avrupa Birliği ülkeleri arasında
Almanya dördüncü, Fransa onuncu, Birleşik Krallık ise on ikinci sırada yer
almaktadır. Her üç ülke de okuma becerileri bakımından Avrupa Birliği
ortalamasının üzerindedir.
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Fransa hariç, sözü geçen ülkelerdeki eğitim yapılanmasının
merkeziyetçilikten uzak olması ve üniversitelerin özerk durumda
bulunması nedeniyle, kabul koşullarının yükseköğretim kurumları
arasında farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Araştırmacı
tarafından bizzat ziyaret edilerek veri toplanılan üniversiteler şunlardır:
Almanya: Ludwig Maximillians Üniversitesi
Fransa: Strasbourg Üniversitesi
İngiltere: Manchester Üniversitesi
Türkiye: Gazi Üniversitesi
İncelemeye alınan yurt dışındaki bölümlerin bulunduğu
üniversiteler belirlenirken, araştırmacının veri toplama imkânlarının
yanı sıra; Çin’in Şangay Jiao Tong Üniversitesi tarafından her yıl
düzenli olarak yayınlanan dünyanın en iyi üniversitelerine dair listenin
2012 yılı verilerine göre kurumun ülkesindeki ve dünyadaki kalite
sıralamasıdır. İlgili kaynağa göre (Shangairanking, 2012), dünyanın
tüm üniversiteleri arasında Strasbourg Üniversitesi 146; Ludwig
Maximilian Üniversitesi 60 ve Manchester Üniversitesi 40. sırada yer
almaktadır. Yine aynı listede sunulan verilere göre, söz konusu
üniversiteler ülkelerinde de en iyi yükseköğretim kurumları arasında
gösterilmektedir. Avrupa’daki ülkelere kıyasla çok daha merkezî bir
yükseköğretim yapısına sahip olan Türkiye’den ise Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Eğitimi
Bölümü araştırma kapsamında ele alınmıştır. Bu akademik birimin
seçilmesinin nedeni ise Gazi Üniversitesinin öğretmen eğitimi
konusunda ülkedeki en önemli kurumlardan bir tanesi olmasıdır.
Araştırma niteliksel veri toplamaya yönelik olup;
karşılaştırmalarda yararlanılan sistemler arasındaki ilişkileri
saptamaya
dayalı
olan
«tarama
modeli»
kullanılarak
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gerçekleştirilmiştir. Karasar’a göre (2012, s. 77) “tarama modeli”
kavramı, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle
betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır.
Araştırmada, karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında yaygın
biçimde kullanılan; eğitim sistemlerindeki farklılıkların ve
benzerliklerin saptanmaya çalışıldığı yatay yaklaşım benimsenmiştir.
Verilerin analizi aşamasında ise, “nitel araştırmalarda bir ya da birden
çok araştırmacının ülkeleri araştırıp bilgiler toplaması ve sonrasında bu
bilgileri analiz etmesi” olarak tanımlanan safari yönteminden istifade
edilmiştir.
2. BULGULAR
2.1. Almanya’da Ana
Programlara Kabul Şartları

Dili

Öğretmeni

Yetiştiren

Almanya genelinde branş öğretmenleri, görev alacakları okul
türlerine göre farklı programlarda hizmet öncesi eğitimlerini
tamamlarlar. Bu sebepten ötürü Almanya’da ana dili öğretmeni
yeterliliği elde etmiş bir kişi, hangi okul türü için geçerli olan bir
diploma almışsa, o okullarda ortaöğretim birinci ve ikinci kademede
ders verebilir. Sözü edilen okulların nitelik bakımından en üst düzeyde
kabul edilenleri “gymnasium” olarak adlandırılanlardır. Bu
araştırmada Ludwig Maximillians Üniversitesinde (LMU)
gymnasiumlar için Almanca öğretmenliği yeterliliği elde etmek isteyen
bir adayın hangi kabul şartlarını sağlaması gerektiğinden söz
edilecektir.
Almanya’da eğitim sistemi yapısının merkeziyetçilikten uzak
olması nedeniyle, hemen her aşamadaki eğitim kurumları için yerel
idareler arasında önemli farklılıklar göze çarpmaktadır. Sözü edilen
farklılığa rağmen ülkedeki üniversitelerin büyük çoğunluğunda
gymnasiumlar için Almanca öğretmenliği eğitimi 9 dönemlik bir süreci
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kapsar. LMU’da Almanca öğretmeni adaylarına alan, eğitim bilimleri
ve öğretmenlik uygulaması dersleri modüllere ayrılmış biçimde eş
zamanlı olarak verilir. Ancak ülkedeki bazı üniversitelerde lisans ve
yüksek lisans eğitimlerinden oluşan basamaklı bir yapı da
kullanılmaktadır. Öğretmen adaylarının iki farklı branşta uzmanlaşma
zorunluluğu ise ülke genelindeki tüm öğretmen yetiştiren kurumlarda
karşılaşılan ortak bir durumdur.
LMU’da gymnasium Almanca öğretmenliği eğitimi Dil ve
Edebiyat Fakültesi bünyesinde hizmet veren Germanistik
Departmanında verilir. Öğrenciler söz konusu departmanda kurulmuş
olan “Gymnasium için Almanca” isimli bölüme kayıt yaptırmalıdırlar.
Bölüme kayıt yaptırabilmek için öncelikli şart diğer
yükseköğretim programlarında olduğu gibi “abitur” olarak adlandırılan
lise diplomasına sahip olmaktır. Abitur sınavlarından elde edilen not
1,0 ile 6,0 arasında değişiklik gösteren bir skala ile verilir. 4,0 ve
üzerindeki değerlerde bir not, sertifika almak için yetersizdir.
Dolayısıyla bu notları alan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına
başvuru hakkı yoktur. LMU ülkenin en çok rağbet gören
üniversitelerinden birisi olduğu için genellikle 3,0 ve daha altındaki
abitur notuna sahip öğrencileri kabul etmektedir. Bunun yanı sıra,
eyaletin Eğitim Bakanlığının tespit ettiği ilgili alandaki öğretmen açığı
da bölüm kontenjanlarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulur.
Bir adayın abitur sahibi olması Ludwig Maximillians
Üniversitesinde Almanca branş öğretmenliği eğitimi alması için tek
başına yeterli olamaz. “Üniversitelerin yoğun talep gören bölümlerine
sınırlı sayıda öğrenci almak için getirilmiş bir sistem” (Baki ve
Bakioğlu Bektaş, 2016, s. 234) olarak tanımlanan “numerus clausus”
isimli uygulama Gymnasium için Almanca Bölümünde de geçerlidir.
Bu uygulamaya bağlı olarak Bölüm, belirleme ve değiştirme hakkı
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kendisinde saklı olan çeşitli kriterleri öğrenci kabul ederken göz
önünde bulundurabilir.
Almanya’daki birçok üniversitenin aksine LMU’ya yapılan
kayıt başvurularında, adayın abitur sertifikası edinme tarihinden
itibaren ne kadar süre geçtiği belirli bir oranında dikkate alınır. Eğer
adayların başarı düzeyleri arasında bir eşitlik söz konusu ise bekleme
süresi fazla olan aday kabul edilir. Üniversiteye başvurular sadece
internet üzerinden yapılabilmektedir (LMU Münchener Zentrum für
Lehrerbildung, 2015).
Gymnasium için Almanca Bölümü kataloğunda, kayıt yaptıracak
adayların taşıması gereken özellikler şu şekilde ifade edilmiştir (LMU
Münchener Zentrum für Lehrerbildung, 2013, s. 1):
•

Başlangıçtan bugüne kadar Alman dili ve edebiyatına ilgi
duymak

•

Alman dili ve edebiyatı alanındaki bilimsel çalışmaları
yürütmeye hazır olmak

•

Geniş bir tarih bilgisine sahip olmak (Sadece 1945
sonrası olmamalıdır.)

•

Almanca yazılmış olan edebi eserleri okuma isteği
dışında Antik Avrupa Dönemi’nden bugüne kadar gelen
edebiyatla da ilgili olmak

•

Avrupa’nın kültürel gelenekleriyle (Antik Çağ,
Hristiyanlık, Yahudilik vs.) ilgilenmeye hazır olmak

•

Almanca diline ait yazım ve imla kurallarına hâkim
olmak

•

Bilgiyi iletmeye istekli olmak
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•

Sabırlı ve metanetli olmak

•

Öğrencilerin pedagojik sorumluluğunu almaya hazır
olmak

•

Farklı sosyal ve kültürel yapılara sahip; farklı yetenekler
ve kapasitedeki insanlarla iyi ilişkiler kurabilmek

•

Birinci Devlet Sınavına girinceye kadar Latince veya
başka bir yabancı dilden B1 düzeyinde bir belgeye sahip
olmak

Son maddede adı geçen belgenin yükseköğretim öncesinde
edinilmesi, kabul sürecinde göz önünde bulundurulan kriterlerden bir
tanesidir. Ancak zorunluk arz eden bir durum değildir. Eğer söz konusu
belge yükseköğretimden önce alınamamışsa, her iki uzmanlık
alanındaki derslerin başarıyla geçilmesinden sonra girilen Birinci
Devlet Sınavından önce bu şart mutlaka sağlanmalıdır.
Bölümdeki öğretim elemanlarından oluşan komisyon tarafından
incelenen başvurular Eyalet Eğitim Bakanlığından gelen veriler
ışığında değerlendirilirler. İleriki yıllara dönük öğretmen açığının
yaklaşık olarak belirlenmesi ve bunun üniversitelerde yer alan
öğretmenlik eğitimi bölümlerine bildirilmesi, istihdam yaratılması
açısından son derece büyük önem taşır. Sonuç olarak, adayların
başvurularının incelenmesinde komisyon tarafından göz önünde
bulundurulan noktalar şu şekilde sıralanabilir (Çakmakcı, 2017, s.
173):
•

Adayın lise not ortalaması

•

Adayın lise aşamasında ana dili ve edebiyat derslerindeki
başarı düzeyi

•

Abitur genel sınav notu
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•

Abitur-Almanca notu

•

Yabancı dil bilgisi (en az Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve
Programı’nın B1 düzeyi)

•

Adayın öğrencilik yıllarındaki çalışma deneyimleri

Yukarıda sıralanan kriterlere göre yapılan komisyon
değerlendirmesinin sonuçları herhangi bir rakamsal ifade
kullanılmaksızın “kabul” ya da “ret” şeklinde üniversitenin resmi
internet sitesi üzerinden ilan edilir. LMU Gymnasium için Almanca
Bölümünden kabul alan adaylar, kurum tarafından belirlenen son tarihe
kadar bizzat başvuruda bulunarak kesin kayıtlarını yaptırmalıdırlar.
Birden fazla üniversiteden kabul alan bir adayın hangi üniversiteye
kesin kayıt yaptıracağı kendi inisiyatifindedir. LMU’da bir branş için
kabul edilen öğrenci adayının, ikinci branş için ayrıca komisyon
incelemesine tabi tutulmasına gerek duyulmaz.
2.2. Fransa’da Ana Dili Öğretmeni Yetiştiren Programlara
Kabul Şartları
Almanya ya da İngiltere gibi ülkelere göre daha merkezi bir
eğitim örgütlenmesine sahip olan Fransa’da, “kolej” adı verilen
ortaokullarda ve liselerde Fransızca dil ve edebiyat derslerini vermekle
yükümlü olacak öğretmenler aynı yüksek lisans programlarında
yetiştirilirler. Öğretmenin ortaokul ya da lisede çalışma durumu,
program tamamlandıktan sonra girilen “agregasyon” isimli sınav
neticesinde belirlenir. Üniversitelerde akademik kariyer yapmayı
düşünen adaylar da yine bu sınava girmeli ve istenilen başarı düzeyine
ulaşmalıdır. Agregasyon sınavına girmeyen ya da girmesine rağmen
gerekli başarıyı elde edemeyen adaylar, ortaokullarda görev yaparlar.
Almanya’dakine benzer bir şekilde Fransa’da da ana dili
öğretmenliği eğitimi veren bir yükseköğretim kurumuna kayıt
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yaptırabilmek için öncelikli şart “bakalorya (baccalauréat)” adı verilen
lise bitirme belgesini almış olmaktır. Yaklaşık bir hafta boyunca süren
bakalorya sınavları ülke genelinde ve diğer ülkelerin Fransızca eğitimi
yapan liselerinde gerçekleştirilir. Genellikle haziran ayı içerisinde
yapılan bu sınavlara toplam katılım yıllık yarım milyon adayı
bulmaktadır.
Bakalorya’nın birbirinden farklı üç türü vardır. Bu üç tür; “genel
bakalorya (baccalauréat général)”, “teknolojik bakalorya (baccalauréat
technologique)” ve “mesleki bakalorya (baccalauréat professionnel)”
olarak adlandırılırlar. Üniversitede Fransızca branş öğretmenliği
eğitimi almak için tercih edilmesi gereken bakalorya türü, edebiyat ve
dilbilim alanlarını bünyesinde barındıran genel bakaloryadır. Saydı
sözü edilen bu bakalorya türünü ele aldığı çalışmasında (2013, s. 328),
diplomanın anadili yetkinliği, yabancı diller, sosyal bilimler ve fen
bilimleri alanlarında öğretmen adaylarına üstünlük sağladığını ifade
eder. Yine aynı çalışmada (s. 328), genel bakaloryanın L dizini
(edebiyat ve dilbilim), S dizini (fen bilimleri) ve ES dizini (iktisadi ve
toplumsal bilimler) olmak üzere üç farklı türünden söz edilmektedir.
Buna bağlı olarak Fransızca branş öğretmenlerinin genel bakaloryanın
L dizinine odaklanması gerekir.
Bakalorya L dizini, her yıl Eğitim Bakanlığı tarafından
belirlenen tarihlerde, ağırlıkları birbirinden farklı olan şu dersleri
kapsayacak şekilde yapılır (Çakmakcı, 2017, s.178):
Fransız dili ve edebiyatı (yazılı + sözlü)
Fizik, kimya, biyoloji (yazılı)
Denetimli kişisel çalışma (sözlü)
Felsefe (yazılı)
Genel edebiyat (yazılı)
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Tarih ve coğrafya (yazılı)
Yabancı dil (yazılı + sözlü)
İkinci yabancı dil (yazılı)
Beden eğitimi (yılsonu ortalaması)
Bu konuların yanı sıra öğrencilerin yükseköğretime başvuruda
kendilerine avantaj sağlayacak uzmanlık alanları ve ilgi duydukları
konulara göre seçebileceği opsiyonel alanlar bulunmaktadır.
Öğrencilerin tamamından sınava girmekle yükümlü olmadıkları söz
konusu alanlar ise şunlardır (Çakmakcı, 2017, s. 178):
Üçüncü yabancı dil (sözlü)
Hukuk ve çağdaş dünyada başlıca konular (sözlü)
Latin ve Antik Yunan (yazılı)
Matematik (yazılı)
Dans, sanat, el sanatları, sinema, drama, görsel
işitsel çalışmalar, sanat tarihi, tiyatro, müzik (yazılı
+ sözlü)
Bölgesel dil (sözlü)
Bakalorya genel notu kapsam dâhilindeki testlerin ağırlıkları göz
önüne alınarak hesaplanır ve 0-20 arasındaki bir rakamsal değer ile
ifade edilir. Lise öğreniminin tamamlanabilmesi için bakalorya genel
notu en az, %50 başarı anlamına gelen “10” olmalıdır.
Fransa’da Fransızca öğretmenliği yeterliliği almak isteyen
öğrenciler, en az altı dönem süren lisans eğitimlerini tamamlayıp
sonrasında dört dönemlik yüksek lisans programında öğrenim
görmelidirler. Öğretmen adaylarını seçecekleri lisans programı
konusunda sınırlayan bir yönetmelik bulunmamakla birlikte, söz
401

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

konusu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler genellikle dil ya da
edebiyatla alakalı programları tercih ederler. İncelemeye tabi tutulan
Strasbourg Üniversitesinde Fransızca öğretmenliği için yeterlilik veren
yüksek lisans programlarını tercih eden öğrencilerin çoğu Edebiyat, Dil
ve Sanat Fakültesine bağlı olarak “Modern Edebiyat”, “Klasik
Edebiyat” ve “Dilbilim” bölümlerinden bir tanesini tercih ederler. Üç
bölümün müfredatında pek çok ortak ders bulunur ancak ağırlık verilen
dersler bölüm adlarındaki farklılığa bağlı olarak farklılık gösterir.
Bu çalışmada, yukarıda adı geçen bölümlerden “Modern
Edebiyat” incelemeye tabi tutulmuştur. Bölüme başvurular internet
üzerinden gerçekleştirilir. Başvuruda oluşturulması gereken sanal
dosyada ibraz edilmesi gereken belgeler: nüfus cüzdanı örneği, sağlık
sigortası, lise transkripti ve bakalorya sonuç belgesidir.
Ludwig Maximillians Üniversitesinde olduğu gibi Strasbourg
Üniversitesinde de öğretim elemanlarından oluşturulan jüriler öğrenci
kabulü konusunda yetkilendirilmişlerdir. Sanal dosyaların
incelenmesinden sonra, mülakata çağırılacak olan adaylara
bilgilendirme yapılır.
Kapsamı jüri tarafından belirlenen ve sözlü olarak yapılan
mülakatta başarılı bulunan adaylar Modern Edebiyat Bölümü için kayıt
yaptırma hakkı elde ederler. Kesin kayıt için sanal dosyada yer alan
belgelerin tamamının yazılı birer örneği kuruma ibraz edilmelidir.
Fransa genelinde lisans öğrenimlerini tamamlayan ve
öğretmenlik yeterliliği elde etmek isteyen adaylar öğretmenlik ve
eğitim yüksekokullarında (Ecole Supérieure de Professorat et de
l’Education - ESPE) yüksek lisans yapmak zorundadırlar. Bu eğitim
normal şartlarda dört dönem sürer. Strasburg Üniversitesi Öğretmenlik
ve Eğitim Yüksekokulunda hizmet veren “Formasyon ve Öğretmenlik
Mesleği Yüksek Lisansı” isimli programa lisans öğrenimini
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tamamlamış olan her aday başvuru yapma hakkına sahiptir. Ancak
adayın kabul şartlarını sağlaması ve jüri tarafından yeterli
bulunabilecek düzeyde alan bilgisine sahip olması beklenmektedir.
Alan bilgisine odaklanmış olan lisans eğitim süreci aksine, yüksek
lisans dönemleri eğitim bilimleri ve formasyon derslerine ağırlık
verecek şekilde planlanmıştır.
Strasbourg Üniversitesi Öğretmenlik ve Eğitim Yüksekokuluna
yapılan başvurular lisans başvurularına ile aynı şekilde gerçekleştirilir.
Ancak hazırlanan sanal dosyalar lisans başvurularına nazaran daha
kapsamlıdır. Önceki sanal dosyaya ek olarak, detaylı özgeçmiş ve
adayın geleceğe yönelik mesleki amaçlarından söz ettiği bir yazının da
internet üzerinden kuruma iletilmesi istenmektedir. Ayrıca aday,
yabancı dil seviyesini gösteren bir belgeye sahipse, evrakın taratılmış
bir örneğini sanal dosyasına eklemelidir.
Yüksek lisans mülakatları genellikle sözlü olarak yapılmakla
birlikte, jüri gerekli gördüğü durumlarda adayların bir kısmını ya da
tamamını yazılı sınava da tabi tutabilir. Değerlendirme sonuçları
adaylara posta yoluyla gönderilir. Kabul edilen adaylardan sigorta kartı
ve nüfus cüzdanı fotokopisi gibi bazı evraklar ile birlikte kayıtlarını
yaptırmaları istenir (Çakmakcı, 2017, s. 180).
Fransa’daki ana dili öğretmeni adayları, Almanya’daki
uygulamaya benzer şekilde aynı dönem için birden fazla üniversitedeki
yüksek lisans programlarına başvuruda bulunabilirler. Değerlendirme
sonuçları konusunda bilgi sahibi olduktan sonra aday, kendisine en
uygun olan üniversiteyi seçerek kayıt işlemini tamamlar ve
öğretmenlik mesleğine kendisini hazırlayacak olan son aşamaya
geçmiş olur.
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2.3. İngiltere’de Ana Dili Öğretmeni Yetiştiren Programlara
Kabul Şartları
İngiltere’de hizmet veren devlet okullarında öğretmenlik
yapabilmek için “Nitelikli Öğretmenlik Sertifikası (Qualified Teacher
Status - QTS)” adı verilen belgeye sahip olmak gereklidir. Bu belgenin
verilmesi ve İngiltere’deki öğretmen yetiştiren programların
sorumluluğu, üniversitelere aittir (Çakmakcı, 2017, s. 181).
İngiltere’de alınan hizmet öncesi öğretmenlik eğitiminde, kurumlar
arasında önemli farklılıklar görülür. Ancak öğretmen yetiştiren tüm
kurumlardaki ortak zemin, öğretmenlik uygulamalarının yaptırılması
ve öğretmenlik alan derslerinin öğrencilere sunulmasıdır (Prospects,
2015).
Yukarıda sözü edilen ortak zeminde faaliyetlerini yürütmekte
olan Manchester Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Çevre, Eğitim
ve Gelişim Okulu bünyesinde yer alan Manchester Eğitim Enstitüsü
(Manchester Institute of Education) 19. yüzyılın son çeyreğinden bu
yana kesintisiz olarak hizmet sunmaktadır. Enstitü, ülkenin eğitim
araştırmaları ve öğretmen yetiştirme alanlarındaki en köklü
kurumlarından bir tanesidir. Verilen eğitimin kalitesi, ülkede resmi bir
araştırma birimi olarak faaliyet gösteren Araştırma Mükemmellik
Sistemi (Research Excellence Framework) tarafından, eğitim bilimleri
alanında öğretim imkânı sunan 76 Birleşik Krallık üniversitesi
içerisinde ikinci sırada gösterilmesiyle tasdik edilmiştir. (Çakmakcı,
2017, s. 181). Enstitü ayrıca, “İngiltere’nin kuzeyinde lisans ve yüksek
lisans düzeyinde öğretmenlik eğitimi veren en önde gelen kurum”
olarak kabul edilmektedir (University of Manchester, 2016a).
Bu çalışmanın kapsamı dâhilinde olan diğer yabancı ülkelerde
olduğu gibi İngiltere’de de lise bitirme sertifikası elde etmek,
yükseköğretime başvuru için öncelikli şart durumundadır. Öğrenciler
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on birinci sınıfta, son iki yılın müfredatından sorumlu oldukları İkinci
Kademe Genel Sertifikası (General Certificate of Secondary Education
- GCSE) alabilmek için sınavlara girmelidirler. On beş yaşını
doldurmamış kişiler bu sınavlara katılamazlar. Katılım sağlayıp başarı
elde eden adaylar on bir yıllık zorunlu eğitimlerini tamamlamanın yanı
sıra, “A-Level” adı verilen yükseköğretim öncesi aşamaya da geçme
imkânına sahip olurlar.
İngilizce öğretmeni yeterliliği almak isteyen adaylar, sözü edilen
sınavdaki derslerin en az beş tanesinden %60 başarı elde ederek “C”
ve üzeri bir not almalıdır. (2016 yılında yapılan bir düzenleme ile “C”
notu “9/4” şeklinde değiştirilmiştir.) Manchester Üniversitesi
Manchester Eğitim Enstitüsü, başvuruda bulunan adayları, tüm GCSE
sınavlarına girme konusunda zorunlu tutmaz. Ancak GCSE-İngilizce
testinden en az “C (9/4)” notu alamayan bir adayın başvurusu kabul
edilmez.
GCSE’de İngilizcenin dâhil olduğu beş dersten başarı elde eden
adaylar, “a-level” adı verilen ve zorunlu eğitim kapsamında
tutulmayan iki yıl sürecek eğitimlerine başlarlar. Ülkemizdeki okul
kademelerinde karşılığı olmayan bu süreç, lise ve üniversite arasında
köprü vazifesi görmektedir. A- level programı yükseköğrenim görmek
isteyen öğrenciler için üniversitede okuyacakları alanı ve dersleri
tanımak açıdan büyük önem taşımaktadır (Atec, 2016). Buna bağlı
olarak öğrenciler, üniversitede eğitim almak istedikleri bölüme göre alevel sürecini şekillendirmelidirler. Bu şekillendirmenin esası, a-level
ders yelpazesi arasından yükseköğrenim alınması düşünülen bölüme
uygun dersleri seçmektir. Öğrenci, başvurmayı düşündüğü
üniversitelerin giriş koşullarını inceleyip, a-level ders seçimini buna
göre yapmalıdır (Çakmakcı, 2017, s. 182).
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A-level seviyesine geçiş yapan öğrenciler, ilk yılda dört ikinci
yılda ise üç adet ders seçmelidir. Ancak öğrenci dilediği takdirde bu
sayıları arttırma hakkına da sahiptir. A-level aşamasının en önemli
fonksiyonu öğrenciyi yükseköğretim göreceği alana hazırlamasıdır. O
nedenle seçilecek olan derslerin adayın eğitim almak istediği
yükseköğretim programı ile ilgili olması gerekmektedir.
Üniversiteler a-level aşamasındaki başarı düzeyini de kabul
koşullarına dâhil edebilirler. Örneğin Manchester Eğitim Enstitüsü
bünyesinde hizmet veren Eğitim için İngiliz Dili Bölümü, başvuruda
bulunan adaylardan a- levelin ikinci yılında alınan üç dersin en az “B”
notu ile tamamlanmış olmalarını bekler.
Sözü edilen bölüm için a-levelda özel bir dersin seçilmesi
konusunda herhangi bir ön koşul belirlenmemiştir. Ancak modern ve
klasik İngiliz dili, psikoloji ve iletişim becerileri derslerini seçmenin
adaylara avantaj sağlayacağı bölüm kataloğunda (University of
Manchester, 2016a) ifade edilmektedir. Alanla ilgili olmayan a-level
derslerinin seçilmesi, aday açısından bir olumsuzluk ortaya çıkartmaz,
ancak elde edilen başarı başvuruda jüri tarafından göz önünde
bulundurulmaz.
Manchester Üniversitesi Eğitim için İngiliz Dili Bölümünde
eğitim alarak İngilizce öğretmeni unvanı almak isteyen öğrenciler, alevel eğitimlerinin ikinci yılında en geç 15 Ocak tarihine kadar “UCAS
(Universities and Colleges Admissions Service)” adı verilen sistem
üzerinden başvurularını gerçekleştirmelidirler. Başvurular on yılı aşkın
süredir tamamen internet üzerinden yapılır.
UCAS sistemi üzerinden yapılacak olan başvurularda adayların
kendileri hakkında son derece kapsamlı bir bilgi formunu doldurması
gerekmektedir. Bu formun içeriğinde adaya ait kişisel bilgiler, adayın
yeterlilikleri, adli sicil kaydı, varsa iş deneyimi bilgileri, ulusal kimliği
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ve etnik orijini ile finansal düzeyi hakkında bilgilere mutlaka yer
verilmelidir. Ayrıca adaylar, engelli olma durumu gibi bireysel
sınırlılıklarını ve kişisel isteklerini de yine bu form içerisinde
bildirmelidirler. Bunun yanı sıra adayın ilgi alanları, başvuruda
bulundukları bilim dalıyla ilgili düşünceleri, konuyla ilgili öz
değerlendirmeleri ve yükseköğretim sürecine karşı yaklaşımlarını en
fazla 4000 karakter ya da 47 satır ile ifade edebilecekleri bir diğer
formun da doldurulması gerekmektedir (Çakmakcı, 2017, s. 183-184).
UCAS, kendi sisteminde bulunan üniversitelere her yıl mart
ayının sonuna kadar kabul edecekleri öğrencileri bildirmeleri
konusunda istekte bulunur. Mart ayı sonuna kadar üniversiteler
akademik kadroları ile oluşturdukları komisyonlar vasıtasıyla tüm
başvuruları değerlendirmek ve kabul durumuna karar vermekle
yükümlüdürler. Sonuçlar UCAS tarafından nisan ayı içerisinde
adaylara gönderilir. Jüri tarafından başvuru dosyaları yeterli görülen
adaylar mülakat için üniversitelere çağırılırlar. Bölüme kayıt hakkı elde
edebilmek için mülakat jürisinin adayı yeterli görmesi gerekmektedir.
Almanya ve Fransa’daki uygulamaların aksine, İngiltere’de
öğretmen adaylarının lisans ve yüksek lisans eğitimleri genel olarak
aynı akademik birimlerde yürütülür. Buna bağlı olarak Manchester
Üniversitesinden İngilizce öğretmenliği diploması elde etmek isteyen
adaylar, Manchester Eğitim Enstitüsü bünyesinde hizmet veren
“İngilizce Öğretmeni Eğitimi Yüksek Lisansı (PGCE English)” isimli
programda en az iki dönem eğitim almalıdırlar. Bu programı tanıtan
katalogda (University of Manchester 2016b), başvuruda bulunacak
olanlar için giriş koşullarına yer verilmiştir. Kataloğa göre; söz konusu
yüksek lisans programına başvuracak olan adayların, ders içeriğinin en
az %50’si İngiliz edebiyatı, dili ya da dilbilimini içerecek bir lisans
programından en az “ikinci sınıf alt kısım onur derecesi” ile mezun
olmaları gerekmektedir. Bu kural nedeniyle Ludwig Maximillians ve
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Strasbourg Üniversitelerinde görülen herhangi bir lisans programından
mezun olan adayların öğretmenlik yüksek lisans programlarına
başvurabilme hakkının Manchester Üniversitesinde engellenmiş
olduğu anlaşılmaktadır.
İngiliz yükseköğretim sisteminde diploma dereceleri ve bu
derecelerin rakamsal karşılıkları şu şekilde sıralanır (Çakmakcı, 2017,
s. 187):
Birinci sınıf onur derecesi (first class honours degree) (3.67 –
4.00)
İkinci sınıf üst kısım onur derecesi (upper division second class
honours degree) (3.33 – 3.66)
İkinci sınıf alt kısım onur derecesi (lower devision second class
honours degree) (3.00– 3.32)
Üçüncü sınıf onur derecesi (third class honours degree) (2.50 –
2.99)
Sıradan derece (ordinary degree) (2.00 – 2.49)
Yukarıda dile getirilen kuraldan ve rakamsal ifadelerden
hareketle, İngilizce Öğretmeni Eğitimi Yüksek Lisans Programına
başvuruda bulunacak adayların, lisans ortalamalarının en az 4
üzerinden 2.50 olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
Manchester Üniversitesinde yüksek lisans başvuruları, tıpkı
lisans programları için yapılanlara benzer şekilde “UCAS” sistemi
üzerinden gerçekleştirilir. İngilizce Öğretmeni Eğitimi Yüksek Lisans
Programı için yılda ortalama 400 başvuru yapılmaktadır. Kayıt hakkı
elde eden öğrenci sayısı ise genellikle 30 civarında olur. Bu da yapılan
her 13-14 başvurudan bir tanesinin kabul edildiği anlamına gelir
(Çakmakcı, 2017, s. 187).
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İngilizce öğretmeni adaylarının kayıt hakkı elde edebilmeleri
için UCAS sistemi üzerinden sanal dosya vasıtasıyla yapılan
başvurunun kabulü tek başına yeterli görülmemektedir. Sanal dosyaları
jüri tarafından kabul edilen adaylar, mülakat için çağırılırlar. Yapılan
mülakat şu etkinlikleri içerir (University of Manchester, 2016c):
•

Adayın kendini tanıtan bir konuşma yapması

•

Edinilmiş niteliklerin (belgelerin ve sertifikaların) kontrol
edilmesi

•

Öğretmenlik mesleğine uygunluk ve mesleğe olan ilginin
tespiti

•

Örnek ders sunumu

•

Konu alanıyla ilgili soruların adaya yöneltilmesi

•

Adayın eğitimle ilgili güncel konulara olan hâkimiyetinin
ölçülmesi

Yine İngilizce de dâhil olmak üzere branş öğretmenliği
konusunda lisansüstü eğitime başlamak isteyen adayların üzerinde
önemle durmaları gereken bir diğer konu da “Profesyonel Yetenekler
Testleri” (Professional Skills Tests) olarak adlandırılan merkezî
nitelikli sınavlardır. Bu sınavlar yüksek lisans programlarına girişte
zorunlu bir ön koşul olarak kabul edilmeseler de, öğretmen adaylarının
jüri tarafından tercih edilmeleri konusunda avantaj sağlarlar
(University of Manchester, 2016d).
Adaylar jüri tarafından yeterli görülmeleri durumunda
profesyonel yetenek testlerini geçmemiş olmalarına rağmen yüksek
lisans eğitimlerine başlarlar ancak bu sınavı vermeden QTS (Nitelikli
Öğretmen Statüsü) alamazlar. Bir öğrenciye verilen sınav hakkı üçtür.
Üç seferde de başarılı olamayan adaylar sınava girme hakkını
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kaybederler. Ayrıca bir başarısız deneme sonucunda diğer sınava giriş
için en az 24 ay beklenmesi gerekmektedir. Sınavlar bilgisayar
üzerinden ve ülke geneline yayılmış olan test merkezlerinde yapılırlar
(Çakmakcı, 2017, s. 188).
Söz konusu sınavın yapısından bahseden bir kaynakta, sınavın
öğretmenlik formasyonu eğitimine başlamadan önce geçilmesi
konusunda tavsiyede bulunulmakta ve konuyla ilgili şu bilgiler
verilmektedir. (Department of Education, 2016a): “Aday öğretmenler
için yapılan profesyonel yetenek testleri, öğretmen adaylarının alan
bilgisine yönelik olmayıp; mesleklerinin gereği olan profesyonel
davranış ve beceriler konusundaki yatkınlık düzeylerini ölçmeye
yöneliktir. Matematiksel beceri ve okuryazarlık düzeyi gibi unsurlar bu
sınavların odak noktasındadır.”
Sınavın içeriğiyle ilgili diğer bilgiler ise şu şekildedir
(Department of Education, 2016b):
• 45 dakika süresi olan okuryazarlık sınavı, İngiliz ulusal
müfredatı ya da bu müfredatın nasıl öğretileceği konularını
kapsamaz ve dört farklı aşamadan oluşur. Bu aşamalar imla
(işitsel olarak yapılır), noktalama, dilbilgisi ve anlamadır.
• Matematiksel beceri sınavı ise iki farklı aşamaya ayrılmıştır.
Bu iki aşamanın her biri için verilen süre yirmi dört dakikadır
ve testler yirmi sekizer sorudan oluşur. Birinci bölüm zihinsel
aritmetiğe odaklanırken, ikinci bölüm yazılı aritmetik ile
ilgilidir. Bu bölümde adayların dört işlem, yüzde hesabı,
zaman problemleri gibi temel hesaplama bilgilerini
yansıtmaları beklenir.
2.3. Türkiye’de Ana Dili Öğretmeni Yetiştiren Programlara Kabul
Şartları
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Merkezi odaklı eğitim yapısı ile Avrupa Birliği ülkelerinin
büyük çoğunluğundan ayrılan Türkiye’de, üniversitelerdeki öğretmen
yetiştirme programlarına girişin öncelikli şartı lise ve dengi bir okulda
mezun olmaktır. Eğitim sisteminin yapısı gereği, programların kabul
koşullarının üniversiteler arasında büyük farklılıklar göstermesi söz
konusu değildir.
Liselerden mezun olan öğrenciler, Türkçe öğretmenliği
yeterliliği elde etmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından yapılan sınavlara girmek ve bu sınavlardan eğitim
almayı düşündükleri bölüme giriş için gerekli olan puanı almalıdırlar.
Çalışma kapsamındaki diğer ülkelerden farklı olarak bölüm
kontenjanları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenir.
Yukarıda sözü edilen merkezi nitelikteki sınavların ilki her yıl
mart ayında yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), diğeri ise
haziran ayındaki Lisans Yerleştirme Sınavıdır (LYS). İlk sınav olan
YGS Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri
testlerini kapsar. Bu testlerin içeriği lise müfredatında yer alan
konulardan oluşur. Türkçe öğretmenliği yeterliliği elde etmek isteyen
bir aday öncelikle bu sınavın altı farklı puan türünün en az birinden 180
ya da üzerinde bir puan almalı ve bu sayede LYS’ye giriş hakkı elde
etmelidir.
LYS, beş ayrı oturumda yapılır. Adayların bu oturumların en az
iki tanesine katılma zorunluluğu bulunur. Adayın, yükseköğrenim
alacağı bölüme göre katılım sağlayacağı LYS oturumlarını seçme
hakkı vardır.
YGS ve LYS’nin başvuru ve sonuç görüntüleme işlemlerinin
yanı sıra, bölüm tercihleri de “ÖSYM AİS” adı verilen sistem
aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirilir.
Öğrencilerin her iki sınavın sonucuna bağlı olarak ortaya çıkan
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genel puanlarının hesaplanmasında YGS ve LYS’den alınan puanların
yanı sıra öğrencilerin derslerde elde ettikleri başarıları düzeyine göre
hesaplanan ortaöğretim başarı puanının da etkisi vardır. Ortaöğretim
başarı puanı “500’lü sistem” adı verilen bir yolla hesaplanır ve ders
başarılarına göre öğrenciler 500 üzerinden puanlandırılırlar. Eğitim
fakültelerini tercih eden Anadolu öğretmen lisesi mezunu adaylar
haricinde, diğer öğrencilerin 500’lü sistemden aldıkları puanın %12’si
alınarak yükseköğretime girişte kullanılacak genel puana yansıtılır. Bu
durumda ortaöğretim başarısı 60 puana kadar değerlendirmeyi
etkilemektedir. Anadolu öğretmen liselerinden mezun olan adaylar ise
ana dili ve coğrafya, felsefe, görme engelliler, işitme engelliler, okul
öncesi, tarih, üstün zekâlılar, Türk dili ve edebiyatı, zihinsel engelliler
ve sınıf öğretmenliği eğitimi veren programları tercih ettikleri
durumunda ortaöğretim başarı puanında % 6 düzeyinde avantaj elde
ederler. Söz konusu sebepten ötürü 500’lü sistemden aldıkları puanın
%18’i değerlendirmeye katılır. Bu durumda ortaöğretim not ortalaması
5,00 olan bir Anadolu öğretmen lisesi mezunu aday, 90 puana kadar
ortaöğretim başarı puanı kazanabilmektedir (Çakmakcı, 2017, s. 191192).
Türkçe eğitimi bölümlerine kabul aşamasında dikkate alınan
puan türü olan “Türkçe-Sosyal 2”nin hesaplanmasında kullanılan test
ağırlıkları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Türkçe-Sosyal 2 Puanı Hesaplanırken Kullanılan Testlerin Ağırlıkları
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Sınav/Test

Ağırlık

Sınav/Test

Ağırlık

YGS Türkçe

%18

LYS Türk Dili ve Edebiyatı

%25

YGS Matematik

%6

LYS Coğrafya I

%5

YGS Sosyal Bilgiler

%11

LYS Tarih

%15

YGS Fen Bilimler

%5

LYS Felsefe Grubu

%10

“Türkçe Sosyal 2” türündeki puanları Tablo 1’de verilen test
ağırlıklarına göre hesaplanan adaylar, bu puanın yeterli düzeyde olması
durumunda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ana dili
öğretmenliği eğitimi almak istedikleri üniversiteyi seçerek kayıtlarını
yaptırırlar.
2.4. Araştırma Kapsamındaki Ülkelerin Ana Dili Öğretmeni
Yetiştirme
Programlarına
Kabul
Şartları
Bakımından
Karşılaştırılması
Bu çalışmada incelenen ülkelerdeki ana dili öğretmeni yetiştiren
programlara kabul şartları nicelik bakımından kıyaslandığında,
Türkiye’deki kurumların diğer ülkelere nazaran daha az kabul şartı
talep ettikleri görülmektedir. İncelenen Avrupa Birliği ülkelerinin
zorunlu tuttukları kabul şartları Tablo 2’de verilmiştir. Bunun yanı sıra
kapsam dâhilindeki söz konusu ülkelerde zorunlu şartların dışında,
yabancı dil bilgisi ve çalışma deneyimleri gibi birtakım unsurların da
jüriler tarafından göz önünde bulundurulduğu unutulmamalıdır.
Tablo 2: Araştırma Kapsamındaki Avrupa Birliği Ülkelerde Ana Dili
Öğretmeni Yetiştiren Programlara Kabul Şartları
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Ülke

