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BAŞ YAZI

Makedonya’da Türkçe başta olmak
üzere, İngilizce’de makaleleri ihtiva eden ve
Rumeli’deki Türk – İslam kültürü yanısıra,
tarih, edebiyat ile sosyal ve iktisadi hayatla
ilgili konuları yayınlayan yegane uluslararası
ilmi – araştırma dergisi olması hasebiyle,
hakemli bir dergi hüviyetine sahip olan
HİKMET dergisinin 26. sayısı elinizde
bulunmaktadır. Bu 26. sayı, değişik mahiyette ve farklı makaleleri içeren önemli bir
dergi olarak HİKMET’in bu 26. sayısı ile
Türk bilim kamuoyu yanısıra, uluslararası
bilim kamuoyu karşısına da çıktığımızı
memnuniyetle bildirmekteyiz. Bu sayıdan
itibaren, HİKMET dergisinin Bilim ve
Hakem Kurulu’na 7 değişik ülkeden üyelerin katıldıklarını iftiharla bildirmekteyiz.
HİKMET dergisinin bu sayıdan itibaren yeni bir uluslararası boyuta, farklı bir
konsepte ve formata kavuştuğunu bildirmek
istiyoruz. Bundan böyle, HİKMET dergisi
uluslararası ilmi dergiler tarama sistemine dahil olarak tam manasıyla hem ilmi
seviyesini hem de uluslararası boyutunu
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yükselterek, tamamen uluslararası hakemli
dergi hüviyetine kavuştuğunu rahatlıkla
ifade edebiliriz. Keza, bu sayıdan itibaren
HİKMET dergisi Türkçe yanısıra, İngilizce
ve Makedonca olmak üzere farklı baskılar
olarak üç dilde yayınlanacağını bildirmek
istiyoruz.
HİKMET dergisinin bu 26. sayısında
başta yurtiçi (Makedonya) olmak üzere
yurtdışından da (Türkiye) gelen makaleleri
yayınlamış bulunmaktayız. Yurtdışından
HİKMET’e gönderilen makalelerin aslında
yurtdışında HİKMET dergisine olan
ilginin ve önemin bariz bir ispatı olsa
gerek. Nitekim, HİKMET dergisinin Makedonya, Balkanlar, AB’nin değişik ülkelerine
ve ABD’nin birkaç kütüphanesine gönderilmesi konusu, dergimizin uluslararası bir
hüviyete ve boyuta kavuştuğunun önemli
göstergelerinden biri oluğunu düşünüyoruz.
Yavaş, ancak sağlam adımlarla
ilerleyen dergimize bundan böyle yurtiçi
ve yurtdışından gönderilecek ve derginin
uluslararası kıstasları ile yayın felsefesine
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uygun olan makalelerin yayınlanacağını ve
HİKMET’in uluslararası boyutunun daha
da genişleneceği kanaatindeyiz.
Ulusal ve Uluslararası Bilim ve
Hakem Kurulu’nun yapmış olduğu titiz ve
özeverili çalışmalarından dolayı HİKMET
dergisi adına şükranlarımızı bildiriyoruz.
Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 26. sayısına ilmi makalelerini
gönderme zahmetinde bulunan yurtiçi
ve yurtdışındaki değerli hocalarımıza ve

Kasım, 2015 Gostivar					
MAKEDONYA				

bu makalelerin ilmi değerlendirmelerini
yapma gayretinde bulunan HİKMET
dergisinin Ulusal ve Uluslararası Bilim
ve Hakem Kurulu’nun değerli üyelerine,
HİKMET dergisi ve ADEKSAM adına
saygı ve şükranlarımızı bildirir, keza,
HİKMET dergisinin teknik ve tasarımının
hazırlanmasında hizmeti geçen herkese
teşekkür eder, HİKMET dergisinin 27. sayısı
ile karşınıza çıkıncaya dek hepiniz Allah’a
emanet olun.

Baş Editör:
Prof. Dr. Fadıl HOCA
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BALKANLAR’DA İSLAM KÜLTÜRÜ TARİHİNDE
SARI SALTUK’LA İLGİLİ EFSANELER VE
RİVAYETLERİN ÖNEMİ
Prof. Dr. Fadıl HOCA

Uluslararası VİZYON Üniversitesi, Gostivar - Makedonya
e-posta: fadil@vizyon.edu.mk / hocafadil@hotmail.com
Kabul edilmis: 20.09.2015.
Revize: 01.10.2015.
Onaylanmis: 15.10.2015.
Makale türü: 1.01 Orjinal bilimsel makale

ÖZET
Avrupa ve Balkan ülkelerinde türbelerin oluşması Osmanlı devletinin bu yörelere
gelmesiyle başlarsa da, Osmanlı Türkleri bu yörelere gelmeden önce, XIII. yüzyılda bir
İslam misyoneri gibi buralara gelen Sarı Saltuk’un buralarda birçok türbesi olduğunu
görmekteyiz. Makedonya’nın türbe, tekke ve camilerine ait dervişlerle ilgili bilinen en eski
efsaneler, bütün ayrıntılarıyla birlikte yaşadığımız yüzyılın ilk yarısında kaydedilmiştir.
Bu türbelerin herbiri çeşitli efsanelere bağlı olup bu efsaneler halk arasında Türk ve diğer
Balkan dillerinde anlatılan yeni ilavelerle genişlemiştir.
Bu efsanelerde fantezi unsurları ön plandadır. Bu motiflerin onların olağanüstü
kişiliklerini ortaya koyan motiflerdir. Bunlar arasında en enteresan olanları, İslamlık uğruna
şehid olan gazilerin bazılarının kesik başlarını koltuklarının altına alarak başka yerlere
gidip orda düştüklerini anlatan efsanelerdir. Bazı hastalıkların iyileşmesi, buna bağlı olarak
bazı büyüler, sihirleri, efsanelerle birlikte anlatılır. Bunlardan bazıları Sarı Saltuk’la ilgili
olan efsanelerdir.
Türkiye’nin birçok yörelerinde, yakın ve ortadoğu ülkelerinde, ayrıca Balkanlar’da
XIII. yüzyılın tanınmış İslam misyoneri Sarı Saltuk’la Horasan’dan gelip Anadolu’ya
yerleşen Bektaşi tarikatının kurucusu Haci Bektaş Veli’nin oldukça çok efsaneleri vardır.
Sarı Saltuk’la ilgili Yakova’da, Ohri’de Sv. Naum’da, Hersegovina’da, Blagay’da,
Arnavutluk’ta (Luma, Kruja), Dobruca’da, Korfu’da ve daha başka yerlerde çeşitli efsaneler
vardır.
Yapmış olduğumuz bu incelememizden hareket ederek, ister Makedonya’da ister
Kosova’daki tekkelerle ilgili mevcut olan ve halk arasında günümüze kadar yaşamaya
devam eden efsaneler, folklor motiflerinin zenginliğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Sarı Saltuk, Balkanlar, efsaneler, inançlar, tekkeler, türbeler.
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THE IMPORTANCE OF LEGENDS AND MYTHS FOR SARI
SALTUK IN THE HISTORY OF ISLAMIC
CULTURE IN THE BALKAN
Prof. Dr. Fadil HOCA

International VISION University, Gostivar - Macedonia
e-mail: fadil@vizyon.edu.mk / hocafadil@hotmail.com

ABSTRACT
The appearance of the mausoleums in the states of Europe and Balkans begins with
the Ottomans, but the mausoleums of Sarı Saltuk - the Muslim missionary- in this area
prove that in early XIII century there were already mausoleums before the Ottoman Turks.
Any of these mausoleums has relations with different legends, which are expand
with many additions being narrated by the people speaking the Turkish and by others
speaking the Balkan languages.
These motifs are the motifs which emphasis the extraordinary characters of the
above mentioned legends. Among these legends, the most interesting ones are those, which
narrate about the martyrs - people who died while serving for Islam- and ghazi warriors
who hold their own heads underarm going other places and dying. Some of these legends,
are the legends about Sarı Saltuk.
In some regions of Turkey, in the Near East and Middle East countries, and especially
there are considerably lot of legends about Haji Bektash Veli - the missionary of Islam and
the founder of Bektashi sect in Anatolia - who came from Horasan with Sarı Saltuk. There
are many different legends about Sarı Saltuk in Djakova, St. Naum in Ohrid, Herzegovina,
Blagaj, Albania (Kruja), Dobrudja, Corfu and in other places.
According to this research, we tried to demonstrate the richness of folklore motifs
and the legends, being narrated among the people until these days and those about the
convents in Macedonia.
Keywords: Sarı Saltuk, Balkan, legends, beliefs, convents, mausoleums.
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1. GİRİŞ
1.1. Tarihçe
Sarı Saltuk Baba isminin Balkan
Türkleri ve Müslümanlığı arasında bugüne
kadar yaşamasının asıl sebebi, Balkanlar’ın
değişik coğrafyalarında Sarı Saltuk Baba ile
ilgili mevcudiyetini hala korumuş olan bir
sürü efsane ve rivayetlerin önemi büyüktür.
Selçuklu Sultanı İzzeddin Key Kavus
kendisine tabi olan göçebe Türkmenlerden
Sarı Saltuk Dede ile Balkanlar’a göçer. Bu
şekilde, tatarların akımlarından korunacağını
düşünür. Bu Türkmen gurubu, Balkanlar’da
Baba-Saltuk kasabası yanısıra başka
yerleşimler de kurmuşlardır. İlk Müslüman
velisi olarak Baba Saltuk’un kişiliği üzerine
çeşitli menkıbeler üretilmiştir. Bu türetilen
efsane, rivayet ve menkıbeler Cem Sultan’ın
icazeti ile Rumeli Türklerinin büyük destanı
olarak Saltukname adıyla Ebu-l –Hayr Rumi
tarafından derlenmiştir. (Çokbankir, 2010:78)
Sarı Saltuk Dede’nin Anadolu’yu
terk edip Balkanlar’a yönelmesi tesadüf
değildir. Aslında Sarı Saltuk’un bölgeye
yerleşmesiyle, Balkanlar’da mevcut olan ve
yaygın bir vaziyette olan Bogomolizm’in
eski yayılma süreci yavaşlama ve duraksama
dönemine denk gelmiş ve bu nedenle bu
coğrafya onun nüfus ettiği bir mekan haline
gelmiştir. Saltuk Dede ve müridlerinin
hoşgörü ve insansever faaliyetleri sayesinde
Bogomolizmi idrak eden yerel halkın
10

İslamın hoşgörü ve dayanışması neticesinde
İslamiyeti tanıyıp sevmelerine ve kitlesel
bir şekilde din değiştirmelerine vesile
olmuştur. Nitekim, bu esnada Sarı Saltuk
Dede ve Bektaşi erenlerinin Bogomolizm
sonrası Balkanlar’daki yerel pomakları
da İslamiyete davet edip İslam dinini
seçmelerinde büyük katkıları olmuştur.
Sarı Saltuk, Anadolu ve Rumeli’nin
fethi esnasında gazalara katılan, cengâverliği
ve velayeti ile daha yaşarken efsanevî bir
şahsiyet haline gelen bir Türk kahramanıdır.
(Babinger, 1966:220-221; Yüce, 1987:20100; Akalın, 1994:360) Hayatı etrafında
oluşan menkıbelere diğer gazi ve velilerin
menkıbeleri de karışmıştır. Bu sebeple Sarı
Saltuk’un gerçek hayatı ile ilgili bilgileri
elde etmek son derece güçleşmiştir. Tarihî
kaynaklarda yer alan Sarı Saltuk ile ilgili
bilgiler Sarı Saltuk’un gerçek hayatını
ortaya koyacak nitelikte olmadığı tespit
edilmiştir. (Akalın, 1990:29) Nitekim, Sarı
Saltuk 13. y.y.’da Osmanlı askerlerinden
önce, Balkanlarda Türk-İslam kültürünü
Yunusça, yani gönülleri fethederek yaymış
olduğu kanaati yaygındır. (Tufan, 1992:77)
Sarı Saltuk’un katkılarından bahsederken,
Saraybosna Üniversitesi hocalarından olan
Nedim Filipoviç’e göre, Osmanlı beyliğinin
Anadolu’dan Balkan’lara yayılması ve bir
dev İmparatorluk seviyesine büyümesi
sadece askeri fetihlerle değil, Türk
ordusundan önce, akıncı olarak gelen
Sarı Saltuk gibi dervişler ve babalar
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Dobruca ve bütün Balkanlar’da zemin
hazırlayarak büyük katkıda bulunduklarını
ifade etmektedir. (Filipoviç, 1971:768)
Dolayısıyla, gerçek hayatı ile menkıbevî
hayatı iç içe geçmiştir. Üstelik tarihî
kaynakların Sarı Saltuk hakkında verdikleri
bu bilgilerin bazan birbiriyle çeliştiği de
görülmektedir. (Akalın, agt, s.XIII)

2. ARAŞTIRMADA
KULLANILAN YÖNTEM
Nimetullah Hafız İpek’teki (Hafız,
1995:212-217), Tacida Hafız Blagay’daki
(Hafız, 1995:218-220)) ve Haluk Şükrü
Akalın Ohri’deki (Sv. Naum) (Akalın,
2001:13) türbeler hakkında bilgiler veren
bildiriler sunmuşlardır.
Türkiye’nin
birçok
yörelerinde,
yakın ve ortadoğu ülkelerinde, ayrıca
Balkanlar’da XIII. yüzyılın tanınmış Türk
- İslam misyoneri Sarı Saltuk’la beraber
Horasan’dan gelip Anadolu’ya yerleşen
Bektaşi tarikatının kurucusu olan Haci
Bektaş Veli’nin oldukça çok efsaneleri
vardır. Arnavutluk’ta eski dönemlerden
bugüne kadar gelen efsanelerde ise, Sarı
Saltuk’un papaz giysileri içinde yörelerde
yaşayan Hristiyanlar arasında İslam dinini
yaymaya çalışmakta olduğu söylenmektedir.
İpek’te, Zeynel Ağa Ova’sında eskiden
beri onun türbesi olduğu söylenilen bir
türbe bugün bile korunmakta olup yöre
halkı tarafından halen ziyaret edilmektedir.
Yöre halkının anlattığına göre çok eski

zamanlarda yaygın olan saarılık hastalığı
yüzünden çok insan acı çekmiş. Uzaktan
gelen bir yabancı bir dua okuyarak halkı bu
hastalıktan kurtarmış ve halk bunun üzerine
“sarıya saldık” demiş. Bu deyiş zamanla
“Sarı Saltuk’a” dönüşmüş ve yabancının adı
olmuş olduğu söylenmektedir.
Günümüzde Rumeli’de Sarı Saltuk’un
etkisinin ve izlerinin hâlâ sürdüğünü
görmekteyiz. Menkıbelerinin destanlaşarak,
hikâyeye dönüşerek veya rivayetler şeklinde
anlatılması, türbe veya makamlarının
Anadolu’da olduğu gibi Rumeli’de de
varlığını koruması, bu türbe ve makamlara
bağlı olarak birtakım geleneklerin, inanç ve
ziyaret şekillerinin oluşması, günümüzde
yaşanan bazı olayların bu türbe ve
makamlara bağlı olarak yorumlanması, Sarı
Saltuk’un Rumeli Türklüğünün hafızasında
bir Türk alpereni olarak yaşaması, bazı yer
adlarında Sarı Saltuk’un etkisinin bulunması
ve başka özellikler bu Türk büyüğünün
günümüz Türk - İslam kültüründe bıraktığı
izlerden ve etkilerden sadece bazılarıdır.
Sarı Saltuk menkıbelerinin türbe ve
makamların bulunduğu yerlerde hâlâ
anlatılması da, bu türbe ve makamların
kutsallığını yansıtmakta önemli bir unsur
olarak kullanıldığını göstermektedir. Gerek
Anadolu’daki gerek Rumeli’deki türbe ve
makamlarda benzer özelliklerin, âdet, inanç
ve efsanelerin bulunması, Türk - İslam
kültürünün bütünlüğünü göstermektedir.
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Günümüz dünyasında oldukça geniş
bir alanda çeşitli türde ilginç efsaneler ve
rivayetler anlatılagelmektedir. Bu efsaneler
üzerinde ilk kez bilimsel incelemeler
yürüterek ilgilenen XIX. yüzyılın ilk
yarısında yaşamış olan Yakob ve Vilhelm
Grim kardeşler olmuş, onların başlattığı
bu derlemeleri ve çalışmaları birçok bilim
adamı ve folklorla uğraşanlar günümüze
kadar devam ettirmiştirlerdir. Aşağı
yukarı kırka yakın çeşitli kaynaklar, motif
indeksleri gösteriyor ki, efsaneler dünya
üzerinde tür bakımından, konusal zenginlik
bakımından, içerdikleri sayısız motifler
ve kişilikler bakımından oldukça geniş bir
alana yaygın bir görünümdedirler. “Dünya
Efsaneleri” adlı eserinde, birbirine yakın
olan ve benzerlik gösteren efsaneleri
ustalıkla bir araya toplayan ünlü derlemeci
ve bilim adamı Riçard Kevendiş (Kevendis,
1984:58), bu derlemelerin yanı sıra çeşitli
halklara özgü inanç piskolojisinin de
birçok yönleriyle birbirinden ayrıldığını
göstermiştir.
Efsanelerdeki motifler ve kişiler, türbe
ve tekkelerle doğrudan doğruya ilgilidir ki,
incelememizde bunlara değinmeyi uygun
buluyoruz: Avrupa ve Balkan ülkelerinde
türbelerin oluşması Osmanlı devletinin bu
yörelere gelmesiyle başlarsa da, Osmanlı
Türkleri bu yörelere gelmeden önce, XIII.
yüzyılda bir İslam misyoneri gibi buralara
gelen Sarı Saltuk’un buralarda birçok
türbesinin olduğunu görmekteyiz.
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Sarı Saltuk’un türbe ve makamları
üzerine
yapılmış
bazı
çalışmalar
bulunmaktadır. F.W. Hasluck Kaliakra
(Varna/Bulgaristan), Babaeski (Türkiye),
Babadağ (Romanya), Ohri (Makedonya) ve
Kruya’daki (Arnavutluk) türbe ve makamları
araştırmıştır. (Hasluck, 1929:429-439)
Sarı Saltuk Baba üzerine yapılan en ciddi
ve mühim çalışmalardan birisi de İbrahim
Bahadır’ın “Balkanlar’a Aleviliğin Girişi ve
Sarı Saltuk” başlıklı çalışmasıdır. Büyük ve
son derece ciddi bir çalışma olan bu makale,
adeta bir bilimsel tez niteliğini taşımaktadır.
(Bahadır, 2001:39-62 )
Sarı
Saltuk
Gazi
çevredeki
hrsitiyanlar’dan da çok hürmet görmüş ve
benimsenmiştir. Özellikle ortodoks Bulgar
halkı tarafından bir aziz gibi, Sveti Nikola
(Aziz Nikola), Aziz Spyridon, Sveti Naum
(Aziz Naum) diye kabul görmüştür. Hatta
Aziz Georgios, Aziz Elias, daha sonraları
Aziz Simeon ve Kara Koncolos yerine de
konulmuştur. (Babinger, 1992:221)
Sarı Saltuk Baba, (Dede, Gazi) Türkİslam aleminde derin izler bırakmış, özellikle
Balkanlarda’ki Müslümanlar üzerinde ve
Bektaşi inancı çevresinde hürmet gösterilen,
saygı ile anılan bir manevi yol göstericisi
olmuştur. Saltuk Baba’nın manevi şahsiyeti,
okadar derindir ki sıkıntılı zamanlarda
imdadına çağrılanlardan olmuştur.
Bu efsanevi inanç çerçevesinde,
Balkanları İslamlaştıran ve herzaman tarihi
menkıbelerde anılan bir “Alperen” olarak
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tarihe geçmiştir. (Aydan, 2013:585)
Son zamanlarda bu konular üzerinde
çalışan çeşitli uluslara ait bilim adamlarının
arasına, Türk folkloru üzerinde çalışan
bilim adamlarının da, bu zengin ve tür
bakımından oldukça geniş olan Türk
halkına özgü efsaneler üzerinde derlemeler
ve incelemeler yapanlar da görülmeye
başlamıştır (Sakaoğlu, 1980:82-86).
Bu efsaneler ve rivayetler üzerinde farklı
düşünce ve yorumlar öne sürerek, çalışmalar
yürüten bilim adamları, efsanelerde çeşitli
inanç unsurlarının oluşmasına, hususi
olarak paganlık, çok tanrılı ve tek tanrılı
inanç dönemlerine ait özellikleri ele
almışlardır. Özellikle, efsanelerde anlatılan
olaylar gerçek olmasa bile, olayları yaşayan
kişiler ve yaşandığı yer gerçektir. Olayların
yaşandığı bu yerlerde Türkler de kendilerine
özgü efsaneler ortaya koymuşlardır.
Bütün
bu
türbelerde,
Osmanlı
İmparatorluğunun sınırlarını genişletmesi
sırasında ve dini savaşlarda ölen şehid ve
gazilerle, çeşitli tarikatlere mensub şeyhler,
vezirler ve padişahlar, ayrıca bazı velilerle
diğer önemli din büyükleri de gömülüdür.
Böyle türbeler bugün Avrupa’nın birçok
ülkelerinde hala korunmaktadır. Bunlar
arasında Budin’deki Gül Baba Türbesi,
Hısvatistan’da Slavonya bölgesindeki Stara
Gradişka yakınlarındaki Ali Gayibî’nin
Türbesi, Belgrad’ta Mustafa Paşa Türbesi
v.b. türbeleri sayabiliriz (Hangi,1906:8-35;
Elezoviç, 1926:47, Djordjeviç, 1932:8). Bu
şekildeki türbeler eskiden en çok Bosna-

Hersek’te, Sancakta, Ulçin’de, Güney
Sırbistan’da, Makedonya ve bilhassa
Kosovada’dır (Hafız, 1991:29). Eski
kaynaklarda yedi veya oniki olarak geçen
Sarı Saltuk Baba türbe ve makamlarının
sayısı, Prof. Dr. Necati Demir’in yaptığı
araştırmalarına dayanan ifadesine göre
kırkı bulmaktadır. Keza, bu konuyla ilgili
yakından ilgilenen bilimadanlarından Prof.
Dr. Alemdar Yalçın’a göre bu türbe ve
makamların bir kısmı Sarı Saltuk Baba adına
inşa edilmekle beraber, bir bölümü onun
soyundan gelen sonraki nesillere mensup
kişilerin türbe ve makamları olduğunu
iddia etmektedir. Her ne olursa olsun Türkİslam toplumunun bu önemli efsanevi ismi
yaşatmak için sekiz asra yaklaşan dönemde
önemli bir gayret gösterdiği aşikardır.
(Kantar, 2014:105)
Bunlardan bazılarını Velayetnâmelerde,
Menakıbnâamelerde,
özellikle
de
Osmanlı dönemine ait Saltuknâmelerde
bulmak mümkündür. Bununla ilgili
olarak ilginç elyazması kitap, Kosova’da,
Yakova kentinde Bektaşi Tekke’sinde
korunmaktadır. Horasanlı Hacı Bektaş
Veli’ye ait olan bu Menakıbnâmenin adı
“Hâzâ Kitabu menâkıbi katbü’l-ârifîn
Hazreti Hünkâr Bektaş Veli al-Horasânî,
kuddise sirruhu l’aziz”dir (Plana, 1987:21).
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3. BULGULAR VE YORUM
Sarı Saltuk Baba’nın Balkanlar’a
geçişi ilk bakışta bir fetih veya fethe hazırlık
şeklinde olmayıp, Bizans İmparatorluğunun
insafına sığınan zor durumdaki bir
Selçuklu Sultanının teşviki ile kendilerine
açılan hayat sahasında aşiretinin varlığını
muhafazaya yönelik bir çaba şekli olduğu
düşünülmektedir. Önceden tasavvur edilmiş
bir İslamlaştırma veya Türkleştirme planının
varlığı hakkında elde herhangi bir tarihi
belge bulunmamaktadır (Kantar, 2014:65).
Ancak, Yesevi Dervişlerinin faaliyetleriyle
gerçekleşen
İslamlaşma
süreçlerinin
zorlamalardan ziyade tabi bir seyir takip ettiği
göz önünde bulundurulduğunda, konunun
daha iyi anlaşılması kolaylaşmaktadır.
Saltuk Baba’nın müridleri ve halkı normal
hayatlarını yaşar, ilahi esaslara uygun şekilde
tebliğ faaliyetlerini yaparken, sonucun ne
olacağı hususunda sağlam bir tevekkülle
sadece Allah’a dayanmaktadırlar.
Nitekim, Sarı Saltuk Dede’nin
Balkanlar’a göçü veya gönderilmesiyle ilgili
Hacı Bektaş-i Veli ardılı ünlü Bektaşi piri ve
ozanı Abdal Musa’dan Sarı Saltuk Dede’nin
Balkanlar’a – Rumeliye gönderilmesi ile
ilgili bir manzum dizesinde şunları ifade
etmektedir:
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Battal Gazi Hacı Bektaş’a geldiler
Sarı Saltuk Urum ele saldılar
Çok şükür dertlere derman buldular
Tavafın kabuldur Abdal Dediler
3.1. Balkanlar’ın İslamlaşmasında
Sarı Saltuk Efsanelerinin Önemi
Doğu’dan Batı’ya doğru sürekli
bir göç yaşayan Türkmen aşiretleri, yeni
ulaştıkları bölgelere Allah’ın ismini,
nizamını ve adaletini götürmeyi, sonraki
nesillerin idrak ettikleri gibi olağanüstü
hadiselerden ziyade, gayet sıradan ve tabi
bir görev olarak telaki etmekteydiler. Bu
çerçevede, Sarı Saltuk Baba’nın Dobruca
bölgesine yerleştikten sonra, İslamı yaymak
insanları kötülerden ve kötülüklerden
korumak için yaptıkları aslında onun bir
Türkmen önderi ve Yesevi dervişi olarak
en tabi görevleri arasındadır. (Kantar,
A.g.e. s.66) Kendisinden sonra yazılan
Saltukname’de ve diğer menakıbnamelerde
anlatılanlar, onun attığı temellerin fütuhat
ruhunun genel çerçevesi içerisinde
sonuçlarına ve günün şartlarına göre daha
iyi anlaşılıp değerlendirilmesi daha doğru
bir hususiyettir.
Yesevi hareketinin en dikkat
çeken özelliği, tarihi olarak basit görünen
hadiselere yüklediği derin anlamlarla
onları insanlar ve toplumlar için azami
ölçüde örnek, ders ve yararlılık seviyesine
çıkarmasıdır. Basit hayat tarzlarına ve
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sıradan görüntülerine rağmen, kendi
üzerlerinde ilahi bir görev, üstün insanlardan
oluşan bir toplum oluşturma misyonunu
gören insan ve topluluklar, aradan belirli
bir zaman geçtikten sonra daha belirgin
bir şekilde anlaşılmakta, tanınmakta, tarif
edilebilmekte, gerçekleştirdikleri işlerin
önemi, değeri ve büyüklüğü sebebiyle de
yaptıkları faaliyetleri efsaneleştirilmektedir.
Hoca Ahmet Yesevi’den, Hacı
Bektaş Veli’ye, Sarı Saltuk Baba’ya, onun
devamı niteliğindeki Otman Baba ve Kızıl
Deli’ye hatta daha sonra Budapeştede’ki
Gül Baba’ya kadar uzanan silsilede yer alan
herkesin hayatı efsanelerle ve rivayetlerle
örülüdür. Aslına, bu efsaneler onların
yaptıkları işlerin neticelerini büyüklüğünden
ve kutsallığından dolayı, sonraki nesiller
tarafından olağanüstü ve insanüstü
güçlerle donatılıp mübȃlağalaştırılmış işler
yaptırılması hadisesidir. Bu olağanüstü
hadiseler etrafında cereyan eden efsane ve
rivayetler ise, maddi hayatla ilgili olmaktan
ziyade, manevi bir anlam oluşturulmasıyla
alakalıdır.
Ancak,
bu
hadiselerin
nihayetinde, sağlam manevi temellere
oturmuş bir kültürün temelleri üzerinde
maddi kültürün ve varlığın da devamlılığını
perçinlemeye yardımcı olmuştur.
Efsane ve rivayetlere dayanarak,
sahip olduğuna inanılan insanüstü güçlerle,
kıtadan kıtaya koşan, yenmedik kötülük,
cezalandırılmadık kafir bırakmamak için
gayret eden Sarı Saltuk Baba, aslında
at koşturduğu geniş coğrafya içinde

Anadolu’da İslamiyetin ve Türlüğün
kalıcılığını temin ederken, Balkanlarda
filizlenecek, yeşerecek ve kalıcı çınarlara
dönüşecek tohumların ektiği aşikardır.
Balkanlar’da vurduğu mühre bakıldığında,
maddi yanından ziyade manevi yönünün
önceliği ve güçlülüğü bastığı daha belirgin
bir hadisedir. Zira, bilindiği gibi aşiret
mensuplarının bir kısmı kendisinden
sonra Anadolu’ya dönmüş bir kısmı ise
Balkanlar’da kalmıştır. Balkanlar’da kalıp
hayatlarını sürdürmeye devam ettiren
müridlerinin büyük bir bölümü, ekin eker gibi
bölgeye saçtığı türbeleri, tekke ve zaviyeleri
makamları ve bunlar etrafında şekillenen
manevi hadiseleri bir müddet sonra bu
toprakların İslamlaşma ve Türkleşmesinin
anahtarı
olmuştur.
Balkanlar’ın
da
İslamlaşması ve Türkleşmesi, Anadolu’da
olduğu gibi bir tekke, bir zaviye veya bir
cami kurmakla başlamıştır.
Sosyolojik anlamda şehirleşmeyi,
şehirde değişik dinlerden ve kökten
insanların birlikte barış ve huzur içerisinde,
karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü esasları
çerçevesinde güvenlik endişesini yok etmeyi
ve nihayetinde üstün meziyetli insanlar ve
medeni topluluklar haline gelmeyi, içteki
uyum kadar dışarısı ile münasebetlerde de
sevgi, barış ve hoşgörü yolunu hedeflemiş
ve bunu büyük ölçüde gerçekleştirmiştir.
Nitekim, Sarı Saltuk Baba vefaat ettikten
sonra, yaşadığı coğrafyanın uzak ve yakın
komşu kralları tarafından cenazesinin
istenecek oluşuna dair kerameti ve efsaneleri
15
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bunun en bariz ifadesi olsa gerek. Yalın
gözle bakıldığında, hergün bir toplulukla
savaşan bir tasavvuf önderinin cenazesinin
neredeyse tüm komşu krallar tarafından
istenmesinin ardında yatan gerçek hadise,
onun “tebliğ” ve “insanların kardeşliği”
felsefesini hayata geçirmedeki başarısından
başka bir şey değildir. Nitekim, Sarı Saltuk
Baba’nın şahsi kişiliğiyle, değişik maddi ve
manevi kültüre sahip olan toplumları ne denli
etkilediğini onun hakkındaki Evliya Çelebi
Seyahatnamesinde anlatılanlara yakından
bakınca daha iyi anlamak mümkündür.
3.2. Balkanlar’daki Türbe ve
Tekkelerde Sarı Saltuk Efsaneleri
ve Rivayetleri
Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan
topraklarına girmesiyle buralarda İslam
dini ile birlikte dil ve genel olarak İslam
kültürü de girmiş, yerleşmiş ve günümüze
kadar sürmüştür. Aynı biçimde Nakşibendi,
Mevlevi, Kadiri, Sa’di, Rifai, Bektaşi
gibi tüm tarikatler de bura halkı arasında
yayılmış ve böylece tarih boyunca kent
ve hatta köylerde kesin olarak sayısını
bilmediğimiz tekke ve türbeler de inşa
edilmiştir. Fakat XIX. yy.’ın sonlarında ve
XX. yüzyılın başlarında büyük ve güçlü
Osmanlı devletinin çökmesiyle ve bu
topraklardan uzaklaşmasıyla buralarda yeni
kurulan milliyetçi devletler fırsat bularak
ellerinden geldiği kadar Tekke ve Türbeleri
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yıkmıştır. Fakat, çok sayıda yaşayan
Müslümanların şehir ve köylerinde öteki
İslam eserleriyle birlikte tekke ve türbelerin
bazıları günümüze kadar korunabilmiştir.
Korunan tekkelerin bir kısmı halen
etkinliğini sürdürmektedirler.
Son zamanlarda tüm dünyada bu
tarikat, tekke ve türbelerle ilgili çok sayıda
araştırma ve incelemeler yapılmaktadır.
Bütün Anadolu’daki tekkelerin Balkan
memleketleriyle ve aynı şekilde bütün
Balkan
memleketlerindeki
tekkelerin
Anadolu, Arap memleketleri ve hatta Rusya
Federasyonun’daki Müslüman ahalinin
çoğunlukta olduğu Cumhuriyetleriyle
farklı yönden ilişkileri vardır. Zamanla
bunlarla ilgili çeşitli kitaplar, makaleler
ve tanıma yazıları yayınlanmaktadır.
Fakat Arnavutluk’taki tarikatler hakkında
kitap veya makale gibi yayınlar Balkan
memleketlerine göre daha az yayınlanmıştır.
Hatta Bektaşilik dışında Arnvutluk^taki
tarikatler hakkında bilgimiz hemen hemen
hiç yoktur. Yalnız Arnavutluk tarihi genel
olarak Bektaşilikle son derece bağlı olduğu
için bu tarikat hakkında birkaç kitap ile birkaç
makale yayınlanmıştır. İşte yayınlanan
bu eserlere dayanarak Arnavutluk’ta bu
tarikatın nasıl etkin olduğu, hangi tarihlere
kadar sürdüğü, hangi tekkelerin nerede
inşa olduğu ve bu tekkeler hakkında kimin
dede, baba olduğu, kimin yetiştiği, kimin
kimden el aldığı ve kimin nasıl eser verdiği
anlaşılmaktadır. (Hafız, 1991:29)
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Arnavutluk’ta
Bektaşilikle
ilgili
yayınlanan hemen hemen bütün eserleri
bir araya getirerek böylece Arnavutluk’ta
Bektaşiliğin Balkan memleketlerinde olduğu
gibi iki koldan yerleştiği kanaatine vardık.
Birincisi, Bulgaristan’da XIII. yüzyıldan
itibaren yerleşmeye başlayan ortodoks
veya heteredoks mahiyetindeki Bektaşiliğin
Bulgaristan’da yerleşmesi esas olarak
Balkanların Osmanlı devleti tarafından
alınmasından sonra başlar. Bu konuda
Bulgaristan türkoloğu Dr. Riza Mollof’un
kaydettiği gibi “Balkanlarda Türk aşiretleri
veya Bogomilizm gibi eretik senf taraftarları
ile münasebetleri; yeniçerilerin Bektaşilik
mezhebiyle bağlılığı nispetinde bu tarikatın
sarayın müslümanlaştırma gibi bir temessül
siyasetinde oynadığı rol Balkanlar’da Şeyh
Bedrettin’in yaptığı isyan ve buna hristiyan
halkı ile tarikatçilerin iştirakı gibi birçok
büyük ve önemli meselelerin konkre olarak
incelenmesine bağlı olmasına bakmak
gerek”. (Kaleshi, 1971: 817)
Buna dayanarak Bektaşiliğin Balkanlara
yayılması XIII. yüzyılda Dobruca’ya ilk
Selçuk kolonizasyonu ile ilgili olan birçok
menkıbelerle başlar. Bu menkibelerde, Sarı
Saltuk Dede adında mitolojik karakteri
haiz bir kimsenin Balkanlara geçtiğinden
bahsedilir. Kimi araştırmacılar Sarı Saltuk
Dede’nin Tatarlar arasında misyonerlik
yaptığını, kimileri onun Ahmet Yesevi ile
Hacı Bektaş Vei’nin müridi olduğunu ileri
sürmüşlerdir. (Sakaoğlu, 1980: 82-86)
Fakat herşeye rağmen Sarı Saltuk Dede’nin

İslam misyoneri olup olmadığı, Balkanlarda
tarikat kurup kurmadığı veya nasıl mezhep
kurduğu gibi meseleleri aydınlatmak
kolay bir iş değildir. Daha sonraları
buralara yerleşen Bektaşiler arasında Sarı
Saltuk Dede’nin oldukça şöhret kazandığı
görülmüştür. Böylece Sarı Saltuk Dede’nin
kültlüğü, ilk önce Bulgaristan’dan Eski
Yugoslavya’yı ondan sonra bugünkü
Arnavutluk bölgelerini kapsamıştır. Bazı
söylentilere göre, Bektaşiliğie bağlı
olan Sarı Saltuk’un Eski Yugoslavya’da
olduğu gibi Arnavutluk’ta da Osmanlı
İmparatorluğunun Balkanlara yayılışından
önce buralarda İslamiyeti yaymaya çalıştığı
bilinmektedir. Bununla ilgili M. Tayip Okiç
“Bir Fetva” başlıklı yazısından Topkapı
Sarayındaki
Revan
Kütüphanesi’nde
1612 numarada kayıtlı “Saltukname”yi
göstermektedir. (Okiç,1973: 48-58)
Bu kayıtlara dayanarak Sarı Saltuk
Dede’nin Bulgaristan, Eski Yugoslavya
ve Arnavutluk ulusları arasında sevilmiş
olduğu hatta onun ölümünden sonra da
buralarda yaşayan kent ve köy halkı ona
sonsuz saygı göstermiş ve onu sevmişlerdir.
Müslümanlardan başka Ortodokslar da
Sarı Saltuk’un kendi dinlerinin yayıcısı
olarak kabul ettiklerinden kendi yaşadıkları
bölgelerde onun kabrinin olmasını istemişler
ve böylelikle bazı köy ve kentlerde, hatta
kiliselerde Sarı Saltuk’un mezarlarının
bulunduğuna inanmaktadırlar.
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Bugünlerde Kafkasya’da ve Romanya’da
Sarı Saltuk Dede’nin kabrinin bulunmasıyle
ilgili söylenen söylentiler gibi Eski
Yugoslavya ve Arnavutluk’taki Arnavut ve
Türk halkı İpek, Prilep ve Kruya’da ve Paştrik
Dağında Sarı Saltuk Dede’nin birer kabrinin
bulunduğuna inanılmaktadır. Ortodoks halkı
ise Ortodoksluğu yaydığından dolayı Sarı
Saltuk’un Korfu adasındaki Aya Spiridon
ve Ohri’deki Aya Naum Manastırındaki
mezarlarda bulunduğu iddia edilmektedir.
Hasan Kaleşi Sarı Saltuk Dede’nin kabirleri
ile yerli halk arasında çeşitli söylentilerin
bulunduğunu da zikretmektedir. (Kaleshi;
a.g.e. s. 818)
3.3. Bosna’da Sarı Saltuk’la İlgili
Mevcut Olan Efsaneler ve Rivayetler
Sarı Saltuk Baba’nın efsanevi
hayatının anlatıldığı Slatukname’ye göre,
ünlü mutasavvıfın gömülü olduğu oniki
mezardan birisinin Bosna’da olduğu rivayet
edilmektedir. Araştırmacıların ortak kanaati
gereğince, bahsedilen mezarın Blagay
Tekkesi olarak bilinen, günümüzde ise
“Blagay Alperenler Tekkesi” adıyla hizmet
veren tekkenin içindeki mezar olduğu
düşünülmektedir.
Blagay Mostar şehrine yakın
mesafede olan küçük bir kasabadır. Ancak,
onu sıradan bir yerleşim yeri olmaktan
çıkaran Sarı Saltuk Baba’nın türbesinin de
içinde yer aldığı Balagay Tekkesi’dir. Bu
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tekke kaynakların efsane ve rivayetlerine
göre, 1520’li senelerde bölgeye gelen
dervişlerce
inşa
edilmiştir.(Kantar,
2014:106) Tekke’nin inşa edildiği yer
kayalıklarla Buna nehrinin kaynağı arasında
bindir düşünceyi çağırıştıran, gönüllere
bindir türlü ilham ve tasavvufi hoşgörü
verecek özellikte bir yerdir. Tekke, Osmanlı
mimari tarzının ustalıkla birleştirildiği ve
manevi etkileyici bir mimariye sahiptir.
Saltukname’de, Sarı Saltuk Baba’nın
“çok güzel insanlar” olarak gördüğü
Bosnalılar’ın Müslüman olmalarını arzu
ettiği, onların Müslümanlığa geçişlerini
sağladığı ve düşmanlarından koruduğu
efsaneleri ve rivayetleri bir hayli yaygındır.
Gerek Bosna ve gerekse Boşnaklar,
İslam tarihi ve İslamın Avrupa’ya yayılışı
açısından çok hassas bir konumdadırlar.
Balkanlar’da, Osmanlılar’dan çok önce
başlayan bir İslamlaşma süreci yaşandığı ve
bu hususta Sarı Saltuk Baba’nın çok önemli
bir yeri olduğu inkar edilemez bir gerçektir.
Sarı Saltuk Baba’nın felsefesinden
hareket ederek, Balkan coğrafyasına ekmiş
olduğu sevgi, saygı karşılıklı anlayış ve barış
ile hoşgörü düşüncesi, Osmanlı Devletinin
bölgede kolayca hakimiyet kurmasına,
Saraybosna ve Mostar gibi çeşitli etnik
ve dini toplulukların bir arada kardeşçe
yaşayabildiği merkezlerin oluşmasına
hizmet etmiştir.
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Kuvvetle muhtelemdir ki, Sarı
Saltuk Baba’nın müridleri, ona atfen bereket
ve manevi sembolü olan bu su kaynağının
başında bir türbe yapmışlar Nitekim XIV.
asırda bu coğrafyaya gelen dervişler de söz
konusu yerde hem Saltuk Baba hatırasını
yaşatmak hem de bu uç noktada Türkistan
Piri olan Hoca Ahmet Yesevi tasavvufi ve
felsefi düşüncesinin yeşermesini sağlamak
maksadı ile tekkerlerini inşa ederek irşad
faaliyetlerine
başlamışlardır.
Değişik
dönemlerde farklı tasavvufi yolların merkezi
olarak hizmet veren tekkede değişmeyen tek
şey, Sarı Saltuk Baba’nın ilhamını verdiği
insanlara hizmet, insanların kardeşliği ve
birlikte yaşama arzusunun canlı tutulması
esaneleri ve rivayetleri olmuştur.
Günümüzde Sarı Saltuk Baba
denince ilk akla gelen sıfatlardan olan
“Alperenler” tekkesi olarak varlığını
sürdürmekte ve giderek daha ok bilinen,
tanınan ve ziyaret edilen bir manevi havayı
yansıtan merkez haline dönüştüğüne şahit
oluyoruz.
Sarı Saltuk Baba’nın Balkanlar’daki
hayatını kuşatan destanvari ve efsanevi
sırlarla dolu tarih, Blagay Tekkesi için de söz
konusudur. Bu tekke , tarih ve tasavvuf tarihi
araştırmacılarından, birçok tekke, türbe ve
zaviye gibi efsane ve rivayetlerin yanısıra,
gerçek hikayelerin ortaya çıkarılmasını
beklemektedir.

3.4. Arnavutluk’ta Bektaşiliğin
Yayılmasında Sarı Saltuk Efsane
ve Rivayetlerinin Önemi
Arnavutluk’ta Bektaşiliğin yayılmasının
ikinci, en büyük ve en güçlü yolu
Osmanlılar’ın bu yerleri tamamiyle işgal
etmeleriyle ve Yunanistan Bektaşi Babaları
aracılığıyla oldu. Bazı efsanelerde başka
türlü fantazi unsurları vardır. Masal
unsurları da efsanelerle brliktedir. Bunlar
arasında Şeyh İbrahim’le ilgili bu efsane
Şeyh İbrahim’le birlikte Şeyh Süleyman
Acize Baba’yla da ilgilidir: Acize Baba
İşkodra’nın Buşat köyündür. Genç yaşta
İstanbul’a gitmiş ve efsaneye göre medrese
okumus, şeyhülislam olmuş. O sırada Şeyh
İbrahim de Şam’dan İstanbul’a gelmiş.
Şeyh İbrahim, Sadi tarikatindenmiş ve
kafirmiş. Yaşamını dilenerek sürdürmiş.
Ayasofya’nın avlusunda uyurmuş. Burada
Sultan’ın kızı hastalanmış. Sultan, bütün
hekimleri sıra ile çağırdığı halde hiçbiri
derman bulamamıl. En sonunda birinin
aklına Şeyh İbrahim gelmiş, bunu Sultan’a
söylemiş. Bunun üzerine sultan da onu
sarayına çağırmış. Şeyh İbrahim, kızın
yattığı odaya gelmiş, uzaktan eliyle işaret
yaparak “Çık mübarek” diye bağırmış.
Bunu söyler söylemez kızın karnından bir
yılan çıkmış, Şeyh hemen onu alıp koynuna
sokmuş. Kız da birden iyileşivermiş. Şeyh’e
para vermek istemişler, Şeyh kabul etmemiş.
Üstelik Sultan’ı görmek de istememiş.
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“Ben fakir biriyim, Sultan’la ne işim ola
ki” demiş. Dönüp yine Ayasofya avlusuna
gelmiş.
ŞeyhülislamAcize Baba bu haberi duymuş
ve çok şaşırmış. Yardımcısı Abdülselamı
çağırmış ve birlikte Ayasofya’yı, Şeyh’i
görmeye gitmişler. Ayasofya’ya gelip
yatsı namazını kılıp Şeyh’i aramışlar. Onu
bulmuşlar. Ancak, Şeyh kendisini niye
aradıklarını sormuş. Onlar da müridi olmak
istediklerini söylemişler. Şeyh, onlara
zengin olduklarını bu bakımdan fakir birine
mürid olamayacaklarını söylemişse de,
onlar yine ısrar etmişler. Bunun üzerine
Şeyh “Benimle birlikte olmak istiyorsanız,
yarın gün doğmadan uzun bir yolculuğa
çıkmaya hazır olun” demiş.
Şeyhülislam ve yardımcısı hazırlanmışlar,
kemerlerine altın yerleştirmişler. Ertesi
gün Ayasofya’ya gün doğmadan gelmişler.
Şeyh’i bulup birlikte kum kapıya gitmişler.
Denize geldiklerinde Şeyh, postekisini
suya atmış üstüne oturup onları da
çağırmış. Onlar oturur oturmaz posteki
suya batmış. Bunun üzerine boğulmaktan
korkarak imdat istemişler. Fakat, Şeyh
onlara “Üstünüzdeki yılanları (paraları)
atınız, onları kemerlerinizde taşıyorsunuz”
demiş. Bunun üzerine altınları atmışlar ve
postekinin üzerine batmadan oturmuşlar.
Yola koyulmuşlar ve mürid olmuşlar.
Şeyh İbrahim bir gün onları yanına
çağırmış. Adbüsselam’a İstanbul’da bir
tekke açmasını söylemiş. Süleyman Acize
Baba’ya ise Yakova’ya gelip orada tekke
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açmasını emretmiş. Acize Baba da onu
dinleyerek Yakova’ya gelmiş, tekkeyi
kurmuş. Bu gün Arnavutlar oraya “Teqja
e Madhe” (Büyük Tekke) derler. (Kaleshi,
1901:236)
Özellikle, Kosova Cumhuriyeti ve
Makedonya Cumhuriyet’inde ile bugünkü
Arnavutluk’ta yaşayan Arnavut ulusunun
dini, siyasi ve kültür hayatında Bektaşiliğin
önemli rolü vardır. Hemen hemen her şehirde
en az birer Bektaşi tekkesi bulunmakta idi.
Fakat ne yazık ki XVIII. ve XIX. yüzyılda bu
tekkelerin mevcut tam sayısını belli etmek
için, bu tekkeler hakkında malesef bilgimiz
çok azdır. Arnavutluk’taki Bektaşilik ayrı
bir özellik taşımaktadır. Nitekim, bugüne
dek Bektaşilik Arnavut halkı arasında en
çok sevilen ve en çok yayılan bir tarikattır.
(Kaleshi, 1967:88-90) Arnavut ulusunun
milli ve manevi folklorunda Bektaşi
tarikatının Arnavutlar arasında yayılması
konusunda Sarı Saltuk efsanelerin ve
rivayetlerin ile menkıbelerinin önemli bir
rol oynadıklarına inanmaktadırlar. Sarı
Saltuk Dede ile ilgili Arnavutluk’ta anlatılan
iki efsane ve menkıbe dikkat çekmektedir.
“Güney Arnavutluk’ta yaklaşık iki bin
metre yüksekliğindeki Tomor dağındaki bir
türbede yattığına inanılan Ali Abbas ile
ilgili, inanışa göre Ali Abbas, Hz. Ali’nin
çok yakın akrabasıdır. Kerbela vakası
sırasında Tomor dağına gelerek karbasına
su doldurur. Kerbelada susuzluk çeken
Hz. Hüseyin ve arkadaşlarına su götürür.
Sonra da buraya gelir ve orada vefat eder.

