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TAKDİM
Türk Ocakları, genel merkez bünyesinde 1992-1993 eğitim-öğretim
yılından beri “Türk Dünyası Gençlik Kurultayları” adı altında Türk
Dünyası’nın çeşitli bölgelerinde düzenli aralıklarla toplantılar
yapmaktadır. Bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ve akraba
topluluklarından öğrencilerin davet edildiği bu toplantılarda Türk
dünyasının problemleri tartışılmakta, sorunların geleceğe yönelik
çözümlerinde kurultaylara katılan öğrencilerin katkıları beklenmektedir. Böylelikle Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları kendi
kimliklerini ortaya koyabilecekleri iktisadi, siyasi, beşeri ve hukuki
bir zemin imkânı elde etmeleri hedeflenmiştir. Biz de Türk Ocakları
Eskişehir Şubesi olarak Gençlik Kurultaylarının sekizincisini 28-29
Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.
Sunulan tebliğler kurultayımızın “30. Yılında Türk Dünyasının
Dünü, Bugünü, Yarını” temasına uygun olarak Türk dünyasının
köklü mazisini hatırlamaya, bugünün sorunlarını kutlu maziden
alınacak ilhamla çözümlemeye ve daha müreffeh bir dünya düzeni
sağlamaya yönelik olduğunu görmek bizim için bir bahtiyarlık
vesilesidir. Açılış oturumunda Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot’un da vurguladığı üzere bugünün sorunlarının aşılabilmesi, Türk gençlerinin
çağımızı iyi anlamasıyla, bilgili ve donanımlı olmalarıyla mümkün
olabilecektir. Gençlerimizin ken-dilerine daha adil bir dünya düzeni
kurabilmelerinin yolu köklü maziden alınacak ilhamla mümkün
olacaktır. Bu yolda Türk cumhu-riyetleri 1991 yılından bu tarafa
ciddi bir mesafe katetmiştir ve çok daha aydınlık yarınlar bizleri
beklemektedir.
Türk Ocakları Eskişehir Şubesi’nin gençleri tarafından gerçekleştirilen kurultaylar aslında birer hasat zamanıdır. Çünkü lisans ve
lisansüstü eğitimini Eskişehir’de alan gençlerimiz için şubemiz bünyesinde yıllardır “Millî Mefkûre Mektebi” adıyla bir akademi
felsefesiyle gerçekleştirilen üç yıllık eğitimin neticesinde hazırladıkları tebliğleri sunmaktadırlar. Herhangi bir maddi beklenti olmaksızın sürdürülen program içerisinde Türkiye’de her biri kendi alanında çok kıymetli isimler her hafta sonu Eskişehir’e gelerek
gençlerimizle bir araya gelmektedir. Türk dünyasının sorunlarına
hâkim, gerektiğinde öncelik alabilen, iyi yetişmiş, tam donanımlı
nesillerin yetişmesinin sağlanması bu faaliyetlerin tek amacıdır ve
bizlerin de tek rüyası budur.
Gençlik kurultaylarının bir başka hedefi de şubemizde gerçekleştirilen faaliyetlerden ilham alan gençlerimizi Türkiye’de çeşitli
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şehirlerde lisans ve lisansüstü eğitim alan akranlarıyla bir araya getirmektedir. Çok şükür ki bundan öncekilerde olduğu gibi 2021 yılında
gerçekleştirdiğimiz Gençlik Kurultayında da bu hedefimize tekrar
ulaştık. Gençlerimizin bir araya gelmelerine, birbirlerinin dertleriyle
diğergam olmaya vesile olmaktan son derece bahtiyarız.
Sekizinci Gençlik Kurultayımızın bir başka hususi tarafı da 2021 yılı
içerisinde başladığımız Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1)
kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz “Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Kitap Kahvesi
Projesi”nin içerisindeki etkinliklerden biri olmasıdır. Proje kapsamında Bakanlığın destekleriyle Ocağımızın bulunduğu Odunpazarındaki Sivrioğlu Konağı’nın alt katında arkeoloji, dil, edebiyat,
felsefe, hukuk, iktisat, tarih gibi çok farklı alanlarda binlerce kitaptan
oluşan bir kütüphane ve çalışma alanı oluşturulmuştur. Gençlerimiz
bir yandan burada geleceğin daha müreffeh Türk Dünyasına erişmek için projeler üretmekte, alanında söz sahibi akademisyenlerle
bir araya gelerek bilgilerini takviye etme imkânına sahip olmaktadırlar.
Son olarak gerek gençlerimizin Millî Mefkûre Mektebi’ndeki
eğitimlerini veren birbirinden kıymetli akademisyenlere, gerek bu
kurultayda hazırlanan tebliğlerin vücuda getirilmesinde danışmanlık
yapan hocalarına, kurultayın hazırlanmasında ve yürütülmesinde
büyük bir özveri gösteren Gençlik Kollarımıza, kurultayda bizlerle
birlikte olan Millî Mefkûre Mektebimizin önceki mezunlarına
muhabbetlerimi sunuyorum. “Türk Dünyası’nın Sorunları: Dil,
Eğitim, Çevre ve İklim” temasıyla 2022 yılında gerçekleşecek IX.
Gençlik Kurultayı’nda bir arada olmak ümidiyle, sağlıcakla kalın.
Prof. Dr. Nedim ÜNAL
Şube Başkanı
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TÜRK DÜNYASININ KAYIP BÜYÜĞÜ İMAM
MÂTURÎDÎ’YE DAİR
Ahmet Yanar
Öz
Türkler, 10. yüzyılda kitleler halinde İslamiyet’e girerek Türk-İslam
Medeniyetinin oluşum sürecini de başlatmış oldular. Türk-İslam âlimleri
de dinî ilimler hakkında eser telif etmeye başladılar. Kur’an-ı Kerim Arap
toplumuna indirildiğinden Türk-İslam âlimleri, dinin Türkler arasında
daha iyi anlaşılabilmesi için tefsir, kelam, fıkıh vb. alanlarda eserleri kaleme
almaya başladılar. Örfi bazı durumların din olarak algılanmaması için bu
husus çok önemliydi. Nitekim İslamiyet ile yeni tanışan Türkler örf ve din
ayrımını yapabilecek birikime sahip değillerdi.
Türk-İslam düşünce dünyasında Mâturîdî kendine özgü metot ve fikirleri
ile tanınmıştır. Mâturîdî aklı merkeze alan bir bilgi anlayışına sahiptir. Bu
yönüyle o, İslam düşüncesinde ‘teolojik akılcılığın’ ilk temsilcilerden
birisidir.
Mâturîdî’nin bilgi anlayışının temelinde bilginin nasıl elde edileceği sorusu
yer alır. Ona göre, bilgimizin kaynakları duyular, akıl ve haber olmak üzere
üç bölüme ayrılmaktadır. Bilginin kaynağına inmede ve kullanmada bu
öğelerin herhangi birinden vazgeçmemiz mümkün değildir. Aklın, bilginin
oluşum ve kullanılması sürecinde etkin bir rolü vardır. Mâturîdî’nin
düşünce merkezinde aklı görmekteyiz. Kişi sadece akıl sayesinde gündelik
bilgi, dinî bilgi ve ahlâkî bilgiyi elde edebilir. Ayrıca diğer bilgi
kaynaklarından olan duyu ve haber sadece akıl ile bilgi kaynağı hüviyetine
sahip olabilir.
Mâturîdî, Farâbî’nin “temyiz kabiliyeti” anlayışının etkisinde kalmıştır. Bu
düşünceye göre kişinin övülmesinin veya eleştirilmesinin sebebi temyiz
kabiliyetidir. İnsanlar iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan sadece temyiz
kabiliyeti ile ayırabilirler. Temyiz kabiliyetine sahip olmayan insanlar dinen
mükellef olmadıkları gibi, ahlâklı insan olmaları da beklenemez. Ahlâkî
davranışın sorgulanması ve geçerliliğin sağlanması görevi akla aittir. Fakat
insan çoğunlukla nefsine ve arzularına esir olabilmektedir. Ahlâkî
davranışlar söz konusu olduğunda insan, bu denli bağımlılıktan uzak ve
objektif olmak durumundadır.
Mâturîdî’ye göre insan, davranışlarının sahibidir. Eylemlerin meydana
gelmesinde ise ilahi yön ve beşeri yön olmak üzere iki unsur bulunmaktadır. İlahi yön, Allah’ın insanlara istedikleri eylemleri yerine
getirmeleri için verdiği güçtür. Beşeri yön ise insanların Allah’tan aldıkları
güç ile eylemlerini gerçekleştirmeleridir. Bu sebeple insana çeşitli görev ve


Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, ahmet1995ynr@gmail.com
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sorumluluklar yüklenmiştir. Meydana gelen eylemlerin iyi veya kötü olması
insanların özgür iradelerine bırakılmıştır.
Eğitim, insanın hayatını kolaylaştırması için gerekli bir süreçtir. İnsanlar
hayatın meşakkatini ve toplumun beklentilerini sadece eğitim yolu ile
karşılayabilirler. Mâturîdî’ye göre her millete peygamber gönderilmesi
onların eğitime ve ilahi vahye muhtaç olduklarının bir göstergesidir. Yine
İmam Mâturîdî yetimler ile ilgili olarak onların hem maddi ihtiyaçlarının
karşılanması hem de eğitim almalarının sağlanması gerektiğini
vurgulamıştır. Dolayısıyla her insanın eğitim alması doğal bir insani haktır.
İnsanın diğer varlıklardan ayrılması ve eşref-i mahlukât olması için bu
manada hedefi olan bir eğitim alması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: İmam Mâturîdî, akıl, eğitim, din eğitimi.
Giriş
İslam coğrafyasında birçok düşünce akımı bulunmaktadır. Bu akımları iki
başlık altında incelemek mümkündür. İlki nakile daha çok bağlı olan Ehl-i
hadîsdir. Ehl-i hadîsin en belirgin özelliği, hadisleri mümkün olduğu kadar
yoruma tâbi tutmadan ve kıyasa başvurmadan uygulamak, aklî-edebî
ilimlerden ziyade naklî ilimlerle ilgilenmek şeklinde ifade edilebilir. Hadislere şeklen bağlı kalmayı savunan Zâhirîler’le ehl-i re’ye yakınlığı ile bilinen
Şâfiî ve Mâlikîler de ehl-i hadîs içinde kabul edilmiştir.1
Ehl-i hadîs düşünce akımında daha çok metin merkezli bir yaklaşım hâkim
olmuş, metnin dışına çıkmak dinden uzaklaşma olarak görülmüştür. Bu
düşünce akımı bugün bile İslam dünyasının büyük bir kesimi üzerinde
etkisini sürdürmektedir.
Ehl-i re’y (ehlü’r-re’y) tabiri de “re’y taraftarı kimse veya kimseler”
demektir. Ancak bu tabir, sahâbe döneminden itibaren Irak bölgesinde
Kûfe merkezli olarak teşekküle başlayan, Irak veya Kûfe ekolü olarak
anılan fıkhî faaliyetin II. (VIII.) yüzyıldan itibaren özel adı olmuştur. Fikrî
ihtilâfların ve ekolleşmenin arttığı daha sonraki dönemlerde ise yeni yeni
muhataplar ve anlamlar kazanarak devam etmiştir.2 Ehl-i Re’y düşüncesinin kurucusu Ebu Hanife’dir.
Bu düşünce akımı daha çok Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde
takipçi bulmuştur. Burada şunu belirtmekte fayda var. Ehl-i Re’y
düşüncesine sahip olmak Kur’an-ı Kerim ve Hadis karşıtlığı anlamına gelmemektedir. Aksine bu, dini metinleri daha iyi anlamak için kullanılan bir
metottur. Aklı merkeze alarak, yaşanılan coğrafyanın şartları ile toplumun
kültürel değerlerini inceleyerek bir sonuca ulaşmaktır. Buradaki incele-

Abdullah Aydınlı, “Ehl-i Hadis”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 10, İstanbul 1994,
s. 507-508.
2 M. Esat Kılıçer, “Ehl-i Rey”, TDV İslam Ansiklopedisi’, C. 10, İstanbul 1994, s.
520-524.
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meler Kur’an-ı Kerim’deki sûrelerin ve âyetlerin daha iyi anlaşılması ve
hadislerin incelenmesidir.
Ehl-i re’y düşüncesinin en büyük temsilcilerinden biri de bildirimizde
insana ilişkin görüşünü ele alacağımız İmam Mâturîdî’dir. Bildiri boyunca
onun bu konudaki görüşlerini zikretmeden önce, bilgi anlayışına yer
vereceğiz. Ardından ahlâki tutum ve irade başlıkları altında onun insan
tasavvurunu betimlemeyerek, eğitim bakımından değerlendirmeye çalışacağız.
1. Bilgi Anlayışı
İmam Mâturîdî, bilginin ne olduğu, bilginin nasıl elde edileceği, bilginin
nasıl kullanılacağı, bilginin imkânın neler olduğu hususunda çağ açmış,
kendine has bir bilgi kuramı oluşturmuştur.3 Onun bilgi anlayışının temelinde bilginin nasıl elde edileceğine dair fikirleri yer alır. Ona göre,
“bilgimizin kaynakları duyular, akıl ve haber olmak üzere üç kısma
ayrılmaktadır.”4 Bilginin kaynağına inmede ve kullanmada bu öğelerin herhangi birinden vazgeçmemiz mümkün değildir.
Her insan farkında olmasa bile gündelik hayatta bilgiyi elde ederken bu
kaynaklara dayanmaktadır. Duyular, kişinin çevresi hakkında veri elde
etmesini sağlamaktadır. Kulağın, gözün, dilin farklı görevleri bulunmakla
birlikte bu organlar birbirlerinin görevlerini yerine getiremezler. Organlardan birinin eksikliği bilginin elde edilmesinde problem ortaya
çıkarmaktadır. Duyuları sağlıklı olan bir kişinin doğru bilgiyi elde etmesi
daha kolay olacaktır.
Mâturîdî’nin düşünce sistemine göre haber, içeriğinde yanlış olması
muhtemel veya yalan barından bilgi kaynağı demektir. Buradan hareketle
bir bilgi elde edildiği zaman bu konu ile ilgili sonuca ulaşana kadar beklenilmesi gerekmektedir.5 Buradan anladığımız üzere haberden maksat sadece Kur’an-ı Kerim ve hadis metinleri değildir.
İmam Mâturîdî haberleri üç başlık altında değerlendirmektedir. Bunlar,
Resulün haberi, Resulden gelen haber ve Genel Haberlerdir. Resulün
haberinden kasıt vahiydir. Peygamberler, Allah tarafından gönderildiği için
ve vahiy Allah (c.c) tarafından muhafaza edildiğinden bu haber kaynağı
kesin bilgi sağlamaktadır. Resulden gelen haberler ise Mütevatir Haber ve
Ahad Haber olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel Haberler ise edebiyat,
şiir, sanat, coğrafya, kültür ve bilim ile ilgili konuları barındırır.
Bilginin elde edilme sürecinde duyular ve haberden sonra gelen unsur
akıldır. Akıl bilginin elde edilmesi ve bilginin işlenmesi sürecinde en önemli
yapı taşıdır. İmam Mâturîdî’nin düşünce dünyası ele alındığında onun
düşüncesinin merkezinde aklı görmekteyiz. Kişi sadece akıl sayesinde günSönmez Kutlu, İmam Maturidi ve Maturidilik, Otto Yay., Ankara 2011, s. 39.
Maturidi, Kitabü’t- Tevhid, çev. Bekir Topaloğlu, İsam Yay., Ankara 2005, s. 9.
5 Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, s. 288.
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delik bilgi, dini bilgi ve ahlâkî bilgiyi elde edebilir. Ayrıca diğer bilgi kaynaklarından olan duyu ve haber sadece akıl ile bilgi kaynağı hüviyetine sahip
olabilirler. Bu açıdan akıl, Mâturîdî’nin sadece bilgi sisteminin değil, bütün
düşünce sisteminin can damarı durumundadır.6 Mâturîdî’ye göre haber ve
duyular sayesinde zihnin elde ettiği verileri işleme ve analiz görevi akla
aittir.
Düşünce sisteminde akıl merkezde olabilir fakat yine akıl, kendisine kaynak
veya veri temin edilmesi için duyu organlarına ihtiyaç duymaktadır.
Nitekim Mâturîdî’ye göre, aklın etrafındaki dünyayı anlayabilmesi için,
öncelikle nesneler ile temas kurması gerekmektedir. Nesneler ile akıl
arasındaki ilişkiyi de kişi sadece duyu organlarıyla kurabilir. Buradan
anlaşılacağı üzere gaybi konular ile ilgili duyu verileri kişiyi çaresiz
bırakmaktadır. Gaybi konularda ise Resulün Haberine güvenmek
durumundayız. Vahiy bilgisi şüphe taşımayan açık-seçik bir bilgidir.
Dünyevi bilgiler gibi işlenmesi söz konu değildir.
Bu şekilde aklın önemine işaret eden Mâturîdî’ye göre, akıl yürütmeyi kabul
etmeyen birinin elinde onu reddetmek için yine akıl yürütmeyi
kullanmaktan başka çare yoktur. Bu da akıl yürütmenin önemini ortaya
koymaktadır. Çünkü aklı dolayısıyla akıl yürütmeyi inkâr etmenin yolu,
Mâturîdî’ye göre, yine aklın kendisidir.7
2. Ahlâkî Tutum
Ahlâkın söz konusu olduğu yerde mutlaka insan vardır. Bu insan, iyi ile
kötüyü ayırt edebilecek zihin olgunluğuna erişmiş bir insandır. Ama ahlâkî
davranışın bir de sosyal yönü bulunmaktadır. İnsanlar bir arada, yan yana
yaşamasalardı ahlâktan da söz edemezdik; çünkü ahlâk insanlar arasındaki
ilişkileri düzenlemek için konmuş kaidelerin bir bütünüdür.8 Ayrıca ahlâkî
durumu inceleyebilmek için önce akli düşünce melekesini ele almamız
gerekmektedir. İnsan akli düşünce yeteneği ve özgür iradesi ile vahye karşı
sorumlu tutulmuştur. Bu durum ahlâk ile sorumluluk arasındaki ilişkiyi
açığa çıkarmaktadır. Yine bir bireyin ahlâklı olup olmamasının ön koşulu
da akıldır. Zihinsel faaliyetleri kısıtlı olan birey, ilahi vahiyden sorumlu
tutulamayacağı gibi davranışlarında ahlâkîlik de aranmamaktadır. Buradan
hareketle kişinin davranışlarını yapabilir hâle gelmesi için öncelikle sağlıklı
bir beden ve aklî meleke gerekmektedir. Birey kendi davranışlarına karar
verdikten sonra bunlar, yaşadığı toplumun normlarına göre ahlâkî bir
değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu açıdan birey, kendisi için neyin iyi,
neyin kötü, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu araştırıp, yaşamın gerçek
değerinin ne olduğunu anlayarak ahlâkî bir hayatı nasıl sürdüreceğini
bilmekle mükelleftir.
Hanifi Özcan, Maturidi’de Bilgi Problemi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Vakfı Yay., İstanbul 1993, s. 70.
7 Maturidi, Kitabü’t- Tevhid, s. 14.
8 Erol Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, Ötüken Yayınları, İstanbul 1997,
s. 12.
6

18

Mâturîdî, Farâbî’nin “temyiz kabiliyeti” anlayışından etkilenmiştir.
Bilindiği üzere, Fârâbî’ye göre kişi, sahip olduğu temyiz kabiliyetine dayalı
olarak övülür ya da yerilir. Yani insan ayırt etmesi kötü olduğunda
kınanmış, iyi olduğunda ise övülmüştür.9 Böylelikle eylem ve sorumluluklarda ayırt etme yeteneğinin önemi açıkça vurgulanmıştır. Buradan
hareketle bireyin davranışlarını iyi veya kötü olarak nitelendirebilmek için
doğru bilgiyi elde etmek önemlidir.
Birey içinde yaşadığı toplumun ve kültürün bir parçasıdır. Ahlâkî nitelikler
içinde bulunulan çağın gereklerine ve örflerine uygun eylemler olarak
değerlendirildiği gibi, ahlâkî normlar da kişinin içinde yaşadığı kültürden
etkilenmektedir.
Burada şunu vurgulamakta fayda var. Ahlâkî davranışın sorgulanması ve
geçerliliğin sağlanması görevi akla aittir. Fakat insan çoğunlukla nefsine ve
arzularına esir olabilmektedir. Ahlâkî davranışlar söz konusu olduğunda
insan, bu denli bağımlılıktan uzak ve objektif olmak durumundadır.
3. İrade Anlayışı
Sözlükte “istemek, dilemek” anlamına gelen irâde, terim olarak “nefsin
yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi, bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi,
ona yönelmesi” veya “canlıyı, kendisinden değişik mahiyetteki fiillerin
doğmasını sağlayacak bir duruma getiren nitelik” yahut “bir fayda elde
etme inancının ardından doğan eğilim” gibi değişik şekillerde tanımlanmıştır.10 Bu tanımlardan hareketle iradenin kişiye kendi eylemlerini
seçme hakkı verdiğini söyleyebiliriz. İnsanın bu şekilde kendi eylemlerini
seçme özgürlüğüne sahip olması, onun dinen sorumlu tutulmasını da
anlamlı kılmaktadır. Eğer böyle olmasaydı dinî öğretide yer alan mükâfat,
ceza gibi hususları temellendirmek zor olurdu.
İmam Mâturîdî’ye göre de insan, davranışlarının sahibidir. Bu husus akıl
ve Kur’an-ı Kerim âyetleriyle sabittir. Bu sebeple Allah, insanlara çeşitli
sorumluluklar yüklemiş, onları imtihana tabi tutmuş ve bu imtihanın
sonucunda ödül ya da cezanın olacağını belirtmiştir.
“Eğer Allah dileseydi o elçilerin ardından yaşayan milletler kendilerine açık deliller
geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat farklı görüşlere ayrıldılar, kimi
iman etti, kimi de inkâr yolunu tuttu. Şayet Allah dileseydi birbirleriyle
savaşmazlardı. Ne var ki Allah dilediğini mutlaka yerine getirir.”11 İmam
Mâturîdî’ye göre, “Allah dileseydi birbirleriyle savaşmazlardı” demek ilahi
iradenin içinde fiilin de bulunduğu anlamına gelir.12 Yani insan davranışlarını seçer ve özgür iradesi ile meydana getirir Allah insana davranışını
Sami Şekeroğlu, “Mâturîdî Ahlak’ında ‘Erdem’ Fikri”, Milel ve Nihal, 7(2), s. 173189.
10 Ragıp el-İsfehani, Müfredât, nşr. M.Seyyid Kilani, Kahire 1961; S. Şerif Cürcani,
Kitabü’t-Ta’rifat, İstanbul 1327.
11 Bakara 2/253
12 Maturidi, Te’vilatül Kur’an, çev. Bekir Topaloğlu, Ankara 2015, C. 2, s. 174.
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yapabilme yeteneği vermiştir. Meydana gelen davranışın iyi veya kötü
olması kişinin kendi tercihi sonucudur.
Buradan hareketle eylemlerinde özgür olan insanın doğruya yönelmesinde
din eğitiminin olumlu bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim dini
inancın beslediği sorumluluk duygusu beraberinde insana yapıpettiklerinin sonucunu düşünme bilinci de kazandırır. Bu bilinç ve
farkındalığı geliştirmek de din eğitiminin temelinde yer alan insan anlayışıyla yakından ilişkilidir. Zira grup mensubiyeti ve menfaati doğrultusunda nesneleştirilen insanın özne olma durumunu yitirdiği de bir
vakıadır. 15 Temmuz darbe kalkışması bunun somut bir örneğidir.
4. Eğitime Bakış Açısı
Eğitim, dar manada insan davranışlarında istenilen bir değişiklik meydana
getirmek veya davranışı şekillendirmek demektir. Kur’ân’da “Her insan
sahip olduğu şekle göre hareket eder.” mealindeki âyette geçen “şâkile” kavramı
da bu anlamda dikkat çekicidir ve çevre etkileriyle şekillenen karaktere
vurgu yapmaktadır.13 İçinde yaşadığı toplum insan üzerinde müessirdir.
Toplum olarak ifade bulan bu çevre etkileri, bireyin gelişimini engelleyici
mahiyette olmamalıdır.
İmam Mâturîdî’ye göre akıl Allah tarafından verilmiş en önemli nimettir.
Akıl ile beraber bilgi elde etme kabiliyeti (kesbî) Allah tarafından insanlara
bahşedilmiş ve bu şekilde bilgi insanlar arasında yayılma imkânı bulmuştur.
“Allah, Ademe bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterdi ve iddianızda
haklı iseniz şunların isimlerini bana bildirin dedi.”14 “(Rahman) insana meramını
ifade etmeyi öğretti”15 mealindeki âyetler bunun örneklerini teşkil eder. Ayrıca
“Biz (Muhammed’e) şiir öğretmedik, zaten bu kendisi için gerekli de değildi”16
âyetinde de bilgi vasıtalarına ihtiyaç duymayan öğretim şekli (vehbî) ifade
bulmaktadır.17
Eğitim insan hayatı için vazgeçilmezdir. Zira eğitim konusunda eksik
kalmış kişiler kendileri için yararlı ve pratik olan bir hayat sürmekte
zorlanabilirler. Doğru eğitimin hayatı kolaylaştırdığı ve hayatın zorlukları
ile baş etmede en büyük yardımcı olduğu aşikârdır.
İmam Mâturîdî, “Dünya ve âhiret hakkında (düşünesiniz diye Allah size âyetlerini
böyle açıklıyor). Sana yetimleri de soruyorlar. De ki: Onların durumlarını iyileştirmek
hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah
düzelten ile bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki
Allah izzet ve hikmet sahibidir.”18 âyetini açıklarken, yetime bakmakla
Selahattin Parladır, “Din Eğitiminde Hedefler”, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.
IX, İzmir 1995, s. 79.
14 Bakara 2/31
15 Rahman 55/4
16 Yasin 36/69
17 Maturidi, Te’vilatül Kur’an, C. 1, s. 109.
18 Bakara 1/220
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yükümlü olan bir kişinin onun eğitiminde kendi çocuğunu eğittiği gibi
hassas davranmasının ve insanlar arasına karışmadan önce ona güzel ahlakı
öğretmenin gerekli olduğunu söyler.19
Buradan hareketle İmam Mâturîdî’nin toplumdaki tüm bireyler için eğitimi
zorunlu olarak gördüğünü ve eğitimin huzurlu, güvenli bir toplum için
elzem olduğunu dile getirdiğini söyleyebiliriz.
İmam Mâturîdî, “İnsan, Rabbine karşı pek nankördür.”20 âyetinde insanın
önemli zaaflarından biri olarak nankörlükten bahsedildiğini, bunun da
nimetlere karşı şükürsüzlük olarak belirginleştiğini dile getirmektedir. Şöyle
ki insan devamlı olarak başına gelen musibetleri, ömründe karşılaştığı
sıkıntıları anlatır durur. Buna mukabil Allah’ın kendisine lütuf ve ihsanda
bulunduğu nimetlerin tümünü unutur ve onların bir göz açıp kapayıncaya
kadar zamanda bile kendisinden ayrılmayacağını sanır. Ancak mümin olan
kişi, üzerinde yaratılmış olduğu bu tabiattan ve diğer doğal yatkınlıklardan
kendisini uzaklaştırmak için, tıpkı vahşi hayvanların insandan kaçıp
uzaklaştığı gibi, çaba sarf eder. Öyle ki vahşi hayvanlar alıştırma ve eğitimle
bu vahşilikten kurtulup evcilleşirler, insanın yanında kalma ve çağrıldığında
cevap verme özelliğini kazanırlar.21 Bu benzetmeden de anlaşılacağı üzere
insan eğitimle diğer varlıklardan ayrılarak yeryüzünün halifesi konumuna
gelir.
Sonuç
Eğitimin insanlara bir anlam kazandırması, onları “anlamlı yetişkin”
kılması da gerekir.22 Buradaki “anlam”dan maksat insanların kendilerini
bilişsel-duyuşsal-psikomotor açısından geliştirmeleridir. Zira eğitim
yoluyla insanların anlam dünyaları şekillendirilir, dünya görüşleri
temellendirilir. Bu açıdan eğitimin niteliği son derece önemlidir. Bunu
başaramayan insanlar sıradanlaşırlar ki bu, medeniyet inşa etmenin önündeki en büyük engeldir.
Eğitimin uygulanabilmesi için hedeflerin belirlenmesi zorunluluk
taşımaktadır. Hedefi ve ölçütü olmayan bir eğitimden söz edilemez. Eğitim
sadece teorik boyutta kalan ve bilgilerin ezberlenmesi ile gerçekleşmez.
Zira eğitim insanlarda değişiklik meydana getirme sürecidir. İnsanların
kendilerini gerçekleştirip toplumda yer edinebilmeleri için eğitim almaları
gerekmektedir.
İnsan akıl ve bilgi sayesinde ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda kendisi için
uygun eğitimi tercih edebilir. İmam Mâturîdî de İslam düşünce dünyasında
kaynaklık etmesi bakımından akıl ve bilginin önemini hatırlatmakla

Maturidi, Te’vilatül Kur’an, C. 2, s. 40.
Adiyat 100/6
21 Maturidi, Te’vilatül Kur’an, C. 17, s. 323.
22 Bülent Çelikel, “Anlamlı Yetişkin Olarak Vaiz,” Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu II,
DİB Yay., Ankara 2013, s. 561.
19
20
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kalmamış, eğitim süreçlerinde veya toplumsal hayatlarında insanların
eleştirel düşünmeyi merkeze almaları gerektiği hususuna da yer vermiştir.23
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PSİKOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN AHİLİK:
ENDÜSTRİYEL VE ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİNİN
GELİŞİMİNDE AHİLİK TEŞKİLATI
Deniz ŞENCAN
Öz
Bu çalışmanın amacı, ahiler ile endüstri ve örgüt psikologlarının görev
tanımlarının karşılaştırmalı incelemesini yapmak ve buna bağlı olarak
benzerlikleri ile farklılıklarını tespit ederek anlaşılır bir benzerlikler &
farklılıklar tablosu oluşturmaktır. Bu sebepten dolayı sırasıyla önce Ahilik
teşkilatına değinilmiş, sonrasında ise Endüstri ve Örgütsel Psikoloji
hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ancak Ahi teşkilatının tarihi ve
özelliklerine geçmeden evvel herkesin bildiği üzere Türk-İslâm
tarihinin önemli şahsiyetlerinden olan Ahi Evran’ın hayatı çeşitli kilit
noktalarıyla birlikte aktarılmıştır. Ardından 13. yüzyılın başında Ahi Evran
tarafından fütüvvet anlayışının benimsenmesiyle kurulan Ahi teşkilatının
tarihinden bahsedilmiş ve teşkilat bünyesinde toplanmış olan ahilerin
görevlerinin detaylı olarak incelenerek incelenmesi sonucu ulaşılan veriler
(görevler) listelenmiştir. Ahilik ile ilgili kısmın bitmesiyle beraber modern
psikolojinin bir alt dalı olan, tarihi I. Dünya Savaşı yıllarına dayanan
endüstriyel ve örgütsel psikolojinin -Ahilik teşkilatına nazaran daha kısa
olan- tarihi anlatılmış, endüstri ve örgüt psikologlarının görevlerinin detaylı
olarak incelenmesi sonucu Ahilerde olduğu gibi ulaşılan verilerle (görevler)
yine listelemeye gidilmiştir. Yapılan bu çalışma betimsel tarama modelinde
nitel bir araştırmadır ve veriler doküman incelemesi yönteminin aşamaları
izlenerek büyük bir titizlikle toplanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda
tarama neticesinde ulaşılan ahiler ile endüstri ve örgüt psikologlarının
görevleri karşılıklı olarak sıralanmıştır. Sıralanan görevler, ilgili özelliklerle
eşleştirilerek karşılaştırmanın net anlaşılacağı şekilde bir tablo haline
getirilmiş, sonucunda benzerlikler & farklılıklar tablosu elde edilmiştir ve
bu sayede çalışmanın amacı gerçekleştirilmiş olmuştur. Amaca yönelik
oluşturulan bu karşılaştırma tablosunda sıralanan maddeler ışığında da
şunu söyleyebiliriz ki Ahi teşkilatı bünyesinde bulunan ahiler, yaklaşık 7
yüzyıl önce doğmuş olmasına rağmen, tarihi aslında oldukça yeni
sayılabilecek endüstri ve örgüt psikologlarının görevlerini tamamen aynı
olmamakla birlikte 13. Yüzyılda “fütüvvet” anlayışıyla büyük oranda yerine
getirmişlerdir. Bunun yanı sıra yıllarca ayakta kalabilmişler ve günümüzde
de hala kendilerinden söz ettirebilmeyi başarmışlardır. Şunu söyleyebiliriz
ki böylesine köklü bir tarihe sahipken ve psikoloji bilimi gün geçtikçe
kendine yenilikler katarken tarih ile interaktif olarak ilerletilebilir,
ilerletilmelidir. Böyle bir interaktiflik ve karşılıklı incelemeler birbirinden
önemli olan iki kapsamlı alanın da kesinlikle faydasına olacaktır. Araştırma
sonucunda, modern psikolojide endüstri ve örgüt psikolojisinin daha


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
Psikoloji (İngilizce) Bölümü Lisans Öğrencisi, deniz.sncn@gmail.com
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ileriye taşınabilmesinde kendi tarihimizden ilham alabileceğimiz bir Ahilik
teşkilatı olduğunu söyleyebiliriz. Görüldüğü üzere yüzyıllar önce kurulan
Ahilik teşkilatının psikoloji perspektifinden incelenmiş olması bu ilhama endüstri ve örgüt psikolojisi henüz ortada yokken- 13. yüzyıldan beri sahip
olduğumuzu söylemek mümkün. Dolayısıyla incelemelerin, anlatılanların
doğrultusunda; psikoloji bakış açısının tarihteki önemine vurgu yapabilir,
bu duruma spesifik bir örnek olarak Ahilik teşkilatıyla ilgili çalışmalarda
endüstri ve örgüt psikolojisi perspektifindeki bu araştırmayı sunabiliriz.
Son olarak, bu kez psikolojiye tarih penceresinden bakarak endüstriyel ve
örgütsel psikolojinin hem ulusal hem de uluslararası gelişiminde Ahilik
teşkilatının yol gösterici olabileceği rahatlıkla önerebiliriz.
Anahtar kelimeler: Ahi Evran, Ahilik Teşkilatı, Fütüvvet, Endüstriyel ve
Örgütsel Psikoloji
1. Ahi Evran
“Asıl adı Şeyh Nasîrüddin Mahmud Ahî Evran b. Abbas olup Ahî Evran (Evren)
adıyla tanınır. Tarihî bir hüviyete sahip bulunmasına rağmen gerçek kişiliği menkıbeler
içinde kaybolmuştur. “gök, kâinat" ve “yılan, ejderha" anlamlarına gelen Evran ismi,
efsanevi kişiliğinin bir işareti sayılabilir.”24
Birçok alanda adından söz ettirmiş ilim ve irfan sahibi Ahi Evran, 1171
yılında Azerbaycan’ının Hoy kasabasında doğmuştur. Hayatının ilerleyen
dönemlerinde Evhadü’d-Din ile tanışmış onunla bağlarını koparmamaya
özen göstermiştir. Daha sonra birlikte Kayseri’ye gelmişlerdir. Gelişlerinden kısa bir zaman sonra da Ahi Evran burada Ahilik teşkilatını kurmuştur.
Fakir bir ailenin çocuğu olan Ahi Evran önce bir demircinin yanında çalışmaya
başlamıştı. Daha sonra debbağlık (deri işlemeciliği) sanatına girerek bu meslekte
müstesna bir kabiliyeti olduğunu göstermiş, çalışkanlığı ve kabiliyeti sayesinde iki yılda
kalfalığa geçmiştir. Ahilik konusunda ise kendisine Ahi Mahmud ders vermiştir.25
Ahi Evran usta olmasının ardından teşkilatta Ahî Şeyhi olarak görev almış,
sonrasında gayretleriyle “Ahî Babalık” a yükselmiştir. Bu süreçte toplum
tarafından Anadolu’daki bütün sanatların piri olarak kabul edilmiş,
tüketiciyi her zaman önemsemiştir. Bu sebepten her fırsat bulduğunda
esnafları ziyaret ederek onları denetlemiştir. Hatta literatüre “Pabucu dama
atılmak ” deyimini de Ahi Evran kazandırmıştır.
Tarihe büyük bir miras bırakan Ahi Evran, 1329’da 93 yaşında ölmüştür
ve kabri Kırşehir’dedir.

İlhan Şahin, “Ahî Evran”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), C. 1,
İstanbul 1988, s. 529.
25 Yusuf Ekinci, Ahilik, Ecdad Yayım Pazarlama, Ankara 1989, s. 24.
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1.1 Fütüvvet ve Ahilik Teşkilatı
Fütüvvetin tanımını vermeden önce nereden geldiğini görmek gerekirse:
““Feta” Arapçada genç, delikanlı, köle, hizmetçi, cömert gibi manalar taşır. Çoğulu
“fityan” ve “fitye”dir. Bu kökten gelen “Fütüvvet” ise, sözlükte kerem, mürüvvet,
cömertlik, gençlik anlamlarına gelmektedir.”26 Fuad Köprülü de Osmanlı
İmparatorluğunun Kuruluşu kitabında Massignon'un fütüvveti “chevalerie
insurrectionelle, héroisme hors lois (ayaklanma şövalyeliği, kanunların
dışında kahramanlık)” şeklinde tarif ettiğini yazmıştır. Ardından bunu
onaylayarak şunları eklemiştir: “Tasavvuf tarikatlerinde, bu tabir pek tabii olarak
bundan daha farklı bir manevi mânâ almıştır; lâkin bu bahsettiğimiz içtimai sınıfın
ahlaki prensibi olarak fütüvvet, yani yiğitliğin başlıca mânâsı budur.”27 Bu ideolojiyi
benimseyenler Fütüvvet Teşkilatı yapısı altında örgütlenmişlerdir ve
teşkilatın esaslarını Fütüvvet-nameler belirlemiştir. Ayrıca Fütüvvetnameler aynı zamanda Ahilik teşkilatının esaslarının da yazılı kaynağı
olmuştur.
Anadolu’da İslamiyet’in yeni doğduğu sancılı dönemde, Ahi Evran Şeyh
Nasirü’d-din Mahmud gibi bilge kişilerin rehberliğinde Fütüvvet
Teşkilatı’nın yapısı içinde Ahilik denilen ayrı bir örgüt baş göstermiştir. Bu
durumu Haşim Şahin’in şu sözleriyle desteklemek de mümkündür:
“Yüzyıllar boyunca İslam-Türk toplumunda sosyal dayanışmanın, birlik ve
beraberliğin, iktisadî kalkınmanın, siyasî istikrarın en önemli unsurlarından birisi
olarak kabul edilen ahilik teşkilatının kökeni, İslam toplumunda hicretin ikinci
yüzyılından beri bilinen fütüvvet birliklerinin bir araya gelmesiyle kurulmuş olan
fütüvvet teşkilatına dayanır.”28
“Yalnız burada Neşet Çağatay’ın vurguladığı şu noktaya dikkat edilmelidir:
Anadolu ahiliği ilk sıralarda, özellikle XIII. yüzyıl başında Selçuklular döneminde
İslam dünyasında ün salmış fütüvvetçiliğin Anadolu’daki bir uzantısı sanılmışsa da
fütüvvetçilikle bazı benzerlikler göstermesine rağmen temelde ahilik, Türk
konukseverliğinin, yardımseverliğinin sanat ve meslekle özleşmiş bir ürünüdür.”29
Ahi, Türk Dil Kurumu (TDK)30 sözlüğünde “cömert, kardeş ve Ahilik
ocağından olan kimse” olarak aktarılmış, Ahilik ise “cömertlik” ve “Kökleri eski
Türk törelerine dayanan ve Anadolu'da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı,
çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak.” olarak tanımlanmıştır.

Mehmet Demirci, “Ahilikteki Fütüvvet Ahlakı”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü
Sempozyumu Bildirileri, C. I, Ankara 1966, s. 44.
27 Mehmet Fuat Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, ALFA Tarih, Ankara
2016, s. 138.
28 Haşim Şahin, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Dini Zümreler (1299-1402,
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, (Yayımlanmış Doktora
Tezi). İstanbul 2007, s. 175.
29 Neşet Çağatay, Ahilik Nedir. Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları,
Ankara 1990, s. 21.
30 “Ahi”, https://sozluk.gov.tr/, 23.03.2021 sa. 22:40.
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Dolayısıyla cömertlik başta olmak üzere bu gibi özelliklere sahip olan genç
kesim Ahilik teşkilatının esas unsurları olmuştur.
Ahilik teşkilatı, Ahi Evran’ın 1205’te Anadolu’ya gelişinden kısa bir süre
sonra Selçuklu döneminde kurulmuştur. İlk olarak Kayseri’de kurulan bu
teşkilatın doğuşunda Moğol istilaları tetikleyici olmuştur. Teşkilat, esnaf ve
halkın karşılıklı huzur içinde olmasını sağlamaya yönelik politikalar izlemiş,
oldukça geniş bir alanda etkili olmuştur.
Ekinci, Ahilik teşkilatının öncelikli amacını “Toplumun bütün fert ve kurumları
arasında iyi münasebetleri kurarak herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak”
(Ekinci, age, s. 29) şeklinde ifade etmiştir. Bu gaye etrafında toplanan “Ahi
birlikleri başlangıçta debbağ, saraç ve kunduracıları kapsayan bir teşkilat olarak
ortaya çıkmış, gelişerek bütün esnafı ve üye olmak isteyenleri bünyesinde toplayan çok
yönlü sosyal bir kuruluş haline gelmiştir.”31
Toplumun büyük kısmını teşkilata dâhil ederek büyüyen ahilerin
sorumlulukları giderek artmıştır. Artan sorumluluklarla birlikte iş bölümü
ve teşkilat üyelerinin her bireyi kontrol etmesi güçleşmiştir fakat bu durum
teşkilatlanma sayesinde kolayca aşılmıştır. Ahilerin teşkilatlanma yapısı
yukarıdan aşağıya doğru şöyle gösterilebilir:
Tablo 1.: Ahilik Teşkilat Yapısı32

Ahî Şeyhi

:

Kırşehir Ahî Evran Tekkesi Şeyhi

Ahî Baba

:

Her ildeki bütün ahîlerin babası

Ahî

:

İldeki her bir zanaat şubesinin başı

Yiğitbaşı

:

Server, Ahi’nin yardımcısı ve esnaf arasındaki
düzeni sağlayan kişi

Bunun yanı sıra Hüseyin Arslan aynı çalışmasında farklı bir kaynaktan
(Akt. Arslan, agb, s. 255) aldığı, Ahî Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Demir tarafından hazırlanmış olan
aşağıdaki tabloya yer vermiştir. Bu tablo incelendiğinde Ahî Birliklerinde
Yönetim, Organizasyon ve Görev Dağılımının nasıl yapılandığı görülür:
Tablo 2.: Ahî Birliklerinde Yönetim, Organizasyon ve Görev Dağılımı33
Ahi Baba

:

Kethüda, Ombudsman, Yönetim Kurulu Başkanı

Yiğitbaşı

:

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ustabaşı ve İşçibaşı :

Kalite Güvence ve Üretim Sorumlusu

Hakem Heyeti

Ehl-i Sına’a veya ehl-i Hibre. Tüketici Haklarını
Koruma, Müşteri Şikâyet Masası ve Ahi birliklerinin

:

Orhan Poyraz, “Ahi Örgütleri”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu
Bildirileri, Ankara 1996, s. 141.
32 Hüseyin Arslan, Ahilik Teşkilatı’nın Sosyo-İktisadi Yapısı ve Örneklik
Değeri. Akademik Bakış Dergisi, (49), İzmir 2015, s. 255.
33 Arslan, agm, s. 255.
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yönetim kurulu üyeleri. Bu son ikisi Yiğitbaşı’na bağlı
çalışır.
Yolatası

:

Usta

:

Kalfa

:

Çırak

:

Yamak

:

Ustalık yolunda yetişen kalfaların iş dışı eğitiminden
sorumlu kıdemli ustalar.

Tarihte ciddi ölçüde yeri olan Ahi teşkilatının görevleri, araştırmanın
konusu kapsamında basitçe şu şekilde sıralanabilir:















Dükkân açabilme yetkisine karar verme,
Esnaf ahlakına uymak,
Esnaf (çalışanlar) arasındaki düzeni sağlamak,
Esnaf haklarını korumak,
Hak, hukuk ve hakkaniyete önem vermek,
İnsanların işlerini içten ve güler yüzle yapmak,
İş bölümü ve iş birliğini yönetmek,
Kişiye uygun mesleği seçmek,
Kişiye mesleki eğitim vermek,
Kurallara ve teşkilata bağlı kalmak,
Maaş planlaması yapmak,
Müşterilerin sorunlarıyla ilgilenmek,
Üretilen ürünlerin denetimini yapmak,
Ürün fiyatını belirlemektir.

2. Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji
Endüstriyel ve örgütsel psikolojinin doğuşu I. Dünya Savaşı yıllarına
dayanmaktadır. ABD askerlerinin savaş döneminde orduya neye göre
seçileceği, iş bölümünün nasıl gerçekleştirileceği ve yapılan işlerdeki başarı
oranının yeterli olup olmadığı gibi konularda çeşitli problemler ortaya
çıkmıştır. Bu sebeple ABD ordusu Amerika Psikoloji Derneği’nin (APA)
konuya dâhil olmasını ve onlardan bu problemlere çözüm üretmelerini
istemiştir. APA’nın müdahalesiyle ordudaki askerlere önce -Alfred Binet
ve çalışma arkadaşı Theodore Simon tarafından hazırlanan34 Binet zekâ
testi uygulanmıştır. Fakat bu test, bir grubun zekâ özelliklerini saptamakta

“Stanford Binet Zeka Testi Tarihçesi”, https://klinikpsikoloji.com.tr/stanfordbinet-zeka-testi/, 28.03.2021 sa. 02:25 .
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yetersiz kalmıştır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için de Ordu Alfa (Army
Alpha) ve Ordu Beta (Army Beta) adında iki yeni test geliştirilmiştir.35
“İkinci Dünya Savaşı’nda da yoğun bir şekilde kullanılan uçakların, pilotların
kapasitesine uygun biçimde tasarlanması, bu alandaki çalışmaların gelişmesinde rol
oynamıştır ve dolayısıyla, yetenek ve kişilik testlerinin doğuşu söz konusu olmuştur.”36
“Savaş sırasında, Scott tarafından geliştirilen Personel sınıflandırma ve Değerlendirme
Yöntemi, Personel Sınıflandırma Komisyonu tarafından subayları değerlendirmek ve
özel durumlarda görevlendirmek amacıyla kullanılmış ve bu çalışma yine çok başarılı
bulunmuş, ordu tarafından üstün hizmet madalyası ile ödüllendirilmiştir.”37
20. yüzyılın ilk çeyreğinde endüstriyel ve örgütsel psikolojinin kapsama
alanı yalnızca personel ve personele uygun iş seçimiyle sınırlı kalmıştır. Bu
durum 1927’de Hawthrone fabrikasında Western Elektrik Şirketinin
yaptığı bir araştırmayla değişmiş ve disiplinin içeriği genişlemiştir. Sadece
fiziksel çalışma ortamının incelenmesini içeren bu araştırma, bittikten
sonra sonuçlarıyla başta psikologlar olmak üzere herkesi şaşırtmıştır. Elde
edilen verilere göre çalışma ortamında sosyal ve psikolojik koşulların
fiziksel koşullardan daha etkili olduğu görülmüştür. Bunun üzerine
psikologlar iş yerindeki gruplaşmaları, çalışan ve yönetenlerin
davranışlarını, iş yeri yönetimiyle çalışanlar arasındaki komünikasyonu ve
bunun yanı sıra memnuniyet ve istihsal konularını incelemeye yönelmiştir.
Daha sonraki dönemde Hawthrone fabrikasındaki araştırma sonuçları baz
alınarak; çalışma ortamının bu yönleri, çalışmanın yapıldığı ortamın sosyal
psikolojik iklimini oluşturduğu için çok önemsenmiştir.38
Bu değişikliklerin ardından psikoloji alanında belli bir yer edinen endüstri
ve örgüt psikologlarının görevleri şöyle sıralanabilir:

Çalışanları denetlemek ve çalışanların motivasyonlarını arttırıcı
ortamlar oluşturmak,

Çalışan haklarını korumak,

Çalışanların işlerine ve çalıştıkları kuruma bağlılıklarını inceleyip
sorun varsa bunlara çözüm önerileri sunmak,

Çalışanlarla yönetim arasındaki ilişkileri incelemek,

Doğru insanla doğru işi eşleştirmek,

Eğitmenlik yapabilmek (şirketler, üniversiteler),
Burcu Kümbül Güder, Geçmişten Günümüze Çalışma Psikolojisi,
KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, İzmir 2015, s. 14.
36 Burcu Kümbül Güder, Geçmişten Günümüze Çalışma Psikolojisi,
KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, İzmir 2015, s. 14.
37 Selahattin Öğülmüş, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Ders Notları, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Ankara
2016, s. 2.
38 Duane P. Schultz ve Sydney Ellen Schultz. Modern Psikoloji Tarihi, çev. Yasemin
Aslay, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2001, s. 355.
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İş ettiğine uygun davranmak,

İş ortamını kültür ve kültürel değişimler çerçevesinde
oluşturmak,

Kurumdaki verimin artması için gerekenleri yerine getirmek ve
geliştirmek,

Personel seçimi yapmak,

Reklamcılık,

Şirket tarafından oluşturulan çalışma planı ve stratejilerinin
personele uyup uymadığını denetlemek,

Ücret (maaş) planlamasını yapmaktır.
3. Amaç
Bu çalışmanın amacı; 13. yüzyılda Ahi Evran'ın fütüvvet anlayışıyla
kurduğu Ahilik Teşkilatı ile tarihi I. Dünya Savaşı yıllarına dayanan
endüstriyel ve örgütsel psikolojiyi karşılaştırarak incelemek, ahiler ile
endüstri ve örgüt psikologlarının görevlerinin benzerlik ve farklılıklarını
tespit etmektir. Yapılan literatür taraması sonucunda Ahilik teşkilatıyla ilgili
çalışmalarda psikoloji biliminin eksikliği bu araştırmaya önem atfetmiştir.
4. Yöntem
Ahi Evran’ın kurucusu olduğu Ahilik teşkilatına tabii ahilerin görevleri ile
endüstri ve örgüt psikologlarının görevlerinin karşılaştırılarak
incelenmesini amaçlayan bu çalışma, betimsel tarama modelinde nitel bir
araştırmadır. Çalışmada verilerin toplanması, doküman incelemesi yönteminin aşamaları izlenerek yapılmıştır.
Sonuç ve Tartışma
Ahilik teşkilatını konu alan akademik düzeyde birçok çalışma mevcuttur.
Ancak günümüz iş dünyası, bu teşkilatın esaslarını uygulamak yerine;
verimliliğin artırılması, doğru insanla doğru işi eşleştirmek, personel seçimi
ve ücret planlaması yapmak gibi birçok konuda devreye endüstri ve örgüt
psikologlarını sokmuştur. Tabii ki endüstri ve örgüt psikologlarının
sağladığı faydaları göz ardı etmek mümkün değildir. Fakat endüstri ve
örgüt psikolojisinin sahip olduğu psikolojik perspektif ile bu disipline
nazaran daha köklü ve yüzyıllarca etkili olmuş Ahilik teşkilatının alana
uygun işlevlerinin sentezlenmesi, günümüz endüstri ve örgüt psikolojisini
sahada daha yetkin kılacaktır. Bu bağlamda yapılan araştırmada elde edilen
verilere dayanılarak ahiler ile endüstri ve örgüt psikologlarının görevleri
listelenip aşağıda görülen benzerlikler/farklılıklar tablosu oluşturulmuştur.
Ortaya çıkarılan tablo incelendiğinde ahiler ile endüstri ve örgüt psikologlarının görevlerinin benzer ve farklı yönleri şu şekildedir:
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Tablo3: Ahiler ile Endüstri ve Örgüt Psikologlarının Benzer ve Farklı Görevleri
BENZERLİKLER

FARKLILIKLAR

Çalışanları denetlemek

Ahiler müşterilerin sorunlarıyla ilgilenirken
endüstri ve örgüt psikologları ilgilenmez.

Çalışanlar
sağlamak

arasındaki

düzeni

Ahiler üretilen ürünlerin denetimini yaparken
endüstri ve örgüt psikologları yapmaz.

Kurallara bağlı olmak

Ahilik teşkilatında teşkilat içi hiyerarşik düzen
sebebiyle iş bölümü varken endüstriyel ve
örgütsel psikolojide görevi psikolog üstlenir.

Kuruma/teşkilata bağlılığı sağlamak

Ahilik teşkilatı reklamcılık yapmaz.

Maaş planlaması yapmak

Ahi teşkilatı çalışma planı ve stratejilerinin
personele uyup uymadığını denetlemez çünkü
çalışma planı sabittir ve Fütüvvetnamelerde
yazılıdır. Endüstri ve örgüt psikologları
çalıştıkları kuruma göre plan ve strateji
belirledikleri için bu durum değişkendir.

Esnaf ahlakı ve iş etiğine uymak

Ahilik teşkilatı esnafın dükkân açabilme yetkisi
olup olmadığını belirlenirken endüstri ve örgüt
psikologlarının böyle bir yetkisi yoktur.

Esnaf/personeller arasındaki düzeni
sağlamak

Endüstri ve örgüt psikologları iş ortamını kültür
ve
kültürel
değişimler
çerçevesinde
oluştururken, Ahilik teşkilatında zaten var olan
fütüvvet kültürü baz alınarak iş ortamı kurulur.

İş bölümü ve iş birliğini yönetmek

Ahilik teşkilatında hiyerarşik düzenle çeşitli
mesleklerin eğitimi verilirken, endüstri ve örgüt
psikologları tek başlarına sadece bu alanda
eğitim verirler.

Çalışan/esnaf haklarını korumak
Kişiye uygun iş seçimini yapmak

Tablodan yola çıkılarak şu kanıya varılmaktadır:
Endüstri ve örgüt psikolojisinin doğumundan yaklaşık 7 yüzyıl önce,
fütüvvet anlayışını benimseyen ahilerin görevleri ile endüstri ve örgüt
psikologlarının yürüttüğü görevlerin büyük oranda benzerlik gösterdiği
açıktır.
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Araştırma sonucunda, modern psikolojide endüstri ve örgüt psikolojisinin
daha ileriye taşınabilmesinde kendi tarihimizden ilham alabileceğimiz bir
Ahilik teşkilatı olduğunu söyleyebiliriz. Görüldüğü üzere yüzyıllar önce
kurulan Ahilik teşkilatının psikoloji perspektifinden incelenmiş olması bu
ilhama -endüstri ve örgüt psikolojisi henüz ortada yokken- 13. yüzyıldan
beri sahip olduğumuzu söylemek mümkün. Dolayısıyla incelemelerin,
anlatılanların doğrultusunda; psikoloji bakış açısının tarihteki önemine
vurgu yapabilir, bu duruma spesifik bir örnek olarak Ahilik teşkilatıyla ilgili
çalışmalarda endüstri ve örgüt psikolojisi perspektifindeki bu araştırmayı
sunabiliriz. Son olarak, bu kez psikolojiye tarih penceresinden bakarak
endüstriyel ve örgütsel psikolojinin hem ulusal hem de uluslararası
gelişiminde Ahilik teşkilatının yol gösterici olabileceği rahatlıkla önerebiliriz.
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL
KİMLİĞİN KORUNMASINDA ÇOCUK ve
GENÇLİK EĞİTİMİ BAKIMINDAN KADININ
ROLÜ: KAZAN-TATAR ÖRNEĞİ
Aigul KABİROVA
Özet
“Kişi ömrünün bir yılını düşünürse ekin eksin, on yılını düşünürse ağaç
diksin, yüz yılını düşünürse çocuk yetiştirsin”, “Anneler bir elinde beşik
sallarsa ikinci elinde feleği sallar”, “Yuvasında neyi görürse uçtuğunda onu
alır”, “Er bozulursa aile bozulur, kadın bozulursa budun bozulur” gibi
atasözleri bize, bir ulusun geleceğinin kadınların ellerinde olduğunu
söylemektedir. Anne ve ninelerimiz, ninnileriyle çocuklarına kavmin
kültürünü aktarmakta, dil ve türkülerimizle sevgi duygusunu
aşılamaktadırlar. Anneler bugün ile yarını birbirine bağlayan bir köprü
rolünü oynamakta; geçmişi geleceğe aktarmaktadırlar. Eğer anne millî
bilinç ile çocuğuna millî değerleri aktarabilirse, hem çocuk hem de
torunları budununu (dilini, tarihini, ülküsünü, kültürünü, milletini) sever
ve atalarıyla gurur duyar, ulusal duruşunu devam ettirir. Bu nedenle Kazan
Tatar toplumunda eskiden kadının eğitimli olması sağlanmıştır.
Sanayileşme
küreselleşmeye
neden
olmuştur.
Günümüzde
küreselleşmenin ulusal kimlik üzerinde olumsuz etkileri söz konusudur. Bu
çalışmada, küreselleşme sürecinde ulusal kimliğin korunmasında çocuk ve
gençlik eğitimi bakımından kadının rolü Kazan-Tatar (Tatar) örneğiyle
açıklanmaktadır. Tatarların en önemli nüfus toplanma alanı Rusya’nın
Volga (İdil) Bölgesi’dir. İdil-Ural ve Sibirya gibi İslam dünyasının
merkezinden uzak olan bölgelerde klasik İslami kurumların etkisi zayıf
olup yerel örf-adetlerin ve geleneklerin etkisi güçlü olmuştur. Kişinin
yaşam süresi altı dönemden oluşmaktadır ve ilk ikisi büyük önem
taşımaktadır. Birincisi, gebelik döneminden bebeğin doğumundan sonra
bir aya kadar (40. güne kadar) olan zamandır. İkincisi, bebeğin bir ayından
(40. gününden) bir yaşına kadar olan zamandır. Bu iki dönemde anne-nine
desteğiyle, oyun ve türküler yardımıyla bireyin temeli ve ulusal kimliği
oluşmaktadır. Bu, kadının çocuğa millî bilinç kazandırmasında ve millî
değerlerin aktarılmasında ilk kurum olduğunun bir delilidir.
Anahtar kelimeler: Kazan Tatarları, Tatar Kadını, Küreselleşmenin
Etkileri, Ana dili, Ulusal Kimlik
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Yöntem
Bu çalışmanın amacı, sanayileşme ve modernleşmenin çocuk ve gençlik
üzerindeki etkisine bir bakışın ardından çocuk ve gençlik eğitiminde
kadının rölünden söz etmektir. Çalışmada temel yöntem olarak, konu ile
ilgili yayınların dokümanter (belgesel) analizi yapılmıştır. Bu süreçte hem
Rusça hem de Türkçe kaynaklar incelenmiştir. Sanayileşme ve
modernleşmenin çocuk ve gençlik üzerindeki etkisi, Rusya Federasyonuna
bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde yaşayan Kazan Tatar çocuk ve gençliği
örneğiyle anlatılarak, anadil problemine değinilmiştir. Rusya
Federasyonu’na bağlı olan Tataristan’da ve diğer cumhuriyetlerde anadilde
konuşma oranı, 2010 Rusya nüfus sayımı verilerine göre sunulmuştur.
Giriş
Sanayileşme, modernleşme başta olmak üzere küreselleşme olayına neden
olmaktadır. Küreselleşmenin bir sonucu da kültürel küreselleşmedir. Tek
bir kültür çatısı altında toplanma kültürün önemli bir parçası olmakla
birlikte aynı zamanda kültürün aktarıcısı da olan dil, bu süreçte çok büyük
zarar görmektedir. Ne yazık ki, bir dil dünya dili veya küresel dili haline
gelip diğer dillere göre üstün olmaya başlamasını seyretmekteyiz. Örneğin,
bir dilin resmi dil olarak benimsenmesi, ikinci dil olarak kabul edilmesi
ve/veya önemli görülüp eğitimde zorunlu olarak öğretilmesidir.
Rusya Federasyonu (Rusya) sınırları içerisinde, Tatarların en önemli nüfus
toplanma alanı Volga (İdil) Bölgesi’dir. İdil Bölgesi 6 özerk cumhuriyet, 7
eyalet (oblast) ve 1 kraydan oluşmaktadır. Bu bölgede yer alan Tataristan
Özerk Cumhuriyeti (Tataristan) ise, günümüzde Rusya sınırları içerisindeki
beş milyondan fazla kişinin ana dili olan Tatar dilinin yurdudur.
Tataristan’ın yüzölçümü 67.836 km2’dir. Nüfusu, 1 Ocak 2017 verilerine
göre, 3.885.253’tir; Tatarlar %53,2 (buna dâhil Kreşen Tatarları %0,8);
Ruslar %39,7; Çuvaşlar %3,1; Udmurtlar %0,6; Mordvinler %0,6;
Çirmişler %0,5; Ukraynalılar %0,5; Başkurtlar %0,4; Azerbaycanlılar %0,3;
Özbekler %0,2’dir (Assambleya i Dom Drujbı Narodov Tatarstana, 2020).
Tataristan’ın gelişimi üzerinde en büyük etkisi olan tarihsel olay, 1948
yılında Romashkino petrol sahasının keşfi olmuştur. Petrol, cumhuriyetin
yaşamını kökten değiştirmiştir. Bu yana, petrol sanayisi işletmeleri
cumhuriyetin sanayi büyümesinin çekirdeğini oluşturmaktadır; onların
yörüngesine neredeyse tüm önder kimya ve petrokimya, makine ve
metalurji mühendisliği, inşaat ve nakliye sektörlerinin işletmeleri dâhil
olmaktadır.
Tataristan’ın gelişimi üzerinde en büyük etkisi olan diğer olay, 1970’lerin
başında KamAZ fabrikasının inşası olmuştur. Günümüzde KamAZ,
Rusya’nın önemli ve ünlü kamyon üreticisi olmaktadır. Şunu da söylemek
gerekir; onun inşası için, ülkenin her yerinden Komsomol üyeleri
şantiyesine gelmiştir. Bunun sayesinde Tataristan’nın (başkenti Kazan’dan
sonra) ikinci büyük şehri olan Yarçallı (Naberezhnye Chelny) şehri hızlıca
inşa edilmiştir.
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Günümüzde Tataristan, Rusya’daki büyük sanayi işletmeleri, otoyolları,
doğu ve batı, kuzey ve güney bağlantı yollarının bulunduğu bir konumda
bulunmaktadır. Cumhuriyette helikopter, uçak, uçak motoru, tır, otomobil, kompresör ve petro-gaz pompalama donanımları, yüksek teknolojiye
sahip elektrikli cihaz üretimi yapan mühendislik girişimleri olan şirketler
bulunmaktadır (Ofitsialnıy Tatarstan, 2020). Cumhuriyetin petrokimya
şirketlerinin polietilen, sentetik kauçuk ve otomobil lastiği üretim miktarı
Rusya’da üçüncü sırada yer almaktadır. Rusya kamyon üretiminin büyük
bir kısmı KamAZ fabrikasına ait olmaktadır.
Sonuç ve Tartışma
Tataristan, Rusya’daki ekonomik gelişmişliği en üst düzeyde olan
cumhuriyetlerden biridir. Ülkenin ekonomik büyümesi ise, uluslararası işin
gelişmesine, başka bir deyişle bölgesel ve evrensel kurumların artmasına ve
ulaşım devrimine neden olmaktadır. Ancak, küreselleşme sürecinde inşanın ana dilinden soğuma problemi ortaya çıkmıştır.
Tataristan’ın iki devlet dili var; Rusça ve Tatarca (1992 yılından bu yana).
Ancak, Tataristan’da yaşayan halkların çoğu okullarda Tatarca öğrenmek
istemiyor. Çünkü okulu bitirdikten sonra geçmen gereken Birleşik Devlet
Sınavı Rusça yapılıyor. Üniversitelerde ise, eğitim Rusça veriliyor. İşe
başlarken ve yurt dışına giderken Tatarca bilmek üstünlük sağlamıyor.
Sonuç olarak, özellikle geleceğimiz olan Tatar çocuk ve gençliğin ana dilini
bilmeleri günlük konuşma seviyesiyle sınırlı kalmaktadır. Rusya 2010 nüfus
sayımının verilerine göre, Tataristan’da Rusça ve Tatarca konuşma oranları
şöyledir; Rusça %49 ve Tatarca %51’dir (Vserossiyskaya Perepis
Naseleniya Rossii, 2010).
Günümüzde, Tataristan’da Tatarca bilme ve konuşma seviyesi, özellikle
şehirlerde giderek düşmektedir. Ayrıca, 29 Kasım 2017 tarihinde
Rusya’daki cumhuriyetlerin devlet dilleri ebeveynlerin yazılı onayıyla
haftada 2 saate kadar gönüllü olarak öğrenmeli kanunu kabul edilmiştir.
Bu kanun Tataristan için, okullarda Tatarca zorunlu olarak öğretilmeyecek
anlamına geliyor39.
Ancak, Tatarların Ülkesi olan Tataristan’da (Farsça “stan” ülke anlamına
gelmektedir) Tatar diline öncelik verilmelidir. Tıpkı Başkurdistan’da
Başkurtça’ya, Çirmişistan’da Çirmişçe’ye, Mordvin’de Mordvince’ye ve
Udmurtya’da Udmurtça’ya önem verilmesi gerektiği gibi. Çünkü insanı var
eden onun dilidir. Dili var eden ve onunla beraber biçimlenen insandır;
insan, kültürünün taşıyıcısı ve koruyucusudur. Ana dili problemi sadece
Tataristan’a özgü değildir. Hatta, başka cumhuriyetlerde bu durum daha
kötüdür. Rusya 2010 nüfus sayımının verilerine göre, Başkurdistan,
Çirmişistan, Mordvin ve Udmurtya’da Rusça ve sırasıyla verilen devletlerin
dilinde konuşma oranları şöyledir; Başkurdistan: Rusça %59 ve Başkurtça
%41, Çirmişistan: Rusça %61 ve Çirmişçe %39, Mordvin: Rusça %66 ve
1990'lılardan 29 Kasım 2017 tarihine kadar bölgesel kanuna göre, okullarda
Rusça ve Tatarca zorunlu olarak öğretiliyordu.
39
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Mordvince %34, Udmurtya: Rusça %64 ve Udmurtça %36’dır
(Vserossiyskaya Perepis Naseleniya Rossii, 2010).
Bizler, küreselleşme sonucu olarak meydana gelen Rusya’nın siyasi
ideolojisi, kentleşme, göç etme, asimilasyon gibi koşullar altında ana dili
koruma stratejisini oluşturmalıyız. Bu, ilk olarak çocuk ve gençliğe millî
bilinç kazandırma ve millî değerlerin aktarılması ile mümkün olacaktır.
Millî bilinç kazandırma ve millî değerlerin aktarılmasının ilk ve temel
mekânı ailedir. Ailede dilimiz, örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz, dinî
inancımıza o kadar dikkat edilsin ki, ev dışında kendimizle gurur duyalım.
Bunun için kendinden başlayarak Tatar olduğundan gurur duyan
entelektüel yüksek eğitimli insan yetiştirmek gerek. Çünkü onlar başta
bilimsel gelişiminin güçü olmak üzere ülkenin herhangi bir sektörünün
gelişimini sağlamaktadırlar. Kadın ise, çocuğa millî bilinç kazandırılmasında ve millî değerlerin aktarılmasında ilk kurumdur.
Kişinin yaşam süresi altı dönemden oluşmaktadır ve ilk ikisi büyük anlam
taşımaktadır. Birincisi, gebelik döneminden bebeğin doğumundan sonra
bir aya kadar (40. güne kadar) olan zaman. İkincisi, bebeğin doğumundan
sonra bir ayından (40. gününden) bir yaşına kadar olan zamandır. Bu iki
dönemde anne-nine desteğiyle, oyun ve türküler yardımıyla bireyin temeli
ve ulusal kimliği oluşmaktadır. Bu yüzden atalarımız budununa ait olan örf
ve adetlerini doğurmuştur.
Günümüzde atalarımızın uyguladığı doğuma ilişkin örf-adetler, gelenekgörenekler ve inançların uygulanması gün geçtikçe azalmaktatır. Bu
modernleşme nedeniyle kaçınılmaz bir süreçtir. Onun hem olumlu hem de
olumsuz sonuçları var. Gündemde iki olumsuz sonuç bulunmaktadır.
Birincisi, ciddi sebepler olmaksızın eskiden günümüze kadar uygulanan
normal doğum yerine sezaryen doğumunun ve ikincisi, emzirme yerine
yapay beslemenin tercih edilmesidir. Yetkeli uzmanların açıklamalarına
göre de, sezaryenin hem anne hem de bebek sağlığına olumsuz etkileri var.
Sezaryenle doğan bebeklerde solunum ve beslenme bozukluklarının daha
sık olması, kadının sınırlı sayıda çocuk doğurabilmesi gibi sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Yapay beslenme ise, anne için avantajlı olabilir, ama bebeğin
sağlığı için, anne sütünün yerini hiçbir gıda dolduramaz. Bunun dışında,
emzirme yardımıyla anne ve çocuk arasında sıkı bir bağlantı kurulur.
Eskiden anne emzirken bebeğiyle konuşur, ona ninni ve türküler söylerdi.
Böylece, bebek daha çok küçükken ana diline alışır ve kültürüyle tanışırdı.
Günümüzde, ne yazık ki, ana dilini, kültürüne has ninni ve türküleri, örfadetler, gelenek-görenekler ve inançları bilen kadının sayısı oldukça az
olmaktadır. Dolayısıyla, kadınların doğum öncesindeki asıl amaçlarından
birisi, kültürüne has öğeleri öğrenerek bilinçli bir şekilde doğuma
hazırlanmak olmalıdır.
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TÜRK DİZİLERİNDE ÇOCUK VE GENÇLİK
Orkun Kutalmış FİLİZ
Öz
Bu çalışmada öncelikle dizinin tanımı yapılmıştır. Daha sonra dizinin
kültür endüstrisindeki konumu sorgulanmıştır. Gençlerin ve çocukların
Türk dizilerinde ne kadar sıklıkla ve özellikle hangi konularda rol aldığı ile
ilgili araştırma yapılmıştır. Ayrıca gençlerin ve çocukların özelikle Türk
dizilerinden nasıl etkilendiği analiz edilmiştir. Türkiye’de çocukların ve
gençlerin hem büyüklerine hem de yaşıtlarına örnek olacak şekilde
dizilerde boy göstermesi önemlidir. Gençler ve çocuklar hem izlenen hem
de izleyen taraftadır. Bu sebeple Türk dizilerinde izleyende izlenende
birbirini etkileyeceği için iktidarın ve medya patronlarının önemli
sorumlulukları vardır. Bununda en temel yolu Millî hassasiyetlere sahip
olmaktan geçmektedir. Bir Türk genci tarih ve kimlik şuuruna ne kadar
sahipse o kadar irade sahibi olur. Türk tarihinden ve geleneklerinden uzak
olan, popüler kültürün yörüngesine girmiş diziler gençleri ve çocukları
yozlaştırmaktadır. Öyle ki bu tip diziler haddinden çok daha fazladır. Türk
tarihi, vatan sevgisi ve kültürümüz gençlerden git gide uzaklaşmaya
başlamıştır. Günümüzdeki en önemli propaganda aracının televizyon
dizileri olduğuna göre bu uzaklaşmayı yine gençlerin ve çocukların
anlayacağı ve keyif alacağı şekilde Türk Milliyetçiliği duygusunu aşılayan
dizilerin sayılarını artırmaktır. Bunun çözümü de yine kültürümüzü anlatan
dizilerde gençlere ve çocuklara önemli rolleri paylaştırarak yaşıtlarının
ilgisini çekmek olacaktır. Tabi ki bu sadece ideolojik olarak değil
davranışların da saygı, sevgi, vefa ve sadakat gibi duyguların daha ağırlıklı
olmasıyla sağlanır. İnsan ilişkilerine önem veren, geçmişini bilen ve gelecek
için kendisine hedefler belirleyen gençlerin oluşması için Türk dizileri en
etkili propaganda araçlarından birisidir.
Anahtar kelimeler: Türkiye, Türk, Televizyon, Dizi, Çocuklar, Gençler,
Millî, Tarih
Giriş
Tebliğin amacı özellikle çocukların ve gençlerin duyguları üzerinde önemli
etkisi olan televizyon dizilerinin davranışlara yansımasını, toplumu nasıl
yönlendirdiğini ve olumsuz etkilerini analiz ettikten sonra temel
sebeplerini ortaya koymak ve dizilerin sağlıklı işleyişini sağlamak amacıyla
aynı zamanda Türk kültür ve yaşayış biçimine de uygun bir medya
içeriğinin oluşmasına çözüm bulmaktır. Araştırmada tarama ve gözlem
yöntemi kullanılmış, kaynak olarak ise dergiler, eğitim siteleri ve sosyal
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medya paylaşımları tercih edilmiştir. Konu Türkiye’deki dizilerin çocuk ve
gençler üzerindeki duygusal, kültürel ve davranış üzerine etkilerini analiz
etmek ve sonuçlarını değerlendirmek üzere ele alınmıştır. Türk gençlerinin
ruh ve akıl sağlığının doğal işleyişinde yönlendirilmesi için iktidara ve
medya patronlarına önemli bir sorumluluk düşmektedir. Bu da şirket
sahipleri, yönetmenler, senaristler ve oyuncuların gençlere ve çocuklara
örnek içerikler üretmesi gerektiğini göstermektedir.
Dizinin Tanımı
Diziler neredeyse televizyon kadar bir maziye sahiptir. Televizyon
Türkiye’de dünya ülkelerine göre geç girmiştir. İlk yerli dizi
Kaynanalar’dır.40 Ayrıca tek televizyon kanalının TRT olması ve o dönem
siyasi olayların ve darbelerin sık yaşanmasından dolayı dizi sektörü yavaş
ve geç gelişmiştir. İnsanların hanesinde belirli bir saat aralığında
izleyebileceği diziler, toplumsal yansımanın bir kurgusu olarak izleyicilerin
önüne sunulmaktadır. Senaryosu reytinge göre değişebilen, bir sonraki
bölümü hep merak konusu olan yapımlardır.41 Günlük veya haftalık olarak
yayınlanan dizilerde ana karakter üzerinden hikaye anlatılır ve izleyici
kendisini karakterlerin yerine koyarak empati kurmaya çalışır. Özellikle
Türkiye’deki dizilerde iyi ve kötünün mücadelesi üzerinden sürükleyici bir
yayın sunulur. Türkiye’de millî, dinî ve siyasi konular dizilere de zaman
zaman yansımaktadır.