Seviye

Kabul Şartları

Almanya

Lisans

Lise Diploması + Abitur sınavlarında gerekli
görülen başarı şartlarının sağlanması
+ Sanal başvuru dosyasının hazırlanması

Fransa

İngiltere

Lisans

Lise diploması + Bakalorya sınavlarında gerekli
görülen başarı şartlarının sağlanması + Sanal
başvuru dosyasının hazırlanması + Bireysel mülakat

Yüksek
Lisans

Lisans diploması + Lisans öğrenimi sürecinde
gerekli görülen başarı şartlarının sağlanması +
Bireysel mülakat + Yazılı sınav

Lisans

İkinci seviye ortaöğretim genel sertifikası (GCSE) +
A-level sınavları + Sanal başvuru dosyasının
hazırlanması + Bireysel mülakat

Yüksek

Ders içeriğinin %50’si İngiliz edebiyatı, İngiliz dili
ve dilbilimi olan bir lisans programından en az 4.0
üzerinden 3.0 ortalama ile mezun olmak + Sanal
başvuru dosyası + Bireysel mülakat + Örnek ders
sunumu

Lisans

Tablo 2 incelendiğinde Almanya, Fransa ve İngiltere’deki kabul
koşullarının birbirine oldukça benzediği görülmektedir. Üç ülkede de
bölümlerde kadrolu olarak görev yapan öğretim elemanlarından oluşan
değerlendirme jürilerinin varlığı söz konusudur. Öğretim elemanlarına
mülakatın içeriğini düzenleme ve kabul edilecek adayların seçimi
konusunda tam bir özerklik sağlanmış durumdadır. Bu jüriler merkezi
nitelikteki lise bitirme sınavlarındaki genel başarı düzeyinin yanı sıra,
adayların dil ve edebiyat testlerindeki doğru cevap sayısına da büyük
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önem verirler. Ayrıca yine her üç ülkede de gerek lisans gerekse yüksek
lisans programlarına yapılan başvurularda kapsamlı sanal dosyaların
hazırlanması bir gerekliliktir.
Türkiye’de ise ana dili öğretmeni yetiştiren kurumlar için gerekli
görülen kabul şartları sadece lise diploması ve merkezi nitelikli
sınavlarla sınırlı kalmış durumdadır. Oysa öğretmenlik, hizmet öncesi
eğitimde yapılan hataların ağır sonuçlar doğurabileceği bir meslektir.
Bu nedenle hizmet öncesi eğitim kurumlarına kabul edilecek olan
öğrencilerin seçiminde son derece özenli davranmak gerekir. İnsan
farklılıklarının doğal bir sonucu olarak her birey öğretmen olma
özellikleri taşımayabilir. Öğretmenlik belirli kişilik özelliklerine,
demokratik ve insani değerlere sahip olmayı gerektirir. Buna bağlı
olarak, öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci alırken bilginin yanı sıra
mesleki kişilik özelliklerinin ve çeşitli niteliklerin arandığı özel eleme
yöntemleri kullanılması şarttır. Bu sınavlar sayesinde öğretmen
yetiştirme kurumları arasında doğacak rekabet ortamı kaliteyi de
arttıracaktır. Ayrıca günümüzde kullanılan sistem nedeniyle, Türkçe
eğitimi bölümlerine gelen öğrenciler merkezi sınavlardan yüksek puan
almış olsalar bile; genelde okuma alışkanlığı, dinleme, sözlü ve yazılı
anlama-anlatma gibi beceri alanlarında yetersizdirler. (Celep, 2004, s.
39; Kavcar, 2002, s. 12; Saçlı, 2005, s. 192).
Kişilik özellikleri, demokratik ve insani değerlere sahip olma
özelliğinin yanı sıra bazı fiziksel özellikler de öğretmenlik mesleğinin
yürütülebilmesi açısından önem arz eder. Örneğin bireyin ses
organlarında var olan problemler konuşma sürecini olumsuz
etkileyebilecek boyutlara gelmesine rağmen, bu ve benzeri fiziksel
sorunlar öğrencilerin, öğretmen adayı olarak fakültelere kabulüne engel
olmamaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak adayın meslek
yaşantısına başladığında ders içinde ve dışında pek çok sorunla
karşılaşması kaçınılmaz olacaktır (Çakmakcı, 2017, s. 193).
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Avrupa Birliği standartlarını her alanda yakalamak için
çalışmalarına ve reformlara hız veren ülkelerden birisi olan Türkiye’de
ana dili de dâhil olmak üzere öğretmen yetiştiren yükseköğretim
programlarının büyük çoğunluğunda öğrenci niteliğinden kaynaklı
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ana dili öğretmeni yetiştiren yeni
üniversitelerin kurulması, mevcut Türkçe eğitimi bölümlerinin fiziksel
imkânlarının iyileştirilmesi, öğretim elemanı kadrolarındaki eksikliğin
azaltılması ve modern çağın gereksinimlerine uygun şekilde
güncellenmiş müfredatların hazırlanması gibi umut verici girişimler,
mutlak suretle alana ilgi duyan ve başarılı öğrencilerin ana dili
öğretmenliği bölümlerine yönlendirilmeleri ile desteklenmelidir.
Çünkü bir eğitim sürecinin başarısı personel, müfredat, fiziksel
olanaklar ve öğrenci niteliklerinin tümünün seviyesine bağlı olarak
değişiklik gösterir. Kabul şartlarının Avrupa Birliği ülkelerindeki
düzeye çıkartılması daha nitelikli öğrencilerin bölümlere kayıt yaptırma
ihtimalini arttıracaktır.
Çalışmadan elde edilen veriler ışığında ülkemizde ana dili
öğretmenliği bölümlerine kabul koşulları bakımından şu öneriler
getirilebilir:
•

Türkçe öğretmenliği de dâhil olmak üzere tüm öğretmen
yetiştiren bölümler için ÖSYM’nin merkezi nitelikli
sınavlarına ek olarak eğitim fakültelerinin düzenleyeceği
sınavlara ihtiyaç vardır. Türkçe eğitimi bölümleri için
yapılacak olan sınavlarda, adayların mesleğe uygunluk, alana
ilgi ve dört temel dil becerisinin etkin kullanımı gibi çeşitli
özellikleri ölçülmelidir.

•

Bölüme kabul sınavları, alanda uzman akademisyenlerden
kurulan jüriler tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu jüriler
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oluşturulurken akademisyenlerin yanı sıra mesleki deneyimi
yüksek öğretmenlerden de istifade edilebilir.
•

Türkçe eğitimi bölümleri için sabit kontenjan uygulamasına
son verilmelidir. Bunun yerine bölüme kabul için temel ölçüt
jürinin adayı yeterli görmesi olarak belirlenmelidir.

•

İstihdam olanaklarının kolaylaştırılması başarılı öğrencilerin
Türkçe öğretmenliği mesleğini seçme olasılığını arttıracaktır.
Bu yüzden bölümlere kabul edilecek öğrencilerin sayısı
belirlenirken Milli Eğitim Bakanlığının ileriki yıllar için
beklediği öğretmen açığına dair veriler göz önünde
bulundurulmalıdır.

•

Bölüm jürilerine mülakatın içeriğini belirli bir oranda belirleme
ve karar verme konusunda özerklik tanınmalıdır. Jüri üyeleri
üzerinde baskıya neden olabilecek ortamların oluşmasına izin
verilmemelidir.
• Jüriler adayın merkezi sınavlarda elde ettiği başarı düzeyi
kadar, lise eğitimleri sırasında Türkçe ve edebiyat testlerinde
göstermiş oldukları performansa da odaklanmalıdır. Hatta bu
testlerde belirli bir başarı düzeyine ulaşılması, bölüme giriş
başvurusu yapma konusunda bir sınırlama olarak kullanılabilir.
Bunun yanı sıra, merkezi sınavlardaki genel puan için de taban
sınırı getirilebilir. Ancak Türkçe ve edebiyat konusundaki
başarı, genel puandan daha önemli bir ölçüt olarak
kullanılmalıdır.

•

Gerekli görülen durumlarda, jüri üyelerinin adayın lisede
öğretmenliğini yapan kişilere ulaşılarak görüş alabilmeleri için
gerekli olan imkânlar sağlanmalıdır.

•

Bölümlere öğrenci kabulü aşamasında başvuru, bilgilendirme
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ve rehberlik gibi süreçlerin yürütülebilmesi için üniversitelerin
internet
siteleri içerisinde uygun sanal ortamlar
oluşturulmalıdır.
•

Adaylara, mümkün olduğunca çok üniversiteye başvurmaları
ve kabul edildikleri kurumlar arasından kendilerine en uygun
olanını seçmeleri konusunda imkân sağlanmalıdır. Bu da
mülakat tarihlerinin belirlenmesi aşamasında üniversitelerin
birbirleri ile koordineli şekilde çalışması gerekliliğini
doğurmaktadır.

•

Kabul koşullarının yanı sıra, okul deneyimi ve uygulama
dersleri, müfredat ve ölçme-değerlendirme gibi konularda
öğretmen yetiştiren programların ihtiyaca göre düzenlenmesi
konusunda uzmanlara fikir verebilecek karşılaştırmalı eğitim
çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve
Türkiye Bilimsel-Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
gibi kurumlar tarafından desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
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İSVİÇRE’DE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Murat SARIBAŞ*

Giriş
Bir asır öncesine kadar Türkçenin Türkiye dışında sadece Orta
Asya’da yaşayan Türkler tarafından kullanıldığı düşünülmekteydi
(Karababa & Karagül, 2014, s. 155). Oysa günümüze değin, özellikle
II. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen sanayileşme nedeniyle artan iş
gücü ihtiyacıyla birlikte, Türk vatandaşları Avrupa ülkeleri başta olmak
üzere dünyanın çeşitli ülkelerine yerleşmişlerdir. Bu durum, Türkçenin
kullanım alanını bir asır öncesine göre hayli genişletmiştir. T.C.
Dışişleri Bakanlığının (2022) sağladığı verilere göre yaklaşık 6,7
milyon Türk yurt dışında yaşamakta, bunların 5,7 milyonu ise Batı
Avrupa ülkelerinde bulunmaktadır.
II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa devletlerinin tamamına
yakını, çalışarak üretim yapmayı sağlayacak nüfusunun büyük bir
bölümünü kaybetmiştir. Savaştan sonra hem ekonomik hem de
toplumsal olarak toparlanma sürecine giren Avrupa devletleri, büyüyen
ekonomileri ve gelişen sanayileri neticesinde yoğun bir şekilde iş gücü
arayışına girmişlerdir. Bu devletler, kendi imkânları ile bu ihtiyaçlarını
karşılayamayacaklarını anladıkları için çeşitli ülkelerle iş gücü
anlaşmaları yapmış ve iş gücü teminine gitmişlerdir (Demir, 2011, s.
6). Birçok Avrupa devletinin iş gücü temini noktasında başvuru kaynağı
Türkiye olmuştur.
1960’lı yılların başında Dünya Çalışma Örgütü(ILO) tarafından
benimsenen serbest iş gücü politikası ve Avrupa devletlerinin iş gücü
arayışı neticesinde başlayan göçler, Türklere Avrupa’nın kapılarını
açmıştır. Bu yıllarda hem bu anlaşmalar vasıtasıyla hem de gayriresmî
olarak yoğun bir şekilde başlayan ve 1980’li yıllara kadar artarak
devam eden göç hareketi, 80’li yıllardan günümüze dek azalarak devam
etmiştir. Avrupa ülkelerine işçi olarak ilk giden Türk vatandaşları, ilk
etapta gittikleri ülkelerde kalıcı olmayı düşünmemişlerdir. Değişen
*
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şartların sonucunda ve yabancı kültürlere uyum sağlayabilmeleriyle
birlikte Türk vatandaşlarının çoğu, gittikleri ülkelerde kalıcı hâle
gelmiştir (Çalışkan, 2008, s. 193). İsviçre özelinde de durum benzer
şekilde gerçekleşmiştir. İsviçre ile bir iş gücü anlaşması olmamasına
rağmen Türk vatandaşları kendi imkânları ile bu ülkeye göç etmişlerdir.
İsviçre’ye ilk etapta giden Türk vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu
tarım ile uğraşan insanlar olmuştur. Kendilerini bir anda farklı bir kültür
ve dönemin gelişmiş sanayisi içerisinde bulan Türkler, muazzam bir
kültür şoku ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu şok karşısında
tutundukları tek şey Türkiye’ye geri dönme fikri olmuştur (Kaysılı,
2013). Ancak diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İsviçre’ye
gidenlerin büyük bir çoğunluğu da sonradan gittikleri ülkeye süresiz
olarak yerleşmiştir. Bu durum devamında pek çok sorunu beraberinde
getirmiştir. Kültüre uyum, kimlik bilincine sahip çıkma ve eğitim,
karşılaşılan sorunların en büyüklerinden olmuştur. Aile Birleştirme
Yasası ile ailelerini yanlarına alan işçilerin ilk karşılaştıkları problem,
çocuklarının eğitimleri olmuştur. Henüz gittikleri ülkenin dilini
bilmeyen çocuklar, bulundukları ülkenin eğitim sistemine dâhil
olmuşlar ancak resmî dile hâkim olamadıkları için ilk zamanlar başarı
gösterememişlerdir (Şahin Kütük, 2015, s. 61). Şüphesiz ki bilinmeyen
bir dilin eğitim sisteminde başarılı olmak mümkün değildir. Bu durum,
ilk kuşağın çocukları üzerinde hem psikolojik hem de sosyal
problemlerin oluşmasına neden olmuştur.
İsviçre’de yaşayan Türkler, diğer Avrupa ülkelerine yerleşen
Türkler gibi yerleşik hayata geçmeleriyle ortaya çıkan ana dili ve millî
kimlik bilinci sorunlarının çözümüne yönelik bazı faaliyetlerde
bulunmuşlardır. Dernekleşme faaliyetleri bunların başında gelmektedir.
İsviçre’de yer alan İsviçre Türk Federasyonu ve İsviçre Türk Toplumu
adlı dernekler, bu durumun en güzel örneklerindendir. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) (2017)’nın Dış İlişkiler ve Yurt
Dışı İşçi Hizmetleri (DİYİH) 2017 Yılı Raporu’nda belirtilen
İsviçre’deki derneklerin türlerine ve sayılarına aşağıdaki tabloda yer
verilmiştir.
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Tablo1. İsviçre’de faaliyet gösteren derneklerin türleri ve sayıları
Dernek Türü

Sayısı

Kültürel ve sosyal faaliyette bulunanlar

29

Yardımlaşma dernekleri

14

Dini hizmet verenler

48

Spor dernekleri

4

Kadın dernekleri

4

Federasyon

6

Toplam

105

Yurt dışına ilk giden kuşak, eğitimini Türkiye’de alan, Türk
kültürüne hâkim olan, değerlerini ve ilkelerini vatandaşı olduğu ülkede
edinen insanlardır. Ancak ikinci kuşak için aynı şey söz konusu
değildir. Yabancı kültür içerisinde büyüyen ya da dünyaya gelen
çocuklar için kimlik karmaşası sorunu ilk kuşağa göre çok daha belirgin
olarak yaşanmıştır. Nitekim Sarıbaş (2021) tarafından İsviçre’de
yaşayan Türk çocukları ile yürütülen araştırmada, ana dilini Almanca
olarak gören çocukların varlığı, yaşanılan kimlik ve kültür
karmaşasının somut örneğidir. Özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin
anavatan ile bağını oluşturan en temel olgu Türkçedir. Bu bağın kıymeti
Türkiye Cumhuriyeti tarafından bilindiği için 2003 yılında Bakanlar
Kurulu tarafından “Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması, yayılması
ve korunması, yurtdışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın
kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda
aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla” çeşitli faaliyetler
yürütülmesi adına bazı kararlar alınmıştır. Devlet politikası olarak
yürütülen bu faaliyetler içerisindeki en önemli başlıklardan birisi de
yurt dışındaki Türk çocukları için Millî Eğitim Bakanlığına (MEB)
bağlı Türk okullarında verilen Türkçe ve Türk Kültürü (TTK) dersi
olmuştur. Ayrı bir başlık olarak bu konuya daha kapsamlı bir şekilde
aşağıda yer verilmiştir.
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İsviçre ve İsviçre’deki Türkler
İsviçre, yaklaşık 8.6 milyon nüfusa, 41.285 km 2 yüzölçümüne
sahip olan ve nüfusunun yaklaşık %26’sı yabancılardan oluşan bir
ülkedir. Ülkede dört tane resmî dil bulunmaktadır. Bunlar; Almanca,
Fransızca, İtalyanca ve Romanşçadır. Bu dillerin ülke genelinde
kullanım yoğunluğu ise %62,1 oranında Almanca, %22,8 oranında
Fransızca, %8 oranında İtalyanca ve %0,5 oranında Romanşça
şeklindedir. Almanya sınırına yakın olan kantonlarda Almanca, Fransa
sınırına yakın olan kantonlarda Fransızca, İtalya sınırına yakın olan
kantonlarda İtalyanca ve ülkenin güneydoğusunda küçük bir bölgede
ise Romanşça konuşulmaktadır. Avrupa’nın merkezinde bulunan bu
ülke, Avrupa Birliğine üye olmamasına rağmen Schengen Bölgesinde
yer almaktadır (Bundesamt für Statistik, 2022).
İsviçre, 26 kantondan oluşan federal yapıya sahip bir ülkedir.
Nüfusunun yaklaşık %20’sini barındırmasından dolayı en kalabalık
kantonu Zürih’tir. Ülkede resmî bir başkent bulunmamaktadır. Ancak
federal otoritelere ev sahipliği yapmasından dolayı Bern kantonu
ülkenin merkezi kabul edilmektedir. İsviçre’de devlet; Federasyon,
kantonlar ve belediyeler olmak üzere üç kademeden oluşmaktadır.
Konfederasyon tarafından çizilen çerçeve anayasaya uymak kaydıyla
kantonlar ve belediyeler kendi kararlarını -resmî dillerini seçmek ve
eğitim sistemini düzenlemek gibi- alabilmektedirler (Bundesamt für
Statistik, 2022).
İsviçre Federal Anayasası, 197 maddeden oluşmaktadır. Bu
anayasa, Genel Hükümler; Temel Haklar, Vatandaşlık ve Sosyal
Hedefler; Konfederasyon, Kantonlar ve Komünler; Halk ve Kantonlar;
Federal Merciler olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Kadir-i
Mutlak Allah’ın adıyla! cümlesiyle başlayan anayasanın
oluşturulmasında temel alınan prensiplere metnin giriş kısmında şu
şekilde yer verilmiştir: “İsviçre halkı ve kantonlar, yaradılış
sorumluluklarının bilincinde olarak, dayanışma ruhunu ve özgürlüğü,
demokrasiyi, bağımsızlığı ve barışı güçlendirmek için; farklılıklarıyla
birlikte birbirine karşı saygılı ve adaletli davranarak yaşamayı belirtir.
İnsanların gücünün üyelerinin en güçsüzünün refahı ile ölçüldüğünü
bilerek bu anayasa hazırlanmıştır.” (TBMM, 2011). Nüfusunun büyük
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bir kısmı yabancılardan oluşan İsviçre’nin anayasasını bu temel
prensiplere göre hazırlanması, birlikteliği korumak ve güçlendirmek
adına önem taşımaktadır.
İsviçre, doğrudan demokrasi uygulamalarının görüldüğü bir
ülkedir. Dağlık alanda yer alan Glaris, Appenzell ve Unterval
kantonlarında halk, yılda bir düzenlenen ve “Küçük Ülke Meclisi” adı
verilen geleneksel bir toplantı yöneticilerini seçer, bütçe konularını
görüşür ve vergileri kabul ederek dağılırlar (Demir, 1998, s. 10).
Dünyada yalnızca İsviçre’nin bu üç kantonunda geçerli olan uygulama,
doğrudan demokrasinin ender örneklerinden olması bakımından
önemlidir.
İsviçre, kişi başına düşen millî gelir bakımından dünyanın en
zengin ülkelerinden birisi, vatandaşı başına düşen mal varlığı açısından
ise en zengin ülkesidir (Digital Journal, 2020). Ayrıca Mercer (2019)
tarafından yapılan Dünya Yaşam Kalitesi Araştırması’na göre
İsviçre’nin en kalabalık kantonu Zürih en yaşanılabilir ikinci şehir,
Cenevre kantonu ise en yaşanılabilir dokuzuncu şehir seçilmiştir.
Ülkenin ekonomisi, genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerine
kurulmuştur. Özel sektör, ülke ekonomisinin tamamına yakınını temsil
etmektedir. Yine özel sektör, ülke içerisindeki istihdamın yarısından
fazlasını sırtlanmaktadır (Ser & Opet, 2006, s. 7). Saat sektörü, ilaç
sektörü, gıda sektörü ve kimyasal sektörü İsviçre ekonomisinin temelini
oluşturmaktadır. Yine bankacılık sektörü de İsviçre ekonomisinde
önemli bir yer tutmaktadır.
İsviçre ekonomisinin temelde özel sektöre dayanması ve ülkenin
II. Dünya Savaşı’nda zarar görmemesi gibi nedenler, diğer göçmenleri
olduğu gibi Türk göçmenleri de kendisine çekmiştir. Resmî rakamlara
göre 2020 yılı itibarıyla İsviçre’de bulunan Türklerin sayısı 68 bindir
(Bundesamt für Statistik, 2020). Ancak bu rakama doğrudan İsviçre
vatandaşlığına geçen ya da çifte vatandaşlığı bulunan Türkler dâhil
değildir. Kökene göre bakıldığında ise yaklaşık 130 bin Türk’ün
İsviçre’de hayatını idame ettirdiği bilinmektedir (Dış İşleri Bakanlığı,
2022). Bu rakam ise İsviçre’deki yabancı nüfusun 2022 yılı itibarıyla
%3,1’ine tekabül etmektedir (Bundesamt für Statistik, 2022). Türk
nüfusunun büyük bir çoğunluğu İsviçre’nin kuzeyinde yer alan
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kantonlarda yaşamaktadır. Kantonlara göre Türk nüfusunun dağılımı
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 2. İsviçre’deki Türk Nüfusunun Kantonlara Dağılımı
Kantonlar Toplam Nüfus Kantonlar
Aargau 10.029

Toplam Nüfus

Nidwalden 96

Appenzell Innerrhoden 43

Obwalden 101

Appenzell Ausserrhoden 333

St. Gallen 4.509

Bern 5.446 Schaffhausen 972
Basel-Land 5.303 Solothurn 5.243
Basel-Stadt 6.321 Schwyz 804
Freiburg 1.672

Thurgau 2.702

Genf 1.934

Tessin 863

Glarus 500

Uri 173

Graubünden 476

Waadt 3.135

Jura 163

Wallis 516

Luzern 1.534

Zug 1.062

Neuenburg 807

Zürich 13.249

Genel Toplam 67.986

Tabelle zur Verteilung der Türkischen Bevölkerung in der Schweiz nach
Kantonen und Geschlecht, Staatssekretariat Für Migration, 2021,
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/suche.html#turkei
sayfasından
erişilmiştir.

İki ve Çok Dillilik
Küreselleşen dünyanın bir gereği olarak ana dili dışındaki
dillerin öğreniminin artması, iki dillilik kavramını daha önemli hâle
getirmiştir. Teknolojik gelişmeler, ekonominin küreselleşmesi, uzak
mesafelerin kolayca aşılabilir duruma gelmesi ve göç gibi etmenler, ana
dili dışındaki diğer dillerin öğrenilmesinin yolunu daha da açmıştır. Bu
gibi gelişmeler, iki dillik kavramı üzerine yapılan çalışmaların sayısının
artmasını sağlamıştır. Baker (2007), ana dilleri dışında başka bir dil de
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konuşabilenlerin sayısının dünyanın çoğunluğunu oluşturduğunu ifade
etmiştir.
Birçok araştırmacı, iki dillilik kavramını benzer şekillerde
tanımlamıştır. Genel olarak bu kavram, birden çok dile sahip olma, iki
veya birden çok dille konuşma olarak tanımlanmaktadır (Field, 2011, s.
22). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere iki dillilik kavramı, bir sayısal
sınır içerse de aslında birden çok dili konuşmayı ifade etmektedir. Bu
konuda Grosjean (2010), iki dillilik kavramının çok dillilik kavramı
yerine kullanılmasının sıklıkla rastlanan genel bir durum olduğunu
ifade etmiştir. Yine benzer bir şekilde Mackey (2016, s. 3) de aynı kişi
tarafından iki veya ikiden fazla dilin kullanılmasına iki dillilik, bu
kişilere de iki dilli denildiğini belirtmiştir. Araştırmacılar tarafından da
belirtildiği gibi iki dillilik ve çok dillilik kavramları aynı durumu ifade
etmektedir.
İsviçre’nin dört tane resmî dile sahip olması, eğitim sistemi
içerisinde birden çok dil üzerine eğitim vermesi gibi nedenlerden dolayı
İsviçre vatandaşlarının tamamına yakını iki dilli olarak
anılabilmektedir. İsviçre’ye ilk giden kuşağın en azından hayatını
idame ettirebilecek kadar gittiği kantonun resmî dilini öğrenmesinden
ve sonraki gelen kuşakların ise ülkenin eğitim sistemi içerisinde ana
dilleri dışındaki diğer dilleri öğrenmelerinden dolayı İsviçre’deki
Türkler için iki ya da çok dilli denmesi uygun görülmektedir.
Yukarıda da belirtildiği gibi iki dillilik, birden çok dilin bir kişi
tarafından kullanılması anlamına gelmektedir. Oruç (2016, s. 284), iki
dilliliği; bireyin ana dilinden başka bir dili ana diline yakın ya da ana
diliyle eş derecede kullanabilme yeteneği olarak tanımlamaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, bireyin ana diline ne derece
hâkim olduğudur. Nitekim ana dilinde yetkin olmayan bireylerin, ikinci
ve sonraki dillerde de yetkin olması beklenemez. Yani bireyin ikinci ve
sonraki dillerdeki başarısının sınırı, ana diline ne denli hâkim olduğuyla
ölçülebilmektedir.
Birçok araştırmacı, iki ya da çok dilliliğin bireye pek çok alanda
avantaj sağladığını belirtmektedir. Gumperz (1982, s. 5), iki dilliliğin
iletişim açısından bireye avantaj sağladığını söylerken Grosjean (1984,
s. 272), iki dilliliğin bireylere farklı kültürleri tanıma ve hayata farklı
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bir pencereden bakabilme becerisini kazandırdığını ifade etmektedir.
Takala (2016), iki dilli bireylerin iş bulma imkânlarının diğer bireylere
göre daha fazla olduğunu dile getirmiş; Günay (2015, s. 68) ise iki
dilliliğin bireylere zihinsel ve bilişsel gelişim açısından fayda
sağladığını ifade etmiştir. Görüldüğü üzere iki dillilik, bireye çok farklı
açılardan fayda sağlayabilmektedir. Ancak iki dilli olmanın getirdiği bu
avantajlardan faydalanabilmek için ana dildeki hâkimiyet oldukça
önemli görülmektedir. Ana dilinde yetkin olan bireylerin ikinci ve
sonraki dillerinde de başarıyı yakalayabilecekleri İsviçre Federal
Devleti tarafından bilindiğinden devlet nezdindeki işlere alımlarda ana
dili başarı sertifikasına sahip olanlara öncelik tanınmaktadır.
İsviçre, çok farklı etnik kökenden insanı aynı çatı altında
barındıran bir ülkedir. Bu çeşitlilik, ülkenin bir zenginliği olarak
görülmekte ve devlet olarak atılan her adım buna göre planlanmaktadır.
Yaklaşık yarım asırdır federasyona bağlı okullarda verilen Ana Dili ve
Kültür dersi bunun en büyük göstergesidir. Bu ders, ilk olarak İtalyanca
ile başlamıştır ve günümüzde Türkçe’nin de içinde olduğu 22 dilde
verilmektedir. İsviçre’de devlet okullarında verilen bu derse daha
kapsamlı bir şekilde aşağıdaki başlıkta yer verilmiştir.
Ana Dili ve Kültür Dersi
Ana Dili ve Kültür dersleri, ilk olarak Zürih kantonunda, İtalyan
asıllı siyasi mültecilerin girişimi ile başlamıştır. İsviçre’nin
güneydoğusunda yer alan İtalya’dan gelen göçmenlerin sayısındaki
artışa paralel olarak dersliklerin sayısı da gün geçtikçe artmıştır. 1960’lı
yıllarda diğer uluslar da İsviçre’de kendi ana dillerini öğretmek için
teklifte bulunmaya başlamışlardır. Üst üste gelen teklifler üzerine, diğer
dillerin İsviçre’de öğretimi için de izin verilmeye başlanmıştır. Daha
sonra ülkenin eğitim şûrası, Ana Dili ve Kültür derslerinin ilköğretim
okullarında yürütülmesine izin vermiştir. Ancak verilen bu karar,
sadece İtalyancaya yönelik olmuştur. İlerleyen zamanlarda diğer aile
birliklerinden de benzer istekler gelince öncelikle İspanyolca daha
sonra da diğer diller için benzer kararlar alınmıştır. 1992 yılında
çıkarılan bir yönetmelikle verilen bu derslerin çerçevesi çizilmiş ve
ilköğretim okullarının belirlenen sınıflarında haftada 2 saat olmak üzere
bu dersler verilmeye başlanmıştır. Ana Dili ve Kültür dersleri,
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1980’lere kadar İtalyanca ve İspanyolca gibi birkaç dilde
verilmekteyken 1990’larda göçmen sayısı ve köken çeşitliliğindeki
artışla doğru orantılı olarak farklı dillerde verilen Ana Dili ve Kültür
derslerinin sayısında da artış yaşanmaya başlanmıştır. Türkçeye, İsviçre
okullarında 1980’li yıllarda yer verilmeye başlanmıştır. Günümüzde bu
dersler 22 farklı dilde verilmektedir. İsviçre Federal Devleti, talep
olması hâlinde diğer dillerde de bu dersin verilebileceğini çerçeve
planda ifade etmiştir (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2013, s.
6). Rehber niteliğinde hazırlanan Ana Dili ve Kültür Dersi Çerçeve
Planı hem öğrenme alanlarına hem de öğreticilere yönelik tavsiye
niteliğinde bilgiler sunmaktadır.
Ana Dili ve Kültür Dersi Çerçeve Planı
Ana Dili ve Kültür Dersi Çerçeve Planı (HSK)’nda üç ana
amaçtan bahsedilmiştir. İlk olarak kurs yetkililerine rehber olabilmek
uhdesiyle bu planın oluşturulduğu ifade edilmiştir. Çerçeve planın
çizdiği sınırlar dâhilinde kurs yetkililerine ya da ana dili öğretmenlerine
içerik hazırlamada, işlenecek konuların ağırlığının değiştirilmesinde ya
da haftalık ders saatinin belirlenmesinde özgürlük tanınmıştır. Bu
özgürlük alanının tanınmasındaki temel neden, kursa katılan
öğrencilerin hem yaş hem de ön bilgi olarak birbirlerinden çok farklı
olabilmesidir. HSK’nın ikinci ana amacı da verilen Ana Dili ve Kültür
derslerinin -her ne kadar kendi içerisinde özelleşse de- genel olarak
benzer bir plan dâhilinde yürütülmesini sağlamaktır. Bu amaç
doğrultusunda, kurs teklifi veren yetkililerden yalnızca bu çerçeve
plana uygun olanların teklifinin kabul edileceği de HSK’da
belirtilmiştir. Son olarak HSK’nın tüm paydaşlar için genel bir bilgi
kaynağı olması amacıyla hazırlandığı dile getirilmiştir. HSK, bu dersin
hedeflerini, kavramlarını ve içeriğini öğretmenlere, kurs yetkililerine,
yerel yöneticilere ve kanton yöneticilerine sunmak amacıyla
hazırlanmıştır (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2013, s. 5).
İlk zamanlarda, vatanlarına geri dönecekleri düşünülen
göçmenlerin ülkelerindeki eğitim sisteminden kopmamaları adına bu
kurslar verilmekteydi. Ancak -beklenilenin aksine- göçmenlerin kalıcı
hâle gelmesiyle (Yağmur, 2010, s. 224) dersin genel amacında da
değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle göçmenlerin içinde yaşadıkları
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topluma uyumlarının artırılması, sonrasında da iki dilliliğin
desteklenmesi hedeflenmiştir. İki dilliliğin desteklenmesinde yalnızca
bireyin değil toplumun da çıkarı gözetilmiştir. Zira Güleç ve İnce
(2013)’nin de belirttiği gibi iki dillilik hem bireysel hem de toplumsal
açıdan bir zenginliktir.
Çerçeve planda birtakım öğretici ilkelerden bahsedilmiştir.
Temel ve bütünsel eğitim ilkesi, ders kapsamında verilen köken dil ile
Almancanın karşılaştırılması yoluyla her iki dildeki yeterliliklerin
pekiştirilmesini ifade etmektedir. Bu ilke, çerçeve planın eş değer iki
dillilik türüne göre düzenlendiğini göstermektedir. Oruç (2016, s. 287),
eş değer iki dilliliği her iki dilde de benzer seviyede yetkin olma olarak
açıklamıştır. Öğrencileri değerlendirme ilkesi, öğrencilerin dersteki
genel performansları üzerine not almalarını ve bu notun ilköğretim
okulundaki karneye işlemesini düzenleyen ilkedir. Ders neticesinde
verilecek not; dört temel dil becerisi, ülke bilgisi, çevre ve insan
bölümlerini kapsayan bütüncül bir not olabileceği gibi yalnızca bir
bölümdeki yeterlilik üzerine de olabilmektedir. Ev ödevleri ilkesi,
öğrencilere ders kapsamında verilecek ödevlerin genel şeklini ve
içeriğini
düzenleyen
ilkedir.
Öğretmenlerin,
öğrencilerin
yapabileceklerinden fazla ev ödevi vermemelerinin onların
motivasyonlarını canlı tutabilmek açısından önemli olduğu ifade
edilmiştir. Öğretim materyalleri ve yardımcı ders araçları ilkesinde ise
derste kullanılacak olan materyallerin, öğrencilerin seviyelerine,
ilgilerine ve çerçeve plana uygun olarak hazırlanması/kullanılması
gerekliliği vurgulanmıştır. Yöntem seçimi ilkesi; öğretmenlerin, ders
için belirlenen sınırın dışına çıkmamaları kaydıyla yöntem seçiminde
özgür olduklarını vurgulamıştır. Son olarak siyasi ve dini tarafsızlık
ilkesinde de HSK derslerinin siyasi ve dini açıdan tarafsız olduğu beyan
edilmiştir. “Ders dinle uğraşmaz, onun hedefi yalnızca dinlerin
bilgisidir.” (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2013, s. 5)
ifadesiyle bu konudaki tutum açıkça belirtilmiştir.
Çerçeve planda yer alan 11 farklı tema bulunmaktadır. Bu
temalar; anaokulu, alt seviye (İlkokul 1., 2. ve 3. sınıflar), orta seviye
(4., 5. ve 6. sınıflar) ve ikinci orta seviyede (7., 8. ve 9. sınıflar)
verilmektedir.
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Bu temalar;
-

“Ben ve diğerleriyle birlikte yaşamak,
Aile,
Oyun ve boş zaman,
İkamet, semt ve şehir,
Festivaller, tüketim ve moda,
Sağlık ve yemek,
Coğrafya,
Doğa ve teknoloji,
Edebiyat ve sanat,
Geçmiş ve tarih,
İş dünyası ve eğitim”dir (Bildungsdirektion des Kantons Zürich,

2013, s. 19-24).