HİKMET 26 -Kasım 2015

Şimdi her sene ağustos ayında dünyanın her
yerinden Bektaşiler oraya gider. Kurban
niyetiyle kuzu keserler sonra çevirip yerler.”
İkinci efsane ve rivayet ise şöyledir:
“Akçahisar’da (bugünkü Kruya şehri) Sarı
Saltuk türbesi vardır. Bu zad şehir halkını
rahatsız eden, ekinlerini ve hayvanlarını
yiyen bir ejderhayı öldürerek halkı büyük bir
beladan kurtarır. Sonra halk bu kişiye layık
olduğu hürmeti göstermez. Hazret de kızar
ve bir adımda mezkur Tomor dağındaki Ali
Abbas türbesine gelir, soluklanır ve ikinci
adımda Korfu adasına giderek ölür. Sarı
saltuk Dede’nin bu iki adımlık yolu uçumu
beşyüz kilometre tutar.”
Bu iki efsane ve menkıbenin aslında
Arnavutluk
bölgesinin,
Bektaşilerin
Balkanlar’daki merkez üssü oluşmasında
önemli bir rol oynadığını göstermesinden
dolayıdır. Diğer bir neden ise, Arnavutların
meşhur şairlerinden Naim Fraşeri’nin,
Arnavutların mlli kahramanı olarak kabul
ettikleri “İskender Bey” adına bir şiir
yazarak bu şiirden hareketle Bektaşiliğin
Arnavutların aslında tabi dini olarak görme
temayülüdür. (Çokbankir: A.g.e. s.83)
3.5. Kosova’da Sarı Saltuk’la İlgili
Efsane ve Rivayetlerin Önemi
Kosova’daki efsaneler ve rivayetler
arasında
Kesikbaş
motifi
de
en
önemlilerinden biridir. Efsanelere göre
şeyhler ve kutsal kişiler, İslamiyet yolunda

şehit düşünce, kesilmiş başlarını alarak
Kosova’ya getirmişlerdir. Bunlar arasında
Gilan yakınlarındaki Rogaçitsa köyünde
Rogaçitsa Türbesi en önemlilerinden
biridir. Burada Bağdat’tan gelen ihi şehid
yatmaktadır. Bunlar, bir savaş sırasında bir
yerde başları kesilerek öldürülmüşlerdir.
Efsaneye göre kellelerini koltukları
altına alan bu iki şehid öldükleri yerden
uzaklaşmışlardır, Rogaçitsa’ya geldiklerinde
onları bura halkı görmüş ve başsız insanın
nasıl böyle yürüyebileceğine şaşırmışlar.
Halk ise onlara saygı göstererek birer türbe
yapmış. Etraflarına ördükleri duvar üzerine
bir de çatı kondurmak isteyen halkın arzusu
gerçekleşmemiş ve gündüz inşa ettikleri çatı
geceleyin çökermiş. Bu türbe bugüne kadar
çatısız ve dört duvardan ibaret kalmış. Bu
efsaneye göre bu iki şehit her gece kalkıp
abdest alıp namaz kılarlarmış. Bunun için
türbede, halk sürekli olarak bir ibrik su ve
bir de peşkir bulundururmuş. (Corceviç,
1933:50)
Kosova’daki bir İpek efsanesine göre Sarı
Saltuk Türkiye’de Sarıyer köyünde doğmuş
dürüst, akıllı, dindar biriymiş. Çevresinde
çok öğrencisi varmış. Yedi bölgeden yedi
öğrenci gelmiş. Onlardan her biri ondan ders
görerek sahib-kemal olmuşlar. Sarı Saltuk
ölünce her biri mezarı kendi memleketine
götürmek istediğinden aralarında tartışma
çıkmış. Fakat bu sırada Allah tarafından
aynı gece yedisi de rüyasında Sarı Saltuk’u
görmüşler. Sarı Saltuk hepsiyle aynı şekilde
konuşmuş ve şöyle demiş: “Herbiriniz birer
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tane tabut alın, hangisinde beyaz çiçek
görürseniz ben onda olacağım. O tabutun
sahibi beni alıp ülkesine götürsün!”. Ertesi
gün hepsi birer tabut almışlar. Ancak
hepsinin de yanında birer beyaz çiçek
bitişmiş. Yine her bir tabutta Sarı Saltuk’un
cenazesi yatıyormuş. Bunun üzerine yedisi
de tabutu alıp kendi memleketine götürmüş.
Bugün Sarı Saltuk’un yedi mezarı vardır.
(Kaleshi, 1971:817-819)
Bu efsaneye benzer başka bir efsane
de Yakova köylerinden olan Novakaz da
vardır. Yöre halkı türbeye, abdest için
akşam bir leğen su koyar, sabahleyin ise
leğendeki suyun bittiğini görmüş. (Corceviç,
1934:19-80) Vranya’daki şeyh türbesaine
ise her gece bir ibrik dolusu su, leğen ve
sabun bırakırlarmış. Şeyh Süleyman bu
su ile her gece abdest alırmış. (Corceviç,
1932:8) Sarı Saltuk’la ilgili Yakova’da,
Ohri’de, Sv. Naum’da, Hersegovina’da,
Blagay’da, Arnavutluk’ta (Luma, Kruja,
Leja), Dobruca’da, Korfu’da ve daha başka
yerlerde çeşitli efsaneler varlığı tespit
edilmiştir.(Kaleshi, 1972:133-139)
3.6. Makedonya’da Sarı Saltuk’la
İlgili Efsane ve Rivayetlerin Önemi
Makedonya’da türbe, tekke ve camilerde
dervişlerle ilgili bilinen en eski efsaneler,
bütün ayrıntılarıyla birlikte yaşadığımız
yüzyılın ilk yarısında kaydedilmiştir.
Konumuzla ilgili olanlar sırasıyla şunlardır:
Kumanova yakınlarında bulunan Şükrü
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Baba Türbesi, Majetiç Köyün’de Osman
Baba Türbesi, Dalardovca Köyün’de
Sinoplu Şükrü Baba Türbesi, Tetova’da
(Kalkandelen) Harabati Baba Tekkesi ve
Türbesi, Gostivar’da Halveti Tekkesi ve
Türbesi, Debre’de Şeyh Kadri Tekkesi ve
Ohri ile Bitola’da (Manastır) en tanınmış
efsanelerin oluştuğu birçok türbeler vardır.
Ohri’de bunlar arasında en tanınanları Sinan
Çelebi Türbesi, Hacı Muhammet Hayati
Halveti Tekkesi ve Türbesi, Dalga Baba
Türbesi, Ak Baba Türbesi, Şeyh Kaplan
Baba Tekkesi ve diğerleridir. Manastır’da
ise Hasan Baba Türbesi ve Tekkesi, Şeyh
Mahmut Kuleli Vakfı ve Tezveren Baba
Türbesidir. Bunlar arasında efsaneleriyle
bağlantılı olan Melâmi Tekkesi ve Türbesi,
Ustrumca’da ki Sinan Baba Tekkesi ve
Türbesi ile Ustrumca yakınlarında Baynsko
köyündedir. Yine İştip’te Hayati Tekkesi
ve Türbesi, Muhiddin Rûmî Türbesi ve
diğerleri mevcuttur. (Nureddini, 2003:14)
Bu türbelerin herbiri çeşitli efsanelere
bağlı olup bu efsaneler halk arasında Türk
ve diğer Balkan dillerinde anlatılan yeni
ilavelerle genişlemiştir. Bu efsanelerde
fantezi unsurları ön plandadır. Bu motiflerin
onların olağanüstü kişiliklerini ortaya
koyan motiflerdir. Bunlar arasında en
ilginç olanları, İslamlık uğruna şehid
olan gazilerin bazılarının kesik başlarını
koltuklarının altına alarak başka yerlere
gidip orda düştüklerini anlatan efsanelerdir.
Bazı hastalıkların iyileşmesi, buna bağlı
olarak bazı büyüler ve sihirler, efsanelerle
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birlikte anlatılmaktadır. Bunlardan bazıları
da Sarı Saltuk’la ilgili olan efsanelerdir.
(Kalafat, 1994:56)
Yapmış olduğumuz bu incelememizden
hareket ederek, ister Makedonya’da ister
Kosova’daki tekkelerle ilgili mevcut olan
ve halk arasında günümüze kadar yaşamaya
devam eden efsaneler bu coğrafyada mevcut
olan folklor motiflerinin zenginliğini
göstermektedir. Bu efsanelerin bu yörelerde
yaşayan Müslüman halkı arasında yıllarca
gelişip yayılması, türlü tarikatlere mensub
dervişler sayesinde olmuştur.
Balkanlarda XIII. yüzyılın tanınmış
Türk - İslam gazisi olan Sarı Saltuk’la ilgili
oldukça çok efsane vardır. Diğer Balkan
ülkelerindeki efsanelerde olduğu gibi Sarı
Saltuk’un papaz giysileri içinde bu yörelerde
yaşayan hristiyanlar arasında İslam dinini
yaydığı rivayeti anlatılmaktadır. (Plana,
1985:18)
Bazı efsanelerde hristiyanlığa ait motifler
de katılmıştır. Özellikle Makedonya ve
Kosova’da
XVII. yüzyıl sonralarında
yaratıldığı sanılan bu efsanelerdeki
motiflerle ilgili Evliya Çelebi’de de
bir yoruma rastlanılmaktadır. Nitekim,
Evliya Çelebi, Sarı Saltuk’un yedi ayrı
yerde mezarı olduğunu söylemiştir.
Hatta, Evliya Çelebi dışında, bu motifler
başka kaynaklarda görülmüyor. Keza,
İstanbul kütüphanelerinde olsun, diğer
kütüphanelerdeki kaynaklarda olsun bu
motifleri göremiyoruz (Kaleshi, 1901:236,
Ippen, 1963:71). Bu da bize, bu efsanelerin

Makedonya’da ve Kosova’da yaratılmış
oldukları tezini doğrular mahiyettedir.
Öte yandan bu efsaneler bize, insanların,
iç sıkıntılarını, çeşitli bunalımlarını
gidermek için onlardan derman aradıklarını,
bu bakımdan toplumsal psikolojiyi içeren
folklor motifleri bakımından oldukça zengin
olduklarını göstermektedir.
Ayrıca Tasavvuf Edebiyatı açısından da
değerlidirler. Makedonya ve Kosova’da
yaratılan bu efsaneler, XIII. yüzyıldan
bugüne kadar burada yaşayan halkın ruh
zenginliğini gösteren efsaneler olması
hasebi ile, bunların değer ve öneminin daha
da arttığını söylemek mümkündür. (Kara,
2002:86)
Sarı Saltuk’un Rumeli’deki faaliyetlerine,
gazalarına küçük bir örnek oluşturmak üzere
Saltuk-nâme’de Üsküp ile ilgili anlatılara
dikkat çekmek istiyoruz.
Kariban olarak adlandırılan Rûmî
askerlerin savaşlarından söz edilen bölümde
Saltuk-nâme’ye göre Kariban, Rumeli’deki
bir ülkenin Arapça adıdır. Bu askerin
beyi Taynos’tur, şehirlerinin adı ise Süküb
(Üsküp)’dür:
Bu bölümlerde dikkati çeken bir özellik,
Sarı Saltuk’un kendisini Üsküp diyarından
gelen bir pehlivan olarak tanıtmasıdır: Ol
kârbân başı eyitti: «Ne gülersin?» didi.
Şerîf eyitti: «Ben dahı bir ulu pehlevanam,
Rum içinde anıluram. Anı işidüp geldüm.»
didi. Anlar eyittiler: «Hey sen fikr ittügün
gibi değüldür bu, sakın gafil olma.» didiler,
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gittiler. Şehre gelüp kondılar. Şerif’ün âdeti
deyre konmaktı. Gelüp girü bir deyre kondı.
Ruhbanlar sordılar: «Kandan gelürsin?
» didiler. Şerif eyitti: «Süküp diyarından
gelürem. Padişahı işidüp geldüm.» didi.
Saltuk-name’nin ikinci cildinde ise
Üsküp bir Türk ve Müslüman şehri olarak
anılmaktadır. Çevre illerden toplanan
düşman güçleri Üsküp’e bir baskın
düzenlerler ve şehrin beyi Ali Bey’i şehit
ederler. Şehrin düşman eline geçmesine
üzerine şehirdeki Türklerin bir bölümü
Babadağ’a (Romanya’ya) giderler.
Çevre il kafirleri gelüp çoğaldılar.
Müslümanlar zaif idi, hem azdı. Ol gaziler
durup hisara girdiler. Tekur-ı lain gördü,
ceng birle hisar alınmaz çevre Tekurları
ve banları cem idüp Firiban ilinde Süküp
şehrine geldiler. Ali Beg’i gafil buldılar,
şehid ittiler, hisarı aldılar. Müslümanlardan
kurtulanlar kaçup Baba’ya gittiler. (Akalın,
1967:7)
Makedonya’da Ohri gölü kıyısında
kurulmuş olan Sv. Naum manastırındaki
şapelde bulunan bir mezar tarihin
karanlıkta kalmış olan eserlerinden biridir.
Günümüzde Hristiyanların Sv. Naum’a
ait olduğunu düşünerek ziyaret ettikleri
ve sesler geldiğine inananarak dilek tutup
kulaklarını dayadıkları bu mezar geçmişte
Türkler tarafından da Sarı Saltuk’un
mezarı olarak kabul edilmiş ve saygıyla
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ziyaret edilmiştir. Tarihte bu mezarın hem
Hristiyanlar hem de Müslüman Türkler
tarafından ziyaret edildiği, Hristiyanların
ise mezarda Sv. Naum’un yattığına
inandıkları ancak Müslüman Türklerin
ise mezarda Sarı Saltuk’un yattığına dair
inanışlar araştırmacıların yapmış oldukları
çalışmaları sayesinde ortaya atılmıştır.
Daha sonra Ohri Türklerinin pek çoğunun
bölgeden göçe zorlanmaları neticesi olarak,
mezarı ziyaret eden Türk ziyaretçilerinin
sayısı gittikçe azalmış.
Makedonya’daki Türklerin bir bölümü
bu mezarın hala Sarı Saltuk’un makamı
olduğuna inanarak ziyaret etmeye devam
ediyorlar. Hatta, Ohri’deki Halveti
Tekkesi’nin müridleri arasında Sarı
Saltuk’un hatıralarının ve efsanelerinin hala
yaşadığını ve o mezarda yatanın Sarı Saltuk
olduğuna yürekten inandıkları bilinmektedir.
Bu Halveti Tekke’sinde hala Sarı Saltuk’un
menkıbeleri anlatılarak, Sarı Saltuk’un son
derece güçlü olmasının yanısıra keramet
gösteren bir veli olduğu da belirtilmektedir.
Buradaki müridler tarafından Sarı Saltuk’un
bir rahiple iddiaya tutuşması menkıbesi
de anlatılmaktadır. Nitekim, bu menkıbe
aynen Saltuk-name‘de de yer almaktadır.
(Akalın; a.g.e. s.23) Bu konuda araştırmalar
yapan değerli araştırmacı olan, Şükrü
Haluk Akalın’ın belirttiğine göre Sv. Naum
eskiden Sarı Saltuk dergahı olarak Türkler
tarafından sık sık ziyaret edilirmiş. Mezarın
yakınlarındaki pınar da bu ziyarette
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önemli bir yere sahipmiş. Sarı Saltuk’un
Babadağ’ındaki Türbesinde olduğu gibi,
burada da akarsu bulunması aslında
Saltuk-name’de Baba Pınarı adıyla anılan
bir pınardan söz edilmesi, kaynaklardaki
bilgilerle sözlü bilgileri birleştirmektedir.
Şemsettin
Sami
de,
meşhur
eseri
Kâmûsu’l-a’lâm’da
Bektaşi
dervişlerinin Ohri gölü kenarında bir
manastırda bulunan Sent Naum’un mezarına
Sarı Saltuk’un mezarı gözüyle bakarak
ziyaret ettiklerini yazmaktadır. (Sami,
1311:2916)
Evliya Çelebi, Seyahatname adlı
eserinde ise, Sarı Saltuk’u kastederek
Muhammed Buhari’yi Rum’a gönderen
Ahmed Yesevi’nin şu sözlerini naklederken,
Makedonya konusuna değinerek, şöyle bir
ifade kullandığı tespit edilmiştir: Bektaşım
seni Rum’a göndersin Leh diyarında
delalet-ayin olan Sarı Saltuk suretine
girip, ol melunu tahta bir kılıçla katleyle!
Makedonya ve Dobruca’da, yedi krallık
yerde nam ve şan sahibi ol (Kiel, 1978:214)
diyor.

4. SONUÇ
Sarı Saltuk’un yarı tarihi, yarı efsanevi
ve rivayetvari vaziyeti ciddi bir araştırmayı
gerektirecek kadar son derece önemli bir
konudur. Doğru olan cihet, Sarı Saltuk’un
büyük bir saygıya mazhar olduğu
Balkanlar’daki İslamlaşma ve Türkleşmenin
yanısıra, Bektaşilik ile Bektaşilik tarikatının
yayılmasıyla ilgili sıkı sıkıya alakalı
olmasıdır.
Günümüzde bu tür efsaneler ve
rivayetler malesef güncelliğini kaybettikleri
için böylece halk arasında da değerlerini
kaybetmektedirler.
Yanlızca
değişik
tarikatlere mensub dervişler arasında
yaşayan bu tür efsane ve rivayetler,
ancak, Arnavutluk, Bosna, Makedonya ve
Kosova folklorunda kalabilmiştir ve farklı
mahiyette değerlendirilip tetkik edilmiştir.
Bu efsane ve rivayetlerin en ilginç yanı ise
türlü sanatlarda motiflerini ve kişilerini ile
olaylarını yaşatabilmeleridir. Bu efsane ve
rivayetler edebiyatla ilgili şiir, roman ve öykü
gibi türlerde: drama gibi sahne sanatlarında
yanısıra, sinema ve resim sanatlarında
da kaynak olarak kullanılırlarsa sonsuza
dek kültür tarihine iz bırakıp kalabilirler.
Dolayısıyla, milli ve manevi kültürümüzün
eserleri olan bu efsane ve rivayetlerin
korunulması ve yaşatılması, Balkanlar’daki
İslam ve Türk tarihi ile Türk Halk edebiyatı
açısından olduğu gibi, Balkan milletlerinin
tarihleri ve edebiyat tarihleri açısından da
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hem sanat hem de estetik bakımından büyük
değerleri olduğunu göstermiş olacaktır.
Balkanlar’da Saltuk Dede ile ilgili
söylenen ve ona ile müridlerine atfedilen
efsane, menkıbe ve rivayetlerden hareket
ederek Saltuk Dede’nin Balkanlar’da
yürütmüş ve icra etmiş olduğu insani
ve İslami faaliyetlerin neticesinde,
Balkanlar’da yerel halklardan Bosna’da
başta olmak üzere, Hristiyan-Katolik
kilisesinin temsilcileri ve papazları ile
yoğun bir anlaşmazlık ve mücadele
içerisinde bulunan ve
Bogomolizme
inanan Bogomillerin Sarı Saltuk Dede ve
müridlerinin hoşgörüleri, ahlaki davranışları
ve saygı ile hürmetle Bogomillere bakışları
sayesinde
İslamla
şereflenmelerine
vesile olup, Hristiyan-Katolik tebanın
Balkanlar’daki sayının azalmasına büyük
ölçüde yardımcı olmuşlarıdr.
Sarı Saltuk ve müridlerinin Balkanlar’da
yıllarca yürütmiş oldukları müsyonları
sayesinde İslamı yayma misyonları
sayesinde, Bosna’daki Bogomiller yanısıra,
Makedonya ve Bulgaristan pomakları
arasında faaliyet gösterip onların İslamiyeti
seçmelerinde son derece önemli rol
oynadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Balkanlar’da Arnavut’luk başta olmak
üzere Bektaşiliğin kabul edilmesinde ve
nerede ise merkez üssü haline gelmesinde
Sarı Saltuk Dede ile müridlerinin çok büyük
katkıları olduğu inkar edilemez bir gerçektir.
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Hatta, Bektaşilik unsuru okadar ileri
bir hal almıştır ki Arnavut aydınlarının
bazıları bile, Bektaşiliğin Arnavutların
bir dini olduğunu ifade etme cüretinde
bulunmuşlardır. Nitekim, Bektaşiliğin
Balkanlar’da en büyük üssü ve tekkesi
olarak Arnavutların çoğunlukta yaşadıkları
Kalkandelen’de (Tetova) bulunan Arabati
Baba tekkesinin olmasnı tesadüfe bağlamak
mümkün değildir.
XIII. yüzyılda Orta Asya, Anadolu
ile Balkanlar’da yaşanan son derece bu
buhranlı ve kargaşalı dönemde, Sarı Saltuk
Dede gibi bir İslam veli ve gazisinin
Balkan coğrayfasına gönderilmesi kimi
araştırmacılara göre, planlanmamış olsa
bile, asla tesadüfe bağlamamak gerekir.
Balkan coğrafyasında İslam kültür
altyapısının ve İslami anlayış katmanlarının
oluşmasında ve ileride kurulacak olan
Osmanlı Devletinin Balkanlar’daki köklü
temellerinin atılmasında ve sağlanmasında,
Saltuk Dede’nin Balkanlar’da bulunup
yıllarca başarılı bir şeilde yürütmüş olduğu
muharebeler ve fetihleri ile uygulamış
olduğu stratejilerinin çok büyük bir vesile
olduğu aşikardır.
Bundan hareketle, Saltuk Dede ile
Balkanlar’a gelen Abdal-ı Rum müridlerinin
Balkanlar’da İslamiyetin öncüleri olarak
sayılmaları ve kabul görmeleri icab eder.
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ÖZET

Çalışmamızın giriş bölümünde öncelikle TDK lugatlarından Kölelik ve Cariyelik
hakkında anlamlarını açıklama yapmaya çalıştık. Daha sonra İslamiyet öncesi döneminde
Kölelik ve Cariyelik statüsü hakkında kısa bir bakış yaptık. Çalışmamızın ana bölümünde
ise İslamiyet döneminde özellikle de Osmanlı döneminde cariyelik ve kölelik temalarını
üzerine durduk. İncelemelerde gördüldüğü gibi atalarımız kölelere ve cariyelere karşı son
derece merhametle yaklaşmışlardır.
Çalışmamızın son bölümünde ise Tanzimat devri sanatçıları cariyelik ve kölelik
hakkında yazdıkları eserleri hakkında bir değerlendirme yaptık
Anahtar kelimeler: Kölelik, cariyelik, İslamiyet, tanzimat, edebiyat.
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COMPREHENSION OF SLAVERY AND CONCUBINAGE THEMES
IN THE TURKISH LITERATURE

Prof. Dr. Mahmut CELIK
Macedonia - “Goce Delcev” University of Stip,
Department of Turkish Language and Literature.
e-mail: mahmut.celik@ugd.edu.mk

SUMMARY

In the introduction of our section from TDK dictionary firstly we have tried to give
explanation about the meaning of Slavery and Concubinage. Later on we have made a brief
overview about the status of pre-Islamic era of slavery and concubinage. In the main part
of the study we have been focused mainly about the Islamic period, but particularly we had
accentuated on the Ottoman period on the theme of slavery and concubinage. As it is seen
in the observations our ancestors were extremely merciful against slavery and concubinage.
Anyhow, in the last part of our work we have evaluated the works of that era artists
that had wrote about slavery and concubinage.
Key Words: Slavery, concubinage, the Islamic religion, tanzimat, literature.
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1. GİRİŞ
Çalışmamızın giriş bölümünde
öncelikle kölelikle ilgili bir tanım yapıp daha
sonra köleliğin kavramını da açıklamaya
çalışacağız.
Köle hakkında tam anlam
çıkarabilmemiz için Türk Dil Kurumunun
bazı Lugatlarından yararlanmak istedik.
(TDK, 1994:475), Savaşta tutsak alınan,
yabancı
ülkelerden
zorla
kaçırılıp
özgürlükten mahrum bırakılan veya
başkasından satın alınan erkek, kul, esir.
Türk Dil Kurumunun sözlüğünün ikinci bir
anlamına göre: birinin emri altında bulunan,
özgür olmayan kimse. Kökeni itibariyle,
özgür olmayan bir toplum sınıfından
gelen, satılıp alınabilen iktisadi bir araç
olarak görülen ve bir efendiye bağımlı olan
kişi. (Büyük Larousse, 1986:7037-7038)
Mecazi anlamları köleliğin ise, herhangi bir
şeye aşırı derecede bağlı olan kimse: içkinin
kölesi, paranın kölesi. Kölen veya kulun
olayım! (TDK, 2011:1497).
Cariyelik ise (TDK, 1994:154),
yabancı ülkelerden kaçırılıp, özgürlükten
yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda
efendisinin isteklerine bağlı olmakla
beraber evin çocuğu gibi yetiştirilen ve
eğitilen genç kadın, halayık. Başka bir
sözle köle iman ve namaz, oruç gibi mali
yönü bulunmayan şahsi nitelikteki dini
mükellefiyetler açısından hür insandan
farksızken hukuki, sosyal ve iktisadi
bakımlardan farklıdır. Kölenin klasik İslam
hukuku kaynaklarında genellikle “velayet,
şehadet ve kazadan hükmen (hukuken)
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aciz ve mülkiyet hakkından mahrum olan
kimse’’ şeklinde tarif edilmesi köleliğin
esasında bir ehliyet arızası olduğunu ifade
eder (İslam Ansiklopedi, 2002:237).

1.1. Köleliğin ve Cariyeliğin Statüsü
Köleliğin hukuku statüsü hakkında
daha ayrıntılı bir biçimde incelemek
için, köleliğin tahrisel gelişimine genel
bir bakış yapmamız gerekir. İslamiyet
önceki döneminden başlıyarak bazı kutsal
kitaplarda dolayısıyla eski Yunanlılarda
ve eski Romalılarda da kölelik statüsünü
gözönünde bulundurmamız gerekmektedir.
Köleliğin ve Cariyeliğin tarihi
çok eskilere uzanmaktadır. Eski Mısır’da
ve Yakındoğu’da kölelerin çok kalabalık
bir yekün teşkil ettiği bilinmektedir. Bu
dönemde savaş esiri kölelerin yanı sıra
komşu kabile ve kavimlerden kaçırılan
insanlar, babaları veya diğer yakınları
tarafında köle olarak satılan çocuklara
borçlarına yahut işlemiş oldukları suçlara
karşılık köle statüsüne geçirilen kişiler de
büyük bir sayıya ulaşmaktadır.
Eski Yunan ve Romalılarda kölelik çok
yaygındı, ve o dönemde kölelik hakkında
çeşitli olumlu düşünceler vardı. Ancak aksi
düşüncede olanların mevcudiyetine rağmen
dönemin filozoflarının hakim anlayışına
göre kölelik devlet ve aile gibi temel beşeri
kurumlardan biridir (İslam Ansiklopedi,
2002:237). Aristo, birçok ırkın hürriyet
için gerekli ruh yüceliğine sahip olmadığı
kanaatindedir. Bu bakımdan kölelik sadece
efendi açısından değil, kendi başına elde
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edemeyeceği bir yaşama tarzına bu yolla
ulaşan köle için de hayırlı bir şeydir. Roma
hukukunda lus Gentıum’a göre kölelerin
hiçbir değeri yoktur, başlangıçta azat
edilmeleri yasakalnmıştır. Daha sonra sınırlı
bazı imkanlar getirildi. Öte yandan Roma
hukunda hür bir Romalı köle durumuna
sokulamazken sonralar kendini satan,
arkasından da hür bir Romalı olduğunu ispat
ederek serbest kalan kişileri cezalandırmak
maksadıyla yirmi beş yaşını aşan böyle
kimselerin hileli satışlarının muteber olacağı
ve böylelerinin artık köle olarak kalacağı
hususnda bir Senatus Colsultum kararı
çıkarıldı. Eski Yunan ve Romada köleliğin
başlıca kaynaklarını savaş esirleri, korsanlık
vb. Yollarla kaçırılan veya yabancı (barbar)
ülkelerden getirilen insanlarla kölelerden
doğan çocuklar teşkil ediyordu. (İslam
Ansiklopedi, 2002:238).
Tevrat’ta kölelikle ilgili olarak
dönemin anlayış ve uygulamasını yansıtan
bazı pasajlar. Hz. Nuh’un üç oğlundan
Ham’ın işlediği günah sebebiyle oğlu
Kenan’ın Ham’ın kardeşleri Sam ve Yafes’e
kul olarak cezalandırıldığından bahsedilir.
(Tekvin, 9/20-29). Tevrat’ın ifadelerine
göre kişinin borcuna mukabil kendisini köle
olarak mümkündür (Levililer, 25/39).
İncil’de de kölelerin azat
edilmesine dair bir hüküm yer almaz. Gerek
Katolik kilisesi gerekse diğer kiliseler
köleliği bir vakıa olarak kabul etmişler
ve hıristiyanların kendi dindaşı köleler
edinmesinden bir sakınca görmemişlerdir.
(İslam Ansiklopedi, 2002:237).

1.2. İslamiyet Döneminde Kölelik ve
Cariyelik
İslamiyet köleliği, eski medeniyetlerde
ve çağdaşı güçlü devletlerde yerleşmiş
ve tabii kabul edilmiş bir konumda
bulunduğundan onu tek tarafı ve kesin bir
kararla kaldırma yönüne gitmeyip zaman
içinde ortadan kalkmasına imkan verecek
bir zemin oluşturma yolunu seçti.
Köleliğin en önemli ve devamlı
kaynağını savaş esirleri teşkil eder.
Savaş esirlerinin tasviyesi konusunda
takip edilen belli başlı yolların birincisi
onların öldürülmesidir. Her devirde
çok sık başvurulan ve günümüzde de
uygulanmasından vazgeçilmeyen bu yol
vicdanları dayima rahatsız ettiği gibi
galiplere intikam hislerinin tatmininden
başka bir fayda da sağlamamıştır. İkincisi,
savaş esirlerinin kurtuluş akçesi (fidiye’i
necat) veya esir mübadelesi yoluyla serbest
bırakılmasıdır. Savaş esirlerinin karşılıksız
olarak serbest bırakılması ise son derece
insani bir hareket olmakla birlikte özellikle
geçmiş dönemlerde çok az uygulanmıştır.
(İslam Ansiklopedi, 2002:238).
Hz. Muhammed, (Cuveyriye) elHaris adlı esir kadını nikahına alınca,
kadının akrabaları olan diyer esirler
müslümanlar tarafından serbest bırakıldılar.
Daha sonraları, muhtemelen Halife Ömer
zamanında, hiçbir Müslümanın köle
olamayacağı esası kabul edildi (Türk
Ansiklopedisi, 1958:388).
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Burada, üzerinde önemle durulması
gereken
nokta,
İslâmiyetin
kölelik
kurumuna, eskiye göre, daha toleranslı bir
bakış tarzı getirmesidir. Şöyle ki Kur’ân-ı
Kerîm’de “Köle ve câriyelere iyilik ve
güzellikle muamele edilmesi, onlara karşı
cabbarlıktan kaçınılması” (Kur’an-ı Kerim,
Nisa Süresi, 36. Ayet), önerilmektedir.
Ayrıca, “Kölelerin korunması, rızklarının
tam ve eksiksiz verilmesi, çünkü o rızkın
da Allah’tan geldiği” (Kur’an-ı Kerim, Nisa
Süresi, 71. Ayet), öğütlenmektedir.
“Âzâdlık” genel olarak üç yolla
gerçekleşebiliyor. Birincisi, efendinin
kölesine “ben öldüğümde hürsün” demesiyle
olabiliyor; buna “tedbîr” adı veriliyor.
İkincisi, efendinin sağlığında “Bundan
böyle hürsün” demesi ile gerçekleşiyor.
Efendi bunu yaparken o kölenin üzerinde
başkasının hissesi varsa onları da ödemek
zorunda kalıyor; ödemiyorsa o köle, yarı
hür kabul ediliyor ki buna “muba’az”
deniliyor. Üçüncüsü ve en çok geçerli olanı,
kölenin çalışarak bedelini ödemesi ile ortaya
çıkıyor. Bu tür “âzâdlıka da “mükateb” adı
veriliyor. (age. 70-71).
Ana çizgileri ile verdiğimiz bu hükümler
ve öteki incelikleri iyiden iyiye gözden
geçirilecek olursa, İslâm dininin kölelik
kurumunu katı kalıplardan kurtardığı, onu
yumuşatarak daha insanca davranışlara
bağlamaya çalıştığı söylenebilir.
İslâmiyetin kabulünden sonra Türk
sosyal hayatında kölelik yeni değerler ve
kullanım alanları kazanmaya başlar.
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Selçuklular döneminde sultanların
hizmetinde özel olarak yetiştirilmiş köleler
bulunmaktaydı. Bu kölelerin en önde gelen
görevleri “hâciblik”ti (Altay, 1954:45).
Samanoğulları döneminde ise belirli
yöntemler doğrultusunda köleler eğitilmişler
ve hassa kıtalarında görev almışlardır
(a.g.e., 1963:15). Özel olarak devşirilen
ve yetiştirilen bu kölelerin savaşlardaki
başarıları da gözden uzak tutulmamalıdır.
Söz gelişi, Malazgirt Savaşı’nda Bizans
İmparatoru’nu esir alan bir köledir. Nitekim
bu köleyi Alp Arslan el üstünde tutmuştur
(a.g.e., 1963:274). Üstelik, sultanlar
tarafından birçok cariyenin başkalarına
armağan olarak verildiği de görülmektedir
(Uzunçarşılı, 1948:293).
2. ARAŞTIRMADA KULLANILAN
YÖNTEM

2.1. Osmanlılar
Anlayışı

döneminde

kölelik

Osmanlılar’da kelime olarak esir
ve köle arasında belirleyici bir ayırım
bulanmaz, hür olmayan kimseler her iki
kavramla da anılır. Kölelik daha sonra savaş
esiri olmaksızın Afrika’dan, Kafkaslar’dan
ve Kuzey steplerinden getirilip esir
pazarlarında satılan kimseleri niteleyen bir
kavram haline de gelmiştir.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında
esirlik
müessesesinin
işletilmediği,
fethedilen yerlerdeki gayri müslim halkın
hür insanlar gibi hayatlarını sürdürdükleri,
isteyenlerin Bursa, İstanbul vb. büyük
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şehirlere gidebildikleri anlaşılmaktadır.
Osman Bey’in esir aldığı Yarhisar beyinin
kızına cariye muamelesi yapmayıp oğlu
Orhan’a nikahlaması bu uygulamanın tipik
bir örneğidir. Aynı şekilde İmralı adasına
adını veren Kara Ali Bey de bu adadki
papazın kızıyla evlenmişti (a.g.e. 2002:246).
Orhan Bey zamanında (13241360) Bursa ve İznik’in fethinden
sonra buralardan hiç esir alınmamıştır,
isteyenlerin bu şehirlerden ayrılabilecekleri
bildirilmişse de halkın pek çoğu evini
barkını terketmemiştir. Dul kalan kadınların
kendilerine ve çocuklarına bakacak
kimseleri olmadığından söz etmeleri üzerine
Orhan Bey askerlerinden isteyenlerin bu
kadınları nikahla alabileceklerini, bunlarla
evlenenlerin İznik’te muhafız olarak
kalacaklarını belirterek bu evliliği teşvik
etmiştir (a.g.e. 2002:246).
Osmanlı
devletinde
kölelerin
saray hizmetinde kullanılması ve özellikle
câriyelerin saraya girmesi, Orhan Bey
zamanından başlayarak gittikçe arttı. Fatih
döneminde kurulan “harem”, “câriydik”
kurumunun oluşma- smda, gelişmesinde
ve revaç bulmasında büyük etken olmuştur.
Üstelik,i.Bayezid döneminde “Hadım
Ağalığı”nın varlığı söz konusu olduğuna
göre “Harem” hayatının başlangıcı daha da
geriye götürülebilir (Köprülü, 1932:210).
“Haremin” sarayda yerleşmesi ve
câriyelerle bezenmesi, yeni uygulamaları
birlikte getirdi. O zamana değin padişahların
Türk kızları ile evlenmeleri geleneği bir
kenara itildi. Câriyeler ile evlenme ya da
onlarla düşüp kalkma alışkanlıkları baş

gösterdi. Bu yolu açan da Kanunî oldu. O
dönemde saray, çok sayıda esir ve câriyelerle
dolmuştu. Nitekim bu câriyelerden olan
Ukraynalı Rokzalan (Hürrem Sultan) ile
evlenen Sultan Süleyman, sarayda kadın
çekişmelerine yol açmış oluyordu (Uluçay,
1971:11).

2.2. Türk Edebiyatında Kölelik ve
Cariyelik Temaları
İslamiyet Dönemi Türk edebiyatında
özellikle tüm Divan edebiyatı sanatçıları
bu konuları mecazi anlamda işlerken
köleliği bir zevk olarak görüyorlar çünkü
onlara göre, köle olmak sevgiliye tutsak
olmak demektir.
Şair, çektiği acılara
karşı, kendi kendisine sabırlı olmak,
boş yere umutlanmamak, gereksiz yere
ağlayıp sızlamamak ve duruma sessizce
katlanmak gerektiğini söylüyor. Böyle bir
olayı Dehhani’nin aşağıdaki gazelinde en
mükemel bir şekilde görmek mümkündür;
Divan Şiirinin temel vasıflarına
uyularak, kısa ve keskin çizgilerle yapılır.
Mesela Türk - İslam topluluğunda kölelik
anlayışı; sevgili’nin güzelliğinde Tann
güzelliğini gören tasavvuf estetiği ve
Müslümanları yok yere cehennem ateşiyle
korkutan vaizlere karşı, ince nüktelerle
itiraz gibi çizgiler, bu şairin eyledi redifli şu
gazelinde hep bir aradadır:
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Gazel
Bir kadehle bizi sâkî gamdan âzâd eyledi
Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi

Bende idi bunca yıllar kaddine serv-i revan
Doğrulukla kulluk ettiğiyçün âzâd eyledi

..................
Dehhani’nin Eyledi gazelinden
seçtiğimiz bu beyitlerin birincisi, bir aşk
ve şarap neş’esinin ifadesidir. İkinci beyitte
devrin kölelik müessesesi hakkındaki Türk
- İslam görüş, düşünüş ve yaşayışının
kuvvetli akisleri vardır. Ayrıca, bir hünerde,
bir meziyet veya fazilette üstün olanları,
ayni hüner ve fazilette olanlann, kıskanmak
şöyle dursun, onlara hayran oluşlarındaki
eski Türk terbiyesi de bu beyitte ince bir çizgi
halinde aksettirilmiştir: Endam güzelliği ile
meşhur, salınan selvi, sevgili’nin endamını
kendinden daha güzel görünce, ona hayran
olmuş, kul, köle olmuştur. Bu kulluğu,
tam bir doğruluk ve sadakatle yaptığı için
de sevgili, onu azad etmiş o da sıradan
bir selvi olmaktan yükselerek akranları
arasında boy gösteren bir serv-i azad
olmuştur. Bu söyleyişin haricinde, “bir
yiğit, kendinden daha yiğiti, bir sanatkar,
kendinden daha üstünü, bir ilim kendinden
daha alimi görünce nasıl onu kıskanmaz,
ona hayran olursa; bir güzel de kendinden
daha güzel’i böyle bir duygu ile karşılar,
ona kul, köle olur.,, tarzında medeni ve
manevi bir terbiyenin derin izleri vardır. Bu
beyit bize, Türk-İslim dünyasında kölelere
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nasıl insan muamelesi yapıldığını ve bunun
için de bu alemde “azad kabul etmez köle,,
gibi deyimler meydana geldiğini, ayrıca,
düşündürür; cemiyetin doğruluğa verdiği
ehemmiyeti bildirir (Banarlı, 1983:346).

2.3.
Tanzimat Edebiyatı ve Günümüz Türk Edebiyatı Dönemi
Kölelik Anlayışı
XIX. yy. ile birlikte Batı dünyasına
açılan Osmanlı fikir hayatı, bu alanda yeni
değerler ile karşı karşıya geldi. Teknikte,
modern bilimlerde ve fikir hayatında büyük
gelişmeler gösteren Avrupa medeniyeti,
Doğu dünyasına açık bir üstünlük
sağlamıştı. Bu üstünlüğün sonucu olarak
Osmanlı aydınlarının kafasında, “Avrupa
ilerlerken ve gelişirken İmparatorluk niçin
çöküyor ve Avrupa’nın başarı sırrı nedir”?
(Lewis, 1970:130), sorusu geçiyor ve
onlar, yeni değerler taşıyan bu medeniyeti
tanıma isteğini duyuyordu. Böylece Doğu
medeniyetinden Batı medeniyetine geçiş,
kaçınılmaz olmuştu.
Tanzimat Fermanından, özellikle
XIX yüzyılın II. yarısından sonra hürriyet
üzerinde yavaş yavaş gelişen bir düşünce
ortamı doğar. Bu yolu açanların başında,
1837’de Viyana elçiliğine gönderilen
Sadık Rıfat Paşa geliyor . Nitekim onun,
Müntehabât-ı Asâr’ının “Avrupa ahvâline
Dâir Risale” adlı bölümünde bu tür
düşüncelerle karşılaşıyoruz. Ahmet H.
Tanpınar’ın, “Paşa gerek bu risâlede, gerek
diğer eserlerinde hürriyet kelimesi üzerinde
birkaç defa ısrar eder. Bu fikirlerin İslâm
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hukukunda ve devletçiliğinde ne dereceye
kadar bulunup bulunmadığını münakâşa
edecek değiliz, sâdece cemiyet hayâtının
ağırlık merkezini insana kaydırmasıyla,
Fransız ihtilâlinden sonra Avrupa’ya yayılan
fikirlerle büyük bir münâsebeti olduğunu,
tam muhtaç olduğumuz bir zamanda ve ilk
defa memleket içinde söylediklerini kayd ile
kalacağız” (Tanpınar, 1956:88), deyişinden
hareketle bu düşüncelerin yeniliğini ve
önceliğini belirtmek gerekir.
1868
sonrasında
Batılılaşma
hareketinin genellikle siyasî ve sosyal hayat
ile edebiyat alanında birlikte yürüdüğü
dikkati çeker. “Tanzimat” ve “Islahat”
fermam ile istenilen sonuçlan vermemekle
birlikte,
“hukuk
ve
kanunlaştırma
hareketi” olarak siyasî hayatın içinde
doğan bu hareket, giderek sosyal hayata
kayar (Veldet, 1940:139-209). Edebiyat
dünyasına ise gerek fikri açıdan olsun gerek
edebî türleraçısından olsun yeni değerler
kazandırır. Böylece edebiyat, sosyal hayat
ile bir beraberlik içine girer ve tam bir
“sosyal” karaktere bürünür. Kısacası, edebî
hayat, siyasî ve sosyal hayat ile kaynaşmış
olur.

Şinasî, daha çok medeniyet üzerinde
düşünen bir yenilikçidir. Aslında bu temayı,
Yeni Osmanlılar, özellikle Ziya Paşa ve
Namık Kemal daha esaslı bir biçimde ele
alacak ve değerlendireceklerdir.
“Hürriyet” gazetesinin Batı’da
çıkması ve o gençleri Batı düşüncesi
içinde bir araya getirmesi bu yolda önemli
bir adımdır. “Hürriyet ne güzel ni’met-i
ilâhiyyedir” (a.g.e., 1978:75), deyişinde
bu düşünceyi özetleyen Ziya Paşa, Mesele-i
müsavat (Hürriyet, 1978:82), adlı yazısı
ile insan hürriyetine yönelir. Namık Kemal
ise, “Bir de insanın hak ve maksadı yalnız
yaşamak değil, hürriyetle yaşamaktır”
(Tevfik, 1329:378) diyerek bu düşünceyi
daha da açar. Hukuk-ı Umûmiyye adlı
makalesinde ayrıca üzerinde durduğu
“Hukûk-ı siyâsiyye” konusunda, hürriyetin
siyâsî ve sosyal hayattaki yerini ve değişik
görünümünü sergilemeye çalışır.

Bu noktada üzerinde durulması
gereken bir düşünce adamı da Münif Paşa’
dır. Zaman zaman hürriyet kavramına dikkati
çeken Paşa, onu her türlü “terakkiyât”ın
kaynağı olarak gösterir: “Hürriyet olmasa
bu terakkiyât hâsıl olmaz. Hür olmayan
adamın terakki ihtimâli yoktur. Çünkü
hürr olmalı, sa’y etmeli, esbabına teşebbüs
eylemeli ki terakkî olsun. Hürriyet cemiyet
âleminde vücûda gelmiştir” (Kaplan ve
Enginün ve Emil, 1974:183)
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3. BULGULAR VE YORUM
Tanzimat edebiyatının ilk kuşağında
oluşan bu düşüncelerin ikinci kuşak
tarafından da, fazla hareketli olmamakla
birlikte, benimsendiği, zaman zaman
üzerinde durulduğu dikkati çeker. Abdülhak
Hâmit’ in özellikle tiyatrolarında allegörik
bir havada işlediği bu hürriyet teması
(Akıncı, 1954:115-196), Ahmet Midhat
tarafından da seri halinde yayınladığı
hikâye ve romanlarında serpiştirilmiş olarak
karşımıza çıkar. Nitekim o, “Letâ’if-i Rıvâyât” serisinin ilk hikâyelerinden olan Gönül
(1870)’de insan eşitliği üzerinde durmuştur.
Ahmet Mithat Efendi’nin eseri
olan Felâtun Bey ile Râkım Efendi adlı
romanda Râkım’ın evindeki Fedâyi Kalfa,
evin hanımı hayattayken ikinci bir hanım
durumundadır. Râkım’ın annesi ölünce,
âdeta onun annesinin yerine geçer. Satın
alınan Cânan da evin kızı gibi muamele
görür. Cânan evde o kadar rahat davranır
ki misafirliğe gelen İngilizler buna hayret
ederler:
“Salonda vâlide ile kızlar Cânan’a
şaşmağa başladılar. Onlar, esir denilen
şey Amerika’da olduğu misillû âdetâ
behâyim gibi tavlaya bağlanır zannında
bulunduklarından bu esirin nasıl bir esir
olduğuna şaşmakta mazur idiler.”(Felâtun
Bey ile Râkım Efendi, 125)
Tanzimat
Dönemi’nde
esaret
konusunu ele alan ilk eser Ahmet Mithat’ın
“Esaret” adlı öyküsüdür. Bu sebeple bunun
edebiyat tarihimizde önemli yeri vardır.
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Bu hikâyede, Zeynel Bey’in satın aldığı
ve sonradan birbirine nikâhladığı Fatin ve
Fitnat, kardeş olduklarını bir tesadüf eseri
öğrenince, efendilerine bir mektup yazarak
intihar eder. Aşağıdaki parçada Zeynel
Bey’in evi tanıtılırken cariyeler hakkında
da bilgiler verilir: “Şöyle ki ehibbadan
birisi bizim için bir cariye aldı ve konağa
gönderdi. Mezburenin hüsn ü anı matluba
tevafuk eylediği gibi bir iki ay müddet
devam eden tecrübe ve imtihan üzerine
ahlâk ve etvarını dahi beğendiğimden ve
bu bapta kendimi aldatmak için bîçareyi
kayd-ı esirden kurtarmayı da eser-i hamiyet
ve insaniyet addeylediğimden ahbabım
mumaileyhin işbu hediyesine mukabil biz
dahi seksen yüz kese kıymet ve değeri olan
dört odalı bir haneyi kendisine hediye
yollu terk eyledik. Cariyeyi aldık. Hulâsa-i
kelâm tevilli mevilli bir evlendik.” (Letaif-i
Rivayat, “Esaret”, 14) Zeynel Bey’in eşi
de bir cariyedir. Her ne kadar eşine bir esir
olduğunu belli etmemeye çalışsa da bunu
başaramadığını sandığı için üzülmektedir.
Ahmet Midhat “Sergüzeşt”
adlı eserinde hüriyet temasını işlerken
insan hürriyeti üzerinde düşünen onu sık
sık dile getiren Sergüzeştin önsözünde:
“(Sergüzeştle esâret aleyhinde başlamış
ve hürriyetine diyerek nihayet vermiştim”
(s.4).
Tanzimat yazarları içinde, kölelik
kurumu’nu kendi aile çevresinde tanıyanlar
da ayrıca konumuz açısından dikkate değer
niteliktedir. Bu temayı en çok işleyen
Ahmet Midhat, annesinin o hayattan
gelme bir Çerkez kızı olduğunu sık sık dile
getirmiştir. Ahmet Midhat, bu yüzdendir ki
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konusu kölelik olmayan hikâye ve romanları
ile bazı yazılarında bile sözü köleliğe
getirmiş ve yorumlar yapmıştır. Nitekim,
“Kırkanbar” serisinde çıkan Çerkezistan’da
Usûl-ı Hükümet ve Medeniyet (Kırkanbar,
1290:72), adlı bölüm bunun açık bir
ifadesidir.
Tanzimat
yazarlarının
kölelik
temasını ele almasını, bir de onların roman
konusu olarak günlük hayatı seçmelerine
bağlıyabiliriz. Ahmet Midhat, Müşâhedât
önsözünde “millî romancın konusunun ne
olması gerektiği üzerinde dururken şöyle
diyordu: “O yıllarda yazılmış asar dahi nâdir
değildir. Beyinin efendisinin ma’şûkası,
hanımının mahsûdesi olan bir câriye...
hakkında ne türlü roman tertip olunabileceği
herkesin câygîr-i zamiridir” (Gündüz,
1997:6). Elbette efendi-köle ilişkileri bir
romanın vakasını doldurabilecek nitelikte
idi.
Türk romanında cariyeler, aile içindeki
konumları itibarıyla genellikle rahat,
iyi ve olumlu yönleriyle verilirken,
“Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt romanında
bu sınıfın dramatik ve trajik durumunu öne
çıkarmıştır” (Çetin 2002: 39). Asıl teması
kölelik olan bu romanın ilk kısmında
Kafkaslardan esir olarak İstanbul’a getirilen
üç cariyeyi görürüz: “Çerkesle bu herif
(Hacı Ömer) bir sandala, cariyeler de
diğerine binerek, Tophane iskelesine doğru
vapurdan açıldılar” (Sergüzeşt, 3).
İlk Türk kadın romancısı olarak
bilinen Fatma Âlîye Hanım, Muhâdarât
adlı eserinde baskı ile yapılan evliliğin
mutsuzlukla
sonuçlanması
ve
ilk

sevgisinden vazgeçip yeniden sevebileceği
konusunun anlatıldığı bir aşk hikâyesini
anlatırken, cariyelik hususuna da önemli
yer verir. “Fatma Âlîye, cariyelerin aile
yapısı içindeki yerini özellikle Muhâdarât
romanında, eserin kahramanı olan
Fâzıla’nın hayatı üzerinde ortaya koyar.
Genellikle ev içi hizmeti çerçevesinde ele
alınan bu ilişkiler Efendi-Cariye Münasebeti
üzerinde yoğunlaşır” (Aşa1, 992: 275).
Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat’ta Rifat
Bey, Şemseddin Sami bu eserinde Talat Bey
ile Fitnat Hanım›ın aşkını anlatmaktadır.
Anlatılan olaylar Tanzimat Dönemi›nde
geçmektedir. Yazar aynı zamanda
o dönemin kadın-erkek ilişkilerinin
ne şekilde olduğunu ikili arasında
yaşananlarda ayrıntılı şekilde anlatır.
Aynı zamanda bu hikâye o dönemdeki
kadının ve erkeğin toplumdaki yerini
büyüteç altına almaktadır.
Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat’ta Rifat
Bey’in annesi Kâmile Hanım’ın cariyesi
vardır. Bu cariye, on yaşında ve Gülzar
isminde bir kızdır. Bu kız Saliha ile Rifat
Bey arasında mektup alışverişinde de görev
alır. Zehra adlı eserde, bir tüccarın kızı olan
Zehra, kendisi küçük yaşlarda iken annesi
ölür. Daha sonra babasının kâtibi Suphi ile
evlendirilir. Annesi, oğlunun evine, Sırrı
Cemal adında bir cariye alır. Zehra bu kadını
aşırı ölçüde kıskanır. Sonradan Suphi, Sırrı
Cemal’i sever ve onu nikâhına alır. Ardından
Zehra’yı boşar. Zehra ise intikam için,
Suphi’nin başına Ürani adında düşkün bir
kadını musallat eder. Suphi kısa zamanda bu
Rum kadınına bağlanır ve evini unutur. Sırrı
Cemal ise kocasının bu durumuna üzülür,
39

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK

çocuğunu düşürür. Sonunda da kendisini
öldürür. Aşağıdaki parçada Suphi’nin Sırrı
Cemal’e yakınlaşmasını anlatılır: “Suphi,
Sırrı Cemal’e olan ibtilâsını âdeta izhâr
etmişti. İşte zavallı Zehra’yı canından
bezdiren bu ilan-ı ibtilâ idi. Kendisi gittikçe
azâb içinde yıpranıp solmakta iken Sırrı
Cemal’in gittikçe neş’eler içinde açılıp
serpildiğini görmekteydi.” (Zehra, 56)

Osmanlı Devleti’nde köylüler hür olup
Avrupa’da feodalizm dönemlerinde görülen
toprağa bağlı kölelik (serflik) sistemiyle
benzeşmez.
Avrupa
kültürünün
gelişmesi,
köleliğin kaldırılmasında büyük etken
olmuştur, denebilir. Nitekim bu düşünce,
Fransız ihtilâli (1789) ile Önem kazandı.
Santa Domingo (Haiti)’nun sömürgelikten
kurtulması bunun sonucudur.