Görsel 1: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bekçilere üst arama ve kimlik sorma yetkisini vermesinden

sonra Arka Sokaklar dizisinin 542. Bölümünde bekçilerin genişletilen yetkileri üzerinden eleştirel bir
gönderme yapılmıştı ancak gelen tepkiler üzerine daha sonraki bölümde bekçilerin o sırada hırsızları
kovaladığı için teyakkuzlu davrandığı bu yüzden yanlış anlaşıldığı şeklinde bir sahne çekilerek tartışma
sonlandırılmış oldu.

Mihalis Kuyucu, “Gençlerin Türkiye’de Üretilen Televizyon Dizilerine Yönelik
Tutumları ve Dizi Tüketim Faktörlerinin Analizi”, International Journal of Cultural
and Social Studies, C. 5, S. 2, s. 566.
41 Özlem Kürker Aydın, “Televizyon Reklamlarında Dizi Karakteri Kullanımıyla
Sunulan Tüketim Kültürü Değerleri: Yalan Dünya Örneği”, Journal of Yaşar
University, 9(36), s. 6273-6282.
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Kültürel ve Ticari Olarak Türkiye’de Televizyon Dizileri
Türkiye’de geçmişten günümüze hükümetlerin medya sektörünü baskı
altına aldığı ve kendi çıkarlarına göre yönlendirdiği hep tartışma konusu
olmuştur. Ancak bu durum sadece hükümetle alakalı bir durum olmamakla
birlikte dünyadaki endüstri ürünlerinin izleyicilere ulaşmadan önce
ülkemizdeki televizyon kanallarını da ticari kaygılardan dolayı etkilediği,
ardından bu ürünlerin kültürel mekanizmasını hızlı bir biçimde yaydığı
görülmektedir.42 Diziler medya patronları için oldukça önemli bir araçtır
çünkü günümüzdeki en etkili propaganda diziler aracılığıyla
sağlanmaktadır.

Görsel 2:Kurtlar Vadisi dizinin hayranı olan bir genç, dizinin sahnelerinde kullanılan eşyalardan
oluşturduğu koleksiyonunu müze haline getirip, daha sonra yoğun talep üzerine Kurtlar Vadisi
Aksesuarları adı altında dizi aksesuarlarının satışını yapmaktadır.

Türk Dizilerinde Gençliğin Rolü
Türkiye’de gençlerin özellikle son 20 senede gençlik dizilerini sıklıkla
izlediği gözden kaçmamalıdır. 2003 yılında yayın hayatına başlayan Hayat
Bilgisi dizisi Türk televizyonlarında lise dizileri için önemli bir başlangıç
olmuştur. Hayat Bilgisi’nde öğrencilerini evlatlarından ayırmayan Afet
Hoca ve hocalarını annesi gibi gören öğrencileri vardır. Öğrenciler gelecek
kaygısı yaşarken bir yandan haylazlık yaparlar, aynı zamanda yaptıkları
hatalardan ders çıkarırlar. Daha sonra yayınlanan Arka Sıradakiler (2007)
ve Pis Yedili (2011) gibi lise dizilerinde ise yine öğrencilerine yol
göstermeye çalışan ve onlar için endişelenen bir öğretmen rolü vardır fakat
bu dizilerde Hayat Bilgisi’nin aksine öğrenciler arasındaki sadece öfke ve
şiddet dizinin ana konusunu oluşturmaktadır. Özellikle lise ve eğitim
dizilerinde millî vurguların yok denilecek kadar az olması durumun
vahametini bir kez daha göstermektedir.

“Böylesi Görülmedi! Dizide Kullanılan Tüm Eşyaları Bulup Müze Haline
Getiren Bir Kurtlar Vadisi Aşığı”,(https://onedio.com/haber/boylesi-gorulmedidizide-kullanilan-tum-esyalari-bulup-muze-haline-getiren-bir-kurtlar-vadisi-asigi867649).
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Günümüzde halen yayınlanmaya ve bölümleriyle sık sık gündeme gelen
Çukur dizisinde silahlı çatışmalar ve kavgalar dizinin başlıca konusudur.
Bir bölümünde Emniyet amirinin bir polis memurunu azarlamasına gelen
tepkiler üzerine başka bir sahnede aynı amir polis memurundan özür
dilemiştir. Ancak daha sonra dizinin şiddet unsuru bulunduran
bölümlerinden dolayı dizinin varlığı hep tartışma konusu olmuştur. Hatta
İçişleri Bakanı “Lanet bir dizi var “Çukur” diye” diyerek tepki göstermiştir. Çukur
gibi tartışma konusu olan dizilerden birisi de Sıfır Bir dizisidir. 2016 yılında Youtube
dizisi olarak ortaya çıkan Sıfır Bir, kısa zamanda yoğun ilgiyle izlenmiş, ardından
Blu TV’de ücretli olarak yayın hayatına devam etmiştir. Dizinin konusu ise
Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan; yasadışı yollara bulaşarak güçlenen bir
grup gencin hayatını anlatmaktadır. Bu ve buna benzer dizilerde kanunlara,
geleneklere ve mevcut düzene aykırı davranışların meşru bir şekilde gösterilmesi
çeteleşmeyi ve bölücüğü tetiklemekte.43
Türk Dizilerinde Çocuklar
Türk dizilerinde çocuk oyuncular özellikle Yeşilçam döneminde ortaya
çıkmaya başladı. Yeşilçam’da çocuklar kimi dizilirde figüran olarak rol
alırken (Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı-Bacaksız, 1975 ) kimi dizilerde ise
başrolde yer aldı. (Sezercik Yavrum Benim, 1971) 2000’den sonra Sihirli
Annem (2003) ve Bez Bebek (2007) ile fantastik çocuk dizileri yayına
başladı. Çocuklar Duymasın (2002) dizisiyle ebeveyn ile çocukları arasında
geçen diyaloglar ve atışmalar döneme damgasını vurdu ve hala hafızalardan
çıkmadı. Dizide çocuğunun babasından sürekli telefon istemesi, büyümeye
başlayınca ise araba istemeye başlaması yirmi birinci yüzyıl çocuklarının
kapitalizm ve popüler kültür ile birlikte gelişen taleplerini diziye yansıttı.
Ancak bu dizilerde çocuklara tarihi konuların az da olsa anlatılması
gerekirken hep hayali ve eğlenceye yönelik konulara değinildi. Öyle Bir
Geçer Zaman Ki (2010) ise başarılı senaryosuyla dramatik bir dizi olarak
izleyicilerin hem evine hem gönlüne girdi. Gemi kaptanı olan babalarının
ilgisinden uzak kalan çocukların hikâyesini anlatan dizide babalarının
hataları yüzünden dağılan bir aile anlatılır. Aile içi kavga ve ayrılıklardan en
çok etkilenen çocuk ise 5 yaşındaki küçük Osman olur. Dizinin devamında
ise Osman’ın çocukluk psikolojisi ve yaşanan trajedik olaylar karşısındaki
masumluğu anlatılır. Osman büyüdüğünde ise sorunlu bir genç olarak
karşımıza çıkar ve birçok suç teşkil eden olaya karışarak ailesini sürekli
endişeye düşürür. Bu dizide aile ve devlet kavramlarının yaşanan şiddetli
olaylarla sürekli sarsıldığı ve bu değerlerin sorgulandığını gösteriyor.44

Bünyamin Ayhan, Selahattin Çavuş, ‘‘İzleyici Araştırmalarında Değişim:
Kullanımlar ve Doyumlardan Bağımlılığa’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Akademik Dergisi, C. 8, S. 2, 2014, s. 32-60.
44 Tahir Karaboğa, “Dizi İzleyicilerinin Televizyon Dizilerinde Sunulan Tüketim
Unsurlarına Yönelik Eğilimleri”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 27, 2016,
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Millî Hâkimiyet İçin Millî Diziler
Türk televizyonlarda uzun yıllardır beklenen Türkçü dizi Kızılelma
yayınlanan fragmanıyla izleyicileri heyecanlandırmıştı. Ancak 2014 yılında
başlayan dizinin hikâyesi uzun sürmedi. Kızılelma aynı sene “düşük
reyting” ve “IŞİD tehdidi” gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Kızılelma
istenen ivmeyi yakalayamasa da sektördeki milliyetçi dizilerin ilk işareti bu
diziyle yapıldı. Aynı sene TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş
Ertuğrul dizisi büyük yankı uyandırdı. Selçuklu İmparatorluğu dönemini
anlatan dizi 5 sene sürdü, bu bir dizi için gayet uzun bir süreydi. İnsanlar
Diriliş Ertuğrul’un etkisiyle Türk boylarına ve sembollerine daha çok ilgi
duymaya başladılar. Kayı Boyu bileklerini takmaya başladılar ve Kayı Boyu
bayraklarını obaların bulunduğu tören ve bayram kutlamalarında
kullandılar. Daha sonra 2018 yılında Star Tv’de yayınlanmaya başlayan
Börü dizisinde keskin bir anlatımla Türkçülük yapıldı. Türklerin tarihi
sembolü olan ve logosunda kurt sembolü bulunan dizinin konusu ise ülke
içerisindeki terör örgütlerine karşı amansız mücadele eden özel harekât
polislerinin vatan aşkıyla harmanlanmış hayat hikâyeleri oldu. Dizinin son
bölümünde Gölbaşı Özel Hareket Merkez’inde şehit olan polisler anlatıldı
ve dizi kurt kükremesiyle sona ererek hafızalara böyle kazındı. Altı
bölümden oluşan Börü dizisi kısa sürede ekranlara veda etti. Börü daha
sonra aynı sene sinema filmi olarak vizyona girdi. Türk Milliyetçiliğin ve
vatan sevgisinin bu dizilerin etkisiyle daha çok yer alması diğer dizilerin
sahnelerini de etkiledi. Örneğin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
dizisinin bir sahnesinde ‘’Uğruna öldüğün şey eğer vatansa
ölümsüzsündür!’’ sözü ile vatan sevgisi öne çıkmıştır. Günümüzde ise 2019
yılı Kasım ayında ATV’de yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman dizisi
daha önce yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindedir.
Burada Türk Cihan Devleti olan Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk zamanları
anlatılmaktadır. Bu gibi millî diziler özellikle son altı senedir domino taşı
etkisiyle üretilmeye ve yayınlanmaya devam etmektedir ve etmelidir.

Görsel 3: Börü dizisine ait afiş ve logo çalışması.

Sonuç
Türkiye’de televizyon sektörünün en önemli sermayesi dizilerdir.
Ülkemizde diziler gençleri ve çocukları davranış, giyim, duygusal vb.
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anlamda etkilemektedir. Dizilirde kendi yaşıtlarını gören gençler ve
çocuklar yaşıtlarını örnek almaktadırlar, ancak sadece yaşıtları değil
dizlerde ön plana çıkan oyuncuların tavırlarından da etkilenmektedir.45
Popüler kültürün gidişatına göre dizilerde konu belirlenmekte, izlenilen
reytingin karşılığında, ticari kaygıyla belirlenen dizi türleri
yayınlanmaktadır. Yıllar önce yayınlanan diziler bile genç ve çocukların
hafızasına kazınmakta, aklından çıkmamaktadır. Burada iktidarın ve medya
patronlarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar vardır. Çünkü en
önemli sorumluluk idarecilere düşmektedir.46 Günümüzde en etkili
propaganda aracı olan televizyon dizileri ihmal edilmeyecek derecede
önem arz etmektedir. Yurtdışında yayınlanan dizilere müdahale edemeyiz
ancak ülkemizdeki dizi sektörünün baştan sona ele alarak gerekli
düzenlemeleri yapabiliriz. Türkiye’deki diziler gençlerin ve çocukların
duygusal ve ruhsal gelişimini kendi kültürüyle ve yaşantısıyla etkileyecek
şekilde çelişkiye sokmamalı, millî hassasiyetlere aykırı olan ve kapitalizmin
yörüngesindeki dizilerden arındırılmalıdır.47
İçerisinde silah, kavga, kadına şiddet olmamalı, maddiyatı kutsayan ve her
şeyi zenginlikten ibaret gören bununla birlikte zararlı maddelerin
kullanımını meşru gibi özendiren diziler yayınlanmamalı, Türk gençlerin
kimliğine uygun diziler daha çok üretilmeli ve halkın içinden yetişmiş
gençlere daha çok oyunculuk fırsatı tanınmalıdır. Sadece zengin veya
tanınmış aileden gelen çocuklara dizi sektöründe pozitif ayrımcılık
bırakılmalıdır. İmkânı olmayan ancak yeteneği ve isteği olan Türk
gençlerine dizi ve filmlerde oynamaları için imkânlar tanınmalı ve mutlaka
onların önü açılmalıdır. Türk çocuklarının millî şuurunu uyandıran; onlara
tarihini, geçmişini ve sorumluluklarını hatırlatan diziler yapılmalı, dizilerde
bağımsızlık duygusu aşılanarak atalarımızın zorluklarla vatan kıldığı
toprakların kıymeti onların anlayacağı biçimde güncel olarak anlatılmalıdır.
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21. YÜZYILDA TALİM ve TERBİYE’YE GASPIRALI
ÖRNEKLEMİNDEN BİR YORUM-ÖNERİ
DENEMESİ
Alperen URHAN
Öz
Türk Modernleşmesi farklı disiplinlerde, farklı yer ve zamanda devamlılık
arz etmiş olmasıyla içerisinde bu farklılıkların sürekliliği sayesinde özgün
ve alanında mütehassıs kimseleri yetiştirmiştir. Eğitim-Öğretim
meselemizde; uyguladığı yeni usulde eğitim anlayışı, eğitim teorisine dair
seyahatleri, okumaları istişareleri ve deneyimleriyle geliştirdiği fikirleri ile
Gaspıralı İsmail Bey incelenmeyi ve üzerine yeni şeyler söylenilmesini hak
eden başat simalardandır. Başta Tercüman gazetesi olmak üzere
döneminde hatırat, seyahat yazısı, fikri yazı olarak tefrika edilmiş
eserlerinden hareketle Millî Eğitim sistemimizin kronikleşmiş veya yeni
sorunlarına yeni bakışlar ve yol aydınlatıcılar bulmak mümkündür.
Eğitimin süresi ila dersliklerin durumu, öğrencilerin uğraşları ila hocaların
mali durumu gibi geniş bir spektrumdaki yaklaşımlarını bildiğimiz
Gaspıralı’dan bu tarafa çözülememiş yahut ondan sonra çıkmış olsa bile
önceki yüzyılda yaşadığımız problematiklerle benzerlikler gösteren
günümüz eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerilerinin bizzat
Gaspıralı tarafından verilmesi hedeflenmiştir.
Anahtar kelimeler: Ceditçilik, Millî Eğitim, Türk Modernleşmesi
Giriş
Modernleşme, gelişmemiş toplumların modern, siyasal, toplumsal ve
kültür açısından sanayileşmiş ülkelerin modelini benimsemeleri ve onlara
benzeme sürecidir. Bir diğer tanıma göre; Bir cemiyetin mevcut nizamını
yani içtimai, maddi ve manevi medeniyetini bir tipten başka bir tipe çeviren
bir süreçtir48 ve Türk medeniyetinin anlam-değer küresi de 3.Selim’den bu
tarafa bahsedilen modelde bir modernleşmenin içerisindedir.
Sıkça karşımıza çıkan kavramlar olarak Eğitim-Öğretim de çalışmanın
maksadına ulaşması için bilinmesi ve üzerine kafa yorulması gereken
mefhumlar olarak önümüzde beliriyor. Eğitim, bireyin davranışlarında,
deneyimleri yoluyla ve kasten istenilen yönde davranış değişikliği meydana
getirme sürecidir. Kısaca söylemek gerekirse yeni nesillere önceki
nesillerden aktarılan her şeyin (Kültür) içselleştirilmesi anlamına gelmekte.
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Öğretim ise eğitimden farklı olarak eğitimin plan dâhilinde bir müfredat ile
bireyin zihninde yer etmesi ve ihtisas çalışmaları ile ilerleyebilme imkânı
bulunan kısmıdır. Bu anlamıyla eğitime göre daha dar kapsamlıdır
Milletlerarası modernleşme yarışında toplumların yürütücü gücü olarak
karşımıza çıkan Eğitim-Öğretim meselesine tarih boyunca pek çok farklı
bakış açısı sunulduğunu biliyoruz. Halen daha yeni yaklaşımlar (atölye
çalışmaları, sanal eğitimler, muhteva itibarıyla yeni eğitim modelleri ilh.)
ortaya çıkmaya devam ederken geçmişten ibretler alınmakta ve geleceğe
yatırım yapılması amacı ortaya konulmakta. Eski yahut yeni metotların
sonuç verebilmesi ve gayesine ulaşabilmesi içinse sağlaması gereken pek
çok şart sayılabilir. İçeriğe dair, bağlama dair, mekâna ve zamana dair,
eğitim sürecinin öznelerine dair ortaya konulabilecek şartları sağlayan
sistemlerin tarih sahnesinde başarıyla anılıyor olmasının gösterdiği yönde
ilerleyecek ve prensip düzeyinde çıkarımlar yapmaya çalışacağız. Söz gelimi
bütün modernleşme hamlelerinde olduğu gibi Talim-Terbiye’deki
modernleşme safahatinin de sonuç verebilmesi için bu hamlelerin topluma
tepeden inmeci olmamaları sayılabilir mi? Şüphesiz bu yeni metod ve
fikirlerin toplumun kendi imbiğinden süzülmüş olması, kendi toplumuyla
barışık ve kendi devletini mamur, milletini müreffeh kılmak için fikir
sancısı çeken aydınları tarafından geliştirilmiş olması marjinal faydayı
arttıracaktır. Türk Eğitimindeki Modernleşmenin şahika isimlerinden
Gaspıralı’da bu ve benzeri sorulara cevaplar arayacağız
Bu manada Türk Modernleşmesi serüveninde; kısa süren dünya hayatına
pek çok yenilik sığdıran ve bilhassa eğitim-öğretim alanında üstüne tekrar
tekrar düşünülmesini hak eden işler başarmış olan Gaspıralı İsmail hem
düşündükleriyle hem de hayata geçirdikleriyle yadsınamaz önemi haiz
yerini almış bulunuyor. Bu çalışma onun istek ve azminin hatırasına bir
saygı nişanesi olduğu gibi Talim Terbiye düzenindeki aksaklıklara, faydası
yüksek; yaşantı ve fikirlerinden de örneklikler barındırmaktadır
Çalışmanın amacı Türk milletinin sosyal, sınai, siyasi vb. açılardan
medeniyetinin tefessüh evresinde oluşunun sebepleri arasında Talim
Terbiye’deki eksiklikler olduğu ve çözümün de bu anlamda yetişmiş
nesillerden geçtiği kabulü ile Millî Eğitime dair Gaspıralı örneği üzerinden
prensipler çıkarma hedefi ile şekillenmiştir. Bu amaç doğrultusunda
Gaspıralı’nın çoğunlukla Tercüman gazetesinde tefrika edilen fikri, edebi,
seyahat yazıları taranmış ve günümüz eğitim sisteminde karşılaşılan
problemlere yanıtlar aranmaya çalışılmıştır.
Çalışma sırasında nitel inceleme metodları kullanılmış doğrudan veri
toplama ile birincil kaynaklar taranmış ve ikincil kaynaklarla çapraz
okumalar ışığında araştırma tamamlanmıştır.
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1. Medeniyetlerin Modernleşme Yarışına Genel Bir Bakış
Düşünür ve ilk sosyolog İbn Haldun’un ifadesiyle toplum ve devlet
birbirinden ayrıksı düşünülemeyecek madde ve form gibidir.49 Toplum da
insanlardan oluştuğu gibi insan yaşamıyla benzerlikler gösterir ve yarattığı
medeniyet ve tabiatıyla bağdaşık bulunduğu devletler de insanlar gibi
doğarlar gelişirler ve gerileyip ölürler. Bu minvalde denebilir ki insan
topluluklarının yaşantısında kalıcı yer etmiş, kültürün taşlaşmış hali olarak
karşımıza çıkan medeniyetlerin görece geri kaldığı, tefessüh çağlarında bu
kötü gidişattan kurtuluş ve görece ileri medeniyetlere ulaşmak için
modernleşme hamlelerine ihtiyaç duyarlar.
Pek çok sıkışmışlık halinin sonucu olarak; sömürge zenginleşmesi ile
modernleşmesinin ekonomik tabanını, Francis Bacon’ın(1626) Novum
Organum’unda ve peşi sıra Descartes’ın(1650) Meditasyonlar’ında düşünce
kökünü bulan Avrupa Modernleşmesi, Avrupa modernleşmesinin temaşa
edildiği yüzyıllarda erken davranan ve en büyük ivmesini Büyük
Petro(1725) ile 2.Katerina(1796) döneminde kazanmış Rus modernleşmesi
örnekleri de şüphesiz üzerine kafa yorulması gereken Türk
Modernleşmesinin büyük isimlerinin de menfi ve müspet örneklikler
bulduğu süreçlerdir.50
Bahsi geçen sıkışmışlık hali madden ve manen insanı yıpratan, anlam değer
küresini dumura uğratan kurtulunması icap eden bir süreçtir. Öyle ki
Avrupa modernleşmesinin ortaya çıkış şartlarına bakıldığında muhtasar ve
müfid bir ifadeyle denilebilir ki 15.YY her bakımdan, bahusus zihniyet
bakımından Avrupalının islamlaştığı bir dönemdir. Bilimsel üretimler,
siyasal hamleler Türk ve diğer adıyla İslam hesaba katılmaksızın
şekillenemiyordu. Galileo’nun engizisyon tarafından öldürülmemesini
sağlayan da51 Immanual Kant’ın doktora savunmasının davetiyesinde yer
alan besmele-i şerif de bu Türk etkisinin sonuçlarındandı.52
Teknik, sosyal, düşünsel anlamda içinde bulundukları dar boğazdan çıkışı
Novum Organum’un kapağında da yer aldığı gibi Herkül Sütunlarının yani
Cebelitarık’ın ötesinde gören Avrupalı zihinler, pür rasyonalizm ve sonucu
olarak aydınlanmacılık ile Düşünmeye cesaret edecek, varlık felsefelerinin
merkezinde ilahi varlıkların yerine insanı ikame edecek ve insanlık tarihinde
görülmemiş sosyal değişimlerin, teknik ilerlemenin, düşünce üretiminin
sıklet merkezi hâlini alacaktı.
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Yeni Türk düşüncesinin öncü simaları ise Türk’e en ihtişamlı deneyimlerini
yaşatmış bulunan imparatorluklarının çöküşüne şahit oldukları bir
dönemde yükselmekte olan Rus medeniyetini Avrupa medeniyetine
nazaran daha fazla temaşa ediyordu. Ruslarla farklı alanlarda girişilen
mücadelelerin sonucu zaman zaman batı bloğu ile yakınlaşmaları getirecek
olsa da Türk düşün hayatında birçok yeniliğin de, modernleşmesini yine
Batı taklidine borçlu olan Rusya aracılığı ile Rusya sahasında yaşayan Türk
ziyalıları sayesinde neşet ettiği vakadır.
Türk Modernleşmesinin başat simalarından ve geliştirdiği yeni usulde
eğitim-öğretim anlayışıyla adından sıkça söz ettirmiş olan İsmail Bey
Gaspıralı da şüphesiz bu Türk ziyalıları zümresi içerisinde yer almaktadır.
Onun -tıpkı diğer Türk aydınlarının da incelenmesi gerektiği gibi- faaliyet
ve üzerine yazıp çizdiği onları sağlam fikri temellere oturtmak için
seyahatlere çıktığı teorilerinden, eğitim-öğretim meselemizin farklı
açılarına dair yeni söylemlerde bulunmak amacı ile incelenebilir. Türk
modernleşmesi içerisinde gerek eğitim ve öğretimde takip ettiği usül
gerekse teorileriyle kendine yer edinmeyi başarmış olan İsmail Gaspralı’nın
bu düşünce-amel birlikteliğinden günümüz eğitim meselesinin farklı
açılarına yeni yaklaşımlar sunulabilmektedir.
2. Türk Modernleşmesinde Gaspıralı ve Çalışmaları
Gaspıralı’nın; modernleşme hamlemizdeki bu yeri edinmesinde katkısı
bulunan fikirlerinin temellerinin atıldığı gençlik ve aile içi deneyimlerinden,
yaptığı seyahatlere kadar geniş bir yelpazede okumalara tabii tutulması
gerekmektedir. Söz gelimi 10 yaşına kadar içinde bulunduğu muhit RusOrtodoks ve Türk-Müslüman ahalilerini mukayese imkânı sunmasıyla ve
devamında Akmescit, Varonej ve Moskova’da okuduğu Rus okullarında
okuduğu sırada Panslavizm düşüncesine karşı bir refleks olarak Millî Şuuru
oluşan Gaspıralı, Zincirli Medrese’de Rusça öğretmeni olarak dersler
vermeye başladığı dönemde iki toplum arasındaki eğitim sistemi farklarını
de kıyasa tabi tutma imkânı bulacaktır. Değer dünyasında Millîci
düşüncenin kuvvetlenmesi safahatında, Litvanya Tatarlarından Mustafa
Mirza Davidoviç ile Girit’te çıkan ayaklanmaya karşı Osmanlı saflarında
savaşmak üzere yola çıkmaları ve Odesa’da pasaportları olmadığı için
limandan geri gönderilmeleri olayı ve Sadrazam Mahmud Nedim Paşa’nın
şahsi engellemesi ile umudunu kesene değin Osmanlı Subayı olmak
hayalini taşıması dikkate alınması gereken yanlarından biridir53. Hamdullah
Suphi Bey Odesa’ya kadar süren bu yolculuğu “İsmail Bey’in bu küçücük genç
ruhunun Türk’e yardım için bu atılışı ömrünün sonuna kadar devam etti.”
ifadeleriyle anlatacaktır.54
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Yine geri kalmış gördüğü Türk-Müslüman toplumunun karşısında ileri ve
güçlü bulunan Rus-Hristiyan toplumunun fikri kaynaklarının Batı’da
olduğunu fark edişiyle beraber ilgisi Batı Avrupa’ya kayar. Bir Osmanlı
zabiti olmak hevesi her zaman bulunan genç Gaspıralı bu görev için
Fransızca bilmek şartı ilgisini bilhassa Paris’e kaydırır. Burada Rus yazar
Turgenyev’in asistanlığını yapmış, dilini geliştirdikten sonraları ise bir
şirkette tercümanlık görevinde bulunmuştur. İlk seyahatlerini
gerçekleştirdiği Fransa’da devletin milletine eşitlik ve adaletle yaklaştığını,
milletin de devletine yurttaşlık ve bunun tabii sonucu olarak milliyetçilik
duygusu ile bağlı olduğunu gören Gaspıralı’nın Modern Türk-Müslüman
dünyası ideali de böylece ince hatlarına kavuşmaya başlar. O zamana kadar
ki deneyimleri ile Kadim ve Cedit kıyasını da inceliklere kavuşturan
Gaspıralı için Kadimciler Antik Yunan’da Sokrates’i öldürenler, Orta
Çağ’da “Güneş değil Dünya dönüyor” dediği için astronomları yakanlar ile
aynı saftaydılar. Kadimcilik ancak toplumsal kurallara ve mantığa
uydurulduğu müddetçe zararsız olabilir. Hatta belki aceleden men ettiği
için faydalı dahi olabilirdi ama âlem-i İslam’da taassup olarak vücut bulan
Kadimcilik ona göre Gaflet-i Milliye’den ibaretti.55
İsmail Bey’in düşün hayatında milliyet duygusunun toplum için önemini
arttıran Avrupa ve peşi sıra İstanbul’a gerçekleştirdiği seyahatlerle, Türk
Tarihine merakı da oluşmaya başlar. Çünkü oryantalist kaynaklardan
Türklerin geçmişte ihtişamlı olduğunu, dillerinin bir olduğunu öğrenir ve
hassaten müşterek Türk adı ve onun birleştirici harcı olacak olan müşterek
Türk dili artık mücerret birer kavram olmaktan çok tarihte gerçekleştirilmiş
ve halde de gerçekleştirilmesi gereken bir vaka halini alır.56
Bu hislerle ortak dil çalışmalarının ateşini yakan Gaspıralı, meseleye tarih
şuuruyla bütünleşik idealler çerçevesinde baktığı için; ona göre Türk
kavimleri arasında yüzyıllar sonucunda meydana gelen ayrılığın da tek
çözümü eğitimdir. Bunun içinse öncelikli olarak yazın hayatında, ilmin ve
haberin aktarılmasında kullanılacak olan dilde birlik sağlanması gerekir.
Öğretilecek ağız ise en fazla telif esere sahip olan payitaht ağzıdır. Fakat
dikkat edilmelidir ki İstanbul’da halkın konuştuğu Türkçe mühimdir.
Burada kasıt bahsi geçen dilin resmi devlet dili olan Osmanlıca olmadığıdır.
Osmanlıca Gaspıralı’nın ifadesiyle memurlar ve kâtipler şivesidir. Anadan
öğrenilmez, 3 dilin tahsilini gerektiren bir üst dil olması hasebiyle
Türklüğün ortak dili olmaya uygun görülmemiştir.57
Gaspıralı İsmail Bey tek başına ne dilin ne fikrin ne dinin ne coğrafyanın,
ne de tekniğin derdini güden bir aydındı. Onun hayatının merkezine
koyduğu kıstas bir olgu, bir olay, fikir veya kişinin Türlüğün hayrına yahut
şerrine olmasıydı. Türklüğün şerrine gördüğü şeylerin başında da ayrılık
İsmail Gaspıralı, “Kadimcilik-Ceditçilik-3”, Seçilmiş Eserleri-2 Fikrî Eserleri,
Ötüken Neşriyat, İstanbul 2017, s. 320
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geliyordu ve öncelikli olarak bu sorunun bertaraf edilmesi gerektiğini
düşünüyordu. Ona göre ayrılığa çözüm anahtarlarından biri dil birliği iken
diğeri de din birliğiydi. Çünkü dönemi sosyolojisinde bilinmekteydi ki her
milletin milletleşme sürecinde birden fazla unsur farklı yüzdelerle ağırlık
teşkil ederler. Örneğin Fransız milleti için tarihçi Camille Julien'in “Fransız
toprağı bin yılda Fransız milletini yarattı” ifadesi vatan ve vatandaşlık
olgularının Fransız milletinin milletleşme harcındaki önemini belirtir.
Gaspıralı ve pek çok Türk aydınına göre Türk milletinin harcının başat
amili Türkçe ise devamında da Müslüman olmaklığımız gelmekteydi. Dil
için öneriler getiren Gaspıralı din için de önerilere sahipti. Dinin
hurafelerden arındırılması, İslam'ın ilk dönemlerindeki özüne dönüş bu
öneriler arasında sayılabilir. Asrın ihtiyaçlarına göre İslam'ın yorumlanması
önerisi akıllara Mehmet Akif'in
“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı” beytini hatırlara getirmektedir.
Bu meyanda Mehmet Akif’in de çokça etkilendiği Cemalettin Efgani,
Mercanî ve Muhammed Abdûh gibi dinde yenilikçi yorumlara sahip
âlimler ile Gaspıralı’nın dine yaklaşımının da benzerlikler içerdiğini ifade
etmekte fayda var. Bununla birlikte Gaspıralı’yı bu âlimlerden ayıracak en
keskin nokta ise Batılılaşma konusunda gösterdiği açık tavrıdır ki Gaspıralı
bu tavrıyla döneminde tektir, ilk ve orijinaldir.58 Metodoloji benzerliği
açısından bilimsel düşüncenin Avrupa'ya Müslüman topraklarından geçtiği
tezini, ayet ve hadisler arasından pozitif bilimlere teşvik içerenleri ve eski
İslam âlimlerinin aynı zamanda birer bilim adamı olduklarını yazılarına
konu ederek temellendirmesi dikkate şayan bir örnektir.
Gaspıralı’nın bütün bu meseleleriyle diyalekt içerisinde olan diğer bir
meselesi ise bir üst başlık olarak Türk Müslüman dünyasındaki cehalettir.
Bu cehaleti yıkacak, teknoloji ve bilimle hemhal olmayı sağlayacak ilk adım
ise ona göre matbuat ve eğitimdir. Her medeniyetin görece ihtişamlı
devirlerindeki kitap/kütüphane sayıları ile komşu medeniyetlerin
kitap/kütüphane sayısı arasındaki kıyaslama yapmak Gaspıralı’yı destekler
nitelikte sonuçlar gösterecektir. 13 yüzyılda Meraga rasathanesi
kütüphanesindeki kitap sayısı İskenderiye ve Vatikan’da bulunan toplam
kitap sayısından fazla iken hâlde Türkiye’deki toplam kitap sayısının tek
başına Harvard Kütüphanesi’ne yetişememesi bunun güzel
örneklerindendir.
Bütün bu düşüncesinde yer eden meselelere ameli ile mukabele edebilmek
için Gaspıralı’nın Rus bürokratlara da nüfuz edebileceği aynı zamanda
kendisine maddi manevi hareket sahası kazandıracak bir mevkie gelmesi
gerekiyordu. Belediye başkanlığı seçimlerine katıldı fakat belediye başkanı
olması bu seçim değil 1879 yılında hakkında yazılan bir referans mektubu
sayesinde olmuştur. Bahçesaray belediye başkanlığından 1879 yılında
ayrılan Seydmemed Topuz’un, kendi yerine geçirilmesi üzere Vali
58
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Gubernator’a İsmail Gaspıralı’yı önermesi İsmail Bey’in kurduğu ilişkiler
ve vasıfları ile alakalıdır. İdeallerine giden yolun kapısını aralamasını
sağlayacaktı. Bu gücün getirdiği imkân mertebesinde himayesine okullar
alacak bu mekteplerin şartlarını iyileştirecektir.
Bilginin aktarılması için yayın hayatına girmeye ceht eden Gaspralı’nın ilk
girişimi 1879 yılında kaleme alınan Faydalı Eğlence adında Türkçe bir gazete
çıkarmak için Rus hükümetine yazdığı dilekçedir. Dil öğrenimine dikkat
çektiği ve gazetenin amacının da bu olduğunu belirttiği dilekçesi hükümet
tarafından reddedilecektir. Kabul edilmeyen bu talebinden sonra yerel
gazetelerde seri makaleler yazmaya başlayan Gaspıralı Rus hükümetini
Tatarları asimile edemeyeceği bu yoldan vazgeçmesi, Tatarların eğitimde
kendi kültürleri dâhilinde kalmalarına serbestiyet verilmesinin ve bölgeye
matbuat desteği sağlamalarının onların da faydasına olacağı yönünde
uyarmıştır. Sansüre ve baskıya maruz kalmamak için dikkatli bir dil
kullandığı bu makalelerini daha sonradan bir risale olarak bastırmıştır59
İlk matbaasını Basmahane-i İslamiyye adıyla kuran Gaspıralı Tonguç, Şafak,
Kamer, Ay, Yıldız, Güneş, Hakikat, Latail Salname-i Türkî ve Mirât-ı Cedid
isimlerinde, dil konusunu işleyen broşür ve dergiler bastı. Bu kadar fazla
ve farklı isimde yayın yapması süreli yayın kısıtlamasını ihlal etmeden
devamlılığı sağlamak istemesi sebebiyleydi. Gazete için izinlerin
sağlanmasının ardından hanımı ve annesinden aldığı paraları topladığı
abone paralarına katarak arap harfleriyle de baskı yapabileceği matbaasını
kuran Gaspıralı, geniş bir coğrafyada geniş kitlelere yayılacak (Sultan
Hamid de Tercüman okuyucuları arasındaydı60) ve yer yer mektep
tahsilinin yerini alacak sıklette bir yayın olan Tercüman gazetesini
çıkarmaya 1883 yılında başladı. Gazete 35 yıl yayın hayatına devam edecek
1912 yılına gelindiğinde İstanbul, Kafkasya, Kaşgar, Sibirya, Hindistan,
Türkistan ve Kahire’de aboneleri61 olan Gaspıralı’nın tabiriyle “Boğazın
kayıkçılarından tutup Kaşgar’ın devecilerine kadar” etki sahası oluşturmuş bir
mektep, gören göz ve işiten kulak halini alacaktı. İlk sayısını çıkardığı
1883’ün Nisan ayı Kırım’ın Ruslar tarafından ilhakının 100. Yıl
dönümüydü ve ilk sayıdaki yazısında bu konuya temas eden Gaspıralı’nın
Rus yönetiminden sitayişle bahsetmiş olması gazetenin 20. Sayısında
Kadimcilik Ceditçilik-2 başlıklı yazısında açıklayacağı siyasi baskıya rağmen
gazetenin yayın hayatının bu kadar uzun olmasını açıklayan en önemli bir
husustu.
Matbuatı önemsiyordu çünkü haberin ve bilginin taşınması için en elverişli
yol günün getirdiği şartlar içerisinde bu yoldu. Matbuatı eğitimin de birinci
aşaması olarak görmesinin sebebi Avrupa medeniyetinin Gutenberg
sonrası deneyimleri idi. Artık bilgi sınırlı sayıda üretilmiş kaynaklarla ve
59 Hakan
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60 İsmail Gaspıralı, “İhtar”, Seçilmiş Eserleri-4 Eğitim Yazıları, Ötüken Neşriyat,
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sınırlı sayıda bir elit sınıfına hitap etmekten çıkmış geniş yelpazede üretim
başlamış ve halkın çoğunluğuna erişim sağlanmıştı. Bu durum milletlere,
örgütlenme kabiliyetinden entelektüel sınıfın tabana yayılmasına, kültürün
kalıcılaşmasından askerî imkânları genişletmesine kadar geniş bir olanaklar
silsilesi sağlıyordu.
Bu ve pek çok konuda da örnek alınacak yerin batı olduğunu düşünen
Gaspıralı’nın bu düşüncesini en güzel özetleyen ifadeler Yusuf Akçura’nın
telifindedir. Yusuf Akçura eniştesi için şöyle demektedir: “İsmail Bey,
insanlığı bugünkü muayyen saadetin en yüksek noktasına ulaştıran
medeniyetin Batı medeniyeti olduğuna kani idi”. Bu düşünceler içerisinde
Gaspıralı içerisinde dönemin teknik dili olan Frenkçe ve Rusçayı bilmeyen
ziyalıların Nemse, Polak, Ermeniler ya da Gürcüler arasında değil yalnız
Türk aydınları arasında bulunması üzüntü verici bir hadise idi.62 Çünkü
ulusaldan evrensele yeni şeyler söylemek cehdine girişilebilmesi için
dünyada ne var ne yok bilmek gerekliliği Gaspıralı’nın en önemsediği cüzlerden
biri idi.63 Tam bu noktada Gaspıralı bir şerh sunuyor. Dil öğrenmek önemli
ama...
Eğitim dili kişinin anadili olmadığı takdirde başkaca sorunlar eğitimin
niteliğini ve sonuç verme kapasitesini olumsuz yönde etkileyecektir.
Gaspıralı’nın örneğiyle; Rusların 1870’lerden itibaren Kazan’da
Orenburg’da Gori’de Akmescid’de okullar ve bu okullarda
görevlendirilecek öğretmenlerin yetiştirileceği Darûlmuallimin Mektebleri
açmasıyla Rusya Türklerine hüsn-i terbiye ve cedit malumat gelmemesinin
sebebi bu okulların önceliğinin Rusça öğretmek olmasıydı.
Bu alt başlıkta belirtmeliyiz ki Gaspıralı Tercüman gazetesinin 23.
Sayısında 18 Kasım 1883’te kaleme aldığı Maarif Meselesi adlı yazısında dil
öğrenimi için üstüne düşünülmesi gereken bir prensip koyuyor: “Tarih-i
cihanda kitap ile mektep ile taze bir dil öğrenen hiçbir halk rivayet olunmuyor. Nice
olsun ki dil öğreten maişettir(hayattır), mektep değildir.”
Dünyada şeref-i insaniyeti maariften ibaret gören Gaspıralı’nın nazarında dilde
ve fikirde girişilecek reform için bir diğer önemli başlık da nüfusun bir an
önce üretken seviyeye getirilmesi idi. Dolayısıyla eğitimin süresi de üstüne
gidilmesi ve iyileştirilmesi gereken bir alandı. Yıllarca süren verimsiz
eğitimler yerine geliştirdiği fonetik alfabe ve Usul-i Cedid eğitim anlayışı ile
on yılda verilemeyen eğitimi beş yılda vermeyi başarmıştı. Bahçesaray’da
çok cüzi bir öğrenci sayısıyla kurduğu ilkokul olan iptidai mektepte
öğrencilere kırk günde okuma yazma öğreteceğini iddia etmiş
inanmayanları da kırk gün sonra yapılan sınavda gözlemci olarak
ağırlamıştı. Usûl-i Kadim’de iki yıl tutan elifba öğretimini kırk günde
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öğretme gayreti müspet sonuç verdi.64 Öğrencilerin başarılı olduğu bu
seyircili sınav Gaspıralı ve Usul-i Cedid namının yayılmasına sebep
olacaktı. Tabi bu usulde verimliliği; fonetik alfabe kullanımının yanı sıra
öğretmenlerin eğitimine verilen önem, öğretmenlerin görevleri sırasında
şartlarının iyileştirilmesi, öğrenci öğretmen arasında ilişkinin iletişimi
engelleyen aşırı ciddiyet ile bilginin değerini yitirmesine sebep olacak aşırı
samimiyet uçlarından beri, vasat yolu sağlayacak şekilde olmasına kadar
birçok alt meseleyi çözüme kavuşturmak suretiyle başarmıştı. Bütün bunlar
eğitimin niteliğine dair de göz önünde bulundurulması gereken
sabitelerken, süre açısından bu kabullerin eğitimin niceliğine de teşmil
edilmesinin altında şüphesiz Gaspıralı’nın zamana; “Akçe israfı haramdır
ve zaman ise akçadan bahalıdır” bakış açısı yatıyordu.
Döneminde akçaların harcanmaktan esirgendiği yer olarak öğretmen
maaşlarını gösteren Gaspıralı karın tokluğuna çalışan maarif ve terbiyenin
öncülerinin şartlarının gerek merkezi bütçeden gerekse de bağışlar yoluyla
iyileştirilmesi gerekliliğini ifade eder. Bu kıstas farklı coğrafyalarda açılan
Yeni Usûl’de eğitim veren okullara mektuplarında sorduğu başat 11 soru
arasında “Hocanın senede ne kadar iradı var?” şeklinde yer almakla en
önem
verdiği
mevzular
arasındadır.65
“Zor şartlar altında ibadet vecdiyle işini yapan ve bizim naçar halimize
rağmen bir yerlere gelmemizi sağlayan bu insanlarla cümle geçmişimize
borcumuzu ancak geleceğe dair işlerle ödeyebiliriz” bilinci bu Gaspıralı’nın
bu meselesine yaklaşımına dair de önem ihtiva etmektedir.
Eğitim kalitesinin artmasındaki en önemli basamaklardan biri olarak
gördüğü öğretmenlere dair maddi şartlarının iyileştirilmesi kadar bir diğer
çokça üstünde durduğu husus ise öğretmenlerin eğitilmesi ve mücehhez
hale getirilmesidir. Gaspıralı’ya göre "Bir âlim on nadana bedeldir dedikleri
gibi bir muallim de 10 âlime bedeldir” ve biricik gördüğü öğretmenlerin
eğitimi 11 Ocak 1887 tarihli Tercüman Gazetesi’nde yayınlanan
“Bahsedeceğimiz Öz Ahalimizin İşidir” adlı yazısında belirttiği üzere
halkların selametine mucip olacak eğitimlerin başı muallim yetiştiren mekteplerdeki
eğitimdir.
Medeniyeti cedideyi inşa edecek olduğuna inandığı hakkaniyetin
tecessümü için gerekli olan iyi eğitim ve refaha giden yolda en önemli bir
alan da Meslek/Zanaat eğitimi idi. Gaspıralının tespiti ile Zanaat
mektepleri dışa bağımlılığı azaltır, milleti mamur ve rahat ettirir. Mektepte
mektebin bulunduğu coğrafyanın, demografinin icap ettiği yöne göre
teorik ilmin yanı sıra şehirlerde şehir meslekleri (O zaman için verdiği
örnek Dülgerlik), köy mekteplerinde köy mesleklerine (O zamanın örneği
Bahçıvanlık) müteallik zanaatlar öğretilmelidir.
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Aziz ve mukaddem gördüğü üç şey olarak Din, Dil ve İlim sahasında66
dönemine göre böylece maddi ve manevi üretimlerde bulunan Gaspıralı
İsmail Bey’den bütün bu başlıkların eğitimine dair bugün de öğrenilecek
prensip değerler çıkartmak elbette mümkün ve faydalı olacaktır.
3. Gaspıralı’nın Talim-Terbiye Yaklaşımları
Gaspıralı’nın parladığı bir alan olarak eğitim meselesi ve geliştirdiği
yaklaşımlar fikirlerinin olgunlaştığı yaşa kadar olan deneyimlerinin hülasası
denilebilir. Ezcümle ifade etmek gerekirse; Askeri mektep yıllarına kadar
içinde yaşadığı ve Rus-Ortodoks Müslüman-Türk toplumlarını mukayese
imkânı bulduğu muhit, Askeri Lise yıllarında tanıştığı panslavizm
düşüncesi, Osmanlı’nın içerisinde bulunduğu çetrefil durumlar neticesinde
doğan Osmanlı zabiti olma isteği ancak Fransızca bilmemesi ve Rusya’da
aldığı tahsilin buna yetmemesi sonucu Paris deneyimi, Türk-İslam
dünyasından edindiği çevre sayesinde cehalete, geri kalmışlığa, dilcoğrafya-kültür ayrılığına dair edindiği veriler onun bundan sonraki
hamlelerini belirlemesinde yardımcı olacaktı.
Maddi imkânsızlıklara rağmen, henüz 16 yaşında bir gençken İtil ve Özü
nehirlerini 45 gün kürek çekerek Odesa’ya varmasına vesile olan azmiyle,
devamlı mücadele etmesi onu 27 yaşına geldiğinde Belediye Başkan
Yardımcılığı görevini ifa ederken görevinden ayrılan başkanın yerine
geçmesi için referans olacağı geçmişe sahip biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. 1870lerin sonunda edindiği mevkiinin de avantajlarını
kullanarak okulları himaye altına almaya başlayan Gaspıralı muhtemeldir ki
Paris, Moskova, Varonej’de gördüğü farklılıkların eğitimle iltisaklı
olduğunu ve benzerlerinin Bahçesaray, İstanbul, Buhara, Kahire için de
gerçekleştirilebileceğini düşünüyordu.
Bu farklar yukarıda da bahsedildiği şekilde konuşanı fazla olan dile sahip
veya farklı bir deyişle dil bütünlüğünü sağlamış toplumlar ki bunlar; hayali
cemaat olmayı becerebilmiş ortak tarih algısına ve ortak gelecek kaygısına
sahip, matbuatın -devrin en başarılı münâkale aracı- kıymetinin bilindiği,
yabancı dil eğitiminin verildiği, ancak temel eğitimlerin yabancı dilde
verilmeyip kamu dilinde verildiği toplumlardır ve bu hâl hâkim/fail unsur
olmalarını sağlar. Aksine örnek vermek gerekirse; Tatar gazeteci Fatih
Kerimi’nin İstanbul seyahatinden aktardığı şekliyle kıraat edilmesi gereken
kıraathanede gün boyu dedikoduların eksik olmadığı, eğitimin süresinin
gereksiz uzun ve sonucunun başarısız olduğu, öğretmene kıymet
verilmeyen, meslek/zanaat eğitimlerinin sonuç vermemesinin sık
görüldüğü toplumlarda refahın olmadığına, bu ülkelerin fail değil münfail
olduğuna şahitlik etmiş ve yazılarında da defalarca bu konuları işlemişti.
Gaspıralı İsmail geri kalmış, münfail toplumların zaman kaybetmeksizin
eğitim seferberliğine girişmesi, üretken ve yetkin insan sayısının behemehâl
yükseltilmesi gerekliliklerinden kendi payına düşen kısmının hakkını
İsmail Gaspıralı, “Til, Til, Til”, Seçilmiş Eserleri-3 Dil, Edebiyat ve Seyahat Yazıları,
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veriyordu. Usûl-i Cedid eğitimi için müfredat, ders kitapları hazırladı.
Bunları ailesinden aldığı destekler ve henüz gazete ortada yokken dağıttığı
aboneliklerden gelen kaynakla oluşturduğu matbaada bastı. Yeni usulde
eğitimin faydalarını ve kazançlarını gören kimselere -başta öğretmenlergittikleri yerlerde 3 kişiye bu usulü öğretmek kaydıyla dersler verdi. Bu
büyük dönüşüm sürecinin başından sonuna kadar metodunda, fikrinde
kararlılıkla uyguladığı, yazılarında da sıklıkla işlediği hususlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir.
Batı medeniyetinin başkentlerinde uygulanan eğitim modellerinin içeriği
verdiği sonuçlar yönünden nazarı itibara alınmalıdır. Bunlar haricinde
geleneksel eğitim veren kurumlar geleneksel eğitime devam edebileceği
gibi bu ders içeriğini de bihakkın talebeye sunulmalıdır.
Eğitimler arasında en önemlisi eğitici olacak olan öğretmenlerin talim ve
terbiyesidir. Muallim mektepleri nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmeli
buna imkân sağlanmalıdır. Eğitimleri sonucu kalifiye olarak yetişmiş
öğretmenlerin ise çalışma şartları iyileştirilmelidir. Verdiği bir örnekte
öğretmene öğrencilerin bahşiş verdiğinden bahseden Gaspıralı bu
durumdan hayıflanır ve merkezi bütçelerden maaşların karşılanması
gerektiğini yeterli gelmediği takdirde halkın kendi arasında topladığı
paralarla hocanın iradının teminini gereklilikler arasında sıralar.
Cinsiyet, ırk vb. gibi dezavantajlı ve avantajlı ayrımı yapılmaksızın bütün
çocuklar eğitime tabi tutulmalıdır. Necip Hablemitoğlu’nun iddia ettiğine
göre Rusya’daki ilk kız mektebini, Zeynelabidin Tağıyev’den önce
Gaspıralı 1884 yılında Bahçesaray’da açmıştır. Bu okulun başına da kız
kardeşi Selime Pembe Hanım’ı getirmişti. 1906 yılına gelindiğinde ise
Kırım’da bulunan kız okullarının sayısı on üç idi. ayrıca 1906dan itibaren
Âlem-i Nisvan yani Hanımlar Dünyası idi. 16.11.1906 tarihli Âlem-i
Nisvan dergisinin başlığı altında şu ibare görülmektedir:‘’Müslimelere
mahsus edebi ve tedrisi haftalık mecmuadır’’. İstanbul Türkçesi’ne bağlı
bir dil ile yayınlanmaktaydı.
Yabancı dil eğitimi dünyayı tanımak, bilgiyi nakletmek için elzemdir.
Sadece teorik olarak kalması da Gaspıralı tarafından istenmez. Doğrudan
doğruya hayatın içerisinde kullanılacak olan yabancı dili ona göre en iyi
öğrenme yolu da dili hayatın kılcallarında kullanmaktır. Yeterli Fransızcası
olmamasının sonucunda zabit olamayan Gaspıralı Fransızca öğrenmek
için cebindeki son paralarla ve müşkülat içerisinde Paris’e gitmişti. Fakat
unutulmamalıdır ki bir ülkede eğitim dili yabancı bir dil olamaz. Bu
eğitimin kalitesini -hassaten ilkokulda- düşüreceği gibi kamu vicdanına da
uygun bir hareket değildir. Her türden eğitimi hayatın içerisine katmanın
öğretim sonucunu doğuracağı da giriş faslında da belirttiğimiz gibi
aşikârdır.
Gaspıralı’nın üzerinde durduğu bir diğer husus olarak ortak tarih algısı da
nesil yetiştirme cehdinin önemli şartları arasında sayılabilir. Gustave Le
Bon'un dediği gibi, “Yaşayanlardan sonsuz sayıda daha kalabalık olan
ölüler aynı zamanda onlara nazaran sonsuz derecede daha fazla güç ve
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iktidara sahiptirler.” Hem ibret hem kuvvet sahası olan tarih İhsan
Fazlıoğlu’nun tabiriyle “Gelecek idraki”dir. Buradan anlaşılıyor ki ortak
tarih algısı; ortak gelecek kaygısı, ortak idealler için çalışma azmi gibi hayali
cemaatin rükünlerinden tamamlayıcı bir parçadır. Gaspıralı da bunun
farkında olarak seyahatlerinde, mektuplarında bu düstur üzere nutuklar
irad etmiş, cümleler kurmuştur.
Ortak tarih anlayışının da içinde bulunduğu ortak düşünce âlemi için
olmazsa olmaz bir diğer başlık ise düşünce araçlarının en sık kullanılanı
olan dil de Gaspıralı için önemine ortak dil çalışmaları olarak kavuşuyordu.
“Dilimin sınırları dünyamın sınırlarını gösterir”67 gerçeğini bilen Gaspıralı Türk
Dünyası veya Türk Dili Konuşan Halklar gibi aynı kültür havzasının
müntesipleri için de ortak bir dil oluşturmanın faydasına inanıyordu.
Bunun içinse en elverişli olan seçenek İstanbul ağzıydı. Hedeflediği dil
birliği çalışmaları 1905 buhranı sonrası serbest bırakılan neşir faaliyetleri
sonucu, sayısı hızlıca artan Türkçe gazetelerde, “Tercüman dili”nin
kullanılmasıyla semeresini vermişti.68
Bütün bu hususları kapsayıcı bir eğitim sürecinin Gaspıralı idealindeki
yerine oturabilmesi için sağlaması gereken diğer şart ise süre konusundadır.
Kadim tarzda eğitim ile Gaspıralı’nın Cedit tarzda uyguladığı eğitim
arasında temel farklardan birini de süre teşkil edecekti. Zira Gaspıralı yenü
usulü ile 10 yılda verilen eğitimden daha fazlasını 5 yılda vermeyi
başarmıştı. Kadim usulde 2 senede verilen elifba eğitimini, fonetik alfabe
kullandığı yeni usulüyle 40 ila 45 günde başarmış olması da ona duyulan
güveni dolayısıyla yeni usulde eğitim öğretime olan talebi de arttırmıştı.
Son olarak eğitime yardımcı materyal kazandırılması, bilginin taşınması gibi
pek çok faydaları bulunan ve çağın en ileri münâkale aracı olan matbaanın
da eğitim parantezinde ele alınması Gaspıralı’nın idealinde gerekliydi. Bu
sayede taşraya, elit olmayan kesime, aynı hislere sahip olunan/olunması
beklenen fakat coğrafi engeller gibi fiziki nedenlerle bu imkândan mahrum
olan insanlara matbuat ile ulaşılabilirdi.
4. Bu Yaklaşımlardan Çıkarılabilecek Prensipler ve Günümüzden
Yorumlanmaları
Dile, sanata, dine, bilime dair söyleyecek sözü olanların en başta maddi
manevi imkânlarını genişletmesi gerektiğini Gaspıralı’nın 27 yaşında
belediye başkanı olmadan önce ve olduktan sonraki çalışmalarının nitelik
ve niceliğindeki değişimde görmek mümkündür. Gazete çıkarabilmek için,
okul açabilmek için, matbaa kurabilmek için daha önce oluşturduğu
manevi imkânlara dayanmış yeni maddi imkânlar oluşturmasını sağlamış
bu sayede çalışmalarında devamlılığı yakalamıştır. Bugün de sosyal medya
çalışmalarından akademik mecraya örgütlülüğün, çevre sahibi olmanın,
daha önceki çalışmalar ile iyi intibalar bırakmanın, maddi meseleleri
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düşünmeyecek durumda olunursa çalışmalarda başarının artması hali de
güncelliğini korumaktadır.
Yetişecek neslin düşünce ufkunu genişletmenin en temel şartlarından olan
dil bilinci ağaçlar yaşken verilmeli, gerekirse bu bilincin sağlanması için
müfredatta değişimlere gidilmelidir. Hayatı bilmek ile dili bilmek arasındaki
diyalektin farkında olan hocalarca uyandırılacak olan bu bilinç, gerek
hayatın güncel problemlerine dair fikri sancılar çeken nesillerin, gerekse
geçmişten gelene kültürüyle bağını güçlendirmiş nesillerin doğmasında
gerek koşuldur. Düşünce birikimi anlamında geniş bir tarih ve coğrafyaya
sırt yaslayabilen nesiller için aynı dilde düşünen kimselerin varlığı, kendini
aynı tarihin mahsulü gören kendi benzerlerinin varlığı da inanç ve azim
tazeleyici bir güç olarak belirecektir. Dil ve tarih algısında birlik içinse
fedakârane çalışılmalı, belli bir metodolojisi olan çalışmalarla ancak bu
alanlarda yol kat edilebileceğini fark etmek ilk adımımız olmalıdır.
Gelişmiş ülkelerin gelişmiş üniversitelerinde yatırım yapılan bölümlerin ve
alanların bizler için de kerteriz noktası teşkil etmesi gerekliliği Gaspıralı’nın
Batı başkentlerine seyahatleri sonrası uyguladığı muhtemelen
torunlarından da beklediği bir başka usuldür. Örneğin Harvard,
Cambridge, Harvard gibi üniversitelerde eğilimin temel bilimlere ve
felsefeye olması bizim açımızdan da değer verilmesi gereken bir vakadır.
Nesil oluşturmada aile eğitiminden sonraki basamağı oluşturan okul ve
onun başrol oyuncusu öğretmenlerin, öğrenciyle rûberû geçirdiği mesainin
fazla olması sebebiyle yüksek birikim ve fazilete sahip olmaları azami
önemsenmelidir. Öğretmen yetiştiren okulların kalite, istidat yönünden
görece yüksek ortalamalara sahip olması beklenmektedir.
Eğitim-Öğretim’de hiçbir şekilde avantajlı ve dezavantajlı ayrımı
yapılmamalıdır. Kanunlar çerçevesinde olmasa dahi birtakım insanların
zihniyetleri bu gibi ayrımların görülmesi 2020 şartları içerisinde utanç verici
olarak yetmektedir. Kamuoyu ve bürokrasi nezdinde bu kabil algılara sahip
kişilere karşı gerekli önlemler alınmalı tek bir masumun hakkının
yenmesine müsaade edilmemelidir.
Üstte bahsedildiği şekilde yabancı dil bilmeden dünyaya dolayısıyla hayata
hâkim olunamayacağı açıktır. İnternet ve matbu kaynaklardaki verinin
günümüz itibariyle %50den fazlasının İngiliz dilinde olduğu düşünülürse
özellikle İngilizce bilmemek yahut Gaspıralı’nın dert yandığı “10 yılda
doğru düzgün öğretilemeyen” dersler arasına İngilizceyi de katmak, telafisi
güç sorunlar çıkaracak bir sorundur. Fakat yine farkına varılmalıdır ki
bilhassa ilkokul müfredatındaki temel bilim derslerinde yabancı dil
kullanımı eğitim öğretim sürecinin sonuçlarına olumsuz tesir ettiği gibi aynı
zamanda müstemleke memleket zihniyetine benzemektedir.
Kişioğlu’nun diğer varlıklardaki gibi “geçmişi” değil “tarih”i olmasının
sebebi de yukarıda Gustave Le Bon’un ifadeleriyle açıklanmıştı. Bu haliyle
dil kadar her medeniyetin inşa ettiği nazarı ve baktığı manzarayı etkileyen
en önemli etmenlerden biri de tarih algısıdır. Hamasi tarihe kaçılmasına
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gerek kalmaksızın, kahramanlar menbaı Türk tarihi yeni nesillere yeni
söylemler ve yeni araçlar kullanılarak rol model gereksinimini karşılamada,,
dolayısıyla ibret ve kuvvet bulmasında yeterli olacaktır.
Eğitim-Öğretimde verimlilik ise sorgulanması gereken, bütün sorumluluk
altındakilerin, öğrencisinden bürokratik sorumlulara boynuna borç olan
diğer bir mesuliyet alanıdır. Yapılan yatırımların sonucunu sınav
sonuçlarında ve uluslararası değerlendirmelerde görmek mümkündür.
Millî kaynakların kullanıldığı bu süreci de diğer yatırım kalemleri gibi
girdileri ve çıktıları ile ele almak meseleye daha hesap verilebilir bir
veçheden bakmamızı sağlayacaktır. Girdilerin başında ise harcanan zaman
gelmektedir. Bu zamanın azaltılabildiği ölçüde üretici nüfusun artacağı
muhakkaktır. Gaspıralı da uzun safhada 10 yıllık eğitimi 5 yılda vermesiyle,
elifba eğitiminde ise dönemin yeni tekniği olan usûl-ü savtiyye veya usûl-ü
meddiyye kullanarak eski yöntemlerle 2 yıl süren eğitimi 45 günde
vermesiyle süre konusunda da bugünün sorumlularına da bir şeyler
söylemektedir.
Eğitim-Öğretimi yarınlara yatırım olarak görmenin sonucu olarak
karşımıza; toplumun refahını en çok etkileyecek olan teknik eleman,
Gaspıralı’nın tabiri ile Zanaat erbabı, yetiştirmek de önemsenmesi gereken
bir diğer husus olarak çıkmaktadır. Teknik Meslek liselerinin önemi en son
2019 sonlarında başlayan ve 2020’de bütün dünyayı etkisi altına alan Çin
virüsü deneyiminde basit koruyucu ekipmanların üretimi sürecinde tekrar
gündeme getirmiştir. Covid-19 deneyimi dışında da üretim bantlarının
omurgasını oluşturan teknik kabiliyeti olan kimselerin yetiştirildiği
okulların diğer okullara nazaran “zorunda kalındığı, diğer seçeneklere
ulaşılamadığı” taktirde tercih edilen okullar olmaktan çıkarılması da İsmail
beyin işaret ettiği yönde bir çözüm yolu olacaktır.
Öğretimin kalıcılığı ve bireyin kendi içerisinde devam eden öğrenmeyi
öğrenmek gibi süreklilik arz eden bir hal almasını sağlamak içinse yardımcı
materyallerin kullanımı için de Gaspıralı örnekleminden yeni yaklaşımlar
üretilebilecektir. Döneminin en iyi nakil aracı olan matbaayı kendi
imkânlarıyla kuran ve eğitime vakfeden Gaspıralı bize dönemimizin en iyi
münâkale aracı olan interneti de etkili kullanmayı bizlerin boynuna borç
olarak yüklemektedir. Klasikleşmiş eğitim modellerinin tartışıldığı,
dünyanın farklı yerlerinden katılımcılarla atölye çalışmaları yapılabilen ve
çeşitli arşivlere kolayca ulaşılabilen yeni zamanların teknolojisi olan
internete de öğretim sürecinde daha fazla yer verilmesi, çağı yakalamakta
ve tabiatıyla Gaspıralı’nın en büyük hayali olan Yeni Usullerin icrasına
imkân sağlayacaktır.
Sonuç
Son yüzyıllarda görülen modernleşme yarışı içerisinde Türk
modernleşmesi de özgün fikir ve aksiyon adamları yetiştirmesiyle özgül
ağırlığını ortaya koymuştur. Bu isimlerden olan Kırımlı öğretmen, gazeteci
ve fikir adamı İsmail Gaspıralı da şüphesiz Eğitim-Öğretim meselesi
özelinde düşünülecek olduğunda ilk akla gelen isimlerdendir. Gerek
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uyguladığı Yeni Usul eğitim anlayışı ile gerekse eğitim-öğretim sürecinin
farklı noktalarında, Kadim uygulamalardan farklı görüş, eser ve
uygulamaları ile adından söz edilmesi, üstüne kafa yorulması gereken
eserler bırakmış büyük simalarımız arasındadır.
Her milletin önem sıralamasında ilk sıralarda yerini bulan Eğitim
meselesinin, bugünün Türkiye’sine yeni şeyler söylemek, 100 yıl öncesinde
Gaspıralı’nın örnekleminden bulduğumuz referanslar tohum olarak kabul
edilirse bugünün toprağına ekmekle mümkündür. Bu çalışmamızda
Gaspıralı’nın matbaa kurduktan ve Belediye başkanı olduktan sonra
okulları himayesine alması ile başlayan eğitim ve yayın hayatındaki
uygulamalarına bakıldığında aşağıda sıralanan yaklaşım prensiplerine
ulaşılmıştır.
Öncelikli olarak eğitim-öğretime nesil yetiştirme hareketi olarak bakmak
meselenin anlaşılmasını kolaylaştıracak ve şartlar arasında en başta dil
meselesi ve tarih meselesinin gelmesine sebep olacaktır. Çünkü nesillerde
sürekliliğin esas olması, gelecek idraki olarak tarih bilincinin yerleştirilmesi,
dünyamızın sınırlarının dilimizin sınırları kadar olması gibi yukarıda
özetlenmiş olan dil-tarih meselesi doğrudan bizim hayata bakışımızın
temelini oluşturmaktadır. Öğretim safahatında bu disiplinlere gereken
kıymetin verilmemesi ancak müstemleke memleketlerinde rastlanan bir hal
olacağı gibi geleceğe dair iddia sahibi ülkelerin altını doldurması gereken
temel başlıklardır.
Modernleşmenin amacı gelişmek olduğu gibi gelişmiş ülkeler EğitimÖğretim konusunda da yaklaşımlar, eğilimler yönünden gelişmek isteyen
ülkelere örneklik teşkil edebilirler. Gaspıralı da bu örnekliği teknik manada
ele almış ve örfi düzlemde eriterek hayatında kullanmıştı.
Eğitim- Öğretim meselesinin şüphe götürmez şekilde en önemli bir
aşaması da Öğretmen eğitimidir. Muallim mekteplerine dikkatleri çeken
Gaspıralı bugünün Öğretmen Liseleri ve Eğitim fakülteleri için de 100 yıl
önceden birtakım şeyler söylemektedir.
Yeni nesil adayları arasında dezavantaj veya avantajlı hiçbir ayrım
gözetilmemesi, cinsiyet, maddi durum gibi vesilelerle eşitsizlik oluşmaması
oluşursa bürokrasi tarafından yahut inisiyatif merkezlerince eşitsizliklerin
giderilmesi elzemdir.
Bir yatırım alanı olarak bakılması en sağlıklı sonucu verecek olan EğitimÖğretim sürecinin en önemli girdisi zamandır. Kalabalık bir öğrenci
nüfusunun kıymetli saatlerini verimsiz eğitimle ziyan etmektense eğitimde
verimi arttırmak suretiyle üretken sınıfa geçişlerini hızlandırmak
mümkündür. Kadim uygulama ile cedit uygulama arasında yarı yarıya süre
farkı oluşturan Gaspıralı bu konuda da örneklik teşkil etmektedir.
Türk Eğitim sisteminin kangren halini almış yabancı dil meselesi içinse
Gaspıralı’nın yorumları şu yöndedir. Geri kalınmış şeylerin ileri
örneklerinin bulunduğu toplumların dili öğrenilmek zorundadır. Öğrenme
yöntemleri arasında ise en iyisi hayata işleyerek öğrenmektir.
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Toplumların refaha giden yolda en büyük kaynaklarından biri de teknik
elemandır. Teknik liseler ve Teknik üniversiteler için de Gaspıralı 100 yıl
öncesinden değer ifade cümleler kurmuş, coğrafyaya göre, zamana göre ve
iyi şartlarda eğitimi gerekli görmüştür.
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TÜRKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE MISRALARDA
TÜRKÇÜLÜK, YANGINLARDA MEŞÂLE:
MAĞCAN CUMABEYOV (1893-1938)
Esengül ARGUN
Ne görsem de, Alaş için görürüm,
Bana armağandır, Yüce halkım için ölürüm. 