- Verilen 11 temanın tamamı, temaların hitap ettiği dört seviyede
de verilmektedir. Ancak sınıflandırması her seviye için farklıdır.
Örneğin doğa ve teknoloji teması adı altında, anaokulu seviyesinde
mevsimlerin adları verilirken ikinci orta seviyede ekolojik denge
konusu verilmektedir. Ancak bu dersler için ayrılan süre kısıtlı
olduğundan -haftada 2 ila 4 saat arası- öğretmenin seviyelere göre
verilen konular arasından seçim yapması gereklidir.
Çerçeve planda Dil ana başlığı altında dinleme ve anlama,
okuma, konuşma, yazma, dile bakış, yazı ve grafik tasarıma dair
hedeflere yer verilmiştir. Bir diğer ana başlık olan İnsan ve Çevre
başlığında ise birey ve topluluk, doğa ve teknoloji, yurt ve dünya,
geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman ana konularına yönelik alt hedefler
yer almaktadır (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2013, s. 12-18).
Bahsi geçen hedefler dışında her seviyede ulaşılması beklenen
hedeflere de ayrıca yer verilmiştir.
Türkçe ve Türk Kültürü Dersi
Dil, millet kavramının hem kurucu unsuru hem de temelidir.
Milletler ve millet kavramının hayat bulmasını sağlayan fertler, dil ile
kimlik kazanırlar. Bu bakımdan dil, geçmişten gelen değerlerin,
düşünce yapısının, örf ve âdetlerin bir ifadesi olduğu gibi (Oruç, 2016)
aynı zamanda taşıyıcısıdır. Bu açıdan incelendiğinde yurt dışında
yaşayan diğer Türklerde olduğu gibi İsviçre’de yaşayan Türkler için de
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dil; anavatan ile bağı sağlamlaştıran, kimlik bilincini oluşturan ve
koruyan, kültürden kopmamayı sağlayan en temel unsurdur.
Yurt dışındaki Türklerin millî benlikten ve kültürden
kopmamaları, geçmişten gelen değerlerini ve zihniyetini gelecek nesle
aktarabilmeleri için ana dili derslerinin önemi büyüktür. Bu bağlamda
yurt dışındaki Türklerin ana dili eğitimi adına yapılan en yaygın
uygulama Türkçe ve Türk Kültürü (TTK) dersleridir. Bu ders, yurt
dışındaki Türklerin ve özellikle Türk çocukların Türkçelerini
geliştirmelerini ve Türk kültürüne hâkimiyetlerini artırmalarını
sağlaması bakımından elzemdir. Şüphesiz ki daha önce de ifade edildiği
gibi yurt dışındaki Türklerin anavatan ile en güçlü bağlarını Türkçe
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ana diline hâkim olmanın, yaşanılan
ülkenin dilini öğrenmeyi kolaylaştırması (Ulutak, 2007) bakımından da
Türkiye dışındaki Türk çocukları için önemli olduğu sıkça dile
getirilmektedir. Dolayısıyla iki dillilik kavramı kapsamında yukarıda da
dile getirildiği gibi ana diline hâkim olan bireylerin, İsviçre eğitim
sistemi içerisinde verilen derslerde de aynı oranda başarı
sağlayabilecekleri çıkarımında bulunmak yanlış olmayacaktır. Nitekim
ana dili derslerinin amaçlarından birisi de Türklerin yaşadıkları ülkenin
eğitim sistemi içerisindeki başarısını artırmaktır (Turan, 1997, s.220).
Bu çocukların eğitim hayatlarındaki başarılarının artırılması, aynı
zamanda sosyal hayatlarındaki ilişkilerinin desteklenmesi ve hatta
sosyal kabullerinin de artırılması anlamına gelmektedir. İsviçre eğitim
sistemi içerisinde başarı gösterebilen Türk çocuklarının, sosyal hayatta
da başarıyı yakalayabilecekleri düşünülmektedir. Büyükikiz, Güler
Yıldız ve Kızdırıcı (2021)’nın da çalışmalarında belirttikleri üzere ana
dilinde yetkin olmayan bireylerin yabancı bir dilde düşünmeleri ve
eğitim sistemi içerisine dâhil edilmeleri, bu bireylerin öğrenme
süreçlerini olumsuz etkileyeceğinden başarısız olarak yaftalanmalarına
sebep olabilmektedir.
Başta Batı Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerindeki Türk
çocukları için Millî Eğitim Bakanlığınca organize edilen TTK dersleri,
yurt dışındaki Türk çocuklarının ana dillerini edinim süreçlerine eğitsel
ve örgün bir katkı sağlamak adına yaratılmış önemli bir eğitim
ortamıdır (Karadağ & Baş, 2019). Bu dersler, yalnızca Türkçe öğretimi
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açısından değil yurt dışındaki Türk çocuklarının Türk kültürü
konusunda farkındalıklarını artırması ve kendi kültürlerini bilen
bireyler olarak yetişmelerini sağlaması bakımından da önem
taşımaktadır.
TTK dersleri, İsviçre’de 2022 yılı itibarıyla 23 kantonda ve 151
Türk Okulu’nda verilmektedir (MEB, 2022). Bu sayılarda geçtiğimiz
birkaç yılda azalma yaşandığı gözlemlenmiştir. ÇSGB (2019)’nin
sağladığı verilerde, 2019 yılı içerisinde TTK derslerinin 24 kantonda ve
162 Türk Okulu’nda verildiği bilgisi yer almaktadır. Bu durum,
İsviçre’de yaşayan Türk çocuklarının ve dâhi Türk ebeveynlerin gün
geçtikçe Türkçeye ve Türk kültürüne olan ilgilerini yitirdiklerini
göstermektedir. Ancak bu yıllar içerisinde yaşanan Covid-19 salgınının
da bu azalmaya sebep olabileceği düşünülmektedir. Aşağıdaki tabloda,
ÇSGB (2017, 2018, 2019) verilerine göre İsviçre’de TTK derslerine
katılan öğrenci ve bu dersi vermekle yükümlü öğretmen sayılarının
2017, 2018 ve 2019 yıllarına göre değişimi yer almaktadır.
Tablo 3. İsviçre’de verilen TTK derslerine yönelik sayısal veriler
Yıl

Öğretmen Sayısı

Toplam Öğrenci sayısı

2017

31

2107

2018

30

1867

2019

30

2020

Tabloda yer alan veriler, derse kayıtlı öğrencilere ait sayılardır. TTK
derslerine devam zorunluluğu olmadığından derse devam eden öğrenci
sayısının çok daha az olduğu düşünülmektedir. İsviçre’de 2019 yılında
TTK derslerine katılması beklenecek yaşta olan yaklaşık 10 bin öğrenci
bulunmaktadır (ÇSGB, 2019, s. 342). Ancak bu derse 2019 yılında
resmî olarak kaydı bulunan öğrenci sayısı 2020’dir. Bu derse katılımın
yaklaşık %20 oranında olması, İsviçre’de yaşayan Türk çocuklarının ve
Türk ailelerinin derse karşı ilgilerinin düşük olduğunu göstermektedir.
Sarıbaş ve Demir (2020) tarafından yürütülen araştırmaya katılan
İsviçre’deki Türk ailelerinin çoğunluğu, çocuklarını TTK dersine
göndermediklerini dile getirmiştir. Aileler, Türk okullarının uzak
olduğunu, TTK dersinin çocuklarının İsviçre eğitim sistemi içerisindeki
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derslerine olumsuz etki edeceğini ve TTK öğretmenlerinin bir kısmının
bu dersi verebilecek kadar alanlarında yetkin olmadığını düşündükleri
için çocuklarını TTK derslerine göndermediklerini ifade etmişlerdir.
Yukarıda da dile getirildiği gibi ana diline hâkim olan bireylerin diğer
dillerde de o denli başarıya ulaşacakları bilinmektedir. Bu tür
yanılgıların ortadan kaldırılması için aileler bu konularda
bilgilendirilmelidir. Ancak ailelerin TTK öğretmenleri konusundaki
kaygılarının yersiz olmadığı bir gerçektir. Şen (2020)’in de belirttiği
gibi TTK derslerinin en büyük sorunu, bu dersi vermek için
görevlendirilen öğretmenlerin yalnızca Türkçe ve sınıf öğretmenleri
arasından değil diğer branşlardan da seçiliyor olmasıdır. Adı geçen
branş öğretmenleri dışındaki öğretmenlerin, bu dersi programda
belirtilen hedeflere ne kadar ulaştırabilecekleri tartışmalı bir konudur.
Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı
Uygulamada olan son program incelenmeden önce, daha önce bu
programın yerine kullanılan öğretim programlarının tarihsel seyrine
bakmanın doğru olacağı düşünülmektedir.
Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçeyi ve Türk
kültürünü öğretmek maksadıyla ilk olarak 1969 yılında Türkçe Dersi
Öğretim Programı hazırlanmıştır (Şen, 2016, s. 1030). Bu program
uzun yıllar kullanılsa da günümüzdekine benzer şekilde hazırlanan ilk
program, 1986 yılında hazırlanan Yurt Dışı İşçi Çocukları Türkçe-Türk
Kültürü ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programları’dır. Bu
program 2000 yılına kadar kullanılmış ve 2000 yılına gelindiğinde Yurt
Dışındaki Türk Çocukları için Türkçe (1-10. Sınıflar), Türk Kültürü (410. Sınıflar) ve Yabancı Dil Olarak Türkçe (6-11. Sınıflar) adlı öğretim
programları bir önceki programın yerini almıştır. 2006 yılında tekrar bir
program değişikliğine gidilmiş ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin
Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Taslak Öğretim Programı (1-10. Sınıflar)
yayımlanmıştır (Şen, 2010, s. 247). Bu program 2009 yılına kadar
geçerliliğini korumuştur. Ancak bu yıla kadar verilen derslerin, ders
kitabı olmadan tamamen öğretmenin bilgi, birikim ve uğraşlarıyla
yürütüldüğü bilinmektedir (Güngör Kartal, 2015). Bu sorunun çözümü
adına 2009 yılında MEB tarafından Uzaktaki Yakınlarımız projesi
gerçekleştirilmiştir. Bir önceki öğretim programı güncellenerek Yurt
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Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi (1-10.
Sınıflar) Öğretim Programı adıyla yürürlüğe konmuştur. Yurt dışında
verilen ana dili dersleri, bu projeyle Türkçe ve Türk Kültürü dersi adını
almıştır. Günümüzde ise bu dersler, hâlâ aynı adla verilmeye devam
etmektedir. Bu projenin amacı, yurt dışındaki Türk çocuklarının
kültürlerini yaşatarak bulundukları ülkeye uyum sağlayabilmeleri;
öğretim programı, ders kitabı, öğretim materyalleri ve İnternet sitesinin
hazırlanması; yurt dışında görev yapan/yapacak öğretmenlerin mesleki
gelişimlerinin sürdürülmesine yönelik faaliyetleri gerçekleştirmektir
(MEB, 2010). Bu gayeyle TTK dersine yönelik araç-gereçler
hazırlanmış ve bu araç-gereçler hem öğrencilerin hem de TTK
öğretmenlerinin istifadesine sunulmuştur.
Türkiye dışındaki Türk çocukları için hazırlanan son program,
2018 yılında hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim
Programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Seviyeler)’dır. Temel eğitime denk
gelecek şekilde sekiz seviyenin esas alındığı programda, dört temel dil
becerisine dair kazanımlara yer verilmiştir. Kazanımların seviyelere
göre sayısı ve zorluk düzeyleri hiyerarşik bir şekilde ayarlanmıştır
(MEB, 2018, s. 1). Programda, sınıf yerine seviye ifadesi tercih
edilmiştir. Bu ifadenin tercih edilmesinin temel sebebi, derslere katılan
öğrencilerin yaşlarına göre değil de dil seviyelerine göre
sınıflandırılmalarıdır. Ayrıca İsviçre’deki bazı okullarda, öğrenci
sayısının az olması durumunda bu dersler birleştirilmiş sınıflarda
işlenmektedir.
Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’nda, bu
programın Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri
ışığında hazırlanan özel amaçlarına da yer verilmiştir. Bu programla
öğrencilerin;
-

Dört temel dil becerilerinin geliştirilmesi,
Türkçeyi kurallarına uygun olarak bilinçli ve özenli
kullanmalarının sağlanması,
Kelime hazinelerini zenginleştirerek dil bilincine ve zevkine
ulaşmalarının sağlanması,
Duygularının ve soyut düşünme becerilerinin geliştirilmesinin
sağlanması,
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-

Millî, manevi, kültürel, ahlaki ve sosyal değerlerimizi
benimsemelerinin sağlanması hedeflenmiştir (MEB, 2018, s.
2).

Tematik yaklaşımla oluşturulan bu programda sekiz ana tema yer
almaktadır. Bunlar, ben ve ailem; çevre, farklılıklar ve birlikte yaşama;
oyun ve eğlence; bayramlar ve kutlamalar; gezelim görelim; geçmişe
açılan kapı; sanat ve edebiyat; insan ve doğa temalarıdır. Bu temalar,
her seviyede ve seviyeye uygun olarak verilmektedir. TTK dersi
programında yer alan bu temaların, İsviçre’de verilen Ana Dili ve
Kültür dersinin öğretim planında yer alan temalarla benzerliği dikkat
çekmektedir.
Daha önceki programa yönelik hazırlanan ders ve çalışma kitapları
1, 2, 3. sınıf; 4 ve 5. sınıf; 6, 7, 8. sınıf ve 9, 10. sınıf olmak üzere dört
seviye şeklinde hazırlanmışken son programa yönelik hazırlanan ders
kitapları her seviye için ayrı ayrı olacak şekilde hazırlanmıştır.
Sonuç ve Değerlendirme
Türk vatandaşları, uzun süredir dünyanın birçok ülkesinde
bulunmaktadırlar. Bu durum, Türkiye dışında yaşayan Türklerin devlet
politikası olarak ihtiyaçlarının karşılanması gerekliliğini doğurmuştur.
T.C. Devleti de her zaman olduğu gibi üzerine düşen görevleri uzun
süredir yerine getirmektedir. Devletimizin yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımız için sunduğu en kıymetli hizmet, şüphesiz ki TTK
dersleridir. Bu dersler aracılığıyla millî benlik korunmaya çalışılmakta
ve millî kültürün yurt dışında yaşayan gelecek nesillere aktarımı
sağlanmaktadır. Vatanlarından uzak olan Türk vatandaşlarının tamamı
için sunulan bu hizmet, pek tabii İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşları
için de sunulmaktadır. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi bu derse
olan ilginin az olması, süreç açısından bazı sorunların olduğu gerçeğini
gün yüzüne çıkarmıştır. TTK derslerine devam zorunluluğu
bulunmamaktadır. Bu dersler, İsviçre’deki yerel kantonların iznine
bağlı olarak İsviçre eğitim sistemi içerisindeki okullarda, ders
saatlerinin dışında verilebilmektedir. Ders sonunda verilen
sertifikaların Türkiye’de geçerliliğinin bulunmaması, ders saatlerinin
her öğrenci için uygun olmaması, Türk ailelerin TTK dersleri
konusunda eksik ya da yanlış bilgiye sahip olmaları, dersi vermekle
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görevli olan öğretmenlerden bazılarının branşlarının bu dersi vermeye
uygun olmaması gibi sebeplerden dolayı TTK dersine olan ilgi günden
güne azalmaktadır. Bu tür problemlerin ortadan kaldırılması, yurt
dışında yaşayan Türkler için hayati bir konudur. Zira yurt dışında
yaşayan ve onlardan sonra gelecek olan neslin anavatan ile temel bağını
oluşturmak ve bu bağı korumak yalnızca Türkçe ile olabilecektir.
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Aslı UYSAL*

GİRİŞ
21. yüzyılı diğer yüzyıllardan ayıran en önemli özellik keskin
kırılma noktalarının ve hızlı dönüşümlerin meydana geliyor olmasıdır.
Önceki yüzyıllarda yavaş ve katmanlı bir şekilde gerçekleşen
dönüşümler bu yüzyılda hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Dijital
dönüşüm ile birlikte eğitim kurumlarında kullanılan kaynakların ve
materyallerin görünümleri de değişmekte e-öğrenme (elektronik
öğrenme) ortamları artarak farklı birer boyut kazanmaktadır (Ataş &
Gündüz, 2020: 209-211).
Değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte alışılmış dünya düzeni
yerini dijitalleşmeye bırakmıştır. Hayatın her alanını etkileyen
dijitalleşme süreci eğitim sistemini de etkilemiş, ana dili dersleri de bu
durumdan nasibini almıştır. Dijital çağda öğrenme ortamları artık
sınıflardan bağımsız bir şekilde dijital ortamlarda gerçekleşmeye ve
derslerde dijital içerikler kullanılmaya başlanmıştır. Dijital içerikler
program uygulamaları, sunu uygulamaları, görsel uygulamalar, ses ve
video uygulamaları, çeşitli animasyon uygulamaları, web uygulamaları,
artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları, dijital öyküler,
dijital oyunlar, eğitsel yazılımlar, zenginleştirilmiş içerikli yazılımlar,
infografikler gibi uygulamalardan oluşmaktadır. Günümüzde eğitim ve
öğretimin zamandan ve mekândan bağımsız bir duruma gelmesiyle
temel dil becerilerinin görünümleri de değişmiştir. Dijital dönüşüm ile
birlikte eğitim sürecinde öğretmenlerin ve öğrencilerin dijital becerilere
sahip olmaları ve eğitimde bu durumların dikkate alınması zorunluluk
haline gelmiştir. Bu nedenle bu bölümde dijital dönüşüm sürecinin
temel kavramları ve Türkçe derslerine yansıması ve derslerde
kullanılan/kullanılabilecek dijital uygulamalarla ilgili bilgi verilecektir.

*

Öğr. Gör. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara / TÜRKİYE.
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DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE TEMEL KAVRAMLAR
Dijital okuryazarlık: Çeşitli dijital teknolojik araçların
işlevlerini belirleyip kullanabilme ve bilgiyi en iyi nasıl
paylaşabileceğini öğrenme gibi teknik becerilerin (Perdew, 2017: 8)
yanı sıra kitle iletişim araçlarıyla sunulan yayın ve mesajları algılama,
analiz etme, değerlendirme ve bireye bu sürece uygun mesajlar
gönderme becerisi kazandırma olarak tanımlanabilir (Potter, 2013).
Dijital yetkinlik, dijital kullanıcı (profesyonel olarak) ve dijital
dönüşüm aşamalarından oluşmaktadır (Martin & Grudziecki, 2006:
255-259). Dijital okuryazarlık Kardeş’e (2020: 837) göre kesin bilgiye
ulaşılmada, öğrenmeyi kolaylaştırmada, teknolojik araçlara yönelik
farkındalık kazandırmada, teknolojinin doğru kullanılmasında
faydalıdır. Dijital okuryazarlık süreci durağan bir yapıya sahip olmadığı
için sürekli olarak bireylerin kendisini geliştirmesi gerekir. Bu süreçte
hem zamandan hem de maddi açıdan tasarruf sağlanmakla birlikte
bireylerin yeni bilgi edinme ve keşfetme isteği de sürekli olarak canlı
tutulmaktadır (Türe, 2021: 158).
Dijital yetkinlik: “Dijital yetkinlik” kavramı son yıllarda ortaya
atılmış ve dijital metinleri, hipermetinleri ve multimedya metinleri
okuyabilmenin ve anlayabilmenin yanı sıra bu yeni teknolojiye erişim
sağlayarak kullanabilme yeteneğini de ifade etmektedir (Selimi &
Üseini, 2019: 204). Dijital yetkinliğin en önemli faydalarından biri
bireyin toplum içinde öne çıkmasını sağlaması ve eğitimde fırsat
eşitliğine imkân tanımasıdır (Kurudayıoğlu & Soysal, 2020: 187).
Dijital yetkinlik; bilgi iletişim teknolojilerinin günlük hayatta ve iş
hayatında iletişim amaçlı kullanılmasını kapsayarak bilgiye
erişilmesini,
değerlendirilmesini,
üretilmesini,
saklanmasını,
sunulmasını sağlamakta ve internet aracılığı ile ortak ağlarda iletişim
kurmayı desteklemektedir (MEB, 2019: 5).
Dijital dönüşüm: Bilgi teknolojisinin gelişimiyle birlikte
bilgilerin zaman ve para yönünden tasarruf sağlayarak dijital ortamlara
aktarılmasıdır. Önceleri elle yapılan kayıtlar dijitalleşme ile birlikte
yerini teknolojik kayıtlara bırakarak e-posta, e-kitap, e-arşiv, e-sözlük
gibi elektronik uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. Dijital dönüşüm
bireylere daha esnek çalışma ve yaşam tarzı gibi olanaklar sunmaktadır
(Reddy & Reinartz, 2017: 12). Teichert, (2019) dijital dönüşümün
devamlı ve dinamik bir süreç olduğunu vurgulamaktadır. Itweb (2017)
dijital dönüşümün paydaşlarını teknoloji, birey ve süreç olmak üzere üç
446

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

başlıkta ele almaktadır. Dijital dönüşüm kavramının süreç olarak ifade
edilmesi hem geleceği hem geçmişi hem de bugünü ilgilendirmektedir.
Yani dijital dönüşüm insan, süreç ve teknoloji temel bileşenlerinden
oluşmaktadır. Bu dönüşüm süreci eski sistemin bütünüyle bırakılması
değil uyarlanarak değişim sürecine ayak uydurmasıdır (Bozkurt,
Hamutoğlu, Kaban, Taşçı & Aykul, 2021: 40).
Dijital yerli: Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri içerisinde
doğan ve bu yeni teknolojilere zorlanmadan uyum sağlayabilen
teknolojik bir nesil oluşmuştur. Teknolojiyle içli dışlı olan bu yeni nesil
Z kuşağı veya kristal kuşak olarak da adlandırılmaktadır (Gündüz &
Akgün, 2021: 114). Çağımızın çocukları doğdukları andan itibaren
teknolojik araçlarla dolu bir dünyada hayatlarını sürdürdüklerinden bu
nesile “dijital yerliler” denilmektedir (Morgan, 2014). Prensky, (2001a:
2) ise dijital yerliyi bilgiyi çok hızlı alabilen, paralel öğrenmelerden ve
çoklu görevlerden hoşlanan, metinler yerine farklı grafikler kullanmayı
tercih eden ve aynı zamanda bilgiye ulaşmada esnekliği tercih eden
bireyler olarak tanımlamaktadır.
Dijital göçmen: Dijital teknolojik araçlarla dolu olan dünyaya
doğmayan eski kuşaklar için dijital göçmen ifadesi kullanılır. Dijital
yerli olan nesil internet aracılığıyla iyi işler çıkarırken dijital göçmenler
bu dijital araçları iyi öğrenseler bile bütün göçmen insanlar gibi
geçmişten devam eden alışkanlıklarını sürdürerek interneti ikincil
planda kullanırlar ve programlar yerine kitapları tercih ederler
(Tombul, 2020: 142).
Dijital bölünme (dijital boşluk): Dijital yerli ve dijital göçmen
olarak adlandırdığımız bireyler arasında önemli bir kuşak farkı
karşımıza çıkmaktadır. 1980’lerin sonunda ve 1990’larda dünyaya
gelen çocuklar internetten etkilenen ilk nesildir. Bu nesil çevrim içi
ortamları kullanarak sosyalleşmekte, internetten çeşitli indirmeler
yaparak interneti önceki nesillerden daha aktif olarak kullanmaktadır
(Tombul, 2020: 140) Bu sonuca bağlı olarak dijital bölünme, bilgisayar
ve internet dünyasında doğup bunlara sahip olanlar ile sahip olmayanlar
arasındaki farkı (açıklığı) ifade etmektedir (Hüsnüoğlu & Öztürk,
2017:7). Dijital bölünmenin geneline bakıldığında enformasyon ve
iletişim teknolojilerine ulaşabilmede ve kullanabilmede yaşanan
ekonomik ve sosyal eşitsizliktir (Block, 2010).
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DİJİTAL İÇERİK GELİŞTİRME
Gelişen teknolojiyle beraber dijital içerikler eğitimde başarılı bir
şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bulunduğumuz yüzyılda eğitimöğretim ortamını dijital içeriklerle zenginleştirmek artık zorunluluk
durumuna gelmiştir. Karademir (2018) dijital içerikleri öğretim amaçlı
kullanılan bilgisayar veya mobil cihaz gibi teknolojik araçlarla
hazırlanmış her türlü materyal olarak tanımlarken, 2023 Eğitim
Vizyonu’nda dijital içerikler; pedagojik olarak güçlü, kavramsal açıdan
derinliği önde tutan ve konu bütünlüğüne sahip etkileşimli materyaller
olarak ifade edilmektedir. Gündelik hayatla bağlantılı olan bu dijital
içerikler gerçekte yapılması zor olan uygulamaların yapılmasında ve
soyut kavramların görselleştirilerek sunulmasında kullanılan yeni nesil
ölçme araçlarını oluşturmaktadır. Eğitim ortamında dijital içeriklerin
kullanılmasıyla bireylerin bilgiye erişmesi, motivasyon düzeylerinin
artması ve ölçme-değerlendirmede süreci değerlendiren uygulamaların
yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca eğitimde dijital içeriklerin
kullanılmasıyla öğrenmenin sınıf dışına aktarılması sağlanarak
öğretmenler ve öğrenciler için fırsat eşitliği sağlanacaktır. 2023 Eğitim
Vizyonu’nda belirtildiği üzere ulusal düzeyde dijital içerik arşivinin
oluşturulmasıyla içerik çeşitliliğinin sağlanması için ülke genelinde
içerik geliştirme ekosistemi oluşturulacak, üretilen dijital içerikleri
etkin olarak kullanabilecek öğretmenler yetiştirilecek, dijital içeriklerle
basılı materyaller ilişkilendirilecek, dijital materyallerin esas öğretim
materyali olarak kullanılması ve dijital içerik geliştirme kültürü
okullarda yaygınlaştırılacaktır (s.73-75).
Eğitim-öğretim ortamlarında teknoloji merkezli materyallerin
kullanımı bireysel öğrenmeleri teşvik ederek her öğrenciye kendi
düzeyinde öğrenme olanağı sunmakta ve öğrencilerin içerikleri
istedikleri kadar tekrar edebilmelerini sağlamaktadır. Dijital içerik
geliştirme süreci senaryo oluşturma (içerik tasarımı), görsel tasarım, ses
tasarımı ve yazılım geliştirme aşamalarından meydana gelmektedir.
Dijital içerikler hazırlanırken içeriğin kullanılacağı hedef kitlenin
düzeyi, içeriğin özgün olması, dikkat çekici olması, türü, eğitici
yönünün olması, amaca ulaşılabilir düzeyde olması, ahlaki unsurlara
uygun olması, kurgusunun akıcı olan senaryodan oluşması, görsel
ögelerin, seslerin ve efektlerin olması, metinlerin yazım ve dil
kurallarına uygun olması gibi kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir
(Mete & Demir, 2021: 209-211).
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Web. 2.0 araçları bilgilerin sadece ekrandan edinilmesine değil,
edinilmesinin
yanı
sıra
üretilmesine,
düzenlenmesine,
dönüştürülmesine ve paylaşılmasına olanak tanıyan araçlardır.
Günümüzde eğitimde yoğun olarak kullanılan bu araçlar Z kuşağı
öğrencilere ve öğretmenlere büyük katkılar sağlamaktadır (Banaz,
2020: 377). Eğitimde kullanılabilecek web uygulamaları: sınıf
yönetiminde kullanılabilecek uygulamalar (Edmodo, Socrative, Google
Classroom vb.), bulmaca oluştururken kullanılabilecek uygulamalar
(Crossword Labs, Puzzlemaker, Quizlet vb.), çevrim içi toplantılarda
kullanılabilecek uygulalar (Poll Everywhere, Skype, Zoom, Google
Meet, Microsoft Teams vb.), kodlamada kullanılabilecek uygulamalar
(Kodable,
Kodugamelab,
Scratch,
Code.org,
Codecombat,
Codemonkey, Codemoji vb.), sınav ve kuiz yapma uygulamaları
(Quizlet, Easytestmaker, Kahoot, Quizizz, Socrative, Plickers, Go
formative vb.), animasyon hazırlamada kullanılabilecek uygulamalar
(Animaker,Cartoonmaker, Powtoon, Goanimate, Voki Joomla vb.),
sunum hazırlamada kullanılabilecek uygulamalar (Prezi, Powtoon,
Canva, Emaze, Nearpod, Slideshare, Zentation vb.), kavram
haritası/zihin haritası oluşturmada kullanılabilecek uygulamalar
(Groupmap, Coggle, draw.io, Thinglink, Padlet, Zoho.com,
Mindmeister, Popplet, Bubbl.us vb.), etkileşimli içerik oluşturmada
kullanılabilecek uygulamalar (Oppia, Learningapps, Canva vb.),
artırılmış gerçeklik uygulamaları (Animal 4D, Quiver, 4D Anatomy,
Aurasma, Google Expeditions vb.), karekod uygulama araçları
(Goqr.Me, Kaywa, Qrstuff, Plickers, Unitag vb.), kelime bulutu
oluşturma uygulamaları (wordart, Worditout, Wordle, TagCrowd vb.),
e-kitap uygulamaları (Cube Creator, Wattpad, Minibook A3-A4, Book
Creator, My Storybook vb.), dijital öyküleme uygulamaları (iMovie,
Powtoon, ToonDoo, Storyboardthat, Storybird, Comic Book, Sutori
vb.)dır (Canbaz & Yalçın, 2021: 62). Bu dijital uygulamalardan
bazılarının açıklamaları aşağıda verilmiştir.
Programlama
uygulamaları:
Kukul
(2020:346-350)
programlama uygulamalarını blok temelli programlama ve metin
temelli programlama olarak sınıflandırmaktadır. Blok temelli
programlamalarda metinsel ifadelerin yazımı yerine hazır kodlar
kullanılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin söz diziminde yaptıkları
hataların motivasyonlarını düşürmesi engellenmektedir. Metin temelli
programlama araçlarının blok temelli programlama araçlarından farkı
kodların bireyler tarafından yazılması ve söz dizimindeki hataların yine
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bireyler tarafından kontrol edilmesidir. Blok temelli programlamalar
için okuma yazma gerekmezken metin temelli programlama için
okuma-yazma gerekir.
Kahoot: Ücretli bir program olup kısıtlı kullanımlar için
ücretsizdir. Uygulamaya akıllı telefonlar ve internet üzerinden erişim
sağlanabilmektedir.Çoktan seçmeli sorular hazırlanabilen uygulamada
sınavın başlaması için öğretmenin sınavı başlatarak öğrencilere giriş
kodu vermesi gerekmektedir (Çırak & İslim 2020: 318). Uygulamada
görsellerin ve videoların kullanılabilmesi, aktif katılıma imkan
tanıması, iş birliği sağlaması, temel dil becerilerinin gelişiminde etkili
olması, öğrencilerin derse yönelik ilgi ve motivasyonları üzerinde etkili
olması, öğrencileri sosyalleştirmesi, akran eğitimine imkan tanıması
gibi avantajların yanı sıra kullanımında akıllı cihazlara ihtiyaç
duyulması ve İngilizce arayüze sahip olması (Türkçe dil desteği
yetersiz) gibi kısıtlayıcı özellikler de bulunmaktadır (Batıbay, 2019:
50).
İnfografikler: İnfografik bir konunun anlaşılması için genel bir
bakış açısı sunan imge, grafik ve metin gibi unsurların bütünüdür
(Yıldırım, 2018). Kibar &Akkoyunlu, (2015) infografikleri; karmaşık
olan bilginin alıcı kişiye kolay ve hızlı olarak aktarılmasında rol
oynayan verilerin ve fikirlerin görselleştirilmiş şekli olarak
tanımlamakta ve eğitimde infografiklerin kullanılmasının öğrencilerin
derse yönelik başarılarında ve motivasyonlarında olumlu etkiye sahip
olduğunu, asıl amacınsa bireyde anlama ve hatırlamanın
gerçekleşmesini kolaylaştırmak olduğunu belirtmektedirler.
Quizizz: Uygulama birçok yönüyle Kahoot uygulamasına
benzerlik göstermektedir. Soru sırası her öğrenci için rastgele
belirlenmektedir. Bu nedenle öğrencilerin kopya çekmesi kolay
değildir. Quizizz öğrenci hızındadır. Öğrenciler bir sonraki soruya
geçmeden önce tüm sınıfın bir soruyu yanıtlamasını beklemek zorunda
kalmazlar. Quizizz ile bir öğrencinin kaç soruyu doğru bildiğini, kaç
soruyu yanlış yanıtladığını ve yanıtlaması gereken kaç soru kaldığını
görebilirsiniz. Ayrıca Quizizz ev ödevi olarak da verilebilmektedir
(Chaiyo & Nokham, 2017: 2-3).
Socrative: Socrative, öğrencilere eğlenceli ve ilgi çekici
etkileşimler sunmak için etkili bir yoldur. Hazırlanan etkinliklerle veya
anında sorulan sorularla öğrencileri hızla değerlendirmek, ardından
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sonuçlara göre öğretimi ayarlamak mümkündür. Socrative ile quizlerin
oluşturulması ve sonuçların indirilmesi kolaydır. Uygulama bütün
dijital cihazlarda ve platformlarda kullanabilmektedir (Socrative,
2022).

Şekil 1: Socrative uygulama sayfası örneği
(Kaynak: https://www.showbie.com/showbie-socrative/)

Plickers: Plickers öğretmenlerin üzerlerinde benzersiz şekiller
bulunan kartları kullanarak verileri toplamasına olanak tanır.
Öğretmenler, Plickers web sitesinden farklı Plickers kartlarını indirerek
yazdırabilirler (Howell, Tseng ve Colorado-Resa, 2017: 2). Plickers
uygulamasının kullanımı kolaydır ve gerçek zamanlı değerlendirme
yapma olanağı sunmaktadır (López García, 2016). Uygulama test-soru
çözmeyi kolaylaştıran, çözerken eğlendiren ve düşündüren, öğrencileri
stresten uzaklaştıran, anında geri dönüt imkanı sunan, kullanımı
oldukça kolay bir web aracı olmasının yanı sıra öğrencilerin
motivasyonunu, katılımını ve başarılarını artırmaktadır (Tunç, Çakmak
& Güzel, 2018: 62).
FlipQuiz: FlipQuiz, Marcus Burnette tarafından geliştirilerek
eğitim ortamlarında kullanılmaya başlanmıştır. Uygulamayı kullanmak
için öğretmenlerin üyelik yapmaları gerekirken öğrenciler için herhangi
bir üyelik gerekmemektedir. Benzer uygulamalardan farklı olarak
öğrenciler katılmak için bir teknolojik araca ihtiyaç duymazlar. Ancak
öğretmenlerin katılım için bilgisayar, projeksiyon veya akılllı tahta gibi
bir araca ve internete ihtiyaçları vardır. 6 kategoriden ve en çok 5
soruluk sınavdan oluşabilmektedir. Sorular zorluk derecesine göre
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sıralanmakta olup kısa cevaplı, uzun cevaplı, boşluk doldurma ve
doğru/yanlış türünde oluşturulabilmektedir (Taşlıçay Arslan, 2019:
1540-1541). Hazırlanan sınav istenirse sınıf ortamında öğrencilerle
paylaşılabilmekte istenirse de ödev olarak verilebilmektedir.

Şekil 2: FlipQuiz sınav panosu örneği
(Kaynak:https://bhshelpdesk.com/2014/05/30/flipquiz-me-a-jeopardystyle-board-game-creator/)

Crossword Labs: Üyelik ve ücret gerektirmeyen uygulama,
çabuk ve kolay bir şekilde bulmaca hazırlamaya olanak tanıyan bir web
sitesidir. Uygulama hazır bulmacalar sunmasının yanı sıra kendi
bulmacalarınızı oluşturmanıza izin vermektedir. Yazılıları veya dersleri
eğlenceli bir hale getirmek için kullanılabilir (Canbaz & Yalçın, 2021:
62). Uygulamada hazırlanan bulmacalar çevrim içi olarak
yayımlanabilmekte ve istenildiği zaman bilgisayara indirilebilmektedir.
Uygulamada bulmaca sahibi izin verdiği takdirde başka kullanıcılar
erişim sağlayarak düzenlemeler yapabilmekte, Türkçe karakterler
kullanılabilmekte ve bu sayede Türkçe derslerinde kelime
çalışmalarında rahat bir şekilde kullanılabilmektedir (Batıbay, 2019:
37-38).
Artırılmış Gerçeklik: Gerçek dünyadaki nesnelerin ve
mekânların, bilgisayar sistemlerinde üretilen sanal unsurlar aracılığıyla
zenginleştirilmesi ile elde edilir. Eğitim alanından tıpa, oyun
sektöründen askeri uygulamalara kadar birçok farklı uygulama alanı
bulunmaktadır (Altınpulluk, 2015: 5).
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Şekil 3: Türkçe dersi artırılmış gerçeklik uygulaması örneği
(Kaynak:https://www.kerimsarigul.com/dil-öğretimi-öğrenimi/türkçeöğretiminde-artırılmış-gerçeklik-örneği)

Pollevery-where:
Gerçek
zamanlı
geri
bildirim
toplayabileceğiniz, Powerpoint eklentisine de sahip güzel bir
uygulamadır. Online geri bildirimler ve anketler hazırlamanıza olanak
sağlar (Yenilikçi eğitim, 2022). Uygulama yedi bölümden
oluşmaktadır. Öğrenciler soruları, cep telefonlarından ya da
bilgisayarlarından erişerek cevaplayabilirler. Uygulama sınıf ortamında
gerçekleştiriliyorsa uygulayıcının yansıtıcı kullanarak sunması süreci
kolaylaştırabilir (Turhan & Baş, 2017: 1235).
Storyjumper: Storyjumper, hikaye kitapları oluşturmak için
popüler bir araçtır. Her yaştan öğrenci için kullanımı kolaydır ve
öğrencilerin kendi hikaye kitaplarını oluşturmalarına yardımcı olabilir.
Öğrenciler hayal güçlerini kullanabilir, sıfırdan yeni hikaye kitapları
oluşturabilir veya önceden tasarlanmış şablonları özelleştirebilir.
Öğrenciler ayrıca dijital hikaye kitaplarını ciltli kitaplara dönüştürerek
basılı kitapların yazarları haline gelebilirler. Öğretmenler, dijital bir
sınıf oluşturmak, öğrenci iş birliğini teşvik etmek, öğrenci çalışmaları
hakkında anında inceleme ve geri bildirim sağlamak için Storyjumper'i
kullanabilirler (Online Tools for Teaching & Learning, 2022).
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Şekil 4: Storyjumper etkinlik sayfası oluşturma örneği
(Kaynak: https://progsoft.net/tr/software/storyjumper)