4. SONUÇ
Sonuç olarak, yukarda da belieretiğimiz
gibi Köleliğin ve Cariyeliğin tarihi çok
eskilere uzanmaktadır. Eski Mısır’da ve
Yakındoğu’da kölelerin çok kalabalık bir
yekün teşkil ettiği görülür. Bu dönemde
savaş esiri kölelerin yanı sıra komşu kabile
ve kavimlerden kaçırılan insanlar, babaları
veya diğer yakınları tarafında köle olarak
satılan çocuklara borçlarına yahut işlemiş
oldukları suçlara karşılık köle statüsüne
geçirilen kişiler de büyük bir sayıya
ulaşmaktadır.
Tanzimat Dönemi romanlarında
hürriyet ve esaret temalarının iç içe işlendiğini
görmekteyiz.
Osmanlı
Devleti’nde,
kölelerin saray hizmetlerinde kullanılması
ve cariyelerin saraya girmesi yüzyıllar
öncesine dayanır. Kanuni’nin Ukrayna asıllı
bir cariye olan Hürrem Sultan’la (Rokzalan)
evlenmesi, Osmanlı için önemli sonuçlar
doğurur. Bundan başka, bazı esirlerin azat
edilip hürriyetine kavuştuktan sonra devlet
yönetiminde görevler aldığı da görülür.
Osmanlıda kölelerin böyle üst seviyelere
çıkabilmesinin sebebi, kölelik kurumunun
Batı toplumlarından farklı oluşudur. Ayrıca
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ÖZET
Avrupa›da uzun süre politik olarak azınlık haklarını korumak ,yaygınlaştırmak, teşvik
ve taahhütlerin yanısıra, mevcut yasal çözümler ve inisiyatiflerin azınlık hakları konusunda
mevcut süreç ve mekanizmalar irdelenmektedir. Bu bağlamda, Ulusal Azınlıklar Çerçeve
Sözleşmesi onaylanması gibi farklı, lakin eşit statüde azınlık hakkları standardizasyonu
konusunda düzenlemeler mevcuttur.
Avrupa Konseyi, bölgesel organı olarak, Ulusal Azınlıkların Korunmasına ilişkin
Çerçeve Sözleşmesi (Çerçeve Sözleşme) kabulü ile desteklenmesi ve azınlık haklarının
korunması bağlamında mesafe katetmiş oldu.
Söz konusu çerçeve sözleşmesini, Romanya imzalayıp, «azınlık» tanımı konusunda, açık
ve ortak bir tanımının olmamasından ötürü, çekince koyup, ülke mevzuatına yer alan “ulusal
azınlık” ibaresini kullanmaktadır. Uluslararası hukuk ve Romanya Cumhuriyeti hukuk
mevzuatı esas alınarak, Romanya Cumhuriyetinde ilkokul, ortaokul ve yükseköğrenimde
Türkçe eğitimin statüsü,çalışmanın esasını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Romanya, Eğitim, Türkçe, Tatar, Uluslararası Hukuk.
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THE RIGHT OF EDUCATION IN MOTHER TONGUE AND
EDUCATION IN TURKISH LANGUAGE IN ROMANIA, IN THE
CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW
Assoc. Prof. Dr. Abdulmecit NUREDİN,
International VISION University in Gostivar, Republic of Macedonia,
e-mail: nuredin@vizyon.edu.mk

ABSTRACT
For a long time politically was discussed how to protect the rights of minorities, to
promote and to encourage the commitments, the existing legal solutions and as well the
current process regarding the minority rights initiatives and mechanisms in Europe. In
this context is available The Framework of the Convention for Protection the National
Minorities, as different approved, and the regulations of the minority rights in the base of
the equal status standardization.
The Council of Europe, as a regional body, has got an important progress with the
acceptance of The Framework of the Convention for Protection the National Minorities,
(Framework Convention), in the context of the support and protection of minority rights.
This Framework agreement, was signed by Romania, due to the lack of the of clear
and common definition of description of “minority”, they put a reservation, and used the
phase of “national minority” that was situated in the country’s legislation. On the basis
of International law and legal regulations of the Republic of Romania, In the Romanian
Republic, the statue of the education in Turkish language at primary, secondary and higher
education consists the basement of the studies.

Keywords: Romania, Education, Turkish, Tatar, International Law
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1.

GİRİŞ:

1.1. Eği̇ ti̇ m Ve Eği̇ ti̇ m Hakki Kavram
Eğitim hakkını ele almadan önce “eğitim”
kavramına kısaca değinmekte yarar
vardır. Sözlük anlamı ile eğitim, “yeni
kuşakların toplum yaşayışında yerlerini
almak için hazırlanırken, gereken bilgi,
beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve
kişiliklerini geliştirmelerine yardım etmek
etkinliği” (Oğuzhan, 1974) şeklinde
tanımlanmaktadır. Eğitimin bu güne kadar
birçok tarifi yapılmıştır. Eğitimciler kadar
eğitim tarifinin olduğu ifade edilmektedir.
Ancak bu tariflerin birleştiği nokta,
eğitimin bir yönlendirme ve yetiştirme
faaliyeti ve bilimi olduğudur. Uluslararası
hukuk belgelerinde eğitim kavramının
tarifi yapılmamıştır. Sadece Eğitimde
Ayrımcılığa Karşı Sözleşmenin 1/2.
maddesinde bu Sözleşme açısından
eğitim teriminden ne anlaşılması gerektiği
açıklanmıştır. Buna göre, Sözleşmedeki
anlamı ile eğitim, eğitimin tüm tip ve
seviyeleri ifade eder.
Eğitimin amaç ve hedefleri,
çeşitli uluslararası hukuk belgelerinde
(Çelikkaya, 1997) yer almaktadır. Bu
düzenlemeler göz önüne alındığında
eğitim hakkının temel amaç ve hedefleri
konusunda uluslararası alanda şu konularda
fikir birliğine varıldığı söylenebilir: a)
insanın kişiliğini ve onurunu serbestçe
geliştirebilmesi olanağı; b) insanın diğer
medeniyetlere, kültürlere ve dinlere
karşılıklı hoşgörü ve saygı ruhu ile özgür
bir toplumda aktif katılım olanağı;
c) ebeveynlerine, ülkelerinin millî
değerlerine ve tabii çevreye saygıyı
geliştirmek ve
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d) insan hakları, temel özgürlükler ve
barışın idamesine saygıyı (Nowak, 1995)
geliştirmek.
Eğitim ve öğretim kavramları zaman
zaman birbirleri yerine kullanılmakta ve
karıştırılmaktadır. Ancak bireyin yaşam
boyu süren eğitiminin, okulda, planlı ve
programlı olarak yürütülen kısmı bireyin
“öğretimini” oluşturur. Bu durum, birey
açısından dile getirildiğinde “öğrenim”
olur. Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi
ve bireyde istenen davranışların gelişmesi
için uygulanan süreçlerin tümüdür.
Bu bakımdan ele alındığında
öğretim,
eğitim
kavramının
alt
kesimlerinden biridir, yani eğitimin
içeriğinin önemli (Varış, 1978) bir
bölümüdür. Sözlük anlamı ile öğretim,
“belli bir amaca göre gereken bilgileri
verme işi, tedris, tedrisat, talim”;
öğrenim ise “herhangi bir meslek, sanat
veya iş için gerekli bilgi, beceri ve
alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla
yapılan çalışma, tahsil”dir. “Eğitim”,
“öğrenim” ve “öğretim” kavramlarını
“hak” ve “özgürlük” kavramları hukuk
âlemine aktarır. Bazı yazarlar bu hakkı
“eğitim hakkı” ve “eğitim özgürlüğü” (ve
alt başlığı “eğitimde çoğulculuk”) olarak
iki ana başlık altında incelerken, bazıları
da “eğitim hakkı” ve “öğrenim özgürlüğü”
(Kaboğlu, 1993) şeklinde ele almaktadır.
Bazen de “eğitim hakkı” ve “öğretim
özgürlüğü” (Soysal,1970) olarak da ifade
edilmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
ise Campbell ve Cosans Kararında,
çocukların eğitiminin, bir toplumda
yetişkinlerin
kendi
inançlarını,
kültürlerini ve öteki değerlerini gençlere
nakletme çabalarını kapsayan bütün bir
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süreci, öğretimin ise, özellikle bilginin
ve entelektüel gelişmenin nakledilmesini
(Divan, “Campbell ve Cosans Kararı”,
K.T. 25.02.1982, Seri A, No: 48, para. 33.)
kapsadığını belirtmiştir.
Ülke Anayasasının bu hakkı
düzenleyen ilgili maddesinin kenar başlığı
ise “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi”dir.
“Eğitim hakkı”, öğrenci için bir hak olduğu
kadar, devlet için de bir ödevdir. Eğitim
özgürlüğünün bir cephesini oluşturan
“eğitimde çoğulculuk”, ebeveyne ilişkin
bir özgürlüktür ve velinin çocukları için
uygun olan eğitimi seçme özgürlüğünü
ifade eder. “Öğrenim özgürlüğü” öğrenci
ve velinin özgürlüğüdür. Uluslararası
hukuk belgelerine baktığımızda ise
metinlerin İngilizcelerinde bu hak “right
to education” (eğitim hakkı) olarak ifade
edilmekte ve eğitime ilişkin haklar ve
özgürlükler bu ifade çerçevesinde ele
alınmaktadır. Bu bağlamda “eğitim hakkı”
kavramını incelenmektedir.
2. ARAŞTIRMADA KULLANILAN
YÖNTEMLER
2.1. Hak ve Özgürlüklerin
Sınıflandırılmasında Eğitim
Temel hak ve özgürlüklerin
sınıflandırılmasında Alman hukukçu
JELLINEK’ten beri üçlü bir ayrıma
gidilmektedir: koruyucu haklar, isteme
hakları ve katılma hakları başlığı altında
düzenlenmiştir. Eğitim hakkı ise, “kişilerin
toplumdan ve devletten isteyebilecekleri
haklar” olarak tanımlanan isteme haklarına
(Gözübüyük, 1997) dâhildir. Ancak bu
sınıflandırmanın geçerliliğini yitirdiği
ileri sürülmekte ve yeni sınıflandırmalar
yapılmaktadır.

Modern insan hakları terminolojisi
ise genellikle insan haklarını üç kuşağa
ayırmaktadır: Birinci kuşak (medenî ve
siyasî haklar); ikinci kuşak (ekonomik,
sosyal ve kültürel haklar) ve üçüncü
kuşak (dayanışma ya da grup hakları).
Genellikle herhangi belirli bir insan hakkı,
üç kuşağın yalnızca birisinin kapsamında
değerlendirilir.
Mülkiyet ya da grev hakkı gibi bazı
haklar ise hem bir medenî ya da siyasî hem
de ekonomik hak olarak nitelendirilebilir.
Eğitim hakkı, ise belki tüm bu üç kuşağın
çeşitli yönlerini kapsayan tek haktır.
Ancak öncelikle ikinci kuşak bir haktır.
Eğitim ve kültür arasında yakın bir
ilişki vardır. Kültür, bir topluma önceki
kuşaklardan gelişerek aktarılan, toplum
üyelerinin çoğunluğu tarafından değerli
bulunan insan yapısı, tüm varlık, eylem
ve düşünceleri (Başaran,1984) kapsar.
Eğitimin sosyal görevi ise, ağırlıklı olarak
ulusal kültürü araştırma, koruma, yaşatma
ve geliştirmedir. Dolayısıyla, eğitim,
kültürün taşıyıcısı ve geliştiricisidir. Ancak
kültür ve kültürler de eğitimi etkiler. Yani
karşılıklı bir iletişim söz konusudur. Her
kültürün oluşumunda eğitim, temel etkinlik
olarak ortaya çıkar. Eğitim, kültürlerin
aşılanması,
oluşturulması,
kuşaktan
kuşağa aktarılması gibi temel işlevleri
yerine getirir. Bu yüzden kültürel haklar
denildiğinde, eğitim hakkı da doğrudan bu
kapsam içinde yer alır. Eğitim ve kültürün
bu bütünleşmesi, kültürel haklar ve eğitim
hakkını da bu derecede (Çeçen, 2000)
kaynaştırmıştır. Dolayısıyla, eğitim hakkı,
sosyal haklardan çok kültürel haklar
kategorisinin en göze çarpan örneğidir.
Eğitim hakkı, kişiliğin geliştirilebilmesi
için bir insanın ihtiyaç duyduğu temel
araçların biri olarak kabul edilir ve
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eğer mümkünse herkese ücretsiz eğitim
sağlamak için eğitim kurumları sisteminin
gelişmesi ve devamı için devletleri zorlar.
Kültürel hakların kapsam ve
boyutlarına göre “genel” ve “özel”
kültürel haklar olarak sınıflandırıldığını
görmekteyiz. Genel kültürel haklar,
düşünme, konuşma, yazma, yayın, eğitim
ve kültürel örgütlenme hakları; özel
kültürel haklar ise, kültürü istemek
hakkı, kültürel etkinliklere katılma hakkı,
kültürlerin korunması, kültürlere gelişme
hakkının tanınması ve kültürel özerklik
hakkıdır.
Kültürel
haklar,
uluslararası
düzeyde tanınan insan haklarının diğer ana
kategorilerinden genellikle daha az dikkat
çekerler. Bunun temel sebebi ise daha çok
siyasîdir. Birçok ülkede, ekonomik ve
sosyal hakların çoğunun aksine, devletin
kültürel hakları geliştirmek için pozitif
faaliyet gösterme yükümlülüğü bulunduğu
kabul ( Donnelly,1995 )edilmemektedir.
İnsan haklarının birçoğu, temel olarak
topluluktan ayrı düşünülen bireye atıfta
bulunur ve topluluğa karşı talepleri ifade
eder. Aynı şekilde, kültürel haklar da
aynı derecede topluluğun üyeleri olarak
bireylere işaret eder.
Bununla birlikte, kültürel hakların
bireysel olduğu kadar (örneğin düşünce
özgürlüğü) kolektif yönünün de olduğu
belirtilmektedir (Kaboğlu, 1989) (örneğin
okullara, yayınlara sahip olma, azınlıkların
korunması). Eğitim hakkı ve özgürlüğü,
ancak örgütlü ve kurumsallaşmış yapılar
içinde kullanılabilir. Çalışma, eğitim,
beslenme gibi haklar, devletin uygun
önlemleri alması ile uygulanabilir. Kişi,
çoğu kez sadece kendi çabası ile bu hakların
konusunu gerçekleştiremez. Buna rağmen,
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bu haklar bakımından da hakkın öznesi
kişidir. Bunları talep etme kişinin hakkıdır
ve sadece gerçekleştirilmesi bakımından
kolektif bir özellik gösterirler. Çünkü
örneğin eğitim hakkı bireysel bir hak olsa
da topluluk içinde kullanılır. Dolayısıyla
bu anlamda “kolektif” ifadesini “hakkın
topluca aranması” şeklinde değil,
“topluluk içinde başkaları ile birlikte
kullanmak” anlamında düşünmek gerekir.
Kültürel hakları azınlıklar açısından
ele aldığımızda, azınlık hakları, kültürel,
siyasal, ekonomik alana ilişkin bütün
hakları içeren self-determinasyondan
farklı olarak, azınlıkların kültürel kimlik
hakkı çerçevesinde tanımlanır. Daha önce
de ifade ettiğimiz gibi, ayrılma hakkı
anlamındaki self-determinasyon hakkı,
günümüz pozitif hukukunda azınlıklar
bakımından söz konusu değildir. Bu yüzden
azınlık hakları, özellikle “azınlığa mensup
kişilerin bireysel hakları” şeklinde ifade
edilmektedir. Bunun nedeni ise azınlık
haklarının, kültürel haklar boyutundan
siyasal
haklar
boyutuna
geçişini
sağlayacak ya da self-determinasyon hakkı
ile ilişkilendirilmesine sebep olacak bir
“kolektif haklar” anlayışına yol açmama
(Çavuşoğlu, “Avrupa Demokrasisi, İnsan
Hakları ve 11 Eylül”, www.ozgurradyo.
de/nazcavusoglu. html (E.T. 05.11.2004)
düşüncesidir.
2.2. Uluslararası Hukukta Eğitim
Hakkı
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi:
Evrensel düzeyde eğitim hakkı ile ilgili
ilk hükümler İnsan Hakları Evrensel
Bildirisinde yer aldı. Bağlayıcı olmayan
niteliğine rağmen, Bildiri, kendinden
sonraki bağlayıcı nitelikteki belgelere
örnek olmuştur.
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Eğitim hakkı, Bildirinin 26.
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:
“1. Her şahsın eğitime hakkı vardır. Eğitim
parasızdır, hiç olmazsa ilk ve temel eğitim
safhalarında böyle olmalıdır. İlk eğitim
mecburidir. Teknik ve meslekî öğretimden
herkes istifade edebilmelidir. Yüksek
öğrenim liyakatlerine göre herkese tam
eşitlikle açık olmalıdır.
2. Eğitim insan şahsiyetinin tam
gelişmesini ve insan haklariyle ana
hürriyetlere saygının kuvvetlendirilmesini
istihdaf etmelidir. Bütün milletler, ırk ve
din grupları arasında anlayış, hoşgörürlük
ve dostluğu teşvik etmesi ve Birleşmiş
Milletlerin barışın idamesi yolundaki
çalışmalarını geliştirmelidir.
3. Ana baba, çocuklarına verilecek
eğitim nev’ini tercihan seçmek
hakkını haizdirler.”
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme:İnsan
Hakları Evrensel Bildirisi’ndeki temel
ilkeler, ikiz sözleşmelerden biri olan
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
İlişkin Uluslararası Sözleşmenin (official
website of unhcr: www.unhchr.ch/html/
menu3/b/a_cescr.htm) 13. maddesinde
de yer almıştır. Eğitim hakkı daha çok
sosyal ve kültürel hakları ilgilendirdiği
için bu Sözleşmede daha geniş bir şekilde
düzenlenmiştir. 13. maddeye göre,
“1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler,
herkesin eğitim görme hakkına sahip
olduğunu kabul ederler. Taraf Devletler,
eğitimin, insanın kişiliğinin ve onur
duygusunun tam olarak gelişmesine
yönelik olacağı ve insan hakları ile temel
özgürlüklere saygıyı güçlendireceği
hususunda mutabıktırlar. Taraf Devletler,

ayrıca, eğitimin, herkesin özgür bir
topluma etkin bir şekilde katılmasını
sağlayacağı, tüm uluslar ve tüm ırksal,
etnik ve dinsel gruplar arasında anlayış,
hoşgörü ve dostluğu geliştireceği ve
Birleşmiş Milletler’in barışın korunması
yönelik faaliyetlerini güçlendireceği
hususunda mutabıktırlar.
2. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, bu
hakkın tam olarak gerçekleştirilmesi
amacı ile aşağıdaki hususları kabul
ederler:
a) İlköğretimin herkes için zorunlu ve
parasız olacaktır;
b) Teknik ve mesleki eğitim de dâhil
olmak üzere, orta öğretimin çeşitli
biçimlerinin, her türlü uygun yöntemle
ve özellikle parasız eğitimin tedricen
yaygınlaştırılması yoluyla herkes için
açık ve ulaşılabilir olması sağlanacaktır;
c) Yüksek öğrenimin, özellikle parasız
eğitimin tedricen geliştirilmesi yoluyla,
kişisel yetenek temelinde, herkese eşit
derecede açık olması sağlanacaktır;
d) İlköğretim görmemiş ya da ilköğretimi
tamamlamamış olanlar için temel eğitim
elden geldiğince teşvik edilecek ve
yoğunlaştırılacaktır;
e) Her düzeyde okullar sisteminin
geliştirilmesi aktif bir şekilde yürütülecek,
yeterli bir burs sistemi yerleştirilecek
ve öğretim personelinin maddi koşulları
sürekli olarak iyileştirilecektir.
3. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler,
ana-babaların veya -bazı durumlardayasal yoldan tayin edilmiş velilerin
çocuklar için, kamu makamlarınca
kurulmuş okulların dışında, Devletin
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koyduğu ya da onayladığı asgari eğitim
standartlarına uygun diğer okullar
seçme özgürlüğüne ve çocuklarına kendi
inançlarına uygun dinsel ve ahlaki eğitim
verme serbestliklerine saygı göstermekle
yükümlüdürler.
4. Bu maddenin hiçbir hükmü, bireylerin
ve kuruluşların eğitim kurumları kurma
ve yönetme özgürlüklerini kısıtlayacak
şekilde yorumlanamaz; bu özgürlüğün
kullanılması, daima, bu maddenin 1.
fıkrasında ortaya konmuş olan ilkelere
uyulmasına ve böyle kurumlarda
verilen eğitimin Devlet tarafından
belirlenebilecek asgari standartlara uygun
olması gereğine bağlıdır.”
Sözleşmede eğitim diline ilişkin
bir düzenleme yer almadığından ötürü,
konuyla ilgili ironic bağı noksan kalmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM
3. 1. Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşme

Yine ikiz sözleşmelerin ikincisi
olan Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin
Uluslararası
Sözleşmenin
(official
website of unhcr:www.unhchr.ch/html/
menu3/b/a_ccpr.hm)18/4.
maddesi,
devletlerden ebeveynin çocuklarına kendi
inançlarına uygun bir dinî ve ahlâki eğitim
verme özgürlüğüne saygı göstermelerini
istemektedir. 18/4. maddeye göre,
“ Bu Sözleşme’ye göre Taraf Devletler,
ana-babaların ve, uygulanabilir olan
durumlarda,
yasalarca
saptanmış
vasilerin, çocuklarına kendi inançlarına
uygun bir dinsel ve ahlaki eğitim verme
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özgürlüklerine
yükümlüdürler.”

saygı

göstermekle

Yukarıda görüldüğü gibi aynı
hüküm, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin
13/3. maddesinde de yer almaktadır. Ancak
13/3. madde, ebeveynin çocuklarına
kendi inançlarına uygun bir dinî ve ahlâki
eğitim verme özgürlüğü yanında, devlet
okulları dışında da, diğer okulları seçme
özgürlüğünü öngörmektedir.
Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme:
Eğitim hakkı konusundaki diğer önemli bir
belge ise, eğitimde ayrımcılığı kaldırmayı
hedefleyen
Eğitimde
Ayrımcılığa
Karşı Sözleşmedir. 19 maddeden oluşan
Sözleşme, eğitimde muamele ve fırsat
eşitliğini destekleme konusunda devletin
yükümlülüklerini düzenlemektedir. Daha
önce de ifade edildiği gibi, Sözleşmenin
azınlıklara ilişkin hükümleri de vardır.
Buna göre Sözleşme ile ulusal azınlık
üyelerine, okullarının yönetimi dâhil,
kendi eğitim etkinliklerini yerine getirme
ve her devletin eğitim politikasına göre,
kendi dillerini kullanma ya da öğretme
hakları tanınmıştır (mad. 5/1-c).

3.2. Romanya’daki̇ Türk Azinliğin Ana
Di̇lde Eği̇ti̇m Hakkı
Krallık Dönemi ve Komunizm:
Romanya
1877-1878
Osmanlı-Rus
Savaşından
sonra
bağımsızlığını
kazandı. Bunu hüküm altına alan Berlin
Barış
Andlaşması
Romanya’daki
Müslümanların haklarını teminat altına
alıyordu (Erim, 1996) (44. bend). Gerek
Osmanlı, gerekse Krallık döneminde
Köstence gibi çeşitli büyük merkezlerdeki
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medrese ve rüştiyelerin yanında birçok köy
ve kasabada da sıbyan mektepleri faaliyet
göstermekteydi. Ancak biri hariç, bunların
hepsi Birinci Dünya Savaşına kadar
kapatıldı. Açık kalan tek okul 1837’de
Sultan 2. Mahmud tarafından yaptırılan
Seminaru’l Müslüman’dı. Türk azınlığın
öğretmen ve din adamı açığını karşılayan
bu okul, çeşitli aksamalarla 1967’ye kadar
devam etti. Sosyalist Rejim döneminde
Türklerin eğitimi, (Horata,2003) birkaç
defa değişikliğe uğradı.
1935 yılında Türk okullarında
Latin alfabesi ile eğitime (Mahmut,
1999) geçildi. 1947 Romanya Halk
Cumhuriyeti
Anayasasının
71.
maddesine uygun olarak 5 Ağustos 1948
tarihli eğitim reformu, Romanya’daki tüm
azınlıklara bu arada Türk ve Tatarlara
da haklar sağlamış ve yoğun olarak
yaşadıkları yerlerde ana dillerinde eğitim
veren okullar açılmıştır. Önceleri iki saat
ana dilini okutmak serbest bırakılırken,
1957’de bütün okullar kapatılmıştır.
Bu dönem 1990’a kadar devam etti. 23
Ağustos 1944 tarihinden itibaren başlayan
sosyalist rejim, 1989 yılında son buldu.

4. SONUÇ
Halen yürürlükte olan 1991 Romanya Anayasasının(http://www.cdep.
ro/pls/dic/act_show?ida=1&idl=2, E. T.
1.11.2004) 32/3 maddesine göre, ulusal
azınlıklara mensup kişilerin ana dillerini
öğrenmek ve bu dilde eğitim almak hakkı
teminat altına alınmaktadır. Bu hakların
nasıl yerine getirileceği kanuna bırakılmıştır. Aynı haklar, Romanya Hükümetinin Haziran 1992 tarih ve 345/22 nolu
1992/1993 öğretim yılına ilişkin kararında
(Gavrilescu, 1993) ve yürürlükteki 1995
tarihli Eğitim Kanununda (http://dev.
eurac.edu:8085/mugs2/do/browseDoc?serial=1003744282183 ,E. T. 1.11.2004) da
tekrarlanmıştır.
Eğitim Kanununa göre, ana dilinin
öğrenilmesinin zorunlu değildir, isteğe ve
kanunun öngördüğü şartlara bağlıdır. Kanununun 12. Bölümü azınlıkların eğitimi
ile ilgilidir ve azınlıklara verilecek eğitimin içeriğine ilişkin hükümler vardır.
Bunun dışında azınlıklara ilişkin olarak
çıkarılmış çeşitli yönergeler (http://dev.
eurac.edu:8085 /mugs2/do/browseDoc?serial=1003744282055,E. T. 1.11.2004) de
vardır. Türk dili eğitimi başlatıldı. Bununla birlikte, Mecidiye’deki Mustafa Kemal
Atatürk İlâhiyat ve Pedagoji Koleji dışında Türk azınlığın kendilerine ait okulları
yoktur. Türk dili eğitimini yeniden başlatmak üzere Romen Eğitim ve Bilim Bakanlığı içinde bir müfettişlik kuruldu. Türkiye’nin yardımlarıyla 40 kişilik bir Türk
öğretmen grubu Ankara’da bir aylık kursa
alındı ve 17 Eylül 1990 tarihinde Türk-Tatar çocuklarına Türkçe eğitim verilmeye
başlandı. Türkçe dersleri ilkokulda dört,
ortaokul ve lisede üç saattir.
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Öğretmen ihtiyacını karşılamak
için Köstence Pedagoji Koleji, Bükreş ve
Köstence’deki üniversitelerin Türkçe bölümlerine öğrenci alınmaya başlandı. Romen kanunlarına göre zorunlu hâle getirilen din dersleri de mevcut öğretmenlerden
yararlanılarak doldurulmaya çalışılmaktadır. Ancak bugün ders kitabı hazırlayacak yeterli kadro yoktur. Ana dilinde ders
veren öğretmenler devletten maaş alamamakta, gönüllü çalışmaktadırlar. Türkçe
öğretimi, sadece cumartesi ve Pazar günleri yapılmaktadır (Gökdağ, 2003).
Romanya, azınlıkları ilgilendiren
başlıca çok taraflı andlaşmalar bakımından
Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşmeye taraf olmuştur.
Romanya Bölgesel veya Azınlık Dilleri
Avrupa Şartını imzaladı fakat onaylamadı.
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ÖZET
Teknolojinin durmadan geliştiği bir dünyada insanlar, birbirleriyle rahat ve hızlı bir
şekilde iletişim sağlayabilmelerini, eğitime borçludurlar. Bunun için toplumlar, bireylerine
daha iyi bir hayat tarzı sağlamak için, eğitim sistemlerini diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırarak sürekli geliştirmek istenmektedir. Her ülke, toplumun çağdaş gelişimlere
uyabilmesi için eğitim sistemini geliştirmek zorundadır. Bu gelişim için eğitim politikasını
tahlil etmek ve eğitime yönelik yaklaşımları geliştirmek durumundadır. Bunun içinde diğer
ülkelerin eğitim sistemleri ile karşılaştırma yapılmadan önce ülkemizde Türkçe eğitim sisteminin gelişimini irdelemek amaçlanmaktadır. Bu bakımdan Türkçe eğitim programlarını
ve sistemini karşılaştırmayı uygun görerek amacım eğitim programları arasındaki benzerlikleri, farklılıkları ortaya koymak, sistemi etkileyen faktörlere ulaşmaktadır. Makedonya
Cumhuriyeti’nde Türkçe Eğitimin gelişimi açısından 1945 yılından günümüze nasıl bir
gelişim gösterdiği Türçe eğitimin gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir.
Anahtar kelimeler: Eğitim, Eğitim programı, Türkçe eğitimi, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
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THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATION IN TURKISH
LENGUAGE IN THE R. OF MACEDONIA AND THE SPREAD
OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE
IN SCHOOL AS A NEW TRENDS
Assoc.Prof.Dr. Osman EMİN

International VISION University Gostivar-Macedonia
e-mail: osman_emin@hotmail.com

ABSTRACT

In a world of constant technological development, education is to be thanked for
individuals being able to comfortably communicate with each other. In order to provide a
better living, communities are required to compare their educational system with the one
in other countries and to continuously improve. Each country must develop its educational
system so that it complies with the contemporary development of the community. For such
a development, it has to analyze the education policy and develop an approach towards education. Before we compare the education system with that of other countries, we are going
to examine the development of education in Turkish. In this regard, my aim is to compare
the similarities between programs and appropriate training programs, to reveal differences
and reach into the factors affecting the system. The development of the education in the
Republic of Macedonia since 1945 showed how crucial it is for the development and progression of the education in Turkish.

Keywords: Education, Educational program, Education in Turkish, Psychological
Counseling and Guidance.
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1. GİRİŞ
Eğitim, dünya milletlerini ileriye götürecek en önemli unsurlardan biridir. Değişik ülkeler kendi dünya görüşleri dâhilinde, eğitime önem verir. İnsanlar arasındaki
farklılıklara rağmen insanların birbirinden
ayrı amaçları vardır ve bu amaçları gerçekleştirmede birbirine gereksinimleri vardır.
Bu gereksinimler ancak eğitim ile giderilebilir. Ertürk, eğitimi, “Eğitim bireyin kendi
yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik
değişme meydana getirme sürecidir.” (Ertürk, 1993: 7) olarak tanımlamıştır.
Kendi eğitim sistemimizi başka ülke
eğitim sistemleriyle karşılaştırmak zorunludur. Ancak yapılan tüm değişmeler ve karşılaştırmalar gelişmiş Avrupa ülkelerinden
örnekler alınmaktadır. Böylece aklımıza ilk
gelen soru bizim devletimiz buna ne kadar
hazır olduğudur. Bundan dolayı ilk önce
Makedonya Cumhuriyeti’nde hazırlanan
Türkçe eğitim program geliştirme çalışmalarını, önemini açıklamak ve tanıtmak isterim. Çünkü ülkelerin eğitim sistemlerinin
temelini eğitim programları oluşturur ve
eğitim programları nasıl bir insan yetiştirileceği sorusuna da cevap vermektedir. Eğitimin genel amacı, “yetişmekte olan çocukların ve gençlerin yaşadıkları toplumla ve
çağla sağlıklı ve verimli bir şekilde uyum
içinde olmalarını sağlamaktır. Bu uyumun
sağlanabilmesi için bireylerin yetenekleri
eğitim yoluyla geliştirilir ve davranışları
milli eğitimin amaçları doğrultusunda değiştirilir”. (Erdem M. ve N. Fidan, 1994: 8)
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Makedonya Eğitim Sisteminin Yapısı ve Özellikleri Ülkemizin eğitim sistemi,
okulöncesi, ilköğretim, lise (ortaöğretim) ve
yüksek öğretim diye adlandırılan öğretim
basamaklarını kapsar. Okulöncesi eğitim,
henüz ilköğretim çağına gelmemiş 4-6 yaşları arasındaki çocukların eğitim gereksinimini karşılar ve isteğe bağlıdır. İlköğretim,
genel olarak 6-14 yaşlarındaki çocuklara
eğitim sağlayan dokuz yıllık bir yetiştirme
(temel eğitim) dönemidir ve zorunludur.
Gerek yönetim, gerek öğretim programı bakımından bir bütünlük göstermektedir. Lise
veya ortaöğretim, genellikle 14-18 gençlerin öğrenim gördükleri bir öğretim basamağıdır ve zorunludur.
Genelde dört yıl süren bu öğretim basamağı, ilköğretime dayalı en az üç yıllık
bütün genel, meslekî ve öğretim kurumlarını kapsar. İlköğrenimini tamamlayan her
öğrenci, ilgi ve yeteneği doğrultusunda
istediği lise okullarından birine girebilir.
Yükseköğretim, ortaöğretim üstünde en az
dört yıllık eğitim sağlayan tüm öğretim kurumlarını kapsar. Üniversiteler, fakülteler,
enstitüler ve araştırma merkezleri birer yükseköğretim kurumudur.
Makedonya Cumhuriyeti eğitim sisteminde 1991 yılında çıkarılan Eğitim Sistemi Yeniden Düzenleme Yasası ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden
sonra Makedonya Eğitim Sisteminin genel
amacı, “Çocuklar için mutlu bir çocukluk
ve hayata daha iyi bir başlangıcı teminat
altına almak, gençler için fırsat eşitliğini
sağlamak, herkes için çeşitli hünerlerini
geliştirerek ülkelerine zengin bir miras bırakacak gelir teminini hazırlamaktır. Bunun
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yanı sıra öğrencilerin, toplumsal beklentiler
karşısında kendi gereksinim ve özelliklerini
tanımalarına ve gerçekçi bir benlik kavramı
oluşturmalarına ve kendi yaşamlarıyla ilgili kararlar alabilmelerine yardımcı olunmasıdır.” (Eğitim B., Türkçe Dersi Programı,
2001: 11) şeklinde belirlenmiştir.
Son dönemlerde Makedonya Eğitim
Sisteminde sürekli değişikliklere gidildiği,
çocuklara daha iyi, kaliteli eğitim sunabilmeleri için çalışmaları ve etkinlikleri çeşitli projeler üzerinden okullara aktarılmaya
çalışıldı. Ancak geçmişten bugüne kadar
rehberlik bölümlerin okullarda olması ve
güncelliğini koruyabilmeleri için yeni ve
çağdaş eğilim olarak psikoljik danışmanlık
ve rehberlik servislerin yaygınlaşması görülerek her okulda zorunlu bir şekilde bu servislerin çalışılması ve kadro yetiştirilmesi
için çok çabalar harcanmaktadır. Rehberlik
ve psikolojik danışma kavramları, modern
eğitimin çok önemli bir parçası haline gelmiş faaliyetleri ifade eden terimlerdir.
Özellikle rehberlik sözü daha 1938’lerde okul müfredat programlarımızda geçmiş
olmakla beraber, daha çok 1950’lerden
sonra sıkça konuşulup tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle 1970’den buyana da
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin “uzman” kişilerce yürütülen ayrı bir
“yardım” ve “ihtisas” faaliyeti olarak okul
eğitim programlarımızda yer almış olduğu
memnuniyetle görülmektedir.
“Rehberlik bir süreçtir. Rehberlik bir
anda olup biten bir iş değildir. Rehberlik
çalışmalarının etkili sonuçlar vermesi bir
süre gerektirir. Rehberlik hizmetleri sürekli-

dir, sadece okulda değil insanın bulunduğu
her yerde vardır. Rehberlik bireye yardım
etme sürecidir. Rehberlik yardımı psikolojik
bir yardımdır, yol gösterme, öğüt verme, bilgi yardımı değildir. Rehberlikte hem yardım
eden hem de yardım alan önemlidir. Bunlar
arasındaki ilişkiler tek yönlü değildir, her
iki tarafın istekliliği ve gönüllülüğü esastır.” (Kepçeoğlu, 1992: 9)
Rehberlik yardımı bireye dönüktür.
Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey
vardır. Okul ortamında rehberliğin ilgilendiği birey öğrencidir. Her öğrenci geliştirilebilecek kapasiteye sahiptir. Bunun için,
günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı yanını oluşturur.
2. ARAŞTIRMADA KULLANILAN
YÖNTEM
Araştırmada, Makedonya Cumhuriyeti
1945’ten günümüze kadar Türkçe eğitimin
ve Türkçe dersinin gelişimi için yapılan
çalışmalar, ders programlarındaki değişim
ve gelişmeleri belirlemek amacıyla tarihsel
yöntem kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde döküman incelemesine dayalı olarak elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak
analiz edilmiştir. Araştırma, 1945’ten günümüze kadar Makedonya Cumhuriyeti, Yugoslavya Sosyalist Federasyonu’na bağlı,
1991’den bu yana da uluslararası sistemde
bağımsız bir devlet olarak yerini alan Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Türk toplumunun
eğitim ve öğretiminde ne gibi ve ne yönde
değişikliklerin ve gelişmelerin meydana
geldiğini ortaya çıkarmaktır.
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Araştırmada, Makedonya Cumhuriyeti
1945’ten günümüze kadar Türkçe eğitimin
gelişmelerini irdelemek amacıyla tarihsel
yöntem kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM

19. yüzyılın sonlarına doğru eğitim
alanında görülmeye başlanan bazı olumlu
gelişmelerde, Balkan Savaşları’yla son bulmuştur. Türkçe eğitiminin yasaklandığı iki
Dünya Savaşı arasındaki dönemde Türkçe
eğitim durdurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni okullar, nitelikli öğretmenler, programlar, değerli eğitimcilerin
eliyle en iyiye doğru yönelmiş uygulamalar
devam ederken, Batı Makedonya ve Kosova’daki Türkçe eğitime diğer milliyetlere nazaran beş altı yıllık bir gecikmeyle,
yani, ancak 1951’den sonra başlanabilmiştir. Başka bir deyişle, 1912’de yasaklanan
Türkçe eğitime, ancak kırk yıllık bir aradan
sonra izin verilebilmiştir. Böyle bir gecikme, doğal olarak Türkiye Türkçesi’yle Rumeli konuşma ve yazı dili arasında farklılıkların doğmasına neden olmuştur. Ancak,
bu farklılaşmada en çok, bölgede konuşulan
yabancı diller ve bu dillerde görülen eğitim
etkili olmuştur.
500 yıl Osmanlı himayesinde yaşadıktan sonra Balkan savaşları sonucu Makedonya’nın Osmanlılar’dan ayrılmasıyla
beraber burada yaşayan Türk azınlığın eğitiminde sıkıntılar baş göstermeye başlamıştır. “Beş yüz yıllık siyasi otorite el değiştirirken, 1938’de ve 1950’lerde iki büyük göç
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dalgası yaşanmıştır, Osmanlı devleti 1389
Kosova Savaşı ile yerleştiği bu bölgeden,
1913’te ayrılırken, geri de kalan Türk nüfus, artık bu yörenin azınlık halklarından
biri olmuştur”. (Çiğdem, 1998)
Osmanlı’nın Balkanlardan çekilmesi üzerine Türkler başka sistemler, başka
bayraklar altında yaşamak gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştır. Osmanlı’nın Balkanlar’dan çekilmesinden sonra bu topraklarda
kalan Türklerin eğitim ve kültür yaşamında
bir duraklama olduğu görülmüştür. Türk
okulları kapatılmış, halk ana dilini evinin
dışında kullanamaz olmuştur. Böylece eğitimlerini devam edemeyip yarıda bırakmışlardır. Balkan ve I. Dünya Savaşları sonrası
bölgede duraklayan ve gerilemeye başlayan
sistematik Türkçe eğitimi, 1944 yılı sonlarına doğru, Makedonya Federal Yugoslavya
bünyesinde ayrı bir Cumhuriyet haline gelir
gelmez, Makedon dili okullarının yanı sıra,
azınlıklara da kendi dillerinde okul açma
hakkı tanınmasıyla beraber yeniden gelişmeye başlamıştır.
Makedonya Cumhuriyeti’nde Türk okul
kuruluş sistemi 1945 yılından itibaren yapılan bir dizi reformlar yoluyla bugünkü şeklini almıştır. 1948 yılından, Makedonya’da
Stalin uygulamalarından sıyrılarak daha liberal bir rejim tatbik etmeye başlanmış ve
bu esnada Türk halkı da kendini toparlamaya çalışmıştır. Böylece Federatif Sosyalist
Yugoslavya çerçevesinde ayrı bir Cumhuriyet olan Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti,
Makedonya’da o dönemde yaşıyan yaklaşık
400.000 Türk’e eğitim hakları sağlandı.
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Eğitim Sistemi Yeniden Düzenleme Yasası eğitim kanunuyla tüm öğretim kurumları Eğitim Bakanlığı bünyesinde toplanmış
ve öğretim tek elden yürütülmeye başlanmıştır. Makedonya’dan Türkiye’ye doğru
yapılan dış göçler Makedonya’nın milliyetler dengesini bozarak, burada yaşayan
Türkleri çeşitli açılardan olumsuz etkilemiştir. Yine bu göçlere bağlı olarak, kültürel
entegrasyon, grup içindeki farklı siyasi inanışlar, köyün ve kentin farklı dinamikleri,
Türklerin, Makedonca ve Türkçe arasında
kalmaktan kaynaklanan dilsel ikilemeleri,
grupsal kimliğin saptanmasını da bir hayli
güçleştirmektedir.
“İkinci Dünya savaşının henüz sona
ermediği 1944–1945 ders yılında Üsküp Tefeyyüz ilkokulunda Türkçe öğretim alanında
ilk adım atıldı, 1951 yılından itibaren özellikle çocuklara hitap eden Türkçe kitapların
yayınlanmasında göze çarpan hareketliliğin
devam ettiği görülmektedir. Yayınlan ders
kitapları sayısında 1953 yılında büyük bir
patlama olmuş, bir yılda toplam 18 kitap
yayınlanmıştır”. (Vatan, K. ve H. Yaltırık,
1996: 52)
60’lı yıllardan sonra Makedonya’da
Türk dili konusunda olumlu gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Örneğin; 1964 yılında
Üsküp “Kliment Ohridski” Pedagoji Akademisinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü
açılmış, bu gelişmeyi 1976 yılında Makedonya – Üsküp “Kiril ve Metodi” Üniversitesi Filoloji Fakültesi bünyesinde Türk Dil
ve Edebiyat bölümünün açılması izlemiştir. 90’lı yıllar SSCB’nin dağılması, Alman
bloğunun birleşmesi, soğuk savaşın bitmesi
ve Federal Yugoslavya’nın dağılması gibi

dünyanın siyasi haritasını hızla değiştiren
ve pek çok ülkeyi yeniden yapılanmaya iten
bir süreç olarak hatırlanmaktadır. Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte Balkan coğrafyasında hâkim olan milletlerin kültürleri
bulundukları ülkelerde daha etkili olmaya
başlamıştır. Ancak yaşanan tarihsel sıkıntılar sonucu bu gelişme süreci çok yavaş ilerlemiştir.
Günümüzde, Türkler Makedonya nüfusunun yüzde 4,3’ünü oluşturuyor. Buna
rağmen, ana dilinde okuyan Türk çocuklarının sayısı yüzde 2,2’lik bir oranı oluşturmaktadır. Bu durum Makedonya Türklerinin anadillerini düzgün bir şekilde konuşamamalarına neden olmuştur. Ago’ya
göre “Türkçe ilkokulların gelişme durumu
birçok nedenler yüzünden kimi değişmelere
uğramıştır. Bu değişmeler sadece öğrenci
sayısının kapsanılıp kapsanılmamasına ait
söz konusu değil, günden güne öğrenci ve
öğretmen sayısının düşmesinden maada son
zamanlarda karma okullarda Türkçe sınıfların kapatılması belirgin hale gelmiştir”.
(Ago, 1996: 8)
Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan
Türklerin temel problemler ve sorunlarından biri eğitimdir. Makedonya Eğitim Anayasasına göre, anayasanın 48. maddesinde,
birinci sınıftan lise son sınıfına kadar anadilinde okuma hakkı garanti altına alınmıştır. Makedonya Cumhuriyeti’nde, bir sivil
kuruluşun 1997 yılında yapılan araştırmaya göre Türkler Makedonya’nın nufüsünün
%4,3’ünü oluşturmasına rağmen, ana dilinde okuyan Türk çocukların sayısı %2,2’lik
bir orantı olduğu görülmüştür.
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Elde edilen sonuçlar Eğitim Bakanlığı’nın 50 yıldır uyguladığı politikanın neticesi olarak sayılmaktadır. Çünkü sekiz
yıllık zorunlu eğitimle, okulda Makedonca
öğrenen çocuk, kendi anadilini iyi öğrenmeyerek yabancılaşmaktadır.
Makedonya Cumhuriyeti’nin yeni anayasası, bu uluslararası kurallarını (Birleşmiş
Milletler Örgütü) saygılayarak milliyetlerin
öğrenim hakının, onların esas vatandaş ve
siyasi hakkı olarak ele alınmaktadır. Milliyetlerin ilk ve orta öğrenimindeki öğrenim
ana dilinde realize edilmesi söz konusu olduğunda sınır varmıdır ve bu sınır nerededir sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda Türk milliyetlerinin eğitim haklarından
yoksun kalması ve bu haktan sadece Makedonların yararlanması durumunda anayasanın eşitlik ilkesinin ihlal edildiği gerçeği
ortadadır. Bu mesele Türkçe okullarında yaşanan sıkıntıların bir devamıdır. Buna göre
bu sorunlar yeni değildir, bu sorunların tarihi bir geçmişi muhakak ki vardır.
Ancak Makedonya’da eğitimi etki eden
etkenler, faktörler vardır. En önemli faktörelerden de biri dil faktörüdür, bu faktörde
bir ülkede birden fazla dilin konuşulması,
resmi dilin tek ya da iki dilde olması eğitimi etkilemektedir ve sorunlar günden güne
artmaktadır. Eğitim bir kültür aktarma aracı ise, eğitimin en başta gelen görevlerinden birisi kültür zenginliklerini toplumsal
yaşama biçimlerini genç kuşaklara aktarmaktadır. Bu durumda her ulusun, her türlü
düşünce ve öğrenme eylemi anadili temeli
üzerinde oluşur. Anlaşılıyor ki ulusal eğitimde ve anadili eğitiminde en çok önem
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verilerek günümüze kadar ve gelecekte düşünen, eleştiren, sağduyulu, tutarlı ve öz konuşan insan tipinin yaratılması okullarımız
dahi Türk Dili eğitiminin başarıya ulaşmasına bağlıdır. Türk eğitiminde, okuduğunu
ve öğrendiklerini anlama, öğrendiklerini
doğru ve düzgün başkalarına anlatabilme
becerilerini kazanma açısından Türkçe dersi öğretimin her kademesinde önemli bir rol
oynamaktadır.
3.1. Makedonya’da Türkçe Eğitimin Gelişimi
Makedonya, Balkanların en karmaşık
bölgelerinden biridir. Balkanların kalbi sayılan Makedonya, Türk tarihinin ayrılmaz
bir parçasıdır. Eski tarihçiler tarafından bir
ırklar müzesi olarak nitelenen Makedonya
bugün de çok uluslu bir devlet özelliği taşımaktadır. Makedonya, çok dili, çok dinli,
çok kültürlü bir mozaik bölgedir. Makedonya Cumhuriyeti’nin Federal Yugoslavya
Devleti ile süren bağlılığı 8 Eylül 1991’de
bağımsızlığını ilan etmesiyle biter. Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk unsuruna gelince, Osmanlı Türk Kültürünün
taşıyıcıları olan Makedonya Türkleri, milli
beklentileri ile bu kültürü koruyup geliştirmekle yetinmeyerek, Makedonya ile Türkiye arasında çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesinde adeta bir köprü görevi görmektedir.
Savaş yıllarından sonra kurulan Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti, Türklerin milli benliklerini koruyacak
okulların, kültür evlerin, teşkilatların kapatılması veya kurulmasını engellemek gibi
örnekler göçün en önemli sebeplerinden sayılmaktadır.
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O yıllarda karşılaşan en büyük, en temel problem eğitimdir. Çünkü insan eğitimde istikrara varmazsa devamlı göçle karşı
karşıya gelmektedir. Böylece Türk okullarında gerek öğrenci gerekse öğretmen kadrosu azalınca, ortaya çıkan tablo etkisini
halla devam etmektedir. Ancak, bir ülkede
tek ya da birden fazla dilerin konuşulması,
sosyal bakmdan da problem olarak karşılanmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan ulus ile
halkların yürüttükleri dört yıl kanlı savaş
sonrasında 1944/45 okuma yılında ilk defa
üç dil üzerine yani Makedonca, Türkçe ve
Arnavutça eğitim devam etmiştir. “1928 yılında Türkiye’de yapılan harf devrimi bütün
Türkler için tarihi bir olaydı, Doğu uygarlığından ayrılıp Batı uygarlığına geçmek için
yapılan ilk büyük adımlardan biriydi. Bu
durumda Makedonya’da Halk Kurtuluş Savaşı sonrasında 1944 yılında Türk azınlığı
kendi anadilinde okuma hakkını kazandı ve
bu işe yeni harflerle başlandı. Anadili bilinci yeni bir nitelik kazandı”. (Bugariç, 1981:
45)