Öz
Mağcan Cumabayev, Kazak edebiyatının ve Alaş hareketinin önemli
isimlerindendir. Kazak Türkü diğer şairler gibi şiiri bir uğraş alanı ya da bir
meslek olarak görmekten öte, dönemin kitle iletişim aracı olarak
kullanmıştır ve şiirler aracılığıyla halkı haksızlıklar karşısında uyanık
olmaya, birlik beraberliğe davet etmiştir. Kazak Türklerinin ellerinden
toprakların zorla alınması, hayvanlarından vergi alındığını, halkın kültürel
yapısının değiştirilmeye çalışılması, ekonomik sıkıntılara girilmesi, Kazak
Türklerinin manevi değerleri kaybetmeye başladıklarını şiirlerinde
işlemiştir. Kazakistan topraklarının yeraltı ve yerüstü pek çok zenginliğe
sahip olmasına rağmen, bu nimetlerden yabancıların yararlandığını hatta
bunlar için fabrikalar kurup, Kazak Türklerinin buralarda çalıştırıldığını
beyan etmiştir. Türklerin yalnızca Türkistan’da değil, Anadolu’da da var
olduğu ve gerekli millî duygusal bağların kurulması gerektiği gibi çağının
ötesinde fikirlerle eserler türetmiştir. Halkı, tüm bunlar ve sosyal hayattaki
karışıklıklar, adaletsizlikler, eşitsizlikler için mücadele etmeye çağırmıştır.
Tarihi hadiselerden örnekler vererek, Kazak Türklerinin öze dönmeleri
için çaba sarf etmiş, kahramanlık destanları ile onları cesaretlendirmeye
çalışmıştır. Mağcan Cumabayev ve diğer isimler, sanatlarını halk için icra
etmişlerdir. Bunun bedeli olarak da SSCB hükümeti tarafından “Halk
düşmanı” yaftalamasına maruz kalmışlardır. Mağcan Cumabeyov’u pek
çok aydından ayıran en büyük özelliği ise Kazak Türkleri ile Anadolu
arasında kurmaya çalıştığı manevi bağdır. Bu bağı “Uzaktaki Kardeşime”
isimli şiirinde ifade etmiştir.
Anahtar kelimeler: Kazakistan, SSCB, Mağcan Cumabeyov, Milliyetçilik,
Türkiye.
Giriş
Kazak edebiyatı günümüz Türk Dünyası’nın tarihini, yaşayış ve düşünce
tarzlarının kaynağını temsil etmesinden dolayı diğer Türkistan ülkeleri
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kadar, oldukça kıymetlidir. Mağcan Cumabeyov da bu edebiyatın büyük
önem arz eden isimlerinden biri olmuştur. Üstelik önce Çarlık rejimi
hemen akabinde SSCB hükümetine rağmen, Türklük şuuru ile şiirlerini
yazmaya devam etmiştir. Asırlara rağmen ismi hâlâ minnetle anılmaktadır.
Şiirlerinde yalnızca Kazak Türklerinin değil, Rus hâkimiyetindeki bütün
Türkistan Türklüğünün sıkıntılarını dile getirmiştir. 1920 yılında kaleme
aldığı Uzaktaki Kardeşime (Alıstağı Bavrıma) isimli şiiri ile de söz konusu
dönemde Kurtuluş Mücadelesinde olan Türkiye Türklerine destek
olmuştur. 1938 yılına gelindiğinde de Stalin’in katliamlarına bir yenisi daha
eklenmiştir ve Mağcan Cumabeyov’un sonu, şahadetiyle sonuçlanmış olsa
da o, Kazakistan’dan Türkiye’ye tüm Türk dünyasının hafızasına
kazınmıştır. Eserleri asırlar boyu dilden dile dolaşmıştır. Bu çalışmada
Mağcan Cumabeyov’un Uzaktaki Kardeşime adlı şiirinde yer alan milliyetçi
kavramlar ve bu kavramların Türk Dünyası, Türk tarihi ve Türk mitolojisi
açısından önemi üzerinde durulmuştur. Kazakistan’ın kısa bir tarihi ele
alındıktan sonra bu coğrafyanın SSCB açısından niçin önemli olduğu
konularından bazılarına örnekler verilmiştir. Aynı zamanda SSCB’nin,
Kazakistan topraklarında izlediği bir takım sosyal politikaların izahı
yapılmış ve böylesi bir dönemde “vatan haini” suçlamasıyla kurşuna dizilen
bazı Kazak Türkü aydınlar hakkında bilgi sunulmuştur. Mağcan
Cumabeyov’un da böylesi bir süreçte yaşadığı göz önünde bulundurularak,
onun biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bazı bilgiler verildikten sonra
Mağcan Cumabeyov’un Uzaktaki Kardeşime isimli şiiri, belirlenen çerçevede
değerlendirilmiştir. Onun mısralarında hayat bulan Turan düşüncesi
oldukça önemlidir. Çünkü o, bu düşüncesiyle hangi coğrafyada olursa
olsun tüm Türklerin kardeş olduğunu ve ana vatanlarının Türkistan
olduğunu vurgulamaktadır. Usta şairin uğruna hayatını verdiği eserleri
uzun yıllar boyunca yasaklanmış, engellenmiş olsa da, düşüncelerin
yasaklanıp engellenemeyeceğini göstermesi, dahası her Türkün Kızıl
Elmasının, şartlar ne olursa olsun bir asır öncesinde dahi var olduğunu
bizlere sunması açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.
Günümüz Kazakistan coğrafyasında, Andronov Kültürü’nü yaşayan pek
çok antik toplumlar yer almıştır. Bu coğrafya Türk Dünyası’nın kökenleri
olan; İskitler, Hunlar, Kök Türker, Altınorda Devleti gibi pek çok büyük
devlete de ev sahipliği yapmıştır. Kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan,
Özbekistan ve Kırgızistan, doğuda Çin Halk Cumhuriyeti bulunur.
Ülkenin ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü'ne kıyısı vardır. Önemli şehirler:
Almatı, Cambul, Çimkent, Türkistan, Karaganda, Semipalatinsk,
Kökçetav, Kustanay, Turgay, Guryev Baykonur’dur. Almatı, Türkistan’ın
en gelişmiş şehirlerindendir. Ülke topraklarının beşte biri dağlarla kaplıdır.
Diğer kısmı düzlükler tepelik ovalar ve platolardan meydana gelmektedir.
Batı ve güneybatı kesimlerine hâkim olan Hazar Çöküntüsünün güneyinde
Ustyurt Yaylası; Mangışlak Yarımadasında ise Karadağ ve Akdağ uzanır.
Kazakistan’da binlerce küçük akarsu vardır. Bu akarsuların büyük kesimi
Hazar Denizi, Aral, Balkaş ve Tengiz göllerine dökülür. Kazakistan
topraklarını baştanbaşa geçen ve Kuzey Buz Denizine dökülen nehirler ise
Irtiş, İşim ve Tobul’dur. Akarsuların büyük kısmı yazın kurumaktadır.
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Başlıca ırmakları Ural ve Seyhun’dur. Seyhun üzerinde taşkınları önlemek
ve sulama gayeli birçok baraj bulunmaktadır. Kazakistan’da çok sert
karasal iklim hâkimken ülkenin genelinde yaz ve kış ayları arasındaki ısı
farkı da oldukça fazladır. Türk Tarihi ile ilgili metinlerde geçen Kazak
sözcüğünün etimolojik olarak temelinde ise sosyal bir anlam
bulunmaktadır.69 Bir bireyin, toplumun ve bunların yaşam felsefelerini
nitelemektedir.
Ülke sınırları içerisinde Müslüman % 47, Rus Ortodoks % 44, Protestan
% 2, Diğer % 7’lik bir dilimi kaplarken; etnik grupların dağılımı ise
Ruslar:%25,6, Ukraynalılar: %2,9, Alman:%1,4, Ülkedeki tüm Türk
halkları nüfusun %68,8'ine tekabül etmektedir.70 Türk Urukları içerinde
ise; Özbekler, Uygurlar, Tatarlar, Türkmenler, Azerbaycan Türkleri,
Ahıska Türkleri ve kısmen de olsa Karaçay Balkar Türkleri yaşamaktadır.71
Cengiz Han sonrasında, dağınık Türk boylarının tekrar organize olmasıyla
ortaya çıkan hanlıklardan birisi de 1465 tarihinde kurulmuş olan Kazak
Hanlığıdır. Kazak Hanlığı, 1470 yılına gelindiğinde ise Özbek Hanlığını
ağır bir yenilgiye uğratmış, onların daha güneye göç etmesine sebep
olurken kendileri de günümüz Kazakistan coğrafyasına hükmetmeye
başlamışlardır. Bölgede bulunan diğer Türk boyları da zamanla Kazak
olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Toprakların genişliği yaklaşık 2.5
milyon kilometre kareyi bulduğu için toprakların yönetimini ancak üçe
bölerek sağlayabilmişlerdir. Bunlar;
Ulu Cüz; Kazak halkının etnik, kültür, siyasi grubudur. 14. ve 15.asırlarda
Moğolistan coğrafyasında birleşmişlerdir. Kanlı, Alban, Suan, Dulat,
Şapıraştı, Sırgelı, Çanıçkılı, Oçaktı, Sarıuysun. (Başkenti-Тaşkent, dilikazak dili) Orta Cüz; Orta ve kuzey doğu Kazakistan bölgesinde yerleşen
kazak grubudur. Onlar: Argın, Nayman, Kerey, Uak, Konırat, Kıpçak.
(Başkenti- 1456-1847 Türkistan dili-Kazak dili). Küçük Cüz; Kazakistan’ın
batı bölgesindeki gruptur.72Bu yapılanlamalar, yönetimlerinde özerktiler.
Ancak dışarıdan gelecek olası bir tehlike karşısında tekrar bir araya
gelmişlerdir. Asırlar boyunca bozkırlarda hüküm süren Kazak Türkleri,
Rusların ilerlemesine karşı koyamamışlar ve hakimiyetleri altına
girmişlerdir. Diğer Türk Devletleri’nde olduğu gibi, tüm zorluklar
karşısında bir kahraman çıkarmayı başaran Kazak Türklerinin de bu
anlamda önde gelen isimlerinden birisi, Steplerin Şahini olarak da bilinen
Sultan Kenesarı’dır. Çok uzunca bir dönem Rus işgallerine karşı
S.G. Klyashtorny, T.İ. Sultanov, Kazakistan Türkün Üç Bin Yılı, Selenge Yayınları,
İstanbul 2013, s. 256.
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71 Dauren Aben, Kanat Makhanov, 2010-2020’de Kazakistan’da Etnik Çeşitlilikte
Değişim, Akhmet Yassawi Üniversity, Eurasian Research Institute, weekly e-bulletin,
14.09.2020-20.09.2020, S. 272.
72 Sadik Adilhankızı Damecan, “Kazak Türklerinin Tarihi ve Kazakistan”, Journal
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Kazakistan topraklarını savunmuş ancak nihayetinde Petersburg’a getirilip
burada öldürülmüştür.73
Kazak Türkleri, çok uzun bir süre SSCB’nin idaresi altında kalmış,
sömürülmüş, asimile edilmiş, katliamlara maruz kalmıştır. Dilleri ve
kültürleri unutturulmaya çalışılmış bunun için çok büyük bir baskı altında
kalmışlardır. İlminsky gibi isimlerin başat aktör olduğu kültürel sömürü
politikalarına direnememişler ve Rusça yasal dilleri haline gelmiştir. Bugün,
başkanlık ve parlamento sistemlerini içeren hibrit bir sisteme sahiptir.
Cumhurbaşkanı 7 yıllık süre için seçilir ve en üst düzeydeki yöneticidir.
İlk cumhurbaşkanları olan Nursultan Nazarbayev tarafından, bölgede
denge politikası çok iyi idare edilmiş, kültürel anlamda ise öze dönüş
sağlanmaya çalışılmıştır. Geleneksel Türk adet ve örfleri tüm engellere
rağmen Kazak Türkleri arasında hayat bulmaya devam etmektedir.
Bunlardan birisi de tabiata dayalı kutladıkları bayramlardır. Bir düğün
edasında kutlanan bayramlar; Nevruz, Yaz Düğünü, Kımızmurunk, Güz
Düğünü, Sabontoy, Mizan, Kış Düğünü, Soğumbaşı gibi bayramlardır.
Geleneksel adetlerden birisi de Şecerecilerdir. Bunlar, kendi soy ağaçlarını
ezbere bilen kişilerdir. Bazıları ise üç cüzün de soy ağacını bilmektedir.
Kazak Türklerinin 77 atasına kadar tek tek sayabilen Kazak Türkleri,
200’den fazla kabileyi de ezbere bilmektedirler. Ayrıca her bir kabilenin de
kendisine ait bir soy ağacına sahip olduğunu da göz ardı etmemek gerek.
Bunlardan kimisi sözlü kimisi de yazılı olarak günümüze kadar gelmiştir ve
Kazak Türkleri arasında en çok saygı duyulan kimselerdir. Türk
geleneklerine bir örnek daha vermek istersek o da hem Kök Türkler’de
gördüğümüz hem de onlardan sonra pek çok Türk Devleti’nde de
gördüğümüz ongun meselesidir.74 Eskiden Türkler, hayvanları başta
olmak üzere sahip oldukları her şey için bir işaret kullanmışlardır. Her
kabilenin kendine ait işaretleri, tamgaları bulunmaktadır. Kazak Türkleri
hayvancılıklarını organize ederken ya da mezarlarında, bu tamgaları
kullanmışlardır. Verebileceğimiz pek çok örnek mevcuttur. Ancak bu konu
başlı başına bir çalışma konusudur.
1. Kazakistan’ın Türkistan Coğrafyasındaki Konumu ve SSCB İçin
Önemi
Önce Çarlık Rusya’sının akabinde SSCB’nin altında yıllarca sömürülen
Kazakistan toprakları, elbette ki onlar için bir çekim merkezi olmuştur.
Kazakistan’ın yer altı ve yer üstü zenginliklerini ele geçirmek, o toprakları
sömürerek kendi ekonomilerini diri tutmak gayesinde olmuşlardır. Çünkü
Kazakistan Cumhuriyeti, 2.712.900 km karelik bir alana sahip olup,
Avrasya’nın kalbidir. Burada egemenlik kurabilen bir devlet, pekâlâ diğer
Türk illerine de kolayca giriş yapabilmişler ve sıra kendilerine geldiğinde
Fatih Ünal, “Rus Emperyalizmine Karşı Stepte Büyük Başkaldırı Sultan Kenesarı”, İlgi
Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2010, s. 239.
74 Saadettin Gömeç, “Türk Kültürünün Ana Hatları”, Berikan Yayınevi, Ankara
2012, s. 35.
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oraları da sömürmüşlerdir. Kazakistan’ın üç millî önem taşıyan Şimkent,
Almatı ve Nur-Sultan (Astana) şehirleri başta olmak üzere 14 il, şehir 175
ilçe, 84 şehir, 35 köy ve 7031 kırsal yerleşimden oluşmaktadır. Ülke nüfusu,
2018 sayımları için 18,311,735’tir.75 Geniş bozkırlara yayılan ülke dünyada
kapsadığı alan bakımından 9. Sırada yer almaktadır. Okyanuslardan uzak
kalması ve deniz etkisinin iç kesimlere ulaşmasını engelleyen büyük
dağların yer alması faktörleriyle iklim, sert karasaldır.
Nadir Toprak Elementlerinin (NTE) de fazlaca bulunduğu bir ülke olması
nedeniyle, söz konusu coğrafya ayrı bir önem taşımaktadır.76
Ayrıca Kazakistan’ın sahip olduğu petrol rezervleri de göz ardı
edilmemelidir. Coğrafyada en fazla rezerve sahip olduğu ve bunun ise
ortalama yaklaşık olarak 30 milyar varile tekabül ettiği bilinmektedir.77
İlerleyen yıllarda bu alanda da dünya ilk beşi arasında yer alacağı tahmin
edilmektedir.78 Doğal gaz yatakları açısından da oldukça zengindir yaklaşık
2.5 trilyon m³ kanıtlanmış doğal gaz rezervi bulunmaktadır.79 SSCB
öncesinde Kazak Türkleri genel olarak konar-göçer bir yaşam tarzını
devam ettirmişlerdir. SSCB’nin politikaları gereği kollektifleştirme yahut
yerelleştirilmeleri sonucu ise zorunlu olarak yerleşik hayata geçmek
durumunda kalmışlar ve tüm mal varlıkları ellerinden alınarak zorunlu
buğday ekmiştiler.80 SSCB’de ekonomik düzenin temeli merkezi bir
planlama ile belirlendiği için, bütün mülkiyet de SSCB’nin kontrolünde
olmuştur. Tüketilebilir enerji, zengin maden yatakları ve petrol üretimiyle
SSCB için ilk sırada gelen devletlerden biri olmuştur.81 Bu dönemde
Kazakistan üzerindeki ekonomik faaliyetlerin başında yer altı kaynaklarının
çıkartılması meselesi var olmuştur. Ancak, SSCB’nin konuyla ilgili
uzmanlaşması sebebiyle, petrol konusunda büyük çaplı bir üretici
olamamıştır. 250’den fazla petrol rezervi bulunmasına rağmen işleyişin
yapılamaması, Kazakistan için büyük bir sorundur.82 Kazakistan için bir
başka sorun da dört tarafının kara ile çevrili olması nedeniyle, ticaretin
gelişememesidir. Ancak, Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile geniş
sınırlarının olması kara ticaretini kolaylaştırmaktaysa da dış ticaret
verilerine yansıtılamamaktadır. Bugün, petrol ve gaz ihracatı yapan ülkenin
Ainur Nogayeva, “Ülke Tanıtımı Geçmişten Günümüze Kazakistan”, Asya
Araştırmaları Dergisi, C. 3, S. 2, s. 350.
76 Işık Zeynep Cebe, Zeynep Karvan, vd., Nadir Toprak Elementleri, Orta Asya’daki
Cevherleşme Alanları: Türkiye için Olası İş Birlikleri, B.’ Enerji Notları BEN. 39, Bilkent
Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ankara, 2020, s. 8.
77 Mustafa, Gökçe, Siyah Altın Peşinde Hazar’da Bin Yıl, Berikan Yayınevi, Ankara
2012, s. 130-131.
78 Gökçe, age., s.130-131.
79 Gökçe, age., s. 130-131.
80 Kayyum Kesici, Dün, Bugün ve Hedefteki Kazakistan, İQ Kültürsanat Yayıncılık,
İstanbul 2003, s. 202-209.
81 Abdulvahap Kara, Okan Yeşilot, Avrasya’nın Yükselen Yıldızı Kazakistan, İTO
Yayınları, İstanbul 2011, s. 113.
82 Anar Somuncuoğlu, Kazakistan ve Özbekistan Ekonomileri Geçiş ve Büyüme
Stratejileri, ASAM Yayınları, Ankara 2001, s. 46-47.
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güzergâhı ise Rusya ve İran olması gerçeği de Kazakistan için ayrı bir sorun
teşkil etmektedir.
2. Bolşeviklerin Kazakistan’ı İşgali ve Aydın Katliamı
Türkistan bölgesinin sahip olduğu coğrafi koşullar, nüfusun yoğunluğu ve
potansiyelindeki iş gücünün yanı sıra Hazar Denizi ve civarındaki petrol
rezervlerinin yoğunluğu, günümüzde olduğu gibi yüzyıllar öncesinde de
İngilizlerin, Rusların ve Çinliler’ in iştahlarını kabartmıştır. Hanedanlıkların
en güçlü olduğu dönemlerde, Ruslardan vergi dahi alınmaktayken, işlerin
eskisi kadar yolunda gitmediği son dönemlerde, halkı, hakanları, hanlıkları
zapt etmek mümkün olmamaya başlamıştır. O sıralarda Ebü’l Hayr Han
hanlık savaşlarının sona ermesi gerektiğini, büyük zararların meydana
geldiğini söyleyerek, Çin’den ya da Rusya’dan da bu konuyla ilgili yardım
alınması gerektiğini belirtmiş, sonucunda da bu yardım çağrısı, eli
kulağında bekleyen Ruslara ulaşmıştır.83 Rusların bölgeye müdahalesinden
sonra kılıçla yenilmeyen Türkler, sinsi planlarla paramparça hale
gelmişlerdir ki etkileri hala sürmektedir. Zamanla siyasal sınırları çizilen
Türklerin her bir devleti için ayrı ayrı diller ortaya sürmüşlerdir. Dillerinin
ayrılması demek ise birbirleri ile iletişimin kesilmesi, başkalaşmak,
ötekileştirmek, tarihlerini unutmak, unutturmak demektir. Ancak hep daha
fazlasını düşünen Ruslar tüm bunlarla yetinmeyip, tek bir dil olması
isteyerek Rusçayı Türklere dayatmışlardır. Bu tam anlamıyla bir sömürge
icraatını göstermektedir. Artık Rusça şekillenmeye başlanmıştır. Okullarda
eğitim, çıkartılan gazeteler, basılan dergi ve kitaplar tamamen Rusça
olmuştur. Rusların “eğitim vermek başlığı” altında, tamamen Türkleri
kendi kültürlerinden uzaklaştırmak ve Ruslarla tamamen uyum içinde
yaşayabilmeleri için aslında asimile etme amaçları yer almış ve bu
coğrafyaları birbirlerinden farklılaştırılma, itibarsızlaştırılma çalışmaları yer
almıştır.
19. yy. başlarında başlayan bu eğitim sistemi tamamen misyonerliğe dayalı;
din, dil değiştirme ve kültürel olarak Ruslaştırma yapılanmasını
içermektedir. 1924’te Sovyetlerin yaptığı proje sonrası belirlenen sınırlar
Özbek-Türkmen örneğinde olduğu gibi tamamen cetvelle çizilmişçesine,
dik çizgiler halindedir. Kültürel, coğrafi, siyasi hiçbir kural göz önünde
bulundurulmamıştır. Ve özellikle boyları birbirinden ayırarak kendi
içlerinde savaşmalarını sağlamışlardır. Böylece boyların bir şekilde bir araya
gelmeleri engellenmiş olacaktır. Tüm bu gelişmelerden sonra ise okullara,
papazlara, kitaplara ve öğretmenlere ihtiyaç duyulmuştur. Rusya’nın
coğrafi olarak elini uzattığında ilk değdiği ülke, Kazakistan’dır. Ancak
Ruslar, bu faaliyetlerini tüm Türkistan sahasında yürütmüşlerdir. Rus
misyoner ve aynı zamanda Türkolog olan Nikolay İvanoviç İlminski

Orhan Doğan, “Küçük Orda Kazak Hanlığının Güney ve Kuzey Komşuları ile
İlişkileri (1734-1742)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 24, S. 38, 2004, s.145-162.
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“kıblem” dediği Kazak Türklerine yönelmiştir.84Amaçları doğrultusunda da
157 Rus-Kazak okulu açılmıştır.85 Dikkat çekmemek ve görüşlerini kabul
ettirebilmek adına da Kazak Türklerinden birini kendi yanına seçmiştir. Bu
seçtiği kişi İlminski’nin yapmak istediklerinin farkındadır. Yakın, sıkı
ilişkiler kurmuşsa da misyonerlik faaliyetlerine katılmamış, bu düşüncelere
hep karşı çıkmıştır. Bu faaliyetlere karşı olarak da sık sık şikayet dilekçeleri
yazmıştır. Bu isim İbiray Altınsarin’dir.86 Sovyet dönemi dil siyasetinin
temel planları şunlar olmuştur:87 Kazakistan’daki Kazak okulları ile açılan
Rus okulları birleştirilecek ve karma eğitim yapılacaktı. Bu karma
okullarının programları Rus papazlar tarafından belirlenecekti. Rus papaz
ve öğretmenlere, Kazak gençleri yardımcı olacaktı. Eğitim dili Rusça
olacak. Yeni İslâmî okulların açılmasına izin verilmeyecek. Tatar ve
Başkurt hocaların, Kazak gençlerin okutmaları yasaklanacak. İslami eğitim
veren medreseler kontrol altında tutulacak.
Türkistan sahasında ortak Rus okullarının açılması planını ise
N.O.Rozenbah hazırlamıştır.88 Ruslaştırma siyasetinin çerçevesini çizenler
de İlminski, N.P.Ostroumov ve A.E. Alektrov’dur.89Rus misyonerler,
özellikle Kazak Türklerinin ve Tatarların kaynaşmasını engellemeye
çalışmışlardı. Çünkü Ruslara göre Tatarlar, Kazak Türkleri arasında kendi
ideolojilerine uymayan fikirler yayıyorlar ve eski inançlarının tesiri
altındaydılar. Rus idareciler, Türkistanlıları yarı cahil bir şekilde bırakmak
için onların sıradan öğretmenlerin hazırladığı ansiklopedik bilgilerle eğitim
almalarını sağlamışlardır. Türkistan’ın Ruslaştırılmasında basının önemli
rol oynayacağına inanan Rus yöneticiler, basın ve yayın organlarının
sayısını çoğaltmaya çalışmışlardır. Kiril alfabesinin kullanıldığı Türk
lehçelerinde birçok kitap basılmıştır. Yanı sıra gazeteleri en ücra köylere
bile ulaştırıp halkın okumasını sağlamışlar, okuma yazma bilmeyenlere de
kendileri okumuştur. Bu, kırsal kesimlere ulaşmanın en kolay ve en kısa
yollarından birisi olmuştur. Basın yayın, en az ordu kadar önemlidir. Söz
konusu dönemde basılan gazetelerden birisi Dala Vilayeti Gazetesi
olmuştur.90 Gazetenin görünürdeki amacı Rusya hükümetinin Kazak
Türklerine yönelik çıkardığı kanun ve buyrukları halka duyurmaktır.
Bununla birlikte Rusya’nın söz konusu gazete yoluyla ulaşmak istediği
hedefleri; müstakil milletler oluşturma projesinin uygulanması,
Kazakistan’daki Tatar nüfuzunun etkisizleştirilmesi, gazete yoluyla
Rusçanın ve Rus okullarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları,
Ekrem Ayan, “Ibıray Altınsarın ve Nikolay İvanoviç İlminski’nin Kazak Eğitim
Sistemine Etkileri”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic, vol. 3/7, 2008, s. 125-135.
85 Ayan, agm. s. 131.
86 Ayan, agm. s. 134.
87 Ayan, agm. s. 131.
88 Mirzahan Egamberdiyev, “Çarlık Rusyası’nın Türkistan’daki Eğitim Politikası
(1870-1917)”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, C. 6, S. 1, 2005, s. 103-108.
89 Egamberdiyev, agm., s. 104.
90 Rıdvan, Çitil, “Dala Vilayatınıñ Gazeti”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, S. 55, 2016.
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gazetede Rusya’nın Kazakistan’ı işgalinin müspet bir hareket olarak
vurgulanması olarak ifade edilebilir.91
Ancak, Rusya’nın Kazakistan’da olduğu kültür siyasetinin uygulama alanı
olmuştur. Tatar tüccarlar ve memurlar aleyhinde yapılan olumsuz
haberlerle Kazak bozkırlarında etkili olan Tatar nüfusu ve kültürel etkisi
yıkılmaya başlanmıştır. Gazete yoluyla Rusça öğrenmenin ve Rusça eğitim
veren okulların önemi halka anlatılmıştır. Gazetenin asıl amacı ise Rusların
Kazak işgalini meşrulaştırmaktır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde
Kazakistan topraklarında Rus okullarının sayısı da hızla artmıştır. Dala
vilayeti gazetesi uzun yıllar hayatına devam etmiş bir gazetedir. Basın yayın
hayatında önemli bir yere sahiptir. Rusça öğrenmenin avantajları, ailesine,
toplumuna katkıları gibi yazılar yer almıştır. Merkez yönetimde alınan
kararların duyurulması sağlanmıştır. İleriye dönük olarak çok büyük refah
sağlanacağı ifade edilmiştir. Gazeteler aracığıyla özenti, hızla, bir virüs gibi
yayılmıştır. Çarlık döneminde başlatılan bu siyaset Sovyetler döneminde de
devam etmiş hatta eksik gördükleri yanları bu ve benzeri politikalarla
tamamlanmaya çalışılmıştır. Sovyetler, Çarlık dönemini her ne kadar
eleştirir gibi görünseler de aynı uygulamaları hatta fazlasını yapmışlardır.
Sovyet halkının yönetimi, merkeze, Moskova’ya bağlı olmuştur. Bu halkın
dili de Rusça olmuştur. Daha ileride milletlerin birleşmesi ve oluşması
planlanan dünya milletinin dili, Rus dili olacağı hayali kurulmuştur.
Gerçekten de bugün, dünyanın neredeyse 3/1’ i Rusça konuşmaktadır.
Sovyet döneminin dil alanındaki uygulamalarını bilim adamları: 1917-1938
dönemi, 1938- 1959 dönemi, 1959-1985 dönemi olmak üzere üç dönemde
incelemektedir.92 Sovyetlerin ilk dönemlerinde, alfabe konusundaki
bölünmüşlük yeni kurulan ve henüz sağlam temellere oturmamış bir
rejimde, kültür politikasının etkin bir şekilde uygulamaya konulamamış
olmasının bir sonucu olarak tanımlanabilir. Ortak okulların kurulma amacı,
yazı birliğinin ortadan kalkması, asimile etme, Ruslaştırma çabaları, halkın
yaşayış biçimini değiştirme, çocukların kendi aralarında özenmelerini
sağlama, çocukların kafasında Rus olmak iyidir düşüncesini sağlama vb.
örnekler verilebilir. En temelden başlayarak iki halk arasında zengin fakir
ayrımını fark ettirmek ve kendi yanlarına çekmektir. Arap harflerini
çıkartmanın amacı ise dini unutturmak olmuştur. Papazların eğitim verme
amacı, ikili ilişkilerde yakın bağ kurmak, güven temin etmek gibi
nedenlerdir.
Dil, din, eğitim, kültür gibi alanlarda çalışmalarını sürdürdüler. Her
yönden yaşamlara saldırı olduğu için netice almaları da aynı doğrultuda
kolay olmuştur. Söz konusu dönemde Kazakistan’daki mollalık rejimi
Emin, Özdemir, “Rusya’nın Kazakistan’da Uyguladığı Kültür Siyasetine Örnek
Olarak ‘Dala Vilayeti Gazetesi’ ”, International Periodical For the Languages,
Literatureand History of Turkish or Turkic, C. 4, S. 3, 2009, s. 1697-1715.
92
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Osmanlı’da var olan tekke ve zaviyeler gibidir. SSCB tarafından bunlar bir
şekilde bertaraf edilecek ve yenilerinin açılmasına izin verilmeyecekti.
Mollalığı yıpratmak için halkın arasına sahte mollalar yerleştirildi. Bu halkın
arasında mollalığı bozmaya yarayacaktı. Türk çocuklarına İslâmî eğitim
artık verilmeyecekti zaten arka planda üzerine oynanan kavramlardan birisi
de Müslümanlık olmuştur. Ibiray Altınsarin bu aşamada “Şeriatü’l İslâm”
adında bir kitap yayınlamış, İslâm dinini faziletlerini anlatmıştır.93 İlminskiy
bu durumdan epey rahatsız olsa da SSCB’ye rağmen Altınsarin’ın nüfuzu
sayesinde kitap yayınlayabilmiştir. Tüm bu gelişmeler, Mağcan Cumabeyov
ve diğer aydınların zorlu hayatlarının temelini oluşturan etkenlerden
bazılarıdır.
3. Mağcan Cumabeyov’un Hayatı, Eğitimi ve Faaliyetleri
Kazak Türklerinin büyük şairlerinden biri olan Mağcan Cumabeyov, 1893
yılında, Kazakistan’ın kuzeyinde Sasık Köl kenarındaki bir köyde dünyaya
gelmiştir.94 Etrafta güçlü bir aile olarak bilinen ve konar-göçer yaşam
idame eden ailenin oğlu olan Cumabeyov’un babası Beken, annesi
Gülsim’dir.95 İlk eğitimini köyündeki mektepte almıştır.96Bu mektepteki
hocası olan Ahiyetden Akanov, Başkurt Türküdür, Rus baskısından
kaçmış, Kazakistan’a yerleşmiş bir aydındır.97 Mağcan Cumabeyov kısa
zamanda okuma yazmayı öğrenmiş ve o küçük yaşlarda Kazak hikâyelerini,
destanlarını okumuştur. Babası Beken oğlunun okumaya olan arzusunu
fark etmiş ve Mağcan’ı, İstanbul’da eğitim görmüş olan Muhamme
Begişov’un eğitim verdiği Çala Kazak Medresesi’ne kaydettirmiştir.98
Burada Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinin yanı sıra Türk boyları hakkında
tarih dersleri de almıştır. Mağcan, öğrendiği bu dillerde yazılmış olan
eserleri okumaya başlamıştır bunların arasında Kazak Edebiyatının
kurucusu Abay Kunanbaylı’nın 1909 yılında Petersburg’ta ilk kez basılan
şiirleri de yer almaktadır. Mağcan Cumabeyov, ilk şiirlerini de Çala Kazak
Medresesi’nde kaleme almıştır.
1910 yılında buradaki eğitimini tamamlayan Mağcan Cumabeyov, Ufa’daki
Galiye Medresesi’ne giderek kendi şiirlerini yayınladığı “Sadaq” dergisini
çıkarmıştır. Galiye Medresesi, o dönemin en ünlü medreselerindendir.
İslâmî İlimlerin üniversitesi konumuna olan medresede ünlü Tatar yazar
Galimcan İbrahimov da vardır ve Cumabeyov’un hocası olmuştur. Hocası
Ayan, agm. s. 132.
İbrahim, Kalkan, “Cumabayev Mağcan (1893-1938) Kazak Şairi, Yazar, Siyaset
ve Düşünce Adamı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 2016,
s. 271-272.
95 Aynur, Toleubayeva, “Kazakistan'ın Alaş Hareketinin Unutulmaz İsmi: Mağcan
Cumabay”, https://www.turktoyu.com/magcan-cumabayuli-kimdir , 01.05.2021,
erişim sa: 11:31.
96 Ferhat Tamir, “Mağcan Cumababayoğlu 1893-1938”, Edt. Askar, Turganbayev,
Uzaktaki Kardeşime Mağcan Cumabay, Çev. Ali Akbaş, Bengü Yayınları, Ankara
2018, s. 9-26.
97 Tamir, age., s. 23.
98 Tamir, age., s. 24.
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İbrahimov’un desteğiyle, Cumabeyov ilk şiir kitabı olan “Çolpan”ı
yayınlamıştır. Ancak hocası Mağcan Cumabeyov’un zekâsı ve erdemine
hayran kalmış, onun daha iyi okullarda okumasını istemiştir. Bu isteğini şu
sözleri ile ifade etmiştir: “Ona yarayacak bilgiler bu medresede okutulmuyor”. 99
Buradan ayrılan Mağcan Cumabeyov, Kazak milliyetçi, yazar ve şair olan
Mircakıp Duvlat ile tanışmış ve kendisinden Rusça öğrenmiştir. Öğrendiği
bu yeni dil aracılığıyla Avrupalı ve Rus şairleri tanımış, onların şiirlerini
okumaya başlamıştır. Aynı dönem içerisinde de başka bir Kazak
milliyetçisi, siyasetçi, yazar ve şair olan Ahmet Baytursunlı ile tanışmış,
Baytursunlı’nın çıkarttığı Kazak gazetesi heyetinde yer almıştır. Mağcan
Cumabeyov’un bazı şiirleri bu gazetede yayınlanmıştır. 1913 yılında
Ombı’daki Öğretmen Okuluna kaydolmuştur. Bu sene içerisinde de
Kızılcar şehrinin tanınmış isimlerinden olan Çokan Tastemirov’un kızı
Zeynep Hanım ile evlenmiştir ancak Zeynep Hanım, 1919 yılında ilk
çocuklarının doğumu esnasında vefat etmiştir. Dünyaya gelen oğullarına
Gracdan adını vermiştir ancak bu bebek de bir yıl yaşayabilmiştir.100 Bu
peş peşe vefatlar Mağcan Cumabeyov’u çok üzmüştür. Mağcan, ikinci
olarak 1922 senesinde, şairin vefatına kadar sürecek olan evliliğini Zılıyka
(Zeliha) Hanım ile gerçekleştirmiştir.101
Bu arada 1917 yılında Kazakistan’ın bağımsızlığı için uğraş veren Alaş
Orda102 Partisi’ne katılmıştır ve bu partinin kurduğu Alaş Orda Hükümeti
Maarif Komisyon üyesi olmuştur.103 Alaş Orda Partisi’nin kurucuları ise
Alihan Bökeyhanulı, Ahmet Baytursunulı, Mircakıp Duvlat’tır.104 1919
yılında Alaş Orda Hükümeti’nin ağıtılmasından sonra Mağcan
Cumabeyov, 1922 senesine kadar görev yapacak olduğu Bostandıq Tuvı
(Bağımsızlık Bayrağı) alı gazetenin rektörlüğüne atanmıştır.105 Cumabeyov,
bu yıllarda şiir yazmaya devam ettiği gibi eğitim üzerine de kitaplar
yazmıştır. Aynı yıl içerisinde Sultanbek Kocanulı’nın daveti üzerine
Taşkent’e giden şair, burada Türkistan Cumhuriyeti Hükümeti’ne bağlı
olan Kazaı-Kırgız Bilim Komisyonu üyesi olmuş; Çolpan ve Sana
dergilerinin yayınlanmasında, Ak Jol gazetesinin basılmasında etkin rol
üstlenmiştir.106 1924 yılına kadar sürecek olan verimli çalışmaları, Kasım
Yılmaz Bacaklı, Mağcan Cumabeyulı’nın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Niğde
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,
(Yüksek Lisans Tezi), Niğde 2014, s. 21.
100 Bacaklı, agt., s. 22.
101 Bacaklı, agt., s. 23.
102 Alaş: Milli Kazak hareketinin adıdır. 1906 yılında Kazak Türkü milliyetçi
aydınlar, “Kazak Anayasal Demokrat Partisi”ni kurarak, siyasî faaliyetlere
başlamışlardır. 1917 yılında bir kongreyle bu partinin adı “Alaş Orda” olarak
değiştirilerek, millî niteliği daha da belirgin hâle gelmiştir.
103 Bacaklı, agt., s. 23.
104 Ebubekir Güngör, Kırgızistan’da Yeni Eğitim Sistemi Ceditçilik ve İşenaali Arabayev,
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı (Doktora
Tezi), Antalya 2013, s. 120.
105 Bacaklı, agt., s. 23.
106 Bacaklı, agt., s. 23.
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ayında son bulacaktır. Çünkü, Moskova’da eğitim gören Kazak Türkü
gençlerinin düzenlediği bir toplantıda Mağcan Cumabeyov’un şiirleri,
Marksist bir bakış açısıyla incelenmeye başlanmıştır.107 Bu yıllarda Marksist
rejim hem Rusya’da hem de Rusya’ya tabi olan Türk illerinde tamamen
başat bir haldedir. Yapılan tüm incelemeler sonucunda Mağcan
Cumabeyov’in şiirleri “Kazak Türklerinin tarihini övüp yücelttiği,
milliyetçi duyguları sessiz sedasız göze batmadan uyandırmaya çalıştığı ve
bireyselciliği yücelttiği” ne kanaat getirilmiş ve Mağcan Cumabeyov suçlu
bulunmuştur.108 Sonrasında ise Kazak Komünist Partisi öncülüğünde
Mağcan Cumabeyov’e psikolojik saldırılar başlamış “Türkçü, milliyetçi,
bireyselci, zengin taraftarı” gibi ithamlarla suçlanmıştır.
Cumabeyov, hakkındaki suçlamalar devam ederken 1924 senesinde
Moskova’ya gitmiş, burada bulunan Doğu Matbaası’nda çalışmıştır.109
Aynı zamanda Rusçadan Kazak Türkçesine tercümeler yapmayı da ihmal
etmemiştir. 1927 senesinde Kazakistan’a geri dönmüş, 1929 senesine kadar
da Kızılcar’da bulunan okullarda öğretmenlik yapmıştır. Takvimler, 1929’u
gösterdiğinde Sovyet Hükümeti’nin, “Alqa” (Halka) isimli gizli bir örgüt
kurduğu yönündeki suçlamaları neticesinde, Moskova’daki Butırka
Hapishanesi’nde 10 yıllık bir hapis cezasına çarptırılmıştır.110 1935
senesinde tanıştığı Maksim Gorki’nin yardımı üzerine hapishaneden
kurtulmuş ve Kızılcar’a geri dönen şair, burada 1937 yılına kadar Rus Dili
ve Edebiyatı öğretmenliği yapmıştır.111 Ancak bu millî duygularla dolup
taşan ve ülkesinin bağımsızlığı için mücadele veren Mağcan Cumabeyov,
SSCB hükümeti tarafından unutulmamış, onun hakkında 30 Aralık 1937
tarihinde Almatı’da tekrar tutuklama kararı çıkmıştır.112 Çeşitli işkenceler
ve sorgulamalara maruz kalan Cumabeyov, 11 Şubat 1938 tarihli karar ile
de idam edilmiştir. Bu kadarıyla da yetinmeyen Sovyetler Birliği Komünist
Partisi 1929 yılında Mağcan Cumabeyov’un eserlerinin okunmasını,
bulundurulmasını, yayınlamasını dahası her hangi bir eserde Mağcan
Cumabeyov isminin geçmesini dahi yasaklamıştır.113Bugün hâlâ mezarının
yeri bilinmemektedir.114 Söz konusu bu yasaklar 1988 senesinin sonlarına
kadar devam etmiştir.115

Bacaklı, agt., s. 24.
Bacaklı, agt., s. 4.
109 Bacaklı, agt., s. 4.
110 Bacaklı, agt., s. 24.
111 Cemile Kınacı, “Kazak Şairi Mağcan Cumabayoğlu’nun Şiirlerinde “Kendi” ve
“Öteki” İmajı”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic, C. 6, fall 3 Summer, s. 1663-1678.
112 Bacaklı, agt., s. 24.
113 Bacaklı, agt., s. 25.
114 Yerlan, Zhiyenbayev, Kazak Şairi Mağcan Cumabayev’in Şiirlerinde Yapı ve Tema,
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, (Doktora Tezi), Ankara 2016, s.33.
115 Bacaklı, agt., s. 26.
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4. Mağcan Cumabeyov’un Edebî Kişiliği
Mağcan Cumabeyov şiirlerinde toplum meselelerine yer vermiş, Kazak
milletini, bağımsızlık mücadelelerini, eğitimini ve benzeri konuları
işlemiştir. Aldığı eğitimlerin neticesinde de Doğu ve Batı sentezi
sağlayarak, Kazak nazımlarını bu sayede tür ve içerik olarak çeşitlendirmiş,
zenginleştirmiştir. Lirik ve giz dolu şair, yaşamı boyunca arayış içerisinde
olmuştur. Eserlerinde aşk, hayâl önemli yer tutarken arayışlarında
pişmanlık ve hüznün ön plâna çıktığı görülmektedir. Amaç ve umut onun
en belirgin bir diğer vasıflarıdır. Ata toprakları, halk, gerçek aşk şiirlerinin
temaları olan başka konulardır. Eserlerinde gerçekçilik, simgecilik ve
romantizm birlikte işlenmiştir. Dünya edebiyatında da çevrebilim
konusunda şiirleri olan bir eserdir. Halkının ve vatanının içinde bulunduğu
durumları hemen hemen her konu başlığı altında işlemiş, bunların
okunmasını sağlamıştır.
Söz konusu bağımsızlık olunca da eserlerinde Türkçülük temasını sürekli
olarak ele almış, nakış nakış işleyerek neredeyse tüm eserinde yer vermiş
ve genel bir bütünlük oluşturmayı başarmıştır. Bunu başarabilmesinin
arkasında yatan unsurların en başında da şüphesiz ki Mağcan
Cumabeyov’un millî şuurla yetişmiş bir aydın olması ve onun sahip olduğu
tarih bilgisidir. “Tez Baram” (Hemen Giderim), “Türkistan, Turan’ın Bir
Bauında” (Turan’ın Bir Yanında) isimli şiirleri, Türkçülük konusunu ele
alınarak işlendiği eserlerinden bazılarıdır.116
Mağcan Cumabeyov şiirlerinde Türk’e, geniş bir pencereden bakar.
Dolayısıyla yalnızca Kazak Türklüğünü değil, pencereden dışarı
uzanabildiği kadar uzanarak Türk dünyası ile ilgili arzularını da dile
getirmiştir. ‘Türk, yiğit Türk, gök yeleli Türk, şerefli Türk, kahraman Türk
çocukları, Ural Dağı, Uzaktaki Kardeşime ve Türkistan’ gibi ifadeleri onun
eserlerinde açık bir şekilde görebilmekteyiz. Cumabeyov, Türk dünyasının
o günkü olumsuz durumunu, parçalanmış, dağılmış, hem kültürel anlamda
hem de siyasî anlamda birbirlerinden kopartılmış olmalarına bağlamaktadır
ve Cumabeyov katıldığı oluşumlar ve kalemiyle, bu yitirilen beraberliği
tekrar sağlamak için çok fazla çaba sarf etmiştir.117
Aydınlanma dönemi şiirlerinin ortak noktası, Kazak Tarihinin
vurgulanmasıdır. Bu dönem aydınların eserlerinde bu temayı sıkça
görebilmek mümkündür. Bu vurgular sayesinde halkı uyandırmayı
amaçlamışlardır. Tarihe duyulan özlemden de bahsedilmiştir. Mağcan
Cumabeyov, hislerini şu sözleriyle ifade etmiştir: “Amacımız, halkı

Ahmet, Daşçılar, “Mağcan Cumabay’ın “Türkistan” Ve Yavuz Bülent Bâkiler’in
“Büyük Destan” Adlı Şiirleri Üzerine Bir Karşılaştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 21, S. 3, 2019, s. 997-1010.
117 Enver, Kapağan, “Kazak Şiirinde Tematik Değişimler (Mağcan Cumabaev’in
Şiirleri Örneğinde)”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 37, 2014, s. 189 – 218.
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bilinçlendirmek, uyanması gereken günün geldiğini hatırlatmaktı”.118 Ayrıca
Cumabeyov’un Peygamber adlı eserindeki şu dörtlük de kendisinin tarih
ilmiyle yoğrulduğunu göstermektedir:
“Ezelden ateşli Güneşten Hun doğmuş
Ateşli Hundan, ateş olup ben doğdum
Yüzümü de çekik kara gözümü de,
Doğar doğmaz alev ile ben yudum.”119
Çocuk yaşlardan itibaren aldığı eğitimler, Doğu ve Batı edebiyatlarını çok
iyi öğrenebilmesinin bir sonucu olarak pek şiir kaleme alan şair, Abay
Kunanbayev’i de kendine örnek almıştır. Mağcan Cumabeyov, bütün Türk
lehçelerini bildiği gibi Rus, Alman, Fransız, Arap ve Fars edebiyatları
hakkında da engin bir bilgi birikimine sahiptir.120 Bunlar onun eserlerine
de yansımıştır.
Kazak Türklerinin millî şairi olan Mağcan Cumabeyov “Adam, gerçek adam
olayım diyorsa, halkının işi, halkının menfaati yolunda kurban olabilmeli” demiş ve
kendisi de bu uğurda kurban olmuştur.
Başlıca eserleri; Çolpan, Öleñder, Mağcan Cumabayev Öleñderi isimli şiir
kitapları; Sunkar Cırı, Akboz At, Hikâyeler isimli tercümeleri; Pedagogika
isimli ilmî bir kitabı; Bostandık Tuvı ve Ak Col gazeteleri ve Çolpan ve
Sana isimli dergilerde yayınlanan makaleleri ve Mağcan Cumabayev’in
üzerindeki yasak kalktıktan sonra 1988 senesinde Almatı şehrinde
yayınlanan Mağcan Cumabeyov Şığarmaları’dır.
5. Mağcan Cumabeyov Gibi SSCB Tarafından İdam Edilen Diğer
Kazak Türkü Aydınlardan Bazıları
Kazak topraklarında Çarlık Rusya’sının hüküm sürdüğü dönemlerde
yaşayan aydınları kendi politikaları karşısında yer alan almalarından dolayı
çoğunu idam etmiştir. Bu aydınlar, milliyetçi sözler yazmaları, halkı
uyanmaya teşvik etmeleri gibi gerekçelerle “vatan haini” ilan edilmiş, önce
uzun yıllar Sibirya’nın farklı yerlerine sürgün edilmiş, hapis cezasına
çarptırılmış, ödeyemeyecekleri kadar büyük meblağlarda para cezalarına
çarptırılmış, işkencelere maruz kalmışlardır. Zamanla bunlar yeterli
görülmemiş, eserlerinin yayınlanması engellenmiş, kendi isimlerinin
herhangi bir yerde yer alması yasaklanmış ve hatta idam edilmişlerdir.
SSCB hükümeti tarafından idam cezasına çarptırılan isimlerden bazıları

Ospanova Akhur Abdujaparkızı, “Mağcan Cumabay ve Döneminin Diğer
Şairlerinde Milli Ülkü”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] sayı
49, Erzurum 2013, s. 251-260.
119 Şeriazdan Rüstemulu Elevkenov, “Mağcan’da Türklük Yaklaşımı”, Çev. Salih
Kızılhan, Kardeş Kalemler Dergisi, S. 2, Ankara 2007, s. 24-29.
120 Metin, Akar-Sebahat, Deniz-Fahrünnisa Bilecik, Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı,
Yesevi Yayıncılık, İstanbul 1994, s. 63.
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şunlardır; Çokan Velihanov: Kaşkar’ı ilk defa araştıran, gözlemler yapan121
aydın verem hastalığına yakalanmıştır. 1864 yılında katıldığı Evliyaata
seferinde, Rus askerlerinin Kazak ve Özbek Türklerine karşı davranışları
karşısında dayanamayarak yolculuğunu yarıda kesmiş ve rahatsızlığı da bu
günden sonra şiddetlenerek 1865 yılında vefat etmiştir.122 SSCB tarafından
direkt olarak bir müdahale olmasa da dolaylı yoldan onun vefatında etkin
olmuşlardır. Mirjakıp Duvlatılu: Duvlatılu da diğer ünlü Kazak Türkü
aydınlar gibi Stalin’in zulümlerine maruz kalmıştır. İlk önce bir grup
aydınla birlikte 1926 yılının Aralık ayında tutuklanmış; 1930 yılında ise
kurşuna dizilerek idam cezasına çarptırılmıştır.123 Ancak bu ceza ilerleyen
süreçte on yıllık bir hapis cezasına çevrilmişse de Duvlatılı, 5 Ekim 1935
yılında Sosnovets’teki bir kampın revirinde hayata gözlerini yumdu.124 Elli
beş yaşlarında vefat etmiş, vefat sebebi de dönemin kayıtlarına ağır hastalık
olarak geçmiştir.125 Ayrıca Duvlatoğlı’nın eserlerinden bir olan “Uyan
Kazak”, Atatürk’ün çalışma masasından da hiç kalkmamıştır.126
Şakerim Kudayberdi: SSCB hükümeti 1920-1940 yılları arasında, özellikle
Türkistan’daki aydınlara karşı bir tasfiye politikası gütmüştür. Bu politika
ile karşı karşıya gelerek, katledilen aydınlardan bir diğeri de Kudayberdi’dir.
O, “Halk düşmanı” yaftalamasıyla 1931 yılında kurşuna dizilmiştir.127
SSCB memurlar, kendisini Bakanas yaylasında öldürmüşler, cansız
bedenini de ıssız bir yerdeki kuru bir kuyuya atmışlardır. Saken Seyfullin:
Kazak Türklerinin SSCB’den ayrı bağımsız ve hür olmalarını düşleyen, bu
düşüncelerini eserlerinde ifade eden bir diğer önemli aydındır. Ancak o da
pek çok baskıya maruz kalmış ve 193 yılında idam edilmiştir.128 İlyas
Jansugirov: 1937 yılının Ağustos ayında, siyasi baskıların kurbanı olmuş ve
tutuklanmıştır. 26 Şubat 1938 tarihinde kurşunlanmışsa da ancak 1958
yılında rehabilite edilmiştir.129 Kazakistan’ın Zhanalyk yerleşiminde
bulunan ve 1938 yılında kurşunlanarak öldürülenlerin bulunduğu toplu