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEMEL DİL BECERİLERİ
Dijital Ortamlar ve Dinleme/İzleme Eğitimi
Dinleme Yazıcı’ya (2021:15) göre, bireyin işittiği seslere
dikkatini yönlendirerek onları anlamlandırıp değerlendirmesi ve uygun
tepkiyi vermesi sürecini kapsamaktadır. Dinlemenin ön koşulunu işitme
oluştursa da sadece işitme dinleme için yeterli olmamaktadır. Çünkü
işitme kendiliğinden gerçekleşirken dinleme bireyin farkında olarak,
seçerek algıladığı sesleri anlamdırdığı, bilinçli olarak gerçekleştirilen
zihinsel bir süreçtir.
Dijital dinleme, sosyal kanallarda gerçekleşen birçok konuşmayı
ve etkileşimi otomatik olarak izlemek ve analiz etmek için teknolojiyi
kullanır (Synthesio, 2022) Dijital dinleme için kullanılan araçların
başında akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, (bu uygulamalar
üzerinden erişilen çeşitli videolar, post castlar, animasyonlar vb.)
radyolar, CD-DVD ROM’lar, e-kitaplar gelmektedir. Eğitimde video
oluşturmak için kullanılabilecek dijital uygulamalar Khan Academy,
TED Ed, Youtube, Pindex, Voscreen ve Spiral (Karavaş, 2019)
şeklinde; animasyon oluşturmak için kullanılabilecek dijital
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uygulamalar Voki, Powtoon, Brainpop, Toontastic, Explania,
Tellagami ve wideo (Tonbuloğlu, 2019) şeklinde sıralanabilir.
Dijital dinleme sürecinde bazı durumlar ön plana çıkmaktadır.
Karadağ Yılmaz’a (2021: 192-193) göre dijital içeriklerin dinlenmesi
sırasında karşılaşılabilecek en önemli sorunlardan biri dinleyicinin
hedeften saparak dikkatini sürdürememesidir. Dijital ortamlar birden
fazla uyarıcı içerdiğinden dinleyicinin öncesinde amaç belirlemesi
gerekmektedir. Aksi takdirde hedeften şaşılabilir. Diğer bir sorun bu
iletilerin işitsel-görsel ve uzamsal zekaya sahip öğrencilere hitap
etmesidir. Bu nedenle diğer zekâ türlerine sahip olan öğrenciler için de
farklı etkinlikler yapılmalıdır. Kullanılan dijital araçların öğrenci
seviyesine uygun olması, öğrencilerin bu araçları kullanabilecek
yeterliğe sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca dijital metinlere dayalı
etkinlikler bütün ders boyunca kullanılmamalı, gerektiğinde dikkat
çekmek, öğrenciyi güdülemek ve kalıcılığı sağlamak için
kullanılmalıdır. Dinlemede sürekli dijital araçların kullanılması kulak
ve beden sağlığı açısından sorunlar oluşturabilir. Bunun için
dinlemenin doğal bir süreç olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.
Sürekli dijital metinlerle dinleme etkinlikleri yapılması dinlemeyi
mekanik tek taraflı bir sürece dönüştürerek öğrencilerin sosyalleşmesi
açısından sıkıntı oluşturabilir. Bir diğer nokta da sınıfta yapılan dijital
dinleme etkinliklerinin gelişigüzel değil öğretmen kontrolünde,
programla bağlantılı olacak şekilde yapılmasıdır. Sınıf dışında
yapılacak etkinliklerde de öğrenci yalnız bırakılmamalı yönergeler ve
çalışma kağıtları ile desteklenmelidir.
Dijital Ortamlar ve Konuşma Eğitimi
Konuşma, genel olarak zihnimizde tasarladıklarımızı sözcükler
aracılığıyla sesli bir şekilde ifade etmedir. Dijital çağda dijital
ortamlarla ve araçlarla gerçekleştirilen konuşmaya da dijital konuşma
denilmektedir. Dijital konuşmanın gerçekleşebilmesi için dijital
araçlara (akıllı telefon, bilgisayat, tablet vb.) ve internet altyapısına
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar olmadan dijital konuşma süreci
başlatılamaz. Çevrim içi konuşma, toplantı yapılabilecek bazı
uygulamalar: Todaysmeet, Chatzy, Info-fligrid, Poll Everywhere,
Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams’dir. (Canbaz & Yalçın,
2021: 62)
Dijital konuşmanın geneline bakıldığında bazı avantajları ve
dezavantajları bulunmaktadır. Yurdakul’a (2021) göre dijital
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konuşmanın avantajları; konuşmaya mekansal ve zamansal esneklik
kazandırması, iletişim hızını artırması, maliyeti azaltması, toplu
görüşme, belge ve görsel ekleyebilme imkanı sunması, mahremiyet
alanı sunması, engel ve sağlık durumları yönünden kolaylık tanıması,
çevre dostu olması ve kayıt altına alınabilmesidir. Dezavantajları ise;
alışkanlığa dönüşebilmesi, beden dili ve jest-mimiklerin yeterince
kullanılamaması, psikolojik uzaklık, altyapı gerektirmesi, araçgereçlere ihtiyaç duyulması, yaş sınırlarını kaldırması, resmiyet sorunu,
hazırlıksız olma durumu, güvenlik ve sağlık sorunlarıdır.
Konuşma eğitiminin asıl amacı bireylerin hazırlıklı ve hazırlıksız
olarak duygu ve düşüncelerini karşıya aktarabilmesidir (Ceran, 2012:
342) ki bu durum dijital ortamlarda gerçekleştirilen konuşma süreçleri
için de geçerlidir. Öz güven eksikliği, heyecanını bastıramama,
çekingen davranmak, anlama ve anlatımın yetersiz olması, sesini
ayarlayamamak, söyleyiş ve telaffuz hataları, bölgesel ağız kullanımı
vb. gibi konuşma hataları (Pehlivan & Aydın, 2021) dijital ortamlarda
da devam edebilmektedir. Özellikle telaffuz hataları ve bölgesel ağızla
konuşma hataları sosyal medya uygulamalarında hızlı bir şekilde
yayılmakta, hatta yapılan bu hatalar bazı kitleler tarafından
beğenilmektedir. Bu hatalara karşı öğrenciler donanımlı bir şekilde
yetiştirilmeli, sosyal medya uygulamaları ve mesajları konusunda seçici
davranma alışkanlığı kazandırılmalı ve rehber olunmalıdır. Aksi
takdirde yapılan hatalar doğru gibi kullanılmaya başlanacak doğru
kullanımlar da hata gibi algılanacaktır.
Dijital Ortamlar ve Okuma Eğitimi
Bireylerin çevrelerini donatan dijital araçlar, okuma
alışkanlıklarının değişmesini sağlayarak dijital okuma kavramının
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Okuma becerisinin dijital araçların
vasıtasıyla gerçekleştirilmesi ekran okuma, e-okuma, elektronik
okuma, dijital okuma gibi farklı şekillerde adlandırılmaktadır
(Elkatmış, 2015: 1). Değişen ve gelişen okuma becerisi basılı kitaplar
aracılığıyla gerçekleştirilmekte olan bir beceri türü olmaktan çıkmış
dijital araçlarla gerçekleştirilen dijital okuma dönemi başlamıştır.
Bireylerin bir kısmı bu duruma kolay bir şekilde uyum sağlarken diğer
bir kısmı sağlayamamış ve geleneksel okuma eylemlerinde devam
etmişlerdir (Odabaş, Odabaş & Binici 2019: 91). Dijital okumayı
geleneksel okumadan farklı kılan birtakım özellikler bulunmaktadır.
Güneş (2010) dijital okuma ve geleneksel okumayı mukayese ederek
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iki okuma türü arasındaki en büyük farkın kullanılan araç olduğunu
belirtmektedir. Okuma sürecinde birçok işlem ekrandan
yürütülmektedir.
Okuma
eylemi
ekran
doğrultusunda
şekillendirilmekte ve bu süreç farklı becerileri gerektirmektedir. Bu
durumda da ekran okuma ve ekran okuyucu diye adlandırılan iki
kavram ortaya çıkmaktadır (Güneş, 2010: 3).
Dijital okuma uygulamalarının başında Cube Creator, Wattpad,
Issuu, Tikatok, Ourboox, Storyjumper, Minibook A3-A4, Calameo, My
Storymaker, Book Creator, My Storybook, Flipsnack, Storybird,
Flipingbook, Joomag (Canbaz & Yalçın, 2021: 62) gibi e-kitap
uygulamaları gelmektedir.
Bilgiye ulaşmak için zaman ve mekân sınırlaması olmadan
kaynaklara hızlı bir şekilde erişebilmek dijital okumayı cazip hale
getirmiştir. Dijital okumanın okurun metinle olan etkileşimini
arttırması, internet aracılığıyla çeşitli kaynaklar üzerinde
çalışılabilmesi, bilgiye hızlı ulaşabilmesi ve dijital ortamlarda bilgilerin
şekillendirilebilir olması basılı metinlere göre olumlu farklılıklarından
bazılarıdır. Bütün bu olumlu yönlerinin yanı sıra okuyucunun gözlerini
yorması, öğretmenin bütünleştirme becerisine bağlı olması gibi
sınırlılıkları da bulunmaktadır (Yamaç, 2019: 20).
Dijital Ortamlar ve Yazma Eğitimi
Dijitalleşen eğitim sürecinde öğretmenler ve öğrenciler Google
Drive, Whatsapp, Youtube, Telegram, Twitter, Gmail, Hotmail,
Outlook, Vikipedi gibi dijital araçları kullanarak sürekli paylaşım
yapmakta ve etkileşim içerisinde olmaktadırlar (Kekeç Morkoç &
Erdönmez, 2014) Bu uygulamalar aracılığı ile öğrenciler iletişim
kurarken yazma becerilerini geliştirme fırsatını yakalamaktadırlar. Bu
karşılıklı etkileşime girme imkânı sağlayan uygulamaların yanı sıra
karşılıklı etkileşime girmeyi gerektirmeyen uygulamalar da
bulunmaktadır. Bu uygulamalar bireylerin yazı yazma becerisini
geliştirmeye yöneliktir. Kullanım amacı kişiden kişiye değişen bu
uygulamalar; Microsoft Word, İA Writer, 1 Writer, Jotter Pad, By
Word, Monospace, Prompts, Writer Plus, Writing Kit, Editorial’dır.
Bunlar dışında günlük tutmada kullanılabilecek araçlar: Penzu, Lınoıt,
Padlet; hikâye yazmada kullanılabilecek araçlar: Book Press, Story
Creator, Halftone 2, Comic Book Creator şeklinde sıralanabilir (Türe,
2021: 154). Yamaç ( 2019: 21) çevrim içi yazmanın ve içerik
oluşturmanın kendine özel bir yapısı olduğunu belirtmektedir Goulet &
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Pelletier, (2017: 76) dijital yazmayı elektronik araçlarla yazma
(1.Bilgisayar, tablet, telefon ve çevresel araçlarla yazma, 2. Yazılımla
yazma 3. Online araçlarla yazma) ve web’de yazma olarak (1. Web
sitelerinde yazma, 2. Online ağlarda yazma) ikiye ayırmaktadır.
Dijital yazmayı alışılmış olan kalemle yazma ile
karşılaştırdığımızda bazı olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır.
Dijital ortamda yazma daha hızlı bir şekilde gerçekleşmekte bunun yanı
sıra kağıta ihtiyaç duyulmamaktadır. Ayrıca yazdıklarınıza dijital
ortamın sunduğu görselleri, videoları, animasyonları, sesleri vb. birçok
özelliği rahat bir şekilde ekleyebilir ve bunları geniş kitlerle saniyeler
içerisinde paylaşabilirsiniz. Ancak sürekli dijital ekranlara bakmak
gözlerimizi yormakta, çeşitli sırt, boyun, el-kol rahatsızlıklarına neden
olabilmektedir. Ayrıca dijital göçmen olarak adlandırılan kâğıt ve
kalemle yazmaya alışık olan kuşağın dijital yazma sürecine uyum
sağlaması da zor olabilir.
TÜRKÇE DERSLERİNDE DİJİTAL HİKAYE KULLANIMI
Modern teknoloji ile birlikte dijital öyküleme anlayışı oluşmuş
geleneksel öykü anlayışı dijital ortamlara taşınmıştır. Hikâyelerin
teknolojik araçlar vasıtasıyla sanal ortamlara aktarılması artık
etkileşimli bir süreci başlatmıştır. Klasik hikâyecilikte var olan
anlatanla dinleyen arasındaki ilişki teknolojik ortamlarda iç içe geçmiş
bir durumdadır (Artu Mutlugün & Topuz, 2020: 37). Dijital hikayeler
bireylerin çoğunlukla teknolojik araçları kullanarak kendi özgün
hikâyelerini oluşturmalarına olanak sağlamaktadır (Karoğlu, 2015).
Dijital hikayecilik teknolojik imkanlar doğrultusunda yeni bir çizgi
oluşturmuştur. Bazı anlatı sistemleri sadece metinlerden meydana
gelirken bazıları da çağa uygun yöntemlerle medya ile birleştirilmiş
hikayelerden oluşmakta ve hikayeler dijital ortamlarda saklanarak
gerektiğinde değişiklikler ve düzeltmeler yapılarak eğitim ortamlarında
kullanılabilmektedir (İncelli, 2005: 142). Derslerde kullanılabilecek
dijital öykü oluşturma uygulamaları iMovie, Slide.Iy, Powtoon,
ToonDoo, Audacity, Storyboardthat, Kidblog, Animoto, Storybird,
Glogster, Tellagami, Wevideo, Comic Book, Sutori (Canbaz & Yalçın,
2021: 62) şeklinde sıralanabilir.
Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında dijital hikâyenin
öğrencilerin dört temel dil becerisini ve eğitim ortamını olumlu yönde
etkilediği görülmektedir. Kurudayıoğlu & Bal, (2014) ve Ohler, (2013)
yaptıkları çalışma sonucunda dijital hikâye anlatımlarının, temel dil
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becerilerinin aktarılmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmışlardır.
Michalski (2005) dijital hikaye oluşturma sürecinin öğrencilerin hem
yazma hem de konuşma becerilerini geliştirmede etkili olduğunu,
Mokhtar, Abdul Halim, Kamarulzaman (2011) ve Özer (2016), dijital
hikayelerin öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirdiğini; Coşkun
(2009), dijital hikayelerin kullanılmasının konuşma becerisini olumlu
etkilediğini; Hani (2014) öğretmenlerin oluşturdukları dijital
hikâyelerin sınıfta kullanılmasının öğrencilerin okuma becerilerini
anlamlı düzeyde etkilediğini; Saunders, (2014) ve Foley (2013) dijital
hikâyeler aracılığı ile işlenen ana dili ve yabancı dil derslerinin
öğrenicilerin yazma becerileri üzerinde olumlu etkisi olduğunu;
Demirer & Baki, (2018) dijital hikaye sürecinin, Türkçe öğretmeni
adaylarının en çok yazma ve konuşma becerilerini geliştirmede etkili
olduğunu; Baki (2019) ise dijital hikayelerde yer alan düşüncelerin
özgün olması, kelimelerin zengin olması gibi açılardan Türkçe
öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma becerilerinin gelişiminde etkili
olduğunu; Yılmaz, Üstündağ, Güneş & Çalışkan (2017) ortaokul
Türkçe ders kitabında yer alan hikaye metinlerinin dijital hikayelere
dönüştürülerek kullanılmasının öğrencilerin okuma ve yazma
becerilerinin gelişmesinde olumlu etkiye sahip olduğunu
belirtmişlerdir. Yine yapılan çalışmalar incelendiğinde benzer şekilde
Ciğerci & Gültekin, (2019: 67) tarafından yapılan çalışmada öğrenciler
ve öğretmenler dijital hikâyelerin Türkçe derslerinin ve dinleme
etkinliklerinin daha eğlenceli ve zevkli geçmesini sağladığını, derse
katılımı, motivasyonu ve dersin niteliğini artırdığını ifade
etmektedirler. Bu sonuca ulaşılmasında dijital hikâye oluşturma
sırasında kullanılan resimlerin, müziklerin, efektlerin öğrencilerin
dikkatini daha çok çektiğini düşünmekteler, bütün bunların da
öğrencilerin Türkçe dersini ve dinleme çalışmalarını daha çok
sevmesinde, dersteki başarının ve derse katılımın artmasında etkili
olduğunu vurgulamaktadırlar. Ayrıca Alismail (2015) dijital hikâye
anlatımının öğretmenlerin zamandan ve emekten tasarruf etmesine
yardımcı olabildiğini, dijital hikaye anlatımını daha etkili kullanan
öğretmenlerin öğrencilerini tartışmaya, derse katılmaya ve içeriği daha
anlaşılır hale getirmeye teşvik ettiğini ifade etmektedir. Dayan &
Girmen (2018) yaptıkları çalışmada dijital hikayelerin öğrencilerin çok
biçimli metin oluşturmaları sayesinde yazım ve noktalama kurallarını
uygulamada kendilerini geliştirdiklerini ve öğrencilerin daha kurallı
metinler oluşturmasını sağladıklarını belirlemiştir.
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Yeni uygulamaların ortaya çıkması ile birlikte eğitim çok farklı
ortamlarda gerçekleşmeye başlamıştır. Dijital dönüşümle birlikte
hayatımıza dahil olan dijital içerikler Türkçe derslerinde aktif bir
şekilde kullanılmaktadır. Literatürde bu konuyla ilgili yapılmış
çalışmalara bakıldığında Dündar & Kara (2019) tarafından yapılan
araştırmada öğretmenlerin %75’inin dijital platformları Türkçenin
yabancı dil olarak öğretiminde kullandığı ve dijital platformların
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dört temel dil becerisinin
geliştirilmesine olumlu katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Dijital
platformları kullanmayan öğretmenler ise gerekçe olarak fiziki
ortamları sebep göstermişlerdir. Özkaya (2020) tarafından yapılan
araştırmaya bakıldığında dijital öyküler Türkçe dersinde dil
becerilerinin gelişimi üzerinde yüksek düzeyde etkili olmaktadır.
Ancak Bal & Uslu (2018) tarafından yapılan araştırmada ne
öğretmenlerin ne de öğrencilerin Türkçe derslerini teknoloji ile
bütünleştirme konusuna temel dil becerileri açısından bakamadıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Tiryaki & Karakuş’un (2019) “socrative” adlı
dijital uygulama aracılığıyla Türkçe öğretmeni adaylarından
topladıkları verilere göre dijital uygulama ile okumanın okuduğunu
anlama üzerinde daha olumlu etkiye sahip olduğu ve kadın öğretmen
adaylarının dijital uygulama aracılığı ile okuduğunu anlamada daha
başarılı oldukları tespit edilmiştir. Sümer & Eldeniz Çetin ise (2018)
yaptıkları araştırmada zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin
dinlediğini anlama becerisinde geleneksel hikâye kullanımı ile dijital
hikâye kullanımının etkililiğini ve verimliliğini karşılaştırmışlar ve
bireylerin dinlediğini anlama becerisi üzerinde dijital hikâye
kullanımının daha verimli olduğu tespit edilmiştir. Tüzel & Tok (2018)
yaptıkları araştırma ile üniversite öğrencilerinin dijital ortamlardaki
yazma deneyimlerini betimlemeye çalışmışlardır. Araştırmadan elde
edilen bulgular doğrultusunda dijital ortamlarda yazmanın
kullanıcılara; fiziksel rahatlık sunması, zamandan tasarruf sağlaması,
ekonomik olması, kolay paylaşım imkânının bulunması, yazılarda
görsellerin kullanılabilmesi, el yazısına göre okunaklı yazabilme,
yazım-noktalama sorunlarının daha az olması, sayfa düzenini
ayarlayabilme ve arşivleme imkanının olması gibi kolaylıklar sağladığı
görülmektedir. Buna karşılık dijital ortamlarda yazmanın bireyde
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dikkat dağınıklığına sebep olması, düşünce tembelliği oluşturması ve
intihal gibi olumsuz yönleri de olduğu tespit edilmiştir.
Dijitalleşmenin bilginin üretim ve tüketiminde merkezi konuma
gelmesi, eğitimdeki dijitalleşmeyi kaçınılmaz şekilde dayatmaktadır.
Bu durum dijital eğitimin geleceğin eğitim biçimi olduğu iddialarını
güçlendirmektedir. Ancak toplumsal ve ekonomik alanlarda ortaya
çıkan dijital bölünme, eğitim alanında da yeni eşitsizlik alanlarının
ortaya çıkmasına neden olacaktır. Eğitim bu noktada dijital bölünmenin
bir parçası haline gelecektir. Gerekli teknolojik ekipmana, yeterli
internet bağlantısına ve teknolojik yeterliliğe sahip olup olmama
durumları eğitimde dijital bölünmeye neden olmaktadır (Şahin, 2021).
Dijital bölünme probleminin daha da büyümemesi için bilgisayar
derslerinin ve ders saatlerinin artırılması ve disiplinlerarası bir
yaklaşımla ele alınarak ilköğretimde tekrardan zorunlu olması
gerekmektedir. Bunun yanı sıra internet ücretleri daha uygun fiyatta
olmalı, öğrencilerin aile üyeleri teknoloji ile tanıştırılmalı ve çeşitli
kurslarla etkinlikler düzenlenmelidir (Yılmaz & Ersoy, 2012: 39).
Uğur & Ünal, (2021) tarafından yapılan çalışmaya göre
öğretmenlerin dijital eğitim sürecinde yaşanan sorunları “veli etkisi,
derse katılım, altyapı sorunu, harfin şekil bozuklukları, dönüt ve
düzeltme, benzer seslerin karıştırılması, hece oluşturamama, dikte
sorunları, süre sıkıntısı, imla ve yazımla ilgili eksiklikler, anlama
sorunu, ders disiplini, altyapı sorunu ve sosyo ekonomik durum”
şeklinde sıralanmıştır. Yine bu doğrultuda Tanrukulu (2021) Türkçe
öğretmenlerinin dijital eğitim sürecinde; bağlantı ve altyapı tabanlı
erişim, dijital ortam ve içeriklerin yetersizliği, iletişim ve etkileşim,
motivasyon, geri bildirim verme ve alma, ders saatlerinin yetersiz
olması, çevrim içi ortam ve içerikleri kullanma sorunu gibi sorunlar
yaşadıklarını ifade etmektedir.
Verilen bilgiler doğrultusunda sonuç olarak dört temel dil
becerisinin yeni nesillere gelişim süreçlerinde dijital içeriklerin ve
dijital araçların etkili kullanımının yani dijital okuryazarlık
becerilerinin doğru bir şekilde aktarılması ve mesleki hayatlarında
dinleme, konuşma, okuma ve yazma öğretimi yapacak olan Türkçe
öğretmenlerinin ve Türkçe öğretmeni adaylarının dijital okuryazarlık
ve dijital yeterlik konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmeleri
gerekmektedir.
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1. Giriş
Dil, insanlar arasında temel iletişim vasıtası olarak
kullanılmaktadır. Kullanıldığı toplumda etkileşimi sağlayan dil, bu
yönüyle kültürel bir özellik taşımaktadır. Toplumun ortak hafızasından
doğan dil, kültürel unsurların korunumu ve aktarımı için önemlidir.
Bireylerin bağlı bulundukları toplumun dilini öğrenmesi gerekliliği de
bu durumun doğal bir sonucudur. Birey, dil öğrenimine ailede
başlamakta ardından örgün eğitim kurumlarınca kural odaklı dil
becerisini geliştirmektedir. Dil öğrenimi birikimli olarak ilerlediğinden
bu süreç hayatı boyunca devam edecek bir gelişimi kapsamaktadır.
Dil becerilerinin doğru ve etkili kullanımı iyi planlanmış bir dil
eğitim süreci ile gerçekleşmektedir. Ailede başlayan dil eğitimi, formal
eğitim kurumları olan okullarda geliştirilerek sürdürülmektedir. Hem
fertler arasındaki iletişimsizlik sorunlarının giderilmesi hem de temel
dil becerilerinin kazanımı okullarda verilecek nitelikli dil eğitim ve
öğretimi ile mümkündür (Temizyürek ve Balcı: 2006: 9). Günümüz
okullarında verilen ana dili eğitimi temel olarak anlama ve anlatma
becerilerine dayanmakta, dil bilgisi de bu beceriler ile ilişkili olarak ele
alınmaktadır. Dört temel beceri olarak adlandırılan; dinleme, konuşma,
okuma ve yazma becerileri eğitimi bireyin ana dilini doğru ve etkili bir
şekilde kullanabilmesini amaçlamaktadır. Bu beceriler yalnızca
Türkçe’nin ana dili olarak öğretiminde değil yabancı dil olarak
öğretiminde de karşımıza çıkmaktadır.
Kültürlerarası etkileşimin hızlanması ve teknolojik gelişmeler
insanoğlunun ikinci bir dile olan ihtiyacı da artırmaktadır. Sosyalleşme,
eğitim alma, diplomatik ve ekonomik rekabet, egemen güç olma yarışı,
farklı tarih ve kültürlerle tanışma, farklı milletlerin sanatsal
faaliyetlerini anlama ve takip etme, bilimsel çalışmaları takip etme ve
*
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paylaşma gibi vazgeçilemez ihtiyaçlar nedeniyle insan toplulukları
birbiriyle yakın ilişkiler kurmak durumunda kalmaktadırlar(Kardaş ve
Kaya, 2018: 1). Bu ihtiyaçların karşılanması için söz konusu
toplulukların dillerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Türkçenin yabancı
dil olarak öğretiminde karşımıza çıkan gereksinimlere karşılık
verebilmek adına eğitim bileşenlerinin bu amaca yönelik olarak uyum
içerisinde düzenlenmesi ve etkili bir şekilde kullanılması
gerekmektedir. Öğretim sürecindeki bu bileşenler öğretim programları;
ders kitapları; öğrenme ortamı; öğretmen; öğrenci; yöntem ve teknikler
vb. şeklinde sıralanabilir. Bunların başında ise Türkçenin yabancı dil
olarak nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini ortaya koyan öğretim
programları gelmektedir.
Öğretim programı sistemli bir eğitim süreci için gerekli olan
materyaldir. Öğretim programları, eğitim-öğretim çalışmaları
içerisinde bir dersle ilgili faaliyetlerin öğrenme ve öğretme süreci
içerisinde, nelerin, niçin ve nasıl yer alacağını ifade eden bir
rehberdir(Girgin, 2011:12). Öğretim programları bünyesindeki çeşitli
unsurları barındıran ve sistematik olarak düzenlenmiş materyallerdir.
Yabancılara Türkçe öğretimin de sistemli bir şekilde sürdürülebilmesi
için öğretim programlarından yararlanılmaktadır. Türkçenin yabancı dil
olarak öğretilmesinde temel alınan yaklaşım, ders araç-gereçleri,
ölçme ve değerlendirme faaliyetleri gibi birçok unsur önemli yer
tutmaktadır(Durukan ve Maden, 2013: 511). Program tasarımcıları
açısından dil öğretim programları dilin hassas bir yapı olmasından
dolayı özel çalışmalar gerektirmektedir. Bilginin belirsiz rolü, belirli
program problemlilerini beraberinde getirir: Motivasyonu teşvik etmek
ve uygulama için fırsatlar sağlamak’’(Cazden, 1973: 135). Yabancılara
Türkçe öğretimi programları ana dili öğretim programlarından farklı bir
anlayışa sahip olarak hazırlanmış olmalı ve içerisinde ilkelerine göre
oluşturulan yöntem ve teknik, hedef, kazanımlar, uygulamalar vb.
unsurları barındırmalı bu unsurlar öğrenci motivasyonuna katkıda
bulunurken onlara uygulama yapma fırsatları sunmalıdır.
Eğitim türüne ve kademelerine göre düzenlenecek olan
programlar belirli normlar dâhilinde hazırlanmaktadır. Bu nedenle ders
programı, öğretimin amaçlarını, öğrencilerin edindiği bilgi, alışkanlık
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ve becerilerin kapsamını, konunun akademik içeriğini oluşturan
konuların sırasını belirleyen bir devlet belgesidir (Feryok, 2012: 100).
Ülkemizde de yabancılara Türkçe öğretimi üzerine ilk sistemli
programlar yakın tarihimizde ortaya konulmuştur. Bunlardan en güncel
olanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 tarihinde hazırlanmış olan
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programıdır. Söz konusu
programın düzenlenmesi ve geliştirilmesinde, Türkiye Maarif Vakfı
tarafından hazırlanan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı
ve Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi esas alınmıştır. Program
bu yapısıyla Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi hususunda sistemli
bir süreci destekler niteliktedir.
Öğretim programları ancak eğitim ortamlarına aktarıldığı
sürece işlevsellik kazanacağından hazırlanması kadar uygulanması da
önemlidir. Uygulama aşamasında ise etkinlikler önem arz eder. Bu
kavram dil öğretiminde dil etkinliği ve öğrenme etkinliği olarak
karşımıza çıkmaktadır. Dil etkinlikleri, kişinin belirli bir alanda bir ya
da birden çok metni algılayıcı ve üretici olarak işlerken iletişimsel dil
yeteneklerini kullanması sürecidir. (DAOÖÇ, 2013: 18) Bir diğer
etkinlik türü ise öğrenme etkinliğidir. Öğrenme etkinliği, bir konuda
bilgi veren, dil ve zihinsel becerileri geliştirmeye yardım eden, belirli
sürelerde gerçekleştirilen yazılı ve sözlü çalışmalardır. Etkinlikler
öğrencilerin bilgileri keşfetme, bütünleştirme, mantığını yakalama,
becerileri geliştirme ve başkalarıyla paylaşmalarına yardım
etmektedir(Güneş, 2012: 39-40). Bu yönüyle bakıldığında dilin çeşitli
zihinsel ve fiziksel süreçlerden geçerek işlevsel bir şekilde kullanılması
bu vasıtalarla gerçekleşmektedir. Kazandırılması gereken bilgi ve
beceri, etkinlikler vasıtasıyla eğlenceli bir şekilde çocuğa
sezdirilmektedir(Onan, 2014: 103).
Programın eylem odaklı anlayışına bakıldığında etkinlik
temelli bir öğretime vurgu yapıldığı görülmektedir. Türkçenin Yabancı
Dil Olarak Öğretimi Programı’nda öğrencilerin merkeze alındığı
eylem odaklı yaklaşım, onları öncelikle sosyal aktörler yani belirli
koşullarda, belirli çevrelerde ve eylem alanlarında sadece dille sınırlı
olmayan, yerine getirmeleri gereken görevleri gerçekleştiren toplum
üyeleri olarak ele alır(TYDOÖP, 2020: 7). Eylem odaklı yaklaşım dil
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öğretiminde çeşitlilik yaratarak hem dil öğreticileri hem de dil
öğrenicileri için farklı düzeydeki işlevsel zeminlerde hareket imkânı
sunmaktadır. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi
incelendiğinde yine benzer bir anlayışın hâkim olduğu görülmektedir.
Etkililik, insan doğası ve maddi kaynakların yanı sıra, öğrencinin
motivasyonu ile kişilik özelliklerine de bağlıdır. Bu temel ilkeleri
dikkate almak, önemli ölçüde farklı hedeflerin ve daha da önemlisi
farklı öğretim yöntemleri ve malzemelerinin kullanılması ile sonuçlanır
(DAOÖÇ, 2013: 133). Bu tür uygulamalar zengin uyaranlarla çevrili
bir öğretim atmosferi yaratarak öğrencinin eğitim ortamlarında aktif rol
almasına olanak sağlamaktadır.
Günümüzde geleneksel dil öğretim süreçlerinden farklı olarak
çağdaş dil öğretim yöntemleri tercih edilmektedir. Yapılandırıcılık ve
sosyal yapılandırıcılık anlayışına dayanan bu yaklaşımda işbirlikli
öğrenmeye ağırlık verilmektedir. Öğrencilerin işbirliği içinde çeşitli
etkinlik ve görevleri yapmaları dil ve zihinsel becerileri geliştirmeleri
önerilmektedir. Bu nedenle eğitim sürecinde öğrencilere düzeylerine
uygun çeşitli görev ve etkinliklerin verilmesi öngörülmektedir (Güneş,
2012: 32). Buna bağlı olarak işbirliği odaklı uygulamaların eğitimin
merkezinde yer aldığını söylemek mümkündür. İşbirlikli öğrenme
araştırmasındaki diğer bulgular, işbirliğinin öğrenciler arasındaki
ilişkiler, benlik saygısı, uzun süreli akılda tutma veya ders materyalini
anlama derinliği vb. üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir
(Zang, 2010: 81). Bu bağlamda seçilecek etkinliklerin öğrencileri
işbirliğine sevk edecek özelliklere sahip olması beklenmektedir. Eylem
Odaklı yaklaşımda kullanılabilecek öğrenme etkinliği çeşitleri ise
(Meyer 1987b’den akt. Sayınsoy, 2003: 119:120) şu şekilde
sınıflandırılmıştır:
Öneriler geliştirmek, bir şeyler planlamak, grup oluşturmak, bir şeyi
araştırmak ve araştırmayı gerekçelendirmek, hikâyeler oluşturmak,
bir olayı canlandırmak,
b. Gazete ya da dergi oluşturmak, haberler, röportajlar yorumlar
yazmak, şarkı bulmak, şiir yazmak, davetiye antlaşma ya da mektup
yazmak,
a.
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Görsel dokümanlar oluşturmak, fotoğraf çekmek, fotomontajlar ya
da kolaj çalışmaları yaratmak, bir video filmi çekmek, karikatür ya
da çizgi kahramanlar oluşturmak,
d. Boşluk doldurma, daktilo ile çalışma, hesap makinesi kullanma,
çizim yapma, simule etmek, bildik oyunları yeni ya da yerli
versiyonu ile oluşturmak,
e. Model yapmak, spor festivali düzenlemek, sergi düzenlemek,
öğrenciler için oyunlu bir öğleden sonra düzenlemek,
f. Yerel bir gazeteyi ziyaret etmek, bir müziği resmetmek, dans etmek,
g. Maskeler, kuklalar yaratmak, oluşturmak,
h. Planlı oyun hazırlamak.
c.

Yabancılara Türkçe öğretiminde etkinliklerin belirlenip
tasarlanması için öncelikle hedef düzeyin özelliklerinin ve
yeterliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Ancak bu gerçekleştiğinde
hedeflere uygun olarak içerik tasarlanabilmesi mümkündür. Ardından
hedefe bağlı olarak diğer özellikler belirlenmelidir. Sınıf içi ve sınıf dışı
etkinliklerin planlanması ve seçiminde hedef öğrenen grubunun
özellikleri, hedefleri, düzeyleri, dünya görüşleri, ilgi alanları açısından
farklılıklar taşıyabileceği düşüncesi her zaman göz önünde tutularak
etkili bir etkinlik hazırlanabilir (Kınay, 2017: 61-62). Etkinliklerin
uygulanış aşamasında ise yönergeler açık bir şekilde ifade edilmeli,
öğrenciler doğru şekilde yönlendirilmeli ve sınıftaki herkesi
kapsayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Uygulama esnasında verileceği
gibi uygulama sonrasında da mutlaka dönütler verilmeli eksik ve yanlış
öğrenmeler telafi edilmeli olumlu kazanımlar ise pekiştirilmelidir.
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Pretti-Frontczak ve Bricker (2004’ten akt. Özen vd. 2013: 263)
bu alandaki araştırmalarda ortak noktaları şu şekilde sıralamıştır:

1. Hedef kitlenin ilgi alanlarına göre
aktivite seçimi yapmak.
2. Rutinlere ve planlanmış etkinliklere
gömülü halde hedefleri kazandırmak.
3. İşlevsel ve genellenebilir becerilerin
öğretilmesini sağlamak.
4. Kazanımla doğal ve anlamlı ilişkileri
olan uyaranları kullanmak.
Planlı olarak etkinlik yapılandırılması yanlış öğrenmeleri ve
zaman kaybını önleyecektir. Hedef kitlenin özelliklerinin iyi bilinmesi
onların ilgi alanlarına hâkim olmayı sağlar. İlgi alanlarına yönelik
etkinlikler sayesinde anlamlı öğrenmeler sağlanacağından öğreticiye
rahat bir öğretim ortamı yaratacaktır. Hedeflerin etkinlikler içerisine
sezdirilmiş olması katı bir öğreticiliği ortadan kaldırmanın en etkin
yollarından birisidir. Bu uygulamalar sırasında öğrencinin kullanım
alanı bulacağı ve gerektiği zaman ihtiyacını karşılayabileceği
becerilerin seçimi önem kazanmaktadır. Son olarak istenilen davranış
ve edinilen kazanımlar pekiştirilmelidir.
Yabancılara Türkçe öğretiminde belirtilen özelliklere uygun
olarak etkinliğin geliştirilmesi ve uygulanmasında büyük rol öğreticiye
düşmektedir. Bu bağlamda öğreticide bulunması gereken birtakım
özellikler vardır. Tiryaki (2019: 252-253) bu özellikleri şu şekilde ifade
etmiştir:
o

Öğreten kişi hem hedef dil hem de ana dilin özelliklerini
bilmek durumundadır.

o

Öğrencilerin bireysel farklılıklarına,
yeteneklerine hâkim olması gerekir.
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o

Öğrenme ortamını, geliştireceği ve uygulayacağı etkinliğe
göre düzenlemelidir.

o

Öğrencilerin dil düzeylerine göre aşamalı biçimde dilin
kuralları çerçevesinde dil becerilerinin öğretimi
gerçekleştirilmelidir.

o

Öğretici, öğrenme ortamında etkinliği uygulayabilmek için
öncelikle öğrencilerin gereksinimlerini doğrultusunda
etkinlik geliştirmelidir.

Öğretici; etkinliğin öncesinde, sırasında ve sonrasında öğrencilere
rehberlik etmeli onları doğru öğrenmelere yönlendirmelidir. Bu
doğrultuda bağlı kalması gereken ilkeler, programda belirtilmiş olan
kazanımlar ve Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi düzeylere
ilişkin belirtilen yeterlik tanımları olmalıdır. Çerçevede B1 düzeyine
uygun yeterlik tanımları aşağıda verilmiştir.
Tablo 1. Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR) B1
Düzeyi Yeterlik Tanımları
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Yeterlik tanımlarına
uygun
olarak
hazırlanan
kazanımlara ulaşmak için stratejiler kullanılmaktadır. Stratejiler, dil
kullananlar tarafından kendi olanaklarını devreye sokarak ve dengeli
biçimde kullanarak becerilerini ve süreçleri etkin hale getirerek belli
bir bağlam içinde bildirişimin gereksinimlerini ve bir görevi kendi
amacına uygun, başarılı ve ekonomik şekilde yerine getirebilmek için
kullanılır (DAOÖÇ, 2013: 60). Belirlenecek olan stratejilerin ardından
etkinliklerin tasarlanması planlı bir süreç sunacaktır.
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2. Yöntem
Yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde etkinlik geliştirmeyi amaçlayan
bu çalışmada bilimsel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama
modeli kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar, çalışılan konunun mevcut
durumuna ilişkin hipotezler test etmek için veya sorulara cevap bulmak
için gerçekleştirilmektedir. Betimsel araştırmalar mevcut durumun
tespitini sağladıklarından ileriye dönük sorun çözmeye yönelik
politikalar geliştirilmesinde etkili olabilirler (Başol, 2008:10).
Araştırmada çalışma materyali olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
2020 tarihinde hazırlanmış olan Türkçenin Yabancı Dil Olarak
Öğretimi Programı içerisinde yer alan B1 düzeyi kazanımları
kullanılmıştır.
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Tablo 2. B1 Düzeyi Tatil Dönüşü Teması Kazanım ve
Açıklamaları ( TYDOÖP)
1. TEMA / Tatil Dönüşü
KAZANIMLAR
Konuşma

Dinleme
/

Sözlü

İzleme

Etkileşim

B1.D.30.
Gözlem ve
izlenim
içeren
ifadeleri
belirler.
B1.D.34.
Karşılaştırm
a içeren
ifadeleri
belirler.
B1.D.10.
Betimleyici
ifadeleri
belirler.
B1.D.48.
Görüş/eleştir
i veya
yorumları
ayırt eder.
B1.D.21.
Geçmişe
ilişkin
olay/durum/
bilgileri
anlatan
metinleri
anlar.
B1.D.18.
Kutlama/
tebrik/teşekk
ür/

B1.SE.7.
Konuşma
esnasında
sorular sorar
ve sorulara
cevap verir.
B1.SE.14.
İhtiyacı olan
herhangi bir
konuda
ayrıntılı bilgi
ve açıklama
ister.
B1.SE.10.
Diyaloglarında
öneri ifadeleri
kullanır.
B1.SE.26.
Diyaloglarında
karşılaştırmala
ra yer verir.
B1.SE.2.
Konuşmacıdan
görüşlerini
gerekçelendir
mesini ister.
B1.SE.27.
Tercih/teklif
içeren
diyaloglar
kurar.

Sözlü Üretim
B1.SÜ.44.
Konuşma
aşamalarına
(başlama,
sürdürme ve
bitirme) uygun
kalıp ifadeleri
kullanır.
B1.SÜ.5.
Gözlem ve
izlenim içeren
konuşmalar
yapar.
B1.SÜ.18.
Geçmiş veya
gelecekle
ilgili/kişi,
durum, olay
vb.) duygu ve
düşüncelerini
anlatır.
B1.SÜ.7.
Betimleyici
ifadeler
kullanarak
konuşmalar
yapar.
B1.SÜ.6.
Kendini
ayrıntılı
biçimde tanıtır.
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Okuma

Yazma

B1.O.2. Söz
varlığı
unsurlarını
bağlamdan
hareketle
anlamlandırı
r.
B1.O.47.
Harita,
kroki,
grafik,
tablo,
zaman
çizelgesi
gibi
görsellerden
ihtiyaç
duyduğu
bilgileri
seçer.
B1.O.20.
Görsellerle
oluşturulmu
ş bir
metindeki
iletileri
belirler.
B1.O.41.
Bir
metinden
istenilen

B1.Y.15.
Karşılaşt
ırmaya
dayalı
metinler
yazar.
B1.Y.28.
Gözlem
ve
izlenim
içeren
metinler
yazar.
B1.Y.34.
Duygu
ve
düşüncel
erini
içeren
özel
mektup
yazar.
B1.Y.18.
Görseller
le
desteklen
miş
bilgilend
irici kısa
metinler
hazırlar.
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temenni/dav
et veya
taziye
içerikli
metinleri/ko
nuşmaları
anlar.

B1.SE.1.
Günlük
ihtiyaçlarını
gidermeye
yönelik
ayrıntılı
diyaloglar
kurar.
B1.SE.33.
Geçmiş
olayların/duru
mların
konuşulduğu
diyaloglara
dilek ve
pişmanlık
ifadelerini
kullanarak
katılır.

B1.SÜ.15. İlgi
alanına giren
bir konuda
görsellerle
desteklenmiş
sunum yapar.
B1.SÜ.47.
Geçmişe
ilişkin
olay/durum/bil
gileri anlatır.
B1.SÜ.25.
Karşılaştırmala
r içeren
konuşmalar
yapar.
B1.SÜ.17.
Kutlama/tebrik
/
teşekkür/temen
ni/davet/ taziye
içerikli
konuşmalar
yapar.
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bilgileri
seçer.
B1.O.62.
Tercih/teklif
bildiren
cümleleri
ayırt eder.
B1.O.63.
Tavsiye/uya
rı bildiren
cümleleri
ayırt eder.
B1.O.34.
Gerekçelend
irilmiş
görüş ve
önerileri
belirler.
B1.O.6.
Sayısal
ifadeleri
tanır.
B1.O.24.
Seyahat ve
konaklamay
a ilişkin
bilgileri
seçer.
B1.O.25.
Ulaşıma ve
ulaşım
araçlarına
ilişkin temel
bilgileri
seçer.
B1.O.68.
Metinde
geçen
kişisel
bakım ve
sağlıkla
ilgili
bilgileri
seçer.