3.2. 1948 yılında geliştirilen Türkçe dersi
öğretim program örneği
Anadilinin önemini fark ederek 1948
yılında yöresel tutum ilkelerinin yürürlüğe
geçmesi okul ağının genişletilmesi ve yedi
yıllık okulardaki öğrenci sayısının artmasına neden oldu. Bundan dolayı artık okul
yönetim örgütleri, eğitim–öğretim alanında
olumlu başarılar kaydederek bu ortamda

kendi etkisini göstermiştir ve iki veya çok
halktan oluşan okul yönetim organları kurullarak çoğunlukla eğitim ve öğrenim alanında baş gösteren sorunlara ortaklaşa bir
çıkar yol bulmaktadırlar. Karşılaşılan en
büyük sorunlar ana dilinden kaynaklanmaktadır.
Okul sistemindeki ilk köklü değişiklik
1948 yılından ilkokul programı Türkçe dersinin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğine işaret etmiş ve bu durum günümüz
programlarında da devam etmiştir. İlk ve
orta öğretim kurumlarının öğretim sürelerini
düzenlemek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu durumda, ilkokullarla ilgili olarak,
ilköğretimin yaygınlaştırılması, ilköğretim
programlarının geliştirilmesi ve aydınlara
ders kitapları, 4 + 3 modelinde kurulması ve
programların bu modele göre hazırlanması
öngörülmüştür.
1948 Türkçe ders programının, çocuğun
ilgi ve gereksinimlerine, etkinliğine önem
veren toplu öğretim esasına dayalı olarak
geliştirildiği söylenebilir. 1948 Türkçe ders
programında, dersin özel amaçları dersin
bütünlüğüne ilişkin genel açıklamalar ve dil
alan becerilerine 4 yıllık düzeydeki amaçlar,
açıklamalar ve sınıf düzeyine göre her dil
becerisine ilişkin kazandırılması istenilen
beceriler biçiminde düzenlenmiştir. Bu durumda eğitim sürecinin merkezinde öğretmen yer almıştır. Öğretmenin görevi programı aktarmaktan ibaret değildir. Ayrıca,
program istediği kadar amaçların tesbitinde
ve amaçlara ulaşmada program işleyişinin
derecesini değerlendirme görevini yapmaktır.
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Amaçların davranışsal tanımları yapılmadığı için yine eğitim durumları ve sınama
durumlarının belirlenmesinde yol gösterici
olmamışlardır.
3.3. 1962 yılında geliştirilen Türkçe dersi
öğretim program örneği
Bir süre bu programla devam eden 1948
Türkçe programı, 1962 ilkokul program
taslağının değerlendirme bölümü hem şekil hemde anlam itibarı ile değişiklikler
göstermeye başlamıştır. Eğitim ve öğretim
bütünlüğünün ayrılmaz parçası olarak kabul
edilen değerlendirme, 1948 programıyla devam ederek sadece, 1948 programına göre
değerlendirme bir sınav ve bir not alma işi
iken, yeni değişikliklerle değerlendirme süreç basamağı olarak kabul edilmiştir. 1962
yılında meydana gelen değişiklik ve bu değişikliklerden sonra bir kaç yıl böyle devam
eden eğitim sistemi, “1964 yılında ilköğretimin ikinci kademesinde girişte titizlikle
seçilen öğrencilerden en azından 4/1, yarı
yolda okulu bırakmalarına öte yandan da
diğerlerinin %10 ile %25’nin sınıfta kalmalarına yol açan sistem, değer taşıyan
öğrencilerin, eğitim amacına ulaşamadığını
ve erişmez durumda olduğu görülmüştür. Ve
bu değişiklikler yeni programın düzenlenmesine yol açmıştır”. (Statistical Yearbook,
1993)

3.4. 1965 yılında geliştirilen Türkçe dersi
öğretim program örneği,
1965 yılındaki Türkçe eğitim ve öğretim yürütülen okulların yeniden örgütlenme yasası düzenlenmiştir. Bu yasaya göre:
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Madde 2; Milli azınlıklar okulları öğretim
ve eğitim amacını olduğu gibi onlara benzer diğer okullar için, yasa kaidesiyle kanıtlanan genel ödevleri de gerçekleştiriyor.
Birinci bölümde anılan okullarda öğretim,
Yasaca, milli azınlıkların ana dilinde yürütülüyor. Öğretim, benzer okullar için hazırlanan plan ile programlarınca yürütülüyor.
Bunlara azınlıkların mili kültürü alanından
olan öğretim de katılıyor.
Madde 3; Milli azınlıklar okulları ayrı kurul olarak, ya da, öğretimi Makedon dilinde
olan okullarda, ayrı sınıflar olarak kurulabilir. Milli azınlıklar okulları bir bölgede
yaşıyan tüm azınlıklar için ortak okullar
olarak da kurulabilir.
Madde 4; Milli azınlıklar için ilkokullar, ya
da ilkokul sınıfları kuruluyor. Bunlarda öğretim azınlıkların milli dilinde yürütülüyor.
Madde 5; Bir ilkokul yöresinde yaşıyan
milli azınlık sıralarından olan öğrencilerin
sayısı, ayrı sınıfın açılması için yetmezse,
yetkili olan Halk Heyeti kendi başına ya da
komşu halk heyetleriyle anlaştıktan sonra,
öğretimi azınlıkların milli dilinde yürütülen birkaç ilkokul yöresinde toplam sınıflar
kurabilir. Toplam sınıfların kurulması için,
azınlıktan, en az yirmi öğrenci toplanmalıdır.
Madde 6; Bir ilkokul yöresinde, bir azınlık
arasından toplanan öğrenci ayrı bir sınıfın
açılması yetmezse, toplam sınıfın açılması için de koşul yoksa bu öğrencilere ana
dili öğretimi, ek ders olarak sağlanıyor. Bu
maddenin birinci bölümünde sözü geçen
öğretim aynı milli azınlıktan en az on öğrenci bulunduğunda sağlanıyor.
Madde 7; Milli azınlıklara yörenin gereksinmelerine göre mesleki okul ile lisede ya da
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bu okullardaki sınıflarda, kendi milli dilinde
öğretim görmeleri sağlanıyor. Öğretimini
azınlıklar dilinde yürütecek meslek okulu ile
lisenin ya da sınıfın kurulması için gereken
koşulları eğitim Konseyi kesinleştiriyor.
Madde 8; Öğretimi Makedon dilinde yürüten mesleki okul, öğretim kadro okulu
ile lisede milli azınlıklar sıralarından olan
öğrencilerin sayısı, ayrı bir sınıfın kurulması için yetmezse bu öğrencilere ana dili
öğretimi ek ders olarak sağlanıyor. Önceki
bölümde söz konusu olan öğretim aynı milli
azınlıktan en az 15 öğrenci varsa örgütleniyor.
Madde 9; Milli azınlıklar dilinde öğretim
yürüten ilkokullarda sınıf öğretimi için gereken öğretim kadrosu, azınlığın ana dilinde
hazırlanıyor. Bunun için, öğretim kadrosu
yetiştiren okullar ya da özel sınıflar kuruluyor.
Madde10; Öğretim kadrosu hazırlayan yüksek okullar ile fakültelerde milli azınlıklar
için, azınlığın milli dilinde öğretim yürütecek kadroların yetiştirilmesi için, irdemenlerle hazırlayacak ek şekiller de örgütlenebilir. Makedonya eğitim organları, yüksek
okullar ile fakültelerin konseyleriyle işbirlikte, önceki bölümde sözü geçen şekillerin
örgütlenmesiyle ve çalışmasıyla görevlidir.
Madde11; Milli azınlıkların Yugoslavya’nın
öteki uluslarıyla birlikte yaşadığı yörelerde
olanaklar çevresinde, öğretimi iki dilde,
Makedonca ve milli azınkıl dilinde yürütülecek okul ya da sınıf kurulabilir (iki dilde
öğretim).
Madde12; Öğretimin iki dilde örgütlenmesi
öğrenciler ile anababalarının ya da onlara
bakanların gönüllü olarak kanıklığıyla örgütleniyor. Öğretimini iki dilde yürütecek

okulun ya da sınıfın kurulması anababaların okul Heyetiyle birlikte yapılan toplantısında öneriliyor. Kurulmasına değin karar
ise yetkili olan Belediye Halk Heyetince alınıyor.
Madde13; Milli azınlıklar okullarıyla sınıflarında kayıtlama işleri azınlık dilinde işleniyor. (Eğitim Bakanlığı, Pedagoji Enstitüsü. 1965 Türkçe Dersi Programları, 1965)
Bu maddelere bağlı kalarak hazırlanan
programlar bazı değişiklikler ile bugünkü halini almıştır. 1945’dan başlayarak ve
1948 yılında Türkçe dersi öğretim programları hakkında fazla bilgiye ulaşılmamıştır.
Ancak değişiklik olarak tanımlanabileceği
gelişme tam olarak 1965 yılında ve 1991
programlarında görülmüştür. 1965 yılındaki Türkçe dersi öğretim programına göre,
“Türk dili öğretiminin ödevleri, amaçları, öğrencileri edebi-kültürel dille düzgün
olarak sözlü hem de yazılı anlatımlarını
geliştirmek, seçilmiş değerli yazıların okunup açıklanmasıyla öğrencilerin kültür seviyelerini yükseltmek, onun estetik hem de
erdemlik duygularını geliştirmek, onlara
saygı hem de sevgisini artırmak. Ana dilini
tanımakla Makedonya’da yaşıyan Türkler,
çalışmak, dillerini sevmak, derslerle bağ
kurmak. Öğrencilerin erdemlik benliğinin
kuruluşundan sayını sunmak ve Yugoslavya
Sosyalist yurtseverliği ruhunda kendi ulusal
özelliklerini de geliştirmek, insana, emeğe
karşı sonsuz saygı göstremek, bütün uluslara sevgi beslemek”. (Eğitim Bakanlığı, Pedagoji Enstitüsü. 1965 Türkçe Dersi Programları, 1965.)
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1965 yılında yeni hazırlanan Türkçe
programına göre, dersin özel amaçları dersin bütünlüğüne ilişkin genel açıklamalar,
dil alanlarının becerilerine göre bölümlere ayrılması, açıklamalar ve sınıf düzeyine
yapılması istenilen çalışmalar öğrencilere
kazandırılması istenilen becerilerin tanımlandığı bölümler, dersin işlenişi ile ilgili
bölümlerinden oluşmuştur. 1965 Türkçe
programına göre, hedeflerin açık seçik ifade
edildiği, öğrenci davranışlarına dönük olduğu, hangi hedeflerin hangi içerik ile gerçekleşeceğini belirlemektedir. Türkçe bilmeyen
yörelerdeki okullarda, özellikle yeni okula
başlayan öğrenciler okuma–yazma ile birlikte Türkçe konuşmayı öğrenecekleri zorunluğu olduğundan değişik araç–gereçler
kullanılarak ve araçların seçimi için yöntem
prensiblerinin iyi kullanılması ile kolayca
telafi edilmiştir. 1965 yılında Türkçe programı, ilköğretim ikinci kademede Türkçe
programında yer alan amaçlardan da anlaşılacağı gibi Türkçe dersi bilgiden çok beceriye dayanmak zorundadır. Becerilerin
öğrenilmesi ise baktırmaktan çok yaptırmayı gerektirir. “...Türkçe dersinde öğrenciyi
etkin kılan yöntemler kullanılmıştır. Türkçe
öğretiminde temelde dinleme, konuşma-okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
amaçlanmaktadır. Bu becerilerin gelişmiş
bir bireyin diğer amaçlara kolayca ulaşabileceği söylenebilir.”
Genel olarak 1965 programının çağdaş
program geliştirme anlayışına daha yaklaşmış olduğu söylenebilir. 1965 Türkçe öğretim programı, 26 yıllık bir uygulamadan
sonra 1991 yılında geliştirilerek yeniden
uygulamaya konulmuştur. 1965 programın62

da yalnızca bu dersle ilgili genel amaçlar
yer alırken yeni programda genel amaçların
yanı sıra sınıf düzeyindeki genel amaçlar ve
ünite ile ilgili özel amaçlar ve davranışlar
yer almıştır. İçerik açısından her iki programda da konular üniteler biçiminde düzenlenmiştir ve ünitelerin düzenlenmesinde
aynı yaklaşım izlenmiştir.

3.5. 1991 yılında geliştirilen Türkçe dersi
öğretim program örneği,
Genel amaçlar açısından bakıldığında programlar arasında önemli bir farklılık
görülmemektedir. 1991 programında, 1965
programındaki bölümler değişik başlıklar
altında ele alınmıştır. 1965 yılı programında “Anlatışlı Okumak”, “Sözlü ve Yazılı
Anlatım”, “Dilbilgisi” ve “Dramatizasyon”
bölümleri yer almaktadır. 1991 programına
göre ise “Dilbilgisi”, “Okuma, Edebiyat,
Lektür”, “Anlatım ve Yaratıcılık” ve yeni
programda “Medya Kültürü”ne yer verilmiştir. Bu konularla ilgili genel amaçlar ve
eğitim durumlarına ışık tutacak açıklamalara yer verildiği görülmektedir. 1991 yılında
Türkçe dersi öğretim programının amacı, bir
ulusun milli kimliğinin en belirgin unsurlarından biri olarak Türkçe’nin amacı, Makedonya’da yaşayan, öğrenimi Türkçe devam
eden öğrencilerin okumayı-yazmayı, anlamayı geliştirmek ve ilerletmek, öğrencilerin
bilinçli ve edebi dil olarak Türkçe’nin bilgi
ve kurallarını doğru şekilde uygulayabilmek ve yazılı olarak anlatabilmek ve konuşabilmek, Türk Edebiyatı’nın, Makedon ve
Dünya Edebiyatları’nın tanınmış eserlerini
severek okuyabilmek ve yorumlayabilmek-
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tir. Son dönemlerde ayrıca eğitim alanında
görülen gelişmeler ve eğitim süreci içinde insanların nasıl öğrendiğini, eğitsel müdahalelerin etkinliğini, öğretimin psikolojisini ve sosyal psikolojisini araştıran ve konu
edinen psikoloji içindeki bir alandır. Eğitim
psikolojisi ve okul psikolojisi çoğunlukla
birbirleri yerine kullanılan terimler olmakla birlikte araştırmacı ve teorisyenler daha
çok eğitsel psikolog olarak tanımlanmakla
beraber okullardaki uygulayıcılar veya okulla ilişkili alanlardaki uzmanlar ise okul psikologları olarak tanımlanmaktadırlar. Bunun yanı sıra rehberlik bölümleri okullarda
güncelliğini korumaktadır. Çünkü rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları
ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir
anlayış vardır. Rehberlikte önce bireye sonra küçük gruplara yardım söz konusudur.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
mutlak surette bu şekilde yapılması gerekir.
Bu demek oluyor ki öğretimde rehberlik
için grubun büyüklüğü açısından gözlenen
fark bu yüzden önemlidir. Eğitim programı
kavramı öğrencinin gelişmesi için düzenlenen etkinliklerin tümüdür. Ayrıca konu
alanlarından hız alan eğitim programlarının
yerini öğrenciden hız alan eğitim programları aldığı için rehberlik hizmetleri de eğitim programlarının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir tarafını oluşturmaktadır.
Eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma, amaçları itibarıyla bireylerin kendilerini tanımalarına ve gerçekleştirmelerine
yardım etmek suretiyle bireylerin davranışlarını değiştirmeye yöneliktirler. Eğitim sürecinin tamamlayıcı bir yanı olan rehberlik
ve psikolojik danışma, eğitimin amaçlarının

gerçekleşmesine yardımcı olur. Amaçları
aynı olan eğitim ile rehberlik ve psikolojik
danışma bir birine benzeseler de bir birinden farklı kavramlardırlar.

4. SONUÇ
Eğitim sistemimizdeki tüm yeniden
düzenleme, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları “bir yaklaşım” çerçevesinde, bilimin
ve özellikle eğitim bilimlerinin ışığı altında,
Eğitim Bakanlığı ve Pedagojik Enstitüsü
başta olmak üzere bütün ilgili tarafların etkili bir işbirliğine dayalı olarak ele alınmaktır. Makedonya C.’nde, Türk okullarında
öğrenim gören öğrenciler, diğer öğrenciler
gibi aynı haklara, aynı olanaklara sahiptirler. Türk okullarında ders veren öğretmen
ve eğitmenlerin amaçları Türk gençliğinin
öğretim ve eğitim alanında temel taşlarını
atmaktır. Bu yüzden de Türk okullarında
da öğretim tasarısı ve programı Makedonya
C.’nin diğer okullarında olduğu gibi hazırlanmaktadır. Özellikle Makedonya da eğitimin genel amaçlarından biri ayrıca, okuma
ile iletişimin temel amacı olarak bir ulusun
milli kimliğinin en belirgin unsurlarından
biri ana dilini Türkçe’yi sevdirmektir.
Hangi eğitim kademesinde olursa olsun
eğitimin en önemli kısmını Türkçe eğitimi
teşkil etmektedir. Bu kademede Türkçe eğitimin amacı, öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme, alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu ve düşünce ürünlerini,
konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirebilmektir.
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Makedonya C.’nde bugüne kadar yapılan program geliştirme çalışmalarına bakıldığında Türkçe öğretim programlarında bir
önceki program üzerinde ekleme-çıkarma
yapılarak benzer programların oluşturduğu,
yani özde bir değişiklik yapılmayarak yüzeysel değişikliğe gidildiği görülmüştür.
Makedonya Cumhuriyeti’nin kurtuluşundan bu yana hazırlanan eğitim ve öğretim programlarına baktığımızda, 1944/45
yılında Türkçe okulların açılması; 1948
Türkçe dersi öğretim programı, çocuğun
ilgi ve gereksinimlerine, etkinliğine önem
veren toplu öğretim esasına dayalı olarak
geliştirildiği söylenebilir; 1948 yılında ilk
köklü değişiklik (4 + 3 modeli ve öğretmen
merkezli) yaşanmıştır. 1948 programında
değerlendirme bir sınav ve bir not alma işi
olarak görülmektedir; 1955 yılında 8 yıllık eğitime geçiş yapılmıştır; 1962 ilkokul
program taslağının değerlendirme bölümüne baktığımızda değerlendirme öğesi şekil
ve anlam itibarı ile değişiklik göstermiş,
eğitim ve öğretim bütünlüğünün ayrılmaz
parçası olarak görülmeye başlanmıştır. Yani
yeni değişikliklerle değerlendirme süreç basamağı öğesi olarak kabul edilmiştir;
1965 yılında Türkçe eğitim yürütülen
okulların Yeniden Örgütlenme Yasası düzenlenmiştir. 1965’te Türkçe programı, hedeflerin açık seçik ifade edildiği, öğrenci
davranışlarına dönük olduğu, hangi hedeflerin hangi içerik ile gerçekleştirebileceğini
sergileyen bir yapı haline gelmiştir. 1965
programında yalnızca bu dersle ilgili genel
amaçlar yer alırken yeni programda genel
amaçların yanı sıra sınıf düzeyindeki genel
amaçlar ve konu ile ilgili özel amaçlar ve
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davranışlar yer almıştır; 1965 Türkçe öğretim programı, 26 yıllık bir uygulamadan
sonra 1991 yılında geliştirilerek yeniden
uygulamaya konulmuştur; Son dönemde
Türkçe dersi öğretim programı 4 ana başlık
altında toplanmıştır. Bunlar: “Dil”, “Okuma, Edebiyat ve Lektür”, “Anlatım ve Yaratıcılık” ve “Medya Kültürü”. Türkçe dersi öğretim programlarında yer alan genel
amaçlar ile eğitimde öğrencilerin yaş seviyelerine ve gelişim özelliklerini dikkate alarak onlara günlük yaşantıları ile yakından
ilgili bilgi, beceri ve tavırlar kazandırmak
amaçlanmıştır.
Türkiye’de amaçlar öğrenme ürünü,
Makedonya’da ise amaçlar hem öğrenme
ürünü hem de öğrenmesürecini yansıtmaktadır; Program içeriğinin düzenlenmesinde
somuttan soyuta, basiten karmaşığa, yakın
çevreden uzağa doğru bir sıralamanın takip
edildiği görülmektedir. içinde olduğu görülmektedir. Makedonya da kullanılan Türkçe
dersi öğretim programında hem içeriğe ve
her sınıfa ait konulara yer verilmiştir. İçerik,
amaçlara uygun ve amaçlarla tutarlı olarak
hazırlanmıştır. Ayrıca içerik öğelerinin aşamalı ve yakın ilişkili olacak şekilde basitten
karmaşığa düzenlendiği görülmüştür.
Eğitimin en temel işlevlerinden biri de,
öğrencilere nasıl öğreneceğini öğretmektir.
Öğretim programlarına bakıldığında öğrencilerin çoğu “neden öğrendikleri”, “nasıl
öğrendikleri” sorularına yeterli cevap verememektedirler. Bu sonuçlar öğrencilerde
başarısızlığa, kendilerine güven ve öğrenmeye karşı ilgi ve isteklerinde azalmaya yol
açmaktadır. Bu tür sorunları ortadan kaldırmak için, öğrencilerin kendi öğrenmelerinin
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farkında olmaları, öğrenmeyi öğrenmeleri,
kendi kendilerini güdüleyebilmeleri, zihinsel yapılarına uygun stratejileri seçebilmeleri ve kendi kendilerini kontrol ederek yönlendirebilmeleri gerekmektedir.
Son dönemlerde Makedonya eğitim
sisteminde meydana gelen değişmeler ve
gelişmekte olan yeni eğilimlere bakıldığında rehberlik ve psikolojik danışmanlığın
güncelliğini koruduğu görülmektedir. Çünkü her birey kendine özgü bir varlıktır, ilgi,
yetenek, değer ve tutumlarıyla başkalarından farklılıklar gösterebilir. Farklı yaradılışı
olan, farklı çevrelerden gelen bireylerin ihtiyaçları da farklıdır. Rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri bireylerin birbirinden
farklı eğitim ihtiyaçlarına dayalı bir ortamda gerçek manada işlevini sürdürmektedir.
Rehberlik uzmanları bireysel farklara saygılı eğitim ortamlarının sağlanması hususunda büyük çabalar göstermektedir. Ancak,
toplumsal değişme hızının gittikçe artması
üzerine, bireylerin bilgi ve varolan duruma
uyum gösteren kimseler alarak değil, hızla
değişen ve karmaşık hale gelen toplumda
ortaya çıkmakta olan sorunlarla baş edebilecek ve durmadan değişen çevresine uyum
gösterebilecek kimseler olarak yetiştirilmeleri gereği daha çok hissedilmektedir.

Fiziksel ve toplumsal yaşamla ilgili olgulardan kaynaklanan sorunların ve bunlara
bulunmuş çözüm yollarının tanıtılması ve
karşılaşabilecek yeni sorunlara çözüm bulabilme becerilerinin geliştirilmesi, okullarda
çeşitli ders konularının amacını oluşturmaktadır. Ancak, bir kimsenin kendi yaşamında
karşılaştığı kişisel sorunlar hiçbir dersin
konusu değildir. Bu “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” adı verilen bölümün görevi
olarak görülür ve günden güne güncelliğini
korumaktadır. Yeni eğilim olarak görülen
rehberlik hizmetleri birinci derecede, bireylerin “karar verme” sorunlarına yardımcı
olmaktadır ve insan hayatı boyunca pek çok
konuda karar vermeye yardımcı olmaktadır. Bazı konularda verilen kararlar bütün
hayatı etkileyecek güce sahip olabilir böyle
dönemlerde rehberlik ve psikolojik danışma
bireylere bu desteği sağlamaya çalışmaktadır.
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ÖZET
Son yirmi yıl içinde gerek etyolojik gerek de fenomenolojik açıdan olsun yolsuzluk sorunu
çok yaygın bir biçimde incelemeye alınmıştır. Bu son derece zararlı olgu için çok sayıda tanım,
açıklama belirlenmesi, ortaya çıkma sebepleri ve türleri için ortaya birçok açıklama sunuldu.
Hepsinin ortak yanı şu ki yolsuzluk hukukun üstünlüğüne, kurulmuş adalet sistemine, demokrasi
ve insan haklarına zarar vermektedir, başarılı hükmü yıkmaktadır, sosyal adalet ve hakları
etkiler, rekabeti bozar, ekonomik kalkınmayı engeller, yatırımların azalmasını sağlar, demokratik
makamların çalışmasını engellemektedir.
Daha yakından bakılıp analiz edilince, yolsuzluk bilinçli bir şekilde ve kasti olarak, karar
verme durumunda tarafsızlık prensipinin bozulmasını ve bu şekilde kendi veya kendine yakın bir
kişi için bir çıkar elde etmeyi içermektedir.
Yolsuzluk milli bir problem değildir, belli bir devletin sınırlı içinde kalan bir şey değildir,
tam karşıtı mevcut küreselleşme ve uluslararası organize suç örgütlenmesi şartlarında evrensel bir
problem olup çözülmesi için beraber çalışmayı gerektiren bir konudur. Bu amaçla birçok uluslararası
organizasyon ve kuruluş tarafından çok sayıda hukuk düzenlemesi yapılmıştır, bu şekilde de herbir
devlet kendi içinde usulsüzlüğe karşı davranmak için kurum ve güc gelişrtirmiştir.
Bu problemde belirli derecede standard yakalamak için devletlerin tecrübe ve bilgilerini
paylaşması şarttır. Bu demektir ki bunu usulsüzlüğü önlemek ve ortadan kaldırmak için devletler
strateji belirlerken işbirliğinde ve yakın iletişimde olmalıdır.
Bu güne kadar Avrupa Birliği üyesi olmayıp bu birliğe girmeyi amaçlayan özellike
Doğu Balkan bölgesindeki devletlerde çok sayıda araştırma yapılıp usulzülükle mücadele için
gereksinimler ve önlemler ortaya atılmıştır. Bu araştırmaların sonuçları her zaman birbirine çok
yakındır, bunlar da kurumların yetki ve kapasitelerinin artması, kaliteli bir biçimde ekiplenmesi ve
hukuk çerçevesinin güçlenmesidir.
Bu çalışmada farklı bir bakış açısı ortaya atacağız, öyle li, ağırlığı Avrupa Birliği üyeleri
olan bölge devletlerine koyup, Bulgaristan, Yunanistan ve Hırvatistan’ın davranışlarını, bu ülkelerin
yolsuzlukle mücadele yöntemlerini ve bunların sonuçlarını ele alacağız.
Anahtar kelimler: usulzülük, AB üyeleri, mücadele yöntemleri, işbirliği.
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Prof. Dr. Gjorgi SLAMKOV
Assoc.Prof. Dr. Zoran FILIPOVSKI

International VISION University Gostivar - Macedonia
e-mail: zoran@vizyon.edu.mk

ABSTRACT
The problem with corruption whether it is in etiologic or phenomenological terms is widely
under investigation in last twenty years. There are many explanations given for the types and
many explanations for the causes are taken for this problem which is harmful for all the society.
Common for these is that corruption is harmful for the superiority of the law system, justice system
establishment, is damaging democracy and destroying implementation of the human right, distorting
the competitions and economic development, and reduces the investment and democratic authority.
When more closely analyzed it can be seen that corruption is conscious and deliberately
ruining the principle of free and independent decision and contains a goal for obtaining benefit for
themselves or someone else close to that person.
Corruption is not a national problem, not something limited remaining in a particular state,
but in contrary is in a situation of of globalization and international crime organization is a universal
problem that requires working together to solve it. With this purpose a number of legal provisions
have been made by many international organizations and institutions, so that the institutions can act
against irregularities in each state and have power to solve it.
It is essential in this problem that states have to share the experience and knowledge to
capture a certain degree of standards. This means that states should cooperate and communicate
closely when developing strategies to prevent corruption and eliminate it.
Until today a lot of investigations and researches have been made and strategies developed
for preventing corruption in the non EU member of countries especially in Eastern Balkan states
aiming to become EU members. The results of this research are always very close to each other,
increasing the competence and capacity of these institutions, and the strengthening of the legal
framework in a quality manner.
In this study, we will look up with a different perspective on this problem and weight will be
put on the member states of the European Union like Bulgaria, Greece and Croatia’s behavior, the
methods of combating corruption in these countries will consider their results.
Key words: corruption, member states of EU, methods of prevention, cooperation.
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1. GİRİŞ
1.1. AB Üyesi Bölge Devletlerinİn
Yolsuzluğa Karşı Politikaları
1.1.1. Bulgaristan
Bulgar mevzuatında yolsuzluka
mücadeleye karşı bölümler Ceza kanunuda
bulunmaktadır ve aynısı uluslararası
sözleşmelerin onaylanmasından sonra
birkaç değişikliğe uğramıştır. Avrupa
Komisyonunun yolsuzlukla mücadele
sonuçlarında eksiklik olduğu kuşkularından
sonra ilave değişiklikler yapılmıştır.1
Bulgaristan’ın
2007
yılında
AB’ye girmesinden sonra kendi içindeki
makamlarda müfettiş kontrolleri artmıştır
fakat bu demek olmamıştır ki Bulgaristan
bundan sonra bu konuda analizlere tabi
tutulmadı. Öyle ki, daha 2012 yılında Avrupa
Komisyonu işbirliği ve verifikasyonu
mekanizmasıyla2 yolsuzluka mücadeleye
odaklanacak olan bağımsız bir kurumun
oluşması gereği duyuldu.
Enteresan bir bilgidir ki yolsuzluğu
engelleme ve mücadele komisyonunu
İçişleri Bakanı yönetmektedir. Bu kurumun
görevi yolsuzlukla mücadele stratejik
evraklarının hazırlanması ve uygulanmasını
koordine etmek ve gözetlemektir. Kendi
açısından Avrupa Komisyonu ise Bulgaristan
1
http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/what-we-do /policies/organized-crime-and-human-trafficking /corruption/anti-corruption-report/docs /2014
_acr_ bulgaria_chapter_en.pdf
2
http://ec.europa.eu/cvm/progress_
reports_en.htm
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yolsuzlukla mücadele kurumlarının dağınık
olduğunu ve bağımsızlığı olmadığını, diğer
taraftan da çıkar çatışması ve ilegal yollarla
elde edilmiş mallara el koyma kurumlarının
otonomi ve kaynak eksikliği olduğunu
gözetlemiştir.
Yüksek
derecede
yolsuzlukla
mücadele için 2008 yılından Devlet milli
güvenliği ajansı kendi amaçlarını yerine
getirmek için çok büyük bütçe ve kaynaklarla
kurulmuştur. Fakat sadece iki yıl sonra bu
kurumun faaliyeti ve amaçları tekrar gözden
geçirilmiştir ve bütçede tasarruf ve personel
sayısında azaltmaya gidilmiştir. Bu şekilde
yolsuzlukla mücadele sorunu kendi işine
odaklanamamıştır ve aldığı sonuçlar yeterli
olmamaya başlamıştır.
Çıkar çatışması belirleme ve
engelleme komisyonu 2011 yılında göreve
başlamıştır. Fakat AK’ye göre, bu komisyon
bu güne kadar sistematik ve özerk bir şekilde
hala çalışmamıştır ve siyasi yolsuzluk
bulmuş veya engellememiştir.
Yolsuzlukla mücadelenin en önemli
halkalarından biri adalet ve hukuğun
üstünlüğü ve mağımsızlığı ve hakimlerin
farklı risklere karşı savunma mekanizması
olarak kendi entegrasyonudur. Genel olarak
baktığımızda, çok sayıda özel uluslararası
kuruluş, ki bunların arasında UNKAK ve
GRECO gibi, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde
yolsuzluka mücadele hukuk sisteminin iyi
bir şekilde kurulduğunu, fakat düzelmesi
için de imkan olduğunu düşünmektedir.
Pratikte sonuçların eksikliği üzerinde
çalışılması gerekilen bir sorundur aslında,
özellikle de yüksek düzeyde mahkeme
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süreçlerine
bakarsak
burada
daha
çok çalışılması gerekmektedir. Kendi
açısından, Avrupa komisyonu işbirliği ve
verifikasyonu mekanizması birkaç seferde
demiştir ki organize suçlar ve yolsuzluk
ile ilgili faaliyetlerin kovuşturması
soruşturma bölümünde özellikle büyük
sorunlar ile karşılaşmıştır, süreçler çoğu kez
ertelenmiştir ve bazen de teknik sonuçlar ile
karşılaşmıştır.
Kamu mallarını kullanırken en
hassah bölümlerden biri kamu ihaleleri
ve bu ihale süreçleridir. Öyle ki, Avrupa
Komisyonu işbirliği ve verifikasyon
mekanizması Bulgaristan’ın daha falza
proaktif ex-ante ve daha güçlü ex post
kontrollerinin olması gerektiği sonucuna
varıp öneride bulunmuştur, yapılan risk
analizleri sonucunda bu önerilerin kamu
ihalelerinden yolsuzluğu bulma, engelleme
ve bununla mücadele etmeye yardımcı
olacağı sonucuna varmıştır. Bu tavsiye
kamu ihaleleri sürecinin işlemesi sırasında
yapılan risk analizler ve eksiklikleri
çalışması sonucunda verilmiştir. En önemki
risk sektörleri olarak altyapı sektörü, enerji
sektörü ve sağlık sektörü belirtilmiştir.
Kamu
ihalelerinde
yolsuzluk
ile sorun yaşandığını aşağıdaki bilgi de
göstermektedir: Evrobarometarın 2013
yılında yaptığı bir ankette sorgulananların
%73’ü ticarette başarılı sonuçlara varmanın
yolu siyasi partiler ile ilişkilerdir demiştir.3
Evrobarometar’ın yaptığı bu ticaret
araştırmasında
sorgulananların
%58’i
son 3 yılda kamu ihalesini kazanmak
veya kamu ihalesi sözleşmesini almak
3

2013 Flash Eurobarometer 374

için yolsuzluk engel olmuştur demiştir.
Kanunun
uygulanmaması
yönünden
bakılırsa en çok yapılan işlemler şunlardır:
teklif verenlerin kamu ihalesi hazırlanması
sırasındaki sürece dahil edilmesi, belli
amaçlara yönelik spesifikasyon yapılması,
evalüasyon ve eleme kriterlerinin açık
ve anlaşılır olmaması, çıkar çatışmasının
olması. Yapılan araştırmada sorgulananların
%66’sı devlet düzeyinde kamu ihalelerinde
yolsuzluk vardır demiştir, diğer taraftan
bunların %78’i yerel düzeyde de kamu
ihaleleri sürecinde yolsuzluk vardır demiştir.
Bulgaristan’ın artık uzun süre
Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen
hala seçim sırasında yolsuzluk işleriyle
karşılaşmaktadır. Kural olarak seçim
sürecinin yolsuzluğa uğraması hukuğun
üstünlüğünü sağlayacak olan kurumlara
güveni düşürmektedir, bu şekilde de devlet
memurlarının yolsuzluk ile karşılaşmasını
güçlendirmektedir. Seçim sürecinde en
çok kuşku uyandıran olay oyların satın
alınmasıdır ki bu 2011 yerel seçimlerinde
ve
2013
parlamento
seçimlerinde
4
görülmüştür. Oyların satın alınması suç
olarak sayılmasına ve 2013 yılında bu suçu
yapanların cezası artırılmasına rağmen,
bu olay hala Bulgaristan seçim süreci için
büyük bir sorun teşkil etmektedir.
Mal varlığı ve çıkar çatışmasının
belirlernmesi ve gözetilmesi (kamu
4
http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-we-do/policies/organizedcrime-and-human-traffic- king/corruption/
anti-corruption-report/docs/2014 _acr_bulgaria_chapter_en.pdf
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memurları görevlilerinin) yolsuzlukla
mücadelenin önemli bir parçasıdır. Bunu
düşünürsek eğer kamu memuru tarafından
buna aykırı bir hareket yapıldıya 500 ve
10000 Euro arası cezaya çarptırılması ve
görevden alınma işlemi yapılmaktadır.
Mal varlığının belirlenmesi ve gözetilmesinin
yapıldığı seçilmiş ve adı koyulmuş kişilerin
listesi durumu Devlet denetim kurulundadır.
Fakat hala bu sistemin kanuna aykırı yoldan
zengin olmayı engellemede efektiv olmadığı
düşünülmektedir.5
İspiyoncular veya whistleblowers
bulgar kanunlarında birkaç yerde geçen
bir terimdir, öyle ki bu terim suç süreci
yasası, yürütme süreci yasası ve çıkar
çatışması önleme yasasında görülmektedir.6
Fakat ispiyoncuların pratikte korunması
ve onların özgürlüğünün garanti edilmesi
hala gerekli bir şekilde uygulanmıyor
daha doğrusu bunun efektiv bir şekilde
pratikte uygulanması için hala çalışmaların
yapılması gerekmektedir.7
Lobicilik
için
Bulgaristan
kanunlarında bir düzenleme yoktur, daha
doğrusu lobicileri ihbar etme gibi bir
zorunluluk veya kamu görevlisi ve lobici ile
yapılan iletişimleri gözetleme zorunluluğu
bulunmamaktadır.8
5
CVM Reports of July 2012, p. 15
6
h t t p : / / w w w. u n o d c . o r g / d o c u ments/treaties/UNCAC/WorkingGroups/
ImplementationReviewGroup/18-22June
2012/V1187232e.pdf
7
http://ec.europa.eu/cvm/docs/
swd_2012_232_en.pdf
8
http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-we-do/policies/organized72

Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan
Cumhuriyeti’nden ve yolsuzluk ile
mücadeleden bahsederken daha fazla
açıklama ve araştırma gerektiren bazı
bilgiler ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, 2012
yılının Temmuz ayında Avrupa Komisyonu
belirtti ki beş yıl içinden (Bulgaristan’ın
AB’ye üyeliği yapıldığı 2007 yılından sonra)
Bulgaristan hükümetinin AK işbirliği ve
verifikasyonu mekanizması ile işbirliğinin
yeterli olmadığını saptamıştır.
2014 yılı raporu gösteriyor ki
yolsuzluk ile mücadelede birkaç pozitiv
adım atılmıştır fakat genel olarak tam
ilerleme hala yeterli değildir veya çok
zayıftır, ve bunun tüm toplum hayatına
yansıması için ve tüm vatandaşların bundan
yararlanması için hala büyük çalışmaların
yapılması gerektiğini belirtmiştir.
Evrobarometarın 2013 yılında
yaptığı araştırmada sorgulananları %84’ü
Bulgaristan’da yolsuzluk geniş bir şekilde
mevcuttur demiş (Avrupa Birliği ortalaması
%76’dır). Ankette sorgulananlardan %16’sı
hükümetin yolsuzluk ile mücadelede
yeterli adım attığını ve bu adımların sonuç
getirdiğini, sadece %9’u ise bundan sonra
vatandaşları caydıracak kadar yeterli suç
duyurusunun olduğunu düşünmektedir
(bu Avrupa Birliği düzeyinde en düşün
güvencedir,
AB ortalaması %26’dır). Ticaretin
yapılmasında yolsuzluğu engel olarak
crime-and-human-trafficking/corrupti- on/
anti-corruption report /docs/2014_acr_bulgaria _ chapter_en.pdf
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sorgulananları %52’i, %11’i ise demiş ki
son 12 ayda onlardan rüşvet istenmiş.9
Transparency İnternational’ ın 2014
yolsuzluk endeksi algılaması listesinde
Bulgaristan 69’cı sırada yer almıştır,10 ki bu
2013 yılına göre bir düzelmedir çünkü bu
yılda Bulgaristan 77’ci sırayı almıştı.11

1.1.2. Yunanistan
Yunanistan suç kanunu hukuk
çerçevesinde
yolsuzlukla
mücadele
çok geniş bir biçimde ele alınmıştır ve
yolsuzluğun ve bununla ilgili ticaretin tüm
formları ele alınıp Avrupa Konseyi hukuk
enstrümanlarının tümü işletilmektedir.12
Fakat GRECO’ya göre çok bileşik bir
hukuk çerçevesidir çünkü yolsuzluk ile
ilgili bölümler şuç kanununda, diğer yerel
kanunlarda ve bazı uluslararası tanımlanmış
ve onaylanmış yerlerde bulunmaktadır.
Çok ilginç bir bilgidir ki GRECO
2013 yılının Ağustos ayında üçüncü
evalüasyon sürecinin ikinci raporunu
9
http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/what-we-do /policies/organized-crime-and-human-trafficking /corruption/anti-corruption-report /docs /2014
_acr_ bulgaria_factsheet_en.pdf
10
http://www.transparency.org/
cpi2014/results
11
http://www.transparency.org/
cpi2013/results
12
http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human- traffick ing/corruption/anti-corruption-report /docs/2014_
acr _ greece_chapter_en.pdf

yayınladı, bu rapor siyasi partilerin finans
edilmesinde şeffaflık ve suçlamaları
içermekteydi, burda da saptandı ki üç yıl
içinde, bunların yayınlanmasından sonra
27 öneriden sadece 1’i (biri) yeterlilikte
sonuçlandır.
Sadece
karşılaştırmak
istersek, GRECO tarafından Makedonya
Cumhuriyeti için üçüncü evalüasyon
sürecinde verilen öneri sayısı 13 idi.
Makedonya için 2014 yılının Mart ayında
verilen ikinci rapordan sonra bu önerilerden
10’unun tamamen yerine getirildiği, 3’ünün
ise kısmen yerine getirildiği tespit edildi.13
Bu raporla GRECO üçüncü sıra evalüasyon
uyum sürecinde Makedonya ile gerekenlerin
tamamlandığı sonucuna vardı.
Kurumsal olarak baktığımızda
Yunanistan’ın yolsuzluk ile mücadele
çerçevesi çok bileşiktir ve şu kuruluşları
bulabiliriz: Atina ve Selanik’te kurulan
yolsuzluk ile mücadele özel savcılığı, Kamu
görevlileri için genel müfettiş, ajans veya
bakanlıklarda özel müfettiş kuruluşları,
ekonomik ve mali suç bölümü, ekonomi
ve mali suçlar için savcılık, kara para
aklama ile mücadele için özel bağımsız
birlik, Denetçileri üst mahkemesi, Milli
ombudsman ve Yunanistan polisinin özel
birlikleri. Kısaca, yolsuzluk ile mücadele
çok sayıda kurum fakat birbirleri ile iletişim
ve koordinasyonda zorluklar. Bunun
yüzünden 2013 yılının ortalarında, Hükümet
milli yolsuzluk koodinatörünü 5 yıl için
13
https://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/greco/evaluations/round3/
GrecoRC3%282014%292_Second_
The%20former%20Yugoslav%20Republic%20of%20Macedonia_MK.pdf
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görevlendirdi, Başbakan ve Parlamento
önünde sorumlu olmak üzere.
2012
yılı
boyunca
Avrupa
Komisyonu tarafından Yunanistan’a 20072013 yılları arasında verilen fonların Gelişe
Bakanlığında bu fonları yönetme görevlileri
tarafından suistimal edildiği şüphesi ortaya
çıktı. Yapılan soruşturmadan sonra projeleri
finanse etmek için verilen fonlarda birçok
yolsuzluk suçunun işlendiği tespit edilmiştir.
Bunun yüzünden 2012 yılında
Avrupa Birliği tarafından yolsuzluğa karşı
bir çizelge ve plan hazırlandı14, bu planın
asıl amaçları şunlardır: genel bakımdan
bir yolsuzlukla mücadele stratejisinin
getirilmesi, milli yolsuzluk ile mücadele
kuruluşlarının işbirliğinin artası ve
milli koordinatörün tayin edilmesi, mali
soruşturmaların artması ve suçluların
bulunması, özellikle de yüksek seviyede.
Bu yolsuzluk ile mücadele çizelgesi
uyarınca bir yolsuzluk mücadele stratejisi
getirilmiştir ve bu stratejie göre yolsuzluk ile
mücadele özel savcılıkların rol ve yetkileri
artırılmıştır.
Yolsuzluk ile mücadele birkaç
bölüme öncelik verilmesi gerektiğini
göstermektedir, özellk de kamu ihaleleri
bölümünün. Bu yönde, Eurobarometre’nin
2013 yılında yaptığı araştırma sonucunda
sorgulananların %73’ü milli seviyede kamu
ihale süreçlerinde yolsuzluk olduğunu ifade
etmiştir, bunun dışında %94’ü ise bunun
14
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/roadmap_
en.pdf
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yerel düzeyde kamu ihalelerinde olduğunu
ifade etmiştir. Kamu ihaleleri süreçlerinin
yürütülmesinde en çok rastlanan yolsuzluk
formları şunlardır: belli şirkete göre bir
spesifikasyonun hazırlanması, evalüasyon
süreci sırasında çıkar çatışması olması,
prosedürlere
uymama,
evalüasyon
kriterlerinin anlaşılır olmaması, sözleşmenin
yapılmasından sonra şartların değiştirilmesi.
Yukarıda belirtilen ile ilgili
Yunanistan hükümeti birçok inisiyatif
almıştır, bunlarıdan bazıları Avrupa
Konseyi ile yapılan Ekonomik kalkınma
memorandumunda, Avrupa Merkez bankası
ile yapılan anlaşmada ve Uluslararası
Para Fonu ile yapılan anlaşmalarda
görülmektedir.15
Bu
anlaşmaların
birkaçı
şunlardır:
Yunanistan kamu ihaleleri kanununda
normların standradlaşması için mevzuat
değişiklikleri,
milli
kamu
ihalaleri
kuruluşunun yetkilerini artırarak kamu
ihaleler sisteminde şeffaflık ve tutarlılığın
artırılması, dahili devlet organları sayısını
azaltmak amacıya bu işlerde merkezcilik
derecesinin
yükseltilmesi,
kontrol
mekanizmalarının artması, kamu ihaleleri
yeni yöntemi olarak elektronik açık
artırmanın devreye sokulması.
Bütün bu yukarıda bahsettiklerimiz
gösteriyor ki bir devlet Avrupa Birliği üyesi
olsun veya olması (ki bahsettiğimiz örenkteki
ülke 30 yıldan daha fazla bir süre Avrupa
15
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/
pdf/ocp148_en.pdf
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Birliği üyesidir) yolsuzlukla problemleri
ve kamu ihalaleri süreçlerinde benzer veya
aynı problemlerle karşılaşmaktadır.
İspiyoncular veya whistleblowers
konusuna gelince diyebiliriz li Yunanistan
kamu veya özel alanda bu ispiyoncuları
koruması için mevzuatında herhangibir
konusu yok. Bu sorunun çözülmesi için emek
kanunları devreye giriyor. Fakat GRECO
ve OECD’ye göre Yunanistan hukuk
çerçevesinin bu ispiyoncuları korumak için
yeterli olmadığını düşünmektedir.
Lobicilik
için
Yunanistan
kanunlarında bir düzenleme yoktur, daha
doğrusu lobicileri ihbar etme gibi bir
zorunluluk veya kamu görevlisi ve lobici ile
yapılan iletişimleri gözetleme zorunluluğu
bulunmamaktadır
Özel sektörde yolsuzluk ile ilgili
OECD Yunanistan’ın ciddi zayıflıkları
olduğunu düşünerek özellikle de Rüşvete
karşı OECD anlaşmasının uygulanmasında,
ve de bu durumlarda özellikle yurtdışı
kişilerin rüşvete karışması olaylarını
bulmak ve engellemekte çok ciddi sıkıntılar
yaşadığını söylemektedir.16
Eurobarometrenin 2013 yılında yaptığı
yolsuzluğu algılama ve yolsuzluğunun
ticarete etkisi araştırması çok ciddi ve
korkutucu bilgileri bize vermektedir. Öyle ki
sorgulananların %99’u devlette yolsuzluğun
arttığını düşünmektedir (Avrupa Birliği
düzeyinde maksimum)17. Sorgulananların
16
http://www.oecd.org/daf/briberyininternationalbusiness/Greece%20
Phase%203%20Report%20WEB.pdf
17
http://ec.europa.eu/dgs/home-af-

%14’ü devletin yolsuzluk ile mücadelede
attığı adımları yeterli bulmaktadr, %16’sı
ise bu güne kadar yapılan suçlamaların
başarılı olduğunu ve milleti yolsuzluktan
caydırdığını düşünmektedir (Avrup Birliği
ortalaması %26’dır). Bunlardan tam %66’ı
yolsuzluğu ticaret yapmakta büyük sıkıntı
ve engel olduğunu düşünürken, %7’si ticaret
yaparken devlet memurları tarafından rüşvet
istendiğini ve alındığını belirtmektedir.
Özel sektör şirketlerine gelince bu oran
iki katı yani %15’tir, daha doğrusu şirket
temsilcileri kendilerinden rüşvet istendiğini
belirtmektedir.
Transparency İnternational 2014 yılı
listesinde yolsuzluğu algılama endeksine
bakarsak Yunanistan’ı 69’u sırada göreceğiz
(Bulgaristan ile birlikte aynı sırada),
fakat 2013 yılında göre bellir bir iyileşme
demektir çünkü bu listede Yunanistan 80’cı
sıradaydı.

1.1.3. Hırvatistan
Hırvatistan bölgenin ve genel
olarak Avrupa Birliği’nin en yeni üyesi
olarak kendi hukuk-suç yasalarının AB ile
uyumu testini en son geçmiştir, bunun içine
yolsuzluk ile mücadele de girmektedir, bu
sırada da Avrupa Komisyonu’nu saptaması
Hırvatistan hukuk çerçevesinin yolsuzluk
ile mücadele ve mali suçları engelleme
konusunda yeterli olduğudur.18 Yeni suç
fairs/what-we-do /po licies/organized-crime-and-human-trafficking /corrupti- on/anti-corruption-report/docs/2014
_acr_greece _fact sheet_en.pdf
18
http://ec.europa.eu/dgs/
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yasası ile birlikte çok sayıda yolsuzluk
türü ve formu için cezalar artmıştır, ve
bunun dışında iyileşen hukuk çerçevesine
yolsuzluk ile ilgili bilgi erişimi, mal varlığı
belirlenmesi ve kamu ihaleleri konusu
ile ilgili mavzuatata bazı eklemeler ve
değişiklikler yapılmıştır.
Kurumsal olarak yolsuzluk ile
mücadele konusunda öncü kuruluş
Yolsuzluğu ve organize suçları engelleme
şubesidir, bu da Savcılığın ve polisiye
yolsuzlukları ve organize suçları engelleme
şubesinin bir parçasıdır. Bu iki kurum
yüksek devlet düzeyinde yolsuzluk ihbarları
vakalarında proaktiv çalışmalarıyla tanınan
kurumlardır19.
Çıkar çatışması ve mal varlığının
izlenmesi Çıkar çatışması engellenmesi
kanunu ile takip edilmektedir. Kanuna
göre, yılda bir kere yayınlanan mal varlığı
listesi ile birlikte, kamu görevinden bulunan
şahısların kendisinin, eşinin ve 18 yaş altı
çocuğunun mal varlığı bildirmeli. Form
olarak bu uygulama gayet mantıklı fakat
ortaya bunun sınırlayıcı olup olmadığı
sorusu geliyor, çünkü mal varlığını
belirtmesi gereken kişileri katı olarak formal
bir şekilde değil real olarak yapılmadırı diye
düşünülmektedir.
Bu kanunun uygulanması için
çıkar çatışması engellenmesi komisyonu
görevlidir, bu komisyon da kanundaki
bir çok ve sık değişiklikten dolayı birkaç
home-affairs/what-we-do /policies/organized-crime-and-human-trafficking /corruption/anti-corruption-report/docs/2014_
acr_ croa -tia_chapter_en.pdf
19
www.uskok.hr
76

kere değişmiştir. Görevlilerin listesinin
belirlenmesi ve yapımı uygulaması bu
komisyonun attığı pozitiv adımlardan biri
olarak gösterilmektedir, bu da bir veri
tabanıdır ve bununla birlikte belirlenen
bu kişilerin mal varlığı çıkar çatışması
izlenmektedir, aynı şekilde mal varlığını
belirtirken elektronik yollara gidilmektedir20.
Kamu çalışanları ve kuruluşlarının
entegrasyonu çok önemlidir öyle ki
prosedür, kural ve presipleri bir araya
getirmek yolsuzluk ile mücadelede ve atılan
adımlarda çok önemli bir röle sahiptir.