Leyla Derviş, Khalida Devrisheva, “XIX. YY. Kazak Türklerinin Aydını Çokan
Velihano ve Hayatı Ve Eserleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.
40, 2016, s. 127-133.
122 Derviş-Devrisheva, agm., s. 131.
123 Aşur Özdemir, “Kazak Türkleri'nin Büyük Edibi Mırjakıp Duvlatulı (18851935)”, Bilig, S. 3, 1996, s. 162-170.
124 Özdemir, agm., s. 165.
125 Özdemir, agm., s. 165.
126 Zhamilya Sultanbaikyzy, Mirjakıp Duvlatulı’nın Hayatı, Siyasî ve Edebî Şahsiyeti,
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Türk
Dünyası Edebiyatı ABD, (Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2010, s. 32.
127 Mustafa Kundakçı, “Yılmaz Bacaklı, Şakerim Kudayberdiulı’nın Şiirlerinde
Düşünme Hâlleri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, S. 8, C. 3, s. 22292242.
128 Cemile Kınacı, “Kazak Şairi Säken Seyfullin ve Edebî Kişiliği (1894-1938)”,
Kardeş Kalemler Dergisi, S. 17, Mayıs, 2008, s. 20-24.
129 http://jansugurov.kz/biografiya-ilyasa-dzhansugurova/ , 29.04.2021, erişim
sa:22:49.
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mezar yakınındaki bir okula, onun ismi verilmiştir.130 Beyimbet Maylin:
1937 yılında kurşuna dizilerek idam edilmiştir ve onun idamından ancak
kızı Raziya Maylina’nın “Ayavlı Akem Tuvralı Estelik” başlığıyla kaleme
aldığı yazısından öğrenebilmekteyiz. Babasının önce tutuklanmasını,
ardından SSCB hükümeti tarafından kurşuna dizilmesini, dahası annesinin
de babası gibi “Vatan haini” suçlamalarına maruz kalarak tutuklandığını
ifade etmiştir.131
Çalışmada yer alan isimler ve yer veremediğimiz “Aşırı milliyetçi”,
“İdeoloji karşıtı”, “Vatan haini” gibi suçlamaların hedefinde olan ve
tutuklanan, kurşuna dizilen pek çok aydın, 1988-1990 gibi çok yakın bir
geçmişte “Beraat” etmişlerdir.132
6. Mağcan Cumabeyov’un Eserleri ve “Uzaktaki Kardeşime” İsimli
Şiirindeki Türkçülük İfadeleri
Büyük akın Mağcan Cumabeyov, şiirlerin amacının bilincindedir.
Dolayısıyla diğer şiirlerinde görebileceğimiz gibi bu şiirinde Türklerin
birleşmesi yani temelinde Turancılık fikriyatı yer almaktadır. Türkistan,
yıllar boyunca önce Çarlık hâkimiyetinde, hemen akabinde SSCB
egemenliğinde kalmış olmasına rağmen, Anadolu Türklüğünü unutmamış,
kilometrelerce uzaktan “Kardeşim” diye seslenmiştir. Hürriyet, onun
temalarında olmazsa olmazdır. Burada vurgulamak istediği şey bireysel bir
özgürlük değil; milletinin her anlamda özgür olmasıdır. Bu eksiklik onun
gönlünde o kadar büyük yer kaplamış olmalı ki koca bir Türk tarihine
hâkim olmuş ve farklı kıtadaki Türklerin de özgürlük mücadelesine
kalemiyle destek vermiştir. Türkistan’ın büyük akını, attığı her adımda
özgürlük için mürekkep harcamıştır ve onun kaleminden Anadolu’ya da
mısralar dökülmüştür. Bu mısralar aleladelikten öte, kanında hissettiği
volkanın dışavurumudur. Kazakistan topraklarında, halkının yeniden
bağımsızlığını kazanabilmesi uğruna canını vermeye dahi hazırdır. Öyle ki
bunun bilincinde olan SSCB hükümeti, en nihayetinde sahiden de onun
canını almıştır. Ancak o, öylesine gözü pek öylesine ruhu hapis edilemez,
kalemine kelepçe takılamaz bir şairdir ki SSCB hükümetine rağmen,
Anadolu Türklüğü için dahi bu eseri neşretmiştir. O, bu kez mürekkep
şişesine Türkiye’de yaşanan Kurtuluş Mücadelesinin acılarını sığdırmıştır.
Bu savaşın onda bıraktığı derin yaralardan, kendisinin Türkiye’de yaşanan
gelişmeleri takip ettiği sonucu da çıkmaktadır. Mağcan Cumabeyov’un
Türk’e olan sevgisi, siyasî sınırların ötesindedir, sevgisi volkan olup coşmuş
Anadolu’ya ulaşmıştır. Kezâ onun bu sevgisi düşünceleriyle birlikte,
http://jansugurov.kz/biografiya-ilyasa-dzhansugurova/ , 29.04.2021, erişim
sa:22:55.
131 Nassiba Junayeva, Kazak Toplumunda Kadının Statüsü ve Kazak Edebiyatında
Sorunsalı Kadın Olan Roman ve Hikâyeler Üzerine Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı,
(Doktora Tezi), Ankara 2019, s. 124.
132 Nergis Biray, “Kazak Bozkırında Başkaldırı ve İsyanın Sesi: Ahmet
Baytursınulı”, Gazi Türkiyat, Bahar, C. 16, 2015, s. 1-14.
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davranışlarına da yansımıştır. Türkiye’de büyük bir mücadele verilip
Anadolu’da tabir-î caizse yeni bir Ergenekon Destanı’nın yazıldığı,
Kurtuluş Savaşı yaşanırken, Cumabeyov Türkistan’da il il dolaşarak para
ve değerli eşyalar toparlamış133 bunları Atatürk tarafından Moskova’ya
gönderilen büyükelçi Ali Fuat Cebesoy’a teslim etmiştir.134Şiirleri ve üyesi
olduğu fikrî kuruluşlar ise onun bu zemindeki eylemlerinin ise başka bir
boyutudur. Bazı Kazak Türkü edebiyat araştırmacıları ise, Mağcan
Cumabeyov’un bu şiiri Atatürk’e ithafen yazdığını135 düşünmektelerse de
Atatürk nezdinde Türkiye Türklüğüne bir armağandır.
Mağcan Cumabeyov’un eserleri her ne kadar yasaklanmış olsa da özellikle
Doğu Türkistan’da yaşayan Kazak Türkleri arasında ezberlenmiş, dost
meclislerinde okunmuş ve bu eserler el yazmaları şeklinde çoğaltılmıştır.
Onun tüm eserlerini saklayarak, günümüze kadar ulaşmasına vesile olan
kişi ise eşi Zeliha Cumabeyov’dur. Mağcan Cumabeyov’un felsefesinde
Turancılığın yer aldığı “Uzaktaki Kardeşime” adlı eserinin Kazak
Türkçesinden, Türkiye Türkçesi’ne aktarımı şu şekildedir:136
“Uzakta ağır azap çeken kardeşim!
Solmuş lâleler gibi kuruyan kardeşim
Etrafını sarmış düşman ortasında
Feyzullah Budak adlı araştırmacı-yazar tarafından da söz konusu maddi
yardımın toparlandığı bilgisi, Atayurt Yayınevi tarafından basılan “Mağcan; Ölümü
Öldüren Ozan” adlı, eserinde de yer almaktadır. Bu konuda resmî bir belge
bulunmamasına rağmen, sahada bu olaya canlı olarak tanık olanların beyanları
doğrultusunda bu iddia ortaya atılmıştır. Bu iddialara göre Mağcan Cumabeyov’un
çoğunlukla bilezik, küpe, yüzük gibi maddi değeri yüksek malları toparlamış ve
Moskova’daki Türk büyükelçisi Ali Fuat Cebesoy’a teslim edildiği düşüncesi kabul
edilmektedir. Ancak bu maddi yardımların çoğunun diğer Türk illerinden
gelmesine rağmen, Moskova’da toplanan diğer yardımlarla birleştiği için,
Mağcan’ın topladığı altınlar da “SSCB’nin yardımı” başlığı altına girmiştir. Mağcan
Cumabeyov gibi bir ismin, büyükelçiden makbuz vb bir belge isteyemeyeceği,
istese de bunu saklayamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Onun kendi
eserleri bile eşi Zeliha Hanım sayesinde günümüze ulaşabilmiştir. Kezâ şairin
sonraki hayatı SSCB zindanlarında geçmiştir. Bu konu, söz konusu coğrafyada
yaygın olarak bilinmektedir. Günümüz Cumhuriyet tarihçiliğinde de bu alandaki
çalışmalar, tarafımızca eksik/yetersiz görülmektedir. Birkaç çalışmada yer alan
Buhara’dan gelen maddi yardımların dışında, hiçbir Türk ülkesinin ismi
zikredilmemektedir. Bu yardımların direkt olarak SSCB tarafından gönderilmiş
olduğu yazılmakta ancak bunun arka plânı incelenmemektedir.
134
Kürşat
Zorlu,
“Pardon
Mağcan
Ne
Demek?”,
https://web.archive.org/web/20160304205311/http://www.yenicaggazetesi.co
m.tr/pardon-magcan-ne-demek-29257yy.htm , 01.05.2021, erişim sa:23:21.
135 Bilgehan Atsız Gökdağ-Osman Kabadayı, “Türk Kurtuluş Savaşının Türk
Dünyası Edebiyatındaki Yansımaları”, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yazılışının 950.
Yılında Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Sempozyum Bildiri Kitabı,
Ankara 2019, ss.50-72.
136 Ferhat Tamir, Mağcan Cumabayef Öleñderi (Mağcan Cumabayulı’nın Şiirleri), Lâtin
Harflerine ve Türkiye Türkçesine Akt. Ferhat Tamir, Türk Kültürünü Araştırma
Enstitüsü Yayınları, Ankara 1993, s. 265.
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Göl gibi gözyaşı döken kardeşim.”
Dizeleriyle başlayan ilk dörtlüğünde şair, Şair, Türkiye Türklerini, içinde
bulunduğu zorlukları bilmekte, çektiği sıkıntıları dile getirirken aynı
zamanda tezat ifadeler kullanarak, narin bir çiçeğe benzettiği Türklerin,
dört bir yanının düşman tarafından sarıldığını ifade etmiştir. Şair Türkiye
Türklüğünün göz yaşını sevgisiyle silmekte, çekilen sıkıntıları, yaşanan
acıları yüreğinde hissetmektedir.
“Önünü ağır kaygı örtmüş kardeşim!
Ömrünce yaddan cefa görmüş kardeşim!
Hor bakan, yüreği taş, kötü düşman
Diri diri derini soymuş kardeşim!”
İkinci dörtlüğünde ise düşmanın, Türkün derisini diri diri soyduğunu dile
getirirken ise kendisinin mecaz anlam kullanıp kullanmadığı aşikârdır.
Çünkü Millî Mücadele zamanında, sahiden Türklere akıl almaz işkenceler
yapılmıştır.137 Bu düşmanların isimlerini kullanmamıştır ancak şiirin
yazıldığı dönemde Türkiye’de yaşanan kurtuluş mücadelesinden haberdar
olmasından dolayı, düşmanların kimler olduğunu pekâlâ bilmektedir ve
onların “yüreklerinin taştan” olduğunu vurgulayarak, yaptıkları zulümlere
değinmiştir.
Ey pirim! Değil miydi Altın Altay
Anamız bizim? Bizlerse birer tay,
Bağrında yürümedik mi serâzat
Yüzümüz değil miydi ışık saçan ay?
Türk tarihine hâkim olduğu kadar, Türk mitolojisi hakkında bilgilere sahip
olduğunu gördüğümüz Mağcan Cumabeyov, Kazak Türklüğü ile Türkiye
Türklüğünün özünün bir anadan geldiğini vurgulamak için Altay Dağlarına
atıfta bulunmuştur. Teşhis sanatını eserinde sıkça kullanarak, Altay
Dağları’nı bir anaya benzetmiş ve Türkleri de bu ananın çocukları olarak
lanse etmiştir. Aynı sanatı, ay için de kullanmıştır ve Türk’ün yüzünü aya
benzetmiştir. Bu iki unsur Türk mitolojisinde çok önemli yer kaplayan iki
mitolojik motiftir.
Alaca altın aşık atışmadık mı?
Tepişip bir döşekte yatışmadık mı?
Anamız olan Altay'ın ak sütünden
Beraber emip, beraber tadışmadık mı?
Altay ananın eteklerinden ayrı düşmüş bu iki kardeşin, adeta çocukluğunu
anlatır gibi, tarihe ve Türk mitolojisine vurgular yapmıştır. Türk
kültürünün kadim oyunlarından aşık oyunu için telmih sanatından
yararlanmış; naif ve çocuksu yüreğinin o günlere karşı nasıl sevgi ve
hasretle çarptığını hissettirebilmiştir. Altay Dağı’nın ana vasfından
Nurten Çetin, “Açıksöz Gazetesi’ne Göre Millî Mücadele Dönemi’nde İzmir”,
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XIX/ Özel Sayı: İzmir’in İşgali (2019),
s. 217-241.
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hareketle, ayrı düşen bu iki kardeşin yakınlığı için, aynı kaynaktan beslenip
büyüdüklerini, büyük bir söz ustalığıyla şiirinde işlemiştir.
Akmadı mı bizim için dupduru bulak,
Şarıldayıp şarıl şarıl dağdan inerek,
Hazırdı uçan kuş, kopan yel gibi
Dilesek bir bir atlar, tıpkı burak!
Türkistan coğrafyasında asırlar süren Türk birliğinde, tertemiz derelerden
rüzgâra, kuşlardan atlara, her şeyin Türklük için hizmet ettiğini, Türk’ün
coğrafya ile iç içe yaşadığını telmih etmiştir. Burak, İslâm inancına göre,
Hz. Muhammed’i Mirac’a çıkartan kanatlı atın ismidir.138 İslâmî mitolojiye
de vurgu yapan şair, Türk’ün atını bu kanatlı ata benzetmiş, onların tıpkı
kanatları varmış gibi çok hızlı hareket edebildiklerini mübalağa sanatı
yaparak bu atlarla göğe bile çıkabileceklerini dile getirmiştir. Türk’ün
olduğu kadar, atlarının da çok güçlü olduğunu dahası Türk ve atın tarih
boyunca ayrılmaz ikili olduğunu yad etmiştir. Şair, o günleri hatırlamaktadır
ve Türkiye Türklüğünün de o günleri hatırlamasını istemektedir.
Altay'ın altın günü nazlanarak
Gelende, sen pars gibi bir er olarak,
Akdeniz, Karadeniz ötelerine
Kardeşim, gittin beni bırakarak!
Anadolu’ya gelen Türklerin, kendilerini Türkistan coğrafyasında yalnız
bırakıp gittiği için duyduğu üzüntüyü de dile getiren şair, Türk’ü yine Türk
bozkır sanatında sıkça gördüğümüz hayvan üsluplarından biri olan parsa
benzetmiştir. Pars kadar güçlü bir halk olmasına rağmen, terkedilme
hissinin yarattığı derin hüznü serzenişle neşretmiştir.
Ben kaldım yavru balaban, kanat açamam,
Uçsam diye davransam bir türlü uçamam,
Yön bulduran, yol gösteren can kalmadı;
Yavuz düşman koyar mı şimdi beni vurmadan?
Türkiye Türküne olan bu elem dolu dizelerinin ardından, kendi halkının
güçsüz kaldığını, düşmanlarının bunu fırsat bildiğini ve nihayî sonucun
kendilerinin vurulması olacağını ifade etmiştir. Halkının bu yavuz düşman
karşısında biçare kalışını, Kazak Türklerinin başsız, kimsesiz yaşamını ve
yönünü kaybettiğini derin hüzün içinde Türkiye Türklüğüne bildirmiştir.
Tüm bunların temelinde ise bu iki kardeşin ayrı düşmesine bağlamaktadır.
Kardeşin kardeşe özlem çığlığı büyümüş, dağları ovaları aşmış, Anadolu’ya
ulaşmıştır.
Kurşunlar genç yüreğime saplandı,
Günahsız taze kanım su gibi aktı,
Kansız kalıp, kuruyup bayıldım,

Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/ , 01.05.2021, erişim
sa:13:43.
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Karanlık hapse sıkıca kapattı.
Mağcan, “Vatan haini” ilân edilmiş Kazak Türkü aydınlarındandır. Onun,
milletinin büyüklüğü Kazakistan sınırlarından bile daha büyüktür. Bu
milletin bağımsızlığı için mücadele etmiş, kalemini silâh olarak kullanmış,
halkını bu esaret uykusundan uyandırmak istemiştir. Bu yolda birbirinden
kıymetli eserler yaratmıştır. Ancak bunların karşılığında ise SSCB hükümeti
tarafından tutuklanmıştır. Bu dörtlüğünde verdiği mücadele haklı
olduğunu, buna rağmen sorgulanmış, hapis cezaları almıştır. Bu
dörtlüğünde ise genelleme yaparak Kazak Türklerinin vahim durumuyla
kendi çektiği sıkıntılarla özdeşleştirmiştir. Aslında bu sözleri, kardeşine bir
şikayettir. Durumlarından haber vermek istemiştir. Pek çok Kazak
Türkünün, tıpkı kendisi gibi suçsuz yere katledildiklerini kardeşine
bildirmektedir. Tıpkı hapishane hücrelerinde olduğu gibi, Kazakistan’ın
kara bir mahzene çevrildiğini, ülkeye aydınlığın girmeyişini seslenmektedir.
Cumabeyov, Türkiye’den yardım beklemektedir. Ancak, Türkiye’nin de
içinde bulunduğu zorlu dönemin bilincindedir. Ancak onun bu sessiz
çığlıkları Türk’ün yüreğini sağır edecek güçlüdür.
Görmüyorum gece gezdiğimiz ovayı,
Gündüz güneşi, gece gümüş nurlu ayı,
Nazlı nazlı ipek kundaklara sarmalayıp
Bizi büyüten altın anam Altay'ı!
Bir önceki dörtlüğün devamı mahiyetinde olan bu dizelerde, manevî
karanlığın sebep olmasından dolayı artık hiçbir şey göremediğinin
hüznünü yaşayan şair, Türkün Türkistan’dan ayrılmasından sonra Altay
Ana’nın da kendilerini yalnız bırakmasından dert yanmıştır.
Ey pirim! Ayrıldık mı ulu bütünden?
Dağılıp yılmayan yağan oklardan
Türk'ün pars gibi yüreği varken
Korkak kul mu olduk düşmandan sinen.
Bugün Türk Dünyasında yaşadığı gibi, günümüz Türkiye’sinde de hâlâ
yaşamaya devam ede atalar kültüne vurgu yaparak, Türk’ün çelik yüreğinin
düşman karşısında sinmiş olabilme ihtimalini öz değerlendirme yapmış ve
bundan büyük bir üzünç hissetmiştir. Acı bir serzenişle başlayan dörtlük,
adeta bu çaresizliğin ulaşabileceği son demlerdir. Şair, Türk’ün yüce
birlikteliğin, gücünün nasıl son bulmuş olabildiğine akıl sır
erdirememektedir. Bu şaşkınlığı, bir sonraki dörtlükte daha da açıktır.
Kudretli olmak isteyen Türk'ün canı
Gerçekten hasta mı, bitti mi hali?
Yürekteki ateş söndü mü, kurudu mu?
Damarında kaynayan atalar kanı?
Cumabeyov, Türk’ün, bir zamanlar dünyaya hükmeden Türk’ün, bugün
nasıl olur da bu kadar sinmiş olduğunu sorgulamıştır. Hem Kazak
Türklüğünün hem Türkiye Türklüğünün belki de Kırım’dan Kafkasya’ya
tüm dünya Türklüğünün içinde bulunduğu durumdan çok rahatsızdır ve
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bu durumu bir hastalığa benzetmektedir. Atalar kültüne tekrar bir atıfta
bulunarak, damarlarda lav olup kaynayan Türk kanının, alev parçası gibi
atan yüreklerin ancak bir hastalık sonucu bu hâle gelebileceğini
düşünmüştür. Bu hastalık sık sık atalar kültüne atıfta bulunan Mağcan
Cumabeyov’a göre özü kaybetme hastalığı olmalıdır. Türk’ün bu derin öze
dönüşe ihtiyacı vardır. Ancak, bahsettiği karanlıkların bu şekilde
dağılabileceğini düşünmektedir.
Kardeşim! Sen o yanda, ben bu yanda
Kaygıdan kan yutuyoruz, bizim adımıza
Lâyık mı kul olup durmak? gel gidelim
Altay'a atadan miras Altın tahta.
Ayrı düşen bu iki kardeşin acılar çektiğini, yaraların sarılması gerektiğini,
her iki milletin de tarihinde kimselere kulluk etmediğini, bundan sonra da
etmemesi gerektiğini ifade ettikten sonra, tekrar bir olup birlik olup
Altay’da yepyeni bir tarih yazmaya davet etmektedir. Mağcan
Cumabeyov’un hayâlinde büyük Türk birliği, Turan mefkuresi yer
almaktadır. Tüm bu yaşanan zulümlerin ancak bu yollarla son bulacağını
vurgulamıştır. Ona göre gün, Kızıl Elma günüdür. Cumabeyov’un
yüreğinden dökülen dizelerinden anlaşılmaktadır ki o, Türkiye
Türklüğünün acılarını derinden hissetmiştir.
Aldığı eğitimler onun usta bir şair olmasının yanı sıra derin bir
tarih bilgisine sahip olduğunu da göstermektedir. Mağcan Cumabeyov;
kırk sekiz dizelik şiirinde kadim Türk tarihini bir bütün olarak ele almış,
Türk mitolojisi motiflerine de derin anlamlar yükleyerek bu bengü edebî
eseri ortaya çıkarmıştır. Söz konusu dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nde de
benzer çalışmalar yapılmışsa da Mağcan Cumabeyov’un bu şiirine cevap
niteliğinde bir eser ortaya koyulmamıştır. Bugün dahi Türkiye’de ilgili bir
kaç bölüm dışında kendisi hakkında bilgiler verilmemektedir. Türkiye’de,
Mağcan Cumabeyov’un hayatı ve edebî kişiliği ile ilgili kısa da olsa Zeki
Velidî Togan, Hasan Oraltay gibi Türkçü düşünceyle yoğrulan isimlerin
eserlerinde yer verilmiştir.139
Ancak Kazakistan coğrafyasında onunla ilgili bir takım çalışmalar
yapılmıştır. Kazaksistan'da bir ilçeye, Astana’da da bir caddeye Mağcan
Cumabeyov’un adı verilmiş,140 Kızılyar ve Bulayevo gibi şehirlere
heykelleri dikilmiştir. Kazakistan'da onun hayatını anlatan bir sinema film
çekilmiştir ve film Türkiye Türkçesine de aktarılmıştır. Şairin Türkiye ve
Türk’e olan sevgisi diğer eserlerinde de çok açıktır. Bu eserlerin başlıcaları
Kün men Tün (Gece ile Gündüz), Alıstagı Bagrıma (Uzaktaki Kardeşime),
Türkistan, Oral, Aksak Temir Sözü (Aksak Timur Sözü), Künşıgıs (Doğu),
Ot (Ateş) şeklinde sıralanabilir.

Yerlan Zhiyenbayev, “Mağcan Cumabayev’in Şiirlerinde Telmih Sanatı ve Kalıp
İfadeler”, Gazi Türkiyat, S. 20, 2017, s. 181-189.
140 Bacaklı, agt., s. 27.
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Sonuç
Kazakistan’ın 10 Aralık 1991 yılında elde ettiği bağımsızlığın mücadelesi
1937 yıllarında hatta daha da evvelinde verilmiştir. Abay Kunnabayev,
İbiray Altınsari, Kenasari gibi isimler hemen hemen her alanda bu
mücadele ateşinin kıvılcımlarını saçmışlardır. Kazakistan, diğer Türk
Devletleri gibi zaten haklı mücadele içerisinde oldukları egemenliklerini
kazanmışlardır, bu egemenliği Ruslar bahşetmemiştir.
Mağcan Cumabeyov’un doğumu öncesi ortalama iki yüz yıllık bir dönem,
Çarlık Rusya’sının Türkistan’ı elde etme çabaları ve buna karşı da Türkistan
halkının kararlı direnmeleri ile geçmiştir. Yüzyıllar boyu süren bu
mücadeleler sonucu Kazak Türklerinin ruhları da bedenleri de yorgun
düşmüştür. Bu mücadeleler özelikle Mağcan Cumabeyov’un yaşadığı
dönemlerde de şiddetlenmiştir. Çarlık orduları tarafından Kazak
Türklerine yönelik baskı ne kadar şiddetliyse ona karşı gerçekleştirilen
direnişler de o kadar şiddetli olmuştur. Çarlık Rusya’sının ardından iktidara
Stalin’in gelmesiyle beraber, Türkistan coğrafyasındaki pek çok aydına
karşı güdülen baskıcı tutum, Mağcan Cumabeyov için de yapılmış ve
kendisini hapis cezaları, yasaklar en sonunda idama götüren zorlu bir hayatı
yaşamıştır. Bütün bu mücadelesi, Kazak Türklerinin tam bağımsızlığı
içindir. Dahası Cumabeyov, Türkiye Türklüğünü de unutmamış, engin
tarih ve edebiyat bilgisi ile yetiştiği için, her fırsatta temeli turan olan
eserlerini oluşturmuştur.
1937’li yıllarda, insanlar bağımsızlıkları için kelle koltukta mücadele
vermişlerdir. Aydınların şehadetine sebep olan, millî duygu ve düşünce
içeren eserleri, mücadeleleri o halkı bugünde 21. yüzyılda da millî
kültürüne, diline hatta ve hatta dinine sahip çıkan isimlerin dik duruşları, o
dönemlerde asimile olmayışları sayesinde kazanmışlardır. Bu insanların her
biri “Vatan haini” olarak idam edilmiş, Sovyet birliğinin düşmanı olarak
görmüşler ve kurşuna dizilerek idam edilmişlerdir. Halbuki tamamen
milliyetçi, halkı için mücadele eden insanların hakları 1957-1960-1965’li
yıllarda sırasıyla “aklanarak” aileleri “bu lekeyi taşımamaları için” teslim
edilmiştir.
Mağcan Cumabeyov böylesi zor bir dönemde hem eserleri hem fikirleri
hem de aktif çalışmalarıyla Türk’ün sesi olmuştur. Onun çığlıkları
Kazakistan bozkırlarını aşmış, Rusya’ya ve daha da önemlisi Türkiye’ye
ulaşmıştır. Canı pahasına ideallerinden vazgeçmemiş, fikirlerini dile
getirmekten korkmamış, Kazak Türklerini silkelenip kendilerine gelmeleri
için uyarılarda bulunmaya devam etmiştir. Dahası, coğrafyanın çetin
şartlarına rağmen Türkiye Türklüğünü de unutmamış, “Uzaktaki
Kardeşime” isimli şiiriyle hem manevî desteğini hem de topladığı paralarla
maddi desteğini esirgememiştir. Bu eylemleri sahiden de çıkarsızdır ve
ancak kardeşlik vasfıyla yapılabilecek eylemlerdir ve onun yaktığı meşale,
yıllardır Türk dünyasında elden ele taşınmakta, tarihi ve geleceği
aydınlatmaktadır. O, yılmamış, pes etmemiş ve mücadelesinden
vazgeçmemiştir. Karanlık günlerin biteceği ümidi ile yaşamıştır. Ne
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sürgünler, ne hapis cezaları ne de yıllarca süren çalışma kamplarına rağmen
o, inandıklarından ödün vermemiştir. Mağcan Cumabeyov öldürülmüş
ancak yok edilememiştir. Türk dünyası, onun bir meşale gibi yanan
emellerinden feyz almakta ve geleceğe emin adımlarla koşmaktadır.
“Ben, Kazakistan’a yeni yolda olduğumu kalemimle ispatlamak için döndüm.
Dolayısıyla merkezde bulunarak faaliyetimi sürdürmeye karar verdim. Eğer yol
ücretimi bulabilirsem merkeze gitmeyi düşünmekteyim. Tabii kendi halimden
bahsederek sizi de zor durumda bırakmak istemiyorum. Ancak mecbur kaldığımdan
dolayı size mektup yazmaktayım. Özür dilerim.
Bu mektubu misafir olarak geldiğim akrabalarımın oturduğu Stepnyak’tan
yazmaktayım. Dört beş gün sonra döneceğim.
Saygılarımla, Mağcan
20 Şubat 1937.”141
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MİLLÎ HÂKİMİYETE GİDEN YOLDA
KONGRELER
Aziz MEVLÜTOĞLU
Öz
Mütareke ile birlikte işgal güçleri yurdun birçok yerinde özellikle 7. ve 24.
maddeleri gerekçe göstererek işgale başlamış, Türk milletinin ve yurdunun
bağımsızlığına kastetmiştir. Bununla birlikte Mustafa Kemal İstanbul`a
gelerek burada bağımsızlık yolunda çalışmalar yapmış istediği ortam
oluşmayınca uygun bir fırsatla Anadolu`ya geçmiştir. Burada Türk halkını
oluşan işgal ve mezalimlere karşı hep birlikte mücadeleye çağırmış, bunun
için Havza Bildirisi, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongrelerini teşkil
etmiştir. Bu bildiri ve kongrelerin bir diğer görev ve amacı da 21 Aralık
1918`de dağıtılan Mebusan Meclisi`nin yaratmış olduğu boşluğu
doldurmaktadır ve bunu büyük ölçüde başarmıştır. Sadece Erzurum ve
Sivas`ta değil yurdun birçok yerinde Kongreler teşkil edilmiş ve Millî
Mücadele tarihinde bu kongreler dönemi hayati önem taşımıştır.
Çalşmamızda tetkik eserler ışığında Millî Hakimiyete Giden Yolda
Kongreler`i anlatmaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Mustafa Kemal, Millî Mücadele, Sivas, Erzurum,
Kongre
Giriş
Mondros Mütarekesi ile düşman kuvvetleri Türk yurdu ve halkına kast
etmeye kalkışmıştır. Bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren düşman
güçlerine Türk milleti Mustafa Kemal ile cevap vermiş ve düşmanı vatan
sathından söküp atmıştır. Bu olay Millî Mücadele olarak Türk tarihine altın
harflerle yazılırken bu dönemde yapılan Kongreler de bu destansı
mücadelenin başarıya ulaşmasında büyük pay sahibi olmuştur. Biz de bu
destansı mücadeleye doğrudan etki eden ve pay sahibi olan Kongreleri tek
bir çatı altında toplayarak anlatacak ve Mustafa Kemal ve silah
arkadaşlarının bu yolda karşılaştıkları güçlükleri dile getireceğiz. Bunun için
önemli hatıratlarla birlikte alanının sağlam tetkik eserlerinden istifade
edilmiştir. Çalışmanın amacı millî hakimiyete giden yolda yapılan
kongrelerin önemine vurgu yapmak ve bu yolda yapılan faaliyetleri farklı
açılardan ele almaktır.



Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Tezli
Yüksek Lisans Öğrencisi, amevlutoğlu98@gmail.com
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Mustafa Kemal’in Samsuna Çıkışına Kadar Yaşanan Gelişmeler
Mütareke`nin imzalandığı günlerde Mustafa Kemal Yıldırım Orduları
Komutanlığı`na atanmıştı. Fakat bu görevden pek vakit geçmeden
ayrılarak 13 Kasım 1918`de İstanbul`a ayak basmıştı. Mustafa Kemal
İstanbul Boğazı`nda demirlenmiş olan düşman donanmasını görünce belki
de Millî Direnişin anahtarlarından biri olan “Geldikleri gibi giderler!”142
cümlesini söyleyerek bu yoldaki kararlılığını o andan itibaren göstermişti.
Mustafa Kemal Osmanlı`nın sonunu görüyordu bu sebeple bazı önlemler
almaya ve çalışmalar yapmaya daha I. Cihan Harbi bitmeden kafa yoran
birisi idi.143
Rauf Orbay, 13 Kasım 1918 yılında Mustafa Kemal`in İstanbul`a gelişini
şöyle anlatıyor: “O, Anafartalar Kumandanlığı ile temayüz etriği günden beri şan
ve şerefle koşmuş ve harp tarihinin bütün cephelerde aleyhimize dönüşü üzerine
kendisine has olağanüstü azim ve kudretle derleyip toparlayarak bir varlık haline
getirdiği İmparatorluğun son kuvvetinin başında, bin bir tehlikeye göğüs gere gere
giriştiği çetin çarpışmaların sonuncusundan geliyordu.”144 Şüphesiz M. Kemal bu
çetin mücadelenin yerde kalmasını istemeyecek bağımsızlık için her
türlürlü tehlikeyi göze alacaktır. Mustafa Kemal, Rauf Bey ile İstanbul`a
geldiği ilk gün görüşmüş ardından Ahmet İzzet Paşa`nın Tevfik Paşa
Kabinesi`nin yerine geçmesi için Rauf Bey ile ikna çalışmalarına
başlamıştır.145 Rauf Bey bu ikna çalışmalarından şöyle bahseder: “Mustafa
Kemal Ahmet İzzet Paşa`ya hitaben: iş başına yine sizin geçmeniz zarureti vardır.
Paşam, memleketin bugün maruz bulunduğu müşkülat bunu icap ettirektedir. Sizin
yeni bir Kabine kurmanızdan başka bir çare yoktur. Bunun için Tevfik Paşa
Kabinesi`ni Mecliste itimatsızlığa uğratmak lazımdır.”146 Bu sözlerle Mustafa
Kemal`in İzzet Paşa`yı etkilemeye çalıştığını görebiliriz. Ayrıca Mustafa
Kemal bu konu hakkında “Minber” gazetesinde Tevfik Paşa karşıtı yazıları
da kordine etmeye başlamıştır.147
Mustafa Kemal, Tevfik Paşa Kabinesi`nin düşürülmesinde ısrarcı idi.
Kabine düştükten sonra yerine kurulacak olan İzzet Paşa Kabinesi`nde
kendisine de yer verileceği,148 Harbiye Nazırı olarak görev alacağı fikirleri
olduğu anlaşılıyor.149 Tabi bununla Mustafa Kemal, Tevfik Paşa
Kabinesi`nin gitmesiyle daha iyi bir ortamın oluşacağı vatanın kurtulması
için elverişli ortamın yaranacığını düşünüyordu. Bu düşüncesini yukarıda
Durmş Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara
2011, s.161.
143 Baki Öz, Atatürk`ün Anadolu`ya Gönderiliş Olayının İç Yüzü I, Cumhuriyet
Yayınları, İstanbul 2000 s.14
144 Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni Siyasi Hatıratlarım I, Emre Yayınları, İstanbul
1993, s.221; Taha Akyol, Ama Hangi Atatürk, Doğan Kitap, İstanbul 2018, s.20
145 Ahmet Şimşek (ed.), Modern Türkiye Tarihi, Pagem Akademi Yayıncılık 2019,
s.96
146 R. Orbay, Cehennem Değirmeni..., s.222
147 A. Şimşek (ed.), Modern Türkiye Tarihi, s.96
148 R. Orbay, Cehennem Değirmeni..., s.223
149 T. Akyol, Ama Hangi Atatürk, s.22
142
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verdiğimiz İzzet Paşa`ya yapmış olduğu konuşmasından da anlamak
mümkündür. Ayrıca Anadolu`ya geçmeden önce Mustafa Kemal`in
aklında mücadelenin İstanbulda siyaseten yapılması vardı bu sebeple İzzet
Paşa Kabinesi`nde bir mevkide görev almak istemesi normaldir.
Fakat bu dönemde Mebusan Meclisi çok karışık bir durumda idi. Mebuslar
bu buhranlı zamanda son vazifelerini memleketin hayrı için sarf etmeleri
gerekirken durum bunun tam tersi idi. Bu sebeple alınan karara sadık
kalınarak Tevfik Paşa Kabinesi`ne itimat verilmemesi için yoğun çalışmalar
yapılıyor, bu çalışmalara en büyük gayreti Mustafa Kemal gösteriyordu.150
Fakat Tevfik Paşa Kabinesi güvenoyu alarak yoluna devam edecek ancak
bu Kabine çalışmalarında başarısız olunca Meclis fesh edilecektir.151 Baki
Öz`de Mustafa Kemal`in İstanbul`a ne için geldiğini söylerken O`nun bu
çabalarının sebebini de göre biliriz: “Mustafa Kemal barışma sonrası İstanbul`a
siyasal duruma egemen olmak için gelmişti. İsmet Paşa`ya göreyse, Mustafa Kemal`in
bu dönemde İstanbul`da kurduğu ilişkiler sorumlu bir devlet adamının ilişkileri
türündeydi. Böylece M. Kemal, Türkiye`yi siyasal yoldan, siyasal
önlemlerlekurtarmaya çalışıyordu.”152 yukarıda sözünü ettiğimiz hadise buradan
daha net bir şekilde anlaşılmakla birlikte Mustafa Kemal`in İtanbul`daki
uğraşılarının boş bir iş olmadığını da vurgulamakta.
Ahmet İzzet Paşa Kabinesi kurulamayınca M. Kemal Padişah ile
görüşmeyi denemiş fakat bu görüşmelerden olumlu sonuç alamadığı
gibi,153 hatta bu görüşmelerden şüphelenen bazı kimselerce ortaya atılan
“Mustafa Kemal`in Padişah ile Meclis-i Mebusan`ı dağıtmak için görüştüğü” gibi
aslı olmayan iddialar ile uğraşmak zorunda kalmıştır.154 Tevfik Paşa ile
güven oyu alan ve yoluna devam eden Meclis`e hiç şüphesiz basında da
baskılar var idi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Mustafa Kemal Tevfik Paşa
Kabinesi`ne karşı basını teşkilatlandırıyordu. O günlerde Minber
Gazetesi`nde şu yazı yayınlanmıştı: “Eğer Tevfik Paşa, mensup olduğu biçare
vatana, en büyük bir siyasi muvaffakiyetten daha büyük bir hizmet ifa etmek isterse,
işgal edip durduğu makamı bila tereddüd terk edip gitmelidir; bu gidiş, emin olsun ki,
Osmanlı tarihinde bir sükun sahifesine doğru gidiştir. Ve keza emin olsunlar ki bu
ancak felaketzade bir milletin bütün şükran hissi ile teşyi edilir.”155 Bu yazıyla da
görüyoruz ki içerisinde mücadele ateşi yanan kesim Tevfik Paşa
kabinesi`nin kurtuluş yolunda büyük bir engel olarak görüyor bu engelin
kalkması için çağrıda bulunuyordu.
Zaten güvenoyu almasına rağmen Tevfik Paşa Kabinesi başarısızlığa
uğrayarak yerini 4 Mart 1919`da Damat Ferit Paşa Kabinesi`ne
bırakacaktır. Bu durum Millî Mücadele`nin İstanbul`dan teşkilatlanmasını
R. Orbay, Cehennem Değirmeni..., s.224
A. Şimşek (ed.), Modern Türkiye Tarihi, s. 96; R. Orbay, Cehennem Değirmeni...,
s.224-225
152 B. Öz, Atatürk`ün Anadolu`ya..., s.15-16
153 B. Öz, Atatürk`ün Anadolu`ya..., s.16; R. Orbay, Cehennem Değirmeni..., s.225
154 A. Şimşek (ed.), Modern Türkiye Tarihi..., s.96
155 R. Orbay, Cehennem Değirmeni..., s.226
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imkansız kılacaktır.156 Mustafa Kemal kısa bir süre kaldığı otelinden
ayrılarak önce Beyoğlu`nda bir eve daha sonra ise Şişli`deki evine yerleşmiş
ve burada birçok kişi ile görüşmeler gerçekleştrmiştir. İstanbul`daki zor
şartlar hiç şüphesiz M. Kemal`i Millî Mücadele`nin Anadolu`da
yapılmasına teşvik ediyordu.157 Bu zor şartların temelinde ise Damat Ferit
Hükümeti ile İtilaf güçlerinin sıkı denetimi yatmaktadır.
Bu sebeple M. Kemal Anadolu`ya geçmek için gerekli ortamı arıyor,
İngilizlerin Dily Mail Gazetesi muhabiri George Ward Price ile görüşerek
nabız yokluyordu. Bu bağlamda Mustafa Kemal: “Eğer İngilizler Anadolu`da
sorumluluğu üstlenmek niyetinde iseler, tecrübeli Türk idarecilere ihtiyaçları olacaktır.
Bu sıfatla yardımımı arz edebileceğim bir makamla temasa geçmek isterim”158
sözlerinden kafasında kurduğu politikayı hayata geçirmek için uğraştığı
açıktır. O, bu yolla İtalya-Yunanistan karşıtlığından da Millî Mücadele de
maharetle istifade etmiştir. Mütareke şartlarını istedikleri gibi yorumlayarak
uygulayan İtilaf Devletleri, Karadeniz ve Doğu İlleri`nde çıkan
karmaşadan rahatsız olduklarını ve Hükümet`in bu konuda bir çare
üretmesini istiyor ve baskılar yapıyorlardı. Bu bölgelerde bulunan ayrılıkçı
Rum-Ermeni çeteleri Türk Köylerini yağmalıyor, asayişsizlik yaratarak
buralara İtilaf Devletlerince işgal edilmesini istiyorlardı. Bu ayrılıkçı çeteler
tüm
bu
karışıklılığı
Türkler`in
üzerine
yıkarak
işgali
gerçekleştirebileceklerine inanıyorlardı. Bu inançları ise nafile değildi
çünkü Mütareke`nin 7. ve 24. maddeleri bu olayın gerçekleşmesi için
biçilmiş kaftan niteliğinde idi.
Bu bölgelerdeki asayişi sağlamak adına en uygun isim Mustafa Kemal idi.
Hükümete M. Kemal ismini öneren kişi Dahiliye Nazırı Vekili Mehmet Ali
Bey idi. Damat Ferit bu fikri önce kuşkuyla karşılasa da Mustafa Kemal`i
başkentten uzaklaştırmak için çok iyi bir fırsat olabilirdi. Bu yolla Mustafa
Kemal Anadolu`ya gönderilerek Türkler ve Rumlar arasındaki durum
hakkında rapor hazırlaması kararlaştırılmıştır. Bu sebeple Mustafa Kemal
ona verilen 9. Ordu Müfettişlik görevini kabul etmiştir.159 Bununla
Mustafa Kemal uzun zamandır Anadolu`ya geçme düşüncesini de
gerçekleştirecektir.
Mustafa Kemal bu müfettişliğe ait görevi yalnız askeri değil bunun yanında
müfettişliğin yetki alanları içinde idari yetki ve görevlere sahipti. Mustafa
Kemal Samsun`a geçişteki o evreyi ve geniş salahiyetler konusuna şöyle
temas eder: “Ne olursa olsun benim İstanbul`dan uzaklaşmamı arzu edenlerin icat
ettikleri sebep, “Samsun ve havalisindeki asayişsizliği mahalinde görüp tedbir almak
için Samsun`a kadar gitmek idi. Ben, bu vazifenin yerine getirilmesinin bir makam ve
salahiyet sahibi olmaya bağlı olduğunu ileri sürdüm, bunda hiçbir beis görmediler. O
tarihte Erkan-ı Harbiye Umumiye`de bulunan ve benim maksadımı bir dereceye
kadar sezen zevat ile görüştüm. Müfettişlik vazifesini buldular ve salahiyetle alakalı
A. Şimşek (ed.), Modern Türkiye Tarihi, s.96-97
R. Orbay, Cehennem Değirmeni..., s.226
158 T. Akyol, Ama Hangi Atatürk, s.22
159 D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.164
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talimatıda ben kendim yazdırdım. Hatta Harbiye Nazırı olan Şakir Paşa bu talimatı
okuduktan sonra imzada tereddüt etmiş anlaşılır anlaşılmaz tarzda mühür
basmıştır”160 görüldüğü gibi Padişah ve Damat Ferit bu görev ve yetkilerin
tam anlamıyla mahiyetini anlayamasalar da bir sıra kişileri de şüpheye
düşürmüştür.
Padişah ile gitmeden önce görüşen Mustafa Kemal bu görüşmede
Padişahtan şu sözleri işitmiştir: “Paşa, Paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet
ettin. (yanındaki kitabı işaret ederek) Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir, tarihe
geçmiştir” Bunları unutun, dedi; asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir.
“Paşa, Paşa devleti kurtarabilirsin”161 demiş ve Padişah bu sözlerle M.
Kemal`den umutlu olduğunun sinyalini vermiştir. Bununla da Padişah`ın
bir anlamda Mustafa Kemal`i Anadolu`ya bilinçli bir şekilde gönderdiğini
görmekteyiz. Fakat Mustafa Kemal bu konu hakında şöyle söylemekte: “Bu
geniş salahiyetin, beni İstanbul`dan sürmek ve uzaklaştırmak maksadı ile
Anadolu`ya gönderenler tarafından, bana nasıl verildiği garibinize gidebilir! Derhal
ifade edeyim ki, bana bu salahiyetleri onlar bilerek ve anlayarak vermediler”162
görüldüğü gibi bu konuda farklı görüşler vardır. Bu sebeple konunun
ayrıca bir çalışma altında incelenmesi daha maksadına uygun olacaktır.
Mustafa Kemal Samsun`a bir sıra görevleri icra etmek için gitmiştir bu
görevler ise şu şekildedir: 1. Bölgede asayişi sağlamak ve sorunun çıkış
sebeplerini tesbit edecek. 2. Bölgede dağınık halde bulunan silah ve
cephaneyi toplayarak depolarda muhafaza edecek. 3. Birsıra yerlerde
kanunsuz şuraların olduğu ve bunların asker topladığı ayrıca ordu
tarafından korunduğu belirtilerek bu gibi hareketlerin karşısının alınması
için çalışmalar yapması istenmekte idi.163 M. Kemal, Anadolu`ya geçmeyi
düşünürken öteden beri düşündüğü planlar zihninde şekillenmişti. Bu
sebeple Ali Fuat Paşa`ya (Cebesoy) bu planlarını şöyle açıklamıştır: 1.
Terhis işlemleri durdurulacak, 2. Cephane düşmana teslim edilmeyecek, 3.
Genç ve çevik komutanlar göreve getirilecek, 4. Ulusal direnişi destekleyen
yöneticiler göreve getirilecek, 5. Ayrımcılıklar engellenerek devlet
kurumlarının ehval-i ruhiyesi yüksek tutulacak.164 Mustafa Kemal
mücadelenin haritasını yavaş yavaş canlandırırken, O`na verilen görevler
ile düşünceleri arasında tamamen farklılıklar olduğu görülmekte, M.
Kemal`in bu düşünceleri hiç şüphesiz Türk milletini kurtuluşa götüren
yolda büyük bir etken sağlayacaktır.
Mustafa Kemal görevlerinin icrası için iki tümenli Üçüncü ve dört tümenli
On Beşinci Kolordular emrine verilmiştir. Müfettişlik bölgesini, Trabzon,
Erzurum, Sivas, Van İlleri ile beraber Erzincan ve Canik bağımsız livalar`ı
kapsamaktaydı. Bunlara ek olarak Müfettişlik sınırlarına yakın olan
M. Kemal, Atatürk, Nutuk, Kaynak Yayınları, Ankara 2015, s.36-37
Selahattin Tansel, Mondros`tan Mudanya`ya Kadar I, Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları, Ankara 1977, s.234; T. Akyol, Ama Hangi Atatürk, s.27
162 M. K. Atatürk, Nutuk, s.36
163 D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.165
164 B. Öz, Atatürk`ün Anadolu`ya..., s.25
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bağımsız iller de (Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu)
Müfettişliğin görev ve yetkileri doğrultusunda yapılacak olan başvurular
önemsenecekti.165 Görüldüğü üzere Mustafa Kemal Anadolu`ya son
derece geniş salahiyetler elde ederek geçmiştir.
M. Kemal, Bandırma ile Samsun`a doğru yola çıkarken geniş heyetle
hareket etmiştir. Bu heyet şu şekildedir: Ordu Müfettişi Tuğgeneral
Mustafa Kemal, Kurmay Başkanı Kurmay Albay Kazım (Dirik), Kurmay
Başkanlığı Emir Subayı Üsteğmen Hayati, Kurmay Başkanı Yardımcısı
Kurmay Yarbay Mehmet Arif (Ayıcı), Harekat Şubesi Müdürü Kurmay
Binbaşı Hüsrev (Gerede), Topçu Komutanı Binbaşı Kemal (Doğan),
Sağlık İşleri Başkanı Dr. Albay İbrahim Tali (Öngören), Sağlık İşleri
Başkan Yardımcısı Dr. Binbaşı Refik (Saydam), Başyaver Yüzbaşı Cevat
Abbas (Gürer), Kurmay Yardımcısı Yüzbaşı Mümtaz, Kurmay Yardımcısı
Yüzbaşı İsmail Hakkı, Emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket (Öndersev),
Karargah Komutanı Yüzbaşı Mustafa Vasfi (Süsoy), İaşe (besin işleri)
Subayı Üsteğmen Abdullah, Şifreci Katip Faik (Aybars), Şifre Yardımcısı
Katip Memduh (Atasev), Şifre Yardımcısı Üsteğmen Arif Hikmet
(Gerçekçi), Şifre Yardımcısı Teğmen Muzaffer (Kılıç).166 Hiç şüphesiz bu
heyette olanların bir kısmı Millî Mücadele`nin sonuna kadar aynı görüşte
kalacakken bir kısmı da görüş farklılıkları yaşayacaktır.
Listeden de anlaşılacağı üzere Mustafa Kemal Samsun`a kalabalık bir
heyetle hareket etmiş ve bu heyet İstanbul`dan çıkarken onlara vize
verecek olan Yüzbaşı John Godophine Bennet`i şüphelendirmiştir.
Yüzbaşı, Mustafa Kemal ve heyetine vize talebi gelince üç ve ya dört kişi
olduğunu düşünmüş karşısında otuz beş kişiyi bulunca hem şaşırmış hem
de şüphelenmiştir.167 Yukarıda verdiğimiz liste ile söylediğimizin rakamlar
arasında farkı açıkça görmek mümkün bu konuya temas edeceğiz.
Yüzbaşı akabinde olayı şöyle aktarmakta: “Bunun benim me`suliyetimin
fevkinde gördüm bunların hepsine viza vermek çünkü bana üç dört kişi gelecek viza
vereceksiniz, yani talimat, emir verildi. Otuz beş kişi ve bunlar hep büyük adamlar,
yanin levazım falan değildir mülazım değildir, ben bunun için bütün evrakı dosyayı
aldım. Harbiye Mektebi orada, İngiliz Kumandanlığı`na Şişli`ye gittim”. Burada
heyet sayısının fazla olması ve bu kişilerin vacib kişiler oluşu şüphelere
neden olmuş ve teyit edilmiştir. Şişli`deki İngiliz Kumandanlığı`na giden
ve bilgi alan Yüzbaşıya: “Padişah buna itimat eder, siz vize veriniz” cevabını
alınca Atatürk ve heyetine vizeyi vermiştir168.
Otuz beş kişiye vize verilse de on dokuz kişinin gittiği bilinmekte Yüzbaşı
bu durumu şöyle izah ediyor: “Ben hatırımda çok iyi kalıyor ki, otuz beş viza
verildi. Fakat bu İzmir işgali sebebiyle acele gitmişler ve kim ki hazır değildi sonra
D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.165; B. Öz, Atatürk`ün Anadolu`ya...,
s.49-50; S. Tansel, Mondrostan..., I, s.230
166 B. Öz, Atatürk`ün Anadolu`ya..., s.50-51
167 Nezih Uzel, İngiliz İstihbarat Subayı Anlatıyor Atatürk`e Nasıl Vize Verdim, Selis
Kitaplar, İstanbul 2008, s.128-129
168 N. Uzel, İngiliz İstihbarat Subayı..., s.129
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gelsin denildi ben öyle anladım”.169 Buradan anlıyoruz ki işgallerle birlikte acele
bir şekilde Anadolu`ya geçilmiş, durum içerisinde hazır olmayanlar ise
daha sonra geçmişlerdir. Tüm bu şüphe ve kontrollere rağmen Mustafa
Kemal ve heyeti 15 Mayıs`ta yola çıkmış ve bir milletin kaderini
değiştirmek için 19 Mayıs 1919`da Samsun`a ayak basmış ve Millî
Mücadele ateşini Anadolu`da yakmıştır.
Havza Genelgesi
Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıkmış ve çalışmalarına
burada hız kesmeden devam etmiştir. Buradaki müşahedeleri sonucunda
ilk izenimlerini Nutuk`ta şöyle aktarmaktadır: “Daha sonra elde edilen sağlam
malumat ve vesikalar ile teyit olundu ki, İstanbul Rum Patrikanesi`nde teşekkül eden
Mavri Mira Heyeti, vilayetler dahilinde çeteler teşkil ve idare etmek, mitingler ve
propagandalar yaptırmakla meşkul. Trabzon, Samsun ve bütün karadeniz
sahillerinde teşekkül etmiş ve İstanbul`daki merkeze bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla
ve muvaffakiyetle çalışıyor”.170 İşte Mustafa Kemal böyle bir ortamda
Samsun`a ayak basmıştı. Ayrıca Mustafa Kemal`in Samsun`a geçişi
esnasında İzmir işgal edilmişti (15 Mayıs 1919). Bu sebeple Sadarete 20
Mayıs 1919`da telgraf çekmiş: “Millieti ve orduyu düşünülmeyecek ve tarif
edilemeyecek derecede derinden etkilediğini ve yapılan bu tecavüz hareketlerini sakin
karşılanmayacağını”171 bildirmiştir. Bundan sonra Mustafa Kemal Rum
çetelerinin en çok faaliyette bulunduğu Havza`ya 25 Mayıs`ta geçti ve 12
Haziran`a kadar burada kaldı.172
M. Kemal Samsun`da ve Havza`daki faaliyetleri her ne kadar O`na verilen
görevlerin icrası gibi görünse de fakat başlatılacak olan mücadelenin
hazılıklarını büyük bir ciddiyetle yapmakta idi. Bu sebeple hem askeri hem
de Müdafaa-i Hukuk gibi kurumlarla iletişime geçerek mücadelenin
alevlenmesini yapılan işgallere karşı itirazların ve mitinglerin
düzenlenmesini istemekte idi. Hiç şüphesiz M. Kemal bunları halka
söylerken bu direnişin teşkilatlanmasını, mücadelenin daha da genişlemesi
ve bilinçlenmesini istemekte idi. Bu sebeple 28 Mayıs 1919`da Havza
Genelgesi yayımlanmış Millî Mücadele esaslarının temelini oluşturan bu
Genelge bazı vali ve komutanlara gönderilmiş, İzmir ve civarındaki işgal
hareketlerine karşı mitinglerin yapılmasını ve direniş gösterilmesini
bildirmiştir.173 Mustafa Kemal bu faaliyetleri ile hem İngilizleri hem de
İstanbul`u kuşkulandırmıştı bu sebeple 8 Haziran 1919 günü Harbiye
Nezareti`nden kendisine İstanbul`a dönmesi için telgraf gönderilmişti.174
N. Uzel, İngiliz İstihbarat Subayı..., s.130
M. K. Atatürk, Nutuk, s.31-32
171 A. Şimşek (ed.), Modern Türkiye Tarihi, s.95
172 D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.166
173 A. Şimşek (ed.), Modern Türkiye Tarihi, s.98
174 Hikmet Özdemir, Amasya Belgelerini Yeniden Okumak, Atatürk Araştırma
Merkezi, Ankara 2010, s.8; D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.167; Selahattin
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Bu yüzden Havza`da güvende olmadığını düşünmüş ve güvende olacağını
hissettiği Amasya`ya geçmiştir.175
Amasya Tamimi
Mustafa Kemal Amasya`ya gelmeden biraz önce Komutan Salter`in de
olduğu İngilizler Amasya`ya gelmiş, onları karşılayan Komiser, İsmail
Bey`e mutasarrıf nerede diyerek Hükümet Konağı`na gitmiştir. İngiliz
askerlerin bir kısmı konağın önünü sararken bir kısmı da saat kulesindeki
Türk bayrağını indirerek yerine İngiliz bayrağı çekmişler bunun üzerine
Amasya halkı bu olayı protesto etmişlerdir. Bu sırada kopan şiddetli bir
fırtına ile birlikte İngiliz bayrağı parçalanarak Yeşilırmak`a düşmüş bu
olayın ardından tekbirler ile Türk Bayrağı yeniden göndere çekilmiştir. Bu
hadiseler karşısında İngilizler olay yerini terk etmişlerdir.176
Amasya Mücadele`nin ilk durağı olması için son derece müsait idi. Şehir
dışa kapalı kendine has ortamı içinde yaşayan bir yapıda idi. Böyle olmasına
karşın Mustafa Kemal, Amasya`yı geriye değil ileriye bakan bir şehir olarak
nitelendiriyor ve Amasya`yı son derece önmli bir merkez olarak
görüyordu. Bu yüzden bir sonraki durak olarak Amaya`ya gelmiştir.
Mustafa Kemal`i burada büyük bir kitle karşılamış177 ve büyük sevgi
gösterilerinde bulunmuşlardır. Mustafa Kemal Amasya`ya ayak bastıktan
sonra onu karşılayanlara ve etrafa konuşmadan göz gezdirmiş daha sonra
“Merhaba Amasyalılar!” diyerek halkı selamlamış halk da buna karşılık “Çok
Yaşa Paşam” diyerek cevap vermiştir. Karşılama sırasında Amasya Müftüsü
ileri çıkarak M. Kemal`e: “Paşam bütün Amasya emrinizdedir, gazanız mübarek
olsun!”178 demiştir. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal`in Amasya ile ilgili
düşüncelerinde yanılmamıştı. Gerçekten de Millî Mücadele`nin ilk durağı
Amasya olmalı idi bunun hem karşılamaya gelen kalabalıktan hem de
halkın içinde yanan bağımsızlık ateşinin Paşa`ya söylenen sözlere
yansımasından anlamak mümkündür. Mustafa Kemal gittiği ve telgraf ile
ulaştığı yerlerde Müdafaa-i Hukuk gibi vatanın kurtulmasını amaç edinen
cemiyetlerin kurulmasını istiyor ve bunu her seferinde dile getiriyordu.
Amasya`da yaptığı konuşmalarında da bu konuya ayrıca değinmiş, bu
konuşmasından sonra Amasya`nın ileri gelenleri tarafından Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti`nin kurulması kararı alınmıştır.
Cemiyet kurulmadan önce Mustafa Kemal Amasya`da Camii Vaizi
Abdurrahman Kamil Efendi`den Cuma günü bir vaaz vermesini
H. Özdemir, Amasya Belgelerini..., s.8
Şenol Susoy, Milli Mücadele Yıllarında Amasya, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul 2008, s.74-75; Selim Özcan, “Amasya Genelgesi`nin Erzurum ve Sivas
Kongresi Üzerindeki Etkisi”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi, S.1, 2013,
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istemiştir.179 Şüphesiz bu vaaz Amasya halkının Millî Mücadele için çarpan
kalbini bire beş artıracak ve alevlendirecektir. Abdurrahman Kamil
Efendi`nin yaptığı vaaz şu şekildedir: “Ey Nas! Allah Kur`an-ı Kerimi`nde
(Lataknetu min rahmetullah) yani (deki kendini tüketenler... Allah`ın
esirgeyiciliğinden umut kesmeyin, çünkü Allah bütün günahları muhakeme eder.
Çünkü o muhakme edicidir, esirgeyicidir) buyuruyorlar”. Konuşmasına devam
ederek vatanın içinde bulunduğu durumu haksız yere yapılan işgalleri
kalabalığa tebliğ etmiş, birlikte hareket ederek kenetlenerek vatanın
düşmandan kurtarılacağını bildirmiştir. Ateşli konuşmasına şu şekilde
devam etmiştir: “Muhterem Evlatlarım! Türk milletinin, Türk hakimiyetinin artık
hikmet-i mevcudiyeti kalmamıştır. Madem ki, milletimizin şerefi, hasiyeti, istikbali
tehlikeye düşmüştür artık bu hükümetten iyilik ummak bence abestir. Şu andan
itibaren Padişah olsun, işi ve ünvanı ne olursa olsun, hiçbir şahısın ve makamın
hikmet-i mevcudiyeti kalmamıştır. Yegane çare-i halas halkımızın doğrudan doğruya,
hakimiyetini eline alması ve iradesini kullanmasıdır”.180 Bu konuşma hiç şüphesiz
dinleyen halkı etkisinde bırakmakla birlikte Mustafa Kemal`in Amasya
halkı ile aynı duygu ve düşünceleri paylaşması O`na özgüven aşılamıştır.
Cuma vaazından bir gün sonra Mustafa Kemal`in kurulmasını istediği
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Müftü Tevfik Efendi`nin başkanlığında
kurulup çalışmalara başlamıştı.181 Cemiyet başkanlığı görevine bir kaç kişi
düşünülmüş en sonunda Tevfik Efendi başkan olmuştur.182 Cemiyet`in
kuruluşu tamamlandıktan sonra Millî Mücadele`nin önemli adımlarından
biri olan “Amasya Tamami” için toplantı 19 Haziran`da başlamış,183 21-22
Haziran`da Tamim`in metni Mustafa Kemal tarafından hazırlanmıştır.184
Yapılan toplantıya M. Kemal dışında Yirminci Kolordu Komutanı Ali
Fuat, Üçüncü Kolordu Komutanı Refet Bey ve Rauf Bey de katılıyordu.
Ayrıca telgraflar vasıtasıyla On Beşinci Kolordu Komutanı Kazım
Karabekir ve Konya İkinci Ordu Müfettişi olan Cemal Paşa`dan da
görüşleri alınıyor idi.185 Bu toplantıdan sonra Tamim metni ortaya
çıkmıştır.
Tarihimizde Amasya Tamimi olarak geçen bu metnin esasları şu şekildedir:
1. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. İstanbul Hükümeti
aldığı sorumlulukları yerine getirmemektedir bu ise milletimizi yok olarak
H. Menç, Milli Mücadele Yıllarında..., s.38-39
H. Menç, Milli Mücadele Yıllarında..., s.40; Ş. Susoy, Milli Mücadele..., s.80-81
181 Yönetim listesi için ayrıca Bk: H. Menç, Milli Mücadele Yıllarında..., s.43; Susoy,
Milli Mücadele..., s.87
182 Anadolu ve Rumeli..., I, s.21 eserinde Cemiyet başkanı Müftü Abdurrahman
Kamil Efendi olarak gösterilse de aslında bu görev ona teklif edilmiş kabul
etmeyince başkan olarak Müftü Tevfik Efendi seçilmiştir. Detaylı bilgi için bkz. H.
Menç, Milli Mücadele Yıllarında..., s.43; Ş. Susoy, Milli Mücadele..., s.86
183 Sina Akşin (haz.), Yakınçağ Türkiye Tarihi 1908-1980, Milliyet Kitaplığı, İstanbul
1989, s.75
184 D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.168
185 S. Akşin (haz.), Yakınçağ..., s.75-76; Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları 2007, s.147
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göstermekte. Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
2. Doğu vilayetleri için 10 Temmuz`da yapılacak olan Erzurum`daki
Kongre`ye bahsi geçen vilayetlerden seçilen kişiler Erzurum`a doğru yola
çıkmalılardır. Erzurum Kongresi`nin üyeleri belirlenecek umumi toplantı
için Sivas`a geçecektir. 3. Delegeler, Müdafaa-i Hukuk ve belediyeler gibi
kurumlarca seçilerek gönderilmeli, isimleri ve hatreket zamanları
bildirilmelidir. 4. Bunların uygulanması için Mustafa Kemal ve diğer
kolordu, sivil, askeri kişilerce çlışmalar yapılacak. 5. Redd-i İlhak ve
Müdafaa-i Hukuk gibi Cemiyetler`in göndereceği telgrafların kabul
edilmemesi durumunda yazışmaların sağlanması için gösterilerde
bulunulması bildirilmiştir. 6. Askeri sivil kurumlar hiçbir şekilde terk ve
teslim edilmemelidir.186
Millî Mücadele tarihinde önemli bir yerde bulunan bu Tamim`in ilk dört
maddesi hemen ilgililere bildirilmiştir. Ayrıca bu Tamim mücadelenin
vatan sathına yayılması ve Türk milletinin bağımsızlığını eline alıp başarıya
ulaşmasına çağıran bir belge niteliğinde idi. Burada açıkça Türk milletinin
İstanbul`a bel bağlamaması ve kendi çıkış yolunu bulması istenmekteydi.
Ayrıca Osmanlı Devleti`nin üzerine düşen görevleri yerine getiremediği
için yeni bir devletin temellerinin atılması anlamına da geliyordu. Bu
süreçte M. Kemal İstanbul ile yazışmalarında hep oyalama taktiği
gütmüştür. İstanbul Hükümeti gelişen olaylar sebebi ile sürekli geri dön
çağrısı yapmış cevabında ise hep oyalayıcı cevaplar almıştır. Bunun
sebepleri arasında üniformanın önemi açıkça gözle görülmekte. İlerleyen
süreçte görevinden ayrıldıktan sonra M. Kemal`in yaşadığı olaylar buna
örnek gösterilebilir.
Bu çağrıların birinde Padişah Mustafa Kemal`e istediği bir yerde yerleşme
olanağı sunarken M. Kemal bu çağrıya uymayarak 3 Temmuz 1919`da
arkadaşları ile birlikte Erzurum`a gelmiştir.187 Mustafa Kemal her ne kadar
oyalama taktiğini olabildiğince uzatmaya çalışsa da 8 Temmuz`da Millî
Mücadele tarihimizde önemli olaylardan biri yaşanıyor. Vahdettin, Kemal
Paşa`nın görevini sonlandıran bildiriyi yayınlatıyor. Fakat M. Kemal bunun
öncesinde istifa mektubunu telgrafla Padişaha iletiyor ayrıca bir genelge ile
ordu ve halka duyuruyor.188 M. Kemal bu telgrafta şöyle diyordu: “Bu
tarihten sonra, resmi sıfat ve salahiyetten soyutlanmış olarak, yalnız milletin şefkat ve
civanmertliğine güvenerek ve onun bitmez feyiz ve kudret kaynağından ilham ve kuvvet
alarak vicdani vazifemize devam ettik”.189 Mustafa Kemal`in söylediklerine
baktığımızda Sina Akşin`in tespitinin yerinde olduğunu görürüz:“Sık sık
kullanılan vatan ve millet kavramları, Padişahı mümkün olduğunca ürkütmemek,
gerekirse ileride onunla iş birliği kapılarını kapatmamak ve Padişah adına ulusal
akımın karşısına dikileceklere karşı, peşin olarak bir savunma silahına sahip olmaktı