B1.Y.4.
Kişisel
bakım ve
sağlıkla
ilgili
metinler
yazar.
B1.Y.5.
Seyahat
ve
konakla
maya
ilişkin
formları
doldurur.
B1.Y.6.
Kutlama/
tebrik/
davet
mesajları
/
metinleri
yazar.
B1.Y.22.
Geçmişe
ilişkin
olay/dur
um/
bilgileri
anlatan
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İletişimsel İşlevler, Dil Yapıları, Dil İfadeleri, Örnek Konular
İletişimsel İşlevler
*Kendini tanıtma
*İzlenimlerini anlatma
*Açıklama isteme
*Yerler hakkında bilgi
isteme/bilgi verme
*Öneride bulunma
*Karşılaştırma
*Duygularını ifade etme
*Teklif etme
*Tercih bildirme
*Gerekçelendirme
*Betimleme
*Kişisel görüş bildirme

Dil
Yapıları
*A1 ve
A2’de
öğrenile
n kip ve
zamanla
r
*Sıfat
fiil (-An,
-DIk)
*Zarf
fiiller
(-IncA, DIğı
için, bu
sebeple/
bu
yüzden/DAn
dolayı)
*Soru
ifadeleri
(Nerede
?
Ne
zaman?
Niçin?
Nereye?
Nasıl?
…)
*Bağlam
a uygun
bağlaçla
r
*Bence/
Bana
göre...
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Dil İfadeleri
Tatille ilgili
konuşma
kalıpları:
-Tatilde ne
yaptın?
-Tatilde
nereye gittin?
Niçin?
-Tatilde …-A
gittim. Çünkü
-… şehri çok
güzel. Bu
yüzden/bu
sebeple/bund
an dolayı ….A gittim.
***
- Bence/Bana
göre…
…öneriyorum
/tavsiye
ediyorum.

Örnek Konular:
- Yeni
arkadaşlar
- Tatil anıları
- Duygular
- Okul/kurs
kayıtları
- Haftanın
günleri
- Yer tanıtımı
- Mekân tanıtımı
(spor salonu,
müzik salonu,
okul kulüpleri
vb.)
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3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Tiryaki (2013) tarafından
geliştirilen ‘‘ Yabancılara Türkçe Öğretimi Etkinlik Oluşturma
Yönergesi’’ kullanılmış olup etkinliklerin tasarlanmasında bu veri
toplama aracından yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise
betimsel yönteme uygun olarak etkinliklerin görselleri paylaşılmıştır.

Etkinliğin Adı: Tatil Anıları!
Dil Becerisi: Dinleme
Dil Düzeyi: B1
Yaşam Alanı: Özel Alan

Dil Yeterliliği / Basamak Kümesi: Ölçünlü ve anlaşılır bir dil
kullanıldığında genelde kendinin de bulunduğu bir ortamda yapılan
uzun konuşmaları ana hatlarıyla izleyebilir. / Ana dili Konuşurları
Arasında Geçen Konuşmaları Anlama.
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Yönerge 1: İçeriği dinleyiniz, ardından ‘’Tatil Anıları’’ adlı
metin içerisinde geçen nesneleri eşleştirme kartlarını kullanarak
eşleştirmeleri tamamlayınız.
Yönerge 2: İçeriği dinleyiniz, ardından ‘’Tatil Anıları’’ adlı
metin içerisinde geçen ulaşım araçları maliyetlerini küçükten
büyüğe göre sıralayınız.

……………… < ……………… < ………………….
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Etkinliğin Adı: Tatil Planım!
Dil Becerisi: Yazma
Dil Düzeyi: B1
Yaşam Alanı: Özel Alan
Dil Yeterliliği / Basamak Kümesi: Gerçek veya hayali olayları ya da
kısa bir süre önce yapmış olduğu bir yolculukla ilgili betimlemeleri
kaleme alabilir. / Yaratıcı Yazma.

Yönerge 1: Yukarıdaki görsellerden hareketle aileniz ile
katıldığınız bir anınızı yazınız. Bu anınızda yaz tatilini mi yoksa
kış tatilini mi tercih etmiştiniz? Nedenlerini yazınız?
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Yönerge 2: Yapmış olduğunuz
tatile en yakın arkadaşınızı davet
edecek olsaydınız bu kim olurdu?
Ona bir davetiye hazırlayacak
olsanız neler yazardınız. Sağdaki
davetiye kartı üzerine yazınız.

Yönerge 3: Yapacağınız tatile uygun olarak yanınıza hangi
kişisel bakım ve sağlık ürünlerini alırdınız, yazınız.
Etkinliğin Adı: Anadolu’yu Geziyorum!
Dil Becerisi: Okuma
Dil Düzeyi: B1
Yaşam Alanı: Özel Alan
Dil Yeterliliği / Basamak Kümesi: Özellikle görsel destek içeren, basit
bilgi kaynaklarının ve kısa, basit betimlemelerin içeriği hakkında fikir
sahibi olabilir. / Bilgi ve gerekçeleri anlama.
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ANADOLU

Anadolu’da çok fazla yöresel ürün ve özellik vardır. Doğal ve tarihi
güzellikler saymakla bitmez. Antalya’da Manavgat İlçesinde Apollon
Tapınağı, Ankara’nın Kızılay İlçesinde Tramvaylar, İstanbul’da
Ayasofya Camii, Gaziantep’te Türk Lokumu, İç Anadolu’da örgü
halılar bulunmaktadır. Buraları mutlaka görmelisiniz.

Yönerge 1: İçeriği okuyunuz, ardından ‘’Anadolu’’ adlı metin
içerisinde geçen yöresel ürünleri bulmaca kâğıtları üzerinde
bulunuz.

Yönerge 2: İçeriği okuyunuz, ardından ‘’Anadolu’’ adlı metin
içerisinde geçen tavsiye/öneri niteliğindeki cümleleri yuvarlak
içine alınız.
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Etkinliğin Adı: Geldim, Gezdim, Gördüm!
Dil Becerisi: Sözlü Etkileşim
Dil Düzeyi: B1
Yaşam Alanı: Özel Alan
Dil Yeterliliği / Basamak Kümesi: Belli noktaları art arda sıralayarak
kendi ilgi alanından konular hakkında karmaşık olmayan; ama
birbiriyle bağlantılı, oldukça akıcı betimlemeler yapabilir. / Sözlü
Anlatım, Genel.

Tatilin nasıl
geçti? Neler
yaptın?

Yönerge 1: Son yapmış olduğunuz tatili, içerisinde
kutucuklardaki ifadeler geçecek şekilde sınıf ortamında ifade
ediniz. Kullandığınız kelime başına puanları kapın!
Daha, çünkü..

Keşke, dolayı..

Bence, bana göre..
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Yönerge 2: Kısa zaman sonra tatile çıkacak arkadaşlarınız
olduğunu öğreniyorsunuz. Onları tavsiyeleriniz ne olurdu? Sözlü
olarak açıklayınız.
Etkinliğin Adı: Geldim, Gezdim, Gördüm!
Dil Becerisi: Sözlü Üretim
Dil Düzeyi: B1
Yaşam Alanı: Özel Alan
Dil Yeterliliği / Basamak Kümesi: Kendi deneyimleri hakkında
ayrıntılı bilgi verebilir ve bu arada duygu ve tepkilerini belirtebilir. /
Bağlantılı Tekli Konuşma: Deneyimleri Anlatma
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Yönerge 1: Yukarıdaki tatil türlerinden hangisi hakkında
bilgilendirme yapmak istediğinizi belirleyip hayali bir tatil
konuşması başlatın ve elinizdeki topu konuşma yapmasını
istediğiniz arkadaşınıza gönderiniz. Kaldığınız yerden onun
devam etmesini takip ediniz.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Dil, ancak doğru ve hayata dönük olarak kullanıldığında doğasına
uygun işlev kazanan bir beceridir. Dil öğretiminin kalıcılığının ve
etkililiğinin artırılmasında en işlevsel yapılar dil etkinlikleridir.
Yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde hedef kitlenin edinmiş olduğu
bilgileri uygulama fırsatı bularak hayata geçirdiği ilk ortamlar
etkinliklerdir. Etkinlikler aracılığıyla dilin çok yönlü kullanımları
meydana gelirken öğrencinin de çok yönlü gelişimi hedeflenmektedir.
Üst düzey becerilere kadar çıkma fırsatı bulunduran uygulama
ortamları sayesinde öğrencinin öğretim sürecine aktif olarak katılımı
sağlanmaktadır.
Kınay (2017) çalışmasında gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler
sonrasında etkinliklere katılan öğrenenlerin gerek sosyodilsel ifadelerin
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ve kültürel ögelerin kavranması açısından gerekse sözcük öğrenimleri
açısından katılmayan öğrenenlere göre daha etkili bir öğrenim
gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşmıştır. Saydam ve Çangal (2018) etkin
katılımlı ders dışı etkinliklerinin öğrenci motivasyonuna etkisinin
araştırıldığı çalışmada öğrenci ve öğretmen görüşlerinden hareketle
hedef dile yönelik, öğrencilerin etkileşim içerisine girebileceği sosyal
ortamların hazırlanmasının öğrenci üzerinde olumlu etkisi olduğu,
dolayısıyla öğretmenlerin derslerini ders dışı etkinliklerle
renklendirmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Gürsoy ve Aslan (2011)
oyun ve bulmaca etkinlikleriyle kelime öğretim yönteminin yabancılara
Türkçe öğretim sürecinde öğrencilerin derse olan ilgilerini artırmakta
ve öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamakta olduğunu
belirtmiştir. Gürsoy ve Aslan (2008) geleneksel Türkçe öğretimi
metotları öğrencide ilgisizliğe yol açtığından yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde orta düzeydeki ve ileri seviyedeki ders konuları işlenirken
sahne oyunlarına bağlı uygulamalar kullanılmalıdır, şeklinde ifade
etmiştir. Şimsek (2016) ise filmlerin dilsel farkındalığı arttırmak ve
iletişim becerilerini geliştirmek için öğretimsel bir araca nasıl
dönüştürülebileceği araştırmış ve film temelli öğretim etkinliklerini
kapsayan yönlendirici öğretim malzemeleri tasarlanmanın yabancılara
Türkçe öğretimi için sağlayacağı katkılardan söz etmiştir.
Sonuç olarak yabancılara Türkçe öğretiminde etkinlik temelli bir
anlayış öğreticilere çeşitli öğretim alanları oluşturma fırsatı sunarken
öğrenicilere ise farklı durumlarda dili gerektiği gibi kullanabilme
becerisi kazandırmaktadır. Dolayısıyla yabancılara Türkçe öğretiminde
etkinliklere sıkça yer verilmesi yerinde olacaktır.
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DİNLEME STİLLERİ ÜZERİNE
Berker KURT*
Giriş
David Nunan (1997) dil becerileri arasında ihmal edilmiş,
değersiz görülmüş ve üzerine fazla çalışma yapılmamış bir beceri
olarak gördüğü dinleme becerisini “Külkedisi Becerisi” (The Cinderella
Skill) olarak adlandırmıştır. Bu mecazi veya metaforik adlandırma
elbette ki doğrudur ancak dinlemenin yerini ifade etmesi bakımından
biraz eksik kalmaktadır. Dinleme becerisini “Çelişkiler Becerisi”
olarak adlandırmak ve bu adlandırmayı şu özelliklere dayandırmak
mümkündür:
Dinleme, doğmadan önce başlayan ve ölüm anında en son yiten
dil becerisidir.
Dinleme, en erken edinilen ama en az öğretilen dil becerisidir.
Dinleme, en sık kullanılan ama en az hâkim olunan dil
becerisidir.
Dinleme bilgi edinmenin ilk kaynağıdır ama bilimsel olarak en
geç tanımlanan ve araştırılan dil becerisidir.
Bu ve benzeri çelişkiler, temel dil becerisi olarak dinlemenin,
diğer becerilere nazaran daha önemsiz olduğunu ifade etmez. Kaldı ki
dinleme, bir dil becerisi olmasının yanında bilgi edinmenin de temel
kaynağıdır. Oldukça artan ve daha da önemlisi bireyselleşen görsel ve
işitsel kaynaklarla insanların yaşamlarının her anında bilgiyi dinleme
yoluyla edinmesi veya edinme fırsatına sahip olması dinlemeyi önemli
bir kaynak hâline getirmiştir.
İnsan yaşamında ilk olarak en yakında yer alan sınırlı sayıdaki
doğal sesleri veya kaynakları işitmek ve anlamlandırmakla başlayan
dinleme serüveni, bugün neredeyse sınırsız kaynağa doğru
ilerlemektedir. Bu süreçte kaynaktaki patlamanın yaklaşık olarak
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1900’lü yıllarda yaşanmaya başladığını belirtmek gerekir. Gelişmeler,
dinleme açısından iki önemli kaideye oturtulabilir.
Birincisi sesin bir yerden, kulak mesafesinden daha uzak bir yere
iletilmesi: Bu aktarım muhtemelen, insanların iki elini ağzına götürerek
var güçleriyle bağırmasıyla başladı, huni benzeri bir nesneyle devam
etti. İlerleyen süreçte megafon, mikrofon, telefon vd. ile sesin uzaklara
aktarımı sağlanmış oldu. Bireysel hareket ve aletlere ek olarak sesin
uzaklara aktarımı meselesi akustik biliminin de temelini oluşturdu.
Sesin uzaklara daha net, gürültüsüz ve anlaşılabilir iletilmesi amacıyla
yapıların (tiyatro, cami, kilise vb.) inşasına da özen gösterildi ve farklı
çözüm yolları geliştirildi.
Dinlemeyi etkileyen ikincisi önemli durum sesin kaydedilmesi ve
daha sonraki bir zaman diliminde dinlenir olmasıdır: Ses ilk kez
Fransız mucit Edouard-Leon Scott de Martinville tarafından 1850’li
yıllarda kaydedilmeye başlanmıştır (First Sounds, Tarihsiz). Ses
kaydının bu tarihten itibaren, yani günümüzden yaklaşık olarak 170 yıl
önce başladığı düşünüldüğünde, geçen bu sürecin dinleme becerisini,
başta kaynak ve şekil olmak üzere ne kadar etkilediği oldukça açıktır.
Dolayısıyla söz konusu tarih, dinlemenin tarihi açısından bir milattır.
Sesi temel alarak sunduğumuz iki temel durumdan hareketle
dinleme becerisinin fiziksel sınırı genişlemiş, anlık ve uçucu olma
özelliği ortadan kalkmıştır.
İnsan, karşılaştığı her yeni duruma, kendi bilgi, beceri, psikoloji,
ilgi ve ihtiyaçları çerçevesinde tepkiler geliştirir. Yukarıda sözünü
ettiğimiz ses temelli gelişmeler ve burada anmadığımız diğer birçok
sosyolojik, dinsel, dilsel, eğitimsel vd. gelişmeler çerçevesinde insanın
en önemli davranışlarından biri olan dinlemenin de değişim göstermiş
ve insanlarında farklı davranışlara sebep olmuştur. Bu davranış
farklılıkları da dinleme stillerini doğurmuştur.
Stil, üslup veya biçem olarak adlandırılmaktadır (TDK, 2011).
Vardar’a (2002) göre biçem, bir bireyin, dilsel gereç ve olanakları
kendine özgü ölçütlerle seçip kullanması sonucu söyleme kattığı kişisel
nitelikli özelliklerin tümüdür. Dinleme stili ise kişinin kendi üslubu ve
dinleme tercihleri olarak tanımlanabilir (Thomas, 2000’den akt. Zaman
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ve Sidhu, 2012). Dinleme stilindeki farklılıklar, bilgi alma ve kodlama
sürecinin nasıl, nerede, ne zaman, kimle ve ne olduğuna ilişkin kişinin
tutumlarını, inançlarını ve yatkınlıklarını yansıtır (Watson, Baker ve
Weaver, 1995:2). Bu açıdan bazı insanlar olgusal bilgileri veya
istatistikleri dinlemeyi tercih ederken diğerleri kişisel örnekleri ve
illüstrasyonları seçer. Bazıları içerikte oyalanmaya daha istekliyken
diğerleri kısa ve öz sunumları dinlemeyi tercih eder (Sargent ve
Weaver, 2007).
Dinleme, bir "bilgi işleme etkinliği”dir. Bu nedenle, dinleme stili
tercihimiz, zihnimizde hangi şemaları etkinleştirdiğimizi, gelen
bilgileri nasıl sakladığımızı ve hangi bilgilerin zihinsel olarak kırılmaya
ve daha sonra saklanmaya değer olduğunu düşünmemizi etkileyebilir
(Worthington, 2001). Dinleme stili üzerine yapılan ilk araştırmalar,
çoğu insanın dinlemesinin bilinçli bir seçimden ziyade bir alışkanlık
olduğunu göstermiştir (Kiewitz ve Weaver, 1997; Worthington, 2001).
Diğer bir ifadeyle insanlarının nerede, kiminle, ne zaman ve niçin
dinleme faaliyetine girdiği, dinleme stili açısından çok da önemli
değildir. Ayrıca insanlar, baskın olan bu dinleme alışkanlığını terk etme
konusunda da tereddüt yaşarlar (Kirtley ve Honeycutt, 1996; Kiewitz,
Weaver, Brosius ve Weimann, 1997). Ancak yine de bireyler, dinleme
sürecinin belirli aşamalarında kendi dinleme sitilini bir tarafa bırakarak
farklı dinleme stillerine odaklanabilirler. Örneğin, insan odaklı
dinleyici, durumu daha iyi algılamak için gönderenin sözsüz ipuçlarına
veya çevreye daha fazla dikkat yönlendirebilir (Kiewitz ve arkadaşları,
1997).
Dinleme Stilleri

Dinleme, fizyolojik, duygusal, davranışsal, bilişsel ve üst bilişsel
süreçleri barındıran dil becerisidir. Fizyolojik boyutta, dinleme için
gerekli olan tüm odyolojik unsurlar yer almaktadır: Ses, kulak ve
bölümleri, kaslar, sinirler, beyin ve bölümleri ve hatta izlemeye de
dayalı oluğu için gözü de bu boyuta koymak mümkündür. Dinlemenin
duygusal boyutunda, bireylerin kendisini veya başkalarını sürece dahil
etme çabası vardır. Gönüllü olunmadıktan veya motivasyon
sağlanmadıktan sonra dinlemenin gerçekleşmesi mümkün değildir.
Davranışsal boyutta, uyarıcı-tepki ilişkisi çerçevesinde dilsel veya dil
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ötesi unsurlara göre bireyin geri bildirimde bulunması vardır. Bilişsel
boyutta bireyin dinleme sürecinde yaptığı katılma, anlama, alma ve
yorumlama gibi süreçler gerçekleşir. Üst bilişsel boyut da bireyin
dinleme sürecinde zihinsel faaliyetlerini kontrol etme ve kendi
dinlemesine ilişkin kararlar verebilmesidir. Bu çerçevede dinleme,
fizyolojik, duygusal, davranışsal, bilişsel ve üst bilişsel süreçleri
barındıran dil becerisidir (Kurt, 2020:41,42). Dinlemenin çok boyutlu
yapısı, dinleme stillerinin farklı açılardan ele alınmasına sebep
olmuştur. Örneğin, Wolvin and Coakley (1992) takdire dayalı, eleştirel,
ayrımcı ve iyileştirici gibi dinleme yapılarının olduğundan bahseder
(akt. Kiewitz ve Weaver, 1997). Bununla birlikte, geniş çapta
uygulanan dinleme performansı testleri aracılığıyla sağlanan deneysel
kanıtlar, içerik, ilişkisel ve duygusal dinleme gibi farklı yapılar arasında
önemli bireysel farklılıkların olduğu vurgulanmaktadır (Bostrom 1990;
Watson ve Barker, 1984’ten akt. Kiewitz ve Weaver, 1997). Bir diğer
dinleme stili tasnifi, ülkemizde farklı araştırmalarda (Ateş ve Ercan,
2015; Kurudayıoğlu ve Savaş, 2020; Maden ve Durukan, 2011; Tabak,
2013) da kullanılan Pearce, Johnson ve Barker’in (2003) tasnifidir.
Pearce ve arkadaşlarının (2003) dinleme stili, dört başlık altında etkin
(active), katılımcı (involved), pasif (Passive) ve ilgisiz (detached)
dinleme veya dinleyici şeklinde ele alınmıştır. Yapı olarak ifade edilen
bu dinleme stillerine ek olarak literatürde önemli yer edinen dinleme
stillerinden biri de Watson, Baker ve Weaver’a aittir. Onların 1995
yılında geliştirdiği Dinleme Stilleri Profili (Listening Styles Profile
[LSP-16]) her ne kadar psikolojik açıdan bazı eksiklikleri olduğu ve
geçerlik ve güvenirliğinin artırılması gerektiği (Bodie ve Worthington,
2010) üzerine eleştirilse de dinleme stili üzerine yapılan çalışmaların
merkezinde yer almıştır.
Watson, Baker ve Weaver’a (1995) göre insanlar dinlerken dört
farklı davranış göstermekte ve bunlar da dinleme stillerini
oluşturmaktadır:
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Dinleme
Stilleri
İnsan Odaklı
Dinleme Stili

Eylem Odaklı
Dinleme Stili

İçerik Odaklı
Dinleme Stili

Zaman Odaklı
Dinleme Stili

Şekil 1. Dinleme stilleri

İnsan Odaklı Dinleme Stili
İnsan odaklı dinlemenin merkezinde konuşmacı yer almaktadır.
İnsan odaklı dinleyiciler, bir konuşmacı ile ortak ilgi alanlarını arama
eğilimindedir. Genellikle başkalarının ruh hallerini, duygularını ve
endişelerini tanımlamada etkilidirler ve zaman zaman bu duygusal
durumları içselleştirebilirler (Barker ve Watson, 2000’den akt.
Worthington, 2008; Kirtley ve Honeycutt, 1996). Bu stille dinleyen
insanlar başkalarının kişisel değerlerinin farkında olma eğilimindedir
ve sorunların teknik yönüne değil insana odaklanırlar (Worthington,
2008). Örneğin, ünlü bir sanatçıyla yapılan bir röportajda insan odaklı
dinleyici, sanatçının çalışmalarını takdir etse de bir birey olarak
sanatçıyı müzikten daha fazla merak etmesi muhtemeldir. İnsan odaklı
bir dinleyiciyseniz cevaplanacağını umduğunuz bazı sorularınız
olabilir. Sanatçı kendini başarılı hissediyor mu? Ünlü olmak nasıl bir
şey? Ne tür bir eğitim geçmişi var? Aynı şekilde, Haiti'deki deprem
krizine cevap veren bir doktoru dinliyorsak Haitililerin durumundan
çok bir insan olarak doktorla ilgilenebiliriz. Neden Haiti'ye gitti?
Normal muayenehanesinden ve hastalarından nasıl uzaklaştı? Kaç
hayat kurtardı? Depremin ardından gıda, barınma ve sanitasyon için eşit
derecede önemli ve acil ihtiyaçlarla daha az ilgilenebiliriz (Benson,
2021). Weaver ve Kirtley (1995) bu dinleme yönelimini sempati ve
empati ifadeleriyle olumlu ilişkili bulmuştur. İnsan odaklı dinleyiciler,
konuşma duyarlılığına sahip, sözlü olarak daha az saldırgan, iletişim
kurarken daha az endişeli bir özellik gösterirler (Dailey, 2014).
Dinleyiciler, insan odaklı bir dinleme stili geliştirmek için;
•

Başkalarının duyguları için endişe duymalı,
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•
•

Konuşmacının kişisel bilgilerine önem vermeli ve ortak ilgi
alanları bulmaya çalışılmalı,
Başkalarının “duygusal durumlarına" duyarlı olmalıdır
(Dailey, 2014).

Brown vd. 2010; Thomas, 2000 (akt. Zaman ve Sidhu, 2012);
Villaume ve Bodie, 2007; Worthington, 2001 tarafından yapılan
araştırmalarda insan odaklı dinleme stilinin en yüksek dereceli dinleme
stili olarak algılandığı ifade edilmiştir. Ayrıca bu stildeki dinlemeyi
kadınların daha fazla tercih ettiği ortaya konmuştur (Watson ve ark.,
1995).
Watson ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilen profilde
insan odaklı dinleme stili için şu maddelere yer verilmiştir:
1. İnsanları dinlerken dikkatimi diğer kişinin duygularına
odaklarım.
2. Başkalarını dinlerken, memnun olmadıklarını veya hayal
kırıklığına uğradıklarını hemen fark ediyorum.
3. Başkalarının sorunlarını dinlerken dâhil olurum.
4. Başımı sallıyorum ve/veya başkalarının söylediklerine ilgi
göstermek için göz teması kullanıyorum.
Eylem Odaklı Dinleme Stili
Eylem odaklı veya görev odaklı dinleme stili, konuşmalarda
iletinin organize ve doğrudan olduğu durumları tercih eden
dinleyicilerin sergilediği dinleme davranışını ifade etmektedir. Bu stili
sergileyen dinleyiciler, dinledikleri mesajlarda hataları ve tutarsızlıkları
tanımlamaya odaklanma eğilimindedirler (Worthington, 2008). Eylem
odaklı dinleme stilinde dinleyici özlü ve hatasız sunumlar almayı tercih
eder. Eylem odaklı dinleyiciler, dağınık bir sunumu dinlerken özellikle
sabırsız ve kolayca hayal kırıklığına uğramış gibi görünmektedirler
(Kirtley ve Honeycutt, 1996). Gelen mesajları hatalar ve tutarsızlıklar
açısından inceleme eğilimindedir. Mantıklı, organize konuşmacıları ve
doğrudan, noktaya yönelik mesajları tercih ederler. Alıcıları ayrıntı
odaklı olma eğilimindedir ve öğrenirken kişisel deneyimlerine ve
duyularına güvenmeyi tercih ederler (Worthington, 2008).
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Eylem odaklı bir dinlemede dinleyici ve konuşmacının göz
önünde bulundurması gereken temel özellikler şunlardır:
•
•
•

Bilgilerin iyi organize edilmiş, özlü ve hatasız olmasını tercih
ederler.
Duydukları bilgilerle bir şeyler yapmak, harekete geçmek
isterler. Diğer bir ifadeyle görev odaklıdırlar.
Dağınık, iyi hazırlanılmamış sunumlarla kolayca hayal
kırıklığına uğrarlar (Dailey, 2014).

Watson ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilen profilde
eylem odaklı dinleme stili için şu maddelere yer verilmiştir:
1. Başkaları fikirlerini düzenli ve verimli bir şekilde
sunmadıklarında hayal kırıklığına uğruyorum.
2. Başkalarını dinlerken söylenenlerdeki tutarsızlıklara ve/veya
hatalara odaklanırım.
3. Konuşmacıların düşüncelerini öne atlayıp / veya bitiriyorum.
4. Konuşmalar sırasında koşuşturan insanlara karşı sabırsızım.
İçerik Odaklı Dinleme Stili
İçerik odaklı dinleyiciler, mesajın kendisi, mantıklı olup
olmadığı, ne anlama geldiği ve doğru olup olmadığı ile ilgilenir
(Benson, 2021). Karmaşık ve zorlu bilgileri almak için bir dinleme tarzı
yansıtırlar. Yargı ve görüş oluşturmadan önce gerçekleri ve ayrıntıları
dikkatlice değerlendirme eğilimindedirler (Kirtley ve Honeycutt,
1996). Örneğin, Afrika’da 45 milyon yetim olduğundan
bahsediyorsanız, bunun nedenini detaylı olarak açıklamanız gerekir.
Yoksa sadece bir reklam filmi gibi seslenirsiniz ve kitlenizin hevesini
en düşük seviyelere çekersiniz (Benson, 2021). İçerik dinleyicileri
gelen iletileri incelerler. Bununla birlikte konuşmacının destekleyici
kanıtlarına odaklanma olasılıkları daha yüksektir. Bu dinleyiciler
genellikle konuşmacıları daha eksiksiz açıklama yapmaya veya
iddialarını ve fikirlerini ek kanıtlarla destek sağlayarak açıklamaya
teşvik ederler (Barker & Watson, 2000’den akt. Worthington, 2008).
İçerik odaklı dinleyiciler, daha fazla konuşma hassasiyeti sergilerler,
sözlü olarak daha az saldırgandırlar ve iletişim kurarken daha az
endişelidirler (Dailey, 2014).
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Dinleyiciler, içerik odaklı bir dinleme stili geliştirmek için;
•
•
•

Karmaşık ve zorlu bilgilere duyarlı olmalı,
Dinlerken bilgileri sistematik olarak işlemeli,
Yargı ve görüş oluşturmadan önce gerçekleri ve ayrıntıları
dikkatlice değerlendirmelidir (Dailey, 2014).

Watson ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilen profilde
içerik odaklı dinleme stili için şu maddelere yer verilmiştir:
1. Teknik bilgileri dinlemeyi tercih ederim.
2. Gerçekleri ve kanıtları duymayı tercih ederim, böylece onları
kişisel olarak değerlendirebilirim.
3. Karmaşık bilgileri dinlemenin zorluğunu seviyorum.
4. Ek bilgi için araştırmak için sorular soruyorum.
Zaman Odaklı Dinleme Stili:
Adından da anlaşılacağı üzere zaman odaklı dinleyicilerin
dikkatini yoğunlaştırdığı en temel mesele dinleme süresidir. Bu
dinleyiciler, başkalarıyla etkileşimde kısa veya aceleci bir dinleme
davranışı gösterirler. Başkalarını dinlemek için ne kadar zamanları
olduğunu bildirme eğilimindedirler veya başkalarına ne kadar süre
buluşmaları gerektiğini söyleme eğilimindedirler (Kirtley ve
Honeycutt, 1996; Watson, Barker ve Weaver, 1995).
Zaman dinleyicileri, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, zaman
sorunlarına odaklanırlar. İletişim sürecinde zaman ile meşgul olan bu
dinleyiciler, zaman konusunda başkalarını rahatsız etme eğilimindedir
ve zaman kaybı olarak algıladıkları konuşmalarda konuşmacının
cesaretini kırabilirler (Worthington, 2008). Zaman odaklı dinleyiciler
sabırsızlıklarını veya hoşnutsuzluklarını göz yuvarlama, koltuklarında
kayma, cep telefonlarını kontrol etme ve diğer uygunsuz davranışlar
yoluyla aktarırlar (Benson, 2021).
Zaman odaklı bir dinleyici ile iletişimi güçlendirmek için;
•
•

Başkalarıyla kısa veya aceleci etkileşimleri tercih edin.
Genellikle dinlemek veya tanışmak için ne kadar zamanları
olduğunu belirtin.
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•

Başkalarının sözünü kesmesi ve ilgisizliği açıkça işaret etmesi
muhtemel olduğundan buna karşı hazırlıklı olunmalıdır
(Dailey, 2014).

Watson ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilen profilde
zaman odaklı dinleme stili için şu maddelere yer verilmiştir:
1. Acele ettiğimde diğer kişilere dinlemek için sınırlı bir zamanım
olduğunu bildiririm.
2. Toplantıda veya bir ortamda başkalarına ne kadar süre
gerektiğini söyleyerek bir tartışmaya başlarım.
3. Zaman baskısı hissettiğimde başkalarını kesiyorum.
4. Başkalarını dinlemek için sınırlı zamanım olduğunda saatime
veya odadaki saatlere bakarım.
Değerlendirme
Bu bölümde dinleme stilleri hakkında bilgi verilmiştir. Dinleme
becerisinin, özellikle kaynak ve şekil bakımından, zamansal değişimi
üzerinde durulduktan sonra literatürdeki dinleme stillerine
değinilmiştir. Bu bölüme konu olan dinleme stilleri, Watson ve
arkadaşlarının 1995 yılındaki tasnifine göre ele alınmıştır. Bu dinleme
stilleri tasnifi, bazı yetersizlikleri barındırmakla birlikte birçok
araştırmaya araçlık etmesi bakımından oldukça değerlidir. Dinleme
stilleri profili; insan, eylem, içerik ve zaman ana başlıkları altında
dörder maddelik ifadelerden oluşmaktadır. Bu maddelerin günümüz
yaşam koşulları düşünülerek gözden geçirilmesi, değişen ve gelişen
durumlara göre yeni ifadelerin eklenmesi yerinde olacaktır.
Dinleme stillerinin olumlu ve olumsuz özellikler barındırdığı
görülmektedir. Dinleme stilleri üzerine başta temel eğitim çağındaki
çocuklar olmak üzere tüm yetişkinlere eğitimler verilmeli, dinleme
farkındalığı kazandırılmalı ve bireylerin bir dinleme stilini baskın
olarak kullanması yerine, tüm stilleri doğru yer, zaman ve şekilde
kullanması sağlanmalıdır.
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-IşlAk ZARF-FİİL EKİ
Mevlüt GÜLMEZ - Bekir DİREKCİ**
GİRİŞ
Bugüne kadar Anadolu ağızlarıyla ilgili pek çok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmalarda ölçünlü (standart) dilde yer almayan
kelimeler ve farklı yapılar tespit edilmiştir. Bu farklı yapılar içinde zarffiil ekleri önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan her ağız çalışmasında
literatürde olmayan yeni zarf-fiil ekleri de ortaya çıkmaktadır. Bu zarffiillerin önemli bir kısmı da sıfat-fiil ve isim-fiil eklerinin bazı eklerle
birleşerek meydana getirdiği şekillerdir. Bu eklerden biri de yazımıza
konu olan -IşlAk zarf-fiil ekidir.
Leyla Karahan’ın Hikmet Aksoy tarafından yapılan
“Gümüşhacıköy Ağzı” adlı lisans çalışmasından hareketle değindiği bu
zarf-fiil eki Konya’nın Derebucak ilçesi ağızlarında yaygın olarak
kullanılmaktadır. -IşlAk eki, Türkiye Türkçesindeki “-IncA” zarf-fiil
ekiyle aynı anlamda zarflar yapmaktadır.
Yazımızın asıl konusu olan -IşlAk zarf-fiil ekine geçmeden zarffiil ve isim-fiil ekleriyle ilgili kısa bir bilgi vermek yerinde olur.
1. ZARF-FİİL EKLERİ
Zarflar fiillerden, sıfatlardan, sıfat-fiillerden ve zarf niteliğindeki
sözlerden önce gelerek onları zaman, yer, yön, nitelik, durum, azlıkçokluk bildirme, pekiştirme ve sorma gibi çeşitli yönlerden etkileyip
değiştirerek anlamlarını daha belirgin duruma getiren sözlerdir
(Korkmaz, 2009: 451). Fiillere getirilerek onlardan zarf görevinde
kullanılan kelimeler türeten eklere zarf-fiil ekleri denir. Bu eklerle
türetilenler diğer zarflar gibi durum, miktar ve zaman bildirir.
Muharrem Ergin (2009: 338), zarf-fiilleri “hareket hâli ifade
eden, fiiller gibi şekle, zamana ve şahsa bağlanmayan, sıfat-fiil ekleri

**
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gibi nesne ifade etmeyen yapılar” olarak tanımlarken, Zeynep Korkmaz
(2009: 983) “bir yanıyla fiil, bir yanıyla da zarf özelliği taşıyan gramer
kategorisi” olarak tanımlar.
Korkmaz (2009: 984-1046) zarf-fiilleri yapılarına üç gruba
ayırıyor. Bunlar: 1. Gerçek zarf-fiiller [-(y)A, -(y)I/-(y)U, -(y)ArAk, (y)Ip/-(y)Up, -(y)IncA/-(y)UncA, -(y)AlI, -mAdAn ve -ken], 2. Ad-fiil ve
sıfat-fiillerle kurulan zarf-fiiller [-mAksIzIn, -mAklA, -mAsIylA, DıkçA/-DukçA, -cAsInA, -(y)AsIyA…] 3. Yapıca bunların dışında kalan
veya zarf-fiil olarak kullanılan şekillerdir [-r…-mAz, -DI…-mAdI, -DI
mI, -sA]. İşlevlerine göre ise tarz ve zaman bildirenler olarak ikiye
ayırmıştır.
2. İSİM-FİİL EKLERİ
Fiil kök ve gövdelerinin karşıladıkları oluş, kılış ve durumları;
şahıs ve zamana bağlı olmadan gösteren fiil adlarıdır (Korkmaz, 2009:
864).
Temel görevi fiil kök ve gövdelerine gelerek kişi ve zamana bağlı
olmadan fiil isimleri oluşturan -mAk, -mA ve -Iş ekleri Eski Türkçe
döneminden başlayarak tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinde hep
kullanılmıştır.
Muharrem Ergin (2009:187) -Iş ekinin iş ifade eden fiil isimleri
yaptığını, sıfat olarak kullanılmadığını ve Eski Türkçede -ş şeklinde
olduğunu belirtmektedir.
-İş yapılı isim-fiiller: a) İsmin durumlarına girebilir: okuyuşa,
yazıştan…vb. b) Çoğul eki alabilir: Gülüşler, ağlayışlar vb. c) Belirtili
ve belirtisiz isim takımlarında hem belirten hem de belirtilen olabilir:
Gidişin sonu, dönüş bileti, çocuğun gülüşü vb. d) Bir eylemin yapılma
yönteminin adı oldukları için isimlik görevleri çok, fiillik görevleri
azdır. Görüş, seziş, iniş, çıkış…vb. e) Kendilerinden önce sıfat alabilir;
ancak, bu sıfata zarf deme doğru olur.: iyi duruş, sımsıkı giyiniş, birer
birer yiyiş vb. (Ediskun, 1985: 247).
Çağdaş Türk lehçelerinde -Iş isim-fiil ekinden türemiş tek zarffiil eki Tatar Türkçesinde kullanılmaktadır. -ışlıy, -ěşliy zarf-fiil eki
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cümleye zaman anlamı katmaktadır. Türkiye Türkçesine -ken olarak
aktarılan ekle ilgili örnek şudur:
Tanışların kürgen şikěllě./ Tuktıy kěşě, uzıp kitěşliy.
(Tanıdıklarını görmüş gibi. /Durur insan, geçip giderken.) (Öner, 2007:
728)
3. TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ ZARF-FİİL
EKLERİ
Türkiye Türkçesi ağızlarında hatırı sayılır ölçüde zarf-fiil
eklerine rastlanmaktadır. Sıfat-fiil (-AndA, -dIğIndA, -dIktA…) ve isimfiil (-IşlA, -IşlA,-IşlAk, -mAkdA, -mAdA…) eklerinin de bazı çekim ve
yapım ekleri ile birleşerek zarf-fiil görevinde kullanılması bu sayıyı
artırmaktadır.
Karahan (2011), Anadolu ağızlarındaki zarf-fiilleri yapısal
olarak beş grupta tasnif etmiştir:
1. Zarf-fiil eklerinden genişlemiş ve değişmiş şekiller: -AlAk, ArAkdA, -ArAkdAn; -ıncAz,-IncAn, -IncAk, -IncAkIn;-Ip,-IpsIrA;kAnA, -kAnI, -kAnAm; -mAdAnA vb.
2. Sıfat-fiil eklerinden genişlemiş ekler:-AcAğIndA, -AcAsIl; AnA, -AnAcA, -AncA, -AndA, -AncAz; -AsyA, -AsIcAya; -dIkcAk, dIkcAn, -dIkcAz, -dIkdA, -dIğInA, -dIksIrA; -mAzIyA, -mAzdAn; mAmIş vb.
3. İsim-fiil eklerinden genişlemiş şekiller:-IşIn, -IşgIn, -IşkIma,-IşkAnA, -IşlA,-IşlAk, -IşlAz, -IşlI, -IşlIk, -IşdAğA, -IşdAğAn, -IşdĀnI; mAcA, -mAdA, -mAylAn; -mAkdA, -mAkdAysA.
-sA

4. Arkaik yapı ve anlam özelliği taşıyan ekler: -A, -I, -IcAk, -dI,
5. Diğer zarf-fiiller: -Ik, -IsIrAk , -InsIr, -InşI .