2. ARAŞTIRMADA
YÖNTEMLER

KULLANILAN

Eurobarometrenin 2013 yılında
yaptğını bir araştırmada görülmüştür ki
sorgulananların %89’u bir kamu ihalesini
almanın en kolay yolu rüşvettir demiş21.
Böyle bir bilgi çok büyük ve ciddi
endişeler uyandırıyor ve devlet kuruluşları
çalışanlarının siyasi baskı ve etkileri
olmadan bir yol bulunmalı, bu çalışanların
profesyonel, etik ve bağımsız persiplerin
nasıl uyarak çalışacakları belirlenmeli.

20
http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/what-we-do /policies/organized-crime-and-human-trafficking /corruption/anti-corruption-report/docs/2014_
acr_ croatia _chapter_hr.pdf
21
http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_397_en.pdf
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3. BULGULAR VE YORUM
Hırvatistan’ın
kamu
ihaleleri
kanununda birkaç kez değişiklik yapmasına
rağmen, kamu ihaleleri sürecinin gözetleyen
devlet kuruluşu bu süreci iyileştirmek için
ve şeffaflığı artırmak için belli adımlar
attı, fakat yine de kamu ihalelerin %10%15’inde verilirken bir yolsuzluk sorunu
ile karşılaştığı bilgisi hala mevcuttur22.
Eurobarometrenin 2013 yılından şirketlerde
yaptğı yolsuzluk konulu araştırmaya göre,
sorgulananların %64’ü devlet düzeyinde
kamu ihalelerinden yolsuzluk vardır
düşüncesini belirtmiş, %63’ü ise yerel kamu
ihalelerinde bu yolsuzluğun var olduğunu
düşünmüş23.
Kamu ihaleleri süreci sırasında en
çok rastlanan yolsuzluk formları şunlardır:
belli bir şirkete göre spesifikasyonun
yapılması, tekliflerin evlüasyonu sırasında
çıkar çatışmasının olması, teklif seçimi
ve notlandırılması sırasında şeffaf ve açık
olmayan kriterlerin olması. Fakat en çok
rastlanan ve en ağır form kamu ihalesi
spesifikasyonu için bellir bir şirketle
önceden anlaşma yapılması ve bunun
resmiyete dökülmesidir. Bu demektir ki
kamu ihalesi süreci daha başlamadan önce
yolsuzluk ile boğuşmaktadır.

22
http://www.docstoc.com/
docs/136907647/Corruption-in-Croatianpublic-procurement
23
http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_397_en.pdf

İspiyoncuların
korunması
konusunda, Adalet Bakanlığına bağlı
yolsuzluğu engelleme sektörü bu tür
kişilerin korunması için bir hukuk çerçevesi
düzenlemiştir ve Avrupa Birliği üyeleri için
geçerlidir fakat bu konuda hala herhangibir
mevzuat veya kanun çıkarılmamıştır.
İspiyoncuların korunması parça parça
birkaç kanun ve mevzuatta görülebilir, öyle
ki bu konu için bölümler suç kanununda,
çalışma ve işçi kanununda, bilgilerin
gizliliği kanununda, ticaret kanununda ve
başka kanunlarda görülebilir. 24
Eurobarometrenin 2013 yılında
yaptığı
araştırmada
sorgulananların
%94’ü demiş ki Hırvatistan’da yolsuzluk
artmaktadır (Avrupa Birliği ortalaması
%76dır, bu oranın en yüksek olduğu
devlet ise %99 ile Yunanistan’dır)25. Buna
rağmen, sorgulananların %28’i devletin
yolsuzlukla mücadelede attığı adımların
sonuç verdiğini düşünmektedir (Avrupa
Birliği ortalaması %23 tür), yolsuzluktan
caydıracak bu güne kadar suçlamalar var
mıdır sorusunda ise sorgulananların %23’ü
evet cevabını vermiştir ki bu oran Avrupa
Birliği ortalamasının bayağı altındadır.

24
https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/antikorupcija-6154/sprjecavanje-korupcije-6174/6174
25
http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_
croatia_factsheet_en.pdf
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Bununla
paralel
olarak
sorgulananların %59’u yüksek orandan
yolsuzluğun ticaret yapmak için engel
olduğunu, sorgulananların %6’sı ise
onlardan rüşvet istendiğini daha doğrusu
bir yolsuzluk suçu mağduru olduğunu
belirtmiştir.
Transparency
İnternational’ın
hazırladığı yolsuzluğu algılama endeksi
çalışmasının 2014 yılı listesinde Hırvatistan
61’ci sırada yer almaktadır26, bu da 2013
yılı ile karşılaştırılınca 4 yer düşüş demektir
çünkü 2013 yılından Hırvatistan 57’ci
sıradaymış27.
4. SONUÇ
Yolsuzluk bir fenomen olarak
Avrupa Birliği ekonomisine yıllık uğrattığı
120 milyar Euro zarar ile çözülmesi gereken
bir sorun teşkil etmeye devam etmektedir28.
Avrupa Birliği üyeleri son yıllarda bu
konuda önemli adımlar atmışlardır, fakat
sonuçlar istikrarlı değildir, ve yolsuzluğu
engellemek ve bununla mücadele etmek
için adımların atılmasına devam edilmelidir
ve bu suçtan yargılananların suçlarının
yükseltilmesi gerekir.
Avrupa
Birliği
vatandaşları
yolsuzluktan
çok
endişelidir
–
Eurobarometarın yaptığı bir araşıtırma
26
http://www.transparency.org/
cpi2014/results
27
http://www.transparency.org/
cpi2013/results
28
http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
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gösteriyor ki29 sorgulananların dörtte üçü
(%76) yolsuzluğun yaygın bir şekilde var
olduğunu düşünmektedir, yarısından fazlası
ise (%56) yolsuzluk oranının son üç yıldan
beri yükseldiğine inanmaktadır.
Daha önce Avrupa Birliği üyesi
olan üç bölge devlet için verdiğimiz bilgiler
gösteriyor ki yolsuzluk ile mücadelede
bu devletlet çok büyük zorluklar
çekmektedir. Bazılarında mevzuat eksikliği
bulunmaktadır, bazılarında kurum ve
makam eksikliği, fakat genel olarak hepsine
yolsuzlukla mücadelede somut sonuçların
eksik olduğunu görmekteyiz. Aynı
şekilde aşağı yukarı bunu Transparency
İnternationalın listesi de göstermektedir, bu
çalışmamda 2013 ve 2014 yılından bilgiler
karşılaştırma için alınmıştır.
Genel
olarak
baktığımızda,
Makedonya Cumhuriyeti de yolsuzluk ile
mücadelede ve engellenmesinde benzer
sorunlarla karşılaşmaktadır. Aynılarını
Avrupa
Komisyonunun
Makedonya
Cumhuriyeti için hazırladığı ilerleme
raporlarında görebiliriz, daha doğrusu
mevzuatta değişiklik yapılması gerektiğini
ve kurumların yolsuzluk ile mücadelede
kapasite
ve
yetkilerinin
artırılması
gerektiğini
belirtmektedir.
Yukarıda
belirttiğimiz ile ilgili olarak şunu ifade
etmeliyiz ki Makedonya Cumhuriyeti’nde
bir yıldan daha uzun bir süre ‘’yolsuzluk
ile mücadele ve bunun engellenmesine
destek’’ twinning projesinin uygulandığını
söyleyebiliriz.“30
29
http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb_special_399_380_en.htm
30
http://www.anticorruption.mk/
home.html
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Bu proje Makedonya Cumhuriyeti
(Yolsuzluk ile mücadele devlet komisyonu
önceliğinde)
ve
Almanya
Federal
Cumhuriyeti (twinning partner: Federal idare
yönetimi) arasında yürütülen bir projedir.
Bu projenin amaçları şunlardır: yolsuzluk
ile mücadelede milli hukuk çerçevesinin
uygulanmasının iyileşmesi, yolsuzluğa karşı
mücadele ve engellemede devlet kurumları
ve mekanizmalarının güçlenmesi, bundan
sonra devamdaki devlet kurumlarının bu
mücadelede işbirliğinin artması ve devam
etmesi: Devlet komiyonu, mahkemeler,
savcılık, kanunun uygulanmasını sağlayan
kurumlar ve diğer ilgili kurumlar.
Makedonya
Cumhuriyeti’ne
sıralama açısından bakarsak ve ele aldığımız
Avrupa Birliği üyesi olan üç bölgesel devlet
ile karşılaştırırsan bazılarının Makedonya
Cumhuriyet Avrupa Birliği üyesi olmasa
bile geride kaldığını göreceğiz. Öyle ki,
Transparency İnternational’ın yolsuzluğu
algılama 2014 listesinde Makedonya 64’cü
sırada yer almaktadır, bu da 2013 yılı
ile karşılaştırıldığında 3 pozisyonluk br
ilerleme demektir çünkü Makedonya 2013
yılında 67’ci sırada idi.
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ÖZET
Sanatçıların farklı birileri olduğu ve mesleklerine düşkün birileri oldukları düşüncesi
giderek yaygın bir hal almaktadır. Sanatçıların, eserlerini ruhsal bozuklukları sonucu olarak
yarattıkları konusunda sayısızca efsane vardır. İcracı sanatçılar sürekli olarak kamuoyu
huzurunda bulunmakta ve eksantrik davranışları da narsislik eğilimleri sonucu olduğu
düşünülmektedir. İş bu çalışmada, hergünlük hayatları boyunca edindikleri deneyimleri
hakkında konuşmaları ile ilgili 42 oyuncunun ve müzisyenin narsislik eğilimleri, nitelik
araştırmaları sonucu elde edilen veriler sergilenmiştir. Göze batan mesele olarak,
sınananların narsislik eğilimleri sergiledikleri, diğerlerinden kendilerini farklı görmeleri ve
çevreden sürekli ilgi görme beklentisi içerisinde olmaları ortaya çıkmıştır.
Elde edilen sonuçlar, bireyin kişiliğinin ve yaratıcılığının arasındaki bağın karmaşasını
ortaya çıkaracak yeni araştırmaların yapılmasına teşvik olacaktır.
Anahtar sözcükler: Narsislik, oyuncular, müzisyenler, yaratıcılık.
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THE GLORIFICATION OF SELF: NARCISSISTIC TENDENCIES
AMONG PERFORMERS
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ABSTRACT

The belief artists are different from the others, and obsessed with their work is
universal. There are many myths that artistic works are result of their mental disorder. The
performing arts artists are constantly exposed to the public and their eccentric behavior is
attributed to narcissistic tendencies.
The paper presents results of qualitative research of narcissistic tendencies in 42
actors and musicians as they speak about their everyday life experiences. It is noted that
respondents show narcissistic tendencies, see themselves as different from others and constantly expect attention from the environment.
Findings obtained encourage suggestions for new researches that will reveal the
complexity of the relationship between creativity and individual’s personality.

Keywords: narcissism, actors, musicians, creativity
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Herşeyden önce, kendin hakkında yazman
gerekir. Güzel bir şey yarattığınla ilgili tek
ümittir.
Güstav Flober

1.

GİRİŞ

Gizemli ilahilik büyüsü altında yaratan sanatçıları çılgın deha olarak nitelendiren romantik kavram, sanatçıyı hala
acayıp ve isyankar olarak belirlemektedir.
Wittkower and Wittkower’a göre (2006)
sanatçıların „farklı olmaları“ genel olarak
kabul görmüş, hatta sanatçıların sürekli olarak egosantrik, kaprisli, nörotik, isyancı,
kendinden emin olmayan, savurgan, kendi
işlerine düşkün ve kendileriyle yaşamanın
zor olduğu ile ilgili yaygın olan bir inanç
bulunmaktadır. Bununla beraber, sanatçıların kişilikleri ve davranışları arasında bağları vurgulanmaktadır.
Popüler ve mesleki edebiyatta, ilham
perilerinin, sanatçıların eserleri aracılığıyla
konuştukları veya eserlerin ciddi anlamda
ruhsal bozukluklar sonucu olarak yarattıkları konusunda efsaneler vardır. Bilimin
gelişmesiyle, özellikle metodolojik yaklaşım açısından yaratıcılığın incelenmesiyle,
sanat eseri yaratan kişiliğin gizemi ile ilgili
halen büyüleyicilik bulunmaktadır.
Çağdaş bilimsel ve teknolojik
icatlarla donatılmış antik felsefecilerden
başlayarak, Ortaçağ’daki bilim adamlarına,
modern nörologlar, psikiyatristler ve psikologlara kadar, sanat eserinin yaratılış sürecinin muammasını çözmeye çalışılmaktadır.
Kişiliğin ve yaratıcılığın değerlendirmesini
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yapan nicelik araştırmaları esas alınarak,
bunun dışında deneysel araştırmalar ve tarihi kişiliklerin (Simonton, 1990) nicelik analizlerinden de elde edilen çok sayıda davranış verileri elde edilmiştir. Bu arada, yazı,
müzik, oyunculuk, resim, dans ve buna benzer yaratıcılık mesleklerinden olanlar incelenmiştir.
Holland (1973; Landy ve Conte
göre, 2004) aşağıda özellikleri verilen kişiliğin sanat tipini tasvir etmektedir: dürtüsellik, pratiksizlik, hayal gücüne dayanan, içgözlemcilik, oryantasyon bozukluğu olan, özgünlük, dobralık, hassasiyet,
sezgisel ve tutarsızlık. İcra sanatlarından
yaratıcı çalışanlar kamuoyunun huzuruna
genişçe sergilenmiş ve toplum tarafından
en az anlaşabilen ve incelenen gruplardır.
Belli bir şöhrete sahip olan oyuncular ve
müzisyenler, kendilerini toplumda tanınır
olmalarını sağlamaktadır. Şöhret kazanan
sanatçıların eksantrik davranışları, onların
narsisliğinden kaynaklanmaktadır. (Grigoriadis, 2005).
Narsislik terimi, suda yüzünün yansımasına aşık olan genç Narsis’e yazılan
Yunan efsanesinden gelmektedir. Narsist
kişilik, DSM- V (APA, 2013) göre, aşağıda
verilen klinik kriterlere göre belirlenmiştir:
Kişilik bozuklukları ve kişiler arası işlevlerde bozuklukları olan bireyler.
		
Young ve Pinsky’nin (2006) araştımaları sonuçları, komedyenlerin, müzisyenlerin ve aktörlerin narsislik konusunda diğer
ünlü bireylere nazaran en üstün seviyelere
sahip olduklarını göstermiştir.
Furnham ve işbirlikçilerinin (2008) yaptığı araştırmalarda, “normal” ve “anormal”
insanların kişilik özelliklerinin önlemleri-

HİKMET 26 -Kasım 2015

nin yaratıcılık öngörüsünde bulunma seviyesini değerlendirmeyi denemiştir. Elde
edilen sonuçların, o zamana kadar dobralığın ve narsisliğin, yaratıcılığı olumlu etkilediği konusunda var olan bulguları tasdik
etmiştir. Bu bağlamda, narsislik ve yaratıcılığı öz değerlendirme arasında büyük bir
bağın olduğu sonucuna varılmıştır.
İş bu araştırmalarla, Makedonya Cumhuriyetinde çalışan tiyatro oyuncuları, stendap
sanatçılar, klasik ve rok müzisyenler, düğün
müzisyenleri, ve kadrolu işçiler olmak üzere
icra sanatlarından sanatçılar kapsanmıştır.
Gerçekleştirilen mülakatlar sonucu yaratıcı
sanatçıların, psikolojik karmaşalarının mesleki refahı ve kendini algılamayı ne şekilde
tasfir ettiklerine ilişkin tablo ortaya çıkmaktadır. Araştırmanın amacı, icracı sanatçı bireyleri olarak, aktör ve müzisyenlerin narsizm eğilimlerini tasdik etmektir.

2. ARAŞTIRMADA KULLANILAN YÖNTEM
Örnek ve prosedür

Araştırmadaki örneği teşkil edenler,
19 aktör v 23 müzisyen olmak üzere, 42
sınananlardır. Sınananların yaş ortalaması
35’tir (SD=7.32), sınananların çoğu erkektir (60%). Sınananlar, araştırmacının şahsen
tanıdığı kişilerdir. Her sınananla teker teker
yarım strüktürel mülakatlar yürütüldü. Tüm
mülakatlar kayda alındı ve konuşmalar kağıda döküldü. Mülakatlara başlamadan
önce sınananlara, verilerinin güven altında
olacağı, yazıya geçen konuşmaların tama-

men anonim olacağı, kimliklerinin de, ne
araştırmada, ne bir sunumda ne de herhangi
bir şekilde yayınlanmayacağı bildirilmektedir.

3. BULGULAR VE YORUM

İş bu araştırmada sınananlar, icra sanatçıları olarak, popülaritesinin olup olmadığına bakmaksızın, müzisyen ve aktörler,
sürekli olarak kamuoyundan olağanüstü ilgi
görmektedirler. Literatürde icra sanatçıları
ahlaksız, dürtüsel, çılgın ve sinirsel olarak
etiketlenmişlerdir (Fisher & Fisher, 1981;
Hammond & Edelmann, 1991). Ancak bu
durumlarda sınananlar nasıl hissediyorlar?
İş bu çalışmada, hergünlük hayatları boyunca edindikleri deneyimleri ile ilgili
konuşmalarında yaratıcı çalışanları, aktörler
ve müzisyenlerin narsizm eğilimlerini tasdik etme çabaları olmuştur.
Elde edilen yazılı sonuçlardan, sınananların, diğerlerine nazaran tekillik ve gariplik duygusu veren değişik hayat biçimine
sahip oldukları farkedilmiştir. Sürekli olarak “biz sanatçılar”, “müzisyen olarak ben”
veya “şarkıcı olarak ben” diyerek, sınananların “diğerlerinden” farkedilme eğilimi olduğu tespit edilmiştir.
Sınananların tekilliği, sanatçılarda
daha yüksek seviyede olduğu düşünülen
yaratıcılık ve şahsi özel özellikleri, veya
somut olarak narsisliği arasındaki bağı
desteklemeye gütmektedir.
Narsizm eğilimli bireyler kendilerini övmekte, geçmişteki başarılarına önem
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vermekte ve gelecekte elde edecekleri başarılara ilişkin de bayağı ümitlidirler (John
& Robins, 1994). Narsistler, kendi üstün
kaliteleri konusunda kendilerini, bir de icralarını coşkulu ve özgüvenle yaptıkları
hakkında ortamı ikna etmekte oldukça beceriklidirler.(Goncalo, Flynn & Kim, 2010).
Sahip oldukları özgüven, yaratıcı yeteneklerine sosyal konstrüktivizm sağlıyor.
Tiyatroda çalışan elli iki yaşındaki
aktris, bir gün oskar kazanacağı ümidi içerisindedir. Bunun dışında, onca sayıda roller
oynadığını ve diğerlerinin de beş ömür yaşamalarına rağmen kendini yetişemeyeceklerini iddia etmektedir.
„Dünyaca ün kazanma hayalim vardı,
oskar kazanma hayalim vardı, hayal ediyordum... ne de olsa 22 milyonluk bir ülkeydi
ve ben o ülkede ad yaptım. Gerçekten kendi
adıma söz etmek saçmalıktır ancak bunlar
kanıtlardır... benim de oyunculuk dersinden
sürekli 10’um vardı...Ayda ortalama 27-28
temsilim vardı. Hatta ayda 30, günde de 2-3
temsilimin olduğu aylar da olmuştur. Harika
prodüksiyonumuz vardı. Ben tüm temsillerde oynadım. O da gayet normaldi. Ben hatta
gün-bugün de”
Dikkat, ödüller ve iltifat peşinde olma
ve diğerleri tarafınca kıskanma konusu
olma, iş bu araştırmada sınananların özelliklerindendir. Değişik şekillerde dikkat
çekme ve odak noktasında olma ve beğeni
toplama gayreti içerisindedirler.
Herkesten daha iyi olduğu düşüncesinden hareket ederek, aktrislerden biri, tiyatronun çalışmasını pekiştirmek adına tiyatroda çalışmaya başlamıştır.
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Tiyatronun o zamanki yönetimi beni
değişik röllerde, değişik temsillerde, ve ad
yapmış festivallerde aldığım ödülleri seyretmiş ve katkıda bulunmam için beni, tiyatrolarında katkıda bulunmak amacıyla
çalışmaya davet etmişlerdir.
Yazılı kayıtların okunması ve tekrardan
okunmasından göze batan mesele, sınananların kişi zamirlerinden birinci tekil şahıs
zamirleri olan “ben” ve “bana,beni” kullanmaları, Raskin & Shaw (1988)’un, narsizm
seviyesi yüksek olanlarda birinci tekil şahıs
zamirlerini kullanma eğiliminin yüksek olduğu tespitini doğrulamaktadır.		
Kendilerini üstün hissetmeleri eğilimi
olan sınanan sanatçı, aktör ve müzisyenler,
narsizm eğilimi olmayanlara nazaran, seyirci karşısında daha iyi performans gösteriyor.		
Sorulması gereken soru şudur: İcra sanatı,
yaratıcılık mesleği olarak mı narsist bireyleri yetiştiriyor, yoksa yaratıcılık mesleğiyle uğraştıkları için mi bireyler narsist oluyorlar?
Yaratıcılar ve narsist bireyler, kendilerine olan memnuniyeti artırmak amacıyla
diğerleri karşısında kendi üstünklüklerini
gösterme arzusundadırlar (Raskin & Terry,
1988). Sınananlara göre, bu yine de yeterli
değil ve aktörlerden biri: „ biz bundan biraz
fazlasını hak ediyoruz” diyor. Müzisyen ve
aktörler, herkesin eşit olma inancına karşı
gelip, bireysel olarak her aktör ve müzisyenin, kendinin ortalamanın üzerinde bir aktör ve müzisyen olduğunu iddia etmektedir.
Aktörlerden biri: “çocuk yaşta bile,
birlikte oynadığım çocukların tümünden
farklıydım”.
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Bunun yanısıra, diğerlerinde bulunmayıp, kendisinin özel oyunculuk yeteneğe
sahip olduğunu ve oyunculuğun kendisine
Allah vergisi olduğunu düşünmektedir.
Otuzbeş yaşındaki profesyonel müzisyen, iyi bir müzik eseri icra ettiği her seferinde kendine ne denli hayran olduğunu
ifade etmektedir. İleri sürdüğü gibi, çağdaş
dünyadan ürktüğüne rağmen, icrasına başladığında ahenk yaşamaktadır. Konuştuğunda özgüveni bir hayli aşikardı, o arada
icra gücünün altını da vurguluyordu. Bu
şekilde sanatçı, zayıflık hissinden korunmakla kendisi ile ilgili üstünlük tablosunun
seyrini sürdürme gayreti içerisindedir.
Aktörler ve müzisyenler, sürekli kamuoyu huzurunda olan meslek bireyleri olarak, şöhret ve ünlü olma hayalleri ile teşvik edilmişlerdir. Sürekli olarak yıldızlarla özdeşleşerek, hergünlük
varoluşun banalitesini kabul etmeleri
giderek zorlaşıyordu.
Buna göre, yaratıcılık mesleği mi narsist
bireyleri yetiştiriyor, yoksa yaratıcılık mesleğiyle uğraştıkları için mi bireylerde narsist
eğilimleri doğuyor ikilemi boylamsal araştırmalarla araştırılmaya devam etmektedir.
İş bu araştırmadan elde edilen tablo, narsist
eğilimli bireylerin kendini yüceltmeye götüren hayranlık ve yüksk performansı gerçekleştirme imkanının olduğu ortamlarda
hareket ettiği sonuçlarını doğrulamaktadır.
(Wallace & Baumeister, 2002).

4. SONUÇ

Her insan, kim olduğu ve ne olmak
istediği arasındaki gerilimle sıkça karşı karşıya geliyor. Bu durum, özellikle yaratıcı
meslek olduğu söylenen aktörlük ve müzik
ile uğraşan bireylerde görülmektedir. Merak
konusu olan da, birey tarafından bir müzik
parçasının kendi şahsi özellikleri ile ne şekilde icra edileceği veya bir rolün ne şekilde oynanacağı gizemidir. İcracı sanatçılar,
aktörler ve müzisyenler ile yapılan nitelik
araştırmalarından, bunlarda narsizm eğilimi
olduğu gözlenmiştir. Kendilerinin özel ve
diğerlerinden farklı olduğuna ve üstünlükleriyle herkesi geride bıraktığına inanıyorlar.
Ortamdan hayranlık, ilgi ve performanslarından dolayı ödüllendirilmelerini bekliyorlar.
İş bu araştırma,
yaratıcılık ve
bireyin kişiliği arasındaki bağın gizeminin
karmaşasını konu alacak araştırmaları teşvik mahiyetindedir.

87

Doç. Dr. Kalina Sotiroska İvanoska

5. KAYNAKÇA

Fisher, S. & Fisher, R. L. (1981). Pretend the
world is funny and forever: A psychological
analysis of comedians, clowns, and actors.
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Furnham, A., Batey, M., Anand, K., & Manfield, J.
(2008). Personality, hypomania,
intelligence and creativity. Personality and
Individual Differences, 44, 1060–1069
Hammond, J., & Edelmann, R. J. (1991). The
act of being: personality characteristics of
professional actors, amateur actors, and nonactors. In G. D. Wilson (Ed.), Psychology
and performing arts (pp. 123–131).
Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
Goncalo, J., Flynn, F., & Kim, S. (2010). Are
two narcissists better than one? The link
between narcissism, perceived creativity, and
creative performance. Personality and Social
Psychology Bulletin, 36, 1484-1495.
Grigoriadis, V. (2005). Celebrity and its
discontents—a diagnosis. New York
Magazine, 37, 34–38.
John, O. P., & Robins, R. W. (1994). Accuracy
and bias in self-perception: Individual
differences in self-enhancement and the role
of narcissism. Journal of Personality and
Social Psychology, 66, 206–219.
Landy, F. J., & Conte, J. M. (2004). Work in the
21st Century: An Introduction to Industrial
and Organizational Psychology. Boston:
McGraw-Hill.
Raskin, R., & Shaw, R. (1988). Narcissism and
the use of personal pronouns. Journal of
Personality, 56, 393–404.
Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principalcomponents analysis of the narcissistic
personality inventory and further evidence of
its construct validity. Journal of Personality
and Social Psychology, 54, 890–902.

88

Simonton, D.K. (1990). Psychology, science, and
history. New Haven, CT: Yale University
Press.
Wallace, H. M., & Baumeister, R. F. (2002).
Narcissism and performance. Journal of
Personality and Social Psychology, 82,
819–834.
Wittkower, M. & Wittkower, R. ([1963] 2006).
Born under Saturn: The character and
conduct of artists: A documented history
from Antiquity to the French Revolution.
New York: New York Review of Books.

Young, S. M., & Pinsky, D. (2006). Narcissism
and celebrity. Journal of Research in
Personality, 40, 463-471.

Corresponding Author
Name Surname,
Doc. Kalina Sotiroska Ivanoska
Institution,
International Vision University
City,Gostivar
Country,Macedonia
E-mail:sotiroska@vizyon.edu.mk
BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir.

HİKMET 26 -Kasım 2015

89

Doç. Dr. Frosina İlievska

LEPENEÇ NEHRİNİN EKOLOJİK RESTORASYONU
Doç. Dr. Frosina İLİEVSKA
Uluslararası VİZYON Üniversitesi Gostivar-Makedonya
e-posta: ilievska@vizyon.edu.mk
Kabul edilmis: 23.09.2015.
Revize: 10.10.2015.
Onaylanmis: 20.10.2015.
Makale türü: 1.02 Genel bilimsel makale

ÖZET
Lepeneç nehri Kosova Cuhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti’nin kuzeyinden akmaktadır.
Lepeneç nehrinin beslenme havzasının genişliği 770 km2, nehrin uzunluğu 75 km, yıllık taşıdığı
ortalama su miktarı 8,7 m3/sn, maksimum su miktarı ise 227 m3/sn’dir ki bu olasılık 100 yılda bir
keredir. Nehrin eroziv ve bolluk özelliğinde dolayı, özellikle de köy yerleşim yerlerinin ve üçüncü
sıra ovalardaki tarım arazisinin sellere karşı korunması için Lepeneç nehri yatağının düzenlenmesi
gereği ortaya çıkmaktadır. Vardar, Lepeneç ve Treska nehirlerindeki yüksek su seviyesinden dolayı
Üsküp ve akıntı boyu vadilerinin sele maruz kaldığı bilgisini vermemiz konu açısından önemlidir.
Üsküp bölgesinin su tesisatı planlamasında Lepeneç nehri yatağının düzenlenmesi daha 1982
yılından beri öncelik konusuymuş.
Kendine özgü hidrolojik özellikleri ile ana proje analizleri 2015 yılında tam proje
dökümentasyonu biçiminde yapılımıştır, bu çalışmada da bunlar konu olacaktır. Lepeneç nehri
üçüncü sıra ovalarının ekolojik restrasyonu ile sulak alan ve bitki topluluklarının restorasyonuna
özel bir vurgu yapılmıştır. Nehrin restorasyonundan sonra elde edilen pozitiv sonuçlar şunlardır:
100 yıllık akış için tasarımlanmış başlıca nehir yatağının sellere karşı koruma özelliği, küçük
nehir yataklarının hidrolik rejiminin iyileşmesi, biyolojik minimumun sağlanması, sürüklenen
tortu yayılmasının azaltılması, nehir yatağında temiz suyun elde edilmesi, deşarj sularının yer
değiştirmesi ve terkedilmiş çöplük alanların azaltılması.
Önemli sözler: restorasyon, nehir yatağı, akış, sürüklenen tortu, biyolojik minimum

90

HİKMET 26 -Kasım 2015

ECOLOGICAL RESTORATION OF RIVER LEPENEC

Assoc.Prof.Dr. Frosina ILIEVSKA
International VISION University, Gostivar - Macedonia
e-mail: ilievska@vizyon.edu.mk

ABSTRACT
River Lepenec flows through Republic of Kosovo and north part of Republic of Macedonia.
The area of the river basin is 770 km2, the length of the river Lepenec is 75 km, the average annual
flow is 8.7 m3/s and the maximum flow is 227 m3/s with probability of occurrence once in 100
years. The erosive and flood character of river Lepenec is the main reason for need of riverbed
regulation, especially to avoid flood of rural settlements and agricultural land in the third part of
river which is lowland. It is significant to emphasize the fact that the high flow of the three rivers:
Vardar, Lepenec and Treska, which occurred in the same time, caused the flood of Skopje and
downstream valley. According to the Water Master Plan of Skopje region, the regulation of river
Lepenec was estimated as a prior activity in the distant1982.
The specific hydrological analysis and Main Design were performed in 2015, as a complete
project documentation which is described in this theme. Special focus was put on the ecological
restoration of river Lepenec in the third low part with restoration of wetlands and plant communities.
The main benefits of the river restoration were: flood protection with major riverbed designed for
100 years flow, improvement of hydraulic regime of small waters with minor riverbed, biological
minimum,reducing drag sediment transport, clean water in the riverbed with dislocation of wild
outlets of waste waters and landfills.

Keywords: restoration, riverbed, flow, drag sediment, biological minimum
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1.

GİRİŞ

Lepeneç nehri güney Kosova ve
Kuzey Makedonya’da bulunmaktadır, uzunluğu 75 km’dir, Ege nehir havzasının bir
parçası olan Vardar nehrinin sol kollarından biridir. Lepeneç nehrinin beslenme
havzasının genişliği 770 km2’dir, yıllık
taşıdığı ortalama su miktarı 8,7 m3/sn, spesifik akıntısı ise 11.21 L/sn/km2’dir.
Lepeneç 2,212 m rakımı olan Prizren
şehri doğusundaki Oşlak dağından kaynaklanır. Kosova Cumhuriyeti’nde kuzeyde Sitniça nehri havzasında akıp, güneyde Şardağı
bölgesinde, doğu ve batıda Beyaz Drama
tarafında ve batıda Morava bölgesinde akmaktadır. Lepeneç nehrinin havzası Kosova
Cumhuriyeti’nde şu şehirlerden geçmektedir: Ştırpçe, Uroşevaç, Kaçanik, Hani Elezit/
General Yankoviç. Kosova Cumhuriyeti ve
Makedonya Cumhuriyeti sınırı Lepeneç
nehrinin havzasının 5 km uzunluğundaki
bölümünde meydana gelmiştir. Lepeneç
nehrinin akıntısı son 15’de Üsküp bölgesinden daha doğrusu Orman, Volkovo, Kisela
Yabuka, Novo Selo köylerinden geçmektedir. Lepeneç nehri Vardar nehrine Üsküp’ün
Gyorçe Petrov belediyesinin kuzeyinde
rakım 262 m’de dökülmektedir. Makedonya
Cumhuriyeti’nde Lepeneç nehrinin havzası
Çuçer Sandevo, Gyorçe Petrov ve Karpoş
belediyelerinden geçmektedir.
Lepeneç nehrinin akıntısı 2 ve 4 ‰
arasındadır. Nehrin kıyıları genelde söğüt
olmak üzere bitki örtüsü ile donatılmıştır.
Çoğu yerde ilerlemiş dip erozyonu bulunduğu için nehir kıyısı hasar görmüştür.
Kosova
Cumhuriyeti’nde
Lepeneç nehrine birkaç ırmak dökülmektedir. Bunlardan onbiri nehrin sağ tarafına
Şardağı kuzeyinden, yedisi ise sol tarafına Jar ve Nerodimka dağlık bölgesinden
92

dökülür. Kosova Cumhuriyeti’nde bunlardan en önemlisi Nerodimka nehridir.
Lepeneç nehrinin alt bölümü yoğun yağışlı
bölgeleri içermektedir, bunlar da General
Yankoviç’ten
Lepeneç’in
döküldüğü
Vardar nehrine kadardır. Makedonya
Cumhuriyeti’nde Lepeneç’e dökülen en
büyük nehir ise Banyanska Reka’dır.
Lepeneç nehrinin yüksek seviyesinden dolayı en büyük kolu olan Nerodimka
nehrinden çok sayıda kirli parçacıklar gelmektedir. Lepeneç nehrinin Makedonya
Cumhuriyeti’nde sele kapılması Kaçanik
gırdabının hemen sonrasında başlayıp Vardar nehrine dökülme noktasına kadar devam etmektedir.
Treska, Lepeneç ve Vardar nehirlerinin suları birleşime uğramışlardır ve yüksek seviyelerinden dolayı Üsküp’te 1876,
1895, 1916, 1935, 1962 ve 1979 yıllarında
sel meydana gelmiştir. Üsküp ve Üsküp
vadisi boyunca sellerin sıklığından dolayı çok sayıda su tesisatı yapılmıştır, fakat
1962 yılındaki selden sonra Vardar nehri
yatağının planlı bir şekilde düzenlenmesine gidilmiştir. Kozyak barajının yapımı ile
Treska nehri sularının seviyesi azalmıştır.
Sel durumunda, mevcut durumdaki su tesisatlarının yapımı da düşünürsek Üsküp bölgesindeki alanlardan 8730 ha Q=1200 m3/
sn’lik akım ile sele kapılır. (1)
Yukarıda yazılanlara göre, sadece Lepeneç nehrinin henüz Makedonya’da düzenlenmiş nehir yatağı bulunmamaktadır,
dolayısıyla köy yerleşim alanlarının ve nehrin üçüncü bölümündeki tarım arazilerinin,
aynı zamanda Üsküp şehri ve Üsküp bölgesinin potansiyel sel sebeplerinden biridir.
Makedonya’da Lepeneç nehri yatağının düzenlenmesi gereği ilk olarak 1982
yılında yapılan Üsküp bölgesi su tesisatları
düzenlenmesi projesinde duyulmuştu.
2015 yılında yapılmış olan fizibilite
çalışmasında, birçok konu bakılmış ve analiz
edilmiştir, öyle ki Lepeneç nehrinin Gyorçe
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Petrov demiryolu köprüsü boyunca 9 km
‘lik bölümü öncelik olarak ele alınmıştır
çünkü burada nehrin rakımı en düşüktür.
Resim 1. Lepeneç nehri akıntısının üç bölg
e
s
i

tre uzunluğunda köprü boyunca ve yukarıya
da doğal nehir yatağı devam etmektedir.
Nehir yatağı düzenlenmemiştir, virajlı kumlu kıyı çökelleri ile adalar şekillenir.
Nehrin sağ tarafı biriken atıkların eğimi ile
şekillenmiştir sol tarafında ise nehir kıyısı
olmadığı için sel olasılığı yüksektir.
Resim2. Doğal nehir yatağı, genel şehir
planın sınırından

Mendereslerin varlığı yüzünden Lepeneç nehrinin üçüncü bölgesi çok sayıda virajlara sahiptir. Lepeneç nehrinin alt
bölümünün özelliği nehrin dilivium dışına çıkıp kendi alüvyonuna saklanması ve
bundan sonra da virajlı ve menderesli olan
homojen tortu üzerinden geçmesidir. Ayrıca, bu alanda Lepeneç nehrinin özellikleri
şunlardır: küçük boyuna yamaçları ve aşınmış malzeme mevduatları.
Yönetmelik ve Üsküp genel kent planı
yukarı sınırının Lepeneç nehrinin 9 km uzunluğunda düzenlenmesi, çevre, fiziksel, mekansal ve kontrol önlemleri ve etkinliklerinden oluşan nehir ekolojik restorasyonu
olarak tasarlanmıştır. Bu hedefe ulaşmak
için, öncelikle nehrin doğal durumunun analizi yapılmıştır bunun için de ayrıntılı su
bilimi analizleri yapılmıştır, bu sırada da
Milli Hidrometeoroloji kurumunun 19512010 yılları arası ‘’Vliv’’ ölçüm yerinin
maksimum ve ortalama akım bilgileri kullanılmıştır.
Mevcut demiryolu köprüsü altında düzenlenme bölümünün başında, Lepeneç nehri trapez formunda nehir yatağı ile
düzenlenmiştir, dibinde 40m genişlik, nehir
kıyıları 1:1.5 eğim, kırma taş ile kaplanmıştır. Düzenlenmiş olan bu bölüm 100 me-

Lepeneç nehri akımı boyunca şu
köylerden geçer: Kisela Yabuka, Volkovo ve Lepeneç, ki bu bölgelerde düzensiz
menderesler, ara sıra adalar ve tortu tabakaları vardır. Tortuların aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi küçük fraksiyonları vardır, mil ve kum gibi.

Resim3. Mil ve kum tortu tabakaları
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Lepeneç nehrinin su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan sel kalıntıları bu
bölümde görülmektedir, erozyon etkisi ve
onun özelliği birkaç hektarlık tarım arazisini götürmüştür.
Resim 4. Su seviyesinin yükselmesi sonucu
yıkılmış
tarım
arazisi
görüntüsü

Lepeneç nehrinin devamındaki deformasyonlar erozyon, sedimantasyon ve separasyonlardaki çakıl ve kum kullanımındandır. Mendereste olduğu gibi yeni menderese
geçişte de enine kesimi yerine göre formunu almaktadır. Yatay formlara bakılınca,
araştırılan 9’cu bölüm düzensiz ve virajlı
mendereslerden oluşan, çakıl nehir yatağı ve
eksenel ve sediment lateral (kıyı) katmanlarda belli yerlerde ve sık adaların oluşumu,
orta büyüklükte taş blokları ve kırma taşları
bulunan bir görüntüye sahiptir.
2. ARAŞTIRMADA KULLANILAN
YÖNTEMLER

Şurada belirtmeliyiz ki Lepeneç nehri
aşağıdaki köprülerden altından geçmektedir:
çevre yolu Üsküp kuzey bölümü köprüsü,
Orman köyü köprüsü ve yaya köprüsü
yanında çelik köprüsü. Yaya köprüsünün
yeri, 100 yılda bir muhtemel oluşumu ile
köprünün altından akım yetersizdir. Bu
köprü, daha önce hasar görmüş ve kısmen
restore edilmiştir. Onun ömrü, doğaçlama
görünümü ve uygunsuz yerleştirme göz
önüne alındığında, onun yıkımı öneriliyor.
Aynı yerde, uygun bir taşıma gücü ile yeni
bir köprü inşa edilebilir.

Resim5. Emprovize yaya köprüsü

94

Lepeneç nehir yatağının dğzenlenmesi tasarımından önce hidrolojik analizler
yapılmıştır. Lepeneç nehrinin son 15 kmlik
bölümündeki hidrolojik analizleri yatırımcı
tarafından sağlanan ‘’Vliv’’ hidroloji ölçüm
yerinin 1951-2010 yılları arasındaki günlük
minimum, ortalama ve maksimum değerleri
bilgileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Lepeneç nehrinin maksimum akım hızları (üst nokta) hidrolojik nehir havzasındaki koşullar ve Kosova’da “Firaja” egzoz
rezervoarının akışının etkisine bağlıdır.
Lepeneç nehrinin büyük suları istatistik metodlara göre belirlenmiştir. İstatistiksel yöntemler incelenmiş ve
hidrolojik istasyonlardan objektif verilere
dayanmaktadır.
Ayrıca
istatistiksel
yöntemlerin sonuçları (x2 testi) ile test edilebilir, böylece hesaplamada sübjektif faktör ortadan kalkmaktadır. 1951-2010 yılları
arasındaki dönemin (60 yıllık dönem) yıllık
maksimumlar akışı verileri kullanılmıştır.
Maksimum akımların kullanılabilirlik fonksiyonlarından birkaçı kullanılmıştır:
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Logaritmik normal dağılımda ve
de bir kez 100 yıl içinde meydana gelmesi
bir olasılık ile hesaplanan maksimum debi:
Qmax = 192.70m3 / sn
Gumbelov üstel dağılım nerede bir
kez 100 yıl Qmax = 180.00m3 / s oluşumu
bir olasılık ile hesaplanan maksimum akım
Pirson dağılımı Üçüncü Çeşidi
(Pearson III) burada bir kez 100 yıl içinde
meydana gelmesi bir olasılık ile hesaplanan
maksimum debi: Qmax = 190.60m3 / sn
Üçüncü tip artı güvenlik tamir
Pirson dağılımı: Pearson III + ΔQ nerede bir
kez 100 yıl içinde meydana gelmesi bir olasılık ile hesaplanan maksimum debi: Qmax
= 227.00m3 / sn
Son yöntem iyi araştırılmamış nehir havzasında uygulanması için en uygun olarak
benimsenmiştir. Bu durumda, akarsu havzasının yüzeyi eksik araştırma ile büyüktür.
Aşağıda dağıtımı farklı işlevlere sahip pek
çok suların kullanılabilirliği ile bir grafik
gösterilmektedir.
Grafik1: Farklı fonksiyonlu dağıtım için büyük suların sağlanması
Benimsenen nehir yatağı ve taşkın koruma yapılarının akış boyutlandırılması hakim gibi 100 yıl içinde bir kez gerçekleşme
olasılığı ile Qmax = 227.00m3 / sn akış.
Farklı dağılım işlevlerinin istatistiksel
yöntemlerle maksimum akışı tanımlandıktan sonra, teorik ve empiric fonksiyonlarının uyumu testi yapılmıştır. Test öyle denilen (X2 testi) ile yapılır. İlk olarak empiric
dağılıma uygun olasılığı sıfır hipotezini
ortaya atılır. Empirik dağıtımının belirlenmesinde, empirik sıklığını belirlemek sınıf
aralıklarını tanımlar.
Test 0.95 anlamlılık düzeyinde benimsenen dolayısıyla sıfır hipotezinin
gerçek olarak kabul olup olmadığını değer-

lendirmek ampirik ve teorik oranı ve hesaplanan X2 ile karşılaştırır arasındaki izin
verilen fark okunur.
Bu durumda, 7 sınıf aralıkları kullanılıp
boş hipotez de geçerli olarak kabul edilir:
logaritmik normal dağılım, üstel dağılım ve
Gumbelov Pearson III dağılımı.
Lepeneç nehri için maksimum yıllık
deşarjlar ‘’Vliv’’ Hidrolojik istasyona göre
1951-2010 dönemi baz alınarak hesaplanmıştır ve görüşmüştür ki 100 yıllık akış,
son 60 yıla ulaşmış değildir. Bu bilgilerin
grafiksel gösterimi aşağıda sunulmuştur.

Grafik 2. ‘’Vliv’’ hidrolojik ölçüm noktasının 1951-2010 yılları arasındaki verilerine
göre Lepeneç nehri yıllık maksimum akışları,
1951-2010 yılları döneminin ortalama
günlük akışları analizine göre, küçük suların
ortalama günlük akışlarını gösteren, sıklığı
ve şiddeti tanımlayan hattın sürekliliği için
bir çizelge oluşturduk. Hidrolojik değişken
için 12 interval tanımlanmıştır: Ortalama
günlük akışı ve daha sonra günlük ortalama
akımları ay bazında gösteren günlerin sayıldığı değişken.
Yıl boyunca akışlarda olan büyük
farklılıklara göre, tasarlanmış nehir yatağının trapez şeklinde ve sel baskınlarına uygun olması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Küçük nehir yatağı, 2 yılda bir gerçekleşme
olasılığı ile Q = 50m3 / sn akış için tasarlanmış olmalıdır. Ayrıca, küçük nehir yatağı
biyolojik minimum (küçük suları, kurak
dönemde nehir su yeterli yükseklikte) sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
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Hat tekrarına bakıldığında, debi 11
m3 / sn sıklıkla analiz dönemi için akış
tekrarlanır, yani analiz döneminin 27.50%
tekrarlar olduğunu görülür. Bu akışa ulaşma
veya aşma ile zaman yüzdesine bakarsak,
tekrarlama çizelgesine göre %49,72 olduğunu görürüz. Hattın devamlılığı ve tekrarını
aşağıdaki grafikte görebiliriz.

g=9.81 m/s2 yerçekimi ivmesidir
hE – enerji kaybıdır
Hidrolik hesapları için önemli bir
değer tasarlanmış nehir yatağı için n = 0.04
olarak öngörülen ve tasarlanmış büyük nehir yatağı için öngörülen değeri n=0.05 olan
Maning’in katsayısıdır(2).
Hidrolik hesaplamalara konu olan
nehir havzası şunlardan oluşur:

Grafik3. Ortalama günlük akışlara göre
devamlılık ve tekrarlılık hareketleri
Büyük nehir yatağı, 100 yılda bir kez
gerçekleşme olasılığı ile Q = 227m3 / sn
olarak selden koruma sağlamak için tasarlanmış olmalıdır.
Doğal ve düzenlenmiş nehir yatağının
hidrolojik analızleri 9 kmlik bölümde hirolojik modülasyonlar ile yapılmış ve aynı zamanda HES-RAS - River analyzes system
Steady Flow Water Surface Profiles yazılım
proğramının tek boyutlu opsiyonunu kullanarak gösterilmiştir. Yazılım proğramında
kullanılan ana2 enerji denklemi
şöyledir:
2
y 2 +z 2 +

Öyle ki:

α2 V 2
α1 V 1
=y1 +z 1 +
+h E
2g
2g

y1, y2 iki ardıl profildeki derinlikleri gösterir
z1, z2 iki ardıl profilin dip kotlarını gösterir
α1,a1 kinetik enerji faktörüdür
v1, v2 iki profiled ortalama akım hızıdır
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Trapez şekilli minör nehir yatağı:
dip genişliği 14 metre, çapraz eğimi
1:1.5 ve yüksekliği 2m

-

herbiri 10 metre genişliğinde çapraz
eğimi %2 olan her iki taraftan sel engelleri

-

Trapez şekilli büyük nehir yatağı,
yüksekliği 18 metre ve çapraz eğimi
1:1.5

Nehir yatağının toplam yüksekliği 4 m,
ve uç noktası toplam genişliği 45.4 m dir.
Virajlarda küçük nehir yataklarının
uzatılması öngörülmüştür buna göre dip
genişliği 18 metre olacaktır.
Yansıtılan nehir yatağının bu tarif şekli hidrolik hesaplamalar yazılımı verileri
girmiştir.
Doğal nehir yatağının hidrolik analiz
profilleri kaydedilen jeodezik verileri kullanarak gerçekleştirilmiştir.

3. BULGULAR VE YORUM

Doğal nehir yatağının hidrolojik analizleri sonucundan her iki tarafın da sele
uğradığını göstermiştir, tüm akım yolu
boyunca. Hidrolojik analizleri yapılmış
olan akışlar için yeterli yerin olduğunu
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göstermektedir: büyük nehir yatakları için
Q227 m3 / sn, küçük nehir yatakları için
Q50m3 / sn. Tasarlanmış nehir yatağının iki
taraflı trapez formu kabul edilmiştir. Çukur
boyuna eğimi %o2 dir. Hidrolik hesaplamalar göre, akışın maksimum bant genişliği
mevcut köprüler altında incelenmiştir:
Üsküp Çevre yolu kuzey köprüsü ve Orman
köyü yaya köprüsü.

Aynı şekilde, atık su çöp depoları
yığımı inşaat işlerinin başlamasından önce
yer değiştirmelidir, bu da belediye memurları ve görevlileri tarafından yapılmalıdır.
Tasarlanmış olan düzenlemenin 3d
gösterimi ve Lepeneç nehrinin ekolojik
restorasyonu aşağıdaki 3d gösteriminde
görülmektedir.

Resim 6. Köprü altı akış
Resim 7. Tasarlanmış olan düzenlemenin 3d
gösterimi

Granül-metrik eğrilerin sonuçlarına
göre doğal nehir yatağının dibindeki tortu
kenar çekme kuvveti ve hızı hesaplanmış
ve küçük ve büyük nehir yataklarında ortalama akış hızı ve ivme ile karşılaştırıldı.
Tüm hesaplar sonuçları gösteriyor ki küçük
nehir yataklarında akış çekim güçleri ve
hızları kenardakilerden daha büyüktür.
Öyle ki çekim tortularının kayması ve nehir
yatakları erozyonu beklenecek bir olaydır.
Bunu engellemek için küçük nehir yatakları
kıyıları kırma taş ile donatılmıştır (kuru duvar parçası), çapı daha önce hesaplanmıştır,
ve gabyondan yapılmış olan sabitleme
köşeleri nehir dibinde 200 m aralıkları ile
yapılması öngörülmüştür.

9 kilomterelik akım boyunca balıklar
ve diğer canlılar için su barınakları tasarlanmış ve öngörülmüştür. Bunlar nehir yataklarının genişlenmesi ile planlamıştır, aynı
zamanda daha büyük taşlar ile kaplanacaktır.

Resim

8.

Su

barınakları

tasarımları

Daha önce belirlenen kırma taş kaplamasının kalınlığı 60 cm olup, taşın çapı 40
cm dir, bu da granülometri eğrisinin %50
kullanımı sırasındadır. D50/d20 arasındaki
oranın 2’ye eşit olması gerekmektedir, bu
da taşı granülömetri eğrisine göre elde edilecek olan değerdir.
10 m genişliğindeki sel barınakları 4m genişliğindeki roler- bisiklet yollarının yapılması için kullanışmıştır ve
öngörülmüştür.
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Tasarlanmış olan Lepeneç nehrinin düzenlenmesi çözümleri aşağıdaki dikey kesim
resiminde görülmektedir.
Resim 9. Nehir yatağının tasarlanmış dikey
kesimi

Büyük nehir yatağında, akım çekim
kuvvetleri ve hızları kenardakilerden daha
küçüktür, öyle ki nehir kıyıları daha düşük
bir vejetasyon ile yapılmalıdır, yeşil alan
olmalıdır, bu yeşil alanine da sürekli canlı
tutulması gerekmektedir. Aşağıdaki bölümde büyük nehir yatağı toprak eklemesi ve
çakıl ile donatılmalıdır, birkaç parçaya
sıkıştırılmış şekildeü 30 cm kalınlığında.