D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.168-169; Anadolu ve Rumeli..., I, s.22-24;
Ş. Susoy, Milli Mücadele..., s.93-95; H. Menç, Milli Mücadele Yıllarında..., s.94-95
187 D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.170
188 T. Akyol, Ama Hangi Atatürk, s.49
189 M. K. Atatürk, Nutuk, s.60; T. Akyol, Ama Hangi Atatürk, s.49
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denebilir”.190 Bu tespitten bir kez daha anlayabiliriz ki M. Kemal hep bir
adım sonrasını düşünmüş ve adımlarını ona göre belirlemiştir. Bundan
sonra Erzurum Kongresi ile Millî Mücadele çalışmalarını sürdürecek olan
Mustafa Kemal, istifasından sonra bir sıra zorluklar yaşayacak fakat bu
zorlukları arkadaş ve yakın çevresi ile atlatmayı başaracaktır!
Erzurum Kongresi (23 Temmuz- 7 Ağustos 1919)
Erzurum Kongresi genel itibariyle Erzurum- Trabzon Kongresi
niteliğindedir. Bunun sebebini katılan delegelerin sayısından anlamak
mümkündür. Şöyleki Erzurum`dan 24, Trabzon`dan ise 17 delege iştirak
etmiştir. Buna mukabil Sivas`tan 10, Bitlis`ten 3, Van`dan ise 2 delege
iştirak etmiştir. Bitlisten gelen 3 delegeden 2`isi ise Erzurumlu idi. 191
Kongre`nin toplanma amaçlarını sıralayacak olursak: 1. Mütareke`nin 24.
maddesi ile altı vilayette (Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır ve
Sivas) karışıklık çıkarsa İtilaf devletlerince istila edilecek. 2. Bölgenin Rum
ve Ermenilere verileceğini duyan halk kongrede etkin iştirak ettiler.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere Trabzon halkından da faal bir iştirak söz
konusudur. 3. Buradaki halkın çalışmaları On beşinci Kolordu Komutanı
Kazım Karabekir tarafından büyük destek almıştı. 4. Mustafa Kemal`in
Erzurum`a gelişi yeni bir hava yaratmış ve Kongre çalışmaları hız
kazanmıştır.192
Mücadele`nin yoğum bir çaba ile devam ettiği günlerde Erzurum`da
bulunan İngiliz Komutanı Rawlinson Mütareke şartlarını uygulamak
amacıyla Osmanlı Devleti`ne ait silah ve mühimmatları itilaf güçlerinin
nezaretindeki depolara sevk ediyordu. Mustafa Kemal görevinden istifa
ettiği günlerde Rawlinson ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede
Rawlinson: “Burada bir Kongre tertip edilmek istendiğini duydum, bunun
tertiplenmemesi daha uygun olacak. İngiliz Hükümet`i bu kongrenin toplanmamamsı
için gerekirse müdahele edecek”193 diyerek birnevi Mustafa Kemal`e gözdağı
vermek istemiştir. Fakat M. Kemal Kongre`nin hertürlü engellere karşı
toplanacağını ifade etmiştir. Daha sonra M. Kemal arkadaşlarına bu konu
hakkında şu konuşmayı yapmıştır: “Ne Şark`tan, ne Garp`tan ne Kuzey ne de
Güney`den Sivas`a da Erzurum`a da bir İngiliz neferi bile gelemez ve gelecek değildir.
Hatta göreceksiniz, Rawlinson bizi kuru sıkı tehdit etmiş olmasına rağmen yarın
Erzurum Kongresi bila hadise açılacak ve devamı müddetince İngilizlerin her hangi bir
müdahelesi olmayacaktır.”194 demiş fakat bu tehditlerin hepsi hiçe sayılmamış
ve gerekli önlemler alınmıştır. Mustafa Kemal Erzurum`a geldiği günlerde
sadaretle yazışmaları devam ediyordu. İstanbul M. Kemal`in geri
dönmeyeceğine kanaat getirince görevine son vermişti. İşte bu noktada
Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele I, Cem Yayınevi, İstanbul 1992,
s.469
191 S. Akşin, İstanbul..., s.471
192 D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.171-172
193 Osman Özsoy, Saltanattan Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı 1918-1923 Olaylar-BelgelerGerçekler, Timaş Yayınları, İstanbul 2007, s.173
194 O. Özsoy, Saltanattan Cumhuriyete..., s.173
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Musafa Kemal işlerin nasıl yürüyeceğini düşünürken On Beşinci Kolordu
Komutanı Kazım Karabekir “Emrinizdeyim Paşam!” diyerek M. Kemal`i
rahatlatmış ve O`na güven vermiştir.
Erzurum`da bir Kongre`nin olacağını bilen Hükümet 26 Temmuz`da
Karabekir`e, Harbiye Nazırı vasıtasıyla bu olaya karşı ne yaptığını
sorduğunda Karabekir`den şöyle cevap aldı: “Kongre hareketleri haklıdır.
Gereken Kolaylıkları gösterdim”.195
Bu sebeple İstanbul Hükümeti
Karabekir`i görevden almaya yeltense de Karabekir, Kolordusundan
ayrılmayacağını bildiriyor. Bu tavır karşısında İstanbul pek bir şey
diyemiyor. Kongre`yi Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı
Hoca Raif Efendi açmıştır. Kongreye katılım sağlayan delegeler arasında
meslek dağılımı şu şekildedir: 19 toprak sahibi, 15 yönetici, 13 din adamı,
11 asker, 9 tüccar, 7 hukukçu, 7 pedagog, 7 basın mensubu, 2 doktor.196
Bu durum vatanın kurtulması için her meslekten kişilerin aynı çatı altında
birleştiğinin göstergesidir.
Kongre`nin açılış tarihi 10 Temmuz olarak belirlenmiştir. Bu gelişigüzel
seçilen bir tarih değildir. Rumi takvim esasında Rumeli`nin özgürlüğü 10
Temmuz 1324`te ilan olunmuştu ve günümüzde 29 Ekim gibi büyük bir
bayram olarak kutlanmakta idi. Ama Sultan Vahdettin bugünü bayram
olmaktan çıkarmıştı. Bu sebeple 10 Temmuz Kongre`nin açılış tarihi için
son derece anlamlı bir gündü.197 Fakat delegelerin gecikmesi Kongre`nin
13 gün sonra yani 23 Temmuz`da yapılmasına sebep olmuştur.
Kongre`deki tartışılan konular esasen vatanın bütünlüğüne kast eden
işgalci güçler karşısında alınacak olan tedbirler ve Doğu Anadolu`daki
kurulmaya çalışılan Ermeni devletine engel olmak gibi başlıklar etrafında
toplanmıştı. Her ne kadar “Manda” konusu açılsa da Erzurum
Kongresi`nde çok üzerinde durulmamıştır bu konu Sivas Kongresi`nde
ortaya atılacak ve şiddetli tartışmalara sebep olacaktır. Kongre`nin en
önemli yanlarından biri de “Heyet-i Temsiliye” (Temsil Kurulu) adındaki
bir temsil heyetinin kurulması olmuştur. Heyet-i Temsiliye, Millî
Mücadele`nin önemli teşkilatlarından biri olmakla birlikte M. Kemal bu
kuruluşa Reis seçilmiş ve TBMM Reisi seçilene kadar bu görevde kalmıştır.
23 Temmuz`da çalışmaya başlayarak 14 gün süren Erzurum Kongresi
aldığı kararlar ile Misak-ı Milli`nin temelini oluşturmuş işgallere karşı
yapılan mücadeleyi bütün vatana yayarak Mücadele`yi genişlendirmiştir.198
Bu çalışmalardan sonra ortaya çıkan Erzurum Kongresi kararları şunlardır:
1. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. 2. Yabancı işgal ve
müdahelesine karşı Osmanlı Devleti`nin dağılması halinde, millet hep
birlikte birleşecek ve direnecektir. 3. Vatanın bütünlüğü daim olması için
İstanbul Hükümeti kendi görevini yerine getirmediği takdirde, geçici
hükümet kurulacak bu hükümetin üyeleri Sivas`ta toplanacak olan
S. Akşin, İstanbul..., s.476
T. Akyol, Ama Hangi Atatürk, s.57
197 S. Akşin, Kısa Türkiye..., s.152
198 A. Şimşek (ed.), Modern Türkiye Tarihi, s.100
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Kongre`de tespit edilecektir. 4. Millî güçler etkin millî iradeyi sağlamak
esastır. 5. Gayrımüslim azınlıklara Anadolu`nun siyasi yapı ve dengesini
bozacak haklar tanınmayacaktır. 6. Manda ve himaye kabul edilemez. 7.
Millî bir meclisi tez bir zamanda toplayarak çalışması sağlanmalıdır.199
Erzurum Kongresi yerel bazda devam eden Mücadele`nin vatan sathına
yayılmasındaki o geçiş evresini temsil eder bu sebeple müstesna ehemiyete
sahiptir. Bu açıdan her ne kadar bölge düzeyinde görünse de, bütün halkı
temsil ettiğini ortaya koyacak bir kuruluşa sahip olmakla birlikte itibar
cihetinden de oldukça yükseldiği görülür.200 Erzurum Kongresi`nin yankı
uyandırması İstanbul Hükümeti`ni tedirgin ediyordu bu sebeple bu
durumu hiç de iyi karşılamadı.201 Bu yüzden 22 Temmuz`da İngiliz ve
Fransız Yüksek Komiseri bir sıra kararlar almaya mecbur oldular. Bu
kararlara baktığımızda temelde oluşabilece herhangi bir ihtilalin karşısı
alınmakla birlikte Padişah`tan tam destek sağlanacaktı. Millî Mücadele
lehinde oluşan havadan tedirgin olan Damat Ferit Müsteşar Holter ile
görüşmeler gerçekleştirmiştir. İngilizler`in teşvikleri ile 29 Temmuz
Meclis-i Vükela`dan M. Kemal için tutuklama kararı çıkarılmış202
kolorduların
yardımıyla
yakalanarak
İstanbul`a
gönderilmesi
bildirilmiştir.203 Kongre kapandıktan sonra M. Kemal Millî Mücadele
nezninde çalışmalrını sürdürürken I. Cihan Harbi`nde İkinci Ordu
Komutanı olarak görev yaptığı yerdeki bağlantılarını kullanarak harekatın
yayılmasını teşkil etmiş daha sonra Erzurum`dan ayrılarak Sivas`a
geçmiştir.
Sivas Kongresi (4- 11 Eylül 1919)
Erzurum Kongresi`nden sonra sıra Sivas Kongresi`ne gelmişti. Bu kongre
aniden alınan bir kararın sonucu değildi. Daha 22 Haziran 1919`da Amasya
Tamimi ile Sivas`ta bir Kongre`nin toplanacağı ve halkın güvendiği kişileri
delege olarak seçip buraya göndermeleri isteniyordu. Tabiki burada
bölgeye geçişlerde sıkıntıların ve gecikmelerin olduğunu görüyoruz.
Erzurum Kongresi`nin açılması sekteye uğrayıp vaktinden geç açılırken
Kongre bitiminde de M. Kemal ve beraberindekiler burada üç hafta
kalmışlardı. Ağustos`un sonları yaklaşırken Sivas`a hareket etmişlerdi.204
Mustafa Kemal Sivas yolundayken 30 Ağustos`ta Erzincan`a geçmiş ve
akşam yemeğinde yetkili kişilerle görüşmüştür. Erzincan`ın ahval-i
ruhiyesinden de Millî Mücadele`ye tam destek verecekleri anlaşılmıştır.205
Ertesi gün yola çıkan M. Kemal ve arkadaşları Erzincan Boğazı`nda
jandarmalarca durdurulmuş ve vaziyeti M. Kemal şöyle izah edilmiştir:
A. Şimşek (ed.), Modern Türkiye Tarihi, s.100; T. Akyol, Ama Hangi Atatürk, s.63;
D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.172-173; S. Akşin, Kısa Türkiye..., s.153-154
200 S. Akşin, İstanbul..., s.482; D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.173
201 A. Şimşek (ed.), Modern Türkiye Tarihi, s.173
202 S. Akşin, İstanbul..., s.484-485
203 D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.174
204 S. Akşin, İstanbul..., s.514
205 S. Tansel, Mondrostan..., II, s.94
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“Erzincan Boğazı girişine gelir gelmez bazı Jandarma neferlerinin ve subaylarının
heyecanlı ve telaşlı bir tarzda otomobillerimizi durdurduklarını gördük. Dersim
Kürtleri Boğazı tutmuşlardır. Tehlike var geçilemez.”206 Jandarma güçlerinin
buradaki sorunun halli için takviye kuvvetlerin gelmesi şart idi. Bu da
Sivas`a geç gitmek anlamına geliyordu. Bu yüzden M. Kemal her çeşit
tehlikeyi gözönünde bulundurarak Sivas`a hareket etti.207 2 Eylül`de
Sivas`a gelen M. Kemal büyük coşku ile karşılandı.
Kongre 4 Eylül 1919`da saat on dört sularında Sivas Lisesi`nin salonunda
M. Kemal`in açılış konuşmaları ile başlamıştır.208 Mustafa Kemal`in iki
Kongre`deki açılış konuşmalarına bakıldığında bazı farklılıklar
görülmektedir. Şöyleki Erzurum`da İtilaf güçlerine karşı dünyanın her
yerinde tepkilerin olduğu ve bunların başarya ulaştığı kaydedilirken,
Sivas`ta daha çok Yunan ve Ermeniler üzerine odaklanılmıştır.
Erzurum`da İstanbul Hükümeti`nin başarısızlığı ve zaafiyet konusu
gündemdeyken Sivas`ta İstanbul`a karşı son derece keskin bir tutum
sergilenmiştir.209 Tabi burada gelişen olayların havası ile konuşmalar bazen
sertlik kazanırken bazen de yumuşayabiliyordu. Erzurum Kongresi`nde
alınan Nizamname kararlarında değişikliğe gidilmesi görüşülmekte idi.
bunun için; Cemiyet ismi “Şarki Anadolu Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti”nden
“Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti” olarak değişmişti. Heyet-i
Temsiliye`nin “Anadolu`yu temsil eder” yerine ise “Bütün vatanı temsil eder”
cümleleri ile değiştirilmiştir.210 Yine bir kaç maddede değişiklik görülse de,
Erzurum Kongresi`ndeki beyannamenin esas alındığını211 görmekteyiz.
Sivas Kongresi`nde en ateşli geçen tartışmalardan biri de “Manda” konusu
idi. M. Kemal, Manda konusunu her ne kadar lüzümsuz görerek istemese
de Manda`yı isteyenler arasında milliyetçi kesimlerden olan kimseler de
vardı. Bunlar: Bekir Sami, Kara Vasıf, Halide Edip, İsmet Bey (İnönü)212
gibi isimler idi. Bu konuda Bekir Sami ve Halide Edip, M. Kemal`e
telgraflar çekiyor ve mandanın kabul edilmesini istiyorlardı. M. Kemal bu
telgraflar karşısına: “Oh ne ala! Mücadele yerine mandayı kabul edeceğiz ve rahata
kavuşacağız. Bu ne gaflet ve ne körlük hatta bu ne budalalık!” diyerek mücadele
etmeden vatanı manda sistemine terk edenlere tepkisini ve tavrını kesin bir
şekilde koyarken, Rauf Bey de: “Hayret, ne itimat ettiğimiz arkadaşlar bile
yanılıyor”213 diyerek tarafını belli ediyor ve tepkisini sert biçimde ortaya
koyuyordu. Tabi kongrede Manda isteyenle iki kısıma ayrılıyordu.
Amerikan ve İngiliz Mandası isteyenler ama Amerikan Mandasının daha
ağır bastığını görebiliriz. Buna sebep olarak şunu söyleye biliriz ki
M. K. Atatürk, Nutuk, s.84; S. Tansel, Mondrostan..., II, s.94
S. Tansel, Mondrostan..., II, s.94
208 S. Tansel, Mondrostan..., II, s.96
209 S. Akşin, İstanbul..., s.515
210 M. K. Atatürk, Nutuk, s.88
211 D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.176
212 T. Akyol, Ama Hangi Atatürk, s.71
213 Mazhar Müfit Kansu, Erzurumdan Ölümüne Kadar Atatürk`le Beraber, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, C.1, Ankara 1997, s.180; T. Akyol, Ama Hangi Atatürk, s.72
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İngiltere`nin sömürgeci politikasına karşın ABD`nin o dönemde daha
gelişmemiş yayılmacı fikirleri ABD Mandasına daha çok taraftar
kazandırıyordu. Fakat şu gerçeğide görebiliriz ki Amerika Doğu
Anadolu`da Manda adı altında Ermeni devleti kurmayı amaç edinmişti.
M. Kemal, daha yeni oluşan ve iç yüzü tam olarak belli olmayan Amerikan
Mandası hakkında kongrede söz edilmesini sakıncalı bulmuş ve sadece
Bekir Sami`ye bazı sorular sormuştur.214 Şüphesiz bu sıkıntılı dönemde
ortaya çıkan Amerikan Mandaterliği konusu 1918 sonlarında kurulan
Wilson Prensipleri Cemiyeti tarafından gündeme sokulmuş ve
Osmanlı`nın ABD himayesine girmesi için çalışmalar yapmıştı.215 Ayrıca
Amerikan Mandası`nı isteyenler İngilizleri kötülüyor bu hususta M.
Kemal`e telgraflar yazıyorlardı.216 Halide Edip, A. Emin, Rauf Ahmet gibi
isimlerin bu denli çok Amerikan Mandaterliğini istemesi bunların ya
Amerikan eğitimi gördüğü ya da ABD propagandasının etkisinde kaldığı
kanısını çıkartır.217 Her ne kadar Manda aleyhtarı ve Mücadele taraftarı olsa
da M. Kemal, en son çare olarak mandayı düşünmekteydi. Karabekir bunu
şöyle açıklıyor: “Padişah ve hükümeti ve bunların yardakçıları Türkiye'nin
taksimine ve İstanbul ile bir kısım memleketin İngiliz mandasına girmesine razı
olmuşlardır. Buna mukabil, İzzet Paşa vesair namuslu insanlar bu vahim vaziyetten
kurtulmaya çare Amerika mandasını bulmuşlardır. Bizim ise kararımız sonuna
kadar istiklalimiz için uğraşmak ve milleti esarete düşürmemektir. Nihayet naçar
kalınırsa istikläliyetimiz mahfuz kalmak ve memleket parçalanmamak üzere
Amerika müzaheretine taraftar olmaktır.”218 diyerek Mandayı son çare olarak
görmekteydiler fakat buna kadar mücadelelerini son hızla sürdüreceklerdi.
Kongre`de Manda taraftarları olduğu gibi manda karşıtları da vardı.219
Mustafa Kemal tüm bu Manda tartışmalarına karşı arkadaşlarının yanından
başka yerde sert bir tavır takınmamış ve kongrede bu konu hakkında
konuşma yapmamıştır.220 İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi`nden
rahatsızlık duymuş ve bir takım önlemler almaya girişmiştir. Bu sebeple
S. Tansel, Mondrostan..., II, s.99
S. Akşin, İstanbul..., s.517
216 Halide Edip bu konuda: “İngiltere Türk`ün birliğini, asrileşmesini, hakiki bir istiklal
olmasını, gelecek için bile olsa, istemiyor. Yeni vasıtalar ve fikirlerle tamamen asri ve kuvvetli
bir Müslüman-Türk hükümeti, başında hilafet de olursa, İngiltere`nin Müslüman esirleri için
kötü örnek teşkil eder. Türkiye`yi bir bütün halinde İngiltere alabilse kafasını kolunu koparır
birkaç senede sadık bir sömürge haline koyar... Buna en başta klerikal (ruhban) sınıflar
memleketimizde çoktan taraftardır” diyerek Mustafa Kemal`e mevcut durumda
Amerikan Mandası`nı çıkış yolu olarak göstermeye çalışmıştır. T. Akyol, Ama Hangi
Atatürk, s.73
217 S. Akşin, İstanbul..., s.521
218 Kazım Karbekir, İstiklal Harbimiz, Yapı Kredi Yayınları, C.1, İstanbul 2008,
s.173; T. Akyol, Ama Hangi Atatürk, s.75
219 Bu konuda askeri tıp talebesi olan Hikmet adındaki genç M. Kemal`e: “Manda
fikrini siz kabul ederseniz sizi reddeder, Mustafa Kemal`i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı
olarak adlandırır ve telin ederiz” demiş tavrını ortaya koymuştur. S. Tansel,
Mondrostan..., II, s.102; M. M. Kansu, Erzurumdan..., s.248
220 S. Akşin, İstanbul..., s.531; T. Akyol, Ama Hangi Atatürk, s.87
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Kurmay Albay Ali Galip Elazığ valisi olarak atanmış bununla da M.
Kemal`i yakalamak amaçlanmıştır. Fakat İstanbul ile A. Galip`in arasındaki
yazışmalar milliyetçi kesimlerce tespit edilince Ali Galip`in üzerine asker
gönderilmiş bunun üzerine Ali Galip Halep`e kaçmıştır.221 Bu olaydan
sonra artık İstanbul Hükümeti ile hareket edilemeyeceği kesin surette
anlaşılmıştır. Kongrede Manda konusunda Amerikan Senatosu`ndan bir
heyetin istenmesi karara alınmıştır. General Harbord ile kalabalık heyeti
Doğu Anadolu`daki Türk varlığını teyit etmek için müşahedeler yapmış bu
doğrultuda hem Atatürk hem de Karabekir ile görüşmüştür. Raporu
hazırlayan Harbord buradaki Ermeni zulmünü yakından şahidi olmuş ve
raporunu Türk lehine hazırlayarak ABD Senatosu`na sunmuştur. Bununla
da olaylar Türkiye lehine gelişirken hem Manda fikri hem de Doğu
Anadolu`da kurulması planlanan Ermeni devleti düşünceleri ortadan
kalkmıştır.
Tüm bu olaylardan sonra Sivas Kongresi çalışmalarını 11 Eylül`de bitirmiş
ve Erzurum Kongresi beyannamesini temel alındığı bir beyanname
çıkarılmıştır bu beyannamedeki kararlar şu şekildedir: 1. Osmanlı Devleti
ve İtilaf güçleri arasında yapılan Mütareke`nin onayladığı Osmanlı
toprakları hiçbir sebeple ayrılamaz, parçalanamaz ve bir bütünü teşkil eder.
2. Osmanlı halkının birliğini ve millî hürriyetini sağlamak hilafet ve
padişahlık makamlarını korumak için millî güçleri etken millî iradeyi hakim
kılmak esas şarttır. 3. Osmanlı Devleti`nin kabul edilen toprak bütünlüğü
bölünmeye ve parçalanmaya kalkışılması halinde Aydın, Balıkesir ve
Manisa da olduğu gibi topyekun bir mücadeleye kalkmak kabul edilmiştir.
4. Asırlardır aynı vatan topraklarında beraber yaşadığımız Müslüman
olmayan kesimin her çeşit hukuku korunmakla birlikte bahsi geçen kesime
siyasi hakimiyetimizi bozacak haklar verilmeyecektir. 5. Her hangi bir işgal
karşısında hilafet ve saltanat makamının korunması, vatan ve milletin
bütünlüğünü teşkil edecek her çeşit tedbir alınmıştır. 6. Müslümanlara ait
mülk birliğimiz parçalanması girişim ve görüşlerden vazgeçilerek, bu
coğrafya üzerindeki Türk halkına saygı gösterilmesi ve buna karşı
hareketlerin hükümsüz sayılması ve adalet sistemine dayalı bir kararın
alınmasını bekliyoruz. 7. madde Aynen Erzurum Kongresi
beyannamesinin 7. maddesi. 8. madde aynen Erzurum Kongresi
beyannamesinin 8. Maddesi. 9. Vatan ve Milletimizin uğradığı işkencelere
karşı meydana gelen Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti her
türlü particilik ve kişisel çıkarlardan uzaktır ve bütün Müslüman
vatandaşlarımız bu Cemiyetin üyesidir. 10. Sivas Kongresi ile Anadolu ve
Rumeli Müdaffa-i Hukuk Cemiyeti`nin kutsal amacı tain edilmekle birlikte
bir temsil heyeti seçilmiştir. Bütün millî kuruluşlar tek çatı altında
toplanmış ve güçlendirilmiştir.222 Yukarıda da belirttiğimiz gibi bütün
cemiyetler Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında
birleştirilmiş, bununla da Cemiyet teşkilatlanması yerel bazdan çıkp vatan
S. Tansel, Mondrostan..., II, s.105-108; Detaylı bilgi için Bk: S. Akşin, İstanbul...,
s.540-554
222 Sefer Yazıcı (ed.), Milli Egemenlik Belgeleri, TBMM Basımevi, 2015, s.30-31
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sathına yayılarak tek bir çatı altında mücadele ateşini alevlendirmiştir.
Heyet-i Temsiliye`nin yetkileri artırılmış ve üye sayısı yükselmiştir.
Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti öncülüğünde seçimler
yapılarak Mebusan Meclisi`nin toplanması karara alınmıştır.223 Kongre
çalışmaları sırasında İstanbul Hükümeti ve yanındakilerinin artan
saldırılarına Sivas Kongresi`nden daha kuvvetli çıkan Anadolu direnişinin
bu saldırılara cevap sayabileceğimiz karşı önlemleri ile birlikte durdurulmuş
ve aynı zamanda Damat Ferit`in duraklaması Mustafa Kemal`in ileriye
gitmesini sağlamıştır.
Diğer Kongreler
Mondros Mütarekesi gereğince Türk Orduları Kafkasya`yı terk etmeliydi.
Bu sebeple bölge halkı bu durumda çıkabilecek sorunlara karşı tedbirler
almaya çalışmışlardır. 5 Kasım 1918 yılında Ordu Komutanı Yakup Şevki
Paşa ile Mutasarrıf Hilmi Bey önderliğinde Wilson Prensiplerine dayanan
Kars İslam Şurası adında kendi hükümetlerini kurmuşlardır.224 İlk
toplantılarını 14 Kasım`da yapan ve 8 kişilik heyet önderliğinde geçen bu
kongre Ermeni tehlikesine karşı yapılmış bahsi geçen 8 kişi toplanarak
“Muvakkat Heyeti” adıyla bir heyet ve buna mükabil “Millî İslam Şurası
Merkez-i Umumi” adıyla millî bir hükümet kurulmuştur. Millî şuranın ilk
Reisi olarak Kepenekçi Emin Ağa yardımcısı ise Piroğlu Fahreddin
seçilmişti.225 30 Kasım`da milletvekili sıfatıyla gelen kişilerin toplanması ile
Kars`ta 60 kişi büyük bir kongre geçirdi. Bu kongrenin sonucunda
merkezi Kars olan yeni bir hükümet kurulmuş ve başına Cihangiroğlu
İbrahim Bey getirilmiştir.226 Ayrıca Ahıska ve Posof`ta Atabekoğlu Server,
Oltu`da Tahirbekoğlu Yusuf Ziya, Sarıkamış`ta Hamamlı Bekir, TuzlucaKulp`ta Pernevütlü Şamil, Çıldır`da Kamil Ağalar, Ardahan`da Dikanlı
Hafız ile Heşimöğlu Rasim Beyler “Millî Şura” teşkilatlarını kurarak halkı
mücadeleye seslemişlerdi.227 1919 yılı 3-5 Ocak tarihleri arasında
Ardahan`da düzenlenen kongre ile eldeki siahların tutulup düşmana teslim
edilmemesi zafere giden yolda birlikte çalşma ve Ardahan`da yeni bir
kongrenin toplanması karara alınmıştı (7-9 Ocak 1919).228 Birinci
kongreden hemen sonra düzenlenen bu kongrede de her türlü düşman
faaliyetlerinin karşısında durmak, farklı yollarla seslerini duyurmak gibi
kararlar alınmıştır.
17- 18 Ocak Tarihleri arasında toplanılan Büyük Kars Kongresi`nde
İbrahim Aydın Bey`in başkanlığında Güney- Batı Kafkasya Geçici Millî
Hükümeti kurulmuş (Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkata-i

S. Akşin, Kısa Türkiye..., s.162; D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.176-177
Sami Önal, Milli Mücadelede Oltu, Ayyıldız Matbaası A.Ş., Ankara 1968, s.40
225 S. Önal, Milli Mücadelede Oltu, s.41; D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.178
226 S. Önal, Milli Mücadelede Oltu, s.41; Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, Işıl
Matbaası, İstanbul 1953, s.556
227 F. Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s.556; S. Önal, Milli Mücadelede Oltu, s.42
228 D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.178
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Milliyesi)229 fakat İngilizler tarafından dağıtılınca (12 Şubat 1920) Oltu`da
Ermeni katliamlarına karşı bir teşkilat vücuda getirmişlerdir.230 Bu teşkilat
(Oltu İslam Terakki Komitesi) ilk kongresini 21 Şubat 1920`de Mümtaz
Cahit Bey Önderliğinde hayata geçirdi alınan kararlarla birlikte Oltu`nun
Türk olduğu ve Türkiyeden ayrılamayacağı vurgulanmıştır.231 Mondoros
Mütarekesi ile birlikte ayrıca bir güven kazanan Rumlar da Ermeniler gibi
Karadeniz`de tehlike saçıyor ve emellerine ulaşmak için var güçleri ile
çalışıyorlardı. Bu olaylar sebebi ile yukarıda bahsi geçen kuruluşlar gibi
Trabzon bölgesi`nde de millî direniş için bazı kuruluşlar vücuda gelmişti.
Bunlardan biri de Trabzon Muhafaza-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyetidir. İlk
kongresini 23 Şubat 1919`da gerçekleştiren Cemiyet İmamettin Efendi`nin
önderliğinde toplanmıştı. Trabzon`un Türk olduğu beyan edilmiş ve
cemiyet tüzüğü burada kararlaştırılmıştır. İzmir`in işgali ile birlikte
ikincikez toplanan Trabzon Kongresi (22 Mayıs 1919), silahlı direniş ve
Doğu Anadolu`yu kapsayacak bir kongrenin yapılması için önemli kararlar
alınmıştır. Millî Mücadele tarihinde müstesna ehimeyete sahip olan
Erzurum kongresi işte burada alınan kararlar doğrultusunda hayata
geçirilmiştir.232
İşgallere karşı Doğu Anadolu`da olduğu gibi Anadolu`nun Batısı`nda da
tepkiler olmuş bu tepkilere paralel olarak bir takım kuruluşlar da vücüda
gelmiştir. İzmir`in işgalinden bir gün önce 14 Mayıs 1919`da Redd-i İlhak
Beyannamesi yayınlanarak işgallere karşı tepki gösterilmiş bu beyanname
ışığında Redd-i İlhak Cemiyetleri adı ile Batı Anadolu`da birçok
teşkilatlanmalar olmuştur.233 İzmir Kongresi, İzmir Müdafaa-i Hukuk-u
Osmaniye Cemiyeti`nin kongresi olarak da geçemekte. Ayrıca cemiyetin
bir amacı da faaliyetlerle Barış Konferansı`nı etkilemek idi. Bu doğrultuda
yapılan çalışmalara Türk Ocağı`ndan da yardım gelmiş ve 13 Mart 1919
tarihinde İzmirde bir mitingin düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bölgeni
yabancı hakimiyetinde kalamayacağı, Türklerin elinden alınamayacağı ve
Türklerin yabancı bir devleti hükümdar olarak kabul etmeyeceklerini ön
gören bir muhtıra yayınlanmıştır.234 Bu kongre ve miting Batı Anadolu`da
işkale karşı bir ön hazırlık olurken mücadele ve direniş fikrini de
güçlendirmiştir. İzmir`in işgal edilmesi bütün vatan sathında olduğu gibi
Balıkesir`de de endişelere sebep olmuş ve burada müdafaa için Redd-i
İlhak Cemiyet`i vücuda getirilmiş ve vatanın işgali karşısında lazımi
önlemler alınmaya çalışılmıştır. Bu sebeple 27 Haziran- 7 Temmuz 1919
F. Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s.557; Bülent Tanör, Türkiye`de Yerel Kongre İktidarları
(1918-1920), Afa Yayınları, İstanbul 1992, s.108
230 D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s. 179; İngilizler aynı sene içerisinde
bağmsız olan İrlanda`nın parlamentosunu da dağıtmıştır (12 Şubat 1920) S. Akşin,
İstanbul..., s.221
231 S. Önal, Milli Mücadelede Oltu, s.60-63; B. Tanör, Türkiye`de Yerel..., s.116
232 D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.179
233 A. Şimşek (ed.), Modern Türkiye Tarihi, s.94
234 Anadolu ve Rumeli`de Gerçekleştirilen Ulusal ve Yerel Kongreler ve Kongre Kentleri
Bibliyografyası III, T.B.M.M Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara 1993,
s.25
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Birinci, 26- 30 Temmuz 1919 İkinci, 16-27 Eylül 1919 Üçüncü, 19-29
Kasım Dördüncü ve 22 Mart 1920 tarihinde Beşinci Balıkesir Kongresi
düzenlenmiştir.235
Bu kongrelere birçok delege katılmış İkinci kongrede 29 maddelik kararlar
ile cebhelerdeki askerlerin bakımı, şhit ailelerine verilecek paranın
miktarının belirlenmesi, Yunan ile anlaşmaya oturulmaması, işgaller devam
ederken harbe mücadeleye devam etmek birinci vazife sayılması gibi
kararlar vardır. Bu kongrede alınan kararlar Erzurum ve Sivas Kongresi
kararlarını esasa alınarak vücuda getirilmiştir. Ayrıyeten şunu belirtmekte
fayda var ki bu kongreler Batı Anadolu`da haraketlilik getirmiş bu
bölgedeki mücadele ateşini alevlendirmeye çlışmıştır.
Bir diğer kongre de Nazilli`de gerçekleştirilmiştir. Kongre`nin 6-8 Ağustos
1919`da birincisi, 19 Eylül 1919`da ikincisi, 6 Ekim 1919 tarihinde de
üçüncüsü gerçekleştirilmiştir.236 Birinci kongre her ne kadar yerel bazda
kalsa da Yunan işgallerine karşı tepki ve vatanın bütünlüğü için gayret ve
çalışmalar ile bu kongreler adından söz ettirmiştir. Alaşehir`de kongre
toplanması kararı I. Balıkesir Kongresinde alınmıştı. Alaşehirde
görüşülmesi istenen maddeler Balıkesir Konfresinde tespit edilse de 15.
madde Akhisar`da tespit edilmiştir.237 16-25 Ağustos 1919 tarihinde
gerçekleştirilen Kongrede, Yunan mezalimine karşı tek çatı altında
birleşmek, İzmir ve çevresinde yapılan mezlimleri tahkikat komisyonlarına
bildirmek için çalışmalar yürütülmüş ve Kongre sonunda 24 maddelik
karar bir alınmıştır.238
18 Ağustos 1919`da Muğla`da yapılan kongre belediyenin teşebbüsü ile
yapılmış daha güçlü bir direniş sağlanması için Menteşe Kuvay-ı Milliye
Komitesi kurulmuştur. Ayrıca BMM`nin kurulmasından sonra yapılan
Afyon Kongresi, Mustafa Kemal ve Uşak, Nazilli, Konya ve Afyon
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti başkanlarının desteği ile 2 Ağustos 1920
tarihinde yapılmıştır. Mondoros Mütarekesin`inden sonra oluşabilecek
tehlikelere karşı kurulan Trakya-Paşaeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti`nin
bundan ilave Trakya`nın birliğini sağlamak amacıda güttüğü açıktır. 10
Temmuz 1919`da Birinci, 16 Ekim 1919`da İkinci 15 Ocak 1920`de
Üçüncü Edirne Kongresi geçirilmiştir. 31 Mart 1920`de Lüleburgaz
Kongresi ardından da Edirne Kongresi dördüncü kez toplanmıştır.239
Kongreler`de Bekçi-Korucu adı altında savunma örgütünün
oluşturulması, ve bu gibi koruyucu güçlerin organizesi için Mudafaa-i
Hukuk Heyeti adı altında kuruluşun vücuda gelmesi gibi kararlar alınırken
Trakya`nın Türk olduğu ve bu bölgede Türk hakimiyetini vücuda

Detaylı bilgi için bkz. Anadolu ve Rumeli..., III, s.32-49
D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.181
237 Enver Konukçu, Alaşehir Kongresi (16- 25 Ağustos), Atatürk Araştırma Merkezi,
Ankara 2000, s.56
238 Detaylı Kongre Kararları için Bk: E. Konukçu, Alaşehir Kongresi..., s.193-195
239 D. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s.181-182
235
236

107

getirmenin şart olduğu vurguları da yapılmıştır.240 Erzurum ve Sivas
Kongresi`nden ile birlikte vatan sathında yapılan birçok kongre aldığı
kararlar ne olursa olsun tek amaç olan vatanın kurtulması için haraket
etmiş ve bu doğrultuda mücadele vermişlerdir.
Sonuç
Mustafa Kemal, Anadolu`ya geçmeden önce daha I. Cihan Harbi yıllarında
iken ve daha sonra İstanbul`a geldiği dönemde vatanı düşmandan
kurtarmanın planlarını yapıyordu. Bu onun ileri görüşlülüğünün bir
göstergesiydi. Mütareke sonrası İstanbul`a gelen Mustafa Kemal,
mücadeleyi İstanbul merkezli yapmayı düşünüyor ve bu yolla Ahmet İzzet
Paşa başkanlığında bir kabinenin kurulması ve bu kabinede bir görev icra
etmek için çalışmalar yapıyordu. Bu hususta basını da yönetimde olan
Tevfik Paşa Kabinesi`ne karşı teşkilatlandırıyordu. Her ne kadar bu
konuda sıkı çalışsa da Tevfik Paşa güvenoyu alarak yoluna devam etmiş ve
kısa süre sonra da yerini Damat Ferit Hükümeti`ne brakmıştı. Şüphesiz
Millî Mücadele başlarken ve devam ettiği bir dönemde Damat Ferit, ortada
büyük bir engedi. İngilizlerle işbirliği yapıyor, Mustafa Kemal`in önünde
engel olmak için elinden geleni yapıyordu. M. Kemal, her ne kadar Damat
Ferit
Hükümeti`nden
sonra
Mücadele`nin
İstanbul`da
gerçekleşmeyeceğini anlasa da Padişahla bir kaç kez görüşmüş fakat
istediği sonucu alamayınca Mücadeleyi Anadolu`da sürdürme kararı
almıştır. Bunu Şişli`deki evinde arkadaşlarıyla konuşurken de sık sık dile
getirmekteydi.
Karadeniz bölgesindeki olaylar bu konuda M. Kemal`in önünü açacak
O`na verilen 9. Ordu Müfettişliği görevini tereddüt etmeden kabul
edecektir. Tabi bu görevi M. Kemal`den kurtulmak amacıyla verildiğinin
kanısına varabiliriz. Çünkü hem askeri hem de idari alanda olağanüstü
yetkilerle Samsun`a çıkarken birçok il ve livalar da onun emirlerini dikkate
alacaktı. Bu sebeple bu yetkilerin sınırının geniş olması olayların bilinçli bir
şekilde gelişmediğini gösterir ki M. Kemal`de Nutuk`ta bu şekilde
bahseder. Her ne kadar Harbiye Nazırı Şakir Paşa şüphelense de talimta
mühürü basmıştır. Bundan sonra M. Kemal hazırlıklarını tamamlayarak
heyeti ile birlikte yola çıkmış fakat yolda İngiliz Yüzbaşı J. G. Bennet
şüphelense de soruşturma sonrası vizeyi vermiş M. Kemal ve hetyeti 19
Mayıs 1919`da Samsun`a çıkmıştır.
Mustafa Kemal Samsun yolundayken İzmir işkal edilmişti (15 Mayıs 1919).
Bu sebeple hükümete telgraf çekmiş bu olaylar kaşısında sessiz
kalınmamasını bildirmişti. Bir süre Samsun`da kaldıktan sonra Havza`ya
geçerek burada düşman işgali ve mezalimlerine karşı halkı bilinçlendirmek
ve mitinglerin düzenlenmesi için çağrıda bulunmak amacıyla Havza
Genelgesi (28 Mayıs 1919) ilan edilmişti. Ayrıca bu Genelge ile millî direniş
Anadolu ve Rumeli`de Gerçekleştirilen Ulusal ve Yerel Kongreler ve Kongre Kentleri
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cemiyetlerinin de kurulması bildiriliyordu. Daha sonra Havza`da güvende
olmadığını hisseden M. Kemal Amasya`ya geçmiş burada çok büyük sevgi
ile karşılanmış buradaki halkın Millî Mücadele`ye verdiği büyük destekten
ötürü M. Kemal ayrıca bir özgüven kazanmıştı. 21- 22 Haziran 1919`da
“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” düsturuyla
hazırlanan Amasya Tamimi, millî direnişin tek bir çatı altında birleştirilmesi
yolundaki büyük adımlardan biri olarak tarihimize yazılmıştır. Ayrıca 10
Temmuz`da Erzurum`daki toplanacak olan kongreye Redd-i İlhak ve
Müdafaa-i Hukuk gibi vatanın kurtulması için mesai sarf eden cemiyetlerin
seçtiği temsilcilerin gelmesi istenirken daha sonra genel kongrenin
apılacağı Sivas`a geçileceği bildirilmiştir.
23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında düzenlenen Erzurum
Kongresi ayrıca bir öneme sahiptir. Delegelerin Erzurum`a geç gelmesi
kongrenin 13 gün geç başlamasına seep olmuştur. Bu kongre Doğu
Anadolu`nun birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla yapılsa da
bölgesel olmaktan çok aldığı kararlar sebebiyle vatanın her yerini
kapsamıştır. Aldığı kararlar doğrultusunda Misak-ı Milli`nin temelleri
atılmış yerel bazda devam ettirilen direnişi vatan sathına yayılması evresine
geçiş anlamında oldukça önem kesb etmiştir. Ayrıca İstanbul ile
yazışmalarında her ne kadar oyalama taktiğini kullansa da İstanbula`a
dönmeyeceğini anlayan hükümet görevine son veriyor. İşte bu noktada
Kazım Karabekir`in “Emrinizdeyim Paşam!” demesi onu endişelerinden
kurtarmış millî direniş yolundaki adımlarını aynı kararlılık ve eminlekle
devam ettirmiştir. Anadolu`nun direnşini örgüteyecek ve millî bir örgütün
vücuda gelmesi gerektiğini söyleyecek olan Sivas Kongresi 4-11 Eylül
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu kongre askeri harekatın merkezi
bir öneme ulaştığı bir noktadır. Çünkü burada alınan karararla birlikte işgal
kuvvetlerine karşı doğrudan askeri bir mücadele vermek düstur olarak
belirlenmiştir. Ayrıca burada Ankara`da kurulacak olan TBMM`nin
temelleri atılmıştır.
Sadece Erzurum ve Sivas`ta değil yurdun bir çok yerinde kongreler
düzenlenmiş ve halkı düşman işgaline karşı bilinçlendirip örgütlemek amaç
edinilmiştir. Bu yolda doğru adımların atılması sonucu düşman kuvvetleri
bir bir mağlup olarak vatan toprağını terk etmiş ve daha sonraki süreçte
Türkiye Cumhuriyet`i kurulmuştur. Hiç şüphesiz Millî Mücadele
tarihimizde kongreler dönemi ehemiyetli ve oldukça zaruri öneme sahiptir.
Türk milletinin aydınlığa çıkmasına hem Mustafa Kemal Paşa ve silah
arkadaşlarının hem de bahsi geçen bu dönemin rolü oldukça büyüktür.
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TÜRKİYEDE SİVİL TOPLUM
Elif Seda KARACAOĞLU
Öz
Sivil toplum, en genel anlamıyla devletle aile arasında, gönüllü, kendi
kendini yaratan, kendi ayakları üzerinde duran, hukuksal bir düzenle ya da
bir ortak değerler kümesiyle sınırlı, devletten özerk, örgütlü toplumsal
yaşam alanı olarak tanımlanmaktadır. Osmanlı toplumunda, millet sistemi,
loncalar, vakıflar, tarikatlar ve tekkeler sivil topluma temel teşkil edecek
yapılardır. Devlete idari açıdan bağımlı olmasına rağmen en az 19. yüzyıla
kadar bu sivil toplum unsurları önemli bir varlık sergilemişlerdir. Ancak
siyasal iktidarın merkeziyetçi örgütleniş biçimi bu öğeleri sonuçta devlete
bağımlı hale getirmiştir. 1980’lerde, Türkiye’de, liberal politikalar ve
demokrasi taleplerinin artışı ile birlikte sivil toplum popüler hale gelmeye
başlamıştır. 1990’larda ise birçok STK’nın, devletin sivil toplum örgütü
gibi hareket ettiği ve demokrasinin kurumsallaştırması yerine antidemokratik müdahalelerin aracı olarak kullanıldıkları görülmüştür. Öte
yandan, Türkiye’de sağlıklı, demokratik ve özgürlükçü bir sivil toplumun
gelişmesi, siyasal değerlerin tek parti zihniyetinden ve toplumun devlet
tarafından üstten şekillendirilmesinden kurtulmasına bağlıdır.
Anahtar kelimeler: Sivil Toplum, Türkiye, Osmanlı, Lonca, Vakıf.
Giriş
“Sivil toplum” kavramı genel anlamıyla, bir ülkede (a) devlet ile topluma,
(b) siyasi aktörler ve bürokrasi ile gönüllülüğe dayalı siyasi alan dışı
örgütlenmeler ve etkinliklere, (c) kamusal alan ile özel alan arasında yer
alan ya da bu alanlarda ortaya çıkan karmaşık ilişkilere işaret eder.
Dolayısıyla, bir kavram olarak sivil toplum, devlet denetimi dışında kalan,
dolaylı veya dolaysız ama belli düzeyde siyasi bir nitelik içeren, fakat
özünde toplumsal sorunların çözümüne dönük sivil etkinlikleri, ilişkileri,
çıkarları yaşama geçiren bir alana tekabül eder. Kavramsal düzeyde
düşündüğümüzde sivil toplum, demokratikleşme, toplumsal sorunlara
çözüm arama ve kamusal tartışma alanıdır. Sivil toplum, devlet ile ekonomi
ve aile arasında kalan sivil toplumsal sorunları çözmeye dönük bir kamusal
tartışma alanı ve bu tartışmanın yaşama geçirildiği örgütsel etkinliktir. Sivil
toplum örgütleri de, belli toplumsal sorunlara çözüm bulunmasını, belli
değerlerin korunmasını ve belli çıkarların yaşama geçirilmesini amaçlayan
örgütsel etkinliklerdir.241
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Sivil toplumu, en basit şekilde ihtiyaçların giderildiği toplum olarak gören
Küçükömer’e göre, Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan burjuvazi sınıfını
tanımlamak için kullanılan sivil toplum, feodal düzene alternatif yeni bir
düzen öngören kapitalizm ile birlikte gelişmiştir. Sivil toplum, en genel
anlamıyla gönüllü, kendi kendini yaratan, kendi ayakları üzerinde duran,
hukuksal bir düzenle ya da bir ortak değerler kümesiyle sınırlı, devletten
özerk, örgütlü toplumsal yaşam alanı olarak tanımlanmaktadır. Sivil
toplum, devlet ile birey arasındaki müzakere ve birleşmenin zorlama ve
kısıtlama olmaksızın gerçekleştiği bir ara alan olarak da tanımlanmaktadır.
Literatürde, sivil toplumun geniş anlamda devletin dışında olduğu kabul
görmekle birlikte, sivil toplumun mekân ve etkinlik türü olarak hangi
alanları kapsadığı konusunda tam bir uzlaşma yoktur. Günümüzde, yaygın
olan görüş sivil toplumun ekonomiyi içermediği şeklindedir.242
Sivil toplum, devlet denetimi dışında kalan, dolaylı veya dolaysız ama belli
düzeyde siyasal bir nitelik içeren, fakat özünde toplumsal sorunların
çözümüne yönelik sivil etkinlikleri faaliyete geçiren bir alanı ifade eder.
Aynı zamanda sivil toplum devlet ile ekonomi ve aile arasında kalan
toplumsal sorunları çözmeye yönelik bir kamusal tartışma alanını yaşama
geçiren örgütsel etkinliktir. Sivil toplum kuruluşları da belli toplumsal
sorunlara yönelik çözüm bulunmasını, belli değerlerin korunmasını, belli
çıkarların faaliyete geçirilmesini sağlayan örgütsel yapılanmalardır. Bununla
beraber bugün dernekler, vakıflar, sendikalar, konfederasyonlar, işveren
dernekleri, meslek kuruluşları kooperatifler STK olarak kabul
edilmektedir.243
Türkiye’de Sivil Toplum
Tarihsel süreçte Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının dünyadaki STK’lara
kıyasla daha az sayıda olduğu görülmektedir. Fakat 1980’li yıllarda
Türkiye’nin sivil toplum örgütlenmesinde yeni başlangıç yapılmıştır. Bu
dönemde hükümet yetkililerinin iş adamlarıyla beraber Orta Asya
ülkelerine ve Türki Cumhuriyetlere yaptığı ziyaretler sivil toplum
kuruluşlarının yükselişinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca dünyadaki
gelişmelerle birlikte 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından “Birey devlet
için midir? Yoksa devlet birey için midir?” tartışması toplumdan her
kesimin dikkatini çekmiş ve sivil toplum alanını genişleterek gelişmeye
devam etmiştir.
Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin ivme kazanmasında
bazı dönüm noktaları yaşanmıştır; Bunlardan birisi 1996 yılında
İstanbul’da gerçekleşen HABITAT II konferansıdır. HABITAT II ‘yi
dönüm noktası yapan ise; konferansta BM Sözleşmesinden bahsedilerek
herkes için yeterli konut ve kentleşmenin yaşandığı bir dünyada
Firdevs Bulut, Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararasılaşma Süreçleri, İlke
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sürdürülebilir insan yerleşmelerinin gelişmesi konuları üzerinde
müzakerelerde bulunulması ve bunu yaparken sivil toplumun en önemli
aktör olduğunun vurgulanmasıdır. Bu konferanstan sonra sivil toplum,
hiçbir üst kimliğe başvurmaksızın kendi gelişimini yönlendirebilen bunun
için gerekli dinamikleri barındıran, devletten bağımsız sürekli bir ilerleme
içerisinde bulunan bireyler ile örgütlenmeler topluluğu olma özelliğinin
kazanmaya başlamıştır.244
Osmanlı’da Sivil Toplum
Osmanlı’da Batı Avrupa’da olduğu gibi özerk şehirlerde mülkiyet hakları
üzerinde gelişen belli bir ayrıcalığı olan sosyal sınıfların yokluğu sivil
toplumun ortaya çıkışını engellemiştir. Osmanlı toplumunda batıdaki gibi
sosyal sınıfların olmaması, güçlü devlet geleneği ve sultanların güçlü
otoritesine bağlanabilir. 245Bununla birlikte Osmanlı toplumunda sivil
toplum özelliği taşıyan millet sistemi, loncalar, vakıflar, tarikatlar ve
tekkeler gibi unsurların varlığı da göz ardı edilemez. Osmanlı devletinde
loncalar, ticaret alanının düzenlenmesi sürecinde toplumun taleplerini
devlete iletme açısından bir sivil toplum kuruluşu olarak görülmekle
birlikte lonca liderlerinin, ürün kalitesi, miktarı ve fiyatının devlet
tarafından belirlenmesi de bu örgütleri sivil toplum tanımından
uzaklaştırmaktadır.
Osmanlı devletinde vakıflar, sosyal adalet, sosyal refah, dengeli gelir
dağılımı, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetleri, sosyo-ekonomik ve sosyokültürel faaliyet alanı içinde yerine getiren örgütlü sivil dayanışma örnekleri
olarak teşekkül etmişlerdir. Osmanlı’da 19.yy da meydana gelen reform
hareketleri ile birlikte, eskiden vakıfların alanına giren hizmetler devletin
kontrolüne geçmiş ve böylece sivil insiyatifin alanı giderek daralmıştır.
Osmanlı’da Batılı manada ilk sivil girişimler Tanzimat’la birlikte başlamış
olmasına rağmen bunların gelişmesi önemli bir engelle karşılaşmıştır.
Devlet elitleri 19. yy.dan itibaren devlet kurumlarının yüzünü Batı
kurumlarına çevirmeye başladılar ve modernleşme çabalarının motor
görevini sivil toplum kurumları değil bizzat devlet yüklenmiştir. Seküler
değerleri esas referans noktası alan bu yaklaşım, sivil toplumun giderek
canlılığını yitirmesine sebep olmuştur. 246
Özellikle II. Meşrutiyet döneminde sivil toplum bağlamında çok önemli
tecrübe yaşandığını söyleyebiliriz. “Cemiyetler Dönemi” olarak
adlandırılan söz konusu dönemde toplum, kendini ifade ederek bir takım
yeni kanallar bulmuştu. İlk işçi örgütlenmeleri, sendikalar ve komünist
hareketler de bu dönemde başlamıştı. Türkiye’de Osmanlının son
dönemleri ve cumhuriyetin ilk yıllarında sivil toplum kuruluşlarının
örgütlenmesinde görev alanların çoğu bürokratik görevleri olan kişiler
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oldukları için devlet dışında özerk bir sivil toplum ortaya çıkamamıştır.
Sonuç olarak sivil toplum derken devletten bağımsız, özel mülkiyete ve
serbest piyasaya dayalı bir ekonomik alanın varlığı kastediliyorsa,
Osmanlıda böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtmek doğru
olacaktır. Ama sivil toplum denince devlet dışı gönüllü kuruluşlar
kastediliyorsa, bunların Osmanlıda vakıflar, loncalar, tarikatlar ve dini
cemaatler şeklinde mevcut olduğu söylenebilir.
Günümüzde STK’lar
Çağdaş demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından olan
STK’LAR, Türkiye’de yasal olarak şekil kazanan işçi sendikaları, meslek
odaları ve barolar gibi serbest meslek örgütleri, siyasal partiler, spor
kulüpleri, çeşitli amaçlar güden vakıf derneklerinden oluşmaktadır. Öte
yandan mesleğin icrası için üyeliğin mecburi olduğu mimar ve mühendis
odaları gibi resmi ya da yarı resmi meslek birlikleri ve baroları STK olarak
değerlendirmek mümkün değildir. Türkiye’de, 1993’te özel radyo ve
televizyon yayınları ve 1995’te siyasal partiler, sendikalar, dernekler,
vakıflar, meslek odaları ve kooperatifler arasında iş birliği sağlan anayasa
maddelerinin kaldırılması, sivil toplumun gelişmesine katkı sağlamıştır.
1990’lar boyunca Türkiye’de STK’lar insan hakları gibi sorunları politik
gündeme taşıma konusunda başarılı olmuşlardır. Bu örgütler sağlık, eğitim
ve konutlaşma gibi alanlardaki tecrübelerini politikaya aktarmış ve özellikle
demokratik değerlerin ve düşüncelerin vatandaşlar arasında yerleşmesi için
yaşamsal olan eğitim projelerini gerçekleştirmişlerdir. Öte yandan bu
örgütlerin, yeni politik hareketleri başlatma ve potansiyel liderleri keşfetme
konusundaki rolleri de artmıştır. 247Günümüz itibariyle, dernek ve vakıflar
başta olmak üzere, Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin ve bunlara üye
olanların sayılarına bakıldığında, gelişmiş ülkelerdeki durumu n aksine,
oldukça düşük rakamlarla karşı karşıya kalınmaktadır. ATO'nun yapmış
olduğu bir araştırmaya göre, Türkiye'de faaliyet gösteren dernek sayısı
80.757 (866 kişiye bir dernek), vakıf sayısı ise 4.915'dir. Bu miktar
Almanya'da 2 milyon 100 bin, Fransa'da 1 milyon 470 bin, ABD'de 1
milyon 200 bin olan dernek miktarıyla karşılaştıramayacak kadar düşük bir
miktardır. 1990’lı ve 2000'li yıllarda ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının
sağlamış olduğu istihdamın toplam istihdam içindeki payına bakıldığında
% 1 bile olmadığı görülmektedir. Aynı dönemler dâhilinde ABD'de
STK’ların toplam ekonomideki payı yaklaşık olarak %10 düzeyine ulaşmış
bulunmaktadır. Benzer şekilde b u kurumların toplam istihdam düzeyleri
ise 8 milyon düzeyine yükselmiştir. Bu rakamlar, A B D nüfusunun %
3'üne tekabül etmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde sivil toplum
kesiminde istihdam edilenlerin payı ABD'den de fazla olmak üzere % 5
civarındadır. Her ne kadar oransal olarak düşük rakamlara sahip olunsa da
ülkemiz açısından tarihsel süreç dâhilinde bakıldığında, aslında 1980'li
Ali Yaşar Sarıbay, “Türkiye’de Demokrasi ve Sivil Toplum”, Küreselleşme-Sivil
Toplum ve İslâm, Vadi Yayınları, Ankara, s. 447-461.
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yılların başının sivil toplum örgütlenmesi ve sivil toplu m oluşumu
açısından yeni bir başlangıç olarak kabul edilmelidir. Zira dünyadaki
gelişmelere paralel olarak 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından "birey
devlet için midir yoksa devlet birey için midir tartışması" toplumun tüm
katmanlarının dikkatin i çekmiş ve sivil toplum alanını genişletmeye
başlatmıştır.
28 Şubat 1997 süreci sivil toplu m alanını daraltmış olsa bile, dünyadaki
gelişmeler ve Türkiye'nin AB'ye katılım süreci içinde olması
demokratikleşmenin ve sivil toplum alanının genişleyeceğine dair ipuçları
vermektedir. Ülkemizdeki mevzuata göre, STK’lar dernek veya vakıf
statüsünde kurulup, kar amacı gütmemek şartıyla faaliyet gösterebilirler.
Örneğin, Türkiye'de sivil toplum, siyasi partileri, vakıfları, dernekleri,
sanayi ve ticaret odalarını, meslek örgütlerini, üniversiteleri, sendikaları,
farklı platform ve insani girişimlerini içine almaktadır. Bu bağlamda
Türkiye'deki STK’lar farklı alanlarda faaliyet göstermektedirler. Bunlar
arasında insan hakları, demokrasi platformu, yoksulluğun giderilmesi,
sağlık hizmetleri, aile planlaması, eğitim, çevre ve ekoloji, kültürel, etnik ve
din i değerlerin teşviki, mesleki ve profesyonel grupların bir araya
getirilmesi, kültür merkezleri, camiler ve okullar kurulması için fon
toplanması gibi faaliyetler bulunmaktadır. Özellikle doğal afetlerin sıkça
yaşandığı ülkemizde STK'lar önemli sorumluluklar yüklenmekte ve zarar
görenlerin yardımlarına koşmaktadır. Evini, işyerini, mal varlığını
kaybederek yoksullaşan, sakat kalarak çalışamaz duruma gelen pek çok
afetzedeye STK'lar arayıcılığıyla yardımlar ulaştırılmaktadır. Doğal afetlere
bağlı yoksullaşmalarda devlet olanakları yetersiz kaldığından STK'lar
aracılığıyla yoksullukla mücadele örnekleri yaygınlaşmaktadır.
Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarına yönelik veri toplama çalışmaları
henüz yenidir. 1990’lı yıllarla birlikte sivil topluma ilginin artması ile
Haziran 1996'daki Habitat II çalışmalarına hazırlık amacıyla Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Tarih Vakfı'nın ortak projesine
dayanarak Mayıs 1996'da Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Merkezi
kurulmuştur. Merkezin, 1793 kuruluşa ait verilerin yer aldığı yayını "Sivil
Toplum Kuruluşları Rehberi" bu alandaki en geniş rehberdir. Yine aynı
proje kapsamında yayınlanan "Önde Gelen STK’lar Araştırma Raporu"
(1998) ve "Tanzimat’tan Günümüze İstanbul'da STK’lar" (1998) adlı
yayınlar ile sivil toplum kuruluşlarına ilişkin üç Sempozyumun
kitaplaştırıldığı "Sivil Toplum Kuruluşları- Üç Sempozyum" (1998) adlı
yapıtlar, sivil toplum kuruluşları hakkında ilgililere gerekli bilgileri
vermektedirler.248
Sonuç
Küreselleşme ile birlikte, insanlığın gitgide daha fazla birbiriyle iç içe
yaşaması ve kültürel açıdan yakınlaşması ile birlikte, toplumsal olarak daha
Ali Yaşar Sarıbay,“Türkiye’de Demokrasi ve Sivil Toplum”, Küreselleşme-Sivil
Toplum ve İslâm, Vadi Yayınları, Ankara, s. 447-461.
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örgütlü ve organize hale dönüşmüş kollektif yapılı bir toplum yapısı,
dünyada, hâkim olmaya başlamıştır. İnsanlar örgütlü ve organize bir
şekilde ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal özellikli ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu anlamda, dernek, vakıf, menfaat birliği,
baskı grubu, oda, insiyatif grubu, güç birliği adıyla teşkilâtlanmaktadırlar.
Yalnız başına üstesinden gelinemeyecek pek çok sorun karşısında, birlikteberaber hareket etme mecburiyeti söz konusu olmaktadır. Özellikle, son
10-15 yıllık bir süreç içerisinde, bu tür organizasyonlarla donatılmış
toplumlara sivil toplum ve organizasyonların kendisine de sivil toplum
kuruluşları (STK) adı verilmektedir. STK’lar küreselleşmenin hâkimiyeti ile
çok daha fazla anlam ve önem kazanmaya başlamıştır. Hem küreselleşmeyi
yaygınlaştırmaya çalışan sosyal, siyasi ve hukuki pek çok grup, hem de
küreselleşme karşıtı gruplar, hareketlerini son dönemlerin modası olan
STK’larla gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Özellikle, Türkiye’nin AB’ye
giriş sürecinin yaşanması ile birlikte, STK’lar çok daha fazla önem
kazanmıştır.249 Küreselleşmenin ekonomik görüşü olan liberal düşüncenin
yaygınlaşması konusunda çeşitli dernek, vakıf ve birliklere aktarılan
kaynaklarla STK’lar güçlendirilmek çabasına girilmektedir. Bu paraleldeki
STK’ların dışındakiler hem malî açıdan hem de düşünsel ve eylemsel
aktiviteler bakımından çok geri durumdadırlar. Büyük oranda varlıkları ile
yoklukları arasında bir fark yokmuş gibi olan bu ikinci tür dernek, vakıf ve
birlikler doğal olarak kamuoyu oluşturmaktan tutun hizmet üretme
yeteneğine kadar pek çok ölçüt bakımından, Batılı STK zihniyetinden çok
uzaktır. STK’lar arasındaki, bu uçurum, aslında, toplumdaki sınıfların
dengesizliğinin de bir kanıtı olmaktadır. Çağdaş toplum örgütlü olmakla
beraber aynı zamanda sınıf dengesi olan toplumdur. Sonuç olarak, örgütlü
ve sınıf dengesi olan bir Türkiye; gelişmiş, müreffeh ve ileri Türkiye’nin
göstergesi olacaktır.
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MİLLÎ MÜCADELE YILLARINDA KASTAMONU
GENÇLİK YAPILANMALARI
Mustafa ÇETİNKAYA
Öz
Anadolu yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren emperyalist güçlerin
çizmeleri altında ezilmeye başlamış, memleketin dört bir yanı ateş çemberi
ile sarılmıştır. Batılılar tarafından bir hasta adam olarak görülen Osmanlı
Devleti amansız bir savaş ve mücadele ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu
mücadelelere destek için yurdun doğusundan batısına yerel milî örgütler
meydana getirilmiştir.
Ancak bu hareketlerin en cezbedici bölgesi; Millî Mücadele tarihimizde
müstesna bir yere sahip olan, coğrafi konumu itibariyle de cepheleri denize
bağlayan bir limanı barındıran İnebolu’dur. Ayrıca hiç işgal görmemesine
rağmen yüreğinde vatan millet sevdasını alevlendiren, sınırları küçük ama
manevi ve millî şuurları geniş, bölge halkının bütün imkanlarını seferber
ederek cephede ve cephe arkasında yaptıkları hizmetlerle zafere zemin
hazırlayan, kayıkla kağnının mucizeler yarattığı, Türk Kurtuluş
mücadelesinin giriş kapısı olan Kastamonu Havalisidir. 1919 yılında bu
bölgede kurulan İnebolu Gençler Mahfili, Kastamonu Gençlik Kulübü,
Çankırı ve Çerkeş Gençler Mafili ise gerçekten takdire şayan bir gençlik
yapılanmasıdır. Bu çalışmada; yukarıda saydığımız gençlik yapılanmaları
incelenerek kuruluşları, tüzükleri ve faaliyetleri ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Ayrıca bu yapılanmaların günümüzde de farklı alanlarda ama
aynı fikrî temeller üzerine inşa edilmiş gençlik yapılanmalarına örnek teşkil
ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, dönemin yoklukları ve
imkânsızlıkları içerisinde mücadele eden gençlerin bağımsızlığa olan
sevdaları ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Kastamonu, Millî Mücadele, Gençlik, Gençler
Mahfili.
Giriş
Millî mücadelenin başlangıcı kabul edilen 19 Mayıs 1919 tarihinden
itibaren memleketin birçok yerinde olduğu gibi, Kastamonu ve havalisinde
de bu bağımsızlık kükreyişine destek vermek üzere çeşitli yapılanmalar ve
örgütler meydana gelmiştir. Bu çalışma ile özellikle gençlerin oluşturduğu
yapılanmaları ve onların verdiği mücadeleleri nazar-ı dikkatlere sunmak
amaçlanmıştır.
Millî Mücadele’nin Kastamonu’da ki sesi olan Açıksöz Gazetesi taranarak
çalışmamızda ana kaynak olarak kullanılmıştır. Dönemin bizzat tanıkları
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Öğrencisi,