Jale Öztürk (2009), Hatay ağızları üzerine yaptığı çalışmada 18
adet zarf-fiil eki tespit ettiğini, bu eklerden bir kısmının ölçünlü dilde
kullanıldığını, bir kısmının ise yalnızca bölge ağızlarına özgü olduğunu
ifade etmiştir. Öztürk’ün tespit ettiği ekler şunlardır: -IşIn/ -UşUn , -Ik
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/ -Uk , -IşkAn, -Ip /-Up, -A, -I/-U, -ArAk,-AlI,-IncA / -UncA, -mAdAn, ken, -rAkdAn, -IncI/-InçI/ -UncU/-UnçU, -IncIk/-InçIk/ -UncUk/UnçUk, -IncAnA/ -UncAnA, -IşI / -UşU, -IşInA,-IşkA, -IşkIn, -ke, -kAnA,
-In /-Un; -AcA, -AnAçA, -AndA, -DI/-DU, -AssA, -DIğIm, DIğImca, DIynAn, -DIğImnan.
Hem Karahan’ın hem de Öztürk’ün çalışmalarında tespit ettiği
zarf-fiil eklerinin önemli bir bölümünün isim-fiil eklerinden genişlemiş
şekiller olduğu görülmektedir.
4. -IşlAk ZARF-FİİLİNİN YAPISI
Anadolu ağızlarında, fiilden iş isimleri yapan, -ış/-iş ekinden
genişlemiş birçok zarf-fiil eki bulunmaktadır. Bu ekler genellikle
zaman, bazen de şart ve sebep bildirir. Bunlar görevleri yönüyle yazı
dilindeki ‘-r/-maz, -arak, -dığı zaman, -dıkça, -rken’ zarf-fiil ek ve
kalıplarına benzer (Eckman, 1950: 45-52).
-Iş eki, fiildeki oluş ve kılış anlamını değiştirmeden daha çok
kılışın tarzını gösteren isim-fiiller yapmaya yarar. Örnek: giriş, açılış,
haykırış gibi. -Iş’lı isim-fiiller belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarında
da görev alabilirler. giyin+iş tarz+ı, güneş+in doğuş+u (Leontiç,
2017:71).
Karahan (2011) çalışmasında isim-fiil eklerinden genişlemiş
şekilleri şöyle sıralar: -IşIn,-IşgIn, -IşkIma,-IşkAnA, -IşlA, -IşlAk, IşlAz, -IşlI, -IşlIk, -IşdAğA, -IşdAğAn, -IşdĀnI; -mAcA, -mAdA, mAylAn; -mAkdA, -mAkdAysA.
Yukarıda sıralanan örneklerden on ikisinin -Iş isim-fiil ekinden
türediği açıkça görülmektedir.
-IşlAk zarf-fiilinin yapısı ile ilgili -bildiğimiz kadarıyla- ilk ve tek
bilgi Leyla Karahan tarafından verilmiştir. Karahan, eki Hikmet Aksoy
tarafından yapılan “Gümüşhacıköy Ağzı” adlı lisans çalışmasından
aldığı bir örnek cümleyle tanıtmıştır. Karahan -ışla/-işle ekinin -k
pekiştirme eki ile genişlemiş şekli olduğunu, fonksiyon bakımından da
-ışın/-işin ekine benzediğini bildirmiştir. Ekle ilgili şu örneği vermiştir:
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O üş yolun çatağına gelişlek daşı galdurup bakıyōla” (Karahan,
2011: 364).
-IşlAk zarf-fiili, Karahan’ın da yukarıda ifade ettiği gibi -Iş isimfiil ekine isimden fiil yapan -lA ekinin eklenmesi ve ardından da -k
pekiştirme eki ile genişlediği fikri bizce de makuldür.
Odundan gelişlek (gel-ince) çocuklarla sofraya oturduk.
gel - iş - le - k “gel-ince”
gel

iş

le

k

Fiil Kökü

FİYE

İFYE

Pekiştirme Eki

-IşlAk zarf-fiil eki, Derebucak ağzından tespit ettiğimiz
örneklerde de açıkça görüldüğü üzere bugün ölçünlü dilde kullanılan IncA ekiyle aynı fonksiyondadır. Bu ekin kullanıldığı bazı örnekler
aşağıda sıralanmıştır:
Siziñ gavurdan geldiğinizi duyuşlak [duy-unca] akşam
oturmasına size varalım dediydik.
Böğün senin de Gonya otobüsünde olduğuñu görüşlek [görünce] senin de düğüne gettiğiñe aklım kesti.
Mutfağa gidişlek [gid-ince] ocakdakı südün daşdığıñı gördüm.
Seniñ sümeñe bakışlak [bak-ınca] ırahmatlı ananı görür gibi
oldum.
Bosdandan gelişlek [gel-ince] emminiñ çocuklarıla barabar olu
bi çuval böğürceyi dildik.
Goca köprüyü geçişlek [geç-ince] derenin suyun heç galmadığını
gördük.
Geç uyuyuşlak [uyu-y-unca] zabah namazına da kakamamışız.
Acıpayamla balı garışdırıp yeyişlek [yi-y-ince] dalağım şişdi.
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Gelin zabahı arılığı gaynananıñ elini öpüşlek [öp-ünce] verdi.
Gurbanlığı kafasından dakışlak [dak-ınca] gorkudan melemeye
başladı, malum mu olu bilmen bunnara.
Bizim Hasan oturuşlak [otur-unca] ordağınnarı tanımaya
başladım.
Sarımsağı evin öŋüne ekişlek [ek-ince] bostanı ekmekten
vazgeçiverdi.
SONUÇ
Türkiye Türkçesindeki zarf-fiiller, yapı yönüyle “gerçek zarffiiller, isim-fiil ve sıfat-fiillerle kurulan zarf-fiiller, yapıca bunların
dışında kalan zarf-fiiller” olmak üzere üç gruba ayrılır. Özellikle isimfiil ve sıfat-fiilden kurulan zarf-fiillerin sayısı oldukça fazladır.
Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan çalışmalarda ölçünlü
dilde yer almayan pek çok zarf-fiil eki tespit edilmiştir. Yazımızın
konusu olan -IşlAk zarf-fiil eki de bunlardan biridir. İlk olarak
Amasya’ya bağlı Gümüşhacıköy ilçesinde tespit edilen eke Konya’nın
Derebucak ilçesinde de rastlanmıştır. İsim-fiil (-Iş) ekine isimden fiil
yapma eki (-lA) ve pekiştirme ekinin (-k) gelmesiyle oluşan ve -IncA
anlamında kullanılan ek, bölgede hâlâ canlılığını korumaktadır.
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İKİ YA DA ÇOK DİLLİ PROGRAM MODELLERİ VE
ÖZELLİKLERİ
Gülşat BİCAN*

GİRİŞ
İki ya da çok dillilik dünyadaki tüm ülkelerde, tüm sosyal
sınıflarda, tüm yaş gruplarında sıkça görülen bir olgudur. Küreselleşen
dünyada birden çok dil bilmek giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Avrupa Birliği birden çok dil bilmeyi, önemli bir yeterlilik olarak
görmekte ve tüm çocukların kendi ana dillerinin yanı sıra iyi düzeyde
iki yabancı dilde yeterlilik sahibi olmalarını önermektedir (Avrupa
Toplulukları Komisyonu, 2003). 21. yüzyılın dilsel taleplerini
karşılamak ve çok dilli ortamlardaki karışık dil iletişimine hazırlanmak
için dil bilimsel çerçevede oluşturulmuş, çok dilliliğin prensipleriyle
uyumlu iki ya da çok dilli öğretim programlarına gereksinim
duyulmaktadır. İki ya da çok dilli çocuklara, birden çok dil öğrenme
süreçlerinde destek olmak açısından iki dilli program modelleri büyük
bir öneme sahiptir. Dünya genelinde birden çok dil öğretimi için
kullanılan çok çeşitli programlar ve uygulamalar bulunmaktadır. Bu
çalışmada iki dilli program modelleri, özellikleri ve farklı uygulamalar
tanıtılmıştır.
İki dilli eğitim
kavramlar ve tanımlar

programlarında

kullanılan

anahtar

Dil eğitimi gibi tartışmalı bir alanda iki dilli eğitimle ilişkili
kavramların doğru anlaşılması, karışıklığa yer vermemesi ve tutarlılığın
sağlanması açısından ortak bir kavram seti kullanmak önemlidir
(Benson, 2009). Bu nedenle aşağıda ilgili alanda sıkça söz edilen temel
kavramlar tanıtılmıştır.
Ana dili (D1)
Yaygın olarak kullanılan bir terim olan ‘ana dili’ teriminin farklı
durumlardan kaynaklanan çeşitli tanımları vardır. Tanımlarda
*
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515

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

genellikle şu ifadeler yer alır: kişinin annesinden ya da ona bakıp onu
büyütenlerden ilk olarak öğrendiği dil (ler), kişinin kendi ile
özdeşleştirdiği dil (ler), kişinin en iyi bildiği dil (ler) ve kişinin en çok
kullandığı dil (ler). Bazı kaynaklarda ‘ana dili’, ‘köken dili’ ya da ‘ilk
dil’ olarak da tanımlanmaktadır. Bu terim, iki dilli bir eğitim
programında genellikle bir bireyin ‘ana dilini’ değil okul tarafından
tanımlanmış resmi bir ‘ilk dili’ de ifade edebilir. Bu bölümde ‘ana dili’
(D1) terimi kişinin ilk öğrendiği dile göndermede bulunmaktadır.
İkinci dil (D2)
İkinci dil terimi ana dilinin ya da ilk dilin dışında edinilen/
öğrenilen dil ya da dillere işaret etmektedir. İlk dil dışındaki diller
ikinci, üçüncü dil ya da yabancı dil olarak tanımlanmaktadır. Yaygın
biçimde programlarda öğretilmesi amaçlanan dil olduğu için hedef dil
olarak da adlandırılmaktadır. Bazı kaynaklarda ise doğal ya da
yönlendirmeli bağlamlara (örgün eğitim) bağlı olarak öğrenilmekte
olan diğer dilin öğrenme sürecini adlandırmak için ikinci dil edinimi/
öğrenimi ya da yabancı dil öğrenimi terimleri kullanılmaktadır. Ancak
kaynakların çoğunda ikinci dil öğrenimi ve yabancı dil öğrenimi
arasında bir ayrım yapılmaktadır. Bu ayrıma göre ikinci dil edinimi/
öğrenimi, ikinci dilin ana dili konuşucularının yaşadığı çevrede doğal
ortamlarda ya da yönlendirilmeli eğitim yoluyla öğrenilmesini tanımlar.
Yabancı dil öğrenimi ise hedef dilin sınıf ortamı dışında konuşulmadığı
bağlamlardaki dil öğrenimini tanımlar (Peçenek, 2014). Buna göre
yabancı dil, örgün eğitime bağlı olarak öğrenilmektedir ve yabancı dil
öğrenenler hedef dilin ana dili konuşurlarının yaşadığı çevrede
bulunmazlar.
İki dillilik
İki dillilik teriminin, bireyin iki ya da daha çok dil bilme durumu
farklı yeterlilik ölçütleri kullanılarak açıklandığı için alan yazında çok
çeşitli tanımları bulunmaktadır. Bu kavram açıklanırken farklı ölçütler
kullanılır:
• Yeterlilik: Her iki dili de “ana dili” gibi akıcı konuşma.
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• Beceriler: Dört dil becerisinin tümünü, bilinen dillerde eşit
şekilde kullanabilme (sadece konuşma ve dinleme değil, aynı zamanda
okuma ve yazma).
• Kullanım: Hayattaki gereksinimleri karşılamak için birden çok
dil kullanma.
Günümüzde yaygın olarak benimsenen iki dillilik tanımı
“kullanım” ölçütüne göre yapılmıştır. Buna göre iki dillilik, bireyin
günlük yaşantısında birden çok dili düzenli olarak kullanmasıdır
(Grosjean, 2010). Bu bölümde iki dillilik terimi bu tanıma göndermede
bulunmaktadır.
İki dilli öğrenen
İki dilli biri çeşitli çok dilli bağlamlarda bulunmaktadır. Örneğin,
ilk dilini evde veya yakın çevresinde kullanan ve ikinci bir dili okul
ortamında öğrenen bir öğrencidir ya da hem ilk hem de ikinci dilini ev
ve yakın çevresinde kullanmakla birlikte eğitim ortamında da öğreniyor
olabilir. Çoğu iki dillilik durumlarında iki dilli biri, ilk dili baskın dil
olmasına rağmen tüm okul derslerini ikinci dilde öğrenmektedir ya da
iki dilli bir eğitim programındaysa yalnızca bazı dersleri ikinci dilde
öğreniyor olabilir. Bu nedenle alan yazında birden çok dil öğrenme
sürecinde olan ve iki dilli programlar aracılığıyla öğrenen iki dilli
öğrenciler için “iki dilli öğrenen” terimi kullanır. İki dilli öğrenenler
çeşitli profillere sahiptir:
• İki dilli öğrenenler aynı veya farklı dil ve kültürel geçmişe
sahip diğer öğrencilerle birlikte öğreniyor olabilir.
• Ana dillerinin değil de başka dil / dillerin yaygın olarak
kullanıldığı bir ortamda öğreniyor olabilirler.
• Ana dillerinin yaygın olarak kullanıldığı veya kısıtlandığı bir
eğitim ortamında öğreniyor olabilirler.
• Öğretim dili / dillerinde aynı yaş grubu içinde benzer veya
farklı dil düzeylerine sahip olabilirler.
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İki dilli öğrenenlerin özellikleri tasarlanacak iki dilli program
modelleri açısından önemlidir. Etkili ve kullanışlı bir programda hedef
kitlenin çeşitliliği göz önünde bulundurulur.
Eğitim/ öğretim dili (dilleri)
Okul içinde veya dışında eğitim dili, eğitim sisteminin temel
müfredatını öğretmek için kullanılan dil anlamına gelmektedir. Öğretim
programında kullanılacak dil ya da dillerin seçimi ülkelerin eğitim
politikalarına göre çeşitlilik gösterebilir. Bazı ülkeler tek dilde eğitime
(resmi veya çoğunluk dilinde eğitim), bazıları ise ulusal veya yerel
dillerde eğitime önemli yer veren stratejileri seçebilir.
İki / çok dilli eğitim
UNESCO, iki dilli eğitimi iki ya da daha çok dilin öğretim aracı
olarak kullanılması olarak tanımlamıştır (2003). Alan yazında yaygın
olarak kullanılan tanıma göre iki dilli eğitim, iki dille ders öğretimidir
ve bu iki dilin okulun öğretim programının tamamında ya da bir
bölümünde öğretim aracı olarak kullanılmasıdır (Baker ve Prys-Jones,
1998; Hamers ve Blanc, 2000; Cummins ve Hornberger, 2008). İki dilli
diğer adıyla çok dilli eğitim, yabancı dil ya da ikinci dil eğitimi
anlamına gelmemektedir. İki dilli eğitimde öğretilmesi hedeflenen dil,
programda öğretim dili ya da eğitimde araç dil olarak kullanılır (Field,
2011). Burada dikkat edilmesi gereken nokta, örgün eğitimde verilen
ders içeriklerinin birden çok dille sunulmasıdır. Dil/ dillerin özel bir
konu alanı olarak öğretildiği programlar bu kapsamın dışında yer alır
ve iki dilli eğitim olarak adlandırılmazlar. Örneğin İngilizcenin özel bir
konu alanı olarak yer verildiği programlar iki dilli değildir. Ders
programında yer alan ders içeriklerinin öğretiminde, iki ya da daha çok
dilin birlikte kullanıldığı eğitim programları iki / çok dilli eğitim olarak
kabul edilmektedir (Cummins ve Hornberger, 2008). İki dilli eğitimde
temel amaç, D1’in D2 ve / veya D3.. ile birlikte öğrenilmesine,
sürdürülmesine ve gelişim yeterliliklerinin sağlanmasına en iyi şekilde
destek verebilmektir.
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İKİ DİLLİ EĞİTİME YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
Her öğrenci bir dil öğrenicisidir. Dil, okul programında bir ders
olarak ya da bir öğretim aracı olarak önemli bir rol oynamaktadır.
Örgün eğitimde dil öğretimi çerçevesinde, öğretilen dile ait sözcük
bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim biçimleri öğretilir. Aynı zamanda
öğretilen dil aracılığıyla öğrencilere farklı konu alanlarında bilgi
aktarımı sağlanır ve/ veya yeni bir dil öğretimi için temel hazırlanır.
Ancak dil öğretiminin yolları ve hedefleri bir ülkeden diğerine, hatta
aynı ülke içinde bile büyük oranda değişkenlik gösterebilir. Bu
bağlamda çoğu şey, genellikle geçerli dil kavramına, dil öğretimi
yaklaşımlarına ve aynı zamanda öğretilen dile biçilen role bağlıdır.
Birden çok dil öğretilen bağlamlarda göze çarpan bu çeşitlilik dil
politikalarının ve öğretim programlarında benimsenen farklı
yaklaşımların bir sonucudur. Her ne kadar dil öğretiminde izlenen
yollar ve program hedefleri değişse de bu farklılıkların temelinde dil
kullanımına yönelik beklentiler yer almaktadır. İki ya da daha çok dilin
öğretimine yönelik benimsenen yaklaşımlarla program hedefleri
uyumludur.
Dil öğretimine yönelik yaklaşımların belirlenmesinde dile
biçilen rolün etkisi büyüktür. Eğer dil /dillerin akademik becerileri
geliştirmesi için bir araç olarak kullanılması amaçlanıyorsa seçilen
programlar farklılık göstermektedir. Bu noktada Cummins (2015)’in dil
kullanımına yönelik yaptığı ayrıma değinmekte yarar vardır. Cummins,
dil kullanımın yüzeysel ve gelişmiş olmak üzere iki düzeyi olduğunu
belirtmiştir. Yüzeysel düzey, temel kişilerarası iletişim becerileri (BICS
- Basic Interpersonal Communication Skills) olarak adlandırılır. Bu
düzey, dil yeterliliği açısından yüzeysel dinleme ve konuşma
becerilerini içerir dolayısıyla günlük iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya
yöneliktir. Diğer düzey, bilişsel akademik dil yeterliliği (CALP Cognitive Academic Language Proficiency) olarak adlandırılır. Bu
düzey ise akademik konularda akıcı olarak okuma, konuşma ve yazma
becerilerini içerir ve eğitimsel/ bilimsel amaçlar doğrultusunda dilin
dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde ileri düzeyde
kullanımına yöneliktir. Cummins’in belirlediği düzeyler, bir dilin
öğretiminde hedefin akademik konularda akıcı olarak okuyabilmek,
519

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

konuşabilmek ve yazabilmek anlamına geldiğini ortaya koymuştur.
Buna göre ikinci dil öğrenenlere yönelik dil öğretim programlarının ana
dilinde (D1) yalnızca günlük konuşma becerisini desteklemek üzerine
tasarlanması yeterli değildir. İki dilli eğitim programlarının ana dili
(D1) ve ikinci dil (D2) gelişimini okur-yazarlık seviyesine çıkarmayı
hedeflemesi gereklidir. Aşağıda iki dilli eğitimin program
seçeneklerine yönelik yaklaşım ve modeller tanıtılmıştır:
İki ya da çok dilli program modelleri
İki dilli ya da çok dilli eğitim üzerine yapılan araştırmalar ve
geliştirilen programlar sonucu benimsenen yaklaşımlar doğrultusunda,
belirlenen hedeflere yönelik çeşitli modeller ortaya çıkmıştır. Bu
modellerin bazılarında, ana dili (D1) yalnızca ikinci bir dilde eğitime
geçiş sürecinde kullanılır. Bazılarında ise ana diliyle birlikte diğer
dillerin (D2 ya da D3) öğrenilmesi ve geliştirilmesi esas alınır. Bu
modellerin uygulamaları ve sonuçları hakkında dünyanın farklı
bölgelerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, dünyanın
farklı bölgelerinde kullanılan çeşitli dil öğretimi modellerinde ortak
işlevsel uygulamalar bulunmadığını, farklı modellerin bölgelerin
özelliklerine göre çeşitlendiğini göstermiştir. Bu modellerden bazıları
eklemeli (additive) iki dilliliği desteklerken bazıları eksiltici
(subtractive) tek dilliliğe neden olur (Baker, 2011). Araştırmacıların
çoğu bu durumu göz önünde bulundurarak iki dilli eğitim
programlarını, temel olarak eklemeli ve eksiltici programlar adı altında
tarif etmiştir. Yapılan tanımlara göre eksiltici programlar, baskın dilde
diğer adıyla çoğunluk dilinde (D2) tek dilli öğrenmeyi destekler. Bu tek
dili destekleyen yaklaşım azınlık dilinin (D1) çoğunluk dili ile yer
değiştirmesine ve bunun sonucu olarak kaybına neden olabilir. Örneğin
ikinci dilin öğretiminde hedef, ikinci dilde okur yazarlık düzeyine
ulaşmaksa ve ana diline yönelik hedefler programda yoksa burada
batırma /daldırma (bat ya da yüz) yaklaşımı benimsenmiştir. Tüm
eğitim programı öğrenciye yeni olan bir dilde (D2) sunulur.
Öğrencilerin anlamadıkları bir dilde eğitim almaktan başka şanslarının
olmadığı bu programda D1 pahasına D2 öğretilir. Bu yaklaşım, eksiltici
iki dilliliğe neden olur. Eksiltici iki dilli programlarda çoğunluk dili
(D2) azınlık dilini (D1) baskı altına alır, zayıflatır ve zaman içinde
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ortadan kalkmasına zemin hazırlar. Baker (2011)’a göre, eksiltici
programlarda iki dilli çocukların sistem içindeki varlığına rağmen,
öğretim programının iki dilliliği dışlaması söz konusudur. Bazı
programlarda D1’e öğretim süreçleri içinde kısa süreliğine yer verilse
de buradaki amaç, D1’in D2’nin öğrenilmesine kaynaklık etmesidir. Bu
tür kısa yollu geçiş programları da eksiltici iki dillilikle sonlanma
eğilimindedir. Eklemeli programlar bu durumun tersine D1’i D2 ile
birlikte okur-yazarlık seviyesinde geliştirmeyi destekler. Bu tür
programlar her iki dile birden uzun süreli olarak öğretim süreçlerinde
yer vererek çocukların var olan dil dağarcığına çoğunluk dilini ekler.
Baker (2011), iki dilli eğitimde ‘iki dili kullanan ve destekleyen bir
eğitim’ ile ‘ikinci dilde, genellikle azınlık çocuklarına verilen, görece
tek dilli eğitim’ sistemleri arasında bir ayrım yapılması gerektiğini
vurgulamış ve bu konunun önemle altını çizmiştir.
May (2008), eklemeli ve eksiltici programları kendi içinde üç
başlık altında sınıflandırmıştır: “geçişli” (transitional), “koruyucu”
(maintenance) ve “zenginleştirici” (enrichment) iki dilli eğitim modeli.
Bu üç modele ek olarak alan yazında “miras dil” (heritage) olarak
adlandırılan iki dilli eğitim modeli de bulunmaktadır. Haznedar (2021)
ise “içerik temelli dil eğitimi”, “Avrupa okulları” ve “uluslararası
okullar” başlığı altında var olan sınıflandırmaya yeni eklemelerde
bulunmuştur. Aşağıda dünya genelinde sıklıkla kullanılan iki dilli
eğitim modelleri ve özellikleri ile ilgili kısaca bilgi verilmiştir.
Geçişli (transitional) iki dilli eğitim modeli
İki dilliler için yetersiz iki dilli gelişim sunduğu düşünülen bu
modeller yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu modellerde
öğretim yoluyla geliştirilmiş iki dillilik hedeflenmez. Amerika’da sıkça
uygulanan geçişli (transitional) iki dilli eğitim modeli, “asimilasyoncu”
bir amaç gütmektedir. Bu eğitim modelinde öğrenciler D2’de yeterli
yetkinliğe ulaşana kadar, D1 diliyle eğitim almaktadır (Baker, 2011).
Bu süreçte de ikinci dil (D2), bir ders olarak öğretilir. ‘Geçit’ veya
‘köprüleme’ modeli olarak da anılan bu modelde D1 tamamen
kullanımdan kaldırılana kadar D2’de verilen eğitim kademeli olarak
arttırır. Bu modelde ana dili (D1), çoğunluk dilini ya da resmi dili (D2)
kazandırmada bir araç olarak görülür. Baker (2011)’a göre geçişli iki
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dilli eğitimin temel amacı, çocuğun azınlık dili olan ana dilinden
uzaklaştırılması ve baskın olan “çoğunluk” diline uyumun sağlanarak,
son hedef olan sosyo-kültürel asimilasyona zemin hazırlanmasıdır.
Geçişli eğitim modelleri, iki dilin birden eğitim ortamında kullanılarak
gelişmesinden yana değildir. Kimilerinde aşamalı bir geçiş söz konusu
olsa da hedef, tek dili güçlendirilmiş bireyler yetiştirmeye yöneliktir.
Bu yaklaşım, bireyin ait olduğu dil evrenini eğitim ortamından dışlar.
Geçişli iki dilli eğitim tipik olarak ana okulunda ya da ilk okulda
başlar. Öğrencinin ilk dili (D1) eğitim dili olarak kullanılır ancak amaç,
öğrencinin ana dili (D1) becerilerini geride bırakarak sadece ikinci
dildeki (D2) dilsel ve akademik başarılarını geliştirmektir. Bu tür
modeller, birkaç yıldan sonra öğrencilerin birinci dildeki (D1)
öğretimini durdurur. Geçişli eğitim programları iki dilli okur-yazarlıkla
sonlanamaz. Bu modellerin sonucu, tek dilli öğretim, öğrenme ve
genellikle çoğunluk dilinde (D2) öğretim ve öğrenmedir. Bu modelde
çeşitli program uygulamaları vardır. Bunlardan ‘kısa yol’ veya ‘erken
çıkış’ adıyla anılan uygulamalarda, okulun ilk yıllarında derslerin
öğretimine D1 ile başlanıp 2 ya da 3 yıllık bir süreçten sonra derslerin
öğretimine D2 ile devam edilir ve D1 aracılığıyla verilen öğretim
sonlandırılır. ‘Geç geçiş’ veya ‘geç çıkış’ adıyla anılan uygulamalarda
ise öğrenci, D1’de akademik olarak tamamen akıcı olduktan sonra D2
aracılığıyla öğretime geçilir.
Koruyucu (maintenance) iki dilli eğitim modeli
Koruyucu iki dilli programlar, D1’in korunmasıyla sınırlıdır ve
D1’in gelişmesini hedeflemez. Ancak geçişli programlarla
karşılaştırıldığında eklemeli ve yine güçlü olarak kabul edilir. Bu
modelde öğrencinin ana dili, kültürü ve kimliği program tarafından
onaylanmaktadır. Programda ilk yılların temel amacı D1’deki
yeterliliğin ve D1’i kullanarak akademik başarının sağlanmasıdır. Bu
tür bir program öğrenci için D1’de iyi bir akademik temel oluşturmayı
hedeflemektedir. Böylece ikinci dildeki (D2) okur-yazarlık
becerilerinin geliştirilmesine kolaylık sağlanmaktadır. Bu modelde
çocuklar D1’de örgün eğitim alırlar ve D2’de eğitime tamamen
batırılana kadar D1 becerileri geliştirilmeye devam eder. Baker
(2011)’ın iki dilli eğitimde dikkat çektiği konu, iki dilli eğitim
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modelinde, azınlık dilinin korunmasından ziyade geliştirilmesinin
tercih edilmesi gerektiğidir.
Zenginleştirici (enrichment) iki dilli eğitim modeli
Zenginleştirici iki dilli eğitim modellerinde, “iki dilli okuryazarlık” ve “iki kültürlülük” amaçlanır. Bu modellerin her biri iyi
yapılandırılmış sistemlerdir (Baker, 2011). Bu modelde D2 ile öğretime
başlandıktan sonra seçili tüm diller eğitim dilidir. D1 öğretimi
çoğunlukla bir ders olarak öğrencilerin D1’de akademik yetkinliğini
desteklemek amacıyla sürdürülür. Buna ayrıca ‘eklemeli iki dilli
eğitim’ adı da verilir çünkü bir veya daha fazla dil öğretim programında
araç dil olarak kullanılmasına rağmen D1’in yerini almamıştır.
Bu modelde yer alan “ikili dil/ çift dil” (Dual Language)
programı, aynı sınıfta eşit oranda azınlık/ göçmen (D1) ve resmi dile
(D2) sahip öğrencinin bulunduğu durumlarda, her iki dilin de eğitim
dili olarak kullanıldığı bir programdır. Bu program türü, D1 ve D2’de
dil girdisini dengelemeye çalışır. Örneğin öğretim programında dillerin
araç dil olarak kullanılmasında diller arasında eşitlik sağlar ve ders
içeriklerinin aktarılmasında her iki dilin de araç dil olarak
kullanılmasını mümkün kılar. Şartlar elverişli olduğunda ise sınıf
mevcudunun her iki dil konuşucularını eşit şekilde içermesini
sağlayarak akran öğretimine ve modellemesine olanak tanır. ABD’de
ve Kanada’da sıkça görülen bu programda öğrenciler arasında eşit
oranda bir dil dengesinin korunması gözetilir. Bununla amaçlanan, bu
dengenin herhangi bir dil lehine bozulup iki dilliliği ve ikili okuryazarlığı riske sokmamasıdır. Herhangi bir dilin baskın olması
ayrışmayı tetikler, bu nedenle bu okullara öğrenci seçimi önemlidir.
Eğer denge biri lehine bozulacaksa, bu durumda azınlık çocuklarının
sayıca fazla olması tercih edilir (Baker, 2011). Bu tür programlar bu
alanda en etkili programlar olarak ünlenmiştir.
Zenginleştirici iki dilli eğitim modelleri öğrencilere ikinci bir dil
aracılığıyla akademik yeterliliği öğretmeye odaklanır, bu sayede ikinci
dilde okuryazarlık elde edilebilir. Zenginleştirme programlarının
amacı, öğrenciler için iki dillilik ve iki dilli okuryazarlık ve ayrıca
toplulukta azınlık dilinin korunmasıdır. Zenginleştirici programlar,
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ulusal toplumlarda azınlık dilinin etkisini genişletmeye çalıştıkları için
hedefler dilsel olmaktan daha fazlasıdır. Zenginleştirme programları
kültürel çoğulculuğu ve kültürel grupların özerkliğini de amaçlar.
Miras dil modeli
Dünyadaki yaygın ifadesiyle “Miras Dil” (Heritage Language)
modeli, genel olarak hem koruyucu hem de zenginleştirici iki dilli
eğitim modelleriyle uyumlu bir model türüdür. Ayırt edici özelliği,
program amacının genellikle kaybolmakta veya varlığı tehlikede olan
dillerin kurtarılmasına yönelik olmasıdır. Bu modelde, iki dilli
okuryazarlığı geliştirmek amacıyla azınlık öğrencilerinin mirasçısı
oldukları ana dilleri öğretim dili olarak kullanılmaktadır. Çoğunluk
dilinin yanında, azınlık dilinin korunması ve geliştirilmesi hedeflenir.
Miras dil modelinde ders programının büyük bölümü çocuğun azınlık
dilinde (D1) verilmeye çalışılır. Çocuklar miras dil ilkokulundan mezun
olacak yaşa geldiklerinde genellikle miras dilde (D1) ve çoğunluk
dilinde (D2) iki dillidir ve iki dilde okuryazardır. Amerika, Meksika,
Kanada, Avusturalya, Japonya, Çin, İrlanda, Galler, Afrika ve Sovyet
sonrası ülkelerin de içinde bulunduğu birçok dünya ülkesinde
uygulanan bir modeldir. ABD’de yaygın olarak “koruyucu” ya da
“gelişimci koruyucu” eğitim modeli olarak da anılmaktadır (Baker,
2011).
Aşağıda yer alan tabloda karşılaştırılan program modelleri
çoğunlukla iki dilli öğrenenler (ana dili (D1) ile birlikte ikinci dil (D2)
öğrenen) için tasarlanmıştır. Bu modeller yaygın olarak iki dilli eğitim
modeli olarak kabul edilmekte ve azınlık ya da göçmen çocuklarının
yer aldığı bağlamlarda kullanılmaktadır.
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Model

Batırma

Amaç

(immersion) türü
Zenginleştirici

Eklemeli/ güçlü

Amaç iki dilli okuryazarlık olmakla birlikte azınlık
ya da göçmen dili ve kültürünün
çevre içinde genişletilmesidir.

Miras

Eklemeli/ güçlü

Amaç yerel bir dilin
canlandırılmasıdır.
Amaç
genellikle iki dillilik ve iki dilli
okur-yazarlıktır ancak yine de
miras dil öncelikli olabilir.

Koruyucu model

Eklemeli/

Amaç iki dillilik ve iki dilli
okur-yazarlıktır ancak kısıtlıdır.
Öğrencinin ana dili (D1)
korunur ve ikinci dili öğrenmede
bir temel olarak kullanılır fakat
D1 geliştirilmez. Öğrencilerin
kültürü ve kimliği kabul edilir.

orta derecede güçlü

Geçişli

Eksiltici/ zayıf

Amaç tek dilliliktir
ve öğrencinin ana dilinde
öğretim geçicidir çünkü
asıl amaç D1’i geride
bırakmak ve sadece D2’yi
kullanarak
öğretim
yapmaktır. Baskın kültür
ve kimlik kabul edilir.