3.1. Tartışma

Lepeneç nehrinin 9 kilometrelik
bölümünün restorasyonu için birçok hidrolojik, hidrolik, ekolojik ve alan yönleri ele
alınmış ve analiz edilmişti. Lepeneç nehrinin başarılı ekolojik restorasyonu için en
başta insanların buna hazır olması ve bu
değerleri bilmesi önemliydi. En başta, nehir restorasyonlarında kullanılan planlama
prosedürü uygulanmıştır. Tasarımı yapan
görevlinin nehri iyi anladığı, bu plandan
sonra iyi bildiği öngörülmüştür.
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Lepeneç nehrinin düzenlenmesi
tasarımından elde edilecek iyileşmeler şunlardır: su temizliği, nehir yeşil alanı, temiz
hava, sellerden korunma, canlı dünyasının
yeşermesi ve yerel halkın nehir ile iç içe olması.
Düzenlemenin amacı doğal
durumun
restorasyonu ve nehir
sisteminin fonksiyonlarının
artmasıdır: sellerden
korunması, biyolojik minimum, biodiversite, rekreasyon ve parter yapımı ve
düzenlemesidir.
Bu teknik düzenlemenin birkaç ekonomik olumlu yanı vardır onlar da düzenleme
harcamalarının iyi tahmin edilmesi ve nehir
yataklarının düzenlenmesidir, bu şekilde de
negative yanları ortadan kalkacaktır. Genel
olarak harcamalara bakarsak onlar tasarlanmış nehir yatağının inşası harcamalarıdır ve
bunun için 3,7 milyon Euro öngörülmüştü.
Diğer taraftan, yıkılmış olan 912 ha lık
tarız arazisi için ödenecek olan tazminat
paralarının toplamı 3.5 milyon Euro idi.
Eğer tasarlanmış olan bu Lepeneç
nehrinin 9 kilometrelik akım alanı içinde sel
olmazsa bu bir tasarruf olacaktır.
Buna göre şu sonuca varabiliriz: nehir yatağının düzenlenmesi için yapılacak
inşaat harcamalarının %94.5’i ilk meydana
gelecek olan se seviyesi yükselmesi veya
sela hasarı harcamalarını karşılayacaktır ve
bu şekilde para dönecektir.
Nehir restorasyonundan çıkacak olan
pozitiv sonuçlar için ekonomik değerleri
tahmin etmemiz mümkün olmadığı gibi
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çevrenin korunması açısından çok büyük
kazançların elde edileceğinden hiç şüphemiz yoktur. Çevre sağlığı açısından meydana
gelecek olan kazançlar şunlardır: suyun
kirliliğini azaltan ve su akımı hızını azaltacak olan canlı dünya ortamının meydana
gelmesi, çöp yığınları ve atıksuların yer
değiştirmesi, su temizliği ve kalitesinin iyileşmesi, nehir yataklarının düzenlenmesi.

4. SONUÇ

Nehrin restorasyon sonucu oluşacak
olan durumları göz önüne alırsak temel
sonuçlar aşağıdaki gibidir:

1. 100 yıllık Q=227 m3/ sn hızında
büyük suyun kabul göreceği büyük nehir
yatağının yapımı ve bu şekilde sellerden
ve su seviyesi yükselmesinden korunma
2. Küçük suların hidrolojik rejiminin
iyileşmesi, küçük nehir yatağının yapılması ile birlikte. Bunların uygun boyutları da vardır ki 2 yılda bir Q=50 m2 / sn
su kabul etsin
3. Lepeneç nehrinde küçük nehir
yatağının yapılması ile birlikte biyolojik minimumun sağlanması, bu şekilde
küçük akımları ve sürekli meydana gelen
1951-2010 yılları gibi Q=11 m3/sn sularını tutacaktır
4. 10500 m genişliğinde olup 120
ha lık tarım işlek alanının sulanması
için kullanılan Volkovo-Orman sulama

sistemi daha iyi bir şekilde bakım durumu olacaktır, daha doğrusu onun

rehabilitasyonu için ilave harcamalar
yapılmayacaktır
5. Çekme
tortularının
kaymasını
engelleyecek yeni nehir boyunca stabilizasyon sisteminin yapılması
6. Nehir kıyılarının degradasyonunun
engellenmesi, tasarımlanmış olan nehir
yatağının eğimlerinin stabilizasyonu, bu
şekilde de erozyonun kötü etkilerinin
azaltılması
7. Nehir yatağında çöp yığınlarının
yer değiştirilmesinden sonra daha temiz
bir suyun elde edilmesi. Kanalizasyon
sistemlerinin içeriği olan atıksunun su
arıtma tesislerine doğru yönelmesi ve
gerekli ve uygun bir zamanda buradan
çıkan suyun nehire dökülmesi
8. Kuş adaları ve üreyen balık barınma yerlerinin meydana gelmesi amacıyla
ağaç ekilmesi ve yeşil alan ekilmesiyle
canlı dünyanın yenilenmesi. Aynı şekilde inşaat işlerinin yapımı sırasında çevreye zarar vermek konusunda hassasiyetli
olmak gerekir bu şekilde yıllarca nehir
boyunca bulunan ağaçlara zarar gelmez
ve mevcut canlı dünyası durur
9. Lepeneç nehri sularının yeraltı suları ile temasının engellenmesi. Bu nehir
yatağının düzenlenmesi ve kum ve çakıl
çıkarılması yapılan yerlerin çakıl ile donatılası sonucu olmuştur. Aynı şekilde,
izinsiz kum ve çakılın nehirden çıkarılması bu şekilde engellenecektir
10. Nehir yatağınin düzenlenmesi ve
iyileştirilmesi sonucu, Lepeneç nehri bo99
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yunca izinsiz çöp yığınlarının yapılması engellenecektir, daha doğrusu nehir
boyu temiz havalı yeşil alana dönüşecektir.
11. Gyoçe Petrov, Karpoş ve Çuçer Sandevo belediyelerinde yaşayan halkın yaşam kalitesinin artması. Bu durum nehir
boyunca tekerlekli paten – bisiklet yollarının, yaya yollarının ve diğer alanların

yapılması ile sağlanacaktır
12. Ekonomik anlamda özürlülüğü düşünüldüğünde, yatırımın %94’ü geri gelecektir. İlk meydana gelecek olan selden
sonra tarım işlek arazinin yıkılması, köy
mahallelerine zarar ve altyapının hasarlarına verecek zararı engelleyecektir. Aynı
şekilde Orman-Volkovo sulama sistemine de bundan sonra zarar gelmeyecektir.
13. Lepeneç nehrinin bir bölümünün
restorasyonu projesinin daha geniş bir anlamı vardır çünkü bu projenin planlaması
yapılması ve gözetilmesine birkaç tarafın
dahil olması gerekmektedir: Gyorçe Petrov, Karpoş, Çuçer Sandevo belediyeleri
sorumlularının bu projeye dahil olması,
Üsküp planlama bölümü merkezi, Üsküp
belediyesi ve diğer sponsor ve yatırımcıların bu projeye dahil olması gerekir.
Dahili taraflar sürekli iletişimde olup sık
sık toplantı yapmalı, işbirliği içinde olmalıdır. Herbir tarafın belirlenmiş görevi
ve bu gözeticileri olmalı
14. Lepeneç nehrinin bir diğer özelliği de uluslararası bir nehir olmasıdır bu
yüzden sürekli olarak Kosova sorumlu
makamlarlar işbirliğinde olunmalı, özellikle ‘’Firaja’’ akumulasyonundan çıkacak olan suların kontrollü bir şekilde
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akması sağlanmalı, Makedonya ve Kosova’daki gözetim iyileştirilmeli, aynı
şekilde meydana gelecek olan olası sel
ve kuraklık için önceden ve zamanında
bilgi verilmeli
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Gyorçe Petrov belediyesindeki memur mühendislerin özellikle nehir yataklarının gözetimi ve araştırılması sırasında
yaptığı katkılarından dolayı teşekkür borçluyum. Aynı şekilde teşekkürüm Üsküp
planlama merkezinin gelişme bölümüne de
yöneliktir, bu bölüm gerekli olan restorasyon bilgilerinin sağlanması konusundan çok
yardımcı oldular.
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ÖZET
İnsanlar, dünyadaki teknolojinin hızlı gelişimiyle orantılı adım tutabilmeleri için mecburen
çıkış yolları arama peşindeler. Bu çıkış yollarının biri de, kaliteli ve başarılı eğitimden geçmektedir.
Maalesef ki başarılı eğitim yapılabilmek için işinde başarılı olan öğretmenlere ihtiyacımız var.
Başarılı öğretmen dediğimiz zaman, sözün geniş anlamında aslında, ortaya konulmuş
amaçlara uygun neticelere (başarılara) ulaşabilmek için bilgiye, yeteneğe ve güce sahip olan
öğretmendir.
Başarılı öğretmen rölünü-hedeflerini yerine getiren ve kaliteli çalışan öğretmendir. Başarılı
bir öğretmen olabilmek için yalnız iyi bir ders anlatımıylan olamaz. Başarılı öğretmen daha fazlasını
yapan öğretmendir, yani çalışma şartları yaratan, öğrencileri kendi başına öğrenmelerine ve kendi
öğrendiklerinin sorumluluğunu almalarına yardımda bulunan öğretmendir.
Şimdiye kadar başarılı öğretmenin çalışması için yapılmış olan araştrmalardan görüyoruz ki
başarılı öğretmen şöyle çalışmaktadır:
-Başarılı öğretmen kendi ve öğrencilerinin çalışmalarını temelden hazırlıyor ve planlıyor.
-Başarılı öğretmen dersteki malzemeleri öğrenilerine uygun bir önhazırlıkla aktarıyor.
-Başarılı öğretmen hiçbir zaman öğrencilerine anlaşılmamış evödevi vermez.
-Başarılı öğretmen dersteki davranışını öğrencilerin sosyoekonomik statüsüne göre ayarlar.
-Başarılı öğretmen sınıfını yönetmede demokratik yönetim tarzını (stilini) kullanıyor.

Anahtar sözler: başarılı öğretmen, uygulamak, interaksiyon, iletişim.
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ABSTRACT
Forced to be in mutual steps with rapid development of the technology in the world
people are sarching ways. One way out of this, is through high-quality and successful education.
Unfortunately, we need to have successful education teachers who are successful in their works.
When we are saying successful teacher it is actually in the broadest sense of the word, that
the objectives set out in the appropriate result (for success) information to be accessed, it is teachers
who have the ability and power.
Successfully teacher is someone who fulfills the role of teacher and the quality of
his working-target. Successful teacher is someone not only good in lessons but creating more.
Successful teachers are teachers that create operating conditions, helping students to learn on their
own and take responsibility for their own learning.
From the scientific researches we see that the definitions for successful teachers are as
follows:
•

Successful teacher prepares and plans teachers and students studies from the basic

•

Successful teacher gives lessons in accordance with his education

•

Successful teacher never gives home work to his students that is not understandable

•
Successful teacher adjusts the behavior in lectures according to socioeconomic status of
the students
•

Successful teacher is using democratic management style while managing the classroom

Key words: successful teachers, implementation, interaction, communication.
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1. GİRİŞ
1.1. Başarılı öğretmen ne demek?
		Başarılı öğretmen dediğimiz
zaman, sözün geniş anlamında aslında,
ortaya konulmuş amaçlara (hedeflere)
uygun neticelere (başarılara) ulaşabilmek
için bilgiye, yeteneğe ve güce sahip olan
öğretmendir.
		
Rays’ın tanımına göre,
başarılı öğretmen şöyle olmalıdır: “Başarılı
öğretmen öğrencilerin temel becerilerinin
gelişmesini, anlamağı, çalışma sevgisini,
pozitif davranım ve değerleri göz
önünde bulunduran ve öğrencinin kişisel
uyumluluğunu destekleyen öğretmendir”
(D. Petroviç, 1994 - göre). Başarılı
öğretmen rölünü- hedeflerini yerine getiren
ve kaliteli çalışan öğretmendir. Kaliteli
çalışmak acaba ne demek, bunu tanımlamak
gerçekten güç olur, fakat, diyebiliriz ki.
başarılı öğretmen öğrenciye hiçbir zorlama
kullanmadan, herbir öğrencinin var olan
bütün yeteneklerini uygun bir biçimde ve
en yüksek derecede çalışmaya kışkırtan
öğretmendir. Bunu daha uygun açıklamak
için, muhakak çok daha iyi olur her nekadar
bizim geçmişteki bize göre en iyi, en
başarılı ve kaliteli çalışan öğretmenimizi
hatırlamaya çalışırsak. Hatırladığımız
öğretmenimizi herhelde şöyle bir tanımlan
betimlemiş oluyorduk: çok iyi bir arkadaştı,
bizleri nasıl çalıştıracağını bilirdi, çok
disiplinli fakat adaletliydi, çok arardı fakat
hem çok verirdi. “Kaliteli öğretmen tanımı
aslında bizlere işini planlıyan, gerçekleştiren
ve akıllıca herbir öğrencinin proğramını
değerlendirerek özel olarak öğrencileri
kaliteli öğrenmeye yönelten ve odaklayan
öğretmendir “ (B. M. Pojarnik). Başarılı
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bir öğretmen olabilmek için yalnız iyi bir
ders anlatımıylan olamaz. O gerçekten
öğrencilere ustaca varolan yeni bilgilri
aktarabilir (yaşına uygun, düzenli ve ilginç
bir biçinde) bundan teredütümüz yok ve bu
başarılı olmanın önemli bir özelliğidir. Fakat,
daha başarılı öğretmen daha fazlasını yapan
öğretmendir, yani çalışma şartları yaratan,
öğrencileri kendi başına öğrenmelerine
ve kendi öğrendiklerinin sorumluluğunu
almalarına yardımda bulunan öğretmendir.
Demek, başarılı öğretmen kime denilir,
o aslında, daha kaliteli sayılan derse
bağlıdır: içeriğine yönelen ders ve temel
değer olarak öğrencilerin nekadar daha
fazla nesnel bilgilere sahip olanlara
yahotta, süreçli derse yönlenen ve belirli
bilgileri edinmekten başka öğrencilerin
yeteneklerinin gelişmesine, emosyon ve
sosyal yeteneklerinin gelişimine yardımcı
olan öğretmendir.
Hem
içeriğe hem de sürece
aynı değeri veren öğretmen, toplumun
gereksinimlerini – sosyo merkezliliğini
göz önünde bulunduran öğretmen yahotta,
öğrencilere eğilimli ders yapan öğretmen.
Glasser, W. (1994) ise şöyle diyor: „Öğretmek
en iyi şartlarda olsa bile zordur, а hernekadar
öğretmen ve öğrenci gereksinimleri göz
önünde bulundurulmazsa ozaman, daha
da zordur, diyebilirim taa ki olanaksızdır.
Öğretmen ve öğrencinin gereksinimlerini
göz ardı eden bütün modeller başarısızlığa
mahkümdür“.
Bütün önceden başarılı öğretmen
içerikli konular ve kişiliği için yapılmış
olan araştırmalar yerine, burada başarılı
öğretmenin pedagoji fonksiyonlarının
gerçekleştirmesi için yapmış olduğu
çalışmalardan söz edeceğiz. Bundan genel
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olarak anlaşılıyor ki ders amaçlarının daha
başarılı olması için, davranış kuralları
ve öğretmenin davranışı, daha doğrusu
öğretmenin öğrencilerlen gerçekleştirmiş
olduğu dolaylı ve dolaysız iletişim
etkisindendir.
Öğretmenin
pedagoji
fonksiyonları başarısı pratikteki çağdaş
pedagoji, psiholoji, sosyoloji ve felsefe
bilim düşüncelerinin temeline bağlıdır. O,
öğretmen mesleğinin iki yanını tutmaktadır:
öğretmen ne iş yapıyor ( onun sürekli ve
zaman zaman meslek rölleri nelerdir ) ve
onları nasıl yapıyor, başarı elde etmek için
kendi röllerini nasıl yapıyor.
Şimdiye kadar başarılı öğretmenin
çalışması için yapılmış olan araştrmalardan
görüyoruz ki başarılı öğretmen şöyle
çalışmaktadır:

2.

ARAŞTIRMADA
KULLANILAN YÖNTEM
а) Başarılı öğretmen kendi ve
öğrencilerinin çalışmalarını temelden
hazırlıyor ve planlıyor
Gördüğümüz gibi, öğretmenin
biricik ve en önemli ödevlerinden biri
derse hazırlanmaktır. Bu ödev genelliklen
derste herbir öğrencinin kendi yeteneğine
göre başarı elde edebilme şartlarının
yaratılması, derste kendi ve öğrencilerin
bütün etkinliklerini kapsamaktadır. Fakat,
öğretmenin buradaki başarısı aslında çok
etkene bağlıdır.
Dersin iyi planlaştırılması için
sınıfın ön durumunu tanımak çok önemli röl
oynamaktadır. Bu rölü başarıylan yapmak,
öğretmeni öğrencilerin gereksimlerini
anlamasında, öğrencilerin yeteneklerine

uygun, başarılı hazırlık ve planlamasına
yardımcı olur.
1.2. Plan ve hazırlığın genel
elemanları:
Çağdaş eğitimde öğretmen her çeşit
şablonlardan serbestir. Şunu anlamalıyız,
o aslında demek değildir ki derslere
hazırlanmaklan planlamağın arasında hiçbir
ortaklaşa eleman yoktur. Çağdaş bir eğitimci
derse hazırlanırken özelliklen şu elemanları
göz önünde bulundurmalıdır:
- Dersin amacı – dersin metini. Bunlar
açık olmalıdır, bunları öğrenciler de
bilmelidirler. Derste herkez neyi öğrenmek
istediğini bilmeli, neyi bilmeliler, neyi
yapabilmeli ve dersten sonre kendi başlarına
neyi yapabilmeliler. Derslerde böyle hareket
edilirse ozaman, öğrenciler derse daha da
motive olmasına yardımcı olunuyor ve
böylece öğrencilerde iş disiplini gelişmeye
başlıyor ve gelişiyor.
- Malzeme ve bilgi edinme kaynakları.
Öğretmen öngördüğü amaçlara uygun,
öğrencilerin yeni bilgi edinmeleri için
malzeme ve öğrenme kaynaklarını önceden
çok iyi bir şekilde planlıyor.
- Öğretme ve öğrenme stratejileri.
Öğretmenin öğretmesi ve öğrencinin
öğrenmesi naıl ve hangi yöntem, ders biçimi,
ders etkinlikleri ve ders araçları kullanılarak
yapılacak? Bir sözlen kaliteli eğtim ve
başarılı öğretme yapılabilmesi için bütün
gerekli olan nesnel ve öznel koşullarının iyi
planlaştırılmasından geçer.
Başarılı ders, dersteki esas amaca
ulaşmaklan oluyor: herbir öğrenciye
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istediği yönde ilerlemesi için olanak
sağlamak. Bunu sağlıyabilmek için dersin
daha hazırlık ve planlama bölümünde,
ders etkinlikleri öğrencilerin yeteneklerine
uygun planlaştırılmalıdır.

- ders malzemesindeki bölümlerde
var olan bağıntıları açıklamak.

- Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını
yoklama biçimleri. Öğretmen dersteki
amaçlara
ulaşılıp
ulaşılmadığını
yoklamadan
hiçbir
zaman
dersi
bitirmemelidir, daha doğrusu derste
kendisinin ve öğrencilerin nekadar başarılı
olup olmadığını yoklamalıdır. Onun için
öğretmen dersteki başarılılığını yoklamak
için dayma hangi biçimde yapacağını
planlaştırılmalıdır. Öğretmen öğrencilerinin
varolan başaıszlıklarını zamanla ortadan
kaldırabilmek için, dayma öğrenilerinin ders
sürecindeki başarılılığını ve başarısızlığını
göz önünde bulundurmalıdır. Başarılı
öğretmen öğrencilerinin nasıl çalıştıklarını
sürekli gözlemleyerek, ödevleri nekadar
anlamışlardır, öğrenciler derse nekadar
motive ve ilgilidirler, ve aynı zamanda
öğrencilerin usanmalarına hiçbir zaman izin
vermezler. Öğretmenin derste böyle sürekli
izlemi ders sonucunun başarılı olmasının
garantisidir.

- ders bittikten sonra derste işlenilmiş
malzemenin başarılılığını değerlendirir.

b) Başarılı öğretmen dersteki mazemeleri
öğrenilerine nasıl aktarıyor?
J. Brophy (1989), açıkladığına
göre, öğrencilere sistemli bilgi aktaran
öğretmenlerin öğrencileri, daha başarılı
olur ve o öğretmenler derslerinde şöyle
çalışmalılar:
- derse, geçen dersi tekrarlayarak ve
geçmiş bilgilerini hatırlatmaklan başlıyorlar.
- dersin amaçlarını tain ederek derse
devam edecek.
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- dikkatini dersin önemli bölümlerine
koyacak.

- öğretmen, dersteki en önemli
fikirleri yoklamaklan dersi bitirmelidir.

c) Başarılı öğretmen öğrencilerini nasıl
öğretiyor?
Bildiğimiz gibi ders aslında öğretme
ve öğrenme sürecinin birbirine bağlı biçimi
gibi tasarlanabilir. O demektir ki ders
sürecinde öğrencilerin öğrenmesi dayma
öğretmen kışkırtmasına ve öğrencilerin
dersi anlayabilmeleri için öğretmenlerin
yapmış oldukları değişik etkinliklerine
bağlıdır.
Şimdiye kadarki araştırmalardan
anlaşılıyor ki, kendi başına çalışan ve
öğretmenleriylen birlikte çok az çalışan
öğrencilerin başarısı daha düşüktür nitekim
öğrencilerini kontrol eden, onlara yardımcı
ve öğretici olan öğretmenlerin öğrencileri
ise daha büyük başarılar elde ediyorlar.
Böyle sınıflarda öğretmen genellikle şöyle
çalışıyor:
-öğretmen,
kavramları
açıklıyabilmek
için
öğrencilerine
çeşitli bilgileri, gözgörünüş araçlarının
yardımıylan yapıyor.
- öğrencilerin bilgilerini dersteki
öğrenci etkinliklerinden ve tartışmalardan
anlıyor.
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- öğrencileri yönlendirerek ve
pretikteki örneklerini açıklıyarak bunları ek
ödevlere hazırlıyor.
- öğrencilerin ilerlemesini kontrol
ettikten sonra, onların kendi başlarına
çalışmasına izin verir.
- öğrencilerin var olan boşluklarını
ek öğretmeklen yahotta geri bildirimiylen
tamamlar.
Başarılı öğretmenler, öğrencilerin
bilgileri yanlız malzemeye bağlı kalmasın
diye, bunlar, dersteki malzemeyi kendileri en
iyi şekilde etkin öğretmeylen öğrencilerine
aktararak yapıyorlar. Genelde öğretmenin
konuşması uzun anlatımlı olmamalıdır, tam
tersi öğretmen yanlız soru sormar ve cevap
verir ( J. Brophy, 1989 ). Bütün yukarıda
anlatılan işlemler aslında 25-30 öğrencisi
olan klasik sınıflara aittir.
Bugünkü öğretmenlerin büyük bir
bölümü kendi derslerindeki çalışmaları
çağdaşlatmak
amacıyla
yenilikçiliği
tercih ederler, öyle ki öğrencilerinden
kendi başına çalışmalarını isterler. Daha
başarılı öğretmenler 25-35 öğrencisi olan
sınıflarda ders malzemelerini kendileri etkin
öğretmeylen öğrencilerine aktarmaktadırlar.
O
öğretmenler
ki
öğrencilerinden
çeşitli biçimlerde yeni malzemeyi kendi
başlarına ve ders malzemelerini kullanarak
çalışmasıylan
öğrenmelerini
isterler,
maalesef ki daha zayıf başarı elde ederler,
yani ( öğrencilerden ders esnasında kendi
başlarına kitaptan çalışarak öğrenmelerini
isterler v.s.) .
Etkin öğretmesini ve kontrolunu
yapan öğretmenin öğrencileri, kendi başına
öğrenmelerine bırakılmış öğrencilerden
daha iyi başarılara yetişir.

Bazı
belirli
şartlar
altında
bireyselleşmiş ders biçimi yararlı olabilir.
Bu çalışma öyle bir çalışmadır ki,
öğrenciler daha uzun bir zaman süresinde
kendi başlarına çalışarak, öğretmenden
öyle büyük yardımlar alınmaz, burada
öğrenciler, öğretmenden verilmiş olan
yönergeye ve kendi ders sevgisine bağlı
kalarak öğrenmelerini sürdürürler. Eğer
bu bireyselleşmiş ders biçimi uzun bir
zaman öğrencilerde kullanılırsa, ozaman,
ders sağlam ki, okadar başarılı olamıyacak,
çünkü, derste daha büyük sevgiye ve daha
iyi öğrenciler bile, öğrendiklerinde bazı
boşlukları ve yanlışları olabilir ki, bu
öğrencilerin ilerlemesi daha da zorlaşır.

3.

BULGULAR VE YORUM

Başarılı öğretmen yansımalı öğreticidir
Öğretmek aslında kişiler arası
iletişim gibi de algılanabilir. İletişim bilgileri
aktarma gibi de yorumlanabilir. Demek
herbir iletişimin esasında olduğu gibi aynı
zamanda ders iletişiminin de esasında
dayma birhangi malzemenin bir yandan
gönderilmesi ve diğer yandan kabul edilip
işlenilmesi vardır. Derste öğretmen mesajı
bilerek planlı bir biçimde gönderir, fakat
aynı zamanda mesajının kabul edildiğini ve
ne iş yaptığını anlamak ister. Öğrencilerin
zihinsel, sosyal ve bilimsel gelişimleri için
esas şartlardan biri öğretmen – öğrenci ve
öğrencilerin kendileri arasındaki geçen
iletişimdir. Onun için öğretmenin başarılı
iletişim yeteneği büyük ölçüde öğrecinin
gelişimini etkiler, yani öğretmein yansımalı
iltişimi en verimli iletişim modelidir.
Yansımalı
öğretmen
aslında,
öğrencilerini öğretmede dayma işini
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düşünerek yapar, başarılarını dayma araştırır
ve dayma aklında kendi emeğinin yapmış
olduğu sonuçları analiz eder. Yansımalı
öğretmenin şu özellikleri var:
-

Yansımalı öğretim amaçlara
ulaşılıp ulaşılmadığından ve bunların
sonuçları ve teknik başarısı için kaygılanır.
- Yansımalı öğretim iş açıklılığını,
sorumluluk ve doğruluklan birleştirendir.
Kendi amaçlarını, kendi işini ve kendi
başarılarını kesintisiz yoklamada tutan
öğretmen ve aklında herzaman onun yaptığı
davranışlardan dolayı öğrencilerde nasıl
sonuçlara yol açabileceğini düşünendir.
Öğretmen bütün bu işlere yalnızca kendi
meslektaşlarıyla ve dışardan bu iş için yetkili
şahıslarlan işbirliği yaparak ulaşabilir.
Başarılı (çağdaş) öğretmen sınıfta nasıl
davranır ?
Çağdaş öğretmen kendi
öğrencilerini dinleyendir. Çağdaş öğretmen
için öğrenci yalnız dinlemeye mecburi olan
ve doğru cevap veren öğrenci olarak değil,
aksine bunun için konuşmağa hakkı olan
ve konuşmasının dinlenmesinde yararlı
olanıdır, o demektir ki, öğretmen iki defa
daha fazla dinlesin a bir defa daha az
konuşsun.
Öğretmen öğrencilerine ne konuştuğun
değil, öğrencilerinden ne duyduğunu
düşünüyor. Öğrencilerlen konuşma için
dayma zaman bulur. Öğrencilerden doğru
cevap bekleme yerine onların düşüncelerini
ve alışmış oldukları malzemeleri ilgiyle
dinler. Öğrencilerini yaratıcı düşünmelerini
öğretir.
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Öğrencilerine
kendi
düşüncelerini
aktarır. Öğrencileri kendi düşüncelerini
açıklamalarını öğretir, olanak sağlar ve
onlara yardımcı olur.
Öğrencilerle eşit iletişimin gelişmesi
için çalışır. Tek amacı ise eşit ve arkardaşsal
diyalogdur. Öğrencileri birbirleri arasında
eşithaklılığı ve saygılamayı, birbirleri
arasındaki farklılıkları rencide unsuru
gibi değil, hoşgörü ile kabul etmelerini
öğretir. Öğrencilerleki temaslarda hierarşi
otoritesine değil aslında gerçek otoritenin
gelişmesi için emek harcar.
Çağdaş öğretmen her şeyi kapsar,
hiçbir şeyi dışlamaz. Çağdaş öğretmen
için öğrenci “bilen” bir hangi kişi değildir,
aslında onun için öğrenci „çok bilebilen bir
kişidir“.
Başarılı öğretmen, öğrencilerinde
pozitif davranışları arar. Öğrencilerinde
yalnışları bulmağa çalışmaz, bunların
bilmediklerini ve ters hareketlerini
keşfetmekten hoşlanmaz, tam tersi onun
düşüncesi bütün öğrenciler „değerli ve
akıllıdırlar“ öğretmen ise bunlara yardımcı
olmalıdır.
Çağdaş öğretmen öğrencilerine en
uygun çözümleri bulur ve açıklar. Dersi
öğrencilerin yeteneklerine göre ayarlar.
Öğrencilerlen birlikte yeni çözümler
bulabilmek için çalışır. Kendi konuşmalarını
öğrencilerin gereksinimlerine göre ayarlar.
Öğretmen öğrencilerine nasıl bir konuşma
tarzı gerektiğini anlamaya çalışır. Herbir
öğrenciylen
öğrencinin
sorunlarını
çözebilmek için ona uygun çeşitli
konuşmalarda bulunur.
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Başarılı öğretmen derste az tazdıklar,
daha fazla ise betimler ve soru sorar.
Aynı zamanda öğrencilerine verir , onları
zorlamaz. Diktatör ve zorlayıcı değildir.
Öğrencilerini kendisi gibi düşünmelerini
zorlamaz. Öğrencilerinin kendiliğinden
değişmelerine ve düşünmelerine yardımcı
olmaya çalışır.
Öğrencilerini zevk alarak kabul
eder. Öğrencileri, nasıl olabilir ve
hayalinde var olan öğrenci nasıl olabilmeli
değil, öğrencilerin nasıllarsa öyle kabul
eder. Öğretmenin amacı, heryanlı kişi
yetiştirmek değil, amacı öğrencinin en
iyi şahsi olanaklarını geliştirmektir.
Öğretmen, eğer öğrencileri memnun ve
neşeliyseler, ozaman öğretmen de memnun
ve neşelidir.
ç) Başarılı öğretmen, öğrencilerine nasıl
ev ödevleri verir ?
Öğrencilerin başarısı ve onlara
verilen ev ödevleri arasında pozitif bağ
bulunmuştur. Fakat bu pozitif bağ yalnız
kısa verilmiş evödevler için geçerlidir,
yani çözümü için 15 dakikalık zaman
alan ödevleri ve öğrencilerin var olan
yeteneklerini talim yapma nedeniylen
kullanılan
ödevleri
kapsamaktadır.
Öğrenciyi, başarıya biliniyor ki, başarıdan
başka, hiçbir şey daha fazla motive edemez.
Ona göre, öğrencilere hiçbir zaman öyle
evödevi verilmemelidir, eğer, öğrencilerin
bir bölümü verilen ödevlerin bir kısmını
kendi başlarına yapamıyacaklarını önceden
bilirsek, yahotta bu ödevleri yaparken diğer
işlerine ayrılmış olan zamanının büyük bir
bölümünü ödevleri çözmek için harcarlarsa
daha doğrusu bundan daha kötüsü olan
da öğrencinin serbest zamanından, zaman
çalınmamalıdır.

d) Başarılı öğretmenin dersteki
davranışı öğrencilerin sosyoekonomik
statüsüne de bağlıdır
Edebiyatta, sıkça geçen söze göre,
öğretmen herbir öğrenciylen aynı davranışı
kullanamaz, aynı zamanda aynı öğrenciyle
bile farklı durumlarda farklı davranışlarda
bulunmalıdır.
Hergünkü
hayattaki
araştırmalardan elde ettiğimiz neticelere
göre, önemli olanları :
Öyle
ki,
araştırmalardan
elde ettiğimiz sonuçlara göre, alçak
sosyoekonomik ststülü ve daha alçak
başarı elde eden öğrencilerin ihtiyacı,
daha hazırlıklı, daha etkin, daha içerikli
geribildirimli derslere, derslerde daha kısa
adımla yeni bilgilerin aktarılmasını severler.
Bu tür öğrenciler şöyle tutulan derslerde
daha büyük başarı elde ederler:
- yeni öğrenilen malzemeler daha
kısa bölümlere ayrılarak, çünkü daha küçük
parçalar (tabaklar) halinde olarak, öğrenciler
daha kolay ve daha çabuk öğrenebilirler.
- Öğretmenler hergün, herbir öğrencinin
etkinliğini kontrol eder, ve böylece
öğrencilerin ilerlemelerinden bilgi verirler.
- öğrencileri ders sürecinde,
öğrencilere uygun hızla yürüdürler.
öğretmen
ders
sürecinde
öğrencilerini kışkırtır, destekler elde
ettikleri başarılar için gerekirse över.
- öğretmen derste pozitif atmosferin,
birlikte çalışma ve uzlaşma şartlarının,
yardımlaşma ve işbirliği gelişimi için çalışır.
Bunlara karşı, bu öğrenciler
normal ders tutulduğunda, dersin içeriği
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bunların yeteneklerine uygun olmadığı
zaman ve daha yüksek arantılar istenince,
ozaman bu öğrenciler daha zayıf başarı
gösterirler.
Böyle derslerde ise daha
yüksek sosyoekonomik statülü ve daha
yüksek yetenekleri olan öğrenciler daha
başarılıdırlar. Buna göre, aşikare görülüyor
ki öğretmenler herbir öğrenciylen aynı
çekilde çalışmamalıdır, çalışmasını dayma
herbir öğrencinin yeteneklerine göre
ayarlamalıdır.
e) Başarılı öğretmenin ve öğrencinin
angajmanlılığı
Öğretmenin
çalışmalarındaki
başarılılığını
gösteren
en
önemli
unsurlardan biri, onun derslerdeki yaptığı
çeşitli angajman seviyesine bağlıdır.
Çalışmalarında en büyük başarı elde eden
öğretmenler, zamanın en büyük kısmını
akademik etkinlikler (yüksek kaliteli dersi
hazırlamağa ve gerçekleştirmeğe) harcıyan,
ve öğrencilerinden öngörülmüş proğramın
başarıyla
sonuçlanmasını
bekleyen
öğretmenlerdir.
Başarıyla dersini yapan ve dersini
örgütleyen öğretmenler, çalışma için en iyi
atmosferi yaratırlar. Bu öğretmenlerin sınıfta
yürüttükleri çalışmaları şu karakteristikleri
içermektedir:
- ders için, daha okul yılının başında
iyi hazırlanmış ve düzenlenmiş çalışma
yeri.
- bütün sınıfın çalışmaları sürekli
olarak izlenir.
- öğrenciler, açık olarak ihtiyaçları
olduğunda nasıl yardım alabildiklerini
bilirler, aynı zamanda öğrenciler işlerini
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tamamladıklarında nasıl olanaklara sahip
olduklarını biliyorlar.
Herbir öğrencinin başarılı ilerlemesi
için, önemli şartlardan biri öğrencinin kendi
yeteneklerine uygun etkinliklerlen angaje
edilmesidir. Bu tanımdan aynı zamanda
öğrencinin ilerleme hızı da anlaşılır.
Baş amacı, öğrencinin başarısı olan her
öğretmen, öğrencilerin yeteneklerine göre
ders proğramlarını ayarlamaktadır, yani
başarılı öğretmen bu biçimde hareket
ederler. Onlar yalnız öngörülmüş proğramın
gerçekleşip gerçekleşmediğini değil, herbir
öğrencinin gelişmesi için düşünür ve
herzaman neyi yapabilir, neyi öğrenmiş,
çocuk neyi biliyor konuşurlar.
f) Başarılı öğretmen öğrencilerin
başarılarını nasıl yoklama yapıyor ?
Ders sürecinde öğrenci bilgilerinin
yoklanması ve notlandırılması önemli
unsurlardan biridir. Her şeyden önce
açıklanmıştır ki, öğrencilerin bilgilerini
yoklama va notlandırma ders sürecindeki
gerçekleştirmek
istenilen
amaçlardan
geçmektedir. Nasıl ve hangi sorularlan
öğrencilerin bilgileri yoklama edilecek,
bu aslında dersin amaçlarına büyük
ölçüde bağlıdır. Örneğin: eğer dersin
amacı, öğrenciler öğrendiklerini yalnız
tekrarlamaksa, ozaman normal tekrarlama
soruları sorulacak, eğer amaç senteze etmek
yahotta öğrendiklerini pratikte kullanmak
ise, ozaman problemleri çözmek için, yazılı
anlatım için ve sonuçlar çıkarabilmek için
uygun şartların yaratılması gerek v.b.
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g) Dersin yönetim tarzı-stili demokratik
tarz
Başarılı öğretmen derslerde herbir
öğrencinin gelişmesi için en uygun şartları
yaratmağa çaba harcar, yani, derslerinde
demokratik yönetim stilini kullanır.
Dersteki, bütün ders ve öğrenciler için
önemli kararları öğrencilerlen birlikte
anlaşarak alırlar. Onun için demokrat
öğretmenler öğrencilerini, ders sürecinin
herbir bölümünde, kararların alındığında
iştirak etmeleri için kışkırtıyorlar, örnek:
dersin amacını tain ederken, birlikteki
işlerin planlanması ve gerçekleştirilmesini
planlaştırırken, taaki dersteki öğrencilerin
başarılarının değerlendirilme kriterlerinin
tain
edilırken
öğrencilerin
fikirleri
saygılanmalıdır.

zayıf anlamış olanlardır, çünkü gerçekten
böyle hataları olan ders yönetimi, demokratik
stilden olamaz. Demokrasi herkezin sınırsız
olanaklar dahilinde ne yapmak istediği
atmosfer değildir. Demokrasi aslında belirli
sınırlarlan sınırlanmış olanaklar içindeki
atmosferde istediğini yapmaktır.

Çağdaş
eğitimde
öğretmen
öğrencilerinin düşüncelerini, isteklerini ve
önerilerini saygılar ve onların güçlüklerini,
ihtiyaçlarını,
yeteneklerini
anlayışla
karşılar ve birlikteki çalışmalarından doğan
sorumluluklar için her zaman paylaşmaya
hazır bulunur. Çağdaş öğretmen hiçbir
zaman korkutucu davranışlarda bulunmaz,
ve böyle davranarak otorite kazanmasını
istemez, o aslında kendi örnekselliliği,
çalışması,
yeteneği
ve
kalitesiylen
öğrencilerin karşısında bir otorite olarak
saygılanmasını sağlar.
Çoğu defa demokratik yönetim
stiline de karşı konuşanlar olur ki, böyle
stillen yönetilen derslerde kalite yoktur,
başarısızdır, düzensiz ve bu derslerde
hiçbir sıra olmadığından yakınanlar olur.
Diyebilirim ki, bu kişiler tarafından
demokrasi kavramlı ders, otonomi ters
yorumlanmış, kişiselliğin ve özerkliliğin
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4.

SONUÇ

Eserimde anlattığım gibi, başarılı
bir öğretmenin derslerde interaktifiletişim konseptinin uygulanmasında değer
biçilmez bir payı vardır. Neden? Çünkü bu
konseptin uygulanması başarılı öğretmenin
öğrencilere karşı davranışlarına, tahsiline,
hazırlıklarına, yeteneklerine, tecrübelerine,
uğraşılarına, ders şartlarına, öğrencilerin
ön bilgilerine, derse ve öğretmene var olan
sevgilerine büyük bir orantıyla bağlıdır.
Bir sözle ilkokullarımızda bu konseptin
uygulanmasında bütün etkenlerin seferber
olmaları gerek, öyle ki, okulda bütün
çalışanlar arasında sıkı işbirliği olmalı,
ebeveyin-öğrenci-öğretmen üçgeni güçlü
olmalı, okuldaki ders şartları daha iyi olmalı,
yakın çevreylen iyi işbirliği yürütmeli
ve pedagoji kurumlarıylan sıkı bağlarda
bulunmaklan beraber ozaman, bu konseptin
başarılu uygulanacağından endişemiz
kalmaz.
Yukarıdaki
yazılı
olan
eserimizin
konusundan anlaşılıyor ki, ХХI. yüzyılın
başarılı dersi ve eğitimi ancak interaktifiletişimi güçlü olan öğretmenin dersiylen
olabilir, aksi takdirde, derslerde interaktifiletişimi zayıf olan öğretmenlen ileriye
gidecek yerde gerilemeyi tercih etmiş
olacağız.
Eserimin
sonunda,
Mariya
Montensori’nin dediği gibi „Başarılı olan
öğretmenler şöyle diyebilen öğretmenlerdir:
Ben sınıfta olmuşum yada olmamışım,
öğrencilerim hiç fark etmeden verdiğim
ödevleri dayma, aynı tempoylan çözmeye
devam ederler“.
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ÖZET
Okurda uyandırdığı kararsızlık, korku, düşsellik, gerçeklik gibi düşüncelerle gizemli
bir atmosfer inşa edip kişiye kendi dünyasını kabul ettirme amacı taşıyan fantastik tür, gerçek
ile doğaüstü arasında kararsızlık yaşayan okuru sırlarla dolu bir dünyaya taşır. Bu türün
ilkelerini daha çok Batı literatüründeki eserleri merkeze alarak belirleyen Tzvetan Todorov
ve Jean-Luc Steinmetz’in fantastik tür hakkındaki tespitlerinin esas alındığı bu çalışmada
Jan Potocki’nin 1815’teki ölümünden önce yazdığı romanı Zaragoza’da Bulunmuş El
Yazması, fantastik tür bağlamında incelenmiştir. Jonathan Elukin’in verdiği bilgiye göre
Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması’nın bir kısmı yazarı hayattayken yayımlanmış; 1847’de
Fransızcadan Lehçeye çevrilmiş ve orijinal Fransızca metin kaybolmuştur.
Daha sonra Lehçeden tekrar Fransızcaya; 1958 yılında ise Fransızca metinden
İngilizceye çevrilmiştir. 1965 yılında sinemaya uyarlanan romanın Türkçeye tercümesi
ise 1992’de yapılmıştır. Fantastik edebiyatın dünya edebiyatındaki en önemli eseri kabul
edilen bu roman hakkında müstakil bir çalışma yapılmamıştır. Bu makalenin amacı söz
konusu romanı, fantastik türün ilkeleri doğrultusunda inceleyerek bu türün uygulamadaki
yönlerini tespit etmektir.
Anahtar Kelimeler: Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması, Jan Potocki, fantastik
edebiyat, doğaüstü.
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ABSTRACT
Fantastic genre that constructs a mysterious atmosphere with evoked thoughts such
as indecision, horror, imagination and reality in the reader which aims to sell reader on its
own world, carries the reader away who hesitates between the real and supernatural to an
enigmatic world. In this study, Jan Potocki’s The Manuscript Found in Saragossa which was
written before his death in 1815 examined within the context of fantastic genre that is based
on Tzvetan Todorov and Jean-Luc Steinmetz’s determinations about fantastic genre who
determines this genre’s principles is centralized especially the Western literature. According
to the information provided by Jonathan Elukin, The Manuscript Found in Saragossa was
published partially in his lifetime; translated from French into Polish 1847 and the orijinal
text has since been lost.
Afterwards, it was retranslated from the Polish to French; it was then translated from
the French to English in 1958. The novel that adapted to cinema in 1965 was translated
into Turkish in 1992. There are no particular study about the novel that is regarded as a
masterpiece of fantastic literature in the world of literature. The purpose of this article is to
determine this genre’s aspects in practice by examining the novel in accordance with the
principle’s of fantastic literature.
Key Words: The Manuscript Found In Saragossa, Jan Potocki, fantastic literature,
supernatural.