olan Mustafa Nurettin Peker ve Hüsnü Açıksöz’ün eserlerinden istifade
edilerek birçok doktora tezi ve makalelerden yararlanılarak özgün bir
çalışma ortaya konulmuştur.
Çalışmamızın başında Millî Mücadelede Kastamonu başlığı ile havalinin o
dönemki konumundan kısaca bahsedilerek İnebolu, Kastamonu, Çankırı
ve Çerkeş’de inkişaf edilen gençlik yapılanmaları üzerine durulmuştur.
Lisans eğitimimin ilk yıllarından itibaren destek ellerini üzerimden
esirgemeyen Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve
aynı Zamanda Türk Ocakları Kastamonu Şubesi Başkanı sayın hocam
Mehmet Serhat YILMAZ’a teşekkürü borç bilirim.
1. Millî Mücadelede Kastamonu
Kastamonu vilayeti, Millî Mücadelenin mühimmat sevk ve idaresini
yürütmüş, Doğu cephesinden, İstanbul’dan ve Rusya’dan getirilen
malzemelerin cephelere taşınmasında ana güzergâh olmuş ve bu görevi en
başarılı bir şekilde icra etmiştir. İnebolu limanında başlayan bu mücadele,
kağnılarla Kastamonu üzerinden Sakarya’ya kadar uzanan çok zor ve çetin
şartlar altında Türk Milleti zafere olan inançlarıyla büyük fedakârlıklar
göstermişlerdir. O yılların zor şartları altında yapılan, Rusya’dan İnebolu’ya
getirilen askerî malzemelerin Kastamonu’ ve Ankara üzerinden cepheye
ulaştırma işini İnebolu Mevki Komutanı Yarbay Nidai, o günlerde
İnebolu’dan geçmekte olan Yakup Kadri’ye bölgedeki hareketliliği şöyle
anlatmıştır: “Limana ne gelirse, kağnı ve arabalarla Ankara’ya sevk
ediyoruz. Ayda ancak bir sefer yapılabiliyor, sefer başına 25 lira alıyor,
yoksul evlerini geçindiriyorlar. Giderken göreceksiniz, İnebolu-Ankara
yolu böyle karınca dizileri ile dolu” demiştir. İnebolu’dan başlayıp
cephelere kadar uzanan ve bitmek tükenmek bilmeyen enerji ve kuvvet
isteyen bu nakliye kolları Millî Mücadelenin can damarları olmuştur.
1.1 İnebolu Gençler Mahfili
Millî mücadelede, Kastamonu vilayet merkezi kadar kazaları da önemli bir
rol oynamıştır. Mücadelenin Kalbi olan Ankara’nın Dünyaya açılan kapısı
İnebolu’ da, ilk Gençlik yapılanması meydana gelmiş ve çevre ilçelerde
bulunan halka örnek ve ilham olmuşlardır. Mondros Mütarekesinin
doğurduğu olumsuz sonuçlarını, gençlerin evlerde ve kahvehanelerde
toplanmasından olumlu bir sonuç alınamayacağını gören, taşkınlık yapan
azınlıklara karşı gençlerin millî menfaatler etrafında toplanılmasının
gerekliliğini hisseden ve aynı zamanda, Osmanlı Devleti’nin savaş
durumunda olması hasebiyle bölgenin dağlık ve sarp bir yapıya sahip
olmasından da kaynaklanarak artan eşkıyalık, gasp ve hırsızlık olaylarının
artmasına karşı, yüreği vatan aşkıyla çarpan İnebolu gençleri, bu zor
süreçte gençler arasında millî birliğin tesis edilmesi ve aynı şuur etrafında
gençliği teşkilatlandırmak adına İnebolu Gençler Mahfili’ni 27 Temmuz
1919’ da kurmuşlardır. Açıksöz gazetesinin müdürü Hüsnü Açıksöz,
“İstiklâl Harbinde Kastamonu” adlı kitabında İnebolu Gençler Mahfili’nin
bu tarihte kurulduğunu ve çok yararlı faaliyetler yürüttüğünü kaydetmiştir.
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1.1.2 Mahfilin Tüzüğü, Yönetimi ve Faaliyetleri
İnebolulu gençlerin kurduğu mahfilin tüzüğü 27 Temmuz 1919’ da
Açıksöz Gazetesinde yayınlanmıştır. bu tüzüğe göre mahfilin merkezi
İnebolu’ dur. Tüzüğün en önemli diğer maddeleri de genel olarak şu
şekildedir:
-Mahfile bağlı olarak diğer kaza ve nahiyelerde izin almak şartıyla şubeler
açılabilecek.
-Mahfilin amacı siyasetten bağımsız olarak millî terbiye, millî tarih ve
toplumu temin etmek maksadıyla nahiye ve köylerde millî birliği
sağlamaktır.
-Cemiyet bu gayesine ulaşmak için bütün gayreti ile çalışacaktır. Bu
çalışmalar arasında dergi ve gazete yayınlamak, konferanslar vermek, gece
okulları açarak ders vermek, fakir fukara ve şehit çocuklarına sahip çıkarak
onların bir meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak. Halk arasında
geçmişteki büyüklerimizden örnekler vererek, büyüklere saygı küçüklere
sevgi düsturunu anlatmak, unutulmaya yüz tutmuş millî geleneklerimizi ve
sanatlarımızı tekrar canlandırmak için gerekli çalışmalar yapmak gibi
faaliyetler yer almaktadır.
Mahfil’ in yönetimi: reis, Kâtip, delege, muhasip ve iki azadan oluşan
heyet-i idare tarafından yürütülecek ve heyet-i idare haftada bir defa
toplanarak müzakere yapacaktır.
Eski İttihat Ve Terakki Fırkası binasında çalışmalarına başlayan mahfil,
millî davanın halka anlatılmasında mühim görevler üstlenmiştir. Mahfil,
gençlerin düşman saldırılarına karşı tedbirli olmaları gayesiyle Yüzbaşı
Osman Nuri Bey’ in komutasında eğitime başlandı. Osman Nuri Bey,
gençleri Turan ve Yıldırım adıyla iki takıma ayırarak millî savunma
eğitimine hazırladı.
İnebolu’nun millî hükümetin kapısı konumuna gelmesiyle birlikte,
mahfilin önemi iyice artarak İnebolu’ ya gelenler mahfilde misafir edildi.
Bu karşılama törenlerinin yanı sıra yol yapımı ve mühimmat sevkiyatı gibi
işleri de üstlendiler. Millî heyecanın en üst seviyelere ulaştığı günlerde de
çeşitli şenlikler düzenleyerek, millî heyecanı ayakta tutabilmek adına
faaliyetlerini sürdürdüler. Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’nin İnebolu Şubesi
ile ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirdiler. Bölgede ki çeşitli faaliyet ve
hizmetleriyle dikkatleri üzerine çeken mahfil, Kastamonu, Çankırı
Çerkeş’te kurulan gençlik kulüplerinin öncüsü olmuştur. Mahfil 1923
yılında tüzüğünde değişiklik yaparak, memleketin birçok tarafında şubeler
açmış bir dernek olan Türk Ocağına dönüştürülmüştür. Böylece İnebolu
Türk Ocağının Şubesi açılarak Gençler Mahfili’nin bütün kadrosu buraya
intikal ettirilmiştir.
1.2 Kastamonu Gençler Kulübü
Kastamonulu gençler Millî Mücadeleye katkıda bulunmak için ilk başlarda
Açıksöz Gazetesi idarehanesinde toplanıyorlardı. Burada buluşan gençler
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ne gibi faaliyetler yapabilecekleri hakkında tartışan gençler, burada
kendilerine yetecek bir çalışma alanı bulamamışlardır. İhtiyat Zabitleri
adıyla bir dernek kurmuşlardır. Bir süre böyle devam ettikten sonra Daru’l
Kura Medresesinin üst katında ki bir oda da Kastamonu Havalisi
Kumandanı Osman Nuri Bey’in yardımıyla Kastamonu Gençler Kulübü
namıyla bir kulüp kurmuşlardır.
1.2.1 Kulübün Tüzüğü ve Faaliyetleri
24 Ocak 1920 yılında kurulan kulübün nizamnamesi 25 Ocak 1920’de
Açıksöz Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Her ne kadar resmi olarak 24
Ocak’da kurulmuş olsa da, tüzüklerinin vilayetçe onaylandıktan sonra yani
7 Şubat’ta faaliyetlerine başlamışlardır.
Kulüp nizamnamesi 20 maddeden müteşekkildir. İlk maddesinde kulübün
ismi ve kuruluş tarihi, ikinci maddede kulübün amacını, üçüncü maddede
hiçbir siyasi grup ve cemiyetle ilişiği olmadığını, dördüncü maddede ise üye
olacakların sağlaması gerektiği bildirmektedir. Beşinci maddeden yirminci
maddeye kadar olan kısım tek bir kısım halinde toplanarak “Teşkilat”
başlığı altında yönetim kurulu seçimi, aidat toplama gibi kulübün idari
olarak çalışma şeklini orta koymuştur.
Kulüp kısa zamanda Kastamonu’da ki pek çok aydın ve idareciyi çatısı
altına toplamayı başarmıştır. Çeşitli toplantılar düzenlenerek halkın
aydınlatılmasına çalışılmıştır. Gelirleri Millî Mücadeleye aktarılmak için
konserler düzenlenmiş ve elde edilen gelirler Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’ne teslim edilmiştir. Yerli kumaş giyme giyme eylemi
gerçekleştirilerek yerli üretime önem verilmek istenmiştir. Kimsesiz ve
yoksul çocuklar için sünnet merasimleri düzenlenmiş ve kitap
kampanyaları başlatılarak kulübün idare merkezi kütüphane haline
getirilmiştir. Ekseriyeti genç aydınlardan oluşan kulüp üyeleri memleketin
çeşitli yerlerinde bulunan boş kaymakam kadrolarına gönüllü olarak
atanmışlardır. Askeri işlerde de görev alan kulüp üyeleri özellikle Cuma
Talimleri’nde takım zabiti olarak çalışmışlardır. Bazı geceler kahvehanelere
giderek halkla savaşla ilgili görüşerek halkın nabzını tutmaya çalışan üyeler
boş bir kalabalık değillerdi. Devamlı kitaplar okuyarak bilgilerini arttırmaya
çalışmışlardır. Bu bağlamda konferanslar düzenleyerek halkında kültür
seviyesinin arttırılmasını ve savaş ile ilgili halkın doğru bilinçlendirilmesini
amaçlayan kulüp üyelerinin ilk konferans programı Sevr Anlaşması’nın
protestosu olmuştur. Açıksöz Gazetesinin 13 Kasım tarihli 96. sayısında
şöyle bir haber yer almaktadır.
“Bu sulh gecesi Gençler Kulübü'nde İstiklâl Mahkemesi azasından Tevfik
Rüştü beyefendi tarafından Sulh Muahedesi hakkında bir konferans
verilmiştir. Sulh Antlaşmasının millî hayatımızı tamamen mahvetmeye
matuf olan maddeleri, canlı birer misalle dinleyenlerin gözleri önüne
serilmiş, yüzlerce hâzırun tarafından sulh paçavrası nefretle yâd
olunmuştur. Konferansa ekâbir-i memurinden bazıları ile Muhittin Paşa
Hazretleri de teşrif etmişlerdir”
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Gazetede aynı yerin devamında ise Cuma günü de Mehmet Cemal Bey
tarafından “Hayat-ı Esaret ve ingiliz Hıyâneti” konulu bir konferans
verileceğini duyurmuştur.
Bir tesanüt timsali olan Gençler Kulübü’nü en candan bir sevgi ile idare
edenler Karahüseyinzâde Abidin, Tatlızâde Emin, Ballıkzâde Muhsin,
Corukzâde Hilmi, Açıksözcü Hüsnü, Sıhhiye müdürü Ferruh Niyazi, Polis
müdürü Halil, Varidat müdürü Ahmet, Encümen azasından Tevfik
Beylerle diğer arkadaşları olmuştur.
1922 yılının Ağustos ayında olağanüstü toplantıya çağrılan kulüp üyeleri
aldıkları karar ile kulübün adını değiştirerek “Memleket Yurdu” na
çevirmişlerdir.
Memleket Yurdu ile birlikte teşkilatını yeniden düzenleyen gençler yeni bir
nizamname hazırlamışlar. Bu nizamnameye göre öncekinde farkı ise şirket
tesisine, çırak dershanelerine ve memleketin imarı için her türlü teşebbüste
bulunacaklarını bildirmeleri olmuştur. Bu amaç, gençlerin ileriye dönük
düşüncelerini yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir.
1.3 Çankırı ve Çerkeş Gençler Mahfilleri
Açıksöz Gazetesi’nin 5 ve 12 Temmuz 1336 tarihli ihbariyesinden
anladığımız üzere 5 Temmuz 1920’de Çankırı’da, 12 Temmuz 1920’de ise
Çerkeş’te Gençler Mahfili ismiyle iki dernek kurulduğunu görüyoruz. Bu
dernekler her ne kadar fikriyat bakımından İnebolu ve Kastamonu’da
kurulan mahfillere benzeseler de aralarında teşkilat bağı bakımından bir
bağ bulunmamaktadır.
Burada ki gençlerde Millî Mücadeleye destek için Müdafaa-i Hukuk’a
yardımcı olmuşlardır. Çankırı Mahfilinin Musiki ve İdman Şubelerinin
olduğu göze çarpmaktadır.
Sonuç
Millî mücadele döneminde Kastamonu Havalisinde vatanın birlik ve
bütünlüğüne olan inançları, bağımsızlık ve kurtuluşun meşalesini
yüreklerinde ki ateşle alevlendiren gençlerin 1919 ve 1920 yılında tesis
ettikleri Gençlik Mahfilleri, Türk Millî kültürünü kendilerine ilke
edinmişlerdir. Millî ve manevi değerlerimizden hareketle, Türk Milletinin
yaşamış olduğu kara günlerden sıyrılıp yeniden eski ihtişamına kavuşması
için, mahfil üyeleri hiçbir maddi menfaat beklemeden cansiperane
çalışmaktan geri kalmamışlardır. Gençler Mahfili ismiyle bölgede ki geçnler
bir topluluk haline gelmiştir. Yüreği vatan aşkıyla çarpan bu gençlerin
meydana getirdiği yapılanma, günümüzde de memleketin birçok
üniversitesinde ki öğrencilere ilham kaynağı olmuştur. Bunlardan bir tanesi
ise, 2012 yılında Kastamonu Üniversitesi’nde kurulan Genç Tarihçiler
Kulübü’dür. Aralarındaki benzerliklere, tüzük ve faaliyetlerine bakıldığında
iki cemiyet arasında doğrudan bir şuur ve hissiyat köprüsü olduğu
anlaşılmaktadır. Bu köprüler ise, millî davalarımızdır.
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Bu çalışmadan da anlaşılacağı üzere gençlerle ve bilakis eğitimli gençlerle
birlikte verilen hiçbir mücadele zafere ulaşmadan sonuçlanmaz. Ülke kara
günlerden geçerken bir avuç gencin toplanıp bir anda etki alanını
genişleterek cephe gerisinde programlı bir mücadele ortaya koyduğunu
görmekteyiz. Millî Mücadelede Kastamonu Gençlerini yazarken onların
fedakâr ve inkılapçı üyelerini saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.
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SOVYET SOSYALİST CUHURİYETLER
BİRLİĞİ’NDEN BAĞIMSIZLIĞA BİR ORTA ASYA
TÜRK CUMHURİYETİ’NİN TARİHİ:
BAĞIMSIZLIĞININ OTUZUNCU YILINDA
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
Melis Merve OCAK*
Öz
Türklerin tarih sahnesine çıktıkları Orta Asya coğrafyasının en eski Türk
halklarından olan, ismini de özgürlüklerine, bağımsızlıklarına
düşkünlüklerinden alan Kazaklar, uzun süre konar-göçer hayat
sürmüşlerdir. XV. yüzyılda merkezi idareyi tesis ederek Kazak Hanlığı
çatısı altında siyasi kimliklerini tamamlayan Kazaklar ve Kazak coğrafyası,
XIX. yüzyılın ilk yarısından itibaren tamamen Rus hâkimiyetine girmiştir.
Çarlık idaresi yıkıldıktan sonra kurulan Sovyetler Birliği döneminde de Rus
idaresinin sürdüğü Kazakistan 1991 senesinde egemenliğini ilan etmiş ve
“Kazakistan Cumhuriyeti” ismiyle bağımsız bir devlet haline gelmiştir.
Bağımsızlığın ardından çeşitli sorunlarla uğraşılsa da, uyguladığı politikalar
ve yaşadığı dönüşüm ile bunların üstesinden gelen Kazakistan
Cumhuriyeti, bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladığı günümüzde
geldiği nokta ile bölgesel ve uluslararası siyasetteki rolünü ve önemini
kabul ettirmiş olup, uluslararası camiadaki konumunu güçlendirmeye
devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Kazak, Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya,
Bağımsızlık.
1. Tarihî ve Coğrafi Açıdan Kazakistan
1.1 Kazakistan Coğrafyası
Bugün bağımsız bir devlet olarak karşımıza çıkan ve Orta Asya ile Avrupa
arasında önemli bir yer teşkil eden Kazakistan Cumhuriyeti, doğuda Doğu
Türkistan ve Çin, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Rusya Federasyonu,
güneyde Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan ile komşudur. Bağımsız
Devletler Topluluğu’nun nüfus yoğunluğu açısından dördüncü, 2.717.300
km2’lik yüzölçümüyle de Rusya Federasyonu’ndan sonra ikinci büyük
cumhuriyetidir.250 Yüzölçümü açısından Türkiye’den dört kat büyük olan
Kazakistan, dünyanın ise dokuzuncu büyük ülkesidir. Coğrafi keşiflerden
önce doğuyu batıya bağlayan en önemli ticaret ağları olan İpek Yolu ile
* Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi
Doktora
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Manisa/Türkiye.
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250 Saule Baycaun, “Bağımsızlıktan Günümüze Kazakistan İç Politikası ve
Demokrasi Yolundaki Gelişmeler”, Avrasya Dosyası, Kazakistan-Kırgazistan Özel, Kış
2001-2002, C. 7, S. 4, s. 70.
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Baharat Yolu’nun geçiş güzergâhlarından olan Kazakistan, sosyoekonomik ve kültürel olarak önem kazanmıştır.251 Kazakistan’ın başkenti
Nur-Sultan’dır. Coğrafi olarak ağırlıkla ova, bozkır ve platolardan oluşan
ülke, güneydoğuda Tien Şan Dağları, doğuda ise Tanrı ve Altay Dağları’nın
bir kısmıyla komşudur. İrtiş, Tobol, İşim, Emba, Ural, Siriderya, İli gibi
büyük nehirlerin bulunduğu Kazakistan, sert karasal iklime sahiptir.
İklimsel ve coğrafi koşullar, ülkede tarım ve hayvancılığın ağırlıklı
ekonomik faaliyet sahası olmasını sağlamıştır. Maden sektöründe ise
Karaganda Bölgesi’nden çıkarılan kömür, Ural Bölgesi’ndeki petrol, bunun
yanında gümüş çinko, uranyum, bakır, kalay, demir, nikel gibi doğal
kaynaklar, ekonomideki üçüncü başat aktörlerdir.252
1.2 Kazakistan Tarihçesi
Kökeni Türkçe olan Kazak isminin taşıdığı anlamla ilgili değişik fikirler
olsa da çoğunlukla “konar-göçer, başıboş, herhangi birinin buyruğunda
yaşamayan, serbest olan” manasına geldiği kabul edilir. Tarihsel süreçte
Kazak coğrafyası birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Arkeolojik
kazılardan anlaşıldığı üzere bölgedeki ilk insan varlığı 1-1,5 milyon yıl
öncesine, ilk medeniyetin ortaya çıkışı ise M.Ö beş binli yıllara
dayanmaktadır.253 Kazaklara dair en eski yazılı belgeler Saka Türklerine
kadar uzanır. Bu kaynaklara göre bölgede “Turlar” olarak adlandırılan, İran
kaynaklarında “Sakalar”, Yunan kaynaklarında ise “İskitler” olarak geçen
göçebe bir topluluk yaşıyordu. Kazak Türkleri, Sakalardan itibaren bu
bölgede kurulan devletler içinde kabileler şeklinde yaşamaya
başlamışlardır. Kazakistan coğrafyasına Sakalardan sonra Wusunlar ve
Kanglılar hâkim olmuştur. Kazak halkının temelini oluşturan en önemli
olaylardan biri de bölgenin milattan sonraki ilk asırlarda Hunların, VI.
yüzyılda ise Göktürklerin idaresi altına girmesidir. Kazak bozkırları daha
sonra; Türgiş Kağanlığı, Karluk Devleti, Yağma Türkleri, Oğuz Devleti,
Karahanlı Devleti, Kimek Kağanlığı, Kereyit ve Nayman Ulusları ve
Kıpçak Hanlığı gibi kavimlerin kontrolüne girmiştir.254 1219’da Karahıtay
topraklarını Moğolların ele geçirmesinden sonra Moğol hâkimiyetinin
başladığı bölgede, 1236-1242 yıllarında Altınorda Devleti kurulmuştur.
Altınorda Devleti’nin 1502 yılında yıkılmasıyla XIV. ve XV. yüzyıllarda
Kazakistan’da mahalli unsurların esasını oluşturduğu Ak Orda, Moğulistan
Hanlığı, Nogay Orda ve Ebu’l-Hayr Hanlığı gibi çeşitli devletler ortaya
Seyit Ali Avcu-Akbota Zholdasbekova, “Kazakistan”, Bağımsızlıklarının Yirmi
Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri, Salmat Yayıncılık, Ankara 2018, s. 120.
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çıktı. 1457’de Ebu’l-Hayr Han’ın güç kaybetmesi üzerine, bu tarihten
itibaren, ona bağlı kabilelerin çoğu Canibek ve Kerey Hanların
öncülüğünde gruplar halinde Yedisu’ya göçtüler. Ebu’l- Hayr Han’ın
göçenlere karşı düzenlediği seferdeyken ölmesi sonucunda hanlığı da
parçalandı. Yedisu’daki bu Türk ve Türkleşmiş kabilelerin birleşerek
Kazak halkına dönüşmesi süreci, Moğolistan’daki yönetimlerin
parçalanmasının önemli nedenlerinden birisi olmuştur.
Altınorda Devleti’nin yıkılmasından sonra çeşitli hanlıklar kurulduğuna
değinmiştik. Bu hanlıklardan birisi olan Kazan Hanlığı’nda, Kazakların
merkezi yönetim kurma teşebbüsleri Kasım Han döneminde (1503-1523)
neticelenmiştir.255 1533’te hanlıkta merkezi otorite bozulmuş ve Ulu cüz,
Orta cüz ve Küçük cüz256 denilen üç merkezli yönetim sistemine
dönülmüştür.257 1598-1713 yılları arasında Kazaklar, Moğol asıllı Jungarlar,
Oyratlar ve Kalmuklar ile Rusların saldırılarıyla zayıfladı ve üç ayrı hanlık
haline geldi. Jungarlar büyük ve orta cüzü ele geçirince, küçük cüz hanı
Ebulhayr Ruslardan yardım istedi ve 1731’de Rus himayesine girdi. Kazak
cüzlerinin ciddi anlamda Kalmuk, Çin ve Rus tehdidine maruz kalmaları
sonucunda 1739’da orta cüz hanı Abılay da Ruslardan yardım istemiştir.
Özellikle bu saldırılar ve Kazak boyları arasındaki mücadeleler Rusların
önce orta cüzü sonra da büyük cüzü hâkimiyeti altına almasıyla
sonuçlandı.258 Ruslar 1822’de “Sibirya Kırgızları Yönetmeliği”ni
uygulamaya geçirerek Kazak coğrafyasında han ve sultanların yürüttüğü
örfi idareyi ilga etti ve bölgesel idare sistemi kurdu. Bu sistemle her bir; avıl
(köy) starşina (muhtar) tarafından, her bir bolıs (nahiye) bolıs yöneticisi
tarafından ve her bir okrug (vilayet) Ağa Sultan tarafından idare edilecekti.
Bu durum Kazakların Jolaman Batır, Sırım Datoğlu, İsatay Taymanoğlu ve
Mahambet Ötemişoğlu gibi liderlerin öncülüğünde Rus emperyalizmine
karşı çeşitli isyanlarına ve bu isyanların özellikle Sultan Kenarsarı
Kasımoğlu önderliğinde Kazak Hanlığı’nı tekrar kurmaya yönelik milli
direniş hareketine dönüşmesine neden oldu. 1837’den itibaren Ruslara
karşı bağımsızlık mücadelesini sürdüren son Kazak Hanı olan
Kenarsarı’nın 1847’de bir çatışmada ölmesiyle Ruslar rahat nefes almış ve
Kazak topraklarında tam hâkimiyet sağlamışlardır.259
Kazak Hanlığı’nın kuruluş tarihi ile görüş fikri yoktur. Fakat özellikle son
zamanlardaki çalışmalarda kuruluş tarihi olarak 1456 ve 1465-1466 yılları öne
çıkmaktadır. Görüşler için Bkz: Botagoz Sazayeva, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Dil
Politikası, Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Niğde 2017, s. 13-14.
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1860’larda Türkistan’ın tamamını kapsayan ve 1867-1868 reformları diye
anılan düzenlemelere girişen Ruslar, ilk olarak 1867’de Kazakistan’ın güney
topraklarını da içeren ve Sırderya ve Yedisu eyaletlerinden oluşan
Türkistan Genel Valiliği’ni kurmuşlardır. 1868’de Küçük ve Orta Cüz
Kazaklarının yaşadıkları bozkır bölgesi; Orenbrug ve Batı Sibirya adlı 2
genel valiliğe ve Akmola, Ural, Semey ve Turgay olarak 4 eyalete ayrıldı.
1867-1868 düzenlemeleri, 1886’da Türkistan Genel Valiliği idaresiyle ilgili
hazırlanan tüzüğe kadar, bozkır eyaletlerinde ise 1891’de hazırlanan
kapsamlı tüzüğe kadar yürürlükte kalmıştır.
1861 yılında Çar II. Alexander’ın köylü serfliğini kaldırması, 1880’lerde
Sibirya demiryolunun yapılması ve 1891-1892’lerde Rusya’da yaşanan kıtlık
gibi olaylar sonrasında Kazakistan ciddi oranda Rus göçmen akınına maruz
kalmıştır. 1871-1896 yıllarında Akmola, Semey, Yedisu, Turgay, Ural ve
Sırderya’ya toplam 327.800 Rus göçmen yerleşirken, 1906-1915 yıllarında
aynı eyaletlere yerleşen göçmen sayısı toplamı 883.255’lere çıkmıştır. Bu
göçlerle beraber Kazak topraklarının verimli ve su kaynaklarını barındıran
kısımları Kazaklardan koparılarak Rus göçmenlere verilirken, Kazaklar
kurak bozkır arazilere itilmiştir.260
1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Kazakların arazilerinin gasp
edilerek Rus askerlere verilmesi ve 1916'da Kazaklardan da asker
toplanacağının duyurulması gibi nedenlerle Kazaklar isyan etmişlerdir.
1916 isyanları önce Yedisu bölgesinde başlayıp kısa sürede Kazakistan’ın
diğer bölgelerine yayılmıştır. 1917’ye kadar süren bu isyanların Kazaklara
faturasıysa ağır oldu. Rus müdahalesi sonucu 300.000’den fazla Kazak sivil
Çin’e sığınmış, isyan bahanesiyle Ruslar tarafından halkın toprak ve
hayvanlarına el konmuştur. Rusya’da 1917’de patlak veren Bolşevik İhtilali
çarlık rejiminin sonu olurken, Alihan Bökey ve Mustafa Çokay gibi
liderlerin önderliğinde kurulan Alaş Partisi’nin Temmuz 1917’deki
kurultayı ve Aralık 1917’deki Pan-Kırgız Kongresi sonucunda Kazaklarca
Alaş Orda Partisi’ne bağlı iki Kazak Hükümeti kuruldu. Kazaklar 1919
Mart’ına kadar Bolşeviklere karşı çarlık yanlısı Beyaz Ruslarla işbirliği yapsa
da Beyaz Rusların yenilmesiyle siyaset yine Bolşeviklerin lehine ilerlemeye
başlamıştır. Alaş Orda önderlerinden Ahmet Baytursun’un istemeyerek de
olsa Ruslarla yapmış, Haziran 1919’da Birleşik Sovyet Alaş Orda Geçici
Hükümeti kurulmuştur.261 Bolşevikler 26 Ağustos 1920’de Kazak
topraklarında başkenti Orenburg olan “Kırgız Otonom Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’’ni kurdular. 1924 senesinde Orta Asya bölgesindeki beş
ülkenin her biri Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını aldı. 1925’te Ruslar
yaptıkları yanlış adlandırmadan vazgeçerek “Kırgız Cumhuriyeti”ni
“Kazak Cumhuriyeti” olarak değiştirdiler ve Kazak toprağı olan
Orenburg’u Rusya Sovyeti’ne bağladılar. 1936’da başkenti Almatı olarak

Osman Yorulmaz, “Kazak Tarihi”, Kazakistan: Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset,
Ed. Cengiz Buyar, BYR Publishing House, 2021, s. 35-36.
261 Haluk Ökçekli, “Tarihi Süreç İçerisinde Kazakistan’da Rus Varlığı”, BİLİG, S.
2, 1996, s. 56, 61.
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belirlenen ve günümüzdeki sınırları alan Kazakistan’da 1937’de Alaş
Orda’nın da varlığına son verilerek üyeleri cezalandırılmaya başlanmıştır.262
Rusların iskân siyaseti ve kolektifleştirme hareketi sonucunda
Kazakistan’da Rus nüfusu 1959’lara gelindiğinde %239 artarken Kazak
nüfusu kıtlıklar ve Stalin dönemindeki soykırım ve sürgünler sonucunda
ciddi ölçüde azalmıştır.263 II. Dünya Savaşı’nda birçok Kazak, Sovyetler
Birliği’nin safında savaşa katılmış, Kazakistan’da savaş için birçok askeri
malzeme üretilmiştir264. Kazaklar, Sovyet Rusya’nın kendilerini
topraklarından eden tarım politikaları, yönetilen halkları sömürüye dayalı
uzmanlaşma sistemi ve Kazakistan’a Rus göçmen akışının devam etmesi
gibi nedenlerle 1978-1981 seneleri arasında ayaklanmıştır. Ruslaştırma
hareketine karşı tepkiler 1986 yılında Mihail Gorbaçov’un Kazakistan’ı
idare eden ve görevi süresince Kazakistan’ın tamamen Rus idaresine
girmesini önleyen Dinmuhammet Kunayev’i yolsuzluk bahanesiyle
görevden alarak yerine Çuvaş asıllı bir Rus olan Gennady Kolbin’i
atamasıyla zirve noktasına ulaşmış ve “Jeltoksan” diye anılan ve Sovyetler
Birliği’nin dağılmasını hızlandıran millî ayaklanmayla sonuçlanmıştır.
Kazakistan’ın yerel bir bir yönetici yerine bir Rus’un idaresine teslim
edilmesi, Rusların yıllardır kültürlerine, dillerine, dinlerine ve
ekonomilerine yaptığı saldırılardan doğan öfkeyi perçinlemiş ve
“Kazakistan Kazakistanlılarındır” sloganlarıyla 17 Aralık’ta Almatı’da
sokaklara dökülen Kazak gençlerinin öncüsü olduğu ayaklanmaya 300.000
Kazak Türk’ü katılmıştır. Ayaklanma üzerine Ruslar sıkıyönetim ilan
ederek 70.000 Sovyet askeriyle Almatı’yı kuşatmış, iki gün süren
müdahaleler sonucunda yüzlerce Kazak öldürülmüştür. Belgelere göre 150
kişi ölmüş, 1700 kişi yaralanmış, 8500 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 99’u
idam edilmiş ve 83’ü hapsedilmiştir.265 Jeltoksan Olaylarından sonra
Kazakistan 1989’a kadar Gennady Kolbin tarafından baskıcı bir şekilde
idare edilmiştir. Jeltoksan Olayları, Sovyetlerin baskıcı rejimine karşı artık
boyun eğilmeyeceğinin ciddi bir göstergesi olurken Kazakistan’da ve Orta
Asya’da millî uyanışın başlamasına sebep olmuş ve Kazakistan
bağımsızlığına giden sürecin kilometre taşlarından birisi olmuştur. 1989’da
Kolbin’in yerine Nursultan Nazarbayev’in getirilmesi ise Kazakistan’ın
bağımsızlık mücadelesini daha da hızlandırmıştır.

Tugay Gürler, Bağımsızlık Sürecinde Kazakistan Cumhuriyeti Üzerinde ABD ve Rusya
Rekabeti, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), İzmir 2017, s. 52-58.
263 Ökçekli, agm, s. 57.
264 Nursulu Çetin, “1917-1945 Yıllarında Sovyet Kazakistan’da Yapılan Siyasi ve
Ekonomik Reformlar ve Kazak Halkına Etkileri”, 20. Yüzyıl Başlarından Günümüze
Türk Dünyası’ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu
Bildirileri, Nisan 2018, Kazakistan, s. 780.
265 Doğacan Başaran, “Jeltoksan Ayaklanması ve Bu Ayaklanmanın Kazakistan’ın
Bağımsızlığındaki Rolü”, ANKASAM Bölgesel Araştırmalar Dergisi, Mayıs 2017, S.
1, s. 63-72.
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1980’lerde Sovyetler Birliği’nin çatırdamaya başlaması sonrasında
harekete geçen Kazaklar, Sovyetler Birliğinin dağılmasından bir yıl önce 24
Nisan 1990 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu tarafından
Cumhurbaşkanı makamı kurmuş ve 25 Ekim 1990’da Kazak Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti adıyla Sovyetler Birliği içerisindeki bir cumhuriyet
olarak egemenliğini ilan etmiştir.266 1 Aralık 1991'de yapılan halk
oylamasında başkanlık sistemine geçilerek oyların %98,7’sini alan
Nursultan Nazarbayev267 Kazakistan’ın ilk devlet başkanı seçilmiş ve
Kazak Meclisi kararıyla ülkenin isminden “Sovyet” ibaresi çıkarılmıştır. 19
Ağustos 1991'de Gorbaçov yönetimine yapılan başarısız darbe sonrasında
birlik cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan ederken, 16 Aralık 1991
tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kazakistan Cumhuriyeti SSCB’den en
son ayrılan cumhuriyet olmuştur. İçinde Kazakistan’ın da bulunduğu
Sovyetler Birliği’nin eski üyesi olan ülkeler 21 Aralık 1991’de Almatı
Deklarasyonu’nu kabul etmiş, daha sonra birliğe diğer üye ülkelerin de
katılmasıyla Bağımsız Devletler Topluluğu’na katılmışlardır.268
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla on beş yeni bağımsız ülke siyasi hayata
dâhil olmuştur. Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkeler, bağımsızlıklarının ilk
yıllarında “geçiş dönemi” olarak adlandırılabilecek sancılı bir süreçten
geçmiştir. Bu ülkelerden birisi olan Kazakistan, geçmişte 1731-1920 yılları
arasında Çarlık Rusya İmparatorluğu’na, 1921-1991 yılları arasında ise
SSCB’ye bağlı olup neredeyse üç asırdır Rusların yönetimi altında
yaşamıştı. Kazakların idari, siyasi ve kültürel dönüşümünde bilhassa etkili
olan SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsız olan Kazaklar haliyle sosyoekonomi, dil, siyaset, eğitim, sağlık gibi alanlarda çeşitli sorunlar yaşamıştır.
Fakat bu sorunlara karşı uygulanan reformlar sayesinde ekonomik, siyasi
ve kültürel alanlarda hızlı bir kalkınma göstererek uluslararası camiada
kabul görmüşlerdir.269 Evvela, bu sorunlara karşı devletin reform
Manas K. Kozibaev - Sattar F. Majitov, “Kazakistan Cumhuriyeti”, Türkler
Ansiklopedisi, C. 25, İstanbul, s. 324.
267 Nursultan Nazarbayev Almatı Şehri yakınında Çemolgan Kasabası’nda 1940
tarihinde doğmuştur. Ukrayna’da çelik dökümcülüğü eğitimi almış, 1967’de
Karagana’daki teknik üniversitede metalürji öğrenimi görmüş, doktorasını ise
1992’de Rusya Bilimler Akademisi’nde ekonomi üzerine yapmıştır. Siyasi yaşamı
1962’de Komunist Parti’nin gençlik kollarına girmesiyle başlamıştır. 1976’da
Karagandi Bölgesel Parti Komitesi’nin genel sekreteri olmuş, SSCB’nin yeniden
yapılanma döneminde Başbakan Gorbaçov’un başkan yardımcılığı görevi teklifini
kabul etmemiştir. 1990 senesinde Sovyetler Birliği Kominist Partisi Merkez
Komitesi üyesi olmuştur. 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Kazakistan
Cumhuriyeti’nin ilk devlet başkanı olan Nazarbayev, üst üste beş defa
cumhurbaşkanlığına seçilmiş ve istifa ettiği tarih olan 1 Mart 2019’a kadar bu
görevde kalmıştır. Bkz: “Nursultan Nazarbayev kimdir?: Kazakistan'ı 28 Yıl
Yöneten Rakipsiz Lider”, http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya47629056.amp, 07. 03. 2021 sa. 16. 00.
268 Aytaç Çağlar, “Kazakistan’ın Ulus İnşa Süreci ve Ekonomi Politiği”, Karabük
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 8, S. 1, 2018, s. 74.
269 Işık Kuşçu, “Bağımsız Kazakistan’da Eğitim ve Sağlık Sorunları, Reform Süreci
ve Uluslararası Aktörlerin Rolü”, OAKA, C. 9, S. 18, 2015, s. 24. ; Şeniz Anbarlı
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uygulamalarıyla ortaya koyduğu ve Kazak Cumhuriyeti’nin yapı taşlarını
oluşturan idari, sosyal ve iktisadi hayattaki düzeni incelemek uygun
olacaktır.
2. Kazakistan Cumhuriyeti’nde Siyasi ve İdari Yapılanma, Anayasal
Düzen ve Kurumlar
Bağımsız olduktan sonraki ilk yıllar Kazakistan için bir taraftan eski
kurumların ıslah edildiği, bir taraftan da çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek
yeni kurumların hayata geçirilmeye çalışıldığı “yeniden yapılanma” süreci
olmuştur. Devletin özellikle ulus bilinci, kurumsallaşma, devletleşme ve
diğer ülkelerle sağlam ilişkiler kurma noktasında noksanlıkları olsa da
bilhassa ilk devlet başkanı olan N. Nazarbayev’in dış dünya ile iyi ilişkiler
kurma siyaseti ile devletin dönüşüm sürecinde daha az dalgalanma yaşadığı
görülmektedir.270
16 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan Cumhuriyeti’nde
aynı tarihte yürürlüğe giren “Kazakistan Cumhuriyeti'nin Millî
Egemenliği” konulu Anayasa kanununda devletin bağımsız, demokratik, iç
ve dış ilişkilerini kendisi tayin eden bir hukuk devleti olduğu ilan edilmiştir.
İlk hedefi egemen devletin tesis edilmesi ve idari ve toplumsal kurumların
inşası olan Kazakistan’da, Kazakistan Cumhuriyeti’nin millî devlet
sembolleri belirlenmiş ve 4 Aralık 1992’de devletin millî bayrağı ve arması,
11 Aralık 1992'de de Millî Marşı kabul edilmiştir.271 28 Ocak 1993
Anayasası’yla da demokratik, laik ve üniter bir hukuk devleti olduğunu
tekrarlamıştır. Anayasa, Kazakistan’ın esas hukuki kaynağını oluşturur.
1993 Anayasası’na göre Kazakistan yarı-başkanlık sistemiyle
yönetilmekteydi. Fakat totaliter rejimden demokrasiye geçişin zor ve uzun
bir süreç olması, demokratik kurumların henüz olgunlaşmaması yüzünden
kuvvet ayrılığının muhafaza edilememesi ve yasama ile yargı arasında
doğan krizler nedeniyle 1995 Anayasası’yla tam başkanlık sistemine
geçilmiştir.272 Anayasa; genel hükümler, insan ve vatandaş, devlet başkanı,
parlamento, hükümet, anayasa konseyi, mahkemeler ve yargılama, yerel
devlet idaresi ve yerel yönetimler, nihai ve geçici hükümler başlıklı
kısımlardan oluşmaktadır.273 1995 Anayasası; 1998, 2007, 2011 ve 2017
yıllarında tadil edilmiş olup günümüzde hala yürürlüktedir.274
Kazakistan Cumhurbaşkanı devletin de başı ve başkanı, anayasanın da
koruyucusudur. Devletin yurt içindeki ve yurt dışındaki temsilcisi olan
cumhurbaşkanının görev süresi 1993 Anayasası’na göre beş yıl iken 1995
Bozatay-Sinem Şahnagil, “Kırgızistan ve Kazakistan’da Bağımsızlık Sonrası
Değişen Siyasal Sistemin Doğası ve Kamu Yönetimi Reform Süreçleri”, Avrasya
Uluslararası Araştırmalar Dergisi, C. 8, S. 24, 2020, s. 341.
270 Bozatay-Şahnagil, agm, s. 342.
271 Kozibaev-Majitov, agm, s. 324-325.
272 Baycaun, agm, s. 73.
273 Abdurrahman Eren-Ali Asker, “Kazakistan Anayasası”, Türk Cumhuriyetleri
Anayasaları, TURKPA, Turkpa Yayınları, Ankara 2012, ss. 59-69.
274 Avcu-Zholdasbekova, agm, s. 124.
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Anayasası ile yedi yıla çıkarılmıştır. 2007 yılındaki Anayasa değişikliğiyle
cumhurbaşkanın görev süresi yine beş yıla indirilmiştir. Cumhurbaşkanının
görevleri arasında başbakanı atamak ve görevden almak, hükümet
üyelerini, senato ve meclis başkanını, ulusal güvenlik konseyi başkanını ve
yerel yönetimlerin başkanlarını atamak, parlamentoyu feshedebilmek,
hükümet kurumlarını kurmak veya feshetmek, uluslararası anlaşmaları
görüşmek ve imzalamak ve referandum kararı almak gibi yetkiler
sayılabilir.275 27 Ekim 2000 tarihinde yapılan düzenleme ile
cumhurbaşkanına dokunulmazlık hakkı tanınmıştır.276 Kazakistan,
bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 1991 yılından 2019’a kadar, çağdaş
Kazakistan’ın kurucusu olan Nursultan Nazarbayev tarafından idare
edilmiştir. En son 26 Nisan 2015’te beşinci kez cumhurbaşkanı seçilen N.
Nazarbayev 19 Mart 2019’da istifa etmiştir.277
Kazakistan’da yürütme görevi, başında başbakanın bulunduğu, aldığı
kararlardan cumhurbaşkanına ve parlamentoya karşı sorumluluğu olan
hükümet tarafından ifa edilmektedir. Daha önce de değindiğimiz üzere
başbakan ve hükümet üyeleri cumhurbaşkanı tarafından atanırken,
başbakan ve yardımcıları, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve Savunma
Bakanlarının atanmasında ise parlamentonun onayı lazımdır. Bu durumda
Kazakistan idaresinin tamamının Cumhurbaşkanının inisiyatifinde olduğu
ve Başbakanlık kurumunun daha çok Cumhurbaşkanına yardımcı olma
rolünü üstlendiği ve mali/ teknik bir statüde olduğu anlaşılmaktadır.278
Kazakistan’da yasama yetkisinden ise meclis ve senato şeklinde iki kuruma
ayrılmış olan parlamento sorumludur. Üst kurum olan senato 49 üyeden
oluşur ve bunların görev süresi altı yıldır. Alt kurum olan meclis ise görev
süresi beş yıl olan 107 milletvekilinden meydana gelir.279 Senatörlerin
15’ini cumhurbaşkanı atarken geriye kalan 32 senatör, on dört eyalet ve iki
büyükşehir bölgesinin yerel organları tarafından seçilir. Milletvekillerinin
%98’i genel seçimlerde yüzde yedilik barajı aşan partilerden, geriye kalan 9
milletvekili “Kazakistan Halklar Asamblesi” denilen ve ülkedeki etnik
grupların temsilcilerinin bulunduğu oluşum içinden cumhurbaşkanı
tarafından seçilmektedir. Parlamentonun anayasayı değiştirme, bütçeyi
uygun bulma, cumhurbaşkanı atamalarını ve antlaşmaları onaylama, savaş
ilan etme, devlet başkanına en fazla bir yıllığına yasama gücünü
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07.03. 2021, sa. 14: 35.
278 Baycaun, agm, s. 76.
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kullanabilme yetkisi tanıma gibi yetkileri mevcuttur.280 Cumhurbaşkanı,
parlamentonun hükümete güvenoyu vermemesi veya başbakan
atanmasına iki defa karşı gelmesi durumunda ve parlamentonun kanatları
arasında yahut parlamento ile diğer devlet kurumları arasındaki
anlaşmazlıklar nedeniyle parlamentoyu feshedebilme hakkına sahiptir.281
Cumhurbaşkanı Kazakistan’da daha önceki meclis seçimleri 1995, 1999,
2004, 2007, 2012 ve 2016 yıllarında yapılmış olup 7. Dönem Meclis seçimi
ise 10 Ocak 2021’de yapılmıştır.282
Kazakistan’ın en yüksek yargı mercii, parlamentonun onayını alan,
yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyen ve anayasal sorunları da
çözmekle görevli olan Yüksek Anayasa Mahkemesi’dir. Anayasa
Mahkemesi bunun yanında ülkedeki adli veya organize suçlar ile ekonomik
kaynaklı sorunların yargılandığı en yüksek yargı kurumu olarak karşımıza
çıkar.283 Kazakistan’da yasama ve hukuki idareden sorumlu olan diğer
kurumlar içinde ise Anayasa Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Adalet
Bakanlığı ve Başsavcılık bulunmaktadır.284
Kazakistan’ın başkenti 1997 yılında Almatı’dan, 1998 yılında Astana adını
alacak olan Akmola’ya taşınmıştır.285 Başkent Astana’nın ismi de 23 Mart
2019’da Nur-Sultan olarak değiştirilmiştir.286 Kazakistan idari taksimatına
bakıldığında 1997 yılı düzenlemesiyle 19 olan eyalet sayısının 14’e
indirildiği görülür. Ülke on dört eyalet ve dört özel statüdeki büyük
şehirden oluşmaktadır. Eyaletlere bağlı 319 şehir bulunmaktadır. Ülkeyi
oluşturan on dört oblast/eyalet şunlardır; Almatı, Aktöbe, Atırav, Batı
Yavuz Atar, “Demokrasiye Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Anayasal Değişme
(Constitutional Change) ve Anayasal Dönüşüm (Constitutional Transformation)”,
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1, Konya 1999, s. 209.
281 Baycaun, agm, s. 74.
282 Erkinbek Turgunov, “Kazakistan Parlamentosu Meclis Seçimleri ve
Gözlemlenen
Değişim”,
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, 07, 03, 2021, sa. 15: 02.
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Ansiklopedisi, C. 25, İstanbul, s. 343.
284 Kara, agm, s. 82-83.
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Şehri’nin ismi, Nursultan Nazarbayev’in 2019’daki istifasının ardından onun ismine
ithafen “Nur-Sultan” olarak değiştirilmiştir. Bkz: Mustafa Bag, “Kazakistan’ın
Başkentinin
Adı
Nursultan
Oldu”,
https://www.google.com/amp/s/tr.euronews.com/amp/2019/03/23/kazakista
n-baskentinin-adi-nursultan-oldu-astana, 03. 04. 2021, sa: 12: 01.
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Kazakistan, Karagandı, Kızılorda, Kostanay, Mangıştav, Nur-Sultan,
Pavlodar, Soltüstik/Kuzey Kazakistan, Şıgıs/Doğu Kazakistan, Türkistan,
Zhambıl. Eyalet statüsündeki büyük şehirler ise Almatı, Astana, Baykonur
ve Çimkent’tir.287
Eyaletleri yöneten valiler başbakanın teklifiyle
cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.288
SSCB yönetimindeyken Kominist Parti’nin gücü, siyasal örgütlenmeye
müsaade etmese de, 1986 sonrası Kazakistan’da ilk kamu örgütleri şeklinde
çeşitli kurumlar ortaya çıkmıştır. 1990’da AZAT Millî Kurtuluş Partisi ve
Kazakistan Sosyal Demokrat Partisi kurularak Haziran 1991’de çok
partililiğe hukuki temel kazandıran “Kamu Örgütleri Hakkındaki Kanun”
kabul edilmiştir. Aralık 1994’te 4 parti ve 3 toplum hareketi görülmekte
olup, muhalefet bloğunu Sosyalist Parti, Kazakistan Komünist Partisi,
Azat ve Alaş oluşturuyordu. Kazakistan Cumhuriyeti’nin ilk seçimleri Mart
1994’de yapılmış ve vekillerin %48’i siyasi partilerden seçilmiştir. 1996’da
“Siyasal Partiler Hakkındaki Kanun” kabul edilmiş ve 5 yeni siyasal parti
kurulmuştur.289 Parlamentonun 2002 yılında kabul ettiği Siyasi Partiler
Kanunu’yla da Kazakistan’daki siyasi parti sisteminin tesisi hızlanmıştır.
Kazakistan Cumhuriyeti, başkanlık sistemi içerisinde çok partili rejimle
yönetilmektedir ve otoriter parti sistemi hâkimdir. Ülkede 10’dan fazla
siyasi parti mevcuttur ve partiler %7 seçim barajını geçmek zorundadır.
Ülkede yeni siyasi partilerin kurulmasına izin veren bir sistem olsa da
bunların iktidara gelmesi zordur.290 Bunun sebebi; istenmeyen adayların
seçime girmesinin yasama ve yürütme tarafından engellenmesi, seçim
sonuçlarını belirleyecek olan eyaletlerdeki denetim noksanlığı ve
muhalefete
yönelik
engellemelerin
sıklığıdır.291
Kazakistan
bağımsızlığından bu yana iktidarda olan parti, N. Nazarbayev’in talimatıyla
kurulan Nur Otan Partisi’dir.292 2001 senesinden itibaren yönetici gruplar
Almatı ve Nursultan, doğrudan merkez tarafından yönetilen Cumhuriyet Şehri
statüsündedir. Baykonur Uzay üssü ve kentin 6.000 m2’lik bölümü 2050’ye kadar
Rusya’ya kiralanmış olan özel statüye sahip bir şehirdir. Çimkent ise 19 Haziran
2018’de özel statülü büyük şehir haline getirilmiştir. Bkz: Söylemez, agm, s. 343.
Yukarıdaki 14 eyaletin eyalet merkezleri sırasıyla şöyledir; Taldıkorgan, Aktöbe,
Atırav, Oral, Karagandı, Kızılorda, Kostanay, Aktav, Kökteşav, Pavlodar,
Petropavl, Öskemen, Türkistan, Taraz. Bkz: Avcu-Zholdasbekova, agm, s. 125126.
288 Kara- Yeşilot, agm, s. 80.
289 Bu partiler şunlardır; “Kazakistan Halk Birliği Partisi, Demokrat Partisi, HalkKooperatif Partisi, Yeni Doğuş Partisi ve İşçi Partisi”. Bkz. T. B. Umbetaliyeva,
“Kazakistan’daki Siyasal Gelişmeler”, Avrasya Dosyası, Kazakistan-Kırgızistan
Özel, C. 7, S. 4, 2002, s. 85-99.
290 Avcu-Zholdasbekova, agm, s. 126.
291 AGİT’in gözlem raporları da Kazakistan seçimlerinin standartlara uymadığını
ve demokratik olmadığını belirtmektedir. Bkz: Osman Ağır-Melek Sayın,
“Kazakistan ve Kırgızistan Siyasal Sistemlerinin Karşılaştırılması”, Kahraman Maraş
Sütçü İmam Üniversitesi İVİBFD, C. 9, S. 1, 2019, s. 27.
292 Emine Şule Ertürk Anıklı, “Kazak Yazılı Basınında Söylem, İktidar ve İdeoloji
Bağlamında Kazakistan’daki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhurbaşkanı
Adaylarının Sunumu”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 17, S. 2, 2020, s. 177.
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arasındaki sorunlar nedeniyle 2000 yılında ılımlı küçük partiler Otan ile
birleştirilmiş ve 2007 senesindeki erken seçimlere de Nur Otan ismi altında
girmişlerdir.293 Nur Otan’ın son dört parlamento seçimindeki oy oranları;
2007 yılında %88,1294, 2012’de %80,99295 2016’da %82,15 ve 2021’de
%71,09’dur. 2021 parlamento seçimlerinde Nur-Otan parlamentoya 76
milletvekili yollarken, oyların %10,95’ini alan Ak Jol Partisi 12, %9,10’ını
alan Kazakistan Halk Partisi 10 milletvekili yollamıştır.296
Kazakistan’ın bağımsızlığından bu yana cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
galibi olan ve beş kez üst üste Kazakistan Cumhurbaşkanı seçilen
Nursultan Nazarbayev’in 2019’daki istifasının ardından 9 Haziran 2019’da
yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidar partisi Nur Otan’ın adayı
Kasım Cömert Tokayev297, oyların %70,76’sını alarak Kazakistan’ın yeni
cumhurbaşkanı seçilmiştir.298
3. Kazakistan Cumhuriyeti’nde Dil ve Ulus İnşası, Eğitim ve Kültür
Politikaları
Kazakların bir millet olarak ortaya çıkması sürecinde karşılaştığı en önemli
problemlerden bazıları ulus inşası ve dil-kültür birliğinin sağlanması
olmuştur. Bağımsızlık sürecinde karşılaşılan sorunları ve bu sorunlara karşı
devletin aldığı önlemleri sırasıyla incelemeye çalışacağız.
3.1 Kazakistan’da Dil Politikaları
Kazaklar, Çarlık Rusya hâkimiyetindeyken yoğun asimilasyon ve
Ortodokslaştırma uygulamalarına, Sovyetler Birliği yönetimindeyken ise
Rusların farklı unsurlara kendi öz tarih, dil ve kimliklerini unutturarak
dinen ateist olan bir Sovyet Milleti inşa etme politikalarına maruz
kalmışlardır.

Haluk Alkan, “Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Kurumsallaşma Süreci: Geçen
Yirmi Yılın Bir Bilançosu”, Bilig, S. 61, 2012, s. 14.
294 Kara-Yeşilot, age, s. 81.
295
“Kazakistan’da
Seçim
Sonuçları
Açıklandı”,
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kazakistanda-secim-sonuclari/399921, 04. 04.
2021, sa. 11: 45.
296
“Kazakistan’da
Seçim
Sonuçları
Belli
Oldu”,
https://www.trthaber.com/haber/dunya/kazakistanda-secim-sonuclari-bellioldu-546349.html/amp, 09. 04. 2021, sa. 12: 15.
297 Sovyetler Birliği döneminde kariyerine başlayan ve önce SSCB Dışişleri
Bakanlığı’nda görev alan, daha sonra Singapur’a SSCB elçisi olarak gönderilen
Tokayev, 1992’de Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, 1994’de de Kazakistan
Dışişleri Bakanı olmuştur. 1999’da önce Başbakan Yardımcılığına, daha sonra
Başbakanlık görevine atanmıştır. Tokayev 2002’de başbakanlıktan istifa ederek
2007’ye dek Dışişleri Bakanı olarak görev almıştır.
298 Zehra Yıldız, “Kazakistan’da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Tokayev Kazandı”,
https://www.euronews.com/amp/2019/06/10/kazakistan-dacumhurbaskanligi-secim-sandik-cikis-anketlerine-göre-tokayev-kazandi,
04.04.2021, sa: 12: 19.
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Çarlık Rusya döneminde Nikolay İlminskiy’nin formüle ettiği farklı
lehçeleri kendine özgü birer dil haline getirip, her bir etnik grubun
birbiriyle ancak Rusça aracı diliyle iletişim kurmaya mecbur bırakılarak Rus
Dili’ni hâkim kılma politikası, SSCB döneminde de devam etmiştir.299
Kazaklar 1929’a kadar Arap Alfabesi, 1929-1939 yılları arasında Latin
Alfabesi kullanırken, 1939’dan sonra Stalin’in gayretiyle Kiril Alfabesi
kullanmaya başlamıştır.300 Zamanla Rusçanın eğitim dili kabul edilmesiyle
de Orta Asya’daki millî diller büyük bir dil istilasına maruz kalmış ve bu
politikalarla Türk Dili kendi içinde 20 farklı yazı diline ayrılmıştır.
Sovyet Rusya’nın dil politikası neticesinde Rusça uzun süre Kazakistan’da
hâkim dil olarak kalmış, 1986’da Kazak gençleri Sovyetlere karşı
ayaklanmıştır. Bu ayaklanmayla, ana dillerinin sadece aile arasında
kullanılabilmesine izin tanıyan rejimi eleştiren gençler, hükümetin
“Cumhuriyet Genelinde Kazak Dilini Öğrenmek ve Geliştirmek” kararını
kabulünü sağlamışlardır. Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 22 Eylül
1989 tarihli Dil Kanunuyla Kazakça “devlet dili” Rusça “milletlerarası
iletişim dili” kabul edilmiştir. Kazakistan’ın bağımsızlığından sonra bir yıl
içinde Kazakça eğitim veren 292 yeni okul ve 654 kreş açılmıştır.301 1993
anayasasıyla Kazak Türkçesi, devletin resmi dili olarak ilan edilmiştir.302
1995 Anayasası’nda da bu durum teyit edilerek, “Devlet
organizasyonlarında ve yerel yönetim birimlerinde Kazakçayla birlikte
resmi olarak eşit şartlarda Rusça kullanılacaktır” maddesine yer verilmiştir.
Yani Rusça, devletin ikinci resmi dilidir. Fakat 1996’da kabul edilen
“Kazakistan Cumhuriyeti Dil Politikasının Uygulanması” isimli genelgede
de ifade olunduğu üzere, tedbirlere rağmen Kazak dilinin ülke çapında
öğretilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda hala başarıya ulaşılmadığından
dem vurulmaktadır.303 17 Temmuz 1997’de Kazakçanın devletin yönetim,
yasama, yargı ve resmi evrak yazışmasında kullanılan devlet dili olduğunu
belirten Kazakistan Cumhuriyeti’nin Dil Kanunu,304 5 Eylül 1998’de ise
devlet dilinin uygun koşullarda ve ücretsiz öğreniminin sağlanarak
kurumsallaştırılmasını öngören “Dillerin Fonksiyonu ve Gelişimi
Hakkında Devlet Programı” kabul edilmiştir. 1998’de “Devlet Terminoloji
Komisyonu”, 1999’da “Devlet Dilini Hızlı Öğretim Merkezi” gibi
kurumlar kurulmuş, Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 28 Eylül 1998
yılındaki kararıyla “Kazakistan Halkı Dil Günü” ilan edilmiştir.
2001-2010 yılları ve 2010-2020 yılları arasını kapsayan “Dillerin Gelişimi
ve Kullanılması için Devlet Programı” isimli programlarda esasen
Çağlar, agm, s. 68-69.
Sazayeva, age, s. 22.
301 Lazzat Urakova, “Geçmişten Günümüze Kazakistan’daki Dille İlgili Yasa
Koyuculuğa Bir Bakış”, Türkbilig, S. 28, 2014, ss. 98-99.
302 Özdemir, agm, s. 1134.
303 Sazayeva, age, s. 36.
304 Anara Kassymbay, Kazakistan’da Ulus-Devlet İnşası Sürecinde Dil Politikası, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Ankara 2016, s. 95-96.
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“Kazakistanlılık” anlayışı hâkimdir ve etnik farklılıklara bakılmaksızın
Kazakça etrafında bütünleşmeyi savunurlar. Programlarda Rusçanın
“kültür dili” olma özelliğinin korunması, Kazak dilinin toplumsal
kullanımının arttırılması vurgulanır.305 Fakat gerek ülke nüfusundaki Rus
dili konuşanların mevcudiyeti ve basın-yayında Rusçanın hala yaygın
kullanımı, gerek de altyapı eksiklikleri, Kazakçanın istenilen oranda
yaygınlaştırılmasını engellemektedir. Bu nedenle devletin tek dil ve kültür
üzerine mi yoksa iki dil ve çok kültür prensibine göre mi oluşacağı hala
tartışılmaktadır.306 1939’dan bu yana Kiril Alfabesini kullanan
Kazakistan’da, Latin harflerine geçilmesi konusundaki tartışmalar, 2017
yılında Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in Latin harflerine geçilmesi kararını
onaylamasıyla neticelenmiştir. Tanıtılan yeni Kazak Alfabesi yazma
dilindeki “tek ses tek harf” prensibini temel alan 31 harften oluşmaktadır.
Yeni alfabenin kullanımına 2023-2031 seneleri arasında aşamalı olarak
başlanması planlanmaktadır.307 Kazakistan’ın Latin kökenli bir alfabeye
geçme kararı, Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden Kırgızistan hariç
hepsinin Latin kökenli bir alfabe kullanılmasından hareketle Türk
Dünyasında ortak bir alfabe sisteminin oluşturulması yolunda önemli bir
gelişme olarak görülmektedir.308
3.2 Kazakistan’da Eğitim Politikaları
Kazak toplumunda eğitim sistemini; VI-XV. yüzyıllar arasındaki temel
dönem, XV-XX. yüzyıllar arasındaki dönem ve XX. yüzyılın başından
günümüze kadar olan dönem olmak üzere üç başlıkla tasnif edebiliriz.
Yukarıda bahsedildiği gibi, Çarlık Rusya ve Sovyet Rusya’nın Ruslaştırma
politikaları, yönetimi altındaki Kazakistan’ın eğitim sistemini de derinden
etkilemiştir. Kazakistan’da eğitim, 1917’den sonra gelişmeye başlamış ve
Ahmet Baytursunov, Magian Jumabayev gibi birçok aydının çalışmaları
millî eğitimin temelini atmıştır. Kazakistan’ın 1991’deki bağımsızlığına
kadar eğitim, Sovyet Rusya’nın hazırladığı eğitim programları ile Kazak
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Eğitim Bakanlığı tarafından
yürütülürken, 1991’deki bağımsızlık sonrasındaki ilk yıllar eğitim sistemi
için de bir dizi zorluklar barındırmıştır.309 1992’de “Eğitim Kanunu”,
Bilgehan Atsız Gökdağ, “Kazakistan’da Dil Uygulamaları”, Yeni Türkiye, S. 53,
2013, s. 6.
306 Anar Somuncuoğlu, “Bağımsız Kazakistan: Gökbayrağın Altında 20 Yıl”,
21.Yüzyıl, S. 35, 2011, s. 13.
307 “Kazakistan’da Latin Harflerine Uyarlanan 31 Harflik Yeni Alfabe Tanıtıldı”,
https://www.ntv.com.tr/dunya/kazakistanda-latin-harflerine-uyarlanan-31harflik-yeni-alfabe-tanitildi,UTKTlNgheUedDceJtA7cOw, 11. 04. 2021, sa. 18.32.
308 Kerim Tuzcu, “Dünden Bugüne Kazakistan’da Dil Siyaseti”, Kazakistan: TarihToplum-Ekonomi-Siyaset, Ed. Cengiz Buyar, BYR Publishing House, 2021, s. 184.
309 Kazak Cumhuriyetinin karşılaştığı bu sorunlara; bağımsız devlete uygun yeni
müfredat, ders kitabı ve eğitim kadrosu oluşturmanın güçlüğü ile yapılacak
değişikliklerde, ülke nüfusundaki oranı hiç de azınlık olmayan Rusların varlığının
göz önünde bulundurulması zorunluluğu eklenebilir. Bkz. İbrahim Kaplankıran,
“Kazakistan Cumhuriyeti’nde Eğitim Sisteminin Tarihi Seyri ve Günümüzdeki
Yapısı”, Ana Dil Eğitim Dergisi, 5(1), 2017, s. 33, 41.
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1993’de “Yükseköğretim Kanunu” ilan edilmiş ve Eğitim Bakanlığınca
hazırlanan “Geçiş Döneminde Eğitimi Geliştirme ve Sürekli Hale Getirme
Programı” uygulamaya konulmuştur.
Ülkede eğitim, ilkokuldan üniversiteye değin Kazakistan Eğitim ve Bilim
Bakanlığı tarafından yönetilmektedir.310 Kazakistan Eğitim ve Bilim
Bakanlığı’nın; eğitim konusunda politikalar geliştirmek, eğitimin
finansmanı için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmak, eğitim programı ve
eğitim standardını oluşturmak, ölçme ve değerlendirme ölçütlerini
belirlemek, Kazak Dili’nde eğitimi desteklemek ve eğitimle ilgili
uluslararası anlaşmalar imzalamak gibi görevleri bulunmaktadır.
Bağımsızlık yıllarında ülkede Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk
Üniversitesi, Avrasya Devlet Üniversitesi gibi yeni üniversiteler
açılmıştır.311 Günümüzde Kazakistan’da eğitimle ilgili düzenlemelerde
özellikle çağın ihtiyaçlarına adapte olabilen bir eğitim sistemi organize
etmeye yönelik olduğu söylenebilir. “Kazakistan 2030” ve “Kazakistan
2050” Millî stratejilerinde önemle vurgulanan ve Kazakistan’ın geleceğinin
inşasında mühim rolü olduğu dillendirilen eğitimin, değişen sosyo-iktisadi
şartlara göre uyarlanması amaçlanmaktadır.
Sovyet Rusya hâkimiyetindeyken yoğun bir okul öncesi eğitim ağına sahip
olan Kazakistan’ın bağımsızlıktan sonra eğitim kurumları yeniden
yapılandırmaya başlamış ve Sovyet döneminden kalma okulların
bazılarının özelleştirilmesi ya da kapanması nedeniyle mevcut kurum
sayısında azalma olmuştur. Okul öncesi eğitim kurumlarında artış 20072009 seneleri arasında başlayarak 2.557 yeni kurumun da açılmasıyla okul
öncesi eğitim kurumu toplam 4.972’ye yükselmiştir. 2018 itibariyle okul
öncesi eğitim kurumu sayısı 10.314’e günümüzde ise 10.719’a ulaşmıştır.
Şuan okul öncesi eğitim kurumlarında 906.800 çocuk öğrenim
görmektedir. Fakat nüfus artışı, Kazakistan’a yapılan göçler gibi nedenlerle
okul öncesi eğitim kurumlarının ihtiyacı karşılamada yetersiz kalması
nedeniyle 2010’da yürürlüğe konan “Balaban Programı” ile yeni okullar
açıp eski okulları kamulaştırarak 2020 yılına kadar çocukların tamamına
okul öncesi eğitimi sağlamak amaçlanmıştır.312
Kazakistan’da 7.511 ilköğretim okulu bulunmakta olup 2012’de 12 yıllık
zorunlu eğitime geçilmiştir. İlköğretimde ders süresi 60 dakikadır.
Kazakistan’da eğitim “Genel Eğitim” ve “Mesleki Eğitim” olarak ayrılır.
İlkokul 1- 4 sınıfları, temel orta öğretim 5-9 sınıfları, genel orta öğretim 1012 sınıfları kapsar. 9. sınıfta temel dersler, 10. Sınıftan itibaren alana yönelik
dersler verilmektedir. Kazakistan’da 2.799.585 öğrenci ilköğretim
kurumlarında eğitim görmektedir. İlköğretimde Kazakça, Rusça ve
İngilizce olmak üzere üç dilli bir eğitim vardır.
Perizad Korgoldeyeva, “Kazakistan Eğitim Sistemi”, Türk Dünyasında Eğitim
(Ed: Hakan Dündar), Pegem Yayınları, Ankara 2016, s. 58.
311 Kozıbaev-Majitov, agm, s. 361.
312 Yavuz Ercan Gül, “Kazakistan Eğitim Sistemi”, Kazakistan: Tarih-ToplumEkonomi-Siyaset, Ed. Cengiz Buyar, BYR Publishing House, 2021, s. 121-125.
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Kazakistan’da yükseköğretim ise 3 seviyelidir. Lisans eğitimi 4, yüksek
lisans eğitimi 2 yıldan, doktora eğitimi ise en az 3 yıldan oluşmaktadır.313
Yükseköğretim
kurumlarında
kredili
sistem
kullanılmaktadır.
Üniversitelerdeki eğitim dili de uluslararası eğitim standartlarına uymak
amacıyla ağırlıklı olarak İngilizcedir ve 1993’ten beri süren Bolaşak Burs
Programı çerçevesinde birçok lisans ve lisansüstü öğrencisinin yurtdışında
eğitim alması sağlanmıştır.314 Kazakistan üniversitelerine kayıtlı tüm
öğrencilerin yaklaşık %30'u devlet eğitim bursu almaktadır. Kazakistan
üniversitelerinde de Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Çin gibi
ülkelerden gelen 20.000'den fazla yabancı öğrenci eğitim görmektedir. N.
Nazarbayev’in hazırladığı ve Kazakistan’ın her alanda gelişerek dünyadaki
gelişmiş 50 devletten birisi olmasını hedefleyen “Kazakistan 2030 Millî
Stratejisi”nin en önemli ayaklarından biri olan eğitim kalitesinin
yükseltilmesi ve entelektüel dönüşümün sağlanabilmesiyle ilgili çalışmalar
tüm hızıyla sürmektedir.315 Kazakistan’da eğitime ayrılan bütçenin de
yıldan yıla arttığı görülmektedir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım
Cömert Tokayev 2020’de yaptığı bir açıklamada “2025 Eğitim Ve Bilimin
Geliştirilmesi Devlet Programı” kapsamında 2025 yılına kadar eğitime
ayrılan bütçenin 6 kat, bilime ayrılan bütçenin 8 kat arttırılacağını
duyurmuştur.
3.3 Kazakistan’da Ulus İnşası Politikaları
SSCB’nin dağılmasından sonra Kazakistan’da etnik kimliğin ulusal kimliğe
dönüşümü ve millet inşası yönündeki politikaların seyrine bakarsak bunun
çok da kolay olmadığı görülecektir. Çünkü Rusların nüfus politikaları
sayesinde Kazakistan’ın yarıdan çoğu Slavlardan oluşmakta olup, Kazaklar
bağımsızlıktan sonra kendi ülkelerinde azınlık kalmışlardı.316 1991 yılı
itibariyle Kazakistan’da 101 farklı etnik grup mevcuttu. Halkın dil, kültür
ve ortak geçmişine dayanan bir millet inşası ve millî şuurun uyandırılması
bu etapta önem kazanmış ve Kazak aydınları ile yöneticiler Kazak dili ve
tarihi bilincinin aşılanması, millî sembollerin ve Rus tahakkümüne karşı
mücadele eden kahramanların hatırlanması, öz kimliğin korunması ve
sürdürülmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Bağımsız
Kazakistan’da 1993 ve 1995 tarihli anayasalarda eşit vatandaşlık temelinde
milletin tanımı yapılmış ve kişi hakları güvenceye alınmıştır. Toplumsal
birlik ve istikrarın sağlanması ve etnik unsurlar arasındaki iletişimin temini
için Mart 1995’te Halklar Asamblesi kurulmuştur. Daha sonra millî bayrak,
devlet arması, ulusal marş gibi Kazakistan Cumhuriyeti’nin simgeleri
kararlaştırılmıştır. Devlet bayrağından Sovyet çekici kaldırılarak, Kazak
Umsunay Zhumasheva, Sovyet Sonrası Dönemde Kazakistan’da Milli Eğitim
Politikası, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Niğde 2018, s. 31, 33, 35.
314 Işık Kuşçu, “Bağımsız Kazakistan’da Eğitim ve Sağlık: Sorunlar, Reform Süreci
ve Uluslararası Aktörlerin Rolü”, OAKA, C. 9, S. 18, 2014, s. 30.
315 Cemal Özdemir, “Kazakistan’da Yürütülen Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Üzerine Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Habarcı Dergisi, 2017, s. 4.
316 Avcu- Zholdasbekova, age, s. 136
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tarihine ait geleneksel renk ve motifler kullanılmıştır. Devletin millî
armasındaki çadır, at ve yıldız motifleri de Kazakistan’ın tarihi ve manevi
değerlerinden esinlenmiştir. 1992’de kabul edilen ulusal marşta da Kazak
Halkı’na vurgu vardır.317 15 Kasım 1993’te devletin millî para birimi “tene”
olarak kabul edilmiştir.318
Kazakistan’ın ulus inşası sürecinde; vatanın birlik ve bütünlüğünün
korunması ve Kazakların devletin kurucu ulus olduğu söylemini
güçlendirmeye yönelik politikalar ön plandadır. Kazakların genel nüfustaki
oranını arttırmak için ise Kazakların nüfus artışı teşvik edilmiş ve
Yurtdışında olan Kazakları yurda döndürme siyaseti güdülmüştür.
Bağımsızlığın ilk etaplarında ulus inşası Kazakların lehine etnik milliyetçi
bir politikayla yürütülmüş, bu durum Rus nüfusun yabancılaşmasına ve bir
kısmının göçmesine neden olmuştur. Ayrıcalıklarını da kaybetmiş olan
Ruslar, 1990’ların ilk yarısından itibaren Kazakistan’dan göç ederken,
Kazak etnik nüfusu ise artan doğum oranları ve Kazak diasporasının
anavatana dönmesiyle beraber artmıştır. Fakat başlangıçtaki etnik milliyetçi
anlayış ile ulus inşasının Kazakistan’ın çok etnikli yapısına uymadığı
görülünce 1990’ların ikinci yarısından itibaren Kazak yurttaşlığını esas alan
çok etnikli ulus anlayışı ön plana çıkmaya başlamıştır. Ulus kimliğinin
hiçbir azınlığı küstürmeden ve dışlamadan inşası hedeflenmiş, bu
bağlamda bir yandan kurucu ulus olan etnik Kazaklara ait maddi/manevi
motifler ön plana çıkarılırken, öte yandan da çok uluslu yapıyı vurgulayan
bütünleştirici bir “Kazak Milliyeti” siyaseti güdülmüştür. Fakat yurttaşlık
temelli dönemde de Kazak kimliği önceliğini korumayı sürdürmüştür.
Nazarbayev bu kimliği etnik ya da vatandaşlığa dayalı şeklinde
adlandırmamış, “Kazakistanlı” kapsayıcı kimliği altında tüm vatandaşların
ülkenin birer ferdi olduklarını ve hepsinin eşit hak ve özgürlüklere sahip
olduklarını ifade etmiştir. Çok ulusluluğu destekleyen Millî Kültürel
Merkezler ve Kazakistan Halkları Asamblesi gibi kurumlar vasıtasıyla
vatandaşlık etrafında ulus inşa edilmeye çalışılmıştır.319
Sovyetler Birliği döneminde Ruslar, işgal ettiği toprakların halkını
Ruslaştırmak için tarihi kendi ideolojisine hizmet amaçlı kullanarak
milletlerin tarihi hafızasını silmeye çalışmış ve bu doğrultuda Kazak tarihini
de yeniden yazmıştı. Bağımsızlıktan sonra Kazakistan’da tarih şuurunu
yeniden canlandırmak esas meselelerden biri olmuştur. Tarih yazımında
kurucu ulusun Kazakistan topraklarında uzun zamandır var olan kadim
unsur olduğu vurgulanarak devlet ve ulus arasındaki bağın güçlenmesi
hedeflenmiştir. Bu doğrultuda Kazakistan tarihinin antik dönemlere kadar
geriye gittiği ve Kazak devlet geleneğinin oluşumunda İskitler, Göktürkler,
Karluklar ve Karahanlılar gibi Türk devletlerinin çok büyük katkısı olduğu
Meşkure Yılmaz, “SSCB Sonrası Kazakistan’da “Ulus İnşası” ve
“Kazaklaştırma” Politikası”, 20. Yüzyılın Başlarından Günümüze Türk Dünyasındaki
Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2018, ss.
869-871.
318 Çağlar, agm, s. 77.
319 Bekmurzayeva, age, s. 14-28.
317
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vurgulanmıştır. Kazak tarihinde ve tarih yazıcılığında Kazakistan
coğrafyasında kurulan ve tüm Kazakları tek bir çatıda toplayan ilk siyasi
yapı olan “Kazak Hanlığı”nın bambaşka bir yeri vardır. Bağımsızlıktan
sonra tarih yazımının dışında, millî kahramanların heykellerinin dikilmesi,
tarihi bayram, kutlama ve anma törenleri gibi organizasyonların
düzenlenmesi, ulusal konuların film, belgesel ve programlarda işlenmesi
vasıtasıyla tarih şuuru canlandırılmaya ve benimsetilmeye çalışılmıştır.320
4. Kazakistan Cumhuriyeti’nde Dinî Hayat
Orta Asya’da güçlü bir millî kimliğin oluşmasında şüphesiz din en önemli
faktörlerden birisi olmuştur. Hatta bazı teorisyenlere göre din, millî
kimliklerin oluşmasında diğer unsurlardan bile daha önemli bir olgudur.321
İslam, Türk boyları arasında XII-XV. yüzyıllar arasında yerleşmeye
başlamış, Kazakların arasında yerleşmesi ise XVII-XIX. yüzyıllar arasında
olmuştur.322 Kazakistan topraklarının Çarlık Rusya idaresine geçmesiyle
beraber Rusların bölgede Rus dili, dini ve kültürünü hâkim kılma
politikaları sonucunda bölgedeki diğer Türk ve Müslümanlar arasında da
iletişimin kesilmesiyle Türkistan ortak aidiyeti duygusu azaltılmıştır. Sovyet
yönetimi de aynı uygulamaların devamı niteliğinde olup, “Sovyet Halkı”
yaratma gayesiyle Türk ve Müslüman halklara yönelik kimliksizleştirme ve
ateistleştirme siyaseti uygulamıştır.323 Din, toplum üzerinde baskı
kurularak itibarsızlaştırılmaya çalışılmış, dini kurumlar yıkılmış ya da
kapatılmış, ibadethaneler ve ibadetler üzerine yasak veya kısıtlamalar
getirilmiştir.324 Sovyetler Birliği’nden bağımsız olan halklarda özellikle de
Müslüman toplumda bir “uyanış” süreci başlamıştır. Bağımsızlıktan sonra
Kazakistan’da da “din” yükselişe geçmiş ve İslam, ulus inşasında etkili bir
bütünleştirici unsur olarak kullanılmıştır.325 1990 yılında kurulan
“Kazakistan Müslümanları Din Başkanlığı (Müftiyat)” vasıtası ile ülkedeki
İslam okulları, camiler ve medreseler bir araya toplanmış, Cumhurbaşkanı
Nazarbayev’in gayretleriyle 10 Ocak 1992’de ilan edilen "Din ve İnanç
özgürlüğü ve Dini Kuruluşlar" ile ilgili yasayla da İslam’ın yükselmesi ve
yayılması hızlanmıştır.326 Kazakistan’da Müslümanlara ait dini kuruluşlar;
Işık Kuşçu Bonnenfant, “Kazakistan’da Ulus ve Devlet İnşasını Güçlendirici
Bir Dinamik Olarak Tarih Yazımı ve Tarih Bilincini Güçlendirme Çabaları”,
Kazakistan: Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset, Ed. Cengiz Buyar, BYR Publishing
House, 2021, s. 89-93.
321 Söylemez, agm, s. 351.
322 Şamşat Adilbeyava, “Kazak Kültüründe İslam”, Bilig, S. 21, 2002, s. 46.
323 Suat Beylur, “Kazakistan’da Din-Devlet İlişkilerini Etkileyen Faktörler”,
Avrasya Etüdleri, C. 56, S. 2, 2019, s. 100.
324 Suat Beylur, Sosyal Değişim Sürecinde Kazakistan’da Din-Devlet İlişkileri, Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Ankara 2019, s. 85-87.
325 Aytaç Çağlar, “Kazakistan’da Devlet, Dini Yaşam ve Sivil Toplum”, Uluslararası
Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, S. 6, 2018, s. 77.
326 Amanzhol Khavdoldoy, Kazakistan’da Bağımsızlık Sonrası Dinler ve Protestan
Misyonerliği, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Bursa 2019, s. 35-36.
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Müslümanlarının temsil edildiği en üst kurum olan ve dini kurumların
denetimi ve görevlendirmesini yapan KMDB 327 ve çeşitli alanlarda dini
faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşur. KMDB’nin 2020 yılı
itibariyle baş müftülüğünü Naurızbay Hacı Taganulı yapmaktadır.328
Çok inançlı ve çok etnisiteli bir yapısı olan Kazakistan’da, her ne kadar
Müslümanların oranı fazla olsa da, farklı inançlara yönelik sağduyulu olan
ve toplumsal barışı hedefleyen laik bir devlet anlayışı hâkimdir. Kazakistan
halkının %70,2’den fazlası Müslüman, %26,2’si çoğunluğu Ortodoks
olmak üzere Hristiyan geri kalanı da Yahudi, Budist vb. gibi inanç
gruplarından oluşur. Ülkede bu inanç gruplarına ait birçok dini kurum ve
kuruluş mevcuttur. Dini hayat, anayasadaki; “hiç kimsenin dini inanç ve
tutumundan dolayı ayırıma tabi tutulamayacağı”, “herkesin vicdan
özgürlüğüne sahip olduğu” ve “herkesin dini inancını seçmekte özgür
olduğu” gibi maddelerle de güvence altına alınmıştır. Bağımsızlıktan 2000
senesine kadar devletin laik yapısına rağmen ulus inşasında etkin bir unsur
olan dinin, 2000 senesinden sonra zeminsel bir zayıflama yaşadığı
görülür.329 Dini alanda görülmeye başlanan aşırı tarikatlara gençlerin rağbet
göstermesi, 10 Şubat 2000 tarihli “Terörizm ve Aşırılıkları Önleme” isimli
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle engellenmeye çalışılmıştır.330 2011
yılında Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan “Kazakistan Cumhuriyeti
Din İşleri Ajansı” ve aynı yıl kabul edilen “Dinî faaliyetler ve Dinî
kuruluşlar Kanunu” ile ülkedeki dini faaliyet gösteren tüm dini kurumlar
kaydetmiş, böylece dini kurumların faaliyetleri denetim altına alınmıştır.
Dini alanın kontrolü için N. Nazarbayev’in kararıyla 2016’da “Din İşleri
ve Sivil Toplum Bakanlığı” kurulmuş, 2018’de bakanlığın adı “Kazakistan
Cumhuriyeti Sosyal Kalkınma Bakanlığı” olmuştur.
Kazakistan’da camilerde, temel İslami bilimlerin öğretildiği halk
kurslarında, dini kadroların uzmanlaşmasına yönelik hizmet içi eğitim
veren Yüksek İslam Enstitüsü’nde ve hafız yetiştirme merkezlerinde dini
eğitim verilmektedir.331 Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim
Bakanlığı’na bağlı okullarda ise eğitim şöyledir; 2009 yılında ilk kez
dokuzuncu sınıflara konulan “Din Araştırmalarının Temelleri” isimli
dersle öğrenciler haftada 1 saatlik din dersi almaktadırlar.332 Ayrıca Almatı,
Kazakistan Müslümanları Din Başkanlığı.
“Kazakistan’da
Yeni
Baş
Müftü
Seçildi”,
https://tukib.kz/Haberler/oku/kazakistan-da-yeni-bas-muftu-secildi-87, 16. 04.
2021, sa. 22: 24.
329 Beylur, “Kazakistan’da …”, s. 52, 101, 102.
330 İlyas Erpay-Asılbek İzbariov, “Kazakistan Cumhuriyeti’nde Din Politikası ve
Din Eğitiminin Durumu”, Türk Devletlerinde Din-Devlet İlişkileri ve Din Eğitimi, Ed.
İlyas Erpay-Suat Beylur, Akademisyen Kitabevi 2015, s. 63.
331 Nurbolat Sembi, Kazakistan’da Din Eğitimi (Bağımsızlıktan Sonra), Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Isparta 2014, s. 52-57.
332 Bu dersin adı 2017’de “Dini Araştırmaların Sekülerliği ve Temelleri” olarak
değiştirilmiş ve zorunlu hale getirilmiştir. Bu durum, devletin dini eğitimindeki
önceliğinin “laikliği korumak” olduğunu açıkça göstermektedir. Bkz. İlyas Erpay,
327
328
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Çimkent, Oral gibi çeşitli eyaletlerde bulunan ve 3 yıllık ilahiyat meslek
yüksekokulları
diyebileceğimiz
medreselerde
din
görevlisi
yetiştirilmektedir. Yükseköğretimde ise Sosyal İlimler Bölümlerinde
İlahiyat (Teoloji) alanlarında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
programları mevcuttur. Kazakistan’da “Din Bilimi”, “İlahiyat”, “İslam
Bilimi” gibi bölümleri bulunan çeşitli üniversiteler aracılığıyla din eğitimi
verilmektedir.333
5. Kazakistan Cumhuriyeti’nde Nüfusun Yapısı ve Nüfus
Politikaları
Rusların Orta Asya’yı işgaline paralel olarak sürdürdüğü işgal topraklarının
halklarını tazyik edip onların yerine Rusları yerleştirerek bölgede Rus
nüfusu çoğunluk kılmayı hedefleyen sistemli demografi politikasından
Kazakistan’da payını almıştır. 1889’da çıkan “Toprak Kanunu” ile Rus
köylülere istedikleri toprağa yerleşerek toprak sahibi olma, 1891’de ise Rus
yetkililere, topraklarını istenen şekilde işleyemeyen Kazakların topraklarına
el koyma hakkı tanınmıştır. Bu gibi müdahalelerle yaklaşık 1,5 milyon Rus
Kazak topraklarına yerleştirilmiştir. Çarlık Rusya’nın 1897 tarihli ilk nüfus
sayımında toplam nüfusun %20’sini oluşturan Ruslar, 1911’deki son
sayımda bu oranı %15’lik bir artış hızıyla %40’a çıkarmıştır. Kazaklar ise
aynı sürede yıllık yüzde birlik bir nüfus artışı gösterebilmiştir.334 1917
Bolşevik İhtilali sonrasında görülen kıtlık, kuraklık ve açlık gibi zor şartlar
Kazak nüfusunu kırarken, özellikle Stalin dönemindeki katı kolhozlaştırma
politikasıyla göçebe olan Kazaklar zorla yerleşik hayata geçirilmiş,
toprakları ve malları devletleştirilmiştir. Kolektivizasyon sürecinde Kazak
nüfusun bir kısmı sosyal ve siyasi olaylar nedeniyle yaşamını kaybetmiş, bir
kısmı da Özbekistan, Türkmenistan ve Doğu Türkistan’a sığınmak üzere
göç etmiştir. 1929-1938 Kazak nüfusunun 3 milyonluk bir kayba uğradığı
görülmektedir. 2. Dünya Savaşı sırasında kaybedilen topraklardan gelen
halkların Kazakistan’a yerleştirilmesi ve savaşın zor şartlarının götürüsü
Kazak nüfusunu azaltmış, “bakir toprakları tarıma açma” politikası
kapsamında Uzak Doğu, Ukrayna, Kafkasya, Baltıklar ve İdil boyundan
sürgün edilen halk Kazakistan’a yerleştirilmiştir. Bu uygulamayla sadece
1954-1962 yılları arasında Kazakistan’a yerleştirilen nüfus 2 milyondur.335
1939 yılında Rus nüfus Kazak topraklarında ilk kez çoğunluğa geçmiştir.
“Kazakistan’da Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimini Olumsuz Etkileyen
Faktörler”, Bilimname Dergisi XXXVII, 2019, s. 1036.
333 Bu Yükseköğretim Kurumlarına: “Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, L.N.
Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, E. Buketov Karaganda Devlet Üniversitesi, NurMübarek Üniversitesi, Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Yabancı Diller
ve Kariyer Üniversitesi” örnek verilebilir. Bkz: Erpay-İzbariov, agm, s. 68.
334 Ali Yiğit, “Kazakistan’ın Değişen Etnik Yapısı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, C. 10, S. 2, Elazığ 2001, s. 4-5.
335
Zhansaya Bekmurzayeva, Yurtdışı Kazaklarının Kazakistan’a Yeniden
Yerleştirilmeleri (Nurlı Köş) Politikası ve Kazak Milliyetçiliğindeki Rolü, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul 2012, s. 38-42.
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1959 nüfus sayımında Slavlar ülke nüfusunun %51,9’unu, Kazaklar ise
ancak %29,8’ini oluşturmaktadır.336
Kazak Hükümeti, cumhuriyet içinde çok az paya sahip olan Kazak
nüfusunu arttırmak için üç başlıkta incelenebilecek bir siyaset izlemiş,
böylece; Rus siyasi elitlerini Kazaklarla değiştirmiş, Rus baskısına direnmiş
ve Kazak dili ve kültürünü popülerleştirmiştir.337 Bu politikayla, Kazakların
nüfus oranı 1970’lerden itibaren nispeten yükselmeye başlamıştır.
Kazakistan’da yerli nüfusun artması, cumhuriyetler arasındaki göçler ve
Rusların nüfusunun azalmasıyla Kazakların nüfus oranı 1970’de %32’ye,
1979’da %36’ya ve Sovyetlerin son nüfus sayımı olan 1989’da %39,5’a
çıkmıştır.338 18 Kasım 1991’de KSSC339 hükümeti “Diğer cumhuriyetlerden ve
yurtdışından, köy topraklarında çalışmak amacıyla gelecek eski vatandaşların Kazak
SSC‘ne yerleşme şartları” isimli yasayı onamış, bağımsızlıktan sonra ayrıcalıklı
statülerini kaybeden Rus nüfusun 1/3’ününn dışarı göç etmesiyle de
Kazakların nüfustaki oranı artmıştır. Kazakistan Cumhuriyeti’nin
Anayasası’nda da Kazakların anavatanlarına dönmeleri destekleyen bir
anlayış vardır. 1996’da “Kazakistan Cumhuriyeti‘ne Göç Etme Yasası”,
1997 yılında “2000 Senesine Kadar Uygulanacak Göç Politikası” ve
“Yurtdışındaki Kardeşlere Destek” programları ile 2001’de “Göç Yasası”
kanunlarının kabulüyle devlet yurtdışındaki soydaşlarıyla sosyal, ekonomik
ve hukuki bağ kurmuş, onların Kazak milletinin bir parçası olduğunu ilan
etmiştir.340
Bağımsızlıktan sonraki ekonomik şartların bozukluğu ve nüfus artışının
düşmesi nedeniyle 1991-1995 yılları arasında Kazakistan 3.210.300 kişilik
dışa göç verirken, farklı ülkelerden 2.240.800 kişi de Kazakistan’a
gelmiştir.341 Bu göçlerle 1999 yılı istatistiklerinde Kazakların oranı %53,4'e
çıkmış, Rusların oranı %30’a düşmüştür. Kazakistan’ın nüfusu 2000
senesinde 14 milyon, 2014’te 17,418 milyon, 2015’te 17,671 milyon,
2016’da 17,927 milyon, 2017’de 18,463 milyon ve 2018’de 18,353 milyona
ulaşmıştır.342 Ulusal Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komitesi’nin Ocak ayı