İçerik temelli dil eğitimi modeli- CLIL
1995
yılında,
Avrupa’da
Avrupa
Komisyonunun
yönlendirmesiyle üç dilliliğin Avrupa eğitim sistemlerinin resmi hedefi
olması gerektiği açıklanmıştır. Bu açıklamadan sonra Avrupa
yurttaşları, zorunlu eğitim döneminde ana dillerine ek olarak iki dil
öğrenmeye özendirilmiştir ve bu kapsamda yabancı dil öğretiminde
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CLIL) yaklaşımının önemi vurgulanmıştır. İçerik temelli dil eğitimi
modelinde üç dillilik hedefi için birden çok dilde öğretim yapılması söz
konusudur. Bu modele göre dil öğretimi ile içerik öğretimi
bütünleştirilerek dil becerilerinin içerikle birlikte kazandırılması
hedeflenir (Lightbown ve Spada, 2006). İçerik temelli dil eğitimi
modeli Avrupa Birliği üye ülkelerinin çoğunda vardır. Bu modelin
Avrupa ülkelerindeki hedefleri ve uygulanış biçimleri ülkelerin politik
ya da yönetsel etkenlerine (birkaç resmi devlet dilinin varlığı, komşu
ülkelerle yapılan iş birliği anlaşmaları) ve nüfus yapısına bağlı olarak
değişiklik göstermektedir (Bican, 2019). Örneğin Birleşik Krallık’ın
İngiltere kısmında içerik temelli dil eğitimi modeliyle yabancı dillerin
öğretimine odaklanılmaktadır. Birleşik Krallık'ın Galler, Kuzey İrlanda
ve İskoçya bölgelerinde ise bu model aracılığıyla bir ya da daha çok
bölgesel ve/ veya azınlık dili öğretilmesi hedeflenir. Ancak Avrupa’da
yaygın olarak kullanılan bu modelin etkinliği tartışılmaktadır. Çünkü
her ne kadar bu modelde dil öğrenenlere daha fazla olanak sağlansa da
çoğunlukla yabancı dillerin öğretimine yönelik bir yaklaşım olarak
görülmektedir. Bu nedenle zayıf bir iki dilli eğitim modeli olarak
görülmektedir (Helot ve Cavalli, 2017). Bu modelin etkililiği üzerinde
araştırma yapan araştırmacılara göre modelin yöntem, yaklaşım ve
uygulamadaki çeşitliliğin fazla olması, hedef kitlesinin her yaşta, her
bağlamda ve her sosyo-ekonomik düzeydeki kişileri kapsıyor görünse
de herkes için etkili olmaması ve değerlendirilme zorlukları gibi
konular endişelere ve tartışmalara neden olmaktadır (Dalton- Puffer ve
diğ., 2010; Bruton, 2011; Cenoz ve diğ., 2014; Tabari ve diğ., 2018).
Alternatif bir yaklaşım olarak LAP
Yukarıda ele alınan iki dilli program modelleri birden çok dil
öğretiminin ders programı çerçevesinde ele alındığı yönlendirmeli
bağlamlara yöneliktir. Ancak çeşitli ülkelerde ya da aynı ülke içinde
farklı bölgelerde, öğretim programında birden çok dilin öğretilmesi
hedeflenmez ya da programda yer alan hedef diller içinde, okulda
öğrenim gören bazı öğrencilerin ana dilleri (D1) yoktur. Programda
öğretilen hedef diller arasında okulda öğrenim gören öğrencilerin ana
dilinin (D1) olmaması bu öğrencilerin ana dilinin gelişme olanağını
ortadan kaldırır. Örgün eğitimde mevcut olanakların bu durumdaki
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öğrencilerin ana dilini geliştirmek için elverişsiz olduğu durumlar için
Chumak-Horbatsch (2013) tarafından alternatif bir yaklaşım
önerilmiştir. Bu yaklaşım küçük çocukların dilsel, kişisel, sosyal,
psikolojik ve akademik taleplerine yanıt verecek sınıf içi uygulamalar
içerir. LAP (Linguistically Appropriate Practice -Dilbilimsel olarak
uygun uygulamalar) adı verilen bu yaklaşımda, farklı dil geçmişine
sahip göçmen çocukların ait olduğu dil ve kültür evreni sınıf ortamında
dışlanmaz, tam tersine saygı duyularak geliştirilmeye çalışılır. LAP’ın
hareket noktası, okula başlayan ve ana dilleri okul müfredatındaki
içeriklerin sunulduğu dil/ dillerden farklı olan çocukların “dil
geçmişlerinin farkında” olma ve onlara, okul içinde ana dillerine
yönelik dil desteği planlamadır. Bu dil desteği planlaması öğretmen
tarafından yapılır ve LAP için uygun ortam hazırlanır. Planlama yapan
öğretmenin çocukların ana dilini bilmesi gerekli değildir. Öğretmen,
aileler ile iş birliği içinde sınıfındaki göçmen ya da azınlık çocukların
ana dili gelişimini desteklemek için LAP çerçevesinde etkinlikler
planlar ve okuldaki diğer uygulayıcılar ile birlikte bu çocuklara ana dili
desteği sunmak için gerekli olanakları yaratarak ilgili çalışmaları
yürütür.
Chumak-Horbatsch,
Kanada
Toronto’da
Ryerson
Üniversitesinde küçük çocukların iki dilli öğrenmesi ve ana dilinin
önemi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Çocukların tek dilli sınıflarda
çeşitli olumsuzluklarla karşı karşıya kalmasına neden olan
uygulamalara karşı çıkan Chumak-Horbatsch, onlara destek olmak
amacıyla LAP’ı tasarlamıştır. İlgili alanda çalışan öğretmen ve
uzmanlara yönelik bir rehber özelliği taşıyan LAP, iki dilliliği
destekleyerek bu konuda ailelerle ortak çalışmalar yürütülmesinin
yollarını gösterir. LAP etkinlikleri, çocukların dilin dört alanında
(dinleme, konuşma, okuma, yazma/ medya okuryazarlığı) da
becerilerini geliştirmesine yardım eder. LAP etkinliklerine katılan
çocuklar diğer insanların nasıl konuştuğu, yaşadığı, şarkı söylediği,
yemek yediği, dua ettiği, yemek pişirdiği vb. konuları da keşfederler.
Bu tür etkinlikler, öğrencilerin yerel ve küresel toplum yaşamını
anlamalarına da destek sunar.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
21. yüzyılın dilsel taleplerini karşılama ve çok dilli ortamlardaki
karışık dil iletişimine hazırlanma konusunda ikinci dil edinimi/
öğrenimi alanı araştırmacılara, program tasarımcılarına ve ilgili
kimselere geniş bir bilgi kaynağı sunar. Son yıllarda iki dillilik ya da
çok dillilik alanında yapılan araştırmalar sonucunda, bu alanda birden
çok dil öğretilen bağlamlara yönelik yeni kavramsal çerçeveler,
modeller ve uygulamalar geliştirilmiştir. İki dilli ve çok dilli programlar
dünyanın her yerinde çeşitli ülkelerde uygulanmaktadır. Örneğin
Avusturalya, Kanada, ABD, Çin, Filipinler, Güney Afrika, Yeni
Zelanda gibi ülkelerde bu tür programlar yaygındır. Ancak birden çok
dilin öğretiminde politik gündemlere, benimsenen teorik yaklaşımlara,
dil/ dillere biçilen role, bölgesel, kültürel bağlamlara ve gerekli
kaynaklara göre geniş farklılıklar gösteren çok çeşitli programlardan
yararlanılmaktadır. Var olan programlar üzerine yapılan araştırmalar
hız kazandıkça bu farklılıklara yönelik yeni eğitimsel seçenekler, bu
seçenekleri uygulamaya koymak için etkili yöntemler ve bu yeniliklerin
öğrenciler için olası sonuçlarına ilişkin tahminler ortaya koyulmaktadır.
Bu programlarda başarı elde etmek çok sayıda etkene bağlı olduğu için
her durum ve şarta göre uyarlanabilecek ve hedefe ulaşmayı garanti
edebilecek ölçünlü (standart) iki ya da çok dilli öğretim programı
yoktur.
İki dilli eğitim alanında çalışma yürüten uzmanların çoğu, birden
çok dilin öğretiminde programda yer alan dillerin okuryazarlık
düzeyinde kazandırılmasının hedeflenmesini önermektedir. Bu öneri,
eklemeli iki dilli eğitim programlarında iyi uygulama örneklerinden
elde edilen olumlu göstergelerin bir sonucudur. Birden çok dilin
okuryazarlık düzeyinde öğretimini amaçlayan eklemeli programların
dil öğrenenlerin sosyal, kültürel ve akademik yönden başarılı olmasında
diğer iki dilli program modellerine göre daha etkili olduğu ifade
edilmektedir (Moodley, 2007; Lindholm-Leary, 2001; Peterson ve
Heywood, 2007; Thomas ve Collier, 2002; Cummins, 2015).
Örgün eğitimde ve çok dillilik çerçevesinde eklemeli iki dilli
eğitim yaklaşımlarının benimsenmesi, eğitim politikalarında ve
uygulamalarında köklü ve yapısal değişiklikler gerektirmektedir. Bu
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süreçte yer alan tüm aktörlerin (yetkili kişiler, araştırmacılar,
öğretmenler, okul yöneticileri, veliler ve ilgili paydaşlar) çok dilliliğin
prensipleri, iki dilli eğitim programlarının özellikleri, uygulama
biçimleri hakkında bilgi sahibi olması ve alandaki değişiklik ve
gelişmeleri takip etmesine ihtiyaç vardır. Bu gereksinimlerin
karşılanması iki dilli eğitim alanında tüm aktörlere yönelik özel
çalışmalar yapılması anlamına gelmektedir.
İki dilli eğitimin temel çerçevesini birden çok dilin birlikte
öğretildiği ve ders içeriklerinin her iki dilde sunulduğu öğretim
programları oluşturmaktadır. Bu temel çerçeve, iki dilli eğitimin
eklemeli modellerinde (miras, koruyucu ve zenginleştirici iki dilli
eğitim modelleri) uygulanan çerçeve ile ortak özellikler taşımaktadır.
Bu tür eklemeli modellerde iki dilli okuryazarlık ve iki kültürlülük
hedeflenmektedir. Ancak eklemeli iki dilli eğitim modellerindeki
uygulama biçimiyle çoğu Avrupa ülkesinde uygulanan içerik temelli dil
eğitimi modelinde uygulanan metodoloji karıştırılmamalıdır. Eklemeli
iki dilli eğitim modellerinde konu alanları sınırlı değildir. Ayrıca D1 ile
birlikte, D2’de okuryazarlık becerilerinin kazandırılması hedeflenir.
İçerik temelli dil eğitimi modelinde ise sadece bir ya da en çok iki temel
konu D2 aracılığıyla öğretilir. Üstelik bu modelde konu içeriğinin
anlaşılabilmesi, ileri düzeyde bir dil yeterliliği gerektirdiğinden model
öncesinde öğrencilere bir ya da iki yıl yoğunlaştırılmış D2 öğretimi
sunulmaktadır. İki dilli eğitimin eklemeli modellerinde ise erken
yaşlardan itibaren D1 ve D2’nin birlikte kazandırılmasına odaklanılır
ve hedef dillerin öğretiminde bir denge olması gözetilir. İçerik temelli
dil eğitimi modelinde ise konuların öğretiminde ağırlıklı olarak tek bir
dile (D1 ya da D2) yer verilir ve öğretimi hedeflenen ikinci dil, içeriğin
aktarılmasında belirli konularla sınırlandırılır. Bu nedenle içerik temelli
dil eğitimi modeli çoğunlukla yabancı dil öğretim hedefleriyle
uyumludur (Bican, 2019).
İki dilli eğitime ilişkin tartışmalar, çoğunlukla ana dilinin (D1)
öğretim programında ne zaman, ne kadar süreliğine yer alacağı ve hangi
rolde kullanılması gerektiği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu konuda
farklı görüşler vardır ve bu görüşlerden en göze çarpanı öğrencinin yaş
ve ana dili (D1) düzeyine göre planlama yapılmasıdır. Buna göre eğer
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iki dilli öğrenen ilk öğretimin başlamasıyla birlikte ikinci dili (D2) ders
dili olarak kullanılabilecek bir düzeye erişmişse okuryazarlık
eğitiminin her iki dilde birden kazandırılması ve dillerin ilk ve orta
kademede dengeli bir şekilde birlikte öğretimi önerilmektedir. Okul
öncesi dönemde ikinci dil öğretiminin olmadığı durumlarda ise ilk
öğretimin ilk yıllarından itibaren ikinci dil, öğretim programında yer
alan derslerin öğretiminde kullanılacak bir dil olarak değil başlı başına
bir ders olarak öğretilmelidir. Bu tür bağlamlarda ikinci dil ders dili
olarak kullanılabilecek yeterliliğe ulaşıncaya kadar, yaklaşık 2-3 yıllık
bir süreç boyunca, bu öğretimin sürdürülmesi önemlidir (Lightbown,
2008). Bu tarz bir öğretim programı çocukların bilişsel, psikolojik,
sosyal ve akademik gelişimlerine önemli katkılar sunabilir.
Doğru yapılandırılmış eklemeli iki dilli öğretim programları,
azınlık/ göçmen çocuklarının sınırlı iki dilli olma riskini azaltabileceği
gibi, dil becerilerini geliştirme yoluyla düşünme becerilerini ve
dolayısıyla okul derslerinde başarıyı da beraberinde getirebilecektir. İki
dilli program seçiminde önemli olan, ana dili ve ikinci dilde öğrenim
görmek yoluyla dil ve düşünme becerilerini üst seviyeye taşımaktır.
Tasarlanacak programlar ana dilinde günlük iletişim becerilerini (temel
kişilerarası iletişim becerileri) desteklememeli, akademik dil
becerilerini (bilişsel akademik dil yeterliliği) desteklemelidir. Nitekim
UNESCO (2003), ikinci dilin ya da dillerin edinimine/ öğrenimine
temel oluşturmak için çocukların ana dillerinde tam olarak okur-yazar
ve yüksek derecede yeterli olabilmelerinin desteklenmesi gerektiğine
dikkat çeker.
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AVUSTRALYA’DAKİ TÜRK SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARININ TÜRKÇE DİL VE KÜLTÜR
HAREKETLİLİĞİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
H. Merve ALTIPARMAK YILMAZ*
GİRİŞ
Bir dil, konuşulduğu ana saha dışında kaldığında onu yaşatacak
ve hareketliliği sağlayacak alanlara ihtiyaç duyar. Günümüzde bu
durum her ne kadar örgün eğitim süreciyle desteklenmeye çalışılsa da
dilin çok yönlü ve sosyal bir varlık olması, onun farklı alanlardaki
hareketliliğini zorunlu kılmaktadır.
Birey de yaşadığı sürece algıladığı dünyayı yorumlamaya
ihtiyaç duyar ve bunu genellikle dil ile yapar. Dil, bireyin dünyayı
anlamlandırma sürecinde onda aidiyet oluşturmakla birlikte bir kimlik
kazanmasına yardımcı olur. Bu da genellikle bireyin ana dili ile
sağlanır. Bugün pek çok ülkeye dağılmış Türk nüfusunun, bulundukları
baskın toplum içerisinde ana dili ve kültür hareketliliklerini sağlama
amacına yönelik faaliyet gösteren yasal oluşumlarla bir araya geldiği
bilinmektedir. Bu yasal oluşumlar, sivil toplum kuruluşlarıdır.
Günümüzde pek çok ülke, yönetiminde STK’lere de söz hakkı
tanıyarak bu oluşumları ciddiye almaktadır. STK’ler pek çok ülkenin
yerel yönetiminde oldukça etkin bir rol üstlenmektedir. Böylelikle
STK’lerin devletlerin karar ve eylem süreçlerinin de birer parçası haline
geldiği söylenebilir. Bu bağlamda ele alınan ülke Avustralya’dır.
Uzak bir coğrafya olmasına rağmen literatürde Avustralya’ya
ilişkin yapılan çalışmalar azımsanmayacak bir noktadadır. Genel olarak
eğitim, sosyoloji, coğrafya, ticaret, kamu, göç ve göçmenlik vb.
alanlarda yapılan çalışmalar dikkati çekmekle birlikte Avustralya’da
Türkler tarafından kurulup faaliyetine devam eden sivil toplum
kuruluşlarının dil ve kültür hareketliliğiyle ilişkilendirildiği bir
çalışmaya rastlanmamıştır.
*
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Sivil Toplum Kuruluşları
Bireyler kendi kendilerine aktif ve sorumlu bir vatandaş
olamazlar. Böyle olabilmek için her zaman bireylerin diğer bireylere
ihtiyaçları vardır. Birlik olunması durumunda bir şeyleri değiştirme
gücü elde edilebilir. Bireyler, gönüllü olarak bir araya gelip çevreyi ve
toplumu dönüştürücü bir etki oluşturabilirler. Bu durum da bir noktada
sivil toplumu oluşturur. Sivil toplumun güçlenmesi, aktif vatandaşlığın
gücünü de ortaya çıkarır (Keyman, 2004: 22).
Sivil toplum kavramı, devletle aile arasındaki kamusal alanda
faaliyet gösteren, özerk, gönüllülük esasına dayanan, çoğulcu bir
yapıya sahip olan ve birey-devlet arasındaki müzakere sürecini yürüten
sosyal yapılanmaların oluşturduğu bir alan olarak tanımlanabilir
(Aslan, 2010: 360).
TDK, sivil toplum kuruluşlarını; toplumdaki çeşitli sorunları
bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi
yapan, öneriler sunan her türlü birlik, olarak tanımlamaktadır.
Bugünkü sivil toplum kuruluşlarının tarihsel geçmişine
bakıldığında 1200-1300’lü yıllarda ortaya çıkan bir yapılanma olduğu
görülür. Bu yapı, halktan veya diğer bir deyişle alttan gelen ve
aristokrasiye karşı mücadele içinde olan, bununla birlikte dostlukla ve
dayanışmayla ilgili bir fikri yapı içinde olan oluşumları ifade
etmektedir. Adı henüz sivil toplum olarak anılmayan bu yapı, 1970’lere
kadar geri planda kalmış, bir referans noktası haline gelememiştir.
Dünya ölçeğinde bugünkü anladığımız şekline 1970’lerin ortasında
kavuşmuştur. 1980’lerden sonra ise (Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi
ile) hızla gelişim göstermiştir. Öyle ki dünya literatüründe 1980’lerde
sivil toplumla ilgili yazılmış pek çok kitap ve makale bulunmaktadır.
Önceleri sivil toplum, aristokrasiye karşı mücadele içinde olan bir
oluşumken 1990’lardan başlayıp 2000’li yıllara gelindiğinde ise devletsivil toplum karşıtlığından ziyade devlet-sivil toplum ilişkisinden
bahsedilebilir (Keyman, 2004: 2,5,6).
Türk toplumunda sivil toplum olgusuna, bu oluşumların
faaliyetlerine azami ölçüde önem verildiği bilinen Osmanlı
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Döneminden de önce rastlanmaktadır. Anadolu’da ortaya çıktığı
düşünülen Ahi Teşkilatının, Türk toplumunun sivil toplum
hareketlerinin atası olduğu söylenebilir. İktisadî, ticarî, meslekî, sosyal
ve siyasî yönden pek çok faaliyetle boy gösteren bir yapılanma olması,
Türklerdeki sivil toplum hareketlerinin tarihinin derinliğine işaret
etmektedir.
Uluslararası literatüre bakıldığında sivil toplum kuruluşlarına
ilişkin bir terminoloji sorunu göze çarpmaktadır. Bugün “sivil toplum
kuruluşu” kavramına ilişkin uluslararası anlamda kabul gören tek bir
terim ya da kavram bulunmamaktadır. STK†’ler için kullanılan çeşitli
terimlerden bazıları: Kâr gütmeyen kuruluşlar (non-profit
organizations), kâr gütmeyen sektör(non-profit-sector), kâr için
olmayan kuruluşlar (not for profit organizations), kâr için olmayan
sektör (not for profit sector), gönüllü kuruluşlar (voluntary
organizations),
hükümet
dışı
kuruluşlar
(non-govermental
organizations-NGO), Üçüncü sektör (Third Sector), bağımsız sektör
(independent sector), hayırsever yardım kuruluşları (charitable
organizations), vergiden muaf kuruluşlar (tax-exempt organizations)
olarak sıralanabilir. Bu kavramların pek çoğu, her bir oluşumun farklı
bir yönünün ve özelliğinin ön plana çıkarılmasıyla türetilmiştir (Uslu,
1999: 24). Her bir kavram, söz konusu oluşuma farklı bir nitelik
kazandırabilmektedir.
Bu
çeşitlilik
içerisinde
hangi
kavram/kavramların kullanılacağı ülkeden ülkeye değişiklik
göstermektedir. Avustralya hükümeti, bu kavramlardan birçoğunu
kullanmakla birlikte sıklıkla Hükümet/Devlet dışı Kuruluşlar( NonGovernmental Organisations) ve Kâr İçin Olmayan Kuruluşlar (Not For
Profit Organizations)
kavramlarıyla karşılaşılmaktadır. Ancak
kurumların yüklendikleri misyonlar doğrultusunda isimleri de farklılık
gösterebilmektedir.
STK’ler uluslararası tanınırlığı olan yasal oluşumlardır. Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. Maddesi, İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi 20. Maddesi, İnsan Hakları ve Temel Hürriyetlerin
Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 11. Maddesi, Medeni ve Siyasî
†

Çalışmanın bundan sonraki kısımlarında “sivil toplum kuruluşu” ifadesi için
“STK” kısaltması kullanılmıştır.
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Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 22. Maddesi gereğince
toplanma, toplantı kurma, toplantıya katılma, dernek kurma, derneğe
katılma gibi eylemler desteklenerek bu durum açıkça ortaya
konmaktadır.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 26. Maddesi gereğince
“Her şahsın öğrenim hakkı vardır.” Ayrıca “Öğretim insan şahsiyetinin
tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının
kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din
grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve
Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını
geliştirmelidir.” ifadesiyle eğitim ve öğretime vurgu yapılmıştır.
Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesinin 14. Maddesiyle de yine
eğitim öğretim haklarına vurgu yapılmış ayrıca “Demokratik ilkelere ve
ailelerin çocuklarının kendi dini, felsefi ve eğitim konusundaki
inançlarına uygun olarak eğitim ve öğretim görmelerini sağlama
hakkına saygı gösterilerek eğitim kurumları tesis etme özgürlüğüne, bu
özgürlük ve hakkın kullanılmasına ilişkin ulusal mevzuata uygun olarak
saygı gösterilmelidir.” şeklindeki ifadeyle yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın eğitim öğretim konusundaki hakları sabitlenmiştir.
Ancak Avustralya’daki durum biraz daha farklı seyretmektedir.
Avustralya, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kabul etmeyen tek
Batılı devlettir. Son dönemlerde insan hakları beyannamesinden yoksun
olmasının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte 2010 yılında İnsan
Hakları Parlamento İncelemesi Yasa Tasarısı hazırlanmış ve 2011
yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak bu tasarılar, insan hakları
savunucularının birçoğu tarafından rağbet görmemiş ve insan hakları
beyannamesinin çerçevesinden uzak olduğu konusunda görüşler
belirtilmiştir. Avustralya’nın, insan hakları ifadesini açıkça kullanmasa
da insan haklarını koruyan birçok hukuki ve siyasi mekanizmaya sahip
olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda Avustralya, Avustralya Hükümeti
(Victoria) ve Avustralya Bölgesi (Avustralya Başkent Bölgesi) olmak
üzere iki adet kendi insan hakları bildirgelerine sahip bir ülke olarak
bilinmektedir (Kinley ve Ernst, 2012).
STK ve devlet ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi,
toplumun her tabakasına olumlu yönde etki etmektedir. Topluma
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hizmet sunan yapılar olarak bilinen STK’ler, devletle bir yandan iş
birliği içindeyken bir yandan çatışma ve baskıya dönüşebilen bir ilişki
içerisinde olabilmektedir. Ancak her ne olursa olsun STK’lerin
toplumun isteklerinin ve beklentilerinin yerini bulmasında, demokratik
sürecin etkili bir şekilde işlemesinde, toplumda güven düzeyini
artırmada, farklı insanların bir araya gelerek ortak bir amaca hizmet
etmesinde önemli rol oynayan kurumlardır (Kalkınma Bakanlığı, 2018:
2-16).
Toplumsal olaylar karşısında birlik olarak ses getirmek,
farkındalık oluşturmak ve yaptırım gücüne sahip olmak adına
STK’lerin rolü oldukça büyüktür. Örneğin; Avustralya’daki 51 STK,
işbirliği içinde hareket ederek Türkiye’nin Suriye’den kaynaklanan
güvenlik endişesini vurgulayan, Suriye krizine karşı uluslararası
anlamda hem hukuken hem de siyasî olarak bir yaptırımda bulunulması
gerektiği konusunda Avustralya hükümetini harekete geçmeye çağıran
ortak bir bildiri yayımlamışlardır (AA, 2020). Ayrıca Avustralya’nın
Yeni Güney Galler Eyalet Parlamentosu’nun Yasama Konseyi
tarafından 1 Mayıs 2013 tarihinde “Asuri, Ermeni ve Rum Soykırımı”
başlıklı bir yazının kabul edilmesiyle birlikte Türk tarafı derinden
yaralanmış, bu anlamda daha fazla ses getirebilmek ve güçlü bir lobi
oluşturmak adına çalışmalar başlatılmıştır. Türklerin sorunlarını daha
rahat görüşebilmek, tek ses olmak, parlamentoda etkili olabilme
fikirleri defalarca gündeme gelmiş olsa da bu anlamdaki en büyük adım
Avustralya Türk Birliği’nin (Australian Turkic Alliance) kurulmasıyla
atılmıştır. Henüz bu oluşum da tüm Türk derneklerinin tek bir çatı
altında toplanmasında yeterli olmasa da büyük ses getirmiştir.
Günümüzde STK’ler kültür, sanat, spor, eğitim, sağlık, ticaret, din,
yardımlaşma gibi pek çok alanda faaliyet göstermektedir.
Tablo 1. STK’lerin alanlara göre sınıflandırılması
Alan
1

Kültür ve rekreasyon

2

Eğitim ve araştırma

3

Sağlık
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4

Sosyal hizmetler

5

Çevre

6

Kalkınma, Konut

7

Yurttaşlık, Savunuculuk

8

Hayırseverlik

9

Uluslararası çalışmalar

10

İş ve meslekler

11

Diğerleri

(Salamon&Anheier, 1996: 10)
STK’lere ilişkin bu sınıflandırmaya yurt dışında yaşayan Türk
vatandaşları tarafından rağbet edilen ve önemli faaliyetler içerisinde
bulunan “Din” alanını da eklemek mümkündür.
Avustralya’daki Türk Dernekleri ve Eğitim
Dünya üzerindeki birçok kıtaya (Asya, Avrupa, Afrika ve
Amerika) yayılmış olan Türk dilinin ulaştığı 5. kıtanın Avustralya
olduğu bilinmektedir. Yurt dışında yaşayan yaklaşık 6.5 milyonluk
Türk diasporasının 4. nesline ulaştığı ülkelerden biri olan Avustralya’da
Australian Bureau Statistics (ABS) 2016 nüfus sayımı verilerine göre
Türk nüfusu 72.968’dir. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığının verilerine göre ise Avustralya’da şu an 115 bin civarında
Türk yaşamaktadır.
Sivil toplum kavramının içerisinde barındırdığı dinamikler
oldukça çeşitlidir. Yurt dışında yaşayan Türkler için sivil toplum
oluşumu içerisinde kendi yer bulan alanlardan biri de eğitimdir. Eğitim,
evrensel bir haktır. Ancak bu hakkın söz konusu ülkelerin yasaları
doğrultusunda elde ediliş biçimleri farklıdır. Bu bağlamda baskın
toplum içerisindeki azınlık grupların eğitim-öğretim haklarının elde
edilmesinde devletlerin ilişkili kurumlarıyla sağlanacak müzakere
süreçlerinde STK’lerin etkisi küçümsenmeyecek boyuttadır.
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Ulusal veya Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup Olan
Kişilerin Haklarına Dair Bildiri ile azınlıklara mensup kişilere kendi
kültürünü yaşama hakkı, kendi dilini kullanma hakkı, üyesi bulunduğu
azınlıklarla ilgili karar alma mekanizmalarına katılma hakkı, dernek
kurma ve bunları denetleme hakkı, başka ülkelerde yaşayan aynı
grubun diğer bireyleri ile barışçıl ilişkiler kurma hakkı tanınmıştır.
Sözleşme’nin 4. Maddesi azınlıkların ana dillerini öğrenme ve ana
dillerinde eğitim almaları; azınlıkların gelenek, tarih ve kültürlerini
geliştirmesi için gerekli şartların oluşturulmasını kapsar. STK’ler de
hem Birleşmiş Milletlerin hem de azınlık haklarına yönelik bu
bildirgelerde belirtilen maddelerin etkili bir şekilde uygulanmasına
katkıda bulunurken ihlal durumlarında da Birleşmiş Milletler insan
hakları mekanizmalarıyla iletişime geçerek etkin bir rol üstlenebilirler.
Eğitim ve kültürel konularda Türk toplumunu ortak noktada
buluşturup bilgilenmelerini sağlayacak en önemli oluşumlar, yurt
dışında Türkler tarafından faaliyet gösteren STK’lerdir. Toplumun
baskın toplum içerisinde kendine bir yer edinmesi konusunda da
STK’lere önemli görevler düşmektedir. STK’lerin “hizmet sunucu rolü,
öncü rolü, değer koruma rolü ve savunuculuk rolü (Kalkınma
Bakanlığı,2018:6-7)” gibi işlevleri bu görevleri açıkça ortaya koymakta
ve özellikle kendi ülkesi dışında yaşayan azınlık gruplarının haklarının
korunmasında ve faaliyet alanlarının genişlemesinde STK’lerin
önemini ortaya çıkarmaktadır. Avustralya’da Türk STK’lerin desteğine
ihtiyaç duyan alanlardan biri de eğitimdir.
Avustralya, ABS’nin 2021 yılında güncellediği istatistiklere
göre 25 milyonu geçen nüfusuyla bugün 270’ten fazla kültürel ve etnik
gruba ev sahipliği yapan çok kültürlü yapıya sahip bir ülkedir. Bununla
birlikte Avustralya Topluluk Dilleri (CLA)’nin güncel verilerine göre,
6 milyon insan tarafından evlerde 300’den fazla dil konuşulmaktadır.
Bu diller içerisinde en çok konuşulanları: Mandarin (Çincenin bir
lehçesi), Arapça, Kantonca (Çincenin bir lehçesi), Vietnamca ve
İtalyanca’dır. Türkçe, bu sıralamada epey gerilerde kalmakla birlikte
2016 nüfus sayımına göre tüm Avustralya’da 58,356 konuşuru bulunan
bir dil olarak kayıtlara geçmiştir. 2021’de yapılan güncel nüfus
sayımındaki Türkçe konuşuru sayısı henüz belli değildir. Türkçenin de
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aralarında bulunduğu topluluk dillerine yönelik eğitimin durumu, nüfus
sayımları sırasında ASCL’de yer alan dil sınıflandırmalarından “evde
konuşulan diller”e ilişkin istatistikler dikkate alınarak belirlenmektedir.
Bu nedenle Türk nüfusun evde konuştukları dili Türkçe olarak
belirtmeleri önem arz etmektedir.
Avustralya’da eğitim hem devlet hem de özel okullar tarafından
verilmektedir. Federal parlementer bir yönetim sistemine sahip olan
ülkede eğitim; eyalet ve bölge hükümetleri aracılığıyla Avustralya
Federal Hükümeti’nin sorumluluğundadır (The Australian Education
System, s.7)
Avustralya eğitim
yapılandırılmıştır:

sistemi

genel

olarak

dört

grupta

1- İlkokul
(Primary
school):
İçerisinde
kindergarten/preparatory/preschool adı verilen okul öncesi
dönemde dahil olmak üzere 6. veya 7. sınıfa kadar devam eden
dönemi kapsamaktadır.
2- Ortaokul I. Kademe (Secondary School): 7. Veya 8. Sınıftan
10. Sınıfa kadar olan dönemi kapsamaktadır.
3- Ortaokul II. Kademe (Senior Secondary/High School): 11. ve
12. Sınıfları kapsamaktadır. Zorunlu eğitim sürecine dahil
değildir.
4- Yükseköğretim (Tertiary Education): Yükseköğrenimi ve
mesleki eğitim dönemini kapsamaktadır. Zorunlu eğitim süresi
10 yıldır. Öğrenciler, 10. sınıftan sonra isteğe bağlı olarak
eğitimlerini devam ettirebilirler. (The Australian Education
System, s.5)
Anaokulundan 12. Sınıfa kadar tüm okullarda ortak olan ulusal
müfredat çalışmalarından bu müfredatların oluşturulmasından ve
geliştirilmesinden sorumlu olan birim Australian Curriculum
Assessment and Reporting Authority Act (ACARA) adlı ulusal bir
komisyondur. Tüm ülke, 2008 yılında bu ulusal müfredatı kabul etmiş
ve uygulamaya başlamıştır.
Avustralya Ulusal Müfredatının “Diller” bölümünde dil
öğrenenler, bir dili ikinci dil olarak öğrenenler (Second Language
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Learners), geçmişten tanışık oldukları dili öğrenenler (Background
Language Learners) ve ilk dil olarak öğrenenler (First Language
Learners) olmak üzere üç grupta ele alınmaktadır. İkinci ve üçüncü
grupta yer alanların öğrendikleri dile ilişkin bir bağları ve birikimleri
vardır. İlk gruptaki dil ise öğrenci için yeni bir dildir. Bu dil onun ilk
konuştuğu dil veya evde konuştuğu dil değildir. Dil öğrenimi, farklı
giriş noktalarıyla ve iki dizi halinde sunulmaktadır. Örneğin, temel
eğitimden 10. yıla kadar ve 7. yıldan 10. yıla kadar olmak üzere dil
öğrenimine iki farklı giriş noktası bulunmakta ve eğitim iki yıllık
seviyeler halinde sunulmaktadır (ACARA, 2022: 3-4).
Müfredat kapsamında ele alınan başlıca diller: Arapça,
Avustralya işaret dili, Çince, Fransızca, Almanca, Hintçe,
Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Modern Yunanca,
İspanyolca, Türkçe, Vietnamca, Abojin ve Torres Strait Ada Dilleri,
Klasik Yunanca ve Latince’dir. Türkçenin söz konusu bölgede bulunan
bir devlet okulunun müfredatında yer alamadığı durumlarda bu eğitim
farklı oluşumlar aracılığıyla da verilebilmektedir.
Çocukların ve gençlerin kendi topluluklarının dillerini
öğrenmeleri, kültürlerini anlamaları ve nesiller arası iletişim ve
etkileşimin devam etmesi amacıyla topluluk dilleri okulları
kurulmaktadır. Bu okulların kurulmasına çeşitli STK’ler aracılık
etmektedir. Topluluk dilleri okulları, okul saatleri dışında genellikle
Cuma okul sonrası, cumartesi ve pazar günleri faaliyet gösteren dil
okullarıdır. Yerel hükümetler tarafından finanse edilmekle birlikte
yönetimi ebeveynlere ve topluluk liderlerine aittir (Community
Languages Schools, 2022). Ulusal Topluluk Dil Okulları (National
Community Language School) 2020 yılı verilerine göre toplamda
yaklaşık 783 topluluk dil okullarında 93’ten fazla dil öğretilmiştir
(Community Languages Australia, 2021: 28).
Görüldüğü gibi Türkçe dersleri, Avustralya’da hem İngilizce
dışında bir seçmeli yabancı dil olarak (devlet okullarında) hem de
topluluk dili olarak gönüllü öğrencilerin katılımıyla hafta sonları
(dernekler veya okul aile birliklerinin öncülüğünde) yapılabilmektedir.
Türkçe derslerinin, devlet okullarında ya da topluluk dili olarak
öğretilmesindeki en önemli koşul taleptir. Ancak talep de tek başına
543

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

yeterli olmamakta, yapılan nüfus sayımlarında Avustralya’da yaşayan
farklı toplulukların dillerini konuşma (evde, kendi sosyal ortamlarında)
durumlarına ilişkin istatistiklerin de kayda değer bir düzeyde olması
beklenmektedir. Bu nedenle Avustralya’da geniş bir kitleyi oluşturan
Asya coğrafyasının topluluklarının dilleri, devlet okullarında İngilizce
dışında öğretilen diller kapsamında kendilerine önemli bir yer
edinmişlerdir.
Avustralya’da STK çatısında yer alan dernekler eğitim ve
kültürel etkinliklerini gerçekleştirebilme hakkına sahiptir. Hatta bu
haklar, yerel yönetimin sunduğu çeşitli fonlarla da desteklenmektedir.
Ancak Türk dernek yöneticileri tarafından bu noktada bazı sıkıntıların
yaşandığı belirtilmiş, özellikle ciddi bir maliyet ve emek gerektiren dil
eğitimi (Türkçe) konusundaki desteklerin yetersiz kaldığı, bu noktada
velilerin devreye girdiği ve Türk toplumunun ağırlıklı olarak kendi
maddi imkanlarıyla bu dersleri sürdürdükleri dile getirilmiştir.
Avustralya’da Türkiye’den göç etmiş Türklerin kurduğu ve şu an
faaliyet gösteren pek çok STK bulunmaktadır. Türkiye’nin yanı sıra
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve diğer Türkî
Cumhuriyetlerden gidenler tarafından kurulmuş olan pek çok STK
faaliyet göstermektedir.
Tablo 2. Avustralya’daki yerleşik Türk sivil toplum kuruluşları
Eyalet

STK

Viktorya (Victoria)

Avustralya
(Melburn)
Avustralya
(Melburn)

Denizlililer
Türk

Kültür

Toplam
sayı
Cemiyeti
Platformu

Avustralya Türk Derneği (Melburn)
Avustralya
(Melburn)

Türk

Dostluk

Derneği

Avustralya Türk Enstitüsü (Melburn)
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Avustralya Türk İş Konseyi (Melburn)
Avustralya Türk Üniversite Öğrencileri
Derneği (Melburn)
Avustralya Türk Sanayiciler ve İşadamları
Derneği (Melburn)
Avustralya
(Melburn)

Milli

Görüş

Teşkilatları

Broadmeadows Türk-İslam ve Kültür
Merkezi (Melburn)
Broadmeadows Türk Yaşlılar Derneği
(Melburn)
Friends of Galipoli (Melburn)
Goulburn Valley Türk-İslam ve Kültür
Cemiyeti (Shepperton)
Hume City (Anadoluspor) Futbol Klübü
(Melburn)
Keysborough Türk-İslam
Merkezi (Melburn)

ve

Kültür

Kırşehirliler Kültür ve Dayanışma Derneği
(Melburn)
Kingston Türk Dostlar Birliği (Melburn)
Mildura Türk-İslam Cemiyeti (Mildura)
Moreland Türk Derneği (Melburn)
Moreland Eagles Futbol Klübü (Melburn)
Muharip Gaziler Derneği (RSL)- Türk
Şubesi (Melburn)
Müstakil Sanayici ve İşadamları DerneğiMelburn Şubesi (Melburn)
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Thomastown Türk Eğitim ve İslam
Cemiyeti (Melburn)
Osmanlı Köyü Yaşlılar Bakımevi Derneği
(Melburn)
Samsun Cenaze ve Yardımlaşma Derneği
(Melburn)
Sunraysia Çağdaş Alevi Kültür Merkezi
(Mildura)
Viktorya Türkçe Öğretmenleri Derneği
(Melburn)
Viktorya Türk Karadeniz Kültür Derneği
(Melburn)
Avustralya Batı Trakya Türkleri Derneği
(Melburn)
Avustralya Bulgaristan Türkleri Derneği
(Melburn)
Kıbrıs Türk-İslam Derneği / Sunshine
Camii (Melburn)
Kıbrıs Türk Kadınlar Kulübü (Melburn)
Viktorya Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti
(Melburn)

Yeni Güney Galler
(New South Wales)

Viktorya Kıbrıs Türk Mücahitler Birliği
(Melburn)
Avustralya Türkiye Dayanışma Birliği
(Sidney)
Cumberland Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi (Sidney)
Gelibolu Türk Kültür Vakfı (Sidney)
546

Prof. Dr. Necati DEMİR’e Anı Kitabı

Avustralya Türk Ortak İttifakı (Sidney)
Türk Dayanışma Derneği (Sidney)
Avustralya Alevi Kültür Derneği (Sidney)
Avustralya
(Sidney)

Atatürk

Kültür

Merkezi

Türk Eğitim ve Kültür Derneği (Sidney)
Association of Australian Turkish
Women’s Helping Hand (Sidney)
Karadeniz Türk Folklor ve Dostluk
Cemiyeti (Sidney)
Newcastle Cami Derneği (Newcastle)
Redfern İslam Derneği (Sidney)
Batı Sidney Türk İslam Kültür Merkezi
(Sidney)
Bonnyrigg Türk İslam Kültür Derneği
(Sidney)
Sidney Türk İslam Kültür Camii Derneği
(Sidney)
Turkish Islamic Funeral Service (Sidney)
Illawarra Islam Cemiyeti (Wollongong)
Avustralya
(Sidney)

Türk

Müziği

Topluluğu

Auburn Türk Futbol Klubü (Sidney)
Avustralya Milli Görüş Teşkilatı Şubesi
(Sidney)
MUSİAD Sidney Şubesi (Sidney)
Muharip Gaziler Derneği Bayanlar Grubu
- Türk Şubesi (Sidney)
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Supreme Islamic Council of Halal Meat in
Australia (SICMA) (Sidney)
Milli Görüş Teşkilatı Gençlik Şubesi
(Sidney)
Genç MUSİAD (Sidney)
Üniversitelerarası Türk Öğrenci Derneği
(Sidney)
NSW Üniversitesi
(Sidney)

Öğrenci

Derneği

Humanity For All (Sidney)
Holroyd Türk Cemiyeti (Sidney)
Türk Gençlik Kuruluşu (Sidney)
İrfan Koleji (Sidney)
Türkish Medya (Sidney)
Turkiyenin Sesi Radyosu (Sidney)
International Maarif School (Sidney)
CHP Yurtdışı Birlikleri
Temsilcisi (Sidney)

Avustralya

Sadaqa Yardım Fonu (Sidney)
Australian Turkish Professionals Society
(ATPS) (Sidney)
Austolian Gençlik Birliği (Sidney)
NSW Türk Kuruluşları Konseyi (Sidney)
Turkish Biz Network (Sidney)
Avustralya Türk Engelliler ve Emekliler
Derneği (Sidney)
Koprü Kültür ve Sanat Merkezi (Sidney)
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Avustralya Kuzey Kıbrıs Dostluk Derneği
(Sidney)
Kuzey Kıbrıs Türk Derneği (Sidney)
Azerbaycan Derneği (Sidney)
Avustralya Azerbaycan Birliği (Sidney)
Sidney Kuzey Kıbrıs Gençlik Derneği
(Sidney)
Avustralya Kıbrıs
Platformu (Sidney)

Türk

Gönüllüleri

Queensland

Türk Azerbaycan Avustralya Dostluk
Birliği (Sidney)
Bundaberg Türk İslam Derneği

4

Brisbane Türk İslam Cemiyeti
Avustralya Türk Birliği Queensland

Güney Avustralya

Batı
Avustralya

Brisbane Türk Kadınlar Birliği

Canning Türk İslam Cemiyeti (Perth, WA)
Türk Kültür Evi (Perth, WA)

2

Avustralya İslam Cemiyeti (Adelaide, SA)

4

Adalaide Türk-İslam ve Kültür Cemiyeti
(Adelaide, SA)
Güney
Avustralya
(Adelaide, SA)

Türk

Derneği

Renmark Türk İslam Cemiyeti (Renmark,
SA)
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Toplam

93

(Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığı, 2022)
Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığı
(APGY) 2022 verileri doğrultusunda Avustralya’daki Türk STK’lerin
eğitim, kültür, spor, sanat, din, sosyal hizmetler, yardımlaşma,
dayanışma, meslek grupları, yurttaşlık vb. alanlarda faaliyet gösterdiği
görülmektedir. Söz konusu STK’ler içerisinde derneklerin, derneklerin
de Salamon&Anheier (1996)’in sınıflandırmasına göre kültür ve
rekreasyon alanlarında yoğunlaştığı göze çarpmaktadır. Bu bağlamda
Türkçe dil ve kültür hareketliliğinin sağlanmasında örgün eğitim
yoluyla sunulan Türkçe derslerinin dışında bu dernek ve vakıflara
önemli görevler düşmektedir.
Dernekler gerek akademik gerekse kültürel anlamda pek çok
etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Dernekler bünyesinde
gerçekleştirilen Türkçe dil derslerinin yanı sıra, sanat (tiyatro, resim),
dans (halk oyunları, modern danslar), müzik (çeşitli enstrüman
kursları), spor (jimnastik, futbol, yüzme), konserler, festivaller, dini
etkinlikler vb. pek çok faaliyet, Türk toplumu arasındaki dayanışmaya
katkı sağladığı gibi sınırlı bir çevrede sıkışıp kalan Türkçenin kullanım
alanlarını da genişletmektedir. Dil kullanım alanları genişledikçe
eğitimin ve bilginin paylaşım sahası da genişlemekte, bu yönüyle de
derneklerin eğitime olan katkısı ortaya çıkmaktadır.
Yurt dışında yaşayan Türk çocukları, Türkçe ve Türk kültürüne
ilişkin en önemli birikimlerini örgün eğitim aracılığıyla elde etme
imkanı bulurken aynı zamanda ilerleyen yıllarda içinde bulundukları
toplumda faaliyet gösteren STK’ler sayesinde bu birikime yenilerini
ekleme veya var olanı devam ettirebilme imkanı bulabilmektedirler.
Altıparmak Yılmaz (2020) Sidney’de yaşayan Türkler üzerine
yaptığı doktora tez çalışmasında katılımcıların Türkçe konuşan arkadaş
ve akrabalarla görüştükleri mekana ilişkin olarak ebeveynlerin de
çocuklarının da arkadaş çevreleriyle görüştükleri mekanlardan birinin
dernekler olduğu, bununla birlikte Türk dernek ve vakıfların
düzenlediği Türkçe etkinliklere katılan az da olsa bir Türk topluluğunun
bulunduğu, bu etkinliklerin de genellikle millî bayram kutlamaları ve
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festivallerle sınırlı kaldığı‡ bulgulanmıştır. Ayrıca Türkçenin
kullanımına yönelik faaliyet gösteren herhangi bir kurum, kuruluşun
bulunup bulunmadığına yönelik belirtilen görüşler§ doğrultusunda;
Türk Kültür Evi, Australian Folklor, Turkish-Kurdish Derneği,
Avustralya Türk Kültür Platformu, Eğitim ve Kültür Vakfı, Atatürkçü
Düşünce Derneği, Türk Dayanışma Derneği, Milli Görüş Teşkilatı,
Atatürk Kültür Merkezi, Türk Kültür Ocağı Derneği (sonradan
kapatıldığı belirtilmiş) gibi dernek ve vakıf isimlerinden **
bahsedilmiştir. Bununla birlikte Türk derneklerinin en fazla bilinen
faaliyetlerinden biri Türkçe dil dersleridir. Yine aynı araştırmanın
bulgularına göre, öğretmenlerin %90’ı Türkçeye yönelik faaliyet
gösteren bir dernek, kurum, kuruluş vb. bildiğini, bu derneklerin Türkçe
dil dersleri verilmesi dışında müzik, sanat, spor, yardımlaşma gibi
alanlarda†† aktif olduklarını belirtmişlerdir. Bu oranın, ders verdikleri