115

Yrd. Doç. Dr. Şamil YEŞİLYURT, Arş. Gör. Elif Esra ÖNEN

1. GİRİŞ
Kökeni ilkçağlara kadar uzanmakla
birlikte 18. yüzyılda edebî bir tür olarak
kabul edilen fantastik, gerçeklik-kurmaca
eksenindeki zihnî karmaşanın tezahürü ve
bu eksende inşa edilen paradoksal dünyanın
anlatımıdır. Jean-Luc Steinmetz’in yaptığı
tespitine göre “fantastik” kelimesi, Latince
bir sıfat olan fantasticum yoluyla, “görünür
kılmak”, “gibi görünmek” anlamlarının
yanında, olağanüstü olaylar söz konusu
olduğunda
“kendini
göstermek”,
“görünmek” anlamlarına gelen Yunanca
phantasein fiiline kadar uzanır. (Steinmetz,
2006: 7-8) Dictionnaire de la Langue
Française (1863-1872)’de ise fantastik şöyle
tanımlanır: “1- yalnızca imgelemde var olan;
2- yalnızca cismani bir varlığın görüntüsüne
sahip olan.” (Steinmetz, 2006: 8-9) JeanLuc Steinmetz, fantastik serüvenin “…bir
yazarın varlığına sahiden bağlı olan veya
yazar tarafından kurgulanmış ve yarattığı
karakterlerden biri tarafından desteklenmiş
bir iç gezinti olarak” (Steinmetz, 2006: 17)
kabul edildiğini söylemektedir.
TDK ise “fantastik” kelimesinin
tanımını şöyle vermektedir: “1. Gerçekte
var olmayan, gerçek olmayan, hayalî;
2. XVIII. yüzyıldan başlayarak Fransa’da
gelişen bir edebî tür.” (TDK, 2015) Berna
Moran’a göreyse fantastik: “Gerçekçiliğin
mekân, zaman, karakter kavramlarını,
canlı cansız ayrımını tanımayan ve bildik
dünyamızın ötesinde alternatif bir dünyayı
işin içine katan anlatıların tümüne verilen
bir ad” (Moran, 2007: 60) dır.
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Tzvetan Todorov, Fantastik, Edebi
Türe Yapısal Bir Yaklaşım adlı kuramsal
çalışmasında fantastiği şöyle açıklar: “…
kendi doğal yasalarından başka yasa
tanımayan bir öznenin görünüşte doğaüstü
bir olay karşısında yaşadığı kararsızlıktır.”
(Todorov, 2004: 37) Okurun, “Neredeyse
inandım!” aralığında kalması Todorov’un
sözünü ettiği kararsızlığın kendisidir.
Bununla birlikte bir eserin fantastik
sayılabilmesi için şu üç koşulu yerine
getirmesi gerekir: 1. Okuyucunun anlatılan
olayların doğal bir açıklaması ya da doğaüstü
bir açıklaması olup olmadığı konusunda
karasızlık duyması, 2. Anlatının kahramanı
ile okuyucunun sözü edilen kararsızlıkta
özdeşleşmesi, 3. Okuyucunun takındığı
tavrın alegorik ya da şiirsel olmaması.
(Todorov, 2004: 39) Todorov’a göre bir
eserin fantastik sayılabilmesi için ikinci
koşul yerine getirilmese de olur; ancak
çoğu eser bu koşulu sağlar. Todorov ayrıca
fantastiğin, “olağanüstü” ve “tekinsiz”
türlere yakın bir çizgide olduğunu;
bununla birlikte fantastiğe kesin sınırlar
konulamayacağını belirtir: “Olağanüstü,
bilinmeyen, hiç görülmemiş, gelecek bir
olayın karşılığıdır; tekinsiz bir anlatıda ise
açıklanamaz olan, bilinen olaylarla, öncesi
olan bir deneyimle, dolayısıyla geçmişe
göndermeyle ilişkilendirilir.
Fantastiğe gelince, başlıca özelliği
olan kararsızlık apaçık şimdiki zamanda yer
alır.” (Todorov, 2004: 48) Gerçekleşmesi
mümkün olmayan olayları anlatan; ancak
o imkânsızlığı, olabilecek bir dünyanın
kurgulanması biçiminde ele alan fantastik
tür, gerçekle hayalî mekânlar arasındaki
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geçişlere dayanmasıyla olağanüstü ve
tekinsiz türlerden ayrılır.
Fantastik; masal, polisiye, ütopya,
distopya ve bilimkurgu türü eserlerden kurgu
bakımından farklılıklar göstermektedir.
Destan, efsane ve mitoloji ise fantastiği
besleyen esin kaynaklarıdır. Rosemary
Jackson’a göre “Modern fantastik antik
mit, mistisizm, folklor, peri masalı ve
romansta köklerini bulur.”31 (Jackson,
1981: 4) Fantastiği diğer türlerden ayıran
bir başka özellik ise mekân olarak gerçek
dünyayı kullanmakla birlikte gerçek dünya
ile fantastik evrendeki insan dışı varlıklara
(cinlere, perilere, hortlaklara) bir arada yer
vermesidir.
Gerçek mekânlar tercih edilse de
anlatılar, gerçek dışı ya da gerçeküstü
özellikler taşımaktadır. “Fantastik, insan
olmayan başka bir dünyanın unsurlarını icat
etmez: transandantal değildir. Bu dünyanın
unsurlarını tersine çevirir, yabancı, tanıdık
olmayan, görünürde ‘yeni’, tamamen
‘başka’ ve farklı bir şey üretmek için bu
dünyanın yapıcı unsurlarını yeni ilişkilerle
yeniden birleştirir.” (Jackson, 1981: 8)
Anlatıdaki bu gerçeküstü unsurların
yoğunluğu dolayısıyla bir dönem “kaçış
edebiyatı” olarak da adlandırılan fantastik,
insanların her türlü sıkıntıdan kurtulmak
için yazdıkları ya da okudukları tür olarak
kabul edilmiştir.
Öte yandan fantastiğin şu üç işlevi
taşıdığı söylenebilir: 1. Okurda, başka edebî
tür ya da biçimlerin uyandıramayacağı özel
bir etki uyandırır. 2. Gerilimi canlı tutar. 3.
Dil dışında bir gerçekleşimi olmayan bir
31
Bu makaledeki İngilizce metinlerin
çevirileri tarafımıza aittir.

evreni betimlemeye yarar. (Todorov, 2004:
94)
Bir edebî tür olarak tanımlanan
fantastik romanları, Nuran Özlük ikiye
ayırır: 1. Birinci tür: Okuyucuya gerçek
olanın, bilinenin dışında coğrafyalar, ırklar,
hayatlar vb. sunmayı amaçlayan; 2. İkinci
tür: Romanın genelinde gerçek dünyanın
içinde gerçeküstü unsurlara yer vererek
okuyucuyu şaşırtmayı, tedirgin etmeyi,
tereddütte bırakmayı, kararsız kılmayı,
kafasını karıştırmayı hatta eğlendirmeyi
amaçlayan romanlardır. (Özlük, 2011:
28-29) Bu ayrıma göre, gerçek dünya ile
alternatif bir dünya arasında geçen olayları
anlatan Potocki’nin Zaragoza’da Bulunmuş
El Yazması32 adlı romanı ikinci türe dâhil
olan romanlar çerçevesinde incelenebilir.
1.1. Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması
8 Mart 1761’de Ukrayna’da dünyaya
gelen Jan Potocki, Polonyalı aristokrat
bir aileye mensuptur. (Uygur, 2006: 30)
Aydınlanma Çağı yazarlarından olan
Potocki, eserlerini Fransızca olarak kaleme
almıştır. 1797’den 2/11 Aralık 181533
tarihindeki intiharına kadar yazmaya devam
ettiği ve 1804’ten itibaren bölümler hâlinde
basılan (Yüce, 2002: 84) Zaragoza’da
32
İncelememizde eserin şu baskısı
kullanılmıştır: Jan Potocki, Zaragoza’da
Bulunmuş El Yazması (çev. Melis Ece),
İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992, 231 s.
33
Jan Potocki’nin intihar tarihine
ilişkin kaynaklarda iki farklı tarihe rastlamak
mümkündür. Detaylı bilgi için bknz: Jan
Potocki, “Introduction”, The Manuscript
Found in Saragossa (transl. Ian Maclean),
London: Penguin Books, 1996.
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Bulunmuş El Yazması, yazarın tek romanı
olmakla birlikte en önemli eseri kabul
edilmektedir. Ian Maclean’in de vurguladığı
üzere tıpkı hayatı gibi yazarın başyapıtı
sayılan bu eser de ardında cevaplanmamış
veya çözümsüz sorular bırakmıştır.
(Maclean, 1996) Eserin tam olarak hangi
tarihlerde yazıldığı ve sonradan bir araya
getirilen bölümlerin bütünlüğü gibi sorular
tartışmalıdır.
Yazar hayattayken bir kısmı yayımlanan
eserin tamamı, 1847 yılında Fransızcadan
Lehçeye çevrilmiş; bu Fransızca nüsha
kaybolunca Lehçeden Fransızcaya çevirisi
tekrar yapılmıştır; 1958 yılında yayımlanan
İngilizce çevirisi bu ikinci Fransızca
çeviriye dayanmaktadır. (Elukin, 1997:
152) Eserin orijinalinde, Alphonse’un
Sierra Morena bölgesinde 66 günde
yaşadıkları anlatılırken Türkçeye yapılan
çevirisinde ise 14 günde yaşananlar yer
almaktadır. Türkçedeki eser, 1805 yılında
ortaya çıkan St. Petersburg nüshası denilen
ilk nüshaya dayanan on günün anlatımını
kapsar. Eserin ilk bölümünde ilk on gün;
ikinci bölümünde ise son dört gün anlatılır.
İlk bölümün sonunda bulunan “Birinci
dekameronun sonu.” (Potocki, 1992: 167)
notu, eserin başka dekameronları olduğuna;
eldeki nüshanın ikinci bölümünde sadece
dört günün anlatılışı da eserin eksik oluşuna
işaret etmektedir.
Yapı bakımından Binbir Gece Masalları
ve Giovanni Boccaccio’nun Decameron adlı
eserine benzeyen romandaki hikâyelerin
içerik bakımından da bu eserleri çağrıştırdığı
söylenebilir. Todorov, bu eser için anlatılan
bir dizi olayın tek başına ele alındığında
doğa yasalarıyla çelişmediğini, ancak üst
118

üste geldiklerinde bir sorun ortaya çıktığını
söyler. (Todorov, 2004: 33-34)
“Aphonse van Worden’in Yaşamından
On Dört Gün” ifadesiyle başlayan romanda,
ana karakter Valon Muhafızları yarbayı
Alphonse van Worden’in 1739 yılında
Madrid’e giderken en kısa yol olan, ancak
en korkunç ve tehlikeli bölge olarak bilinen
Sierra Morena’da Los Hermanos vadisinde
bir handa bir gece konaklamasının ardından
başından geçen esrarengiz olaylar anlatılır.
Eserde, ana kahraman Alphonse van
Worden’in hikâyesiyle birlikte toplam on
yedi hikâye anlatılır. Alphonse, Sierra
Morena’da bulunduğu sırada, Müslüman
iki kız kardeş Emine ve Zübeyde, her ikisi
de kabalist olan Don Pedre de Uzeda ve
kız kardeşi Rebecca, Keşiş, şeytan çapmış
Pascheco, Çeribaşı Pandesowna ve pek
çok kişiyle karşılaşır. Jonathan Elukin’in
tespitiyle, her bir karakter ve rastlantı,
iblisler, gizemli bir varlık, Yahudi ve
Müslüman gizli gruplar uğursuz bir niteliğe
sahiptir ve her sayfaya musallat olmuş
büyülü dönüşümler vardır. (Elukin, 1997:
152)
Roman, 1809 yılında Fransız
ordusunda görevli bir subayın, Zaragoza
kuşatması sırasında küçük bir evde içinde
haydutlar, hortlaklar ve kabalistlerden
bahseden bir el yazması bulmasıyla başlar.
İspanyol ordusu tarafından ele geçirilen
Fransız subay, İspanyol yüzbaşısına bu
kitabı gösterir ve atalarından kalan bu eseri
gören yüzbaşı, onu iyi bir şekilde muhafaza
ettiği için Fransız subaya teşekkür eder;
onu evinde ağırlar. İspanyol yüzbaşısından
bu kitabı İspanyolcadan Fransızcaya
çevirmesini rica eden Fransız subayın bu
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isteğini geri çevirmeyen yüzbaşının kitabı
okuması ile roman başlar. Bu bilgiler,
romanın giriş kısmında bulunan “Uyarı”
başlıklı bölümde verilir. Bu bölüm, Gérard
Genette’in extradiegetik dediği, dışanlatı;
(Genette, 2011: 248) romanın dışında
gibi görülmekle birlikte aslında kurgunun
bir parçası konumundaki üstkurmacadır
(meta-fiction). Romanın birinci düzeyini
oluşturan Alphonse’un başından geçenler
intradiegetik edimler; Alphonse’un anlatısı
içinde yer alan ikinci dereceden on dört
farklı hikâye ise metadiegetik edimlerdir.
Genette’e göre her anlatı belli düzeylere
sahiptir ve olay örgüsüne iliştirilmiş bu
anlatılar üçe ayrılır:
1. Dışöyküsel
anlatı
(extradiegetik):
Birinci düzey anlatıdır ve ana anlatı bu
düzeyde gerçekleşir.
2. İçöyküsel anlatı (intradiegetik): Birinci
düzeyde gerçekleşen edimin aktarımıdır.
İkinci düzey, üstöyküsel anlatım bu
düzeyde ortaya çıkar.
3. Üstöyküsel anlatı (metadiegetik): İkinci
dereceden bir anlatı içinde aktarılan
olaylardır. Hikâye içinde hikâye olarak
tanımlanabilir. (Genette, 2011: 248)
Genette’in ifade ettiği, anlatılama
zamanlarından sonuncusu ve en karmaşık
olan “araya giren anlatılama”nın kullanıldığı
romanda, iç içe geçmiş farklı kahramanların
öyküleri, genel hikâye üzerinde doğrudan
etki taşıyan hikâyelerdir. Bu hikâyelerin
her birinde anlatıcı, bazen olayın kahramanı
bazen de gözlemcisi konumundadır.
Romandaki hikâyeler şöyle sıralanmaktadır:
1. Emine ve Zübeyde’nin Hikâyesi, 2.
Cassar-Gomelez Şatosunun Hikâyesi, 3.
Şeytan Çarpmış Pascheco’nun Hikâyesi,

4. Alphonse van Worden’in Hikâyesi,
5. Ravennalı Trivulce’nin Hikâyesi, 6.
Ferrareli Landulphe’ün Hikâyesi, 7.
Zoto’nun Hikâyesi, 8. Zoto’nun Hikâyesinin
Devamı,
9.
Zoto’nun
Hikâyesinin
Devamı, 10. Pascheco’nun Anlattıkları,
11. Kabalistin Hikâyesi, 12. Thibaud de
La Jacquière’nin Hikâyesi, 13. Kasvet
Şatosunda Oturan Güzel Dariolette’nin
Hikâyesi, 14. Likyalı Menippe’nin Hikâyesi,
15. Bilge Athenagoras’ın Hikâyesi, 16.
Çeribaşı
Pandesowna’nın
Hikâyesi,
17. Giulio Romati’nin ve Mont-Salerno
Prensesinin Hikâyesi, 18. Pandesowna’nın
Hikâyesinin Devamı, 19. Gulio Romati’nin
Hikâyesinin Devamı, 20. Mont-Salerno
Prensesinin Hikâyesi, 21. Rebecca’nın
Hikâyesi.
Alphonse van Worden’in Hikâyesi,
romanın bütünsel yapısı içinde ana
kahramanın başından geçen birinci
düzey intradiegetik anlatı seviyesindedir.
Mitolojik kahramanın arketipsel bir
yolculuğa çıkması gibi Alphonse da bir
yolculuğa çıkar ve bu yolculuk sırasında
yaşadığı maceralarla erginlenme sürecini
tamamlar. Bu anlatı seviyesi içinde yer alan
Pascheco’nun öyküsü de intradiegetik anlatı
düzeyindedir. Bu hikâyeler, aynı zamanda
mekân-kişi-zaman üçgeninde fantastik türün
özelliklerini taşıyarak okurdaki kararsızlık
algısının kuvvetlenmesini sağlar. Yine
Zoto’nun Hikâyesi ve Kabalist’in Hikâyesi,
Çeribaşı Pandesowna’nın Hikâyesi, Giulio
Romati’nin ve Mont-Salerno Prensesinin
Hikâyesi, Rebecca’nın Hikâyesi fantastik
türün
benzer
özelliklerini
taşıyan
intradiegetik anlatılardır. Bu hikâyelerde
okur, büyü ve yanılsama unsurları ile
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karşılaşarak gerçeklik-kurmaca ikilemi
arasında kararsızlık yaşar.
Ravennalı Trivulce’nin Hikâyesi,
metadiegetik anlatı seviyesindedir. Kişi,
zaman, mekân unsurları bakımlarından
ana vaka zinciri ile ortaklık göstermeyen
bu eklenti hikâye, verdiği mesaj ile ana
öyküyü desteklemektedir. Mekân ve zaman
unsurlarının sıra dışı olayların kapı aralayıcısı
durumunda olduğu bir başka metadiegetik
anlatı, kahramanlardan Emine tarafından
anlatılan
Cassar-Gomelez
Şatosunun
Hikâyesi’dir.
Ferrareli
Landulphe’in
Hikâyesi de aynı şekilde ana vaka zincirini
tematik ve fantastik olarak desteklemek,
yaşanan korkuyu ve kararsızlığı vurgulamak
ve çeşitlendirmek için kurgulanmış
metadiegetik anlatıdır. Thibaud de La
Jacquiêre’nin Hikâyesi, Kasvet Şatosunda
Oturan Güzel Dariolette’nin Hikâyesi ve
Likyalı Menippe’nin Hikâyesi de bu işlevleri
yerine getiren metadiegetik anlatılardır.
Metadiegetik anlatıların eserin bütünlüğü
içindeki işlevi, fantastik maceraya kapı
aralayan ya da bir gizemi ortaya çıkaran/
çözen daha çok bir kişinin başından geçen
macerayı anlatan veya eski bir kitaptan
yola çıkarak ana vaka zincirinde anlatılan
öyküyü destekleyen anlatılar olmasıdır.
Romanda metadiegetik anlatıdan bir anda
intradiegetik anlatıya geçilir ve asıl dikkat
edilmesi gereken unsurun birinci derecedeki
temel anlatı düzeyi olduğu hatırlatılır.
Böylece anakronik biçimde ilerleyen tüm
olaylar, özellikle oluşturduğu fantastik
atmosfer ekseninde ilk anlatılan olayla
birleşir. Kahramanı merkeze alarak korku,
kararsızlık, gizem gibi unsurların büyük
önem taşıdığı vaka halkalarının ve çeşitli
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düzeylerdeki anlatı seviyelerinin hâkim
olduğu romanda kahraman; sihir, büyü, cin,
ölü, hortlak, yanılsama gibi gizil güçlere
ait türlü gerçeküstülüklerle karşılaşır.
Kararsızlık içinde kalan kahraman her
fantastik hikâyeden sonra olayın başladığı
mekâna döner.
2. ARAŞTIRMADA
KULLANILAN YÖNTEMLER
Bu çalışmanın teorik zemininde
Todorov’un Fantastik, Edebi Türe Yapısal
Bir Yaklaşım ve Jean-Luc Steinmetz’in
Fantastik Edebiyat adlı çalışmaları
başta olmak üzere fantastik tür hakkında
görüş ileri süren pek çok araştırmacının
düşünceleri yer almıştır. Uygulama kısmı
ise tamamen özgün tespitlerden oluşmuştur.
Bu bağlamda ilk olarak konu ile ilgili metin
tahlili ve teorisi eserlerinden faydalanılarak
modern inceleme metotları içinde fantastik
türün inceleme şablonu belirlenmiş ve bu
şablon üzerinden Zaragoza’da Bulunmuş
El Yazması incelenmiştir. Bu yönüyle
çalışmanın iki boyutu ortaya çıkmıştır:
fantastik türün teorik alt zemini ve yöntemi
ile bunun kurgusal bir metne uygulanması.
Yapılan teorik incelemeler ve
araştırmalar neticesinde ilk olarak fantastik
tür eserlerde ortak olarak görülebilecek
temel nitelikler belirlenmiştir. Bunlar şu
şekildedir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kararsızlık
Korku
Alegori
Kişiler Dünyası
Zaman-Mekân
Özdeşlik Kurma
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7. Başkalaşım (Metamorfoz)
8. Fantastik Arzu: Cinsellik
9. Tılsımlı Nesneler
10. Düşler
11. Fal/Büyü
Türün temel nitelikleri sıralandıktan
sonra dünya edebiyatında fantastik romanın
öncüsü kabul edilen Zaragoza’da Bulunmuş
El Yazması’nda bu nitelikler aranmış ve bu
eserin ne ölçüde fantastik roman olabileceği
irdelenmiştir.
3. BULGULAR VE YORUM
3.1. Fantastik Unsurlar
3.1.1. Kararsızlık
Todorov’a göre fantastiğin ilk
şartı, kararsızlıktır. Kahramanın yaşadığı
kararsızlığı okuyucu da duyuyorsa fantastik,
amacına ulaşmıştır. Metinden okura geçen
bu kararsızlık hâliyle okur, kahramanla
duygudaşlık yaşar ve bu durum, roman
boyunca devam eder.
Konakladığı Venta Quemada hanında
gece çan sesine uyanan Alphonse, handa
konaklayan iki kız kardeşin sofrasına
misafir olmuştur. Emine ve Zübeyde
kardeşler dansa başladıklarında Alphonse,
bilincinin
bulanıklaştığını
hissetmiş
ve bayılmıştır. Bayılmak, kahramanın
çıktığı yolculukta kendisine gelen çağrıyı
reddetmesiyle eşdeğer arketipsel bir evredir.
Ancak yolculuk bu noktada kesilmemiş;
aksine baygın hâlde gördüğü düş-gerçek
ikilemindeki anlatımla fantastik kararsızlık
güçlendirilmiştir. Bu kız kardeşlerle cinsel
bir ilişki de yaşayan Alphonse, o gecenin
sabahında gözünü Los Hermanos vadisinin

girişinde cesetleri asılı olan Zoto’nun iki
kardeşinin yanında açmıştır. “Kadınlarla
mı yoksa kandırıcı dişi şeytanlarla mı
beraberdim artık bilemiyordum.” (Potocki,
1992: 26) diye düşünmüş ve ilk kararsızlığı
yaşamıştır. Gördüklerinin rüya mı,
gerçek mi olduğu konusunda kararsızlığı
süren Alphonse, daha sonra aynı handa
konaklayan ve aynı olayı yaşayan kişilerin
de hikâyelerine tanık olmuştur. Bu durum
aynı zamanda kahramanın yeni maceralara
atılmasına zemin teşkil etmiştir.
Kişilerin ve olayların gerçek olduğuna
inansa bile Alphonse’un kararsızlığının
devam ettiği görülmüştür: “Kuzinlerimin
etten ve kemikten kadınlar oldukları
konusunda bir kuşkum yoktu. Bunu, bana
şeytanların gücü hakkındaki söylenenlerden
çok daha güçlü bir sezi ile biliyordum.”
(Potocki, 1992: 75) Kabalist Don Pedre
de Uzeda’nın tüm yaşananlardan sorumlu
olduğunu öğrendiğinde de Alphonse’un
karasızlığı sürmüştür. “ ‘Tanrım’, dedim
kendi kendime, ‘bunca sevilmeye değer ve
sevgi dolu iki varlığın her türlü şekle girerek
ölümlülerle oynamaya alışmış şeytansı ruh,
belki de cadı ya da en iğrenci, Tanrının
vadideki asılmışların tiksindirici cesetlerini
canlandırma yetkisini vermiş olduğu birer
vampirden ibaret olmaları mümkün mü?’
Tüm bunların doğallıkla açıklanabileceğini
sanmıştım ama şimdi ne düşüneceğimi
bilemiyorum.” (Potocki, 1992: 153) Gerçek
ve hayal olanın, görme ve bilme arasına
sıkıştığı anlatıda okuyucu da tıpkı Alphonse
gibi roman boyunca bu kararsızlığa ortak
olmuştur.
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Gerçek ile kurmaca arasındaki
paradoksal yapı, tahkiyeli metinlerin en çok
tartışılan yönüdür. Bu hâliyle fantastiğin
evreni, geleneksel bir çatışmayı devam
ettirmektense gerçek ile doğaüstü arasında
kurulan kararsızlık köprüsünü muhafaza
etme gayreti gösterir. Okur, bu ikilemden
kurtulup da kararını verdiği an, anlatının
türü değişir; fantastiğin kapıları kapanır.
Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması’nda,
temel vaka zinciri tamamlanana kadar bu
kararsızlık muhafaza edilmiş; romanın
sonunda dahi ucu açık bırakılarak okurdaki
zihnî karmaşanın devamlılığı sağlanmıştır.

3.1.2. Korku
“Olavidez kontu, henüz Sierra
Morena’da yabancı sömürgeler kurmamıştı.
Endülüs’ü Castilla-la-Mancha’dan ayıran bu
pek kıvrımlı sıradağlarda, şimdilik yalnızca
kaçakçılar, haydutlar ve birkaç çingene
yaşıyordu. Bunlar katlettikleri yolcuları
yiyen kimseler olarak biliniyorlardı. Las
Gitanas de Sierra Morena quieren carne de
hombres (Sierra Morena Çingeneleri insan
eti isterler) şeklindeki İspanyol deyişi de
buradan gelir.
Hepsi bu değil. Denildiğine göre, bu
vahşi bölgeye gitme tehlikesini göze alan
yolcu, en gözüpek, en yürekli kişilerin bile
kanını dondurabilecek binlerce zulmün
saldırısına uğrardı. Yürek parçalayıcı
seslerin, sellerin gürültüsüne ve fırtınanın
ıslıklarına karıştığını duyar, yanıltıcı ışıklar
yolunu şaşırmasına neden olur, görünmeyen
eller onu dipsiz uçurumlara iterdi.” (Potocki,
1992: 15)
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Bu sözlerle başlayan roman, daha
ilk satırlardan itibaren doğaüstünün
gerçekliğine okuru inandırmak, korku
atmosferi oluşturmak amacı taşımıştır.
Todorov’a göre korku, fantastiğin zorunlu
koşulu değildir. (Todorov, 2004: 41)
Ancak okuyucu ne kadar korku ve heyecan
duyuyorsa fantastik etkinin yoğunluğu o
kadar artar. Henüz romanın başında korku
ve endişe uyandırılır, devam eden satırlarda
korkunun derecesi artırılır:
“Gerçekte, bu felaketli yol üzerinde,
tek başlarına birkaç venta ya da han
bulunuyordu. Ancak meyhanecilerden daha
şeytan olan hayaletler, hancıları, meydanı
kendilerine bırakmaya ve vicdanları – ki bu
da hancıların alışkın oldukları cinsten bir
hayalet çeşididir – dışında hiçbir şeyin onları
rahatsız etmeyeceği ülkelere çekilmeye
zorladılar. Andujar hanının hancısı da
bu olağanüstü hikâyelerin gerçekliği
konusunda Saint-Jacques de Compostelle
üzerine yemin ediyordu.” (Potocki, 1992:
15-16)
Andujar
hancısı,
Alphonse’a
Sierra Morena bölgesini şeytanların ele
geçirdiğini söylemiştir. Burada hayaletlere
olağan bir varlık gibi yaklaşılarak o
büyülü dünya kendi içinde bir gerçeklikle
okura sunulmuştur. Korku uyandırmak
için hancı bu uyarıyı yapmış; Alphonse,
duyduklarına inanmak istememiş, çünkü o
babası tarafından korkusuz bir çocuk olarak
yetiştirilmiştir. Ancak yolculuğun başında
Alphonse, uşağı Lopez ve genç yardımcısı
Moschito’nun başına garip olaylar gelmeye
başlamıştır. Önce Moschito ve erzakları
yükledikleri katır ortadan kaybolmuş;
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onların kaybolmasının ardından Lopez,
sızlanmalarına başlamış ve “Neden, keşiş,
vaiz ve ailemizin günah çıkartan papazı ve
kâhini olan Fra Heronimo della Trinidad’ın
sözünü dinlemedim?” (Potocki, 1992: 18)
demiştir. Böylece olayların garip biçimde
gelişerek devam edeceği düşüncesi
uyandırılmıştır. Alphonse, Moschito’yu
aramaya gitmek isteyince yalnız kalmaktan
korkan Lopez ağlamaya başlamıştır. Burada
okuyucuya, yaklaşan korkutucu olaylar
hissettirilmeye çalışılmıştır. Moschito’dan
sonra Lopez’in de ortadan kaybolması,
gariplikler ve korkuyla dolu bu atmosferi
pekiştirmiştir.
Vadideki arayışına devam ettiği
sırada terk edilmiş Venta Quemada hanına
gelen Alphonse, üzerine sadaka bırakılan
kütükteki şu yazıyı okumuştur: “Yolcu
efendiler, Mürsiyeli Gonzalez’in ruhu için
dua etme iyiliğini gösterin. Şu önünüzdeki,
Venta Quemada’nın hancısıdır. Her
şeyden önemlisi, yolunuza devam edin ve
hangi nedenle olursa olsun geceyi burada
geçirmeyin.” (Potocki, 1992: 21) Bu uyarıyı
dikkate almayan Alphonse, Venta’da
gecelemeye karar vermiş; gece yarısı on iki
kez çalan çanın sesiyle ürpermiştir. Bu sesle
birlikte roman, fantastiğin büyülü evrenine
kapı aralamıştır.
Todorov’a göre korku, fantastiğin
olmazsa olmazı değildir; ancak hortlaklar,
cesetler, büyüler ve sırların olduğu anlatıda
korku, hem okurun ilgisini yoğunlaştırmakta
hem de anlatılanların gerçek olup olmadığı
konusunda okuyucunun kendisine sorular
sormasını sağlamaktadır.

3.1.3. Alegori
Todorov’a göre fantastik, şiirsel ya da
alegorik olmayan bir okuma biçimi içerir.
(Todorov, 2004: 38) “Her kurmaca, her
düzanlam fantastiğe bağlı değildir; ama her
fantastik kurmacaya ve düzanlama bağlıdır.
Böylece bunlar fantastiğin var olması için
gerekli koşullar olmaktadır.” (Todorov,
2004: 78) Todorov alegoriyi, tekinsiz ve
olağanüstü tür sınıflamasına girmediği için
reddetmiştir; ancak Doğu fantastiğinde
alegori önemli bir yer tutmaktadır. Brian
Atterbery, fantastiğin olağanüstü, doğaüstü,
alegori ve sembolizmi barındırabileceğini
(Aslan, 2010: 56); Gönül Yonar ise alegorik
okumanın olağanüstü ve tuhaf olayları düz
anlamıyla değil başka bir hakikatin ifadesi
olarak sunduğunu söyler. (Yonar, 2011: 32)
Metinlerden yola çıkılarak ilkeleri
oluşturulan kuramların, farklı görüşler
taşıması, yoruma açık olması olağandır.
Bu sebeple alegorinin bütün olarak şiirde
kullanıldığı gibi değil; fantastik dünyaya
yaptığı katkılar ölçüsünde bu türün bir
parçası olabileceğini kabul etmek gerekir.
İncelenen romanda bu görüşten hareket
edilmiş; alegori de fantastik okumanın
imkânları dairesinde değerlendirilmiştir.
Romanda
dinî
unsurlar,
ikiz
kardeşlerin isimleri (Emine ve Zübeyde),
ışık ve ayna sembolü, cennet imgesi alegorik
okumaya açıktır. Din, fantastik anlatılarda
büyülü atmosferi okura kabullendirmek için
sıklıkla kullanılmıştır. Alphonse, handan
ayrıldıktan sonra küçük gotik bir kiliseye
gitmiş ve geceyi orada geçirmiştir. Keşiş
daha Alphonse’u görür görmez:
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“Girin oğlum, acele edin. Geceyi
dışarıda geçirmeyin, günah işletenden
çekinin. Tanrı elini bizlerin üzerinden çekti
artık.” (Potocki, 1992: 41) demiştir. Bu
söylem, kilise dışında şeytani unsurların
olduğunu ve onlardan korunmak gerektiğini,
bunun için kilisenin en korunaklı yer
olacağına işaret eden alegorik bir unsurdur.
Işık, yaşam kaynağı ve loş mekânların
büyülü unsurudur. Fantastik anlatılarda
yarı karanlık ya da tamamen karanlık
ortamlar tercih edilmiştir. Böylece ışık
ve gölge oyunlarından yararlanılarak
gizem havası korunmuş; romanda mum/
şamdan
kullanılarak
yarı
karanlık
ortamlar oluşturulmuştur. İkiz hayaletlerle
karşılaştıktan sonraki geceyi Andujar’da bir
handa geçiren Pascheco, mutfakta yatmış,
ancak bir önceki gece yaşadıklarından dolayı
gözüne uyku girmemiştir. Mutfak ocağının
üzerindeki mum birden sönüverince
ölümcül bir titremenin damarlarındaki kanı
dondurduğunu hissetmiştir. Üzerindeki örtü
bir anda çekilmiş ve Camille ile Inesille’in
seslerini duymuştur. Ancak mutfak
ocağının üzerinde ani bir alevin ortaya
çıkmasıyla Zoto kardeşlerin asılı cesetlerini
şöminenin içinde görmüş. Oradan kaçan
Pascheco’yu yakalayan iki ceset, onun bir
gözünü koparıp ayak tabanının derisini
yırtmışlardır. Romanda ışık kaynağının yok
oluşuyla birlikte şeytani unsurlar bir anda
ortaya çıkmıştır.
Ayna, romanda sıklıkla kullanılmış bir
diğer nesnedir. Burada psikanalitik açıdan
aynanın işaret ettiği göndergenin anlaşılması,
fantastiği belirlemeye de yaramıştır.
Ayna, kaybolan benliğin aynadaki imge
aracılığıyla geri alınabileceğinin belirtisidir.
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Romanda gizemli evrene girmeyi sağlayan
ayna, benlikle karşılaşmayı ve gerçekle
gerçekdışı arasındaki geçişi simgelemiştir.
“Kişilerin doğaüstüne doğru attıkları her
somut adımda ayna vardır.” (Todorov, 2004:
121) Lacan’ın ayna imgesine göre de insan
tüm yaşamı boyunca kendisini ve kendisi
dışındaki her şeyi ayna evren süresince
yaşadığını sandığı “bütünlük ilüzyonu”
üzerinden tanımlar.
Kabalist Don Pedre de Uzeda ve
kız kardeşi Rebecca’yı etki altına alan
büyü de bir ayna vasıtasıyla başlamıştır.
Babalarının kendilerine vaat ettiği ikiz
eşleri bulmak isteyen iki kardeş, bu tanrısal
eşleri ayna vasıtasıyla görmüştür. Büyüye
devam ettikleri sürece bu eşlerin aynadaki
görüntüsü netlik kazanmayı sürdürmüştür.
Ayna vasıtasıyla iki kardeş de gizemli ve
şeytani evrene geçiş sağlamış; Rebecca, ikiz
eşleri Thamimleri kaybetmemek için bir
Venedik aynası kullanmıştır: “Şatonun on
iki ayak yüksekliğinde bir Venedik aynası ile
süslü olan salonuna gitmeye karar verdim.
Soğukkanlılığımı korumak için yanıma
İdris’ten bir cilt aldım. İçinde dünyanın
yaratılışı ile ilgili şiirler vardı. Aynadan
çok uzağa oturarak yüksek sesle okumaya
koyuldum. Sonra durup sesimi yükselterek
Thamim’lere bu harikalara tanık olup
olmadıklarını sorma cesaretini gösterdim.
O zaman Venedik camı duvardan ayrılarak
önüme geldi.” (Potocki, 1992: 225)
Rebecca bu ayna sayesinde ikizleriyle
hissî bir ilişki kurmaya ve bakışlarını
onlarınkinde eritme çalışmış; aynanın bu
işlevini kullanarak ikiz eşleriyle bütünleşme
çabasında olmuş ve tamlık hissine ulaşmak
istemiştir.
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Cennet,
kararsızlıkla
birlikte
düşünülebilecek alegorik bir unsurdur.
Mont-Salerno Prensesinin şatosunu gezen
Giulio Romati orayı “cennet” olarak
adlandırmıştır. Ancak sonradan şahit
olduğu iskelet hizmetçiler, şatonun cennete
benzetilemeyeceğinin, ancak sahte cennet
olabileceğinin ispatıdır. Dolayısıyla büyülü
ve puslu bir dünyanın okuru kendisine
inandırdığı anda anlatılanların hayal olduğu
gerçeği ortaya çıkmıştır.
3.1.4. Kişiler Dünyası
Fantastik, gerçek dünyadan olaylar
sunarken yaşayan ölüler, hortlaklar, hayalet
ikizler, canavarlar, şeytan, cin, otomatlar
gibi olağandışı varlıkları kişileştirir.
Kahramanı bu varlıklardan oluşan anlatılar
da o büyülü dünyayı okurun kabullenmesini
sağlar ve okuyucuyu bunların sanki
gerçek dünyada her an karşılaşılabilecek
varlıklar olduklarına inandırır. “İnsan
tarafından icat edilen bu biçimler bir büyü
etkisiyle başlangıçta ona yardımcı olurlar.
Bunlar, ayrıca, fantastik anlatının birçok
örneğini sunduğu bir ‘eyleyen’e, büyücüye
bağlıdırlar.” (Steinmetz, 2006: 36) Romanda
sonunda her şeyi büyü yoluyla başlatan
kişinin kabalist Don Pedre de Uzeda olduğu
anlaşılmıştır.
Eserde öykülerin temel kahramanları
hortlaklardır. Fantastik eserlerde ölüler
korku unsuru olarak kullanılmazlar. Cesetler
genellikle bir mezara gömülmedikleri için
insanlara musallat olurlar. Zoto’nun asılan
iki erkek kardeşi de mezara gömülmemiş,
cesetleri vadinin girişindeki darağacında
asılı kalmıştır. Bu iki kardeşin masum

olduğu ve bedenlerinin şeytanlar tarafından
canlandırılıp bu bölgede bulunanları
korkuttuklarına dair hikâyeler anlatılmıştır.
Arafta kalan bu ölüler, her gece insanların
arasına karışarak ruhlarının azabını
dindirmişlerdir.
Romanın diğer önemli kişileri
ise ikiz hayaletlerdir. “İkiz insanların
psişik hayatlarındaki tuhaflıkları anlama
çabalarının bir parçası olarak ortaya çıkar.”
(Steinmetz, 2006: 35) Alphonse ve diğer
kahramanları etkisine alan ikiz hayaletler,
insanlardan tecrit olmuş, onları hep gece
yarısı etki altına alan gerçeküstü varlıklardır.
Alphonse, Pascheco, Kabalist Don Pedre de
Uzeda ve kız kardeşi Rebecca benzer ikiz
varlıklara karşılaşmışlardır. Kahramanların
itibarî âlemde karşılarına çıkan bu varlıklar,
aynı zamanda kararsızlık hâlini yaşatan
unsurlardır.
3.1.5. Zaman-Mekân
Fantastik
anlatılarda
gerçekçi
zaman ve mekândan bahsedilemez;
aksine doğaüstüne ait zaman ve mekân
söz konusudur. Romandaki zaman,
anakroniktir; reel zamandan farklı olarak
bilince yansıyan şekliyle aktarılır. Daha
önceden olmuş olaylar geriye dönüşlerle
anlatılmıştır. Romanda on dört günde, farklı
hikâyeler aktarılırken aynı zamanda geriye
dönüşlerle zamanda kırılmalar sağlanarak
Alphonse’un
çocukluğunda
başından
geçenler, diğer kahramanların geçmiş
hikâyeleri ve romandaki ana olaya sebep
olan kabalistin büyüyü nasıl başlattığının
hikâyesi aktarılmıştır.
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Romanda zamanın işlevini şu satırlar
özetlemektedir: “Bilindiği gibi hortlaklar
etkilerini, yalnızca gece yarısından, horozun
ilk ötüşüne kadar olan zaman içinde
sürdürürler.” (Potocki, 1992: 23) Gece, işlev
bakımından fantastiğin büyülü evrenine en
iyi hizmet eden zamandır. Romanda şeytani
varlıklar hep gece yarısından sonra ortaya
çıkmışlardır.
Alternatif dünyalar yaratan fantastik,
okuru gerçek dünyadan bambaşka dünyalara
götürür. Fantastik eserlerde, oluşturulan
bu izole dünya, gerçek dünyadan farklı
bir gerçekliğe sahiptir. Gerçek mekânlar,
fantastiğin dünyası içinde doğaüstü unsurları
taşıyarak anlatılır. “Fantastik anlatılarda
ikili bir varoluş da söz konusu olabilir. Bir
tarafta normal, günlük hayatın yaşandığı
“bizim” dünyamız ve onun hemen yanında
doğaüstü bir dünya.” (Aslan, 2010: 40)
Romanda adı geçen Sierra Morena
bölgesi, İspanya’nın bulunan dağ silsilesinin
yer aldığı bir bölgeye verilen addır. Yazar,
gerçekçiliği sağlamak için bilinen bir
mekân seçmiş; ancak Venta Quemeda gibi
büyülü bir han kurgulayarak romandaki ana
vakayı hep bu han etrafında düğümlemiştir.
Venta Quemeda hanının bulunduğu vadi
de oluşturulmaya çalışılan korku ve
sıra dışı atmosfere destek sağlamıştır:
“Los Hermanos vadisinin haydutların
saldırılarını kolaylaştırarak onlara sığınak
görevi gördüğünü kabul etmek gerekir.
Vadide kimi zaman tepelerden kopup gelen
kayalar, kimi zaman da fırtınanın devirdiği
ağaçlar durdururdu sizi. Birçok yerde yol,
sel yatağından ya da iç karartan görüntüleri
güvensizlik yaratan derin mağaraların
önünden geçerdi.” (Potocki, 1992: 20-21)
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Romanda bahsi geçen mekânların
pek çoğu gerçek olandan tecrit edilmiştir.
Zoto’nun kaldığı yer altı ve ikiz kuzinlerin
yaşadığı mağara, kurgusal mekânlardır.
Gizemli bir aileye mensup olduklarını
söyleyen ikiz kardeşlerin hikâyelerine
gerçeklik payı sağlayan ve onların büyülü
birer varlık olduklarını düşündüren
sebeplerden biri de bu tür şeytani
varlıkların ait oldukları yere en yakın yer
olan yer altının yaşadıkları mekân olarak
seçilmesidir. Ayrıca mekân değiştiren
cinlere de yer verilerek zaman ve mekânda
geçişler sağlanmıştır. Romanda kabalistin
yardımcısı olan cin, bir yerden başka bir
yere kısa sürede gidip gelebilmiş; böylece
Alphonse’a geldiği bilinen bir mektubu
hemen getirmiştir.
3.1.6. Özdeşlik Kurma
Romandaki on hikâyede, anlatıyı
yöneten temel yapı unsuru, kahramanın bakış
açısı ve anlatımıdır. Diğer altı hikâye ise
çeşitli kitaplardan okunan ve verdiği mesajlar
itibariyle ana vakaya ışık tutan anlatılardır.
İç hikâyeler, o hikâyenin yaşayanları ya da
tecrübe edenleri tarafından birinci tekil şahıs
kullanılarak anlatılmış; hâkim anlatıcının
fantastiği gölgelemesine izin verilmemiştir.
Fantastiğin “özdeşlik kurma” ilkesine göre
anlatıcı, aradan çıkmalı ve okur, doğrudan
kahramanla özdeşlik kurarak bütün
heyecan, kuşku, kararsızlık, korku hislerini
bizzat kendisi yaşamalıdır. Böylece okurun,
hayalî dünyanın gerçekliğine inanması
kuvvetlendirilmiştir. Bu sebeple fantastik
anlatılarda ben anlatıcının kullanılması
tesadüf değildir; roman kahramanı ile
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okuyucunun özdeşlik kurmasını sağlayan
temel unsur, “ben anlatıcı”dır. “Yansıtıcı
bilinç ya da bilinçaltının kullanılması
için fantastik anlatıda birden fazla ben
anlatıcının kullanılması da mümkündür.
Kahramanlardaki çoğulluk, anlatımın da
belirli unsuru haline gelebilir.” (Toyman,
2006: 60) Ana kahraman Alphonse ile
kararsızlık ve korku noktasında özdeşleşen
okuyucu,
intradiegetik
anlatılardaki
çeşitlilik dolayısıyla birden fazla anlatıcı ile
karşılaşmakta ve roman boyunca onlarla da
özdeşleşmeye devam etmektedir.
Romandaki metadiegetik anlatılardan
Trivulce’nin ve Landulphe’ün hikâyeleri
anlatıldıktan sonra babası, Alphonse’a
korkup korkmadığını sormuş; ilkinde
korktuğunu, ikincisinde ise korkmadığını
söyleyen Alphonse ile birlikte okuyucunun
empati kurması sağlanmıştır. Alphonse’un
eskrim öğretmeni Garcias Hierro ise şöyle
der: “Monsenyör, ekselanslarına kendi
fikrimi söyleme cesaretini gösterebilseydim,
saygıdeğer oğlunuza ne hortlak, ne hayalet,
ne de ilahi söyleyen ölü olmadığını ve
olamayacağını kanıtlamaya çalışırdım. Bu
durumda kesinlikle korkmazdı.” (Potocki,
1992: 67) Ancak Alphonse’un babasının,
dedesinin babasının kendi eliyle yazmış
olduğu bir hortlak hikâyesi olduğunu
hatırlatmasıyla hortlakların olabileceği
hatırlatılarak kararsızlık sürdürülmüştür.
Kahramanla okurun korku konusunda
duygudaşlık taşıması için burada kahramanla
bir diğer kahraman özdeşleştirilmiştir.
Benzer olaylar yaşayan roman
karakterleri Alphonse, Şeytan Çapmış
Pascheco, kabalist Don Pedre de Uzeda,
kabalistin kız kardeşi Rebecca da

birbirleriyle özdeşlik kurmuşlardır. Her
birinin bir diğerininkiyle benzeşme gösteren
hikâyeleri, hepsinin ortak noktasını teşkil
etmiştir.
Fantastik
anlatılarda
özdeşliği
sağlayan temel unsur, anlatıcıdır. Okuyucu
bu anlatıcının tanıklığından kuşku duymaz,
onun kararsız ve kuşkulu hâliyle özdeşlik
kurar. Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması,
“hikâye içinde hikâyeler” barındıran
yapısıyla okuyucuya ana kahraman
Alphonse ile beraber pek çok anlatıcı
kahraman sunmuştur. Her anlatıcı, kendi
hikâyesini anlatmak için vardır ve her
hikâye, içinde anlatıldığı hikâyedeki olayı
ya da romandaki ana vakayı etkilemiştir.
Böylece iç içe geçmiş yapısıyla her
hikâyedeki “ben anlatıcı”, okuyucunun
kahramanla özdeşlik kurmasını sağladığı
gibi anlatıcıların da kendi aralarında
özdeşlik kurmasını sağlamıştır.

3.1.7. Başkalaşım (Metamorfoz)
Fantastik
ortamda
en
etkin
dinamik izlek, gerçeklikten gerçeküstüne
geçişi sağlayan ve mucizeye izin veren
başkalaşımdır. (Steinmetz, 2006: 42) Bu
nedenle, fantastik kurguda başkalaşıma
(metamorfoz)
sıklıkla
başvurulur.
Metamorfoz, madde ve ruh ayrılığının
bozulmasıyla oluşur ve doğaüstü varlıklar,
eksikliği duyulan bir nedenselliğin yerine
geçer. (Todorov, 2004: 110) Fantastik
doğaüstü olsa bile her şeyin bir nedeni
olmalıdır, bu da pandeterminizm ile
açıklanabilir. “Pandeterminizm, fiziksel
olanla zihinsel, maddeyle ruh, nesneyle
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sözcük arasındaki ilişkinin sınırının
yumuşaması anlamına” (Todorov, 2004:
113) gelir. Böylece fantastik evrende
yaşanan tüm olaylar bir açıklamaya kavuşur.
İki izleğin, başkalaşım ve pandeterminizmin
ortak paydasının madde ve ruh arasındaki
sınırın kırılması olduğu söylenebilir.
(Todorov, 2004: 114) Kişinin bedensel ya da
nesnenin yapısal başkalaşımı, aynı zamanda
korku unsurunun kuvvetlendirilmesine
yardımcı olur.
Zoto’nun asılan iki kardeşinin bir
görünüp bir kaybolmaları fantastiği işaret
eden sırdır. Onlar öncelikle her kahramana
birer güzel kadın veya yakışıklı erkek gibi
görünürken sabah olduğunda kahramanlar
gözlerini asılmış cesetlerin yanında
açmışlardır. Asılan bu iki kişinin cesetlerinin
şekil değiştirerek kahramanların karşısına
çıkması romanda gözlemlenen temel
başkalaşımdır.
Şeytan
Çarpmış
Pascheco’nun
sağmaya çalıştığı keçinin birden beyaz
renkten siyah renge dönüşmesi, romandaki
başkalaşım unsurlarından bir diğeridir.
Burada keçi ile şeytan özdeşleştirilmiş; şekil
değiştirme, korkuyla birlikte ilerlemiştir.
Şeytan Çarpmış Pascheco’nun anlattıkları
düş ile gerçek arasındadır; ancak okuyucu
değişimi bir kez kabul ettikten sonra
olağandışılık duygusuna kapılmamıştır.
Kabalist Don Pedre de Uzeda ve kız
kardeşi, bir gün babaları tarafından çalışma
odasına çağrılmıştır. Öleceğini anlayan
babaları bir kum saatini işaret ederek bu
kum bitmeden bu dünyadan ayrılacağını
söylemiş; çocuklarına son vasiyetini
söyledikten sonra bayılmış ve bulunduğu
yerde parlak ve hafif küller bırakarak yok
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olmuştur. Bu da pantederminizm yoluyla
açıklanabilecek bir başka başkalaşım örneği
olmuştur.
Babasının
ölümünün
ardından
kendisini kabal bilimine adayan Don Pedre
de Uzeda, büyü yapmayı sürdürmüştür. Bir
gün babasının vaat ettiği ikiz eşleri bulmak
için “Schrir hashirim” adlı surnameyi
okumaya başlamış; bu sırada masasında
bulunan lamba canlanarak döşemenin
üzerine sıçrayıp salondaki büyük aynanın
önünde durmuştur. Nesnenin bu ani
canlanışı yani özneyle nesne arasındaki
sınırın kalkması da pandeterminizmle
açıklanabilir.
Likyalı Menippe’nin hikâyesinde
ise empuse denilen çocuk yiyen canavar,
Menippe’ye güzel bir kadın olarak görünür;
“tensel istek şeytanı” (Potocki, 1992:
173) olarak ifade edilen yaratığın evinde
bulunan konuklar, kadının şeytani bir
varlık olduğunu öğrendikleri sırada, evinin
salonunda bulunan altın ve gümüş takımlar
yok olmuş; gerçeğin anlaşılmasıyla
konukların bulunduğu salonun atmosferi bir
anda değişmiştir.
Romanın genelinde başkalaşım,
kahramanları
ayartmak
amacıyla
kurgulanmıştır. Güzel kadın kılığına girerek
kahramanları tuzağa düşüren şeytani
varlıklar, bir anda iskeletlere dönüşerek
korkutucu hâl almışlardır. Fantastik
anlatıda başkalaşım, yaygındır; ancak bu
da belli bir pandeterminizmin içinde olur.
Pandeterminizm, her yerde anlamlılığın
bulunduğu düşüncesiyle tüm ögeler
arasında bir ilişki olduğuna göre bu dünya
fazlasıyla anlam yüklüdür ve Todorov’a
göre ilk anlamın ötesinde daha derin bir
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anlam keşfedilebilir. (Todorov, 2004: 113)
Romanda da pandeterminizm ile bu tür derin
anlam katmanlarına inilerek kahramanların
gerçeği görmesi sağlanmıştır.
3.1.8. Fantastik Arzu: Cinsellik
Fantastik edebiyatta cinsellik, kadın
ve erkek arasında yaşanan normal bir
ilişkiden farklıdır; insan dışı varlıklarla
yani hortlaklar ve şeytanlarla yaşanan,
eşcinsel ya da ensest ilişkilerin olabildiği
toplum yasalarının onaylamadığı türdendir.
Kadın ya da erkek roman kişisinin yasak
birlikteliği düş yoluyla yaşaması sağlanır.
Bu sapkın ilişki, kahramanın aşama aşama
mahvına sebep olan bir entrika biçiminde
gelişir. Alphonse’un ikiz kuzinleriyle;
Pascheco’nun üvey annesi ve onun kız
kardeşiyle; Ferrareli Landulphe’un fahişeyle
olan ilişkisinde; kabalistin; Thibaud’un;
Likyalı Menippe’nin ve Rebecca’nın
hikâyesinde hep şeytanla birlikte olma söz
konusudur. Cinsel sapkınlık da denilebilecek
bu
ilişkiler
cesetlerle
yaşanmıştır.
“Ölüler, vampirler, hayaletler, ruhlar ve
cesetler cinsel isteklerin aşırı biçimlerini
göstermek için seçilir.” (Toyman, 2006:
66) Cinsellik anlamında farklı eğilimler,
ensest ilişkiler, aynı kişiyle birlikte olan
kardeşler ya da başkalaşıma uğrayan ikiz
varlıklar görülmüştür. Emine ve Zübeyde,
Alphonse’a Müslüman olursa kendi eşleri
olabileceğini söylemiş; onun bu sınavları
aşıp aşamayacağını konuşmuşlardır. Bu
durum mitolojik bir sembol olan sınavlar
yoludur. Fantastik anlatılarda da mitik bir
hava olduğu için kahramanın yolculuğu
bu arketipsel yolculuk aşaması ile