Vecihi Sefa Fuat Hekimoğlu, “18. Yüzyıldan Günümüze Kazakistan’ın
Demografik Yapısı ve Çok Uluslu Ülke Hâline Gelişi, Gobi’den Tunaya Türk Dünyası
İncelemeleri, Nobel Yayıncılık, Ankara 2018, s. 33.
337 Rusya’nın talepleri olan; çifte vatandaşlık ve Rus-Slav azınlığa kültürel özerklik
verilmesi, ayrıca Rusça’nın devlet dili kabul edilmesi baskılarına direnilmiştir. N.
Nazarbayev’in dengeli ve taviz kabul etmeyen bu nüfus siyaseti başarılı olmuştur.
Bkz. Sinan Oğan, “Demografinin Gölgesi Altında Rusya-Kazakistan İlişkileri”,
Avrasya Dosyası Kazakistan-Kırgızistan Özel, Kış 2001-2002, C. 7, S. 4, s. 136.
338 Tarık Demir, “Yakın Çevre Doktrini ve Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Rus
Azınlıklar”, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 5, S. 10, 2016, s. 60.
339 Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti.
340 Bekmurzayeva, age, s. 48-51.
341 Yakup Deliömeroğlu, “Kazakistan’ın Etnik Yapısının Bazı Demografik, Politik
ve Sosyopsikolojik Görüntüleri”, BİLİG, 9/Bahar, 1999, s. 21.
342 Avcu-Zholdasbekova, age, s. 158.
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verilerine göre 2019 yılı Kazakistan nüfusu 18.395.700 kişidir.343
Kazakistan nüfusunun yaş ortalaması 2019 ve 2020 itibarıyla 31,9’dur.344
Kazakistan’da 2020 yılında ise 426.824 bebek dünyaya gelmiştir ki bu
doğum oranı son 33 yılın rekorudur.345 2020 yılına gelindiğinde Kazakistan
nüfusu 18.631.779 kişiye ulaşmış olup, buna göre son on yılda her yıl
%1,1’in az üstünde bir nüfus artış hızı yaşanmıştır. 2010-2020 yılları
arasında etnik Kazaklar, toplam nüfus artışının %88,9’u oranında bir
demografik büyüme yaşamıştır. Demografik büyümeyi 136.587 kişiyle
Özbekler, 45.592 kişiyle Uygurlar, 25.000 kişiyle Azeriler, 14.019 ile
Türkler ve 13.369 ile Kırgızlar takip etmiştir. Bahsedilen on yıllık dönemde
etnik Ruslar %6,9’luk (261.192 kişi), etnik Ukraynalılar %19,4’lük, Beyaz
Ruslar %18,2’lik, Polonyalılar %12,5’lik bir nüfus düşüşü yaşamıştır.
Rusya’ya göçler nedeniyle Kazakistan’da Slav nüfusu azalmaya devam
etmektedir.346 2021’nin Mayıs ayı itibariyle Kazakistan’ın nüfusu 18 962,9
milyona ulaşmıştır.347
6. Kazakistan Cumhuriyeti’nde Ekonomik Hayat ve Ekonomik
İlişkilerin Seyri
Sovyet yönetiminden evvel ağırlıklı olarak göçebe bir hayat süren Kazaklar,
Sovyet Rusya döneminde yapılan zorunlu kolhozlaştırma politikası
neticesinde zorla yerleşik hayata geçirilmiş, toprak ve mallarına el
konulmuş ve buğday ekmeye zorlanmışlardır. Bu nedenle 1930’larda
ülkede kıtlık ve açlık sorunları baş göstermiş, hayatlarını yitiren Kazakların
yerine 1950’li yıllardaki “bakir toprakları tarıma açma” projesiyle Ruslar
yerleştirilmiş ve Kazak nüfusu mühim bir düşüş yaşamıştır.348 Sovyetler
Birliği yönetimindeyken Kazakistan ekonomisinin ağırlıklı uzmanlaşma
alanları tarım ile hammadde üretimine dayanıyordu. Endüstriyel maden
rezervleri yönünden zengin olan Kazakistan’da petrol ve maden ürünleri
çıkarılmakta ve enerji üretilmekteydi.349 Fakat Kazakistan zengin petrol
rezervlerine rağmen rafineri eksikliği, bunların ülke içindeki dağılımı ve
“Kazakistan’da Nüfus Artışı Devam Ediyor”, http://old.qha.com.ua/tr/turkdunyasi/kazakistan-da-nufus-artisi-devam-ediyor/176671/, 17. 04. 2021, sa. 10:
55.
344 Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komititesi,
“Kazakistan Cumhuriyeti Nüfusunun Ortalama Yaşam Süresi 2021”,
https://taldau.stat.gov.kz/kk/NewIndex/GetIndex/703833?keyword=, 17.04.
2021, sa: 11: 19.
345
“Kazakistan’da
Son
33
Yılın
Doğum
Rekoru
Kırıldı”,
https://www.kazakistan.kz/kazakistanda-son-33-yilin-dogum-rekoru-kirildi/, 17.
04. 2021, sa. 12: 01.
346 Kanat Makhanov, “2010-2020’de Kazakistan’da Etnik Çeşitlilikte Değişim”,
https://eurasian-research.org/wp-content/uploads/2020/10/Haftalik-e-bulten14.09.2020-20.09.2020-No-272.pdf , 17. 04. 2021, sa. 11: 24.
347 Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komitesi,
“Demografi İstatistikleri”, https://stat.gov.kz, 03. 07. 2021, sa. 12: 33.
348 Anar Somuncuoğlu, “Geçiş Döneminde Kazakistan Ekonomisi”, Avrasya
Dosyası, Kazakistan-Kırgızistan Özel, Kış 2001-2002, C. 7, S. 4, 2002, s. 30.
349 Kara-Yeşilot, age, s. 114.
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SSCB’deki uzmanlaşma sisteminin yarattığı sorunlar nedeniyle büyük bir
petrol üreticisi olamamıştır. İdari olarak belirlenen hammadde ve enerji
fiyatlarının hem dünya fiyatlarına göre hem de imalat sanayii ya da tarımın
ara ve nihai mallarının yurtiçi fiyatlarına göre bir hayli düşük tutulması,
Kazakistan’ı hammadde ihraç eden karşılığında sanayi ürünü ithal eden bir
ülke haline getirmişti.350 SSCB’nin tarıma elverişli arazilerinin 1/5’ine sahip
olan ve toplam tarımsal üretim yüzdesiyle 3. sırada gelen Kazakistan’da
buğday, pamuk, darı gibi tarım ürünleri yetiştiriliyordu.351 Fakat 2. Dünya
Savaşı’nın getirdiği iş gücü kaybı ve zor şartlar, zirai ürünlerin devlet
tarafından düşük fiyattan alınması ve bakir toprakları tarıma açma
projesiyle ilkim ve toprak yapısı önemsenmeyen deneyimsiz kişiler
tarafından çoğu toprağın tahıl ziraatına açılması tarımı olumsuz
etkilemiştir.352 Buna et, süt, deri gibi bolca üretilen ürünleri işleyecek
sanayii kuruluşlarının olmayışı da eklenince Kazakistan Sovyetler
Birliği’nin buğday deposu ve yarı mamul üreticisi haline gelmiştir.
Kazakistan bağımsızlıktan sonra Sovyetlerden bağımsız olan diğer Orta
Asya ülkeleri gibi ekonomik sorunlarla karşılaşmıştır. Sovyetlerin
yürüttüğü bölgesel uzmanlaşma ve ekonomideki merkezi planlama sistemi
nedeniyle Kazakistan ekonomisinin Rusya’nın yetişmiş iş gücüne ve mali
sermayesine bağımlı olması ve SSCB’nin dağılmasıyla ağır sanayiye olan
talebin düşmesiyle hammaddeye olan ihtiyacın azalması gibi nedenlerden
dolayı üretim ve millî gelirde önemli bir düşüş yaşanmıştır.353
Bağımsızlıktan sonra Ruble arzının Rusya Devlet Bankası Gosbank’ın
elinde olması nedeniyle GSYH354 düşerken, enflasyon artmıştır. Mal
alınacak paranın dahi bulunamaması nedeniyle maaşlar ödenememiş,
işsizlik artmış ve enflasyon %2500’ler seviyesine çıkmıştır.355 Nakit para
sıkıntısı, Rublenin Rus bankalarınca ve isteğe göre basılıyor olması
nedeniyle ülkede yeni bir ulusal para biriminin belirlenmesi zorunluluğu
oluşmuş ve 15 Kasım 1993’te Tenge piyasaya sürülmüştür. 1994’te
IMF’nin de onayladığı ve danışmanlığını yapığı istikrar programına
başlayan Kazakistan’da, aynı yıl kabul edilen Serbest Ticaret Anlaşmasıyla
Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki gümrükler
kaldırılmıştır.356

Somuncuoğlu, agm, s. 32.
Khairulla Massadıkov, Türkiye-Kazakistan Dış Ticaret İlişkilerinde SSCB Sonrası
Gelişmeler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), İstanbul 2012, s. 25.
352Ayşe Nur Timor ve Diğerleri, “Geçmişten Günümüze Kazakistan’da Tarım
Faaliyetleri”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 15, Temmuz / July 2018, s.
240-241.
353 Mehmet Alagöz ve Diğerleri, “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ekonomik
Performansının Ölçümü: 1992, 2008”, Avrasya Etüdler, 38/2011-1, s. 51.
354 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla.
355 Gürler, age, s. 83.
356 Massadıkov, age, s. 30.
350
351
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Kazakistan merkezi planlamaya dayalı ekonomiden serbest piyasa
ekonomisine “şok terapisi” denilen strateji ile geçmiştir.357 Nazarbayev de
1992 yılında yayınladığı “Bağımsız Devlet Olarak Kazakistan’ın Kuruluş
ve Gelişim Stratejisi” isimli kitabında planlı ekonomiden piyasa
ekonomisine, totaliter rejimden liberal politikalara geçileceğini ilan
etmiştir.358 15 yıldan fazla süren bu ekonomik reformlarla beraber tekelci
kurumların tasfiyesi, özelleştirme ve fiyat liberalleştirmenin tamamlanması,
borçların yapılandırılması, ticarette ve bankacılıkta piyasa normlarının
yerleşmesi süreci yaşanmıştır.359 Bağımsızlıktan 2001 yılına kadar süren bu
özelleştirme hareketi üç aşamadır. 1991-1992’de küçük ölçekli
özelleştirmeler, 1993-1995’de toprağı hariç tutarak kitlesel özelleştirmeler
yapılmıştır. 1994-1997 yılları arasındaki son aşamayla küresel yatırımcıların
dikkatini çekmeye başlayan Kazakistan, önemli bir yatırım alanı olarak
görülmeye başlanmış ve ABD ve Avrupa tarafından BDT içindeki tek
piyasa ekonomisi olarak addedilmiştir. Uluslararası değerlendirme
kuruluşları tarafından da BDT içinde en fazla ilgiye mazhar olan
Kazakistan, sonuç olarak, uyguladığı başarılı reformlarla 1990’ların başında
yaşadığı ekonomik krizi geride bırakmıştır.360 1995’ten itibaren ekonomisi
%0,5 büyümüş, bu oran 1997’de %2’ye çıkmıştır. Piyasa ekonomisine
geçişin tamamlanmasıyla Nazarbayev, 1997’de ilan ettiği “2030 Kalkınma
Stratejisi” ile ülkenin izleyeceği iktisadi rotayı belirlemiştir.361
6.1 Ekonomik Göstergelere Göre Kazakistan Ekonomisi
Yukarıda bahsettiğimiz düzenlemeler ekonomik göstergelere de yansımış
ve 2000-2007 yılları arasında GSMH’da büyüme %10 civarında
seyretmiştir. Petrol ve doğalgaz üretimi iki katına çıkmıştır. 2007’de
sanayide %4,5, tarımda %8,5, ticarette %10, taşımacılıkta %4,7’lik büyüme
olmuştur.362
Tablo -1- Kazakistan’da 2016-2021 Yıllarında Kişi Başına Düşen Millî Gelir

Şok terapisi sistemi özünde liberalizasyon, özelleştirme ve istikrar politikasıdır.
Esasen talep daralması, yerli paranın devalüe edilmesiyle tek hamlede fiyat
liberalizasyonuyla ekonomik istikrarı ve büyümeyi sağlamak amacıyla finans,
ticaret, işgücü piyasası gibi alanlarda ekonominin aynı anda liberalleştirilmesini
ifade eder. Devletin ekonomik yapılanmasında uygulanacak olan reformların ise
radikal ve çabuk bir şekilde uygulanması gerektiğini savunur. Bkz: Esra Güler,
“Merkezi Planlamadan Piyasa Ekonomisine Geçişin Politik Ekonomisi ve
Alternatif Modeller”, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, C. 8, S. 1, 2012,
s. 45.
358 Devrim Yağmur, Doğal Kaynak Laneti ve Kazakistan’ın Ekonomik Politikaları,
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Ankara 2019, s. 53.
359 Mehmet Dikkaya-Ali Bora, “Çağdaş Kazakistan’ın Ekonomi Politiği ve
Türkiye’nin Yeri”, OAKA, C. 1, S. 2, 2006, s. 111.
360 Massadıkov, age, s. 27.
361 Avcu-Zholdasbekova, age, s. 168.
362 Çağlar, agm, s. 80.
357
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Kazakistan’da Yıllara Göre Kişi Başına Düşen Millî Gelir ( ABD Doları)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

7.660

9.190

9.750

9.750

8.730

9.830

Kaynak:https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/KAZ?year=2021

Gelir oranlarının artmasıyla 2004 yılında KBDMG363 2.700 dolara, 2005’te
ise 2.930 dolara yükselmiştir. Ülkedeki ekonomik dönüşümün yurtiçi ve
yurtdışı piyasalarda olumlu sonuçlar almasıyla beraber ülkedeki yaşam
standardı da istikrar kazanmıştır. 2021 itibariyle Kazakistan’da KBDMG’in
9.830 dolar olacağı tahmin edilmektedir. 2025 yılına kadar Kazakistan’da
KBDMG’nin 46 bin dolara çıkması hedeflenmektedir.
Tablo -2- Kazakistan’da 2016-2021 Yıllarındaki GSYİH’nın Parasal Değeri
Kazakistan’da Yıllara Göre GSYİH, Cari Fiyatlar (Milyar Dolar)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

137,29

166,81

179,34

181,67

164,79

187,84

Kaynak:https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/KAZ?year=2021

Yukarıda bahsettiğimiz ekonomik reformların Kazakistan’ın ekonomik
büyümesine yardımcı olduğu görülmektedir. 2020 yılında biraz düşüş
gözlemlense de 2021 itibariyle GSYİH’nın 3,22’lik büyümeyle 187,84
milyar dolar bandında seyredeceği umulmaktadır.
Tablo -3- Kazakistan’da 2016-2021 Yıllarında Reel GSYİH’nın Yüzde Oranı
Kazakistan’da Yıllara Göre Reel GSYİH’nın Büyüme Oranı (%
Yüzde )
2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,1

4,1

4,1

4,5

-2,6

3,2

Kaynak:https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/KAZ?year=2021

Tablo -4- Kazakistan’da 2016-2021 Yıllarında Enflasyon Oranı
Kazakistan’da Yıllara Göre Enflasyon Oranı Ortalama Tüketici Fiyatları
( Değişim Yüzdesi)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

14,06

7,4

6

5,2

6,8

6,4

Kaynak:https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/KAZ?year=2021

Kazakistan'ın ihraç ettiği mal fiyatlarının düşmesi ve Tengenin değer
kaybetmesiyle tüketici fiyatları 2016 yılından itibaren yükselse de diğer

363

Kişi başına düşen milli gelir.
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senelerde tekrar tek haneli rakamlara inmiştir. 2021 yılı itibariyle
enflasyonun %6,4 civarında seyredeceği düşünülmektedir.
Tablo -5- Kazakistan’da 2016-2021 Yıllarındaki İhracat ve İthalatın Parasal
Değeri
Kazakistan’da Yıllara Göre Yıllık İhracat (Milyar Dolar)
2016

2017

2018

2019

2020

43,57

55,73

61

58

47

Kazakistan’da Yıllara Göre Yıllık İthalat (Milyon Dolar)
2016

2017

2018

2019

2020

39,13

42,07

33

38

38

Kaynak: Kazakistan Ülke Profili,
https://ticaret.gov.tr/data/5ee21c4a13b876e308cc15c5/kazakistan_ulke_profili; AvcuZholdasbekova, age, s. 171.

Ülkedeki ihracat-ithalat oranlarına bakıldığında Kazakistan ekonomisinin
ithalat ağırlıklı olduğu anlaşılmaktadır. İhracat oranı 2018 sonrasında
düşüşe geçmeye başlamıştır. Kazakistan İstatistik Komitesi verilerine göre
2021’in Ocak ve Şubat ayında ülkedeki toplam ihracat 7.081.833.500 dolar,
ithalat ise 4.748.669.300 dolardır.364 Ülkenin ekonomisinde petrol ve
türevleri önemli ihracat kalemlerini oluştururken, ithalat ağırlıklı olarak
yatırım ve tüketim mallarından yapılmaktadır. Kazakistan; makine,
elektrikli alet ve cihaz, motorlu kara taşıtı, demir veya çelik ürün ve eşya,
eczane ürünü, plastik ürün ve optik ürün ithali yapmaktadır. Kazakistan’ın
dış ticaretine ülkelere göre bakacak olursak 2020 yılı ihracatında en fazla
payı %19 ile Çin almakta, onu İtalya, Rusya, Hollanda, Özbekistan ve
Türkiye takip etmektedir. Kazakistan’ın 2020 yılı ithalatında zirvede ise
%35’lik payıyla Rusya gelmektedir. Ardından sırasıyla Çin, Güney Kore,
Almanya, İtalya, ABD ve Türkiye vardır. Türkiye Kazakistan’dan 2020
yılında 2 milyar dolarlık ihracat yaparken, aynı yıl Kazakistan’a 927 milyon
dolarlık ithalat yapmıştır. İki kardeş ülke olan Kazakistan ve Türkiye ikili
ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkartmak ve birbirlerinin pazarında daha

Kazakistan İstatistik Komitesi’nin sitesinde (https://stat.gov/kz ) yer alan “
Структура экспорта и импорта” (Kazakistan Cumhuriyeti'nin İhracat ve İthalat
Yapısı) isimli tablo verilerinden alınmıştır. Bu tabloya göre 2021’in ilk iki ayı
ihracatın sektörlere göre dağılımı şöyledir; yakıt ve enerji ürünleri ve mineraller
%64,3, metaller ve metal ürünleri %19,9, hayvansal ve bitkisel menşeli ürünlerhazır gıda ürünleri %7,8, kimya ve ilgili endüstri ürünleri (kauçuk ve plastikler dâhil)
%2,8, makineler, ekipmanlar, araçlar, aletler ve cihazlar %2,4, diğer mallar %2,1,
tekstil ürünleri %0,5’tir. Deri hammaddeleri, kürk ve bunlardan elde edilen ürünler,
ağaç, kereste ve kâğıt hamuru ve kâğıt ürünleri, inşaat malzemeleri, ayakkabı ve
tuhafiye ürünleri sektörleri ise 2021’in ilk iki aylık ihracat yüzdesinde %0,1’lik ve
daha az paya sahiptir. Kazakistan’ın 2021 yılının ilk iki ayında ithal ettiği ürünler
içinde ilk sırayı %38’lik oran ile makineler, ekipmanlar, araçlar, aletler ve cihazların
aldığı görülmektedir.
364
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fazla yer almak amacıyla Karma Ekonomik Komisyonu’nda oluşturulan
Eylem Planı imzalamışlardır.365
Kazakistan’ın dış ticaretinde petrol ve türevleri, mineral yağlar önemli bir
yer tutmaktadır. Dünya petrol rezervlerinin %3’ünü barındıran ve önde
gelen 15 petrol ülkesinden birisi olan Kazakistan’da 172 petrol ve doğal
gaz yatağı keşfedilmiştir. Düşen petrol fiyatları yeni yatırımları etkilese de,
mevcut sahaların genişletilmesini ve yeni saha projelerine yeni yatırımcıları
çekmeyi amaçlayan enerji politikasıyla Kazakistan’ın 2025 yılına dek 110
milyon tonluk petrol üretim seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir. 2019’da
ülkede yıllık 90,5 milyon ton366 2020’de ise 85,7 milyon ton petrol
üretilmiştir. 2020 yılında üretilen petrolün 68,5 milyon tonu ihraç
edilmiştir.367 2020 yılı itibariyle ülkede 55,2 milyar metreküp doğalgaz ve
9,5 bin ton uranyum üretilmiştir. 2020’de Kazakistan’ın ihracat
gelirlerindeki 27.329 milyar dolarlık (%71) pay ile ilk sırada petrol ve
mineral yağları gelirleri gelmektedir.
Kazakistan’ın ekonomisinde petrol ve gazların dışında kimyasallar, metal
ve çelik gibi maden ürünleri, kömür, yenilenebilir enerji kaynakları368,
makine üretimi, imalat sanayii de önemli yer kaplamaktadır. Ülkenin 2020
yılındaki toplam ihracatında demir, çelik, metal cevheri, bakır, çinko,
alüminyum ve bunlardan yapılan makine ve eşyalar ile mücevher
eşyalarının oranı %23,3’tür. Bu da 10.954 milyar dolara tekabül etmektedir.
İnorganik kimyasalların 2020 yılı ihracatındaki payı ise %4.98’dir.
Kazakistan’daki önemli sektörlerden birisi de ülke genelinde en fazla
istihdamın yapıldığı tarımdır. Tarım grubunda özellikle buğday, arpa,
pirinç, darı, yulaf, arpa gibi hububatlar önemli yer tutmaktadır. 2016 yılında
ülke toplam 817 milyon dolar tahıl ihracat etmiştir ki bu ihracatın %84’ünü
buğday oluşturmuştur.369 Kazakistan’da 2020/2021dönemi buğday

Hülya Dorlak, “10 Milyar Dolar İçin Çalışma Grubu”,
https://www.itohaber.com/haber/guncel/213905/10_milyar_dolar_icin_calism
a_grubu.html, 18. 04. 2021, sa. 02: 40.
366 Togzhan Turganbayeva, Kazakistan’da Petrol ve Doğal Gaz Rezervleri ve Bunların
Kazakistan Dış Politikasına Etkisi, Kırşehir Ahi Ervan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırşehir 2021, s. 46-48.
367 Meiramgul Kussainova, “Kazakistan 2020'de 19,5 Bin Ton Uranyum Üretti”,
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kazakistan-2020de-19-5-bin-ton-uranyumuretti/2107234, 19. 04. 2021, sa. 04.38.
368 Kazakistan’ın yenilenebilir enerji kaynaklarından en gelişmişi hidroelektrik
enerjisidir. Bunun dışında ülkenin coğrafi şartları rüzgâr ve güneş enerjisi
üretimine de olanak sağlamaktadır. Ülkedeki tarım ve orman alanlarından
sağlanabilen biyoenerji ve jeotermal kaynaklardan sağlanan enerji ise ülkenin diğer
yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bkz: Aziza Syzdykova, “Kazakistan’ın
Yenilenebilir Enerji Potansiyeli”, Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, C.
2, S. 1, 2020, s. 83.
369 Yağmur, age, s. 69.
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üretimi geçen yıla oranla % 24 artışla 14,3 milyon tona ulaşmıştır.370
Bitkisel üretimde ise patates, ay çiçeği, şeker pancarı, pamuk, tütün gibi
ürünler ön plana çıkmaktadır. Ülkede tarımı iyileştirme amacıyla 1998 ve
2015 yıllarını kapsayan 3 aşamalı tarım stratejisi uygulanmış tarım
sektörüne ivme kazandırılmaya çalışılmıştır. Kazakistan’ın tarımı
korumaya yönelik hedeflerinden birisi de ülkedeki tarım arazilerinin
yabancılar tarafından satın alınmasını ve kiralamasını kanun çerçevesinde
yasaklamaktır.371 Kazakistan’ın geniş otlak, mera ve çayırla kaplı coğrafyası
hayvancılığa uygun şartları da sağlamaktadır. Ülkede ağırlıklı olarak sığır,
koyun, keçi, at ve deve hayvancılığı yaygındır. Et, süt, yumurta, deri ve yün
ürünlerinin önemli yer tuttuğu bu sektör girişimcilerine devlet tarafından
da destek sağlanmaktadır.
Sonuç olarak Kazakistan ekonomisinin (dalgalanmalar olmakla birlikte)
hızlı büyümesinde; uygulanan ekonomik politikalar, ülkenin komşu
ülkelerle ve küresel aktörlerle kurduğu akılcı ekonomik ilişkiler ve stratejik
hammadde kaynaklarının mevcudiyeti etkili olmuştur diyebiliriz.
7. Kazakistan Cumhuriyeti’nin Dış Politikası
Kazakistan, Orta Asya’daki mühim coğrafi konumunu dikkate alarak
oluşturduğu “jeopolitik diplomasi” ile dünya dinamiklerini ve bölgesel
kalkınmayı göz önünde bulundurarak devletin siyasi, askeri, ekonomik vb.
uluslararası çıkarlarını korumayı hedeflemektedir. Ortadoğu’dan
Sibirya’ya, Volga’dan Çin’e uzanan bir coğrafyada yer alan Kazakistan’ın
bu konumu, çevresindeki ülkelerle dengeli ilişkiler kurmasında ve Batı ile
Doğu kültürleri arasında köprü görevi görmeye çalışmasında belirleyici
unsur olmuştur.372 Kazakistan’ın ona avantaj sağlayan jeopolitiği, bir
yandan da Çin ve Rusya gibi güçlü devletlerin ortasında yer almasından
dolayı zorluklara neden olmaktadır. Bu nedenle Kazakistan’ın çevresiyle
olan ilişkilerinde; karşılıklı güven, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygılı,
barışı, ekonomik ve politik işbirliğini hedef alan bir anlayış söz
konusudur.373 Kazakistan’ın uyguladığı bu çok yönlü dış politika
prensibinin benimsenmesinde, 1991’den 2019 yılına kadar ülkeyi yöneten
Ankara Ticaret Borsası, “Dünya Hububat ve Bakliyat Raporu 2021”,
https://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/duenya%20Hububat%20raporu%2020
21.pdf, 19. 04. 2021, sa. 12: 49.
371 Devlet Başkanı Tokayev 2021 itibariyle, bu yasağın çıkarılmasına dair kanun
taslağı hazırlanması talimatı vermiştir. Bkz: “Kazakistan’da Tarım Arazilerinin
Yabancılara
Satılması
Kanunla
Yasaklanacak”,
https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/kazakistan-da-tarimarazilerinin-yabancilara-satilmasi-kanunlayasaklanacak/6037564c01a30a3058d95c4f, 19. 04. 2021, sa. 16: 08.
372 Kaan Diyarbakırlıoğlu, Bölgesel Dinamikler Ekseninde Kazakistan Dış Politikası
1991-2001, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Bursa 2014, s. 23.
373 Fazylbek Mustanov, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kazakistan’a Yönelik Politikası,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Ankara 2005, s. 28-29.
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Nursultan Nazarbayev’in etkisi büyüktür. Nazarbayev, 1992 yılında
yayımlanan “Kazakistan’ın Egemen ve Bağımsız Bir Devlet Olarak
Oluşumu ve Gelişim Stratejisi” isimli makalesinde ülkenin izleyeceği
kalkınma modelini ilan ederken devletin izleyeceği dış politika istikametini
de çizmiştir. 1995'te Nazarbayev'in talimatıyla Kazakistan’ın izleyeceği çok
yönlü diplomasi politikasını içeren ülkenin ilk dış politika konsepti
yürürlüğe konmuştur.374
Ülkenin dış politika hedeflerini ortaya koyan diğer bir belge ise 1997’de
Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in duyurduğu Kazakistan 2030 Kalkınma
Stratejisi’dir. Nazarbayev, siyasi, sosyoekonomik ve dış politika esaslarına
dayalı kalkınma rotası çizerek siyasi politikaların uygulanmasının güçlü bir
ekonomi düzeyine gelmekle mümkün olduğunu belirtmiştir. 2030
Stratejisinin üzerinde durduğu konular şunlardır: 1. Millî Güvenlik, 2. İç
Politika İstikrarı ve Toplumun Millî Birliğinin Korunması, 3. Yüksek
Yabancı Yatırım ve İç Birikimi Bulunan Açık Piyasa Ekonomisine Dayalı
Ekonomik Büyüme, 4. Kazakistan Vatandaşlarının Sağlığı, Eğitim ve
Refahı, 5. Enerji Kaynakları, 6. Ulaşım ve Haberleşme Altyapısı, 7.
Profesyonel Devlet. Kazakistan için bölgesel ve küresel ekonomik
büyümeyi öngören belgede yer alan ülkenin 2030 yılına kadar dünyanın en
büyük 50 ekonomisinden birisi olacağı hedefi 2015 yılında
gerçekleşmiştir.375 Nazarbayev, 14 Aralık 2012’de duyurduğu “Kazakistan
2050 Stratejisi”nde devletin yeni rotası çizilerek Kazakistan’ın 2050’ye
kadar dünyanın en gelişmiş 30 ülkesinden birisi olması hedeflenmiştir.
Global şartları ve problemleri göz önünde bulundurarak, kalkınma hedefi
için sosyo-ekonomi, eğitim, idare gibi alanlarda yapılması gerekenler
sıralanmış, dış politikada bölgesel birlik ve güvenlik konusunda başlıca
hedefin Avrasya Ekonomik Birliği’nin kurulması olduğu vurgulanmıştır.376
2014 yılında uygulamaya konulan “2014-2020 Kazakistan Cumhuriyeti’nin
Dış Politika Konsepti” belgesinde devletin dış politikadaki hedefi;
uluslararası şartları göz önünde bulundurarak ülkenin ulusal çıkarlarının
korunması ve modernleşmesinin teşvik edilmesi olarak belirlenmiştir.
Belgede Kazakistan ekonomisinin sağlamlaştırılması, dışa yönelik ve
pragmatist politikaların devamlılığı, ulusal, bölgesel ve global güvenliğin
güçlendirilmesi, bölge devletleri ve diğer devletlerle güven ve eşitliğe dayalı
iyi ilişkilerin ve uluslararası işbirliğinin sürdürülmesi gibi konulara temas
edilmektedir. Ayrıca konseptteki; Kırgızistan, Tacikistan Özbekistan ve
Halit Hamzaoğlu, “Kazakistan’ın 2020-2030 Dış Politika Konseptinin
Kavramsal Analizi”, Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), C. 7,
S. 52, 2020, s. 978.
375 Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) 2015 yılında 144 ülke
arasından derlemiş olduğu Küresel Rekabetçilik Raporu’na göre Kazakistan 50.
sırada gelmektedir. Bkz: World Economic Forum, “The Global Competitiveness
Report 2015-2016”, https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report2015-2016/ , 24. 04. 2021, sa. 10: 40.
376
Canat
Mominkulov,
“Kazakistan
2050
Stratejisi”,
https://www.orsam.org.tr/tr/kazakistan-2050-stratejisi/ . 24.04.2021, sa. 14: 19.
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Türkmenistan ile ilişkilerin geliştirilerek bölge sorunlarıyla ilgili ortak
gayretlerin birleştirilmesi, Orta Asya’da iç bütünleşmenin sağlanması,
Gümrük Birliği ve Tek Ekonomik Alanın geliştirilerek Avrasya Ekonomik
Birliği’nin kapsamının genişletilmesi gibi hedeflere vurgu yapan
Kazakistan, Orta Asya’daki bölgesel liderliğini ilan etmiştir. Yeni
Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından da onaylanan bu dış politika konsepti,
Nazarbayev’in oluşturduğu dış politikanın da devamı niteliğindedir.377
2010 senesinde Avrupa Birliği Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
dönem başkanı olan ve 2017-2018 senesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi daimi olmayan üyeliğine seçilen Kazakistan, ayrıca 2017’de kendi
bünyesinde gerçekleşen 28. Kış Oyunları, EXPO 2017 ve İslam İşbirliği
Teşkilatı’nın 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi’nin uluslararası siyasetteki
önemini arttırmıştır.
7.1 Kazakistan ve Orta Asya Ülkeleri İlişkileri
SSCB’den bağımsız olan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan,
Kırgızistan ve Kazakistan cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler, üye ülkelerle
karşılıklı işbirliğini öngören Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye olduktan
sonra gelişmeye başlamıştır. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin ortak
kültür coğrafyasında yer almaları, birbirleriyle ilişkilerinde avantaj
sağlamaktadır. Bu ülkelerin denize çıkışının da olmaması 5 ülkenin
birbiriyle ticaret, güvenlik, büyük limanlara ulaşım, terörle mücadele gibi
birçok konuda işbirliği yapmasını zaruri kılmaktadır. Kazakistan’ın
komşularıyla ilişkilerinde esas hedefi Orta Asya’da sağlam bir güvenlik
sistemi kurmak, bölgede ortak bir ekonomik alan inşa etmek ve etnik
gruplar ve dinler arasında hoşgörü, işbirliği ve uzlaşı tesis etmektir. 1993’te
Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın katılımıyla, ekonomik birliği
kurmak amaçlı Orta Asya Birliği (OAB) kurulmuştur. 1995’te Kazakistan,
Kırgızistan ve Özbekistan 1995-2000 seneleri arasında yürütülecek
“Ekonomik Entegrasyon Programı”nı kabul etmiştir.378 1998’de kurum
Tacikistan’ın da katılmasıyla, ortak ekonomik alan yaratmayı öngören
“Orta Asya Ekonomik Birliği” ismini almıştır. 2005’te Belarus, Rusya,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın katılımıyla Avrasya
Ekonomi Topluluğu kurulmuştur. Kazakistan, Rusya ve Belarus 2010’da
ortak gümrük tarifesine geçmiş 2011’de gümrük kontrollerini kaldırmıştır.
2014’te Rusya, Kazakistan ve Belarus’un imzaladığı anlaşmayla, üye
ülkelerle ekonomik uyumunu amaçlayan “Avrasya Ekonomik Birliği”nin
temelleri atılmış, daha sonra bu birliğe Ermenistan ve Kırgızistan’ın

377

Hamzaoğlu, agm, s. 980-982.

Suinbay
Syundikov,
https://www.kirmizilar.com/tr/index.php/tartisma/item/1806bagimsizliklarinin-30-uncu-yilina-dogru-orta-asya-cumhuriyetlerinin-temelisbirligi#_edn1, 24. 04. 2021, sa. 12: 55.
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katılmasıyla örgüte dönüşmüştür.379 Ayrıca Kazakistan’ın da dâhil olduğu
beş Orta Asya Cumhuriyeti İslam İşbirliği Teşkilatı üyesidirler.
Komşularına kıyasla ekonomik alanda bölgenin en zayıf ülkesi olan
Kırgızistan’da artan Çin nüfuzu, ekonomik dışa bağımlılık ve yolsuzluklar
nedeniyle 2019’da birçok toplumsal gösteri yaşanmıştır. Birbirleri ile
ilişkileri uyumlu seyreden ve dengeli dış politikalar uygulayan Kırgızistan
ve Kazakistan ilişkileri, 2017 Kırgızistan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Nazarbayev’in adaylardan Omurbek Babanov’u desteklemesiyle gerilse de
Sooronbay Ceenbekov’un cumhurbaşkanı seçilmesiyle tekrar
düzelmiştir.380 2021 yılında bir araya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı
Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iki ülke arasında
stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi için anlaşmıştır.381 Keza Türkmenistan
ve Kazakistan ilişkilerinde de çözüm bekleyen bir mesele yoktur.
Kazakistan’ın Türkmen piyasasındaki yatırımları, 2014’de hizmete giren
Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu gibi başarılı projelerin varlığı, iki
ülke ilişkilerinin seyri için ümit vericidir. Özbekistan 2016’da
cumhurbaşkanlığına Şevket Mirzoyayev’in gelmesiyle uyguladığı ekonomik
reformlarla bölgesel ve uluslararası arenada başarı sağlamaya başlamıştır.
Kazakistan ve Özbekistan arasındaki yakın ticaret, taşımacılık, lojistik ve
sanayi ilişkileri, Şevket Mirzoyayav’in dışa açık ve yapıcı politikaları ile ivme
kazanmıştır, 2019’da Türk Keneşi’ne de tam üye olan Özbekistan’ın,
Kazakistan ile yakın ilişkileri yeni bölgesel işbirliklerinin doğacağına
işarettir.382 Orta Asya’nın yüzölçümü bakımından en küçük ve dağlık
coğrafyası nedeniyle Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanan
devletler içinde en az gelişmiş devleti olan Tacikistan’da ithalatın çoğu
Rusya, Kazakistan ve Çin’den yapılmaktadır. Kazakistan ayrıca Kırgızistan
ve Tacikistan arasındaki sınır ve su paylaşımı anlaşmazlıklarında
arabuluculuk rolü üstlenmektedir. Mayıs 2021’de Kazakistan
Cumhurbaşkanı Tokayev, Tacikistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile iki ülke arasındaki iyi
Osman Ağır-Ömer Ağır, “Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği Kuruluş
Süreçlerinin Karşılaştırılması”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 1, C. 21, 2017,
s. 112-113.
380 Avcu- Zholdasbekova, age, s. 179.
381 Mairamgul Kussaniova, “Kazakistan ve Kırgızistan Stratejik Ortaklık İlişkilerini
Güçlendirme Konusunda Anlaştı”, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kazakistanve-kirgizistan-stratejik-ortaklik-iliskilerini-guclendirme-konusundaanlasti/2162133, 27. 04. 2021, sa. 13: 30.
382 Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan’ın üyesi olduğu,
Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üye olmasının beklendiği
Türk Keneşi 2021 zirvesi, Kazakistan’ın ev sahipliğinde pandemi nedeniyle çevrim
içi olarak yapılmıştır. Türkmenistan ve Macaristan temsilcilerinin de katıldığı
toplantıda, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. senesinde Türk
Dünyasındaki kurumsallaşma süreci işaret olunarak gelecek toplantı için yol haritası
belirlenmiştir. Bkz: Kürşad Zorlu, “Türk Konseyi Yeni Bir Sıçrama Dönemine
Hazırlanıyor”, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turk-konseyi-yeni-bir-sicramadonemine-hazirlaniyor/2194897, 27. 04. 2021, sa. 13: 33.
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komşuluk ve siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi
konusunda anlaşma imzalanmıştır.383
Kazakistan dış politikasında Türk Dünyasıyla olan ilişkilerine de önem
vermiş ve Türk Keneşi, Uluslar Arası Türk Kültürü Teşkilatı
(TÜRKSOY), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi
(TURKPA) gibi oluşumlarda da aktif rol üstlenmiştir. Kazakistan’ın Orta
Asya’da öncüsü olduğu bu uyum girişimlerinin komşularınca
desteklenmesi durumunda Orta Asya Cumhuriyetleri ilişkilerinin de yeni
bir boyut kazanacağı tahmin olunabilir.384
7.2 Kazakistan ve Türkiye İlişkileri
Türkiye 1991’de bağımsızlıklarını kazanan Türk cumhuriyetleriyle yakın
ilişkiler kurmuş, Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur.
1992’de Başbakan Süleyman Demirel tarafından Kazakistan’a başbakan
düzeyindeki, 1993’te Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından
cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaretler gerçekleştirilmiştir. İlki
1992’de düzenlenen “Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi” de ikili ilişkilerin
gelişmesi adına önemli bir ortam yaratmıştır. Dil, din ve ırk bağı nedeniyle
bölgeye önem veren Türkiye, bu bağlamda Avrasya’da stratejik işbirliğini
geliştirecek potansiyeldeki ülkelerden birisidir. Türkiye, 1990’lardan
itibaren Kazakistan’ın kalkınmasına destek olmak için yoğun bir işgücü ve
girişimci aktarmıştır. Kazakistan’ın büyüyen ekonomisi için de Türkiye iyi
bir pazar olabilir.
Fakat iki ülke arasındaki ticaret hala istenilen seviyede değildir. İki ülke de
birbirleri arasındaki ticaret hacmini arttırarak uzun vadede 10 milyar dolara
çıkarmayı hedeflemektedir. Kazakistan’ın bağımsızlığından bu yana iki
ülke arasında ticari, iktisadi, siyasi ve askeri konular başta olmak üzere sıkı
bir işbirliği kurulmuştur. Özellikle Türk İşbirliği ve Kalkınma Dairesi
Başkanlığı (TİKA), TÜRKSOY, Uluslararası Türk Akademisi, Yunus
Emre Enstitüsü, Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi gibi
kuruluşlar ile kültür, dil, eğitim ve diğer alanlardaki projelerle Türk Dünyası
arasındaki ilişkiler boyut kazanmıştır.385 2009’da iki ülke arasında stratejik
ortaklık anlaşması imzalanmasıyla ivme kazanan ilişkiler sonucunda 2012
yılında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmuştur. Aynı yıl
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan’a yaptığı
Vusal Hasanzadeh, “Tacikistan-Kırgızistan sorununda arabulucu olarak
Kazakistan”, https://21yyte.org/tr/fikir-tanki/tacikistan-kirgizistan-sorunundaarabulucu-olarak-kazakistan, 20. 05. 2021, sa. 19: 19.
384 Suinbav Suyundikov, “Bağımsızlıklarının 30. Yılına Doğru Orta Asya
Cumhuriyetlerinin
Temel
İşbirliği”,
https://www.kirmizilar.com/tr/index.php/tartisma/item/1806bagimsizliklarinin-30-uncu-yilina-dogru-orta-asya-cumhuriyetlerinin-temelisbirligi, 27. 04. 2021, sa. 13: 37.
385 Ayhan Geçler, “Bağımsızlık Sonrası Kazakistan ve Türkiye Arasındaki SosyoEkonomik İlişkiler 1990-2011”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, S.
2, 2011, s. 3-4.
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resmi ziyarette “Yeni Sinerji” Ekonomik Programı onaylanmıştır. 2019’da
İstanbul’da Türkiye-Kazakistan İş Forumu ile iki ülke arasında çeşitli
sektörlerde işbirliğini hedefleyen 18 anlaşma imzalanmıştır.386 Fakat bu
dostane ilişkilere rağmen bu birliktelik iki ülke arasındaki ekonomik
göstergelere umulan ölçüde yansımamıştır. Türkiye, Kazakistan dış
politikasında önemli bir yere sahip olsa da belirleyici değildir. İki ülke
arasında daha kapsamlı projelerin gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu ve
bunun Kazakistan ve Türkiye ilişkilerinin gelecek seyrini belirleyeceği
muhakkaktır.
7.3 Kazakistan ve Rusya İlişkileri
Kazakistan’ın Rusya ile 7.200 km’lik sınırının olması ve Kazakistan
nüfusunda Rusların önemli yer tutması nedeniyle Rusya, Kazakistan
politikasında önemli bir konumdadır. Sovyetlerin dağılması sonrasında
Rusların mali sorunlarla uğraşması, bir süre Kazakistan’a yatırım yapmasını
engellemiştir. Bu durum bölgede ABD, Çin ve Türkiye’ye avantaj
sağlamıştır.387 Kazakistan, Rusya’nın dış politikasında; ulusal güvenlik,
ekonomik menfaatler ve nüfusundaki Rus azınlık gibi nedenlerle önem arz
ediyordu. 90’lı yıllarda Rusya’nın Kazakistan politikasında bu menfaatleri
korumak adına bölgede ve diğer Orta Asya Cumhuriyetleri üzerinde
kendinden başka bir devletin konumunu güçlendirmesini ve müdahale
etmesini engelleme düşüncesi ağır basmaktadır.388 Bu dönem Rusya ve
Kazakistan ilişkileri ağırlıklı olarak BDT ve diğer kurumsal çerçevede
ilişkiler, Kazakistan’daki Rus nüfusu, nükleer silahlar, Baykonur Uzay üssü,
ekonomik ilişkiler, enerji kaynakları ve boru hatları güzergâhları gibi
başlıklar etrafında şekillenmiştir.389
Vladimir Putin’in Rusya Devlet Başkanı seçilmesinden sonra Rusya’nın
Orta Asya’ya yönelik politikasında ortak güvenlik ve ticaret alanlarının
oluşturulması, bölgeye Batı müdahalesini engelleme, radikal İslamcılarla
mücadele konuları ağırlık basmış ve Rusya bölgedeki etkinliğini arttırmıştır.
Bölgede, Avrupa Birliği benzeri bir ekonomik işbirliği sağlamak için
kurulan Avrasya Ekonomik Birliği’ne Rusya ve Kazakistan üyedir. Fakat
birlik içindeki ağırlığı elinde tutan Rusya bu vasıtayla bölgedeki kontrolü
elinde tutmak istemektedir. 7 Ekim 2002’de Rusya Liderliğinde güvenlik
amacıyla BDT üyesi ülkelerin katıldığı Kolektif Güvenlik Antlaşması
Örgütü kurulmuştur. Rusya’nın KGAÖ, BDT ve Avrupa Ekonomik
Birliği’nde çıkarları doğrultusunda aktif rol oynayacağı ön görülebilir.
Kazakistan’da yaşayan etnik Rusların durumu, bölgeye yönelik ABD ve
Farida Eleuken, “Türkiye Kazakistan Arasındaki Ekonomik ve Eğitim
İlişkileri”, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.
4, S. 2, 2020, s. 298, 301.
387 İlyas Kamalov, Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 20. Yılında Rusya’nın Orta
Asya Politikaları, Tasarım Baskı, Ankara 2011, s. 25.
388 Diyarbakırlıoğlu, age, s. 101.
389 Sinan Oğan, “Demografinin Gölgesi Alında Rusya-Kazakistan İlişkileri”,
Avrasya Dosyası Kazakistan-Kırgızistan Özel, Kış 2001-2002, C. 7, S. 4, 2002, s. 131.
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Çin yatırımları, Rusya’nın Kuzey Kazakistan ile ilgili hak iddiaları gibi bazı
meseleler, iki ülke ilişkilerinde yer yer sorunlara neden olmaktadır. İki ülke
ilişkileri 2020 yılı sonunda Rusya Parlamentosu’nun alt meclisi olan Devlet
Duması üyelerinden Vyaçeslav Nikonov ve Yevgeny Fyorodov’un
Kazakistan’ın mevcut topraklarının Rusların Kazakistan’a bir hediyesi
olduğunu ve Kazakistan’ın mevcut topraklarını Rusya ve Sovyetler’den
kiralayarak edindiğini” söylemeleri üzerine gerilmiştir. Bu kriz devam
ederken Moskova’daki Kazakistan Büyükelçiliği önüne Rus Patriot üyeleri
tarafından “Kuzey Kazakistan Rusya Toprağıdır” yazılı pankart asılmıştır.
Bunun üzerine Kazakistan Rusya’ya nota vermiştir. Rusya’nın Nur Sultan
Büyükelçisi Aleksey Borodavkin konuyla ilgili değerlendirmesinde iki ülke
arasında toprak iddiasının olmadığını söylese de Rusya’nın Kuzey
Kazakistan’daki hak iddialarının yer yer Rusya ve Kazakistan gündeminde
yer almaya devam edeceği tahmin olunabilir.390 Rusya’nın bu iddialarına
Kazak vatandaşları eylemleriyle tepki göstermişlerdir.
Nursultan
Nazarbayev 15 Aralık Bağımsızlık Günü’nde yaptığı konuşmasında; "Biz
pat diye gökten düşmedik. Bizim büyük bir tarihimiz var. Bizim tarihimiz, Sakaları
bir yana bırakalım, Hunlar ile birlikte başlar, 2500 yıl önce. Ondan önceki
atalarımız kadim Türklerdir. Biz onların torunlarıyız. Kadim Türkler, Altay ile
Karadeniz arasındaki topraklara sahip olan halktır. Atilla bizim Kıpçak, Batı’ya
giden biz o bahadır atanın torunlarıyız hepimiz.” diyerek açıklamalara karşılık
vermiştir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise 5 Ocak
2021’de kaleme aldığı “Bağımsızlık Her Şeyden Değerlidir” makalesinde;
“Atalarımızdan miras kalan kutsal topraklarımız, en önemli servetimizdir. Bu geniş
toprakları Kazaklara hiç kimse hediye etmedi. Bugünkü tarihimiz 1991 veya 1936
ile ölçülemez. Halkımız burada Kazak Hanlığı döneminde ve daha önce Altın Orda,
Türk Kağanlığı, Hunlar ve Sakalar döneminde yaşamış ve gelişmiştir. Kısacası, ulusal
tarihimizin derin kökleri antik çağa kadar uzanmaktadır. İkili anlaşmalarla
oluşturulmuş, uluslararası kabul görmüş bir sınırlarımız var. Artık kimse onunla
ilgili tartışamaz.” diyerek tepki göstermiştir. Rusya’nın bu tutumunun
Kazakistan’da ulus bilincini kuvvetlendirme yönünde önemli bir etkisi
olmuştur.
7.4 Kazakistan ve Çin İlişkileri
Kazakistan’ın Çin ile ilk ilişkileri SSCB dönemine dayanır. 1993’te
Cumhurbaşkanı Nazarbayev Çin’e ilk resmi ziyaretini yapmış, 1994’te iki
ülke arasındaki sınırı belirleyen sözleşme imzalanmıştır. 1996 yılında
bölgesel güvenlik ve barışı sağlamak adına kurulan Çin ve Kazakistan’ın
üyesi olduğu Shangay İşbirliği Örgütü, günümüzde askeri, ekonomik ve
siyasi açıdan mühim bir konuma gelmiştir. Çin, bölgedeki istikrarı ve
menfaatleri adına Kazakistan ile ilişkilerine büyük önem vermektedir.
Çin’in artan ekonomik gücü, Asya ülkelerine yaptığı yatırımlara da yansımış
ve Çin 2005-2019 seneleri arasında Asya bölgesine 570 milyar dolarlık
Rusya'nın Nur Sultan Büyükelçisi: "Rusya-Kazakistan Gündeminde Toprak
İddiası Gibi Bir Konu Yok", https://www.sondakika.com/amp/haber-sondakika-rusya-nin-nur-sultan-buyukelçisi-rusya-kazakistan-13920875/ , 27. 04,
2021, sa: 14: 04.
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yatırım yaparak nüfuzunu arttırmıştır. Bu durum Orta Asya’yı ve bittabi
Kazakistan’ı, Çin ve Rusya’nın rekabet alanı haline getirmiştir. 2002 yılında
Kazakistan ve Çin arasında yatırım ve ticaret konularında çeşitli anlaşmalar
imzalamışlardır.
Çin Kazakistan’dan en fazla mal ithal eden ülke, Kazakistan’a da en fazla
mal ihraç eden ikinci ülkedir. Özellikle Çin, ekonomisine paralel büyüyen
enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına Orta Asya ülkeleri ve bilhassa
Kazakistan ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflemekte ve bölgede özellikle
enerji ve altyapı sektörlerine yatırım yapmaktadır. Çin, Yeni İpek Yolu diye
adlandırılan enerji projesi ile Orta Asya’dan Çin’e enerji aktarımını
kolaylaştırmayı hedeflerken, Kazakistan ise Çin’le geliştirilen bu sıkı
ekonomik projelerle ile ticarette ve kaynakların dışa ulaşımında Rusya’ya
bağımlılığını azaltmaktadır.391 Çin ve Kazakistan arasında sınırı aşan su
kaynaklarının kullanımı, Kazakistan-Çin sınırı, Kazakistan ve Çin nükleer
silah poligonları ve Çin’in Doğu Türkistan’daki Türklere yönelik tutumu
iki devlet arasında problemlere neden olmaktadır.392
7.5 Kazakistan ve ABD İlişkileri
ABD’nin Orta Asya’ya önem vermeye başlaması Rusya’nın “Yakın Çevre
Doktrini” ile bölgede etkinliğini arttırmaya başlaması, Avrupa Birliği’nin
“Avrupa-Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru" ve “Avrupa'ya Devletlerarası
Petrol ve Gaz Taşıma” projelerini yaratması ve Çin’in bölgeye nüfuzunun
artması gibi nedenlerle olmuştur. ABD, Orta Asya’da demokrasi
dayatması/ihracı ve ekonomik liberalleşme politikaları uygulayarak, bölge
toplumunu kendi siyasi düşüncelerine açık hale getirmeye çabalamıştır.393
ABD, Orta Asya enerji kaynakları üzerindeki Rus kontrolünü zayıflatıp,
bölgedeki bağımsız cumhuriyetlerle iyi ilişkiler kurarak enerji kaynakları
üzerinde daha fazla söz sahibi olmayı hedeflemektedir.394
Kazakistan ABD’nin Orta Asya’da bağımsızlığını tanıdığı ilk ülke olmuş ve
akabinde ABD’de Kazakistan’da büyükelçilik açarak ilişkilerini arttırmıştır.
ABD ve Kazakistan ilişkileri ağırlıklı olarak nükleer meselelerde seyretmiş
ve nükleer silahların etkisiz hale getirilmesi için çeşitli anlaşmalar
imzalanmıştır. 1994’te Kazakistan’da “Safir Operasyonu” kapsamında
bulunan saf uranyum 90 milyon dolara ABD’ye satılmıştır. 1995’te Nükleer
Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’nı imzalayan ülkelerden birisi
olan Kazakistan, ABD ile Nunn-Lugar Tehdit Azaltma İşbirliği Programı
çerçevesinde nükleer silahlardan arınmıştır. 2004’te Kazakistan ve
ABD’nin imzalayan taraflardan olduğu “Ticaret ve Yatırım Çerçeve
İsa Burak Gonca-Esme Özdaşlı, “Kazakistan’ın Dış Politika Önceliklerinin
Şekillenmesinde Bir Faktör Olarak Çin’in Enerji Talebi”, Avrasya İncelemeleri Dergisi
- Journal of Eurasian Studies (AVİD), V/1, 2016, s. 149.
392 Mustanov, age, s. 79-86.
393 Ainur Nogayeva, “ABD, Rusya ve Çin’in Nüfus Mücadelesinde Orta Asya:
Araçlar ve Süreçler”, BİLİG, S. 62, 2012, s. 189.
394 Çağrı Erhan, “ABD’nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül’ün Etkileri”,
Uluslararası İlişkiler Akademik Dergisi, C. 1, S. 3 (Güz 2004), 2004, s. 134
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Anlaşması”, 2012’de “Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması”
gibi ikili anlaşmalar sonrasında geliştirilen “Stratejik Ortaklık Diyaloğu”
programıyla, iki ülke bölgesel ve ikili konularda işbirliği yapmayı
öngörmüştür. Kazakistan 2015 senesinde Dünya Ticaret Örgütü’ne üye
olmuştur.395 Kazakistan ayrıca Birleşmiş Milletler ve Avrupa-Atlantik
İşbirliği Konseyi üyesidir. 2021 itibariyle Kazakistan, Özbekistan ve ABD
arasında bölgesel ticari ve ekonomik iş birliği kapsamında, bölge
ülkelerinin de katılımının beklendiği “Orta Asya Yatırım Ortaklığı”
kurulduğu açıklanmış ve ABD tarafından bu ortaklığın bütçesine 1 milyar
dolar katkı sağlanmıştır.396
Kazakistan’ın kuruluştan itibaren uyguladığı çok yönlü politika çizgisiyle
bölgesel ve uluslararası arenada başarılı bir diplomasi kurduğu
görülmektedir. Bölge çalışmalarının merkezi olan ve Orta Asya
Cumhuriyetleri içinde lider pozisyonuna yükselen Kazakistan’ın küresel
siyasetteki konumunu daha da arttıracağı tahmin edilmektedir.
Genel Değerlendirme ve Sonuç
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan
Kazakistan, önemli jeopolitik konumu ve zengin yer altı kaynakları,
büyüyen ekonomisi, uyguladığı aktif ve çok yönlü politikalar, bünyesinde
bulunan 140 etnik grup ve farklı inançlara karşı kapsayıcı ve hoşgörü
gösteren laik devlet anlayışı gibi nedenlerle hem bölgede hem de küresel
ilişkilerinde ağırlığı artan bir devlettir. Komşularıyla iyi iletişimi ve
aralarında ciddi bir husumetinin olmaması, bölgesel güvenlik ve istikrarı
sağlama gayreti ve mevcut koşulları iyileştirmeye yönelik girişimleri ile Orta
Asya’da önemli bir bölgesel aktör haline gelmiştir. Jeopolitik konumu,
sosyo-kültürel ve iktisadi önemi ile Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir
köprü vazifesi gören, Doğu ve Batı’nın kesişim noktasında yer alan
Kazakistan’ın bölgesel bütünleşme, kalkınma ve işbirliği hedefleri için de
etkin rol oynayacak potansiyeli vardır. Kazakistan’ın bölgesel liderlik
iddiası, bağımsızlıktan sonraki süreçte ve özellikle 2000’li yıllardan sonra
bizzat N. Nazarbayev tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Orta Asya’nın
denizlere çıkışının olmaması, bölgesel güvenlik sorunları, terörizm, dünya
ekonomisinin ağırlığının Orta Asya’ya kayması ile ABD, Rusya ve Çin gibi
küresel güçlerin Orta Asya’nın petrol ve doğalgaz kaynakları üzerindeki
kontrollerini arttırmak adına bölgede girdikleri nüfuz mücadelesi gibi
konular, Orta Asya’da bütünleşmenin zorunlu olduğunu gözler önüne
sermektedir. Orta Asya ülkelerinin küresel entegrasyonunda hiç şüphesiz
Avrasya diplomasisinin kalbi olan Kazakistan’a düşen görev ve bölge
geleceği adına Kazakistan’ın bölgesel liderliğinden duyulan umutlar
fazladır diyebiliriz.