‡

Ebeveyn 7 “Türk festivalleri oluyor burada. Onlara götürdüm. Millî bayram
kutlamalarına katıldık.”
Ebeveyn 8 “23 Nisan kutlamalarına Türk etkinliklerine, festivallere
götürdüm.”
Ebeveyn 24 “Millî bayram kutlamalarına, yiyecek içecek festivallerine
katılıyoruz.”
§

Ebeveyn 11 “Türk Kültür Evi’ni biliyorum. Bunun dışında üniversiteli Türk
gençlerinin kurduğu dernekler var. Onlara maddi yardımda bulunuyorum.
Sponsor oluyorum.”
**

Belirtilen dernek ve vakıf isimlerinde kişilerin beyanı olduğu gibi
nakledilmiş isimlerde düzeltmeye gidilmemiştir.
††
Öğretmen 3 “Müzik kursları, enstrüman kursları, folklor kursları, tiyatro
çalışmaları, milli bayram kutlamaları, gösterileri ayrıca kültür festivalleri
düzenleyen pek çok dernek, kurum, kuruluş var. İlkokul çağından yetişkinlere
kadar oluyor bu faaliyetler. Futbol kulüpleri de var. Son zamanlarda o da
çoğaldı. Tekvando, karate kursları var Türklere ait. Bunların hepsi ihtiyaçtan
doğdu.”
Öğretmen 9 “Atatürk Kültür Merkezi var demiştim. Bu okul da bu merkez
aracılığıyla kuruldu zaten. Bunun dışında Türk toplumuna konferanslar da
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öğrencileri ve onların ebeveynlerini yönlendirebilmeleri, Türkçenin
kullanımı ve yaşatılması bakımından köprü olmaları adına önemli
olduğu düşünülmektedir. Söz konusu yapılanmaların, dilin aile içindeki
sınırlı kullanımından kurtulup topluluk içerisinde kullanılarak daha
zengin bir Türkçe için teşvik edici olması adına önemlidir.
Sidney’de eğitim, din, ticaret, spor, sosyal hizmet vb. amaçlı
pek çok dernek bulunmasına rağmen katılımcıların bu derneklere üye
olma oranları oldukça düşüktür. Üye olanlar ise dernek etkinliklerinden
habersiz ya da bu etkinliklere ilgisiz olduklarını beyan etmişlerdir ‡‡.
Son olarak da Sidney’deki Türk derneklerinin farklı misyonlarının,
farklı sosyal ve siyasî yapılarının onların tek bir çatı altında
toplanmasında ciddi bir sorun oluşturduğu, söz konusu oluşumların bu
bölgedeki Türk toplumunu Türk dili ve kültürü çatısı altında
birleştirmek yerine faaliyetlerine ayrı platformlarda devam etmelerine
neden olduğu belirtilmiştir§§ (Altıparmak Yılmaz, 2020: 65).

veriyoruz. Yetişkinlere yönelik sosyal konferanslar veriyoruz. Yaşlılarımız için
onları da alıp gezilere götürüyoruz.”
Öğretmen 10 “Bazı Türk dernekleri gerçekten aktif çalışmalar yapıyor.
Türkçe kursları açılıyor, milli bayram kutlamaları, bu bayramlarda etkinlikler
yapılıyor. Enstrüman kursları verenler var. Tiyatro etkinlikleri yapılıyor.
Birkaç dernek birleşip sponsor destekleriyle Türkiye’den sanatçılar
çağrılabiliyor, konserler veriliyor. Halk oyunları kursları verenler var.”
‡‡

Ebeveyn 3 “Üye olduğum bir dernek yok ancak Türkçe din sohbetleri
yapıyoruz.”
Ebeveyn 11 “Bir yerlere üyeyim evet ama ne yapıldığından haberim yok.”
Dernek yöneticisi(Sidney)“Genç nüfusu buraya çekmek biraz zor. İlgilerini
çekmiyor. Gençlerin katılımı az.”
§§
Ebeveyn 31 “Türkçe faaliyetleri olan bildiğim bir dernek yok ama şunu
söylemeliyim ki farklı farklı dini içerikli dernekler çok fazla. Dini ayrıştırmaya
sebep oluyor bu durum. Türk ve Türkçe üzerine herkesi toplayacak,
birleştirecek ve ayrıştırıcı olmayacak bir dernek yok. İlla bir ideolojiye
dönüyor bu gruplar. Biri, bir diğerine ters düşüyor illa.”
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Sonuç ve Öneriler
STK’ler hem ulusal hem de uluslararası boyutta tanınırlığı olan,
ekonomik ve sosyal birer güçtürler. Bu bağlamda eğitim hakkının
gündeme gelmesi, bu hakkın sürdürülmesi, mevcut eğitimin kalitesinin
arttırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanmasında STK’lere önemli
görevler düşmektedir.
Dilin kültürel boyutunun dikte edilerek kazandırılması doğru
olmamakla birlikte etkili de değildir. Türk dili, kültürü, kimliği ve
davranış kalıplarına ilişkin pek çok detayın genç nesle sivil toplum
kuruluşlarının faaliyet alanları aracılığıyla dikte etmeksizin sosyal
yaşantı yoluyla sezdirilerek kazandırılması mümkündür.
Dernek faaliyetlerinin üstlendikleri en önemli görev, bireylerin
bireysellikten kurtulup hem eğlenerek hem de sosyalleşerek dil ve
kültür hareketliliğini sağlamalarıdır. Türkçe dil eğitimi veren
öğretmenlerin bu konudaki bilgisi ve ilgisi topluma etki edip onları
yönlendirerek Türkçenin gelişimine katkıda bulunabilir. Bu bağlamda
Türk derneklerinin kendi imkanları doğrultusunda pek çok sosyal ve
kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaya çalıştığı görülmektedir.
Avustralya’da yaşayan Türkler, önemli bir sivil toplum
kuruluşu olan dernekler çatısında sürdürmeye çalıştıkları eğitim ve
kültür faaliyetlerinden pek çok çocuğun yararlanmasını amaç
edinmişken bu eğitimlerin zorlu koşullarda gerçekleştirilmeye
çalışılması, ailelerin veya çocukların bu faaliyetlere yeterince destek
vermemesi, sürece ilişkin sorunların bir başka boyutunu
oluşturmaktadır. Bu noktada derneklerin faaliyetlerine yönelik
farkındalık oluşturacak çalışmalara yer verilmesi ve genç nüfusu
özendirecek yaşam alanlarıyla birlikte faaliyetlerin de bu yönde
şekillenmesi beklenmektedir. Dernek faaliyetlerinin yalnızca milli
bayram kutlamaları ve festivallerle sınırlı kalmaması, Türk toplumunu
birleştirici nitelikte farklı etkinliklere de yer verilmesi gerekmektedir.
STK’lerin kurumsal yapılarını daha etkili hale getirmek ve daha
nitelikli bir boyuta taşımak için gerekli eğitimlerin sağlanması ve
STK’lerin eğitimde yeni fırsatlar ve teknolojilerle buluşturulması
gereklidir. STK’lerin alması ve vermesi gerekli eğitimlerin hak temelli,
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bilimsel verilere dayalı ve katılımcı bir anlayışla karşılanması
gerekecektir (Kalkınma Bakanlığı, 2018: 57).
Türkiye ile iş birlikli çalışmaların ve fon desteklerinin
arttırılması, eğitime yönelik etkinliklerin yoğunlaştırılması, içinde
bulunulan topluma uyumlu içeriklerle zenginleştirilmesi ve alt yaş
gruplarına hitap eden eğitim etkinliklerine de yer verilmesi gerektiği
düşünülmektedir.
STK’ler, bünyelerinde yer alan bireylere bazı sorumluluklar
yüklemektedir. Bu sorumluluklar, beraberinde etik kavramını da
gündeme getirmektedir. STK üyelerinin bireysel çıkarları
doğrultusunda değil, genelde toplumun özelde ise ihtiyaç sahibi bireyin
yararını gözeterek hareket etmesi beklenmektedir. Günümüzde
STK’lerin çevreyi ve dolayısıyla toplumu dönüştürebilecek yapıya ve
güce sahip oldukları unutulmamalıdır.
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DİJİTAL ÇAĞDA DİL ÖĞRETİMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER
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GİRİŞ
Dil öğretimi insanların geçmişten günümüze sürekli muhatap
olduğu temel konulardan biridir. Dil öğretiminin uzun bir geçmişe sahip
olduğu, her dönem güncelliğini koruduğu ve sürekliliğini devam
ettirdiği söylenebilir. Geçmişten günümüze toplumların birbirleriyle
kurdukları etkileşimler dil öğrenme ihtiyaçlarının oluşmasına neden
olmuştur. Bir dilin öğretilmesinde en temel unsurlardan biri ihtiyaçtır.
Dil öğrenme ihtiyaçları arasında başka kültürleri tanımak, yabancılarla
iletişim kurmak, başka ülkelerde eğitim almak, başka ülkelerde ve
dillerde araştırma yapmak, başka ülkelerde yaşamak, başka ülkelerde
çalışmak, mülteci olanlar zorunlu oldukları ve adaptasyon için dil
öğrenilmektedir.
Bir dilin öğretimi ana dili, ikinci dil ve yabancı dil olarak
sıralanabilir. Bir dilin ana dili olarak öğretimi süreci doğal bir seyirde
gelişim göstermekte ve eğitim kademelerinde daha sistemli bir hal
almaktadır. Bununla birlikte ikinci dil öğretimi ise resmî kurumlarda
gerçekleştirilen dil öğretimi olarak ifade edilebilir. Yabancı dil öğretimi
ise bunlardan tamamen farklı bir seyirde gerçekleşmektedir. Yabancı
dil öğretimi ana dili ve ülkenin resmi dili dışında farklı bir topluluğun
dilinin öğretimidir. Yabancı dil öğretimi zorlu bir süreçtir. Yabancı dil
öğretiminde en önemli unsurlardan biri de hedef dile ait söz varlığını
geliştirmek ve kültür aktarımı yapmaktır. Dolayısıyla bu durumlar
yabancı dil öğretiminin çok daha karmaşık, kapsamlı ve zorlu bir süreç
olduğunu göstermektedir.
Dil öğretiminin en temel amacı o dilin dört temel becerisinin
etkili ve işlevsel olarak kullanılabilmesinin sağlanmasıdır. Dili bir
iletişim aracı olarak kullanmayı öğretirken bu dört temel becerinin
birlikte öğretilmesi gerekmektedir (Demirel, 2016: 29). Dört temel dil
becerisinin eşit bir şekilde geliştirilmesi bir dilin tam olarak
*
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öğrenilebilmesinin ölçüsüdür. Bununla birlikte dil öğrenmede
insanların farklı amaçları olabilmektedir. İnsanların farklı amaçlarının
olması dil öğrenme sürecinde bazı becerilere hiç ihtiyaç duyulmamasını
bazılarının da çok iyi öğrenilmesini gerektirebilir.
Dil öğretiminde günümüze kadar birçok yöntem kullanılmış ve
kullanılmaya devam etmektedir. Dil öğretimiyle ilgili ilk kullanılan
yöntemler geleneksel yöntemlerdir. Bu yöntemler daha çok dil bilgisi
öğretimini ve çeviri yapmayı öne çıkarmıştır. Bununla birlikte yakın
geçmişte geleneksel öğretim yöntemleri yerini modern dil öğretim
yöntemlerine bırakmıştır. Bu yöntemler ise daha çok dili bir iletişim
aracı olarak kullanmayı ve dört temel dil becerisinin geliştirilmesini öne
çıkarmıştır. Dil öğretimi çağın gereklerine uygun olarak sürekli
gelişmekte ve kendini yenilemektedir.
Dil öğrenmeyi son dönemlerde insanların hayatına giren dijital
araçlar ve internet kullanımı da etkilemiştir. Dijital araçlar insanların
hayatını birçok yönden etkilediği gibi özellikle dil öğrenme sürecinde
de kullanılabilen özellikler sunmuştur. Kişisel bilgisayarların ve
internetin ortaya çıkmasıyla dil öğretimi geleneksel anlamdaki dil
öğretiminden farklı bir boyuta taşınmıştır. Kişisel bilgisayarların
internet ile birlikte kullanılmasıyla “Bilgisayar Destekli Öğretim” adı
altında yabancı dil öğretiminde dijital ses, metin ve görüntü birlikteliği
yani multimedya kullanılmaya başlanmıştır (MEB, 2015). Dil
öğretiminde bilgisayarların kullanılması bu araçların yaygınlaşmasıyla
artarak devam etmiştir. Bilgisayarlardan sonra sırasıyla akıllı telefonlar,
e-okuma cihazları ve tabletler ortaya çıkmıştır (Çetin, 2020). Yeni
dijital araçların ortaya çıkmasıyla birlikte dil öğrenenler için
kullanılabilecek dijital araçlar çeşitlenmiştir. Dijital araçlar çoklu
özellikleri sayesinde dil öğrenenlere birçok kolaylık sağlamaktadır.
Dijital araçların sağladıkları bu kolaylıklar araçların internet erişimi
sayesinde daha nitelikli bir hal almıştır.
Bilgisayarlardan sonra özellikle mobil olarak nitelendirilen ve
taşınabilir araçlardan olan akıllı telefon, e-okuma cihazları ve tabletler
dil öğrenenler için çeşitli içeriklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu
araçlar arasında e-okuma cihazları daha çok dil öğrenenlerin uzun
metinleri okumaları için kullanılabilirken bilgisayarlar, akıllı telefonlar
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ve tabletler çoklu özellikleri sayesinde dil öğrenenlere internette
araştırma yapma, çeviri kullanma, çevrim içi sözlük kullanma, videolu
içerikleri izleme, sesli içerikleri dinleme fırsatları sağlamaktadır. 21.
yüzyılda dijital teknolojik araçlar geleneksel araçlara kıyasla daha
zengin ve daha geniş bir bilgi dizisi sağlamaktadır (Yaşar Sağlık ve
Yıldız, 2021). Dijital araçların bu özelliklerinden faydalanılarak dil
öğrenme sürecinde birçok avantaj elde edilebilir. Yabancı dil
eğitiminde görsel-işitsel ve interaktif özellikleri olan araçlardan
yararlanılarak öğrenme daha kolay gelir (MEB, 2015). Bununla birlikte
dijital araçlar dil öğrenme sürecini belirli bir ortamda sınırlamanın
yanında her an, her durumda ve her yerde dil öğrenme için imkânını
ortaya çıkarmıştır. Dil öğrenenler dijital ortamlarda geliştirilen
içerikler dil öğrenenlere eğlenceli, etkileşimli ve aşamalı bir öğrenme
içeriği sunarak dil öğrenme sürecindeki niteliğin artmasını sağlamıştır.
Dijital araçların ve internetin kullanımı geleneksel olarak yüz
yüze sınıf ortamında gerçekleştirilen dil eğitimlerinin dijital ortamlara
taşınmasını sağmıştır. Günümüzde yüz yüze sınıf ortamında dil
öğretiminin yanında uzaktan eğitimler aracılığıyla da dil öğretimi
gerçekleştirilmektedir. Dijital araçlar üzerinden gerçekleştirilen dil
öğretimi mekân ve zaman kavramını ortadan kaldırması açısından hem
öğretenlere hem de öğrenenlere birçok kolaylık sağlamaktadır. Dijital
araçlar üzerinden gerçekleştirilen dil öğretimlerinin bazı
dezavantajları olduğu söylenebilir. En büyük dezavantajlarından biri
öğrenciler ekran üzerinden katıldıkları eğitim ortamlarına yüz yüze
gerçekleştirilen ortamlara göre daha az ilgi göstermektedir. Bu
durumun dijital ortamların öğrenciler tarafından sanal olarak
algılanmasından ve bu ortamlarda öğretmenin öğrencileri tam olarak
kontrol edilememesinden kaynaklandığı ifade edilebilir.
Dijital çağda dil öğretimiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya
çıkmıştır. Bu durumların ortaya çıkmasını dijital araçların ve
internetin kullanımı sağlamıştır. Dünya daha dijital bir döneme doğru
ilerlerken bilgisayar ve mobil araçlar dil öğrenme ve öğretme alanında
en önemli teknolojik materyaller haline gelmektedir (Taş ve Uğurlu,
2019). İnternet ve sanal öğrenme ortamları, öğretmenler, eğitim
tasarımcıları ve öğrenciler için yabancı dil öğrenme ve öğretme
seçeneklerini
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çeşitlendirip genişleterek öğrenme olanaklarını değiştirmektedir (Can,
2012). Dil öğretimiyle ilgili yeni gelişmeler arasında sınıfta
gerçekleştirilen yüz yüze dil öğrenme sürecine ve bireysel olarak
gerçekleştirilen dil öğrenme sürecine yeni boyutların eklenmesi
sayılabilir. Dijital araçların dil öğrenme sürecine etkilerinin, getirdikleri
yeniliklerin ve değişikliklerin bütün boyutlarıyla analiz edilerek ortaya
koyulması için bu araştırmanın yapılmasına karar verilmiştir.
Bu araştırmada dijital araçlarla internetin dil öğrenenlere
sağladığı imkanları tespit etmek amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırma, nitel bir araştırmadır. Nitel araştırmalar gözlem,
görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı algıların ve olayların doğal ortamında bütüncül bir şekilde
ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmalardır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 45). Bu araştırmanın bütün süreci nitel
araştırma yönteminin doğasına uygun şekilde yürütülmüştür.
Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi
yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen
olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyalin analizini
kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu araştırmada veriler alanda
yapılan çalışmalardan alınmıştır. Bu çalışmalar makaleler, kitaplar,
tezlerden, web sitelerinden oluşmaktadır.
Verilerin Analizi
Bu çalışmada verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi
kullanılmıştır. Betimsel analizde veriler özetlenir ve yorumlanır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Verilerin analizinde öncelikle alanda
yazılmış makaleler, tezler, kitaplar ve bununla ilgili bilgilerin yer aldığı
web siteleri tespit edilmiştir. Daha sonra bu çalışmalardan hareketle
dijital çağda dil öğretimiyle ilgili ortaya çıkan yeni durumlar
belirlenmiştir. Belirlenen durumlar kendi içerisinde tekrardan
araştırılmış bu boyutların dil öğrenme sürecine getirdikleri yenilikler,
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olumlu ve olumsuz durumlar tespit edilmiş bunlar detaylı olarak
açıklanmıştır.
Bulgular
Bu bölümde dijital dünyanın dil öğrenenlere sağladığı
imkânlardan bahsedilecektir. Verilerin analizi sonucunda dijital çağda
ortaya çıkan bu gelişmeler dört başlıkta sınıflandırılmıştır. Bunlar:
“web araçlarının, web sitelerinin, dijital uygulamaların, dijital
oyunların” sağladıkları imkânlardır.
1. Web araçları
Dijital ortamlarının dil öğrenenler için sunduğu fırsatlardan ilki
web araçlarıdır. Web araçları internetin kullanılmasıyla birlikte ortaya
çıkmış araçlardır. Web araçları web 1.0, web 2.0, web 3.0 ve web 4.0
olarak sıralanabilir. Bu araçlar dil öğrenenlerin bilgiye ve istedikleri
içeriklere ulaşmasına aracılık etmektedir. Bununla birlikte dil
öğrenenlerin başkalarıyla iletişim ve etkileşim kurmasında da web
araçlarından faydalanılabilir. Web araçlarının özel olarak dil öğrenenler
için geliştirilmediği ifade edilebilir. Fakat web araçları üzerinden dil
öğrenenler için özel olarak içerikler oluşturulabilir. Oluşturulan bu
içerikler ile dil öğrenenlere birçok fırsat sağlanmış olur. Web araçları
teknolojilerindeki gelişmelerin dil öğrenme sürecine dahil edilmesiyle
dil öğrenenlere birçok yeni fırsatın doğacağı görülmektedir.
Dil öğrenenler web 1.0 araçlarıyla internet ortamından
istedikleri bilgilere ve içeriklere erişim sağlayabilirler. Bu araçlar dil
öğrenenlere hazır salt bilgiler sunar. Dolayısıyla web 1.0 araçlarının
dil öğrenenlerin sadece anlama becerilerine hitap ettiği söylenebilir.
Web 2.0 araçları dil öğrenenlere daha çok diğer kişilerle etkileşim
kurma, dil öğrenmeyle ilgili istedikleri içerikleri takip etme, kendi
içeriklerini oluşturma imkânları sağlamaktadır. Web 2.0 araçları belli
bir düzeyde bilgisayar kullananların içerik üretip paylaşabildikleri
çevrimiçi uygulamalardır (Mete ve Batıbay, 2019). Bu araçlar okuma,
dinleme, yazma ve konuşmanın etkileşimli olarak uygulanması için
fırsatlar sağlar (Kuznetsova ve Soomro, 2019). Dolayısıyla web 2.0
araçlarıyla dil öğrenenler temel dil becerilerinin hepsini geliştirme
imkânına sahiptir.
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Web 2.0 araçları içerisinde özellikle sosyal paylaşım sitelerinin
(facebook, instagram, twitter) dil öğrenenler için birçok fırsatlar
sağladığı görülmektedir. Bu siteler aracılığıyla dil öğrenenler hedef dil
ile ilgili paylaşımları takip edebilir. Buralardan hedef dilde iletişim
becerilerini geliştirebilecekleri arkadaşlar edinebilirler. Böylece dil
öğrenenler sosyal paylaşım siteleri üzerinden hedef dil ile ilgili birçok
bilgi beceri edinebilirler.
Web 2.0 araçları içerisinde blogların (blogger) da dil öğrenenler
için birçok fırsatlar sağladığı görülmektedir. Bloglar, günümüz
öğrencilerinin özellikleri dikkate alındığında derslerde kullanılabilecek
ve onların ilgilerini çekebilecek web araçlarından birisidir (Moralı,
2018). Blogların dil öğretimlerinde öğrenen bağımsızlığını teşvik ettiği,
yazma dersleriyle bütünleştirildiği, sözcük öğretimi sağladığı ve pratik
yapmaya imkân verdiği söylenebilir. Bloglar daha çok yazma
becerilerini geliştirmek için kullanılsa da bloglar aracılığıyla diğer dil
becerilerini geliştirmek de mümkündür.
Web 2.0 araçları arasında podcastlerin de dil öğretimde önemli
olduğu görülmektedir. Podcastler günümüzde konuşma ve anlatılardan
oluşmaktadır. Bu konuşma ve anlatılarda bilgi ya da eğlence içerikli ses
dosyaları yer almaktadır. Podcastler ses içerikli olduğu için dil
öğrenenlerin herhangi bir konu hakkında bilgi edinmelerinde ve bu
süreçte de hedef dilde dinleme becerilerini geliştirmelerinde çok
faydalı olduğu söylenebilir. Birçok dil öğrenenin hedef dilde herhangi
bir konu hakkında bilgi almak ve dinleme yetilerini geliştirmek için
podcastleri kullandıkları görülmektedir. Podcastlerde farklı bir
konuyla ilgili bilgi verilmesi ve herhangi bir hikâyenin anlatılması dil
öğrenenlerin farklı alanlarla ilgili bilgi edinmelerini de sağlayacaktır.
Web 2.0 araçları içerisinde video paylaşım sitelerinin (youtube)
de dil öğrenenlere katkı sağladığı söylenebilir. Bu sitelerden dil
öğrenenlerin hedef dilde içerik üreten kişileri takip etmeleri onların
hedef dilde iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu
platformlarda birçok alanla ilgili içerik üreten kişiler vardır. Dil
öğrenenlerin özellikle kendi ilgi alanlarına yönelik içerik üreten kişileri
takip etmesi videoları izlemeleri için onları güdüleyebilir. Bu siteler
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aynı zamanda videolara alt yazı desteği sağlamaktadır. Alt yazı desteği
de dil öğrenenler için önemli bir durumdur.
Web 3.0 araçları kullanıcıların kontrolünde olmasa da dil
öğrenenlerin ulaşmak istedikleri içerikleri onların önüne getirmekte ve
onlara yol haritaları oluşturmaktadır. Bu araçlarının dil öğrenenlere en
uygun içerikleri sunması, onların aradığı bilgilere kısa sürede
ulaşmasını sağlaması ve onların ihtiyaçlarına göre bilgilerin
yorumlanıp önüne gelmesi nedeniyle bu araçların dil öğrenenler için
çok önemli olduğu söylenebilir. Web 4.0 henüz geliştirilmekte olduğu
için bununla ilgili belirli bir durum söz konusu değildir.
2. Web siteleri
Dijital ortamlarının dil öğrenenler için sunduğu fırsatlardan
ikincisi web siteleridir. Bazı web siteleri aracılığıyla dil öğrenenlere
birçok olanak sağlanmaktadır. Web sitelerinin sunduğu olanaklar dil
öğrenenlerin istedikleri seviyede dil öğrenebilmelerini sağlamaktadır.
Bu olanaklardan en önemlisi web sitelerinin eğitici bir içerik
sunmasıdır. Bununla birlikte günümüzde dil öğrenme olanağı tanıyan
web sitelerinin birçok kullanıcısı olduğu da görülmektedir. Bazı web
siteleri dil öğretimi için akademik içerikli makaleler sunmakta bazıları
da belirli alanlara özgü dil öğretimini öne çıkarmaktadır. Dil öğretme
imkânı sağlayan birçok web sitesi özellikle İngilizce dil öğretimini
desteklese de bunlar arasında diğer dillerin öğretilmesine yönelik içerik
sunanlar da vardır. Ayrıca bazıları Türkçe öğrenmek isteyenlere
yönelik içerik sunmaktadır. Web siteleri üzerinden tek başına dil
öğrenmek isteyenler dil bilgisi, kelime ve söz varlığı öğretimine yönelik
hazır içeriklere ulaşabilir. Dil öğrenme en çok bilinen ve kullanılan web
siteleri şu şekilde sıralanabilir: “tr.duolingo.com, busuu.com,
bbc.co.uk/language, livemocha.com, memrise.com, tr.verbling.com,
babbel.com, bitgab.com/tr/ingilizce-ogren, englishninjas.com/tr”
Web siteleri üzerinden grupla çevrim içi dil öğrenmek isteyenler
için birçok web sitesi bu hizmetti sağlamaktadır. Çevrim içi öğrenme
internet üzerinden çevrim içi ortamlarda derslerin gerçekleştirilmesidir.
Bu uzaktan eğitim olarak da ifade edilebilir. Uzaktan eğitimin özellikle
örgün eğitim ortamlarına ulaşmakta sorun yaşayanlar ve ekonomik
olarak yeterli düzeyde imkânı olmayanlar için önemli bir fırsat olduğu
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ifade edilebilir. Bu ortamlar her ne kadar öğretmen öğrenci iletişim ve
etkileşimi sınırlandırsa da bu ortamlarda eğitim yapmak zaman ve
mekân kavramını ortadan kaldırdığı için dil öğrenenler için bu
ortamların çok önemli olduğu söylenebilir. Son dönemlerde dil
öğrenenler için uzaktan eğitimlerin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.
Dil eğitimlerini uzaktan eğitim olarak almanın ekonomik olarak uygun
olduğu söylenebilir.
Uzaktan eğitimin gerçekleştirildiği ortamlar genel olarak ses,
görüntü, video, dosya paylaşımı gibi imkânlar vermektedir. Bununla
birlikte ekranda paylaşılan dosyalar üzerinde yazılar yazılabilmekte,
şekiller çizilebilmekte yani bir nevi bu ekranlar tahta olarak
kullanılabilmektedir. Dolayısıyla derslerde öğrencilere nitelikli bir
içerik sunmak ve sunum ortamını etkili kullanmak için yeterli fırsatlar
vardır. Uzaktan eğitim alınabilecek bazı programlarlar için “Microsoft
Teams, Zoom, Google Meet, Free Conference Call, Skype, Goto
Meeting, Hangouts Meet” sayılabilir.
Dil öğrenme için web siteleri üzerinden dil topluluklarına katılım
sağlanabilir. Dil toplulukları dil öğrenenlerin yabancı dil pratiği
yapabileceği, farklı ders materyalleri paylaşıp tartışabileceği, ana dilini
konuşan insanlarla iletişim kurabileceği ve dil öğrenmesini nasıl
geliştirebileceği ile ilgili tavsiyeler alabileceği ortamlardır. Dil öğrenme
toplulukları aynı zamanda dil öğrenenlerin hedef dil aracılığıyla iletişim
kurmasında da önemli fırsatlar sağlamaktadır. Dil öğrenme toplulukları
aynı zamanda kendisine karşı güven problemi yaşayanların daha aktif
olarak dil öğrenme sürecine katılmaları için de önemlidir. Bu
ortamlarda kişilerin kendi deneyimlerini paylaşması birçok dil öğrenen
kişiye yol gösterebilmektedir. Dil öğrenme en çok bilinen dil
toplulukları şu şekilde sıralanabilir: “Italki, Linguaholic, Unilang,
MyLanguageExchange, Polyglot Club, Busuu, The Mixxer”
3. Dijital uygulamalar
Dijital ortamlarının dil öğrenenler için sunduğu fırsatlardan
üçüncüsü dijital uygulamalardır. Dil öğrenme uygulamaları tamamen
dil öğretme amacına yönelik geliştirilmiştir. Bu uygulamalar dil
öğrenme sürecini daha eğlenceli, etkileşimli ve sürekli hale getirir.
Kullanıcılarına dil öğrenme sürecini kolaylaştırıcı birçok ek özellik
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sunar. Bu uygulamaların mobil olan dijital araçlar için daha işlevsel
olduğu söylenebilir. Özellikle akıllı telefonların yaygın kullanımıyla
birlikte dil öğrenme uygulamaları daha da popüler hale gelmiştir. Mobil
araçlar üzerinde kullanıcılar istedikleri her saat, her yerde ve her
durumda bu uygulamalar üzerinden dil öğrenme imkânlarına
sahiptirler. Mobil destekli dil öğrenme her yerde erişilebilir ve esnek
uygulamalar yoluyla kişisel ve öğrenci merkezli öğrenme fırsatlarını
teşvik etmektedir (Taş ve Uğurlu, 2019). Uygulamalar kullanıcılara bu
yönden birçok kolaylık sağlar.
Uygulamalar aracılığıyla dil öğrenenler dil bilgisi, söz varlığı,
dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerini geliştirebilme
imkânlarına sahiptirler. Dolayısıyla dil öğretme uygulamalarıyla bir
dilin bütün boyutlarla öğrenilebileceği ifade edilebilir. Uygulamalar
üzerinden dil öğrenenler sadece belirli beceriler üzerine de
çalışabilmektedir. Bununla birlikte dil öğrenme uygulamalarının
bazıları dil öğrenenlere aşamalı bir içerik sunmakta ve kolaydan zora
ilkesiyle dil öğretimi yapmaktadır.
Dil öğrenme alanında geliştirilen birçok uygulama özellikle
İngilizce gibi dillerin öğretilmesine yöneliktir. Bununla birlikte bazı
uygulamalar Türkçe öğretimi için de içerik sunmaktadırlar. Dil
öğrenme uygulamalarında Türkçe öğretimine yönelik yeterli sayıda
uygulamanın olmaması bir eksiklik olarak söylenebilir. Dolayısıyla
bununla ilgili olarak dil öğreticileri ve yazılımcıların birlikte Türkçe
öğretimine yönelik içerik sunan yeni uygulamalar geliştirmesi
gerekmektedir. Dil öğrenmede en çok bilinen ve kullanılan
uygulamalar şu şekilde sıralanabilir: “Memrise, Duolingo, HelloTalk,
Busuu, Babbel, HiNative, Mindsnacks, (How to) Pronounce, Google
Translate, Rosetta Stone, Quizlet, Brainscape, Lingua Lift”
4. Dijital oyunlar
Dijital ortamlarının dil öğrenenler için sunduğu fırsatlardan
dördüncüsü oyunlardır. Birçok oyunun asıl geliştirilme amacı
insanların eğlenmelerini sağlayacak içerikler sunmaktır. Bununla
birlikte günümüzde dil öğrenmeyi destekleyici oyunların geliştirildiği
görülmektedir. Oyunlar öğrencinin güdülenmiştik düzeyini arttırırken,
içeriğe ilgi duymasını, öğrenebileceğine ilişkin özgüvenini ve etkinliği
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sürdürmesini sağlar; öğrencide rahatlama ve motivasyon yaratır
(Kocadağ ve A
ksoy, 2018). Oyunlarla hem eğlenilmekte ve hoş vakit
geçirilmekte hem de hedef dil öğrenilmektedir. Oyunlarda ortaya çıkan
rekabet ve problem çözme gibi durumlar dil öğrenenler için daha fazla
teşvik edici olmaktadır.
Dil öğrenme için kullanılan oyunların bazıları özellikle dil
öğretimine yönelik geliştirilmiş oyunlardır. Bu oyunlar daha çok kelime
oyunları ve bulmaca oyunları olarak sayılabilir. Bu oyunlarla daha çok
kelime öğrenmenin sağlanabileceği söylenebilir. Bunun yanında
özellikle dil öğretimi için geliştirilmeyen ama bu oyunlar üzerinden dil
öğrenmenin sağlanabileceği ya da hedef dille ilgili becerilerin
geliştirilebileceği oyunların da olduğu görülmektedir. Bu oyunlarda
daha çok dil öğrenenlerin iletişim becerilerinin geliştirilebileceği ifade
edilebilir. Dolayısıyla oyunlar aracılığıyla bir dilin bütün becerilerinde
gelişim sağlanabileceği görülmektedir.
Dil öğrenme için geliştirilen birçok oyunun temel amacı İngilizce
öğretmektir. A
ma bu oyunlar arasında farklı dillerin öğretimine ve
Türkçe öğretimine yönelik oyunlar da vardır. Bu oyunlara
uygulamalarla
erişim
sağlanabilmektedir.
Dil
öğrenmede
kullanılabilecek dijital oyunlar şu şekilde sıralanabilir: “The Grammar
of Doom, Wordshake, FluentU, Beat the Keeper, ESL Crossword
Puzzles, Freerice, Scrabble, Call of Duty, League of Legends, VRChat”
SONUÇ
Sonuç olarak dijital çağda dil öğrenenler için birçok yeni fırsat
ortaya çıkmıştır. Bu fırsatlar özellikle dijital araçların ve internetin dil
öğrenenlere sağladıkları fırsatlar olarak ifade edilebilir. İnternet
teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile ortaya çıkan e-öğrenme
ortamlarının yabancı dil eğitimine büyük bir etkisi olmuştur
(Kazazoğlu, 2014). Dil öğrenenlere sağlanan bu imkânların bazılarıyla
bir dilin bütün boyutlarıyla öğrenilebileceği bazılarıyla ise bir dilin
belirli boyutlarıyla ilgili bilgi ve beceri edinilebileceği görülmektedir.
Dijital araçların dil öğrenenlere sağladıkları imkanlar için web
araçlarının, web sitelerinin, dijital uygulamaların, dijital oyunların
olduğu görülmektedir. Teknoloji geliştikçe dil öğrenenler için dijital
dünyanın sağladığı yeni fırsatlar ortaya çıkmaya devam edecektir.
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Dijital dünyanın dil öğrenenlere sunduğu imkânlara bakıldığında
bunlar ilk sırada web araçları gelmektedir. Web araçları içerisinde ise
özellikle sosyal paylaşım siteleri, video paylaşım siteleri, bloglar ve
podcastlerin dil öğrenmede önemli olduğu görülmektedir. Web 2.0
araçlarının sağladığı yararlar göz önüne alındığında, dil öğrenmek ve
öğretmek için uygun fırsatlar yarattığı söylenebilir (Yaşar Sağlık ve
Yıldız, 2021). Yabancı dil sınıflarında bloglar, çeşitli amaçlara hizmet
edebilecek kaynaklardır (Pinkman, 2005). Bununla birlikte web
araçlarıyla dil öğrenenlerin istedikleri bilgilere erişim sağlama,
başkalarıyla iletişim ve etkileşim kurma, kendi içeriklerini oluşturma
fırsatları vardır. Bununla birlikte web araçları üzerinden dil öğrenenler
için önemli ve yararlı içeriklerin oluşturulabileceği söylenebilir. Web
araçlarındaki yeni gelişmelerin dil öğrenenler için yeni fırsatlar
doğuracağı açık olarak görülmektedir.
Web siteleri içerisinde özellikle dil öğrenmeye yönelik içerik
sunan web siteleri, uzaktan eğitim sağlayan web siteleri ve dil
topluluklarının olduğu web sitelerinin dil öğrenenlere birçok imkân
sağladığı görülmektedir. Web siteleri üzerinden bir dili bütün
boyutlarıyla öğrenmek mümkündür. Web siteleri dil öğrenenlere
istedikleri her yerde ve her an da dil öğrenme imkânı tanımaktadır.
Geniş elektronik ağlar sayesinde, bireylerin dünyanın her tarafından
internet erişimine sahip kullanıcıyla iletişime geçmesi sağlanarak,
sosyal etkileşim ve yabancı dil öğrenimi fırsatları geliştirilmiştir
(Kazazoğlu, 2014). Bunun yanında dil öğrenenler uzaktan eğitimler ile
yüz yüze eğitimde öğrenecekleri bütün bilgileri web siteleri üzerinden
öğrenebilmektedir.
Dijital uygulamalar içerisinde özel olarak dil öğretme amacıyla
geliştirilenler bir dili bütün boyutlarıyla öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu
uygulamalar üzerinden özellikle mobil araçlarla dil öğrenme daha
eğlenceli bir hale dönüşmektedir. Uygulamaların en önemli
özelliklerinden biri de dil öğrenme sürecini aşamalı şekilde
gerçekleştirmesidir. Bunun yanında uygulamalar dil öğrenenlere birçok
destek sağlamaktadır. Bu desteklerin sözlük, çeviri, gramer ve
seslendirme olduğu söylenebilir. Uygulamaların önemli işlevlerinden
biri de dil öğrenenlere gönderdiği bildirimlerle onları çalışmaya teşvik
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etmesidir. Dolayısıyla dijital dünyanın dil öğrenenlere sağladığı en
önemli imkânlardan birinin dil öğrenme uygulamaları olduğu ifade
edilebilir.
Dijital oyunların bazıları dil öğretme amacına yönelik
geliştirilmiştir. Bu oyunlar dil öğrenenlerin motivasyonlarını artırarak
ve onların eğlenmelerini sağlayarak dil öğrenmeye katkı sağlamaktadır.
Oyunların öğretim sürecinde görsellerle öğrenenlerin kalıcılığının
yanında eğlenceli ve verimli yaşantılar geçirmeyi sağlar (Kocadağ ve
Aksoy, 2018). Dil öğrenmeyi sağlayan oyunlar daha çok kelime
oyunları ve bulmacalar olduğu için dil öğrenenlerin hedef dildeki söz
varlıklarını geliştirmeye yöneliktir. Sosyal medyayı sık kullananlar için
bu platformdaki oyunlar eğitsel aktivitelerle ve derslerle
ilişkilendirilirse bu durum onların akademik başarılarına katkı sağlar
(Güvendir ve Gezgin, 2015). Bunun yanında özel olarak dil öğrenme
amacına yönelik geliştirilmeyen bazı oyunlarında dil öğrenenlere katkı
sağladığı görülmektedir. Bu uygulamalarda ise daha çok öğrencilerin
hedef dilde iletişim becerilerini geliştirdikleri ifade edilebilir.
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