özdeşleştirilmiştir.
İkiz varlıklar (hayaletler, iskeletler,
ikiz sevgililer, kız kardeşler, Zoto’nun
asılmış iki erkek kardeşi) romanın
leitmotifini oluşturmuştur. “İkiz, insanların
psişik hayatlarındaki tuhaflıkları anlama
çabalarının bir parçası olarak ortaya çıkar.”
(Steinmetz, 2006: 35) Alphonse, Şeytan
Çarpmış Pascheco, kabalist Don Pedra de
Uzeda ve kabalistin kardeşi Rebecca ikiz
kardeşlerle ilişki yaşamışlardır. “Aslına
uygun ikiz algısı, çoğu kez fantastik
yazarının anlatıcı bir kişiliği yetkili kıldığı
ama sonunda kendisine anlatılmasının
uygun bulunduğu özel bir deneyimi aktarır.”
(Steinmetz, 2006: 36)
Pascheco’nun hikâyesinde ensest
ilişki ile karşılaşılmıştır. Üvey annesi
Camille de Tormes’in talep ettiği ilişkiyi
Pascheco
kabul
etmemiş;
Madrid
yolculuğundan dönen babasını karşılamak
üzere Venta Quemada’da gecelemeye
karar vermiştir. Hancının ve kendi
uşaklarının hortlaklara karşı uyarılarını
dikkate almayan Pascheco, tıpkı Alphonse
gibi o gece çan sesleriyle birlikte kendini
olağanüstülüklerin ortasında bulmuştur.
Çan; korkunun, garipliklerin başlangıcını
sembolize etmiş; ensest ilişkinin başlama
zamanını işaret eden bir sembol olarak da
kullanılmıştır. Camille ve onun kız kardeşi
Inesille ile o geceyi geçirmiş; Pascheco da
sabah Zoto kardeşlerin cesetlerinin yanında
gözünü açmıştır.
Fantastiğin evreninde cinsellik, en
sık karşılaşılan unsurlardandır ve genellikle
şeytani bir eylem olarak kendisini
göstermiştir. Ölüm, cesetler, hayaletler de
bu arzunun olmazsa olmaz ögelerindendir;
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gerçek bir aşk ya da cinsellik yaşandığı hissi
kahramanla birlikte okuru da inandırıcılığa
sürüklediği noktada bu doğaüstü unsurların
ortaya çıkışı, anlatılanların tuhaf ve
olanaksızlığını ortaya koymuştur.
3.1.9. Tılsımlı Nesneler
Fantastikte
tılsımlı
nesneler,
yüklendiği gizemli mana bakımından önem
taşır. Steinmetz’e göre “Fantastik dünya, bir
antikacı dükkânı gibi, olağandışı güçlere
sahip olduklarından kuşku duyulamayacak
nesnelerle doludur.” (Steinmetz, 2006: 3738) Geçici birer değer yüklenen bu nesneler,
bir arzu yahut tiksinti uyandırabilirler.
Roman boyunca gece on ikide çanın çalması
sıklıkla tekrarlanmış; çan sesi, doğaüstü
ile gerçek arasındaki ince çizginin ortadan
kalmasını sağlamış; çan çaldıktan sonra
hortlaklar, şeytanlar, cinler ve ruhlar ortaya
çıkmıştır.
Annesinin Alphonse’a her zaman
üzerinde taşıma sözüyle verdirdiği bir
madalyonu vardır ve bu madalyonun içinde
hakiki haçtan bir parça bulunmaktadır.
Madalyonu merak eden kız kardeşler
içindekini
öğrendikten
sonra
geri
çekilmişlerdir. Bu rahatsızlıkları karşısında
Alphonse’un “(…) oysa haç yalnızca
karanlıkların ruhunu korkutabilir.” (Potocki,
1992: 27) düşüncesiyle okuyucuya onların
gerçek kişiler olmayabileceği sezdirilmiştir.
Alphonse, Müslüman olmayı kabul
etmediği için kız kardeşleri ancak rüyasında
görmeye razı olmuş ve onlarla ilgili hiçbir
şey anlatmayacağına dair şeref sözü
vermiştir. Bu anlaşmayı, kız kardeşlerin
ailesinin ilk başkanları olan Mesud’un
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takdis ettiği kupadan her biri birer yudum
içerek
gerçekleştirmişlerdir.
Böylece
Alphonse vaat edilen düşleri görmek
için uykuya dalmış; darağacının altında
kabalistle birlikte uyandığı sabah, Alphonse
ve kabalistin boynunda aynı saç örgüsünden
yapılmış örgü bulunduğunu fark etmişlerdir.
Bu örgüler, şeytanın onları etkisi altına
almayı başardığına işaret etmiştir.
Romanda tılsımlı nesne özelliği
gösteren ayna, bakma ve görme işlevinin
yanı sıra kahramanın şeytani varlıklarla
ilişki kurmasını sağlayan, onlarla iletişim
kurmayı ya da bütünleşmeyi sağlayan bir
aracı görevinde kullanılmıştır.
Çan, haç ve kupa, Hristiyanlığa ait
unsurlardır. Yahudilik, Müslümanlık ve
Hristiyanlığın iç içe anlatıldığı romanda bu
nesneler, tıpkı başkalaşımın yarattığı etki
gibi kahramanı koruyan ya da onun mahvına
sebep olan birer nesne işlevini taşımışlardır.
3.1.10. Düşler
Fantastik anlatılarda düşler, iki
farklı âlemin bağlayıcısı olarak kullanılır.
Kişiyi düş kurmaya yönelten bir nesne,
bir olay ya da bir durum etkilidir. Böylece
kişinin gerçek isteklerini ortaya çıkaran bir
ifade mekanizmasına dönüşür. Alphonse
rüyasında kuzinlerini görmeyi kabul etmiştir.
Aslında onlarla cinsel ilişki yaşamak
arzusunda olduğu da böylece sezdirilerek
onun istekleri de rüyaları aracılığıyla ortaya
çıkarılmıştır.
Anlatıcının gerçek ile gerçek
olmayan
arasında
gidip
gelmesini
sağlayan unsur konumundaki düşler âlemi,
okurun kararsızlık yaşamasında en büyük
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etkiye sahiptir. Alphonse, yaşadıklarının
gerçek mi, olağanüstü mü olduğunu
anlayamadığını tekrarlarken aynı zihnî
karmaşayı okura da aktarmıştır. “Gerçek
dediğimiz kavram, rüya ve düş gücünün
tesiriyle insanın iç dünyasında farklı bir
yapıda yeniden kurulursa fantastik gerçeklik
oluşur. Fantastik zeminin oluşması da
tutarsızlıkların art arda sıralanması anlamına
gelecektir.” (Toyman, 2006: 64)
Alphonse, kuzinleri ile beraber olmuş;
Müslümanlığı kabul etmeyince kupadaki
ilacı içerek bayılmıştır. Uyuma/bayılma
farklı bir âleme geçiş için kullanılan
bir motiftir. Yazar, okurla kahramanı
özdeşleştirip onun duyduğu korku, heyecan
ve endişeyi kahramanın da duyması için her
fırsatta bunu kullanmıştır. Birinci günün
sonunda Alphonse’un anlattıklarının birer
düş olduğunu vurgulayıp korku uyandırıcı
olay ve simgelerle okuru gerçek-düş
kararsızlığına sürüklemiştir. Alphonse
sabah gözlerini açtığında kendisini Los
Hermanos darağacının altında Zoto
kardeşlerin cesetlerinin yanında bulmuştur.
Yanında bir de kabalist vardır. Tekrar Venta
Quemada’ya gitmişlerdir. Alphonse, odaları
dolaşırken kız kardeşlerin boynundan
çıkardıkları madalyonu bulmuş; böylece
buradan hiç ayrılmadığını anlamıştır. Daha
önce anlatılan gerçeklik, birden hayale
dönüşmüş; kahraman yoluyla okuyucu
tekrar kararsız bırakılmıştır.
Anlatılar hep rüya olarak yansıtılarak
gerçek-hayal
arasındaki
kararsızlık
korunmuştur. Romandaki on dört günün
bitimi hep bu şekildedir. Kahramanın
önceki gün yaşadıklarının bir düş olduğu
ima edilmiş; olağanüstü olaylar, olağan

ve kabullenilmiş gibi anlatılarak düşsel
gerçeklik sağlanmıştır. Oysa bu tam bir
gerçeklik veya tam bir düşsellik değildir.
Kendi yasaları içinde kabullenilmiş
fantastik bir dünyanın gerçekliği biçiminde
sunulmuştur.
3.1.11. Fal/Büyü
Romandaki tüm kişilerin başından
geçen olaylar, kabalist Don Pedre de
Uzeda’nın yaptığı büyüler sonucu yaşanmış;
Uzeda’nın yaptığı büyü, kızkardeşi Rebecca
dâhil tüm kahramanları etkisine alan ikiz
hayaletleri ortaya çıkarmıştır. Kendisi de
aynı handa konaklayan Uzeda, böylece
herkesi ikiz hayaletlerin lanetine maruz
bırakmıştır.
Kabala inancına göre insan her sabah
yenilenir. Romanda da her sabah, büyülü
atmosfer sona ermiş ve karakterler bir
gece önce yaşadıklarının hayal mi, gerçek
mi olduğu sorgulamaya başlamışlardır.
Kabalistik edebiyatın amacı, okurun
dikkatini devamlı olarak uyanık tutmak,
entrik atmosfer oluşturmak ve bu bağlamda
gelişen olaylar serisine zemin hazırlamaktır.
Burada da kabalist, yaptığı büyüler
neticesinde vadideki hana konaklamak
amacıyla gelen herkesin benzer olayları
yaşamasına, böylece benzer hikâyenin tekrar
tekrar sorgulanmasına sebep olmuştur.
Alphonse,
Çeribaşı
Pandesowna’nın
anlattığı Giulio Romati’nin hikâyesini
dinledikten sonra Pandesowna ile Zoto ve
kardeşlerinin Gomelezlerin büyük şeyhine
bağlı olduklarını öğrenince bu güçlü
ortaklığın nedenini merak etmiştir: “Bazen
bir bölümünü aydınlattığım ama hep yol
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açtığı başka olayların beni yeniden kuşkuya
düşürmekte gecikmedikleri, büyüleyici
bir etki ile gözlerimi kamaştırmaktan ve
kimbilir hangi sırrı gizlemekten başka bir
amacı olmayan bu güçlü ortaklık nedir?”
(Potocki, 1992: 197)
Romanın temel fantastik ögesi,
Zoto’nun iki kardeşi olduğu düşünülen
kişilerin asılmalarıdır. Zoto’nun iki erkek
kardeşi yerine vadiden iki çoban yakalanmış
ve asılmışlardır. Zoto bu iki adam için şunları
söylemiştir: “O iki adamı tanırdım ve birçok
cinayet işlemiş olduklarını biliyorum. Ama
yine de bizim yerimize asılmış olmaktan
rahatsız oldukları ve gece darağacından
ayrılarak ortalığı karıştırdıkları söyleniyor.
Bunlara hiç tanık olmadım. Ancak birçok
kereler gece ay ışığında darağacının
yakınından geçtiğim oldu; iki asılmışın orada
olmadıklarını apaçık gördüm ama sabah
tekrar oradaydılar.” (Potocki, 1992: 122)
Romandaki gizem, kabalistin hikâyesiyle
aydınlanmıştır. Kendisine vaad edilen
eşleri elde etmeye çalışan kabalist, yaptığı
büyüler başarısız olunca anlatıdaki çoğu
karakterin başına ikiz hayaletleri musallat
etmiştir. Gerçek diye anlatılanlar, kabalistin
sözleriyle olağanüstüye dönüşmüş ve sırrın
ortaya çıkarılması yinelenmiştir.
4. SONUÇLAR
Zaragoza’da
Bulunmuş
El
Yazması hakkında fantastik türün ilkeleri
doğrultusunda yapılmış müstakil bir
çalışmanın olmaması ve eser hakkında
Todorov’un
Fantastik,
Edebi
Türe
Yapısal Bir Yaklaşım adlı çalışmasındaki
değerlendirmelerin ötesinde bir inceleme
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yapılmamış
olması
bu
çalışmanın
yapılmasını sağlamıştır.
Fantastik
niteliklerin
neredeyse
bütünüyle yer aldığı bu çalışmada özellikle
“alegori” başlığı altında tartışılması gereken
hususlar vardır. Todorov, fantastiğin kurgusal
metinlerde olduğunu, şiirsellikten uzak
olmak düşüncesiyle fantastikte alegorinin
olmaması gerektiğini söyler. Ancak
Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması’nda
yazarın alegorik unsurları kullanımı
fantastik evreni destekler niteliktedir.
Psikanalitik açıdan benliğin sembolü olarak
kabul edilen “ayna”, romanda aynı zamanda
bir masal unsuru olarak kullanılmıştır. Öyle
ki ayna, kendi ben’iyle baş başa kalan
kişiyi fantastik dünyaya çeken bir sembolik
değer taşır. Bu bakımdan Todorov’dan
farklı olarak sembollerin fantastik dünyaya
yaptıkları katkı ölçüsünde türün bir parçası
sayılabileceği düşünülmektedir. Bunun
gerekleri alegori başlığı altında izah
edilmiştir.
Sonuç bölümünde ifade edilen
temel bulgular, bir başka fantastik türdeki
bir kurgusal metne de bu yöntemin
uygulanabileceğine ve yöntem bölümündeki
tasnife yapılacak yeni eklemelerle fantastik
türün daha kuşatıcı bir etkiye sahip
olacağına işaret etmektedir. Bu yönüyle
çalışma, orijinaldir ve uygulanabilir bir
sistem önermektedir.
Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması,
yazarın hayattayken tamamladığı bir
eser olmadığı için anlatıdaki sıralama
sorunlarından dolayı belirsiz bir sonla
bitse de anlamı iç gerçekliğinde saklı
olan roman boyunca fantastiğin temel
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unsurlarının
sağlandığı
görülmüştür.
Okurun ve kahramanın yaşadığı kararsızlık,
roman boyunca devam etmiş; korku unsuru,
anlatıdaki intradiegetik ve metadiegetik
anlatılar sayesinde derecesini artırarak
okuyucudaki kuşku ve heyecanı diri
tutmuştur. Ayrıca romanda olağanüstü
varlıklar, metamorfoz, cinsellik, tılsımlı
nesneler, düş gibi fantastiğin önemli
ögelerinin etkili biçimde ele alındığı
görülmüştür. Romanın sonunda anlatı
boyunca doğaüstü gibi görünen olaylar
kabalistin
anlatımıyla
mantıklı
bir
açıklamaya kavuşmuştur.
Fantastik metinde önce kurallara
uygun bir atmosfer oluşturulur; sonra bu
bozulmaya çalışılır. Baştan sona devam
eden bu gizem, okurun merakını diri
tutar; bu yolla entrika oluşturulur. Potocki
de anlatısında oluşturduğu kararsızlık
atmosferini, yaşanan olayların mantıklı bir
açıklaması olduğunu göstererek yıkmaya
çalışmıştır. Romanda fantastiği işaret eden
sırlar, Alphonse’un kız kardeşlerle ilgili
gerçeği saklaması ve asılan iki kişinin
bir görünüp bir kaybolmaları olmuştur.
Alphonse’un taşıdığı sır, keşiş tarafından
defalarca ortaya çıkarılmaya çalışılsa da
keşiş bunda başarılı olamamıştır. Ancak
Don Pedre de Uzeda’nın kendi anlatımıyla
hikâyesini dinlediğinde kahramanla beraber
okur da gizemi çözmektedir.
Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması
bir belirsizlikle biter, kararsızlık hâlen
sürmektedir; ancak olayların nedenlerinin
anlatılmasıyla olağanüstülükten biraz daha
uzaklaşıldığı görülür. Anlatının sonunda
çıkarılacak bir ders yoktur. Zira fantastiğin
böyle bir işlevi bulunmamaktadır. Todorov,

fantastik dışında iki türden bahseder:
Anlatının sonunda olaylar doğaüstü güçlere
dayandırılıyorsa buna “olağanüstü”; yaşanan
olaylar gerçekçi bir nedene bağlanıyorsa
buna da “tekinsiz” tür, der. “Olağanüstü”,
bilinmeyen, hiç görülmemiş, gelecek bir
olayın karşılığıdır; “tekinsiz” anlatı ise
açıklanamaz olan, bilinen olaylarla, öncesi
olan bir deneyimle, apriorik/empirik
bilgiyle, dolayısıyla geçmişe göndermeyle
ilişkilendirilir. Fantastik, başlıca özelliği olan
kararsızlığı apaçık şimdiki zamanda yaşatır.
Roman boyunca fantastik ögeler yoğun
biçimde kullanılmıştır. Romanın bitiminde
dahi bu ögelerin etkilerinin sürdüğü ve
okurun gerçeklik-kurmaca ikilemi arasında
karar verme paradoksu yaşadığı gizemli bir
hava kendisini göstermiştir. Bu yönleriyle
Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması’nın
türün hemen bütün özelliklerini kurgusal
dünyanın imkânları ölçüsünde taşıdığı
görülmüştür.
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ÖZET
Yatırımlarda portföylerin seçimi, bir karesel programlama problemidir. Bu
problemlerin önemi büyüktür ve farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu problemler ortalama
– varyans modellerinde optimal portföy seçiminde kullanılmaktadır. Portföy analizinde
beklenen getirinin verilmiş olan değerleri için yatırımda risk minimize edilmektedir.
Bu çalışmada amaç fonksiyonu ve bir periyotta sadece varlıkların risk edildiği portföy
kısıtlamaları arasındaki etkileşim bağıntıları ve pratik uygulamayı gösteren örnek ve bu
örneğin Wolfram Mathematica 10.2.0 kodu verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ortalama – varyans modeli, etkin sınır, varlık, getiri ve risk.
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АBSTRACT
The problem of optimal portfolio is problem of quadratic programming, have
major importance and application in different areas. This problems are applied in choosing
the optimal portfolio in mean – variance model. Portfolio analysis is for given values of
the expected return on investment minimization of risk. This paper describes in detail the
interaction between the objective function and constraints in the portfolio in single period
for risky assets only and is given example for practical application and its code Wolfram
Mathematica 10.2.0.

Key words: mean – variance model, efficient frontier, asset, reward and risk.

137

Mr. Aybeyan Selimi, Mr. Fehmi SKENDER

varsayalım. Bu durumda (1.1) de verilmiş
olan matematiksel programlama problemini
çözerek x1 , x2 ve x3 çözümlerini bulmamız
gerekir.

1. GİRİŞ

Yatırımlarda ortalama – varyans portföy
analiziyle, getiri ve risk arasındaki birinci
nicel bağıntı verilmiştir. Harry Markowitz
1952 yılında sunmuş olduğu ortalama
– varyans yaklaşımı için 1990 yılında
Ekonomi Nobel Ödülü almıştır (Мarkowitz,
H.M, 1959). Bu yaklaşımla sistematik
işlemler yardımıyla her yatırımcının yatırım
esnasında karşılaştığı ikilem verilmiştir.
Her yatırımcı için yüksek getiri ve düşük
risk ikilemi önemlidir. Bu temel soru için
Harry Markowitz parametreli optimizasyon
modeli sunmuştur. Bu model yeterinde
jenerik olduğundan çok sayıda pratik
durumlarda kullanılmaktadır ve teorik
analiz ve numerik sonuçlar elde etmek için
uygulama için yeterince basittir.
1.1. Portföy Optimizasyonu
Elimizde, üç yatırım fonları arasında
bölünebilen ve beklenen getirileri r1 , r2 ve r3
olan М miktar para olduğunu varsayalım.
Eğer x1 , x2 ve x3 miktar yatırım yaparsak
genel getiri aşağıdaki eşitlikle hesaplanır

ρ (x ) =

r1 x1 + r2 x2 + r3 x3
%.
M

i − ci
yatırımda
giderler
ci xi ile
hesaplandıysa o zaman yatırımın toplam
gideri
C = c1 x1 + c2 x2 + c3 x3
olur. En az giderlerle elde etmek istediğimiz
hedeflenen
genel
getiri ρ p olduğunu
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min c1 x1 + c2 x2 + c3 x3
kısıtlamalar
r1 x1 + r2 x2 + r3 x3 =
M ρp

(1.1)

x1 + x2 + x3 =
M
x1 ≥ 0
x2 ≥ 0
x3 ≥ 0
Bu problem kısıtlamaları eşitlik ve
eşitsizliklerle verilmiş olan bir matematiksel
programlama
ödevidir.
Yatırımların
pozitif olması gerektiğinden problemde
kısıtlamalar
eşitsizliklerle
verilmiştir.
Problemi
kısıtlamalar
kullanmadan
çözersek, çözüm algoritmasında xi yatırım
miktarlarından en az biri veya bir kaçının
değerleri büyük ya da negatif olması
gerekir. (1.1) de verilmiş olan ödev bir
lineer programlama problemidir. Negatif
yatırımların yapılması için yüksek borç
alma gerektiğinden, yukarıda verilmiş olan
problemin lineer olmayan bir programlama
problemi gibi incelenmesi daha iyidir. Bu
problem lineer olamayan programlama
problemi gibi aşağıdaki gibi yazılabilir:
3

min c1 x1 + c2 x2 + c3 x3 + K ∑ψ ( xi )

kısıtlamalar:

i =1
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r1 x1 + r2 x2 + r3 x3 =
M ρp

(1.2)

x1 + x2 + x3 =
M.
Burada К büyük değeri olan bir sabit ve ψ
fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır
 0, x ≥ 0
ψ (x ) =  2
x , x < 0
Bu problemin amaç fonksiyonu lineer
olmayan bir fonksiyondur ( xi nin bazı
değerleri için ikinci derece, bazı değerleri
için ise lineerdir) ve iki kısıtlaması eşitlik
cinsinden
verilmiştir.
Matematiksel
programlama problemlerinde değişkenlerin
değerlerini belirtmek için kısıtlamalar
eşitlikler cinsinden verilir. Örneğin,
(1.2) probleminde x3 değişkeni için
x3 = M − x1 − x2 yazarak problem iki
değişkenli matematiksel programlama
problemine dönüşür, yani
3

min c1 x1 + c2 x2 + c3 ( M − x1 − x2 ) + K ∑ψ ( xi )
kısıtlamalar:

r1 x1 + r2 x2 + r3 ( M − x1 − x2 ) =
M ρp
olur. (Bartholomew-Biggs, 2005)

i =1

2. ARAŞTIRMADA KULLANILAN

YÖNTEMLER

2.1 Bir Periyotta Ortalama – Varyans
Model Analizi

Belli bir zaman için nvarlığın yatırımını
inceleyelim. xv miktarı v varlığına yatırılmış
miktar, x ∈ � n portföy vektörü ve r ∈ � n
varlığın beklenen getirisinin rastgele
vektörü olsun. Bütün bu büyüklükler
yatırım sonunda toplam sermaye rv xv ‘i
bulmak için kullanılmaktadır. r rastgele
vektörü r = E (r ) matematiksel beklentiyle
ve varyans – kovaryans matrisi
=
Σ E (r − r )(r − r=
)T  E  rr T  − rr

T

gibi verilmiş olsun. Varyans – kovaryans
matrisin matris şeklinden yazılışı :

σ 1 1 σ 1 2
σ
σ22
12
Σ=
 

σ 1 n σ 2 n

 σ1 n 
 σ 2 n 
 

 σ n n 

gibidir, burada i ≠ j için σ ij = cov ( ri , rj ) ve
2
σ=
σ=
V ( ri ) dir. Özel portföyün seçimi
ii
i
toplam getiri (veya toplam sermaye w = r T x
) için belli bir dağılım belirtmek demektir.
Bir periyotta ortalama – varyans model
analizi belli bir portföy yardımıyla getirinin
istenen dağılımları belirtmek demektir. Bu
modellerde r için matematiksel beklenti ve
varyans – kovaryans matrisi gibi iki önemli
nokta vardır.
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Tanım2.1 Portföyün getirisi
getirilerin ortalamasıdır, yani

beklenen

ρ (x ) = E (r T x ) = r x
T

Buradа r ile

( r1 , r2 ,..., rn )

vektörü ve х ile

( x1 , x2 ,..., xn ) yatırımlar vektörü verilmiştir.
Tanım2.2 Portföyün riski getirilerin varyansıdır,
yani

( )

[(

[

T

]

ρ (x ) = ρ .
Bu durumlarda yatırımcının hedefi amaç
fonksiyonu ve getiri arasında ayrılır.
(Steinbach M.C, 2001)

2

Risk matris şeklinde:

R ( x=
) x T Σx
gibi yazılır. Ortalama – varyans
modelin farklı şekilleri vardır,
ancak
en tanınmış şekli aşağıdaki şeklidir
1
max µ ρ (x ) − R(x )
(1.3)
x
2
kısıtlamalar: eT x = 1
burada e ∈ ℝn , e = (1,1,...,1) dir. Amaç
fonksiyonu
yardımıyla
yatırımcının
gerçek hedefi ve risk ve getiri arasındaki
oranın (değiş tokuşun) modellemesi
eT x = 1 kısıtlaması
yapılmaktadır,
ise
bütçe denklemi gibi tanınmıştır ve bu
denklemle başlangıç sermaye w0 belirtilir
(genelliği bozmadan w0 = 1 alabiliriz).
Çok durumlarda modellerin seçimi amaç
fonksiyonu orijinal probleme yakın olan
model olarak yapılmaktadır. Bu modellerde
bütçe denklemi kısıtlama olarak alınarak
riskin minimumu aranmaktadır ve istenilen
140

1
min R ( x )
(1.4)
x 2
kısıtlamalar: eT x = 1

( )) ] =

R(x ) = σ 2 r T x = E r T x − E r T x
= E xT (r − r )(r − r ) x

getirinin elde edilmesi problemi aşağıdaki
gibi verilir:

2.2 Portföy Diyagramı ve Mümkün
(Olası) Küme

Bütün yatırımlar ve portföyler beklenen
getiri r ve standart sapma σ ile karakterize
edilir. Bu yüzden her portföy r − σ
diyagramında nokta olarak gösterilir.
D1 ( r1 , σ 1 ) ve D2 ( r2 , σ 2 ) iki yatırım olmak
üzere bir portföy inceleyelim. α ∈ [0,1]
olan bir reel sayı ve x1 = 1 − α ve x2 = α
portföyde yatırımlar miktarı olsun. Bu
şekilde verilmiş olan bir portföyün eğrisinin
grafiği r − σ diyagramında aşağıdaki
lemma yardımıyla gösterilebilir ve eğrinin
grafiği σ 12 ye bağımlıdır.
Lemma2.1(Portföy Diyagram Lemması)
r − σ diyagramında D1 ( r1 , σ 1 ) ve

D2 ( r2 , σ 2 ) negatif olmayan kombinasyonu

tanımlanan eğri D1 ( r1 , σ 1 ) , D2 ( r2 , σ 2 )
veАnoktalarıyla belli olan üçgensel
bölgenin içinde yatar ve bu noktanın
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= (1 − α )σ 1 − α σ 2 .

r1σ 1 + r2σ 2
dir.
σ1 + σ 2
İspat. Portföyün α ile tanımlanan getirisi
için
ordinatı A =

σ (α )* = (1 − α )σ 1 − α
σ

r (α ) =−
(1 α ) r1 + α r2

eşitliği geçerlidir. Bu durumda standart
sapma

σ (α ) =

(1 − α )2 σ 12 + 2α (1 − α )σ 1 2 + α 2σ 22 .

olur. c ile korelasyon katsayısını işaret
edersek c =

.

2

=

σ1

(1 − α )σ 1 − α σ 2 , α < σ + σ
1
2
=
σ1
α
σ − (1 − α )σ 1 , α ≥
 2
σ1 + σ 2

Alt sınırı belli eden doğrular А noktasında
kesişir. c ∈ (− 1,1) için eğri üçgen içinde
bulunur (bakınız Şekil 2.1). □

σ 12
olur, o zaman standart
σ 1σ 2

sapma için aşağıdaki eşitliği yazabiliriz

σ (α ) =

(1 − α )2 σ 12 + 2cα (1 − α )σ 1σ 2 + α 2σ 22
.

− 1 ≤ c ≤ 1 olduğundan, σ (α ) fonksiyonuсye

göre artandır. c = 1 için σ fonksiyonun üst
sınırı elde edilir, yani

σ (α )* =

(1 − α )2 σ 12 + 2α (1 − α )σ 1σ 2 + α 2σ 22
=

((1 − α )σ 1 + α σ 2 )2
= (1 − α )σ 1 + α σ 2 .

Benzer şekilde c = −1 için σ fonksiyonun
alt sınırı elde edilir, yani

Şekil 2.1 Portföy Diyagramı

Diyagramda noktalar gibi gösterilebilen n
yatırım olduğunu varsayalım.
Yatırımların tüm mümkün olan tutarlarını kullanarak

σ (α )* =

(1 − α )2 σ 12 − 2α (1 − α )σ 1σ 2 + α 2σ 22
=

((1 − α )σ 1 − α σ 2 )2

n

∑x
i =1

i

= 1 olacak şekilde bir portföy

oluşturalım. Portföye karşılık gelen tüm
noktalara mümkün (olası) küme ya da mümkün (olası) bölge denir. Mümkün küme konveks kümedir (bakınız Şekil 2.2).
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Minimum – varyans kümesinin üst sınırına
mümkün bölgenin etkin sınırı denir. Sabit
risk için standart sapması verilmiş olan
bütün portföyleri incelersek, getirisi en
büyük olan portföy, etkin portföyün sınırının
üst kısmında olduğunu Şekil 2.4 ten
görebiliriz.(2. Luenberger, David G,1998)

Şekil 2.2. Mümkün (olası) küme ya da
mümkün (olası) bölge

Mümkün (olası) kümenin sol sınırına
minimum – varyans kümesi denir. Getiri,
mümkün getirinin ortalama oranının
standart sapmasının en küçük olan mümkün
noktaları olduğundan bu noktalar mümkün
bölgenin sol sınırında bulunur. Minimum
varyanslar eğrisi Şekil 1.3 de verilmiş olan
bir konveks eğridir. Şekilde görüldüğü gibi
(σ * , r* ) noktası minimum varyansı olan
noktayı temsil etmektedir.

Şekil 2.4 Etkin sınır
2.4. Sadece Varlıkların Risk Edildiği Моdel

Portföy analizinin en basit durumu sadece
varlıkların risk edildiği durumdur. Bu
durumda beklenen getirinin dağılımı için iki
koşul inceleyeceğiz.

Varsayımlar.
(А1) Varyans – kovaryans matrisi pozitif
tanımlıdır, Σ > 0 .
(А2) r matematiksel beklentisinin katı
değildir.

Şekil 2.2 Minimum - varyans kümesi
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(А1) deki varsayım yüzünden aşağıdaki
sabitleri tanımlayabiliriz.
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α = eT Σ −1e ,
β = eT Σ −1 r ,
δ =αγ − β2.
,

γ= r T Σ −1 r

Lemma2.2 α , γ ve δ sabitleri pozitiftir.
sabitler aşağıdaki özelliklere sahiptir



Bu

n

,

ve maksimum öz değerleridir.

T
1 T
x Σ x − µ r x − λ eT x − 1 .
2
Bu problemin çözümü aşağıdaki teoremle
verilmiştir.

]

α = eT Σ −1e ∈ e 2 λmin (Σ −1 ), e 2 λmax (Σ −1 ) =
2

2

 n
n 
,
=

 λmax (Σ ) λmin (Σ ) .
Benze şekilde γ sabiti için de ispatlanır. r
veеlineer bağımsız ve Σ > 0 olduğundan
(А2) ve (А1) varsayımlarından

eT  −1
α
 T Σ e r = 
β
r 

β
>0
γ 

[ ]

elde edilir. Bu yüzden pozitif determinantı
nr

Bu problemin Lagrange fonksiyonu
aşağıda verilmiştir

(

L ( x, λ ; µ ) =

İspat. (А1) den Σ > 0 olduğu gerekir

δ olur. Buradan β <

T
1
min xT Σx − µ r x
x 2

kısıtlamalar: eT x = 1 .

2
 r2

r
nr
2
2
2
,
γ ∈
,
β <
 λmax (Σ ) λmin (Σ ) 
λmin (Σ )


burada λmin , λmax sayıları Σ matrisin minimum

[

geçerlidir, bu eşitsizlikler β için geçerli
değildir ve genel durumda α < γ , β > 0
geçerli değildir. Bu çalışmada α , γ , δ > 0
durumunu inceleyeceğiz.
Model 1


,
 λmax (Σ ) λmin (Σ ) 
n

α ∈

Not. α ve γ sabitleri için kesin eşitsizlikler

2

λmin (Σ )

olur.□

)

Teorem 2.3 Model1in primal – dual
çözümü

(

)

x = Σ −1 λe + µ r ,

λ=

(1 − µ β )
α

tektir ve toplam getiri aşağıdaki eşitlikle
bulunur

ρ = λ β + µγ =

(β + µ δ ) .
α

İspat. Problemin Lagrange fonksiyonundan
birinci sıradan koşullarını aşağıdaki gibi
yazarız.

1
1
Σx + xT Σ − µ r T − λ eT = 0
2
2
T
∇ λ L ( x, λ ; µ )= e x − 1= 0
∇ x L ( x, λ ; µ )=
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Koşulların birinci satırında Σ > 0 matrisi Problemin Lagrange fonksiyonu aşağıda
için (AB)T=BTAT özelliği uygulayarak verilmiştir
(matrislerin çarpımının devriği ikinci
T
1
matrisin devriğinin birinci matrisin L( x, λ , µ ; ρ ) = xT Σx − λ eT x − 1 − µ r x − ρ
2
devriğiyle çarpımına eşittir) aşağıdaki
.
eşitlik elde edilir:
Teorem2.4 Model 2 primal – dual çözümü
T
T
tektir ve aşağıda verilmiştir
Σx + − µ r − λ e = 0 .
Eşitliğin sol tarafı Σ −1 matrisiyle çarpılarak

(

x=
Σ −1 λ eT + µ r T

)

elde edilir. İkinci eşitlikte x değerini yazarak

λ=

(1 − µ β )
α

olur. Bu şekilde toplam getiri için

ρ = r T x = r T Σ −1 (λ eT + µ r T ) =
= λ r T Σ −1eT + µ r T Σ −1 r T =
(β + µ δ )
= λ β +µγ =

α

bulunur.
Çözümün tekliği amaç fonksiyonun kesin
konveksliği ve kısıtlamaların tam rank
özelliğinden gerekir.
Model 2 Öngörülen getiriyle ortalama –
varyans problemi aşağıdaki gibi verilir:

1 T
x Σx
2
kısıtlamalar: eT x = 1
min
x

T

r x=ρ.
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(

)

x = Σ −1 λe + µ r ,

µ=

(

(

)

λ=

(γ − β ρ ) ,

(α ρ − β ) .

δ

δ

İspat.Birinci sıra koşulları matris cinsinden
aşağıdaki gibi yazabiliriz

 Σ e r   x  0
 eT 0 0   −λ  =
 .

   1
 r T 0 0   − µ   ρ 

Teorem 2.3 te olduğu gibi burada da sistemin
birinci satırından optimal portföy х elde
edilir. x in değeri, ikinci ve üçüncü satırda
yazılarak optimal çarpanlar elde edilir

−1

 1
 λ   eT  −1
  =
Σ
=
e
r
T


µ  
 ρ 
r
   


[ ]

α
=
β

−1

β   1  1 γ − β ρ 
=
γ   ρ  δ α ρ − β 

Çözümün tekliği Teorem2.3. de gibi gerekir.
□

)
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Teorem 2.5 µ parametreli Model 1ve ρ
parametreli Model 2 ancak ve ancak µ
parametresi Model 2 nin getirisinin optimal
çarpanına eşit veya ρ parametresi Model 1
in optimal getirisine eşit olması durumunda
denktir.

µ=

İspat.

(α ρ − β )

ve

δ

ρ=

(β + µ δ )
α

gerekli şartları denktir. Buradan her iki
modelin bütçe çarpanların aynı olduğu
eşitliği gerekir.

elde edilir. Teorem 2.3 ten λ ve ρ değerlerini
ve λ ve µ nin değerlerini Teorem2.5 ten
kullanarak
σ 2 (ρ ) = λ + µ
ρ =

(α ρ

2

− 2β ρ + γ

. δ

) = (µ δ + 1)
2

α

bulunur.
Kalan
eşitlikler
(Steinbach M.C, 2001) □

trivialdir.

3. BULGULAR VE YORUM
1− µ β

α

=

δ −α β
ρ + β 2 α γ − αβρ γ − β ρ
=
=
αδ
αδ
δ

Demek ki, optimal portföyler aynıdır. Yeterli
şartlar trivialdır. □

Teorem2.6 Model1 ve Model 2 optimal risk
aşağıdaki eşitlikle verilmiştir

σ 2 (ρ ) =

(α ρ

2

− 2β ρ + γ

δ

Global minimum ρˆ =

σ 2 (ρ ) =

1

α

) = (µ δ + 1) .
2

α

β
için elde edilir ve
α

pozitif değeri vardır ve optimal

çözüm xˆ = Σ −1

e

α

1
, λˆ = , µˆ = 0 elde edilir.

α

Örnek: Üç varlık için bir periyotta aşağıdaki
veriler verilmiş olsun.

Varlıklar

Beklenen getiri

Varlık 1

1.2

Varlık 2

1.3

Varlık 3

0.9

Bu üç varlığın varyans – kovaryans matrisi:
Şekil 2.5 Örnekteki varlıkların etkin sınırı

 0.018 −0.028 −0.002 
Σ =  −0.028 0.051 0.005 
 −0.002 0.005 0.015 

İspat. Tanım 2.2 ve Teorem2.3 den,

olsun. Teorem 2.3 ten Model 1 için

σ 2 (ρ ) = xT Σx = (λe + µr )T Σ −1 (λe + µr )

x1 = 0.612335 , x2 = 0.353524 ve

= λ2α + 2λµβ + µ 2γ = λ (λ α + µ β ) + µ (λ β + µ γ )

x3 = 0.034141 çözümü elde edilir. Bu
çözüm Model 2nin çözümüyle aynıdır.
Bu örnekte optimal getiri ve risk sırasıyla

ρ ( x ) = 1.22511 ve R ( x ) = 0.00105507
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olur. Örnek Wolfram Mathematica 10.2.0
program paketi yardımıyla çözülmüştür ve
kodu aşağıda verilmiştir:

Print[“gama =”,gama]

“Efficient frontier of three assets”

lambda=1/alfa

“r_i , i =1, 2, 3 return of i-thassets”

Print[“lambda=”,lambda]

“Q covariance matrix”

x1=Total[{P[[1,1]]*lambda,
P[[2,1]]*lambda, P[[3,1]]*lambda}]

“P Inverse matrixof Q”
r1=1.2
r2=1.3
r3=0.9
r={r1,r2,r3}
e={1,1,1}
Q={{0.018,-0.028,-0.002},{0.028,0.051,0.005},{-0.002,0.005,0.015}}

Print[“delta =”,delta]

x2=Total[{P[[1,2]]*lambda,
P[[2,2]]*lambda, P[[3,2]]*lambda}]
x3=Total[{P[[1,3]]*lambda,
P[[2,3]]*lambda, P[[3,3]]*lambda}]
Print[“x1=”,x1]
Print[“x2=”,x2]
Print[“x3=”,x3]
Reward=beta*lambda

If [PositiveDefiniteMatrixQ[Q],Print[“Matrix
ispositive definite”],Print[“Matrix isnot
positive definite “]]

Risk=lambda

A=Mod[r,e]

Print[“Reward=”,Reward]

If[A[[1]]>0&&A[[2]]>0&&A[[3]]>0,
Print[“r is not a multiple of e”], Print[“r is
multiple of e “]]

ContourPlot[{(alfa*y^2-2*beta*y+gama)/
delta==x},

P=Inverse[Q]
alfa=e.P.e
beta=e.P.r
gama=r.P.r
delta=alfa*gama-beta^2
Print[“Q =”,Q]

Print[“Risk=”,Risk]

{x,0,0.02},{y,0,2.5}, RegionFunction->
Function[{x,y},Reward<y], GridLines->
{Range[0,0.02,0.001],
Range[0,2.5,0.1]}, ContourStyle->
{Black,Thickness[0.007]},
FrameLabel->
{{HoldForm[Reward],None},
{HoldForm[Risk],None}},

Print[“P =”,MatrixForm[P]]

PlotLabel->None, LabelStyle>{FontFamily->” Times New Roman”,

Print[“alfa =”,alfa]

12,GrayLevel[0],Bold}]

Print[“beta =”,beta]
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4. SONUÇ
Çözümde pozitif değerler elde edildiğinde
beklenen getirinin gerçekleşmesi yatırım
miktarı için doğru seçim yapmışız demektir.
Problemin çözümünde herhangi bir için
negatif değerler elde edilirse olursak
beklenen getirinin gerçekleşmesi için borç
almamız gerekir demektir. Yatırımcı toplam
getiri elde etmek için risk etmesi gerekir.
Örneğin etkin sınırı Şekil 2.5 te verilmiştir.
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BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir.
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DERGİNİN YAYIN
İLKE KURALLARI VE
YÖNERGELERİ
BAŞLAMADAN ÖNCE
Çalışma müellifi (makale sahibi)

1. Yazarın eklenmesi veya silinmesinin
nedenini bildirmek
2. (tarayıp e-posta ile gönderilmiş) Listeden
bir yazarın eklenmesi veya silinmesi ile
ilgili tüm yazarların rızasının olduğunu
ispatlayan yazılı teyit.

Yazarlar, taslağa, tasarıya, icrasına
veya etüdün
açıklanmasında önemli
ölçüde katkıda bulunanlara sınırlı olması
gerekir. Önemli ölçüde katkıda bulunanlar
ortak yazar olarak sayılmaları gerekir.
Araştırma projesinin muhtelif konularında
katkısı olanlar, katkıda bulunanlar olarak
geçecektir.

3. Editör, yazarın listeye eklenmesi veya
silinmesi gerektiğini bildirecek ve onun
rızasını isteyecektir.

Müellif, listeye geçen ortak
yazarların, hazırlanan çalışmanın son
şeklini görüp yayınlamak için sunulması
konusunda razı olduklarını sağlamalıdır.

Çalışmanın
gün
yüzü
görmesinde
katkısı olanların tümü listeye geçerek,
ortak yazarlar olarak adlandırılmalıdır.
Çalışmanın hazırlığında yer alan ve katkıda
bulunan diğerleri iştirakçı olarak kabul
edilmelidir. Yayınlamak için kabul edilecek
çalışmanın son şeklini kabul etmeden önce,
müellifin ve ortak yazarlar, çalışmanın son
şeklini teyit etmesi gerekmektedir.

Müelliflerden makalenin orijinel
yazılı şeklini sunmaları istenmektedir.
Diğer müelliflerden fikirler kullanmak
istenildiğinde, onların yazılı rızaları
gerekmektedir. Sahteciliğin her türü, ahlaka
aykırıdır ve kesinlikle cezalandırılacak
ve
kabul
edilmeyecektir.
Müellif
veya yazarlardan, çalışmanın dergiye
yayınlanmasından
önce,
çalışmasını
sahteliğe karşı yoklayacak proğramlar
kullanması gerekmektedir. Yazı İşleri
Kurulu sunulacak olan çalışmayı sahteliğe
karşı yoklama hakkına sahiptir ve sahte
olduğu tespit edilirse, müellife bildirmekle
yükümlüdür.

Müelliflerde değişmeler

Açıklama ve çıkar anlaşmazlıkları

Müelliflerde
değişme
olarak,
çalışmanın kabul edilen şeklinde ilave, silme,
müelliflerin adlarında yeniden düzenleme
anlamına gelmektedir. Versiyonun onlayn
şekilde kabul edilmesinden sonra, yazarlar
veya ortak yazarlar tarafınca düzeltme kabul
etmek mümkün değildir.

Çok sayıda açıklama ve çıkar
anlaşmazlıkları ortaya çıkabilir. Çalışmanın,
maddi olarak desteklendiği kurumda
yayınlanması, çıkar anlaşmazlıkların ortaya
çıkmasından korunmanın en iyi yoludur.

Çalışma müellifi

Yazar hakkında düzeltme yapmak
ihtiyacı duyulduğunda, aşağıda verilen
hususlara riayet etmek gerekmektedir:

Yazar tarafından gereksinimler
gönderilmediği durumunda, göz önünde
bulundurulmayacaktır.
Orijinellik ve sahtelik

Metnin
sonunda,
“Çıkar
anlaşmazlıkları” alt başlığı altında,
tüm yazarlar, herhangi bir çalışmanın
başından üç yıl boyunca mali (dolaylı
veya dolaysız), kişisel veya diğer kişiler
149

veya kurumlarla olan ilişkiler konusunda
var olan ve olagelmesi beklenebilen çıkar
anlaşmazlıklarını beyan etmelidirler.
Yayınlanan çalışmalarda temel hatalar
Yazar, yayınlanan yazıda herhangi bir
hatayı tespit ettiği durumda, anında dergi
editörünü veya yayınevini bildirmelidir.
Hata durumunda yazar, hatayı bertaraf
etmek için Yazı İşleri Kurulu ile işbirliği
yapmalıdır.
Müellifin Hakkı
Dergiye orijinel el yazısının sunulduğunda,
çalışmanın orijinel olduğu ve önceden
başka
bir
yerde
yayınlanmadığı
olarak
düşünülecektir;
çalışmanın
yayınlanmasından önce imzalaması için
müellifine gönderilecek, çıktısı alınacak
ve online yüklenecek ve yayınevinin
rızası olmadan, ticaret amaçlı, başka
bir yerde aynı şekilde ve farklı bir dilde
yayınlanmayacaktır.
Yazarlar, sunum öncesi ve sunum süreci
esnasında çalışmalarını internete yükleme
hakkına sahiptir ve hatta teşvik edilmektedir
(örnek olarak: kurumların bilgi havuzlarına
veya kendi veb sitelerine)
Müellif olarak, kendi çalışmanızı yeniden
kullanma konusunda muhtelif haklara
sahipsiniz.
Ortak Yaratıcılık Katkısı (CC BY)
Bu, diğer şahıslara; yazarın onurunu
ve şöhretini zedelemeyecek şekilde
makaleye değişiklikler yapmadıkları sürece,
makalenin dağıtımını ve kopyalanmasını,
alıntılar, özetler ve buna benzer versiyonlar
yaratmasını, makale ile ilgili ve makaleden
uyarlamalar ve benzer çalışmalar yapmasını
(tercüme gibi), ortak çalışmaya ilave
etmesini (antoloji gibi), hatta ticari amaçlı
çalışmalar da yapmasını sağlar.
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Ticari amaç gütmeyen Ortak Yaratıcılık
Katkısı (CC BY-NC-ND)
Ticari amaç gütmemek şartıyla ve makaleyi
değiştirmeyeceği
sağlandığı
sürece,
diğer şahıslara makalenin dağıtımını ve
kopyalanmasını, ortak çalışmaya ilave
edilmesini (antoloji gibi) sağlar.

YENİ SUNUMLAR
El yazılarının sunumu sadece onlayn
olmalıdır, işlemler tamamen onlayn ve
siz, kılavuz eşliğinde adım adım dosyaları
yaratacak ve yüklemiş olacaksınız.
Elektronik sunumlar ana işlemleri azaltır ve
de birkaç kez gözden geçirilimesi ve yayına
sunulması süresini azaltır.
Makalenizi hazırlamak için HİKMET
kullanmalısınız ve bu versiyonu
http://hıikmet.mk sitesinden yüklemelisiniz.
Biçimlendirme gereksinimleri
Hazırlanan makale IJCRSEE kalıbıyla
biçimlendirlimelidir. Yazarlar için bazı
parametreler vardır. Makaleniz vidyo ve/
veya ek malzemeler içerirse, bunlar da
gözden geçirilme amaçlı birincil sunumda
dahil edilmelidir. Makaleyi net olarak
belirlenmiş bölümlere bölünüz.
El yazısının yapısı
Baş sayfa
Baş sayfa aşağıda verilenleri içermelidir:
Yazar(lar)ın ad(lar)ı
Öz ve aydınlatıcı başlık
Yazar(lar)ın adres(ler)i ve aidiyet(ler)i
Yazarın e-posta adresi
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Özet
Özetin 150 - 250 kelime içermesi gerekir.
Özette kısaltmalardan ve matematik
formüllerinden kaçınılması gerekir.
Anahtar kelimeler 4-6 kelime içermelidir.
Metnin Biçimlendirilmesi
El yazıları Word’da A4, Times New
Roman, 10-punto ile, özet ve anahtar
kelimeler ve metin de 12-punto ile olmalıdır.
El yazısının tamamı referanslar, tablolar
ve şekiller hariç en çok 8,000 kelime
içermelidir.
Çalışmanın amaçlarına ve araştırmalara
bağlı kalarak, editör daha fazla sayfalı
çalışmayı da kabul etmeye karar verebilir.
Sayfaların numaralndırılması için otomatik
sayfa numaralandırılma fonksiyonlarını
kullanınız.
Metinde vurgulamalar için italik harfleri
kullanınız.
Kısaltmalar kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Kısaltma ilk kez kullanıldığı gibi metin
boyunca da aynı şekilde kullanılmalıdır.
Başlıklarda
kullanınız.

en

çok

üç

düzey

Dipnotlardan
kaçınılmalıdır.
Kullanıldığında da, sadece ek metin
içermelidir
(yorum),
bu
demektir
ki kullanılan kaynak hakkında bilgi
içermemelidir.
Teşekkürler, referans listesinden
önce olmak üzere özel bir bölümde
yerleştirilmelidir.
1.
Giriş – Detaylı edebi inceleme veya
sonuçlar özetinden kaçınarak, çalışmanın
hedeflerini belirtiniz ve uygun arka zemini
(background) sağlayınız.

2.
Araştırmada
Kullanılan
(Malzemeler) Yöntemler – Çalışmanın
yeniden kullanımı için yeterince detaylar
sağlayınız. Yayınlanan yöntemler referansla
belirtilmelidir: sadece ilgili değişmeler
tasfir edilmelidir.
3.
Bulgular ve Yorum – Bu, çalışmanın
sonuçlarının anlamını incelemelidir, onları
tekrarlamak değil. Sonuçlar ve Tartışmalar
bölümü sıkça isabetlidir. Yayınlanan literatür
hakkındaki geniş alıntılar (citations) ve
tartışmalardan kaçınınız.
4.
Sonuç – Sonuçlar net ve öz olmalıdır.
Etüdün temel sonuçları, tek başına veya
Tartışmalar veya Sonuçlar ve Tartışmalar alt
bölümü olarak durabilecek, kısa Sonuçlar
bölümünde sunulabilmektedir.
5.

Kaynaklar -

Teşekkürler
–
Teşekkürleri
makalenin son kısmında ve referanslardan
önce bulunan özel bir bölümde sıralayınız
ve o yüzden, onları baş sayfaya dahil ediniz,
başlığa dipnot veya aksi. Buraya araştırma
boyunca yardım sağlayan bireyleri
sıralayınız (örnek : dil yardımı, yazı yardımı
sağlayan ve saire)
Referans stili – Tüm el yazıları, öncelikle
toplumsal bilimlerde kullanılan American
Psychological Association (APA) alıntı stili
kullanılmalıdır. Ek örnekler için, American
Psycho-logical Association’ın yakında
yayınladığı Yayın El kitabını danışınız.
http://books.apa.org/books.
cfm?id=4200067 or APA Order Dept.,
P.O.B. 2710, Hyattsville, MD 20784,
USA or APA, 3 Henrietta Street, London,
WC3E 8LU, UK.’ Dan sipariş vereceğiniz
American Psychological Association’ın
Yayın El kitabının 6-cı baskısını gözden
geçiriniz,
ISBN
978-1-4338-0561-5.
DOI’nin kullanımı teşvik edilmektedir.
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Örnekler:
Dergi yayını referansları:
Stosic, L., & Stosic, I. (2013). Diffusion of
innovation in modern school. International
Journal Of Cognitive Research In Science,
Engineering And Education (IJCRSEE),
1(1), 5-13. http://www.ijcrsee.com/index.
php/ijcrsee/article/view/7’den geri alınmış
Tasevska, A., Damovska, L., & TomevskaIlievska, E. (2014). The conceptual and
systematic setting of the practical teaching
in the Republic of Macedonia (model and
expe¬riences). International Journal Of
Cognitive Research In Science, Engineering
And Educa¬tion (IJCRSEE), 2(2), 7-16.
Retrieved from http://www.ijcrsee.com/
index.php/ijcrsee/article/ view/134
Kitap referansı:
Child, D. (2004). Psychology and the
Teacher (7th ed.). New York: Continuum.
Metin alıntıları
Metinde adı geçen her referansın referans
listesinde olduğundan emin olunuz (ve
tersi). Özette anılan her referansın tam adı
verilmelidir.
Referansı yönetme yazılımı
Dergilerin standart biçimi vardır - HİKMET
biçimi. Referansı anmanın en kolay
yolu, aşağıda verilen yönetme yazılımını
kullanmaktır:
Mendeley
(http://www.mendeley.com/
features/reference-manager)

iken dergiye uygun biçimi seçmeleri
ile, referans listeleri ve alıntılar, iş bu
Kılavuzda açıklandığı gibi dergi stiline
göre biçimlenecektir. Uygun biçim
bulamadığınız durumunda, dergi stiline göre
biçim yaratmak amacıyla iş bu Kılavuzda
verilen referans ve alıntılar örneklerine bir
göz atınız.
- Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp
yayınlanmaması
konusu
ve
hakkı
HİKMET’e aittir.
- Bu dergide ifade edilen görüş ve fikirler
yalnız yazarlarına aittir. Bu görüşler, her
zaman ADEKSAM’ın genel düşünce ve
görüşlerini yansıtan metinler olarak mütalaa
edilemezler.
- Bu dergide yayınlanan makale ve yazılar
kaynak gösterilmek şartıyla iktibas ve atıf
şeklinde kullanılabilir.
- Bu dergideki makaleler, Ulusal ve
Uluslararası Bilim ve Hakem Kurulu
tarafından değerlendirilir.
- Derginin dili Türkçe, İngilizce ve
Makedonca dır.
DERGİNİN TİRAJI: 1000 adet.
İSTEME VE YAZIŞMA ADRESİ:
ADEKSAM, YNA Sokağı no:
1230 GOSTİVAR - MAKEDONYA.
e-posta:
iletisim@hikmetdergisi.org,
hikmetdergisi@hotmail.com
editor: e-posta: hocafadil@hotmail.com

EndNote (http://www.endnote.com/support/
enstyles.asp) and

web:
www.hikmetdergisi.org,
adeksam.org

Reference Manager (http://refman.com/
support/rmstyles.asp).

Tel:+389 42 214319

Aşağıda sözü edilen yönetme yazılımın
word programındaki eklentileri aracılığıyla
yazarlar makalelerini hazırlama aşamasında
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