Gürler, age, s. 140-143.
“Kazakistan Özbekistan ve ABD Arasında Yatırım Ortaklığı Kuruldu”,
https://orasam.manas.edu.kg/index.php/tr/kazzakistan/3967-kazakistanozbekistan-ve-abd-arasinda-yatirim-ortakliği-kuruldu , 27. 04. 2021, sa. 15: 39.
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Kazakistan dış politikasının temel ilkelerini çok yönlülük ve denge siyaseti
oluşturmaktadır. Kazakistan, bağımsızlığından itibaren gerçekleştirdiği
ekonomik dönüşüm, küresel güçler arasında kurduğu denge siyaseti, akılcı
politika açılımları, uluslararası camiayla entegrasyon girişimleri, bu
bağlamda içinde yer aldığı uluslararası örgütlerde üstlendiği roller sayesinde
dünyanın dikkatini çekmeye başlamıştır. Küresel aktörler arasında mühim
bir konuma gelmek
Kazakistan’ın dış politikadaki hedefleri arasındadır. Kurduğu bu ilişkiler ve
zengin yer altı kaynakları Kazakistan’ı diğer Orta Asya ülkelerine kıyasla en
fazla yabancı yatırımı çeken ülke yapmıştır. Kazakistan’ın bağımsızlıktan
sonra dünya siyasetindeki konumunu güçlendiren en büyük faktör,
Kazakistan’ın SSCB döneminden kalan nükleer silahlardan arınması ve
kitle imha silahlarının kullanımını önlemeye yönelik faaliyetleridir.
Kazakistan’ın dünya siyasetinin yükselen gücü haline gelmesinde, hiç
şüphesiz 28 yıl ülkeyi yöneten Nursultan Nazarbayev’in lider kişiliği etkili
olmuştur. Nazarbayev’in sosyal ve ekonomik istikrarı, bölgesel barış,
güven ve işbirliğinin teminini ve uluslararası arenada etkin ve saygın bir
konum elde etmeyi önemseyen dış politika çizgisi, Kazakistan’ın yeni
Cumhurbaşkanı olan Kasım Cömert Tokayev tarafından da devam
ettirilmektedir. Tokayev, 5 Ocak 2021’de kaleme aldığı “Bağımsızlık Her
Şeyden Değerlidir” makalesinde Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. Yılında,
devletin geldiği noktaya vurgu yaparak gelecek on yılın hedefinin güçlü bir
devlet ve olgun bir ulus inşası olduğunu ilan etmiştir. Kazakistan için köklü
tarihin, millî değerlerin ve bağımsızlığın önemine değinen Tokayev, bunları
zedeleyecek her türlü girişime karşı koyacaklarını bildirmiştir.
Bu başarıların yanında Kazakistan’da sosyal ve ekonomik problemler,
işsizlik, terör aracılığıyla dini ve etnik aşırılık ve çatışmalar, toplu göçler,
çevresel sorunlar, bölgesel güvenlik problemi, silah ticareti, rüşvet ve
yolsuzluk gibi sorunlar yaşanmaktadır. Gelir dengesindeki adaletin tesis
edilememesi toplumun bir kısmının fakirleşmesine neden olmuştur.
Kazakistan ekonomisinin çoğunlukla hammadde üretimine dayanması ve
sanayi üretiminde umulan seviyeye gelinmemiş olması ve ekonomide
ithalatın ağırlıklı yeri, ülke ekonomisindeki problemlerdendir. Ülkede
mevcut olan güçlü başkanlık modeli, zayıf parlamento sistemi, iktidarın
konumunu güçlendirirken, farklı siyasi partilerin özgür hareket alanını
kısıtlamakta ve iktidara gelmesini engellemektedir. AGİT raporlarında da
belirtildiği üzere Kazakistan’daki seçimlerin demokrasi standartlarının çok
altında kalması ve muhalefete yönelik baskılar ülkede zaman zaman
protestolara neden olmaktadır. Bu iç sorunlarla mücadele etme noktasında
çaba sarf eden Kazakistan’ın göstereceği azim ve istikrar, mevcut
problemlerin gelecekteki akıbetini belirleyecektir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI İLE
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ANAYASASI
ÜZERİNDE ANAYASA DEĞİŞİKLİK USULLERİ
HAKKINDA BİR KARŞILAŞTIRMA
Ahmet Can ÇİFTÇİ
Öz
Hayat sürekli değişen bir olgudur. Zaman içerisinde ihtiyaçlar, istekler
değişmekte ve insanlık buna uyum sağlamaya çalışmaktadır. Hal böyle
olunca insanların birbiriyle ve devlet ile olan ilişkileri de her gün farklı bir
boyut kazanmaktadır. Farklılaşan bu boyutlar neticesinde önceden
belirlenmiş iş ve işlemler söz konusu bu boyutlara cevap veremediği için
yetersiz, atıl kalmaktadır. Kurallar da bu farklılaşmaktan nasibini
almaktadır. Bu atıl kalmayı engellemek için kuralların revizesi
gerekmektedir.
Bu çalışma Bağımsız iki Türk devletinin mevcut Anayasal düzenlemeleri
içerisinde bu revizeye anayasal değişiklik derecesinde nasıl ayak uydurmaya
çalıştıkları, bu değişikliklerin nasıl yapıldığı, sonuçta hangisinin daha
demokratik usuller öngörebildiği, hangisinin daha işlevsel niteliklere sahip
olduğunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Belirtmek gerekir ki karşılaştırma eşit niteliklere haiz olan kurumlar yahut
taraflar arasında yapılır. Birbirinden iki farklı kavramı karşılaştırmak
mümkün değildir. Çalışmanın temelini oluşturan bu karşılaştırmada,
karşılaştırmaya esas olan iki devlet de bağımsız, kendi kanunlarını kendisi
yapmaya ehil iki devlet niteliğindedir. Yani karşılaştırmaya uygundur.
Yapılan araştırma sonucunda hangi devlet anayasasının, anayasa değiştirme
usulleri içerisinde daha demokratik usuller öngördüğü belirlenmiş bunun
yanında daha da demokratik olması için kanaatimize yer verilmiştir.
Çalışmanın devamında da anlaşılacağı üzere iki anayasa metni de birbirine
benzer metinlerdir. Özellikle Anayasaların değiştirilemez maddeleri bu
benzerliğin basit bir benzerlik olmadığını iki devlet içerisinde de
değiştirilemeyeceği kesin kurala bağlanan, kutsal sayılabilecek kavramların
neler olduğunu göstermektedir. Hal böyle olunca iki devlet için de aynı
kavramların üstün niteliklere sahip olması bu devletlerin ihtiyaçlarının ve
isteklerinin aynı olduğunu göstermektedir. Bu sebeple değişen dünya
düzenine ayak uydururken ortak ihtiyaca ve isteğe sahip aynı soydan gelen
iki devletin, bu değişime ve ihtiyaçlara aralarındaki benzerlik sebebiyle
ortak hareket edebileceği kanısına varılmıştır.
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Anahtar kelimeler: Anayasa, Anayasa Değişikliği, Referandum, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası
Giriş
Hukuk kuralları toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan
ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle yani maddi yaptırımla
desteklenmiş sosyal kurallardır.397
Müspet Hukuk (Pozitif Hukuk- Yürürlükte olan hukuk), bir ülkede belli
bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız kuralların tümüne birden
verilen isimdir.398
Söz konusu bu kurallar kanun koyucular tarafından belirli bir dönemde
yapılan yahut toplumun hayat şartları neticesinde zamanla kendiliğinden
ortaya çıkan (örf adet hukuku gibi) kurallar bütünüdür. Çalışmamızın
amacı doğrultusunda bundan sonra yapılan açıklamalar az önce ifade
ettiğimiz gibi kanun koyucular tarafından ortaya çıkarılan ‘mevzu hukuk’
olarak da adlandırılabilecek olan yazılı hukuk kuralları üzerinden olacaktır.
Bu kurallar somut metinler haline getirildikten sonra uygulanması yargı
erkine bırakılır. Toplum içerisinde doğan uyuşmazlıklara bu kuralların
uygulanacağı aslında önceden belirlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir.
Toplum içerisinde doğabilecek olan uyuşmazlıklara önceden belirlenerek
uygulanan hukuk kuralları toplumun ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde
karşılayamayacaktır. Aksi yönde bir görüş, yani Toplum içerisinde
uygulanacak kuralların önceden eksiksiz bir şekilde çıkabilecek her
uyuşmazlığı karşılayacak nitelikte düzenlenebileceği inancı kanaatimizce
mümkün görünmemektedir.
Toplum her an, her dakika değişim içindedir. Bu değişim neticesinde 10 yıl
önce yazılı hale getirilen bir kanun metni doğal olarak 10 yıl sonraki
toplumun ihtiyaçlarına layıkıyla cevap veremeyecektir. İşte bu durum
hukuk kurallarının güncel hayata ve topluma sürekli olarak uyarlanması
gerektiği ve ona ayak uydurması gerektiği sonucunu doğurur. Yani hukuk
kuralları belirli aralıklarla revize edilmeli toplumun ihtiyaçlarını
karşılayabilecek niteliğe getirilmelidir.
Devletlerin kendi iç hukuk sistemlerinde bu revizeyi yapmak maksadıyla
mevzu hukukun değişim şekilleri, bu değişim yapılırken uyulması gereken
kurallar da düzenleme altına alınmıştır. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasında kanunları teklif etmeye milletvekillerinin yetkili olduğu
hüküm altına alınmıştır.399
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Hal böyleyken mevzu hukuk içerisinde yer alan anayasalarında zaman
içerisinde bazı değişimler geçirmesi çok olağandır. Maddi anlamda anayasa
tanımına göre; devletin temel organlarının kuruluş ve işleyişini ve keza devlet
karşısında vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen bir kanundur.400
Yapılan tanımdan da anlaşılacağı üzere anayasalar devletin temel
organlarını ve işleyişini düzenlemenin yanında bireyin bizzat somut
yaşamına doğrudan etki edebilecek düzenlemelere de sahiptir. Dolayısıyla
toplumun doğrudan gündelik yaşayışına dair düzenlemeleri de
bulundurabilen Anayasaların da toplumun değişimine ayak uydurması
gerekmektedir. Bu ve çoğaltılabilecek diğer sebepler dolayısıyla Anayasalar
da zaman içinde toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyebilecek bir hale
gelebilecek ve değiştirilme zorunluluğu ortaya çıkacaktır.
Bu noktada karşımıza iki kavram çıkmaktadır. İlki anayasaların da diğer
kanunların tabi olduğu değiştirilme usullerine uygun olarak
değiştirilebilecek nitelikte olan anayasalar yani ‘’yumuşak ‘’ anayasalardır.
Yumuşak anayasa; anayasa bu kriterde hiçbir özel statüye tâbi kılınmaksızın bütün
kanunlar aynı hukuki değeri haizdir ve değiştirilmesi esnasında önceden belirlenmiş
hiyerarşik yapılanma söz konusu değildir.401 ve anayasaların değiştirilme usulleri
diğer kanunların değiştirilme usullerinden farklı olarak daha sıkı ve zor
şartlara bağlanmış anayasalar yani “katı anayasalardır” “katı anayasalar için
şekli anayasa nitelendirmesi esastır. Zira bu anayasalar normlar hiyerarşisi üzerine
inşa edilmiş olup, anayasanın değiştirilmesi normal kanunların değiştirilmesindeki
usullerden farklıdır. Anayasanın ya Parlamentonun dışında oluşturulan bir organ ya
da Parlamento tarafından hazırlanması halinde de, Parlamento anayasayı normal
kanunların yapılması ve değiştirilmesindeki usul ve esaslardan farklı bir yöntem
kullanılarak değiştirilebilir.”402
Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti devleti Anayasası ile Azerbaycan
Cumhuriyeti anayasası dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
175. maddesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının 152, 153, 154 ve
155. maddesinde düzenlenen Anayasa değiştirilme usulleri üzerinde
durulacak, sonuçta hangisinin daha demokratik usuller öngörebildiğine
dair ve bunun haricinde bazı değerlendirmeler yapılacaktır.
Her iki Anayasa birlikte incelendiğinde anayasaların değiştirilme usulleri
arasındaki benzerlik ve farkların daha net görülmesi amacıyla yapılacak
olan inceleme 5 farklı başlıkta toplanmıştır. Bunlar sırasıyla
1)Türk hukukunda Anayasa değiştirme teklifi nasıl yapılır? - Azerbaycan
Cumhuriyetinde teklif edilme usulü nasıldır?
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2) Her iki devlet Anayasasında Anayasa değişikliğinin Kabul edilme
usulleri nedir?
3)Her iki devlet açısından Anayasa değişiklikleri hakkında anayasa
mahkemesinin aykırılık inceleme aşaması hangi sınırdadır?
4)Her iki devlet anayasasında da değiştirilemez maddelere nelerdir?
5) Değerlendirme ve sonuç Şeklinde olacaktır
Yukarıda belirtmiş olduğumuz sisteme geçmeden önce belirtmemiz
gerekir ki Azerbaycan Anayasasında değişiklik usulleri daha sistematik bir
şekilde hüküm altına alınmıştır. Anayasa metni incelendiğinde 152 ve 155
arası maddelerde ayrı ayrı maddi ve şekli kuralların belirlenmesi
Anayasanın daha anlaşılır kılmasını sağlamaktadır. Buna karşılık Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasında 175. madde de düzenlenen Anayasa değişikliği
tek bir madde altında birden fazla fıkraya bölünerek kaleme alınmış ayrıca
Anayasa değişikliklerinin Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi
Anayasa Mahkemesinin Görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesinde
düzenlenmiş olmasından kaynaklı olarak daha dağınık bir sistem içerisinde
olduğu söylenebilir. Ayrıca yürürlükteki anayasaların geçirdiği değişimler
şu şekildedir;
1982 de kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 19 defa değişikliğe uğramıştır.
Bunların içerisinde 7 Kasım 1982, 6 Eylül 1987, 25 Eylül 1988, 21 Ekim 2007,
12 Eylül 2010 ve 16 Nisan 2017 Anayasa değişiklikleri Referandum usulünde
gerçekleşmiştir.403
Azerbaycan Anayasası ise 1995 Anayasasında yürürlüğe girdiği tarihten
günümüze kadar üç önemli değişiklik gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklikten ilki 2002
yılında, ikincisi 2009 yılında, sonuncusu ise 2016 yılında yapılmıştır. Bugüne
kadarki anayasa değişikliklerinin hepsinde halkoylamasına başvurulmuştur. 404
1. Değişiklik Teklif Usulleri
A) Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Anayasa Değişikliği Teklif
Edilme Usulü
I. Anayasanın Değiştirilmesi, Seçimlere Ve Halkoylamasına
Katılma: Madde 175 – (Değişik: 17/5/1987-3361/3 Md.)120
Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte
biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler
Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme t eklifinin kabulü Meclisin üye
tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

Ahmet Nohutçu, Adli Hakimlik, Anayasa Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara
2020, s. 41.
404 Azar Abbasov, Azerbaycan’da Anayasal Gelişim, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul 2017, s. 143.
403

174

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu
maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki
hükümlere tabidir.405
Görüldüğü üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasanı değiştirme teklifi ancak
TBMM üye tam sayısının en az üçte biri tarafından ve bu teklifin yazıyla
olması şartıyla mümkündür. 2017 anayasa değişikliği sonrası Mevcut
milletvekili sayısı 600 olduğu için söz konusu üçte bir çoğunluk sayısı 200
milletvekiline karşılık gelmektedir. Bu teklif yeter sayısının, anayasayı değiştirme
sürecinin başlangıcında aranması gereken bir yeter sayı olarak kabul etmek daha doğru
olur.406
Anayasa değişiklik teklifini düzenleyen ilgili madde dikkate alındığında
görüleceği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası katı bir anayasadır.
Anayasa değişikliği dışında yeni bir kanun yahut kanun değişikliği teklifi
herhangi bir özel çoğunluk aranmaksızın bir milletvekili ile mümkünken
anayasa değişiklik teklifi en az meclisin üçte bir milletvekilinin yazılı şekilde
teklif etmesi ile şekil şartını yerine getirecektir.
Kanunlardan farklı olarak anayasa değişikliğinin iki defa görüşülmesi
gerekmektedir. Anayasa koyucu anayasa değişikliğinin önemine binaen
yapılacak olan değişikliklerin en az iki defa görüşülmesi gerektiğini hüküm
altına almaktadır. Bu görüşmeler arasında en az 48 saat olmalıdır. 407 Yani
01/01/2021 tarihinde üçte bir milletvekili ile yazılı olarak yapılan anayasa
değişiklik teklifinin genel kurulda görüşüldükten sonra ilgili anayasa
değişikliği ikinci kez görüşülmeli ve bu görüşme en erken 03/01/2021
tarihinde olmalıdır.
B) Azerbaycan Cumhuriyeti AnayasasıMetninde Değişiklik Teklif
Edilmesi Usulü

Madde153
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası
Metninde Değişiklik Teklif Edilmesi Usulü
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa metninde değişiklik yapılmasını Azerbaycan
Cumhuriyeti Milli Meclisi veya Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı teklif
ederse, önerilen değişiklikler ile ilgili önceden Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa
Mahkemesinin reyi alınır.408
Görüldüğü üzere Azerbaycan anayasasının XI. FASIL AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ ANAYASASINDADEĞİŞİKLİKLER Bölümünde
Türkiye
Cumhuriyeti
Anayasası
madde
175
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hüküm altına alınan anayasa değişiklik usulü yalnızca Azerbaycan
Cumhuriyeti Millî Meclisinin ve Cumhurbaşkanının teklifi üzerine
yapılacak değişiklikleri düzenlenmiş, bunun yanı sıra teklif yeter sayısı,
görüşme usulü bu bölümde düzenlenmemiştir.
Bu durumun çözümünün XII. bölüm olan anayasa değişikliklerine ilaveler
bölümü ile bir bütün halinde uygulanabileceği kanaatindeyiz.409 Yani
ilaveler noktasında öngörülen usuller değişiklik noktasında da
uygulanacaktır diyebiliriz. Bununla birlikte çalışma kapsamında
değerlendirmemiz gereken kural Azerbaycan Anayasasının 153.
maddesidir. Açıklamalarımız bu madde ile sınırlı şekilde kaleme alınmıştır.
Madde de hüküm altına alındığı üzere yapılacak olan değişiklik teklifinden
önce Anayasa mahkemesinin reyini alma şartı getirmiştir.
“Anayasa Mahkemesinin görüşü tavsiye karakteri taşımaktadır. Bu
hüküm,“Anayasa Mahkemesi hakkında” 21 Ekim 1997 tarihli Azerbaycan
Cumhuriyeti Kanununun 74. maddesinde açıklanmıştır. Bu maddeye göre,
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi veya Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet
Başkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası metninde değişiklik yapılması için
teklifte bulunduğunda bu mesele Anayasa Mahkemesine intikal ettiği günden itibaren
7 gün içinde Anayasa Mahkemesinin toplantısına götürülmelidir. Anayasa
Mahkemesi teklif olunan değişikliklerin Anayasanın prensiplerine uygun olup
olmadığı hakkında gerekçeli görüşünü bildirmelidir.”410
Anayasa mahkemeleri kuruluş ve amaçları itibariyle yürürlükte olan ve
uygulanan hukuk kurallarının o devletin anayasasına uygun olup
olmadığını incelemektir. Şeklî anlamda anayasa ise normlar hiyerarşisinde en üst
basamakta yer alan ve kanunlardan daha zor değiştirilebilen bir kanun olarak
tanımlanmaktadır.411. Şekli anlamda anayasa kanunların üzerindedir.
Normlar hiyerarşisine göre alt norm üst norma uygun olmak zorundadır.
Bu denetimi yapacak olan kurum ise Anayasa Mahkemesidir. Hal
böyleyken anayasa değişiklik teklifi öncesinde tavsiye niteliğinde Anayasa
Mahkemesi görüşünü ve oyunu almak, gerek değişikliğin tamamen siyasi
bir boyuttan ayrılarak hukuk temellerine dayandırılmasını ve uygulanan
hukukun sağlamlaştırılmasını sağlayacaktır. Böylelikle anayasanın teminatı
olan Anayasa mahkemesi gördüğü bir usulsüzlüğü doğrudan oyunda
belirtebilecek yahut sırf siyasi içerikler ile bezenmiş değişiklik teklifini göz
önüne çıkararak, yaptırımı olmasa dahi kamuoyunda doğru yönlendirmeyi
yapabilecektir. Ayrıca Eğer Azerbaycan Anayasası metnine değişikliklerle ilgili
referandum geçirilecekse, Anayasa Mahkemesinin bu değişiklikle ilgili görüşünün özeti
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oy verme pusulasına mutlaka dâhil edilecektir.412. Anayasa değişikliği gibi
vatandaşın kişisel yaşamına doğrudan etki edebilecek hukuki bir işlemin oy
verme sırasında bizzat Anayasanın teminatı olan Anayasa Mahkemesi
görüşünü olarak oy kullanması hukuk devleti içerisinde oldukça
demokratik bir usul olduğu dikkate alınmalıdır.
Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında değişiklik teklif usulünde
belirttiğimiz katı anayasa değerlendirmesi Azerbaycan Anayasası içinde
geçerlidir. “Anayasa metninde değişiklik sadece referandum yoluyla
yapılabilir.”413 Buna karşılık;
Madde 93. Azerbaycan Millî Meclisi'nin İşlemleri
I.Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi kendi yetkisine giren konularda anayasal
kanun, kanun ve karar çıkarabilir.
II.Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi'nde anayasal kanunlar, kanunlar ve
kararlar bu Anayasada öngörülen yöntemle kabul edilir.414
Anayasa değişikliği dışında kanun değişikliklerinde zorunlu referandum
olmaması anayasa değişikliğini diğer kanunlardan ayırmaktadır. Bu hususta
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının katı bir anayasa olması sonucu
doğurmaktadır.
2. Kabul Edilme Usulleri
A) Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Anayasa Değişikliği Kabul
Edilme Usulü
Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen
Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı
bu Kanunu halkoyuna sunabilir.
Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen
Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade
edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanır.
Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki
çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen
maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına
sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmî Gazetede
yayımlanır.
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Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi
için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması
gerekir.415
Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasa değişikliğinin kabulü için en az
beşte üç kabul oyu gerekmektedir. (Bu rakam güncel TBMM Milletvekili
sayısında 360 Milletvekiline karşılık gelmektedir.) Meclisin karar yetersayısı
ile cumhurbaşkanının önüne gönderdiği anayasa değişiklik teklifi hakkında
cumhurbaşkanının, karar yeter sayısı ne olursa olsun bu anayasa değişiklik
teklifini meclise bir defa ile sınırlı olmak üzere geri gönderme imkânı
vardır. Fakat bu imkân yalnızca cumhurbaşkanı tarafından meclise
gönderilen anayasanın hiçbir değişikliğe uğramadan tekrardan
cumhurbaşkanına gönderilmesi halinde cumhurbaşkanın aynı anayasa
değişiklik teklifini meclise ikinci defa gönderememesini ifade eder. Aksi
halde cumhurbaşkanı tarafından meclise gönderilen anayasa değişiklik
teklifinin değiştirilerek cumhurbaşkanına gönderilmesi durumunda,
cumhurbaşkanı mevcut teklifi ilk tekliften farklı olduğu için tekrara meclise
göndermesi mümkündür.
Madde düzenlemesi içerisinde ihtiyari referandum ve zorunlu referandum
uygulaması da mevcuttur. Buna göre meclisten beşte üçü ile üçte ikisi
arasında kabul edilen bir anayasa değişiklik teklifi (Mevcut meclis
milletvekili sayısı esas alındığında bu oran 360 milletvekili ile 400
milletvekili arası bir sayıya denk gelmektedir) cumhurbaşkanı tarafından
meclise geri gönderilmemişse halkoyuna sunulmak zorundadır. Bu durum
zorunlu referandum halidir.
Zorunlu referandum dışında ihtiyari referandum da ise cumhurbaşkanın
önüne üçte iki veya fazla sayıda milletvekili kabul oyuyla gelen bir anayasa
değişiklik teklifinde (400 milletvekili kabul oyu ve üzeri) cumhurbaşkanı
ilgili karar yeter sayısına sahip teklifi meclise geri göndermediği sürece
isterse halkoyuna sunabilir isterse de Resmi Gazete de yayımlayarak
anayasa değişiklik teklifinin yürürlüğe girmesini yani anayasanın
değiştirilmesini sağlayabilir.
B) Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası Kabul Edilme Usulü

Madde152
Azerbaycan CumhuriyetiAnayasasında
Edilme Usulü

Değişikliklerin

Kabul

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası metninde değişiklikler, yalnız referandum yoluyla
yapılabilir.416

415Türkiye

Cumhuriyeti
Anayasası,
madde
175,
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
416 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, Madde 152, haz. Ales Aleskerli,
https://www.anayasa.gen.tr/azerbaycan-aleskerli.htm, 03/02/2021 ,15:00
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Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası değişiklik kabul edilme usulünde
ihtiyari referandum ve zorunlu referandum ayrımından bahsettik.
Görüldüğü üzere Azerbaycan Anayasasında böyle bir imkâna yer
verilmemiş, zorunlu olarak referandum yapılacağı öngörülmüştür.
Yarı-doğrudan demokrasi sisteminde egemenliğin kullanımı esasen halkın seçtiği
temsilcilere verilmiştir. Ancak bazı durumlarda, referandum gibi araçlarla seçmenler
de egemenliğin kullanılmasına doğrudan doğruya katılırlar.417
Azerbaycan Anayasası değişiklik kabul hususunda yarı doğrudan
demokrasi araçlarından birisi olan referandumun tam manasıyla
kullanıldığı söylenebilir. Bu husus aslında demokratik usullerle yönetilen
bir devlette, o devletin vatandaşlarının yönetimde söz sahibi olması için
oldukça büyük bir fırsattır. En üst norm niteliğinde olan Anayasanın
değiştirilmesinde halk mutlaka söz sahibi olacak, siyasi çıkarlar dışında
bizzat birey kendisi için bu oylamaya katılabilecektir. Bu olumlu tarafın
dışında bütün anayasa değişiklikleri için zorunlu olarak referandum
yapmak sistemi tıkayabileceği ve siyasi mekanizmaların işleyişini oldukça
yavaşlatabileceği de göz ardı edilmemelidir.
3. Anayasa Mahkemelerinin Anayasa Değişikliğini İnceleme Yetkisi
A) Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Anayasa Mahkemesinin
Anayasa Değişikliklerini İnceleme Yetkisi
II. Yüksek mahkemeler A. Anayasa Mahkemesi
3. Görev ve yetkileri
Madde 148 – Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve
esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar.
Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.418
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Anayasa değişiklikleri Anayasa
Mahkemesi tarafından sadece şekil bakımından inceleneceği Anayasa 148.
madde de hüküm altına alınmıştır. Buna göre Anayasa Mahkemesi önüne
gelen bir anayasa değişikliğini, resmi gazetede yayımlanmasından itibaren
10 gün içerisinde değişiklik yapılırken uyulması gereken kurallar
içerisinden;
1) Teklif çoğunluğunu sağlanıp sağlanmadığını
2) Oylama çoğunluğunun sağlanıp sağlanmadığını
3) TBMM Genel Kurulunda 2 defa görüşülürken ilk görüşme ile ikinci
görüşme arasında en az 48 saat olup olmadığını inceleyecektir.

Murat Aktaş, “Demokrasi Kavramına Eleştirel Bir Bakış”, Muş Alparslan
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 3, S. 1, Haziran 2015, s. 92.
418
Türkiye
Cumhuriyeti
Anayasası,
madde
148,
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf 03/02/2021, 15:00
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Bunların dışında Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliğinin esasına ilişkin
olarak başka bir anayasa maddesi ile çelişip çelişmediğini, esas olarak
değişikliğin Anayasanın özüne, sözüne ve ruhuna uygun olup olmadığını
inceleyemeyecektir. Hali hazırda değiştirilmek istenen bir maddenin esasa
ilişkin hükümlerinin incelenmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü yapılmak
istenen o maddenin değiştirilmesi olduğu için esasa dair yapılan her
inceleme anayasaya aykırı bulunacak bu sebepten dolayı da anayasa
değişikliği mümkün olmayacak, anayasanın değiştirilmesine dair hükümler
boşa düşecektir.
B) Azerbaycan Cumhuriyetinde Anayasa Mahkemesinin Anayasa
Değişikliğini İnceleme Yetkisi
Madde154
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Yetkilerinin
Sınırlandırılması
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, referandum yoluyla kabul edilen
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası metninde değişikliklerle ilgili karar alamaz419
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası 154. madde gereği Anayasa
Mahkemesi anayasa değişikliğini şekil ve esas bakımından incelemesi
mümkün değildir. Yukarıda diğer sınıflandırmalarda yaptığımız olumlu
eleştirinin aksine bu durum kanaatimizce olumsuz bir eleştiriyi haklı
kılmaktadır.
Hukuk metnin esası ve şekli iki ayrı kavramdır. Bu kavramlardan metnin
esasını okuma yazma bilen herhangi bir vatandaş tam manasıyla olmasa da
bir kısmını anlayabilir. Fakat şekil yani usul daha teknik bilgiyi ve donanımı
zorunlu kılar. Bu sebepten şekle yani usule ilişkin bir aksaklığın bizzat
vatandaş nezdinde anlaşılması oldukça zordur. Unutulmamalıdır ki usul
esasa mukaddemdir yani usul esastan önce gelir. Hal böyle iken işin ehli
niteliğinde ve bizzat anayasanın teminatı olarak nitelendirebileceğimiz
Anayasa Mahkemesinin, anayasa değişikliğini şekil bakımından incelemesi
ve şekle aykırılık sebebiyle iptal edememesi zamanla bu durumun siyasi
yöneticiler tarafından kullanılmasına, bazı uygulamaların örtbas edilerek
vatandaş için en önemli teminat olan Anayasanın çıkarlar neticesinde
değiştirilmesine ve bu durumun yalnızca ülkede yaşayan hukukçular
tarafından fark edilip fakat karşılığında bir şey yapamamasına neden
olacaktır.
4. Değiştirilemez Maddeler
A) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değiştirilemez Maddeler
IV. Değiştirilemeyecek hükümler

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, Madde 154, haz. Ales Aleskerli,
https://www.anayasa.gen.tr/azerbaycan-aleskerli.htm 03/02/2021, 15:00
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Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu
hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü
maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.420
Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasasının 4. maddesine göre
1)Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu
2)Cumhuriyetin nitelikleri (insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine
bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk Devleti olması
3)Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
Hükümleri hakkında anayasal esaslar çerçevesinde kurulmuş olan iktidarlar
değişiklik yapamayacaktır.
B) Azerbaycan Cumhuriyeti Devletinde Değiştirilemez Maddeler
Madde155
Azerbaycan Cumhuriyeti AnayasasındaDeğişiklikler Teklif Etme
Teşebbüsünün Sınırlandırılması
Bu Anayasanın 1., 2., 6., 7., 8., ve 21’nci maddelerinde değişiklik yapılması
veya iptal edilmesine ilişkin teklifler, III. fasılda öngörülmüş insan ve
vatandaş hak ve özgürlüklerinin iptali veya Azerbaycan Cumhuriyetinin
taraf olduğu uluslararası anlaşmalarda öngörüldüğünden fazla
sınırlandırılmasına ilişkin teklifler referanduma çıkarılamaz.421
1)Azerbaycan Anayasası 155. maddesine göre
2)Hakimiyetin Kaynağı
3)Halkın Egemenliği
4)Hakimiyetin zorla Ele geçirilmesinin Kabul Edilmemesi
5)Azerbaycan Devleti
6)Azerbaycan Devletinin Başı
7)Devlet Dili
8)Temel İnsan ve Vatandaş hak ve özgürlüklerinin iptali veya Azerbaycan
Cumhuriyetinin taraf olduğu Uluslararası anlaşmalarda öngörülenden fazla
sınırlandırılmasına ilişkin teklifler
Referanduma çıkarılamaz.

Türkiye
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Anayasası,
madde
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Yukarıda ikinci bölümde Azerbaycan Anayasasının değiştirilmesinde
mutlak olarak referandum yapılması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu
durumda da referandum yapılamayacağı hüküm altına alınmakla aslında bu
maddelerin değiştirilemeyeceği şeklinde anlamak gereklidir. Bahsedilen 7
maddelik hususlarda anayasası değişikliği yapılamaz.
Her iki anayasanın değiştirilemez maddeleri göz önüne alındığında
görüleceği üzere arada ciddi benzerlikler vardır. Örneğin her iki devlette
de egemenliğin kaynağının halk olduğu farklı cümlelerle dile getirilmiştir,
her iki devlette de devlet dili koruma altına alınmıştır. Buradan varılması
sonuç her iki devletin de mutlak olarak koruma altına aldığı hususlar
benzer niteliktedir. Her iki devletin de kutsalları aynıdır.
Değerlendirme ve Sonuç
Yukarıda bağımsız iki Türk devleti niteliğine haiz olan Türkiye
Cumhuriyeti devletinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti devletinin anayasa
değişiklik usullerini karşılaştırdık. Bu netice de belirtmemiz gerekir ki
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1876 yılından bu yana Kanuni Esasi ile
başlayan ve devam eden Anayasal süreç içerisinde olduğu söylenebilir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti ise 28 Mayıs 1918 (İstiklal Beyannamesi)
tarihinden bu yana anayasal süreç içerisinde olduğu söylenebilecektir.422
Fakat her iki Türk devleti açısından bağımsızlığını kazanıp egemenlik
alametleri içerisinde kendi kanununu kendisi yapabilme zamanı farklı
zamanlardır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti neredeyse 100 yılını
tamamlamak üzereyken Azerbaycan Cumhuriyeti devleti henüz içerisinde
bulunduğumuz 2021 yılında 30 yıllık bağımsız devlet statüsündedir.
Her ne kadar iki Türk devleti arasında bağımsızlığını kazanıp kendi
kanununu kendisi yapabilme kabiliyeti noktasında uzun yıllar olduğu
görülse bile Azerbaycan Cumhuriyeti devleti daha kısa süre içerisinde
demokratikleşme safhaları Türkiye Cumhuriyeti Devletinden daha ileri de
olduğu noktalar mevcuttur. Özellikle anayasa değişiklik referandumu
öncesinde işin ehli niteliğine haiz Anayasa Mahkemesinden görüş almak,
anayasaların siyasi çıkarlara hizmet etmesini engellemekte hukuk ve adalet
sınırları içerisinde değerlendirilmesini sağlayarak vatandaşın birçok temel
hak ve hürriyetini teminat altına almaktadır. Buna karşılık Azerbaycan
Cumhuriyeti Devleti anayasasında anayasa değişiklikleri için Anayasa
Mahkemesinin usule dair hiçbir denetim yapmaması tekrardan
İstiklal Beyannamesi’nde ifade edilen kurallar belki maddi anlamda anayasa
kuralı olabilirler. Ancak bu tür kurallar şekli anlamda anayasa kuralı olarak kabul
edilemezler. Çünkü belgede yer alan kurallar, parlamentonun kabul edeceği normal
bir kanunla değiştirilebilirler veya yürürlükten kaldırılabilirler. Yine gerçek bir
anayasa sistematiğinden yoksun bulunan İstiklal Beyannamesi, birçok hak ve
özgürlükler yanında yargılama gibi temel anayasa konularını da düzenlememiştir.
Sonuç olarak, İstiklal Beyannamesi modern anlamda bir anayasa sayılamaz,
bununla birlikte anayasal nitelikte ya da değerde bir belge olarak kabul edilebilir.
Bk. Abbasov, agt, s. 12.
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değerlendirmeye alınmalı ve kanaatimizce düzeltilmesi gereken bir nokta
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasasında
anayasa değişiklik usullerinde Anayasa Mahkemesinin şekli denetim
yapabilmesi yerinde bir uygulamadır.
Sonuç olarak her pozitif ilim üst üste koyarak ilerler. Pozitif bilimin amacı
önceki yapılandan daha iyisini daha güçlüsünü gerçekleştirebilmektir.
Hukuk da pozitif bir bilimdir. Dünya tarihi üzerindeki gelişmelere
bakıldığında amaç her zaman daha ileriye gitmektir. Bu gelişmeler,
ilerlemeler ve daha iyisini sağlamak yine insanlığın elindedir. Hal böyle
olunca karşılıklı fikir alışverişi ile bu durumu desteklemek ve düzeltmek
devletlerin elinde olduğu söylenebilir.
Her devletin iç hukuk düzenlerinde eksileri ve artıları mevcuttur. Önemli
olan mesele bu eksilerin ve artıların doğru değerlendirilmesi ve gerekli
çalışmaların yapılmasıdır. Bu eksikliklerin belirlenmesi ise karşılıklı fikir
alışverişi ile mümkündür. Bugün yapılan Uluslararası anlaşmaların temel
noktalarından birisi de tam olarak bu noktadır. Devletlerin kendi iç hukuk
düzenlerindeki eksikliklerin ortak bir üst norm ile düzeltilme çabasıdır.
Hal böyle olunca Türk devletleri arasında fikir alışverişi ile içişlerindeki
eksiklikler giderilebilecektir. Çalışmada sınırlı sayıda incelenen kanun
maddelerine bakıldığında birbirine benzer uygulamaların olduğu gibi
birbirinden çok farklı uygulamaların da olduğu görülmüştür. Fakat bu
durum giderilmesi imkânsız noktalar değildir. Devlet teşkilatları, bu
devletlerin vatandaşları göz önüne alındığında öncelikle Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve Azerbaycan Cumhuriyeti devleti nezdinde
sonrasında diğer Türk devletleri ve bağımsızlığını kazanacak olan Türk
topluluklarının ihtiyaçları ve genel devlet teşkilat esasları neredeyse aynıdır
demekte herhangi bir sakınca yoktur. Bu durumda ortak ihtiyaçlara çözüm
de ortak bulunmalıdır. Her devlet farklı bir güzergâh izlememeli mümkün
mertebe ortak hükümlere ulaşılmalıdır. Unutulmamalıdır ki vatandaş aynı
soydan devlet aynı soydan meydana gelmektedir. Dilde, işte, fikirde birliği
sağlamanın bir yolu da şüphesiz buradan geçmektedir.
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TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ ÇOCUKLAR VE
GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Ayşenur GÜRLER
Öz
Çalışmada günlük yaşantının hemen her alanında kullanılmakta olan
teknolojilerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı sonucunda ortaya
çıkabilecek teknoloji bağımlılığının çocuk ve gençler üzerindeki etkileri
incelenmiş, bireyin gelişimi ve yaşam tarzı üzerindeki etkilerinden
bahsedilmiştir. Gelişmiş bir teknoloji ağıyla donatılmış bir çevrede yetişen
bireylere sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda öneriler verilmiştir.
Bağımlılığı pekiştirecek unsurlar ve davranışlara dikkat çekilmiştir.
Çocuklar ve gençleri teknolojinin yanlış kullanımından kaynaklanan
olumsuz etkilerden korumak için bireye, aileye, topluma ve devlete düşen
görevler incelenmiş bağımlılıkla mücadelede her aktörün önemi
vurgulanmış teknoloji bağımlılığı üzerine farkındalık yaratmak
amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: İnternet bağımlılığı, Sosyal ağlar, Gençlerde çevrim
içi bağımlılığı.
Giriş
Teknoloji günümüz insanının günlük yaşantısının hemen hemen her
alanına hâkim olmuş araçlardan birisidir. Günümüzde teknolojisiz bir
hayat düşünülemez çağa ayak uydurabilmek için teknolojiyi sıkı takip
etmek ve teknoloji üretmek önemlidir. Peki nedir bu kadar önemli olan
teknoloji? Bilimin fikrin tekniğe dönüştürülmüş haline teknoloji
denmektedir. Teknoloji günümüzde ülkelerin ekonomi, sanayi gibi
kollarını etkileyerek gelişmişlik seviyesinde belirleyici bir kriter olacak
kadar kıymetli bir olgudur. İnsan yaşamını kolaylaştırıp devamını
sağlayacak araç gereçler teknoloji ile üretilir. Doğa durumundaki insanın
yaşamını devam ettirme çabaları ve bunun sonucunda doğal olarak
ilerleme sürecinden itibaren var olan teknolojinin günümüzde bireysel
toplumsal ve küresel çapta olumlu ve olumsuz etkileri vardır. İnsan
yaşamını eğitim sağlık iletişim ulaşım savunma gibi pek çok alanda
kolaylaştırması gibi olumlu etkileri yanında, hareketsiz yaşam, iletişim
problemleri, tüketim toplumu oluşturmak sureti ile kapitalist sisteme
hizmet aracı olmak gibi olumsuz özellikleri de vardır.
Şüphesiz ki bu özelliklerin en büyük tesiri de çocuk ve gençlerin
üzerindedir. Daha doğumlarından itibaren teknoloji dünyasına gözlerini
açan bebekler gelişim evresi, çocukluk dönemleri, ergenlikleri, gençlik
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dönemleri gibi hayatının en önemli evre ve zamanlarını teknoloji ile iç içe
geçirmektedir. Bireyin yaşantısında bu kadar büyük oranda yer ve zaman
kaplayan teknolojinin çocuklar ve gençler üzerindeki tesirlerini belirlemek
için öncelikle çalışmamızda bahsedilen teknoloji kelimesi ile kastedilen
nedir açıklamak gerekmektedir. İnternet, telefon, televizyon, her türlü
bilgisayar, tablet, çevrimiçi ve çevrimdışı bilgisayar oyunları, sosyal medya
gibi teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkmış ve çocuk ve gençlerin yaygın
kullandığı araçların tamamını kapsamaktadır. Yaşamımızı birçok yönden
kolaylaştıran ve daha renkli bir hale getiren bu araçların doğru ve yeterli
kullanıldığında oldukça faydasını görsekte özellikle çocuk ve gençlerde bu
araçların amaçlarının şaştığını bir amaç doğrultusunda aracı olması gereken
teknolojinin asıl amaç haline gelerek özellikle çocuklar ve gençlerde yanlış
ve aşırı kullanımını görmekteyiz. Zehri zehir yapan dozudur sözünü örnek
vermek gerekirse aşırı kullanımda teknolojinin başta savunmasız bir birey
olan çocuğu sonrasında ise artık alışkanlıklarını aşamayan ve gün geçtikçe
dozu arttırarak teknolojinin bağımlısı haline gelmiş gençliği ele geçirerek
özelde bireyi genelde düzeyde de toplumu bağımlı hale getirerek
zehirlediğini görmekteyiz.
Peki mevzu bahis bağımlılık nedir? Bağımlılık kelimesi bir maddenin
ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen alımına devam
edilmesi, bırakma isteğine rağmen bırakılamaması, madde alma isteğinin
durdurulamaması durumu, daha genel anlamı ile yoksun bırakıldığında
sinir bozucu ya da huysuz davranış sergileme durumu gibi anlamları vardır.
İnternet ve teknoloji bağımlılığı da bir davranışsal bağımlılık durumudur.
Çalışmamızda teknoloji bağımlılığı ile bireyin teknoloji, interneti ve bunlar
aracılığı ile oluşturulan uygulamaların kullanımına yönelik kontrolünü
kaybederek hayatında problemli sonuçlar doğuracak kadar yoğun
kullanması durumunu ifade edilmektedir. Peki bu yoğunluğu belirleyen
nedir?
Çalışmamızda teknoloji bağımlılığı ölçütleri belirlenirken internet,
televizyon, telefon, tablet, her türlü bilgisayar, sosyal medya, çevrimiçi ve
çevrimdışı oyunlar gibi çocuk ve gençlerin genel anlamda kullandıkları
teknolojik unsurlar ele alınarak ekran başında geçirilen süreler hesaba
katılacak ve bağımlılık ölçütü buna göre belirlenecektir.
1. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları
Bu çalışma da günümüzde hızla artan ve gün geçtikçe daha tehlikeli hale
gelen teknoloji bağımlılığı hakkında farkındalık yaratmak, teknoloji
karşısında savunmasız çocukların ve alışkanlıkları bağımlılık haline gelen
gençlerin ne durumda olduğuna açıklık getirmek bireyi aileyi ve toplumu
konu hakkında daha bilinçli bir seviyeye getirerek sorumluluk almalarını
sağlamak ve sorunun çözümüne yönelik neler yapılabileceğini ortaya
koymak amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.
Teknoloji bağımlılığı nedir?
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Teknoloji bağımlılığının belirtileri nelerdir?
Teknoloji bağımlılığını pekiştiren etmenler nelerdir?
Teknoloji çocuk gelişimini nasıl ve ne yönde etkiler?
Teknoloji bağımlılığının çocuk ve gençler üzerindeki etkileri nelerdir?
Teknolojinin bağımlılık oluşturma durumu ile nasıl başa çıkılır, bireye,
aileye, topluma, uzman ve yetkililere düşen sorumluluklar nelerdir?
2. Araştırmanın Önemi
Günümüz teknoloji şirketleri küresel çapta hizmet sunmakta olup
yaşamımızın hemen her alanına teknolojik unsurları sokmuş, artık Dünya
küçük bir köy haline gelmiş ve yetersiz kalmakta, global şirketler ve
devletler sonsuz evreni teknoloji ile biçimlendirmek istemektedirler.
Teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken, teknolojisi ve sanayisi gelişmemiş
ülkelerin çağın gerisinde kalması gibi artık teknolojiye karşı insan gelişimi
geride kalmış teknolojinin gelişim hızına ayak uyduramayan insan henüz
yeterli bilgi ve kültürü edinip kendisini yetiştiremeden teknolojinin
oyuncağı haline gelmeye başlamış kendisini fiziken, sosyal, psikolojik vs.
olarak geliştirecek faaliyetlerden uzak kalmıştır. Teknolojinin ilerlediği
insanlığın gerilediği bu çağda teknoloji bağımlılığının önlenebilmesi için
çocuk ve gençlerin teknoloji kullanımıyla ilgili bireylerin, ailelerin ve
toplumun bilgilendirilmesi, daha bilinçli olmaları büyük önem arz
etmektedir. Çalışmamız sağlıklı bir nesil için hiçbir maddeye ve araca
bağımlı olmasını istemediğimiz çocuklar ve gençlerin teknoloji
kullanımlarını ele alması, incelemesi, teknoloji bağımlılığı için çözüm
önerilerinde bulunması açısından önemlidir.
3. Yöntem
3.1. Verilerin Toplanması
Araştırmada ikincil veri türünden yararlanılmış olup nicel ve nitel veriler
kullanılmıştır. Bağımlılık ölçütleri ve oranlarında nicel verilerden, teknoloji
bağımlılığının psikolojik ve sosyal etkileri açıklanırken yapılandırılmış nitel
verilerden yararlanılmış olup konu hakkında daha önceden yapılmış
araştırmalardan, derlemelerden, anketlerden, uzman raporlarından, resmi
ve özel kurum verilerinden faydalanılmıştır.
4. Teknoloji Bağımlılığı Nedir?
Bağımlılık en sade şekliyle bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal
sorunlara yol açmasına rağmen alımına devam edilmesi, bırakma isteğine
rağmen bırakılamaması, madde alma isteğinin durdurulamaması durumu,
daha genel anlamı ile yoksun bırakıldığında sinir bozucu ya da huysuz
davranış sergileme halidir, nörolojik, psikolojik ve kronik bir rahatsızlıktır.
İnternet ve teknoloji bağımlılığı da bir davranışsal bağımlılık durumudur.
Teknoloji bağımlılığı sosyal yaşantının etkilenmesi, fiziksel ve ruhsal
değişiklikler, depresyon belirtileri gibi sonuçlara neden olan bir olgudur.
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Yoksunluk durumunda madde bağımlılığındaki gibi ani ve keskin belirtiler
gözlenmese de özellikle uzun vadede teknolojik araçlara olan bağımlılık
durumu tıpkı madde bağımlılığındaki gibi belirtiler gösterir, Kişi iradesini
kullanamaz hale gelir, kişide teknoloji kullanımı için aşırı bir istek oluşur.
Bu yoğun kullanım sürecinde günlük hayatının kontrolünü kaybeden birey
sorumluluklarını aksatır, ailesinden, arkadaşlarından ve insanlardan
uzaklaşarak yalnızlaşır, vaktinin büyük çoğunluğunu teknolojik araçlar ile
geçirir. Hem bireyi hem de toplumu etkileyen bu durum engellenemediği
ve tedavi edilmediği taktirde bireyin yaşam kalitesini ve toplum yapısını
olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır.
5. Teknoloji Bağımlılığının Belirtileri Nelerdir?
Yeşilay’ın sitesinden alınan verilere göre teknoloji bağımlılığının belirtileri
şu şekilde verilmiştir:
-Yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcamak. Kullanımın azaltılması
halinde yoksunluk belirtileri sergilemek, bu sürenin devamlı artış
göstermesi,
-Çevrenizdekilere ekran karşısında geçirdiğiniz zaman hakkında yalan
söylemek,
-Uzun süre bilgisayar kullanmaktan dolayı fiziksel sorunlardan şikâyet
etmek,
-Anonim bir kişiliğe bürünmek, insanlarla internet üzerinden konuşmayı
yüz yüze konuşmaya tercih etmek,
-İnternete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden ya da
randevulardan ödün vermek.
-Bilgisayarınızın başında çok fazla zaman geçirdiğiniz için suçluluk
duyuyorken bir yandan da büyük bir zevk almak ve bu iki duygular arasında
gidip gelmek,
-Bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman gergin ve boşluktaymış gibi
hissetmek,
-Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak.423
6. Teknolojinin Çocuk Gelişimine Etkisi
Teknolojinin bebek ve çocuk gelişimine de önemli etkileri vardır.
Teknoloji ve internet çocukların gerçek dünyayla etkileşimlerini sağlayan
eğlenerek öğrenmelerini, gerçek deneyimler yaşamasını sağlayan bir
kapıdır. Çocuklar yeniliklere yetişkinlere oranla daha hızlı uyum sağlarlar
bu sebeple çocukların teknolojiyle ilişkilerinin ebeveyn denetiminde olması
gereklidir. Teknolojinin doğru ve yeterli kullanımda çocuk gelişimine
olumlu etkileri vardır. Ebeveyn denetiminde çocukların yaş, ilgi alanları ve
psikolojilerine uygun şiddet içermeyen eğitici videolar izlemesi bilgisayar
oyunları oynaması internette araştırmalar yaparak bilgi edinmesi merakını
gidermesi çocuğun okuma yazma hayal gücü gibi becerilerinin gelişimine
423
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olumlu katkılar sağlayabilmektedir. Teknolojik imkânlar ve bu bağlamda internet
imkânları sayesinde sosyal, psikolojik ve nörogelişimsel olarak; çocuğun merak ve
rekabet duyguları cesaretlendirilmekte, çocuğun dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenmesi
kolaylaşmakta, bilişsel gelişimine katkıda bulunulmakta, planlama ve problem çözme
becerisini geliştirmesine yardımcı olunmakta, yazma ve iletişim becerilerinin
gelişmesinde kolaylık sağlanmakta, çocukta göz-el koordinasyonunun daha erken ve
etkili gelişmesine katkıda bulunulmaktadır.424
Ancak teknoloji bağımlılığı incelendiğinde her yaşta insanda olabilmesine
rağmen yoğunluğun çocuk ve gençlerde olduğu görülmektedir. Ebeveyn
kontrolünde ve belirli sürelerle sınırlandırılmadığı taktirde teknolojinin
çocuk gelişimine sosyal psikolojik ve fiziksel olumsuz etkileri olmaktadır.
Çocukların teknoloji kullanımları kontrol edilirken yaş gruplarına göre
muamele edilmedir.
Özellikle çocuklarda teknoloji bağımlılığı, 0-3 yaş döneminde bulunduğu ortamda
yoğun televizyon, tablet ya da bilgisayar ekranı izlemiş bir çocukta;
Dil ve konuşma becerilerinde gerilik meydana gelebilir,
Çocuk her seslenildiğinde dönüp bakmayabilir.
Çocuk büyüdükçe dikkat eksikliği, öfkesini kontrol etmekte zorlanma meydana
gelebilir.
Çocuğun ebeveynleri ile ya da arkadaşları ile ilişkisini olumsuz etkileyebilir ya da
derslerinde başarısızlık, ödev yapmak istememe, yazı yazmaktan sıkılma şeklinde
tezahür edebilir.425
5-7 arası yaş grupları için internet kullanımında yanında olma, güvenlik
programları kullanma, süre sınırı ve kontrol etme,
8-11 yaş arası çocuklara internet kullanımlarında tehlikelere karşı bilinç
yükleme, süre konularında anlaşma yapma, sistematik kurallar getirme,
12-14 yaş grubu için kişisel bilgi kullanımı hakkında hatırlatmalar,
yönlendirme yapma, sanal arkadaşlıkların kontrolünün sağlanması gibi
denetimler yapılması,
15 yaş ve üzeri için doğru teknoloji ve internet kullanımı için otokontrol
eğitimi tamamlanmış olması önemlidir.
2 yaşından küçük çocukların internet, tv ya da bilgisayarla karşılaşması uygun
değildir. Okul öncesi yaş grubu için günde 30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet
kullanımı yeterlidir. İlköğretimin ilk 4 yılında ödev haricinde oyun ve eğlence için
günlük 45 dakika zaman ayrılmalıdır. Sonraki yıllarda hafta sonu daha esnek
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olmakla birlikte günde 1 saat kullanım uygundur. Lise çağında da günlük 2 saat
yeterlidir.426
Teknolojinin çocuk gelişimine etkileri incelendiğinde önemli olanın
kontrollü kullanım olduğu görülmektedir. Ebeveyn kontrolünde içerik ve
süre kısıtlaması olarak kullanıldığında teknoloji zararlı değil yararlıdır ancak
küçük yaştaki çocukların uzun süreler ekrana maruz kalması birçok yönden
gelişim geriliğine sebep olmakta ve ileri yaşlarda teknoloji bağımlılığına
dönüşerek yaşam standartlarını düşürmektedir.
Zamanın büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçiren gençler kişilerarası
ilişkilerinde önemli sorunlar yaşamaktadırlar. İnternette fazla zaman geçiren çocuk ve
gençlerin giderek yalnızlaştığını ve yüz yüze ilişki kurmakta güçlük yaşadıkları
belirtilmektedir.
Bilgisayar oyunları ve internet çocuk ve gencin arkadaşının yerini alarak sosyal
izolasyona neden olmaktadır.
Bazı çalışmalarda internet kullanım süresi arttıkça çocuk ve gençlerde yalnızlık,
sosyal yalıtım, saldırganlık gibi duygusal ve davranışsal sorunların daha fazla
görüldüğü, genel sağlık düzeylerinin düştüğü ve depresif belirtiler görülme oranının
artırdığı belirlenmiştir.
Bir çalışmada ise yaygın internet kullanan ve bilgisayar oyunları ile zamanını geçiren
çocukların sosyal gelişimlerinin önemli ölçüde gerilediği, bu çocukların öz güvenlerinin
düşük, sosyal kaygı düzeylerinin ve saldırganlık davranışlarının yüksek olduğu
bulunmuştur.427
Daha ileri dönemlerde kontrolsüz internet kullanımı çocuklarda
hiperaktivite bozukluğu, dikkat problemleri, agresiflik, depresyon
belirtileri, uyku problemleri, akademik başarısızlık, çabuk sıkılma, kaygı ve
korku, öğrenme bozuklukları gibi kişisel becerilerin gelişimini olumsuz
etkilemesinin yanı sıra yemek yememe veya obezite, fiziksel aktivite
azlığına bağlı gelişim problemleri, duruş ve göz bozuklukları, baş ağrısı, tik
bozukluğu gibi fiziksel sorunlara da neden olmaktadır. Çocuklarda
teknoloji ve bağımlılığının önlenebilmesi için ailelere büyük görevler
düşmektedir. Teknolojinin çocuğun hayatından tamamen çıkarılarak
yasaklanması ters etkiler yaratabilmektedir ve günümüz şartlarında
mümkün görünmemektedir. Bunun yerine başta ailelerin teknoloji
kullanımı hakkında bilinçli olması ve bağımlılık yaratan stratejilerin
farkında olması gerekmektedir.
7. Bağımlışığı Pekiştiren Etmenler
Teknolojik araçlar dijital platformlar uçsuz bucaksız bir izlenim
yaratmaktadır. Doyum noktasına ulaşmayı zorlaştıran bir durum olarak bir
https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/teknoloji-bagimliligi
(ET:
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sınırı durma noktası yoktur. Bireyin kullanım sırasında farkına
varamayacağı sınırsız içeriğe sahiptir. Oynanan oyunlar dinlenen müzikler
video içerikleri birbirinin peşi sıra kullanıcısının ilgisine göre
sunulmaktadır. Sosyal medya uygulamalarında sonsuz kaydırma özelliği
bulunur durma işaretinin olmaması bireyin kullanımını sonlandırmasını
engellemektedir. Teknolojik aletlerin kullanımının gün geçtikçe
kolaylaştırılmaya çalışılması da hem kullanıcı kitlesinin genişlemesine hem
de alışkanlık kazanılmasına sebep olmaktadır. Şifre ile girilebilen birçok
uygulamanın ses veya parmak izi gibi yöntemlerle giriş yapılabilmesi favori
uygulamaların en çok göz teması kurulan ana ekrana sabitlenmesinin
bağımlılığa etkileri büyüktür. Tıpkı çocukların eğitiminde kullanılan ödül
ceza sistemi de şirketlerin kullandığı bir diğer yaklaşımdır. Bireyin sosyal
medyadaki paylaşımlarına gelecek beğeni ve tepkileri merak etmesiyle kısır
döngü haline gelen paylaşımlar ve yenilemeler yapılır. Aynı zamanda bir
emek harcanan fotoğraf arşivi ve takipçileri oluşan hesapların silinmesi
ceza gibi algılanır ve zorlaşır. Yeni gelişmelerden habersiz kalma korkusu
oluşan birey gelişmeleri kaçırma korkusuyla saplantılı şekilde sürekli
internette çevrimiçi olmak isteyebilmektedir. Teknoloji şirketlerinin daha
uzun süreli kullanımlar için çıkarları doğrultusunda insan psikolojisinin
aldatılmaya yatkın taraflarını kullanmakta tüketim toplumu yaratmakta
olduğunu görmekteyiz.
Toplumun ailelerin ve bireylerin ekran kullanımı konusunda bilinçsiz
olması, beceri eğitimlerinin azlığı, güvenli internet kullanımı konusunda
yeterli bilgiye sahip olunmaması, internet sitelerinin içeriklerinin ve
bilgisayar oyunlarının içeriklerinin çocuk ve gençlerin gelişimlerine yönelik
olumlu özelliklerinin yetersiz olması, nitelikli oyun çeşitliliğinin az olması,
çocuk ve gençlerin arkadaşlık ilişkilerinin ve sosyal becerilerinin az olması,
ebeveynlerin mobil cihazları çocukları oyalamakta kullanması, ailelerin
çocuk ve gençlere rol model olarak olumsuz örnek olmaları, sosyal
medyanın bireylere sanal ortamda olmadıkları ancak olmak istedikleri
karakterler gibi davranabilme rahatlığı sunabildiği bir alan olması sanal
kişiliklerin gerçek kişiliklere tercih edilmesi ve bireyin bu şekilde mutlu
hissederek ilişkiler kurabilmesi gibi etmenler teknoloji kullanımını
arttırmaktadır.
8. Teknoloji Bağımlılığını Önleme ve Çözüm Önerileri
Christian Lous Lange “Teknoloji faydalı bir hizmetkar, tehlikeli bir
hükümdardır.” der. Teknoloji bağımlılığı internet, oyun, sosyal medya,
alışveriş, mobil cihaz kullanımı gibi bağımlılıkları içerisine alan geniş bir
kavramdır. Bireye hizmet ettiği sürece son derece faydalı olan teknolojinin
kontrolsüz ve bilinçsiz kullanım ile bireye zarar verdiğini görmekteyiz.
Birçok uzman görüşüne göre teknoloji bağımlılığı uyuşturucu madde
bağımlılığından daha tehlikeli olabilmekte ve daha hızlı yayılmaktadır
çünkü teknoloji bireyin günlük yaşantısının hemen her anında yer
almaktadır. Bu bağımlılığın en büyük kısmını hızlı adapte olabilen çocuklar
ve gençler oluşturmaktadır. Öğrencilerde teknoloji kullanımı
incelendiğinde yoksunluk durumu; bağımlı öğrencilerin %74,5’inde saptanırken
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bağımlı olmayanların %10,5’inde saptanmıştır. İnternette geçirdiği zamanı gizlemek
için yalan söyleme; bağımlı öğrencilerin %38’inde saptanırken, bağımlı olmayanların
%4’ünde saptanmıştır. İnternette geçirdiği zamandan suçluluk duyma, bağımlı
öğrencilerin %33’ünde saptanırken, bağımlı olmayanların %4,3’ünde saptanmıştır. 428
Sonuçlar göz önüne alındığında durumun ciddiyetinin farkına varılmalı
bağımlılıkla mücadele için bireysel, ailevi ve kamusal gerekli önlemler
alınmalı çözümler üretilmeli, tedavi yolları araştırılmalı ve geliştirilmelidir.
Öncelikle toplumun tüm kesimlerini aydınlatacak farkındalık çalışmaları
yapılmalıdır. Bireylerin ve ailelerin teknolojik araç, güvenli internet
kullanımları ve potansiyel risklere karşı bilinçlendirilmesi için Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, YÖK, STK,
Medya gibi aktörlerin iş birliği içerisinde çalışması eğitici programların
uygulanması bireye, ailelere, eğitimcilere yönelik kamu spotlarının
yapılması ve bunların yoğun kullanılan platformlara yerleştirilmesi
önemlidir. Eğitim kurumları günlerinin kayda değer bir kısmını okullarda
geçiren öğrenciler için doğru teknoloji kullanımına yönelik en iyi eğitimi
verebilecek yerlerdir. Öğrencilerin kaliteli zamanlar geçirebilmeleri için
çeşitli sosya-kültürel sanatsal faaliyetler düzenlenebilir uzun dönemde
öğrenciler spora teşvik edilerek fiziksel aktivitelere yer verilebilir.
Öğrencilere ve velilere yönelik çalışmalar yapılabilir uzmanlar tarafından
hazırlanan materyallerle rehberlik eğitimleri verilebilir. Öğretmenlerin de
teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir ki
öğrencilerine olumlu örnek teşkil edebilsinler. Verilen eğitimlerin etkinlik
ve verimlilikleri ölçülmeli eksiklikler üzerinde çalışılmalıdır.
Bireyi şekillendiren ilk yapı olan aileye de büyük sorumluluklar
düşmektedir. Başta önleyici önlemler alarak çocuğun teknoloji ile
sınırlarını belirlemelidir. Ailelerin çocuklar için güvenli internet kullanımı
hakkında bilgili olması internet ve TV kullanımlarında çocuk kilitleri
kullanmalı hatırlatıcı programlar ile ekran kullanım süreleri dikkate
alınmalıdır. Özellikle yaşlarına uygun olmayan psikolojilerini olumsuz
etkileyen şiddet, korku, cinsellik içeren oyunlara erişim engeli getirilmeli
aile çocuklara gerekli bilgiyi vermelidir. Ailenin bilinçsiz ve ilgisiz olması
çocuğun kontrolsüzce uzun saatler mobil cihazlarla etkileşim halinde
olmasına sebep olarak gelişim problemlerine yol açmaktadır. Çocuğun
erken yaşta teknolojik cihazlarla tanıştırılmaması gerekmekte onun yerine
gelişimlerine yardımcı olacak oyuncaklar, boyama kitapları, bulmacalar,
hobiler edinilebilir. Çocuğu oyalamak, susturmak, yemek yedirmek vb. için
teknolojik aletleri kullanması, evin merkez konumuna ve ortak alanlara
teknolojik aletlerin yerleştirilmesi doğru değildir. Özellikle yemek
vakitlerinde çocuğun katılımı sağlanmalı çocuğa ayrı servis yapılmamalı
bilgisayar başında yemek yenmesine izin verilmemelidir bu durum hem aile
bağlarına zarar vermekte hem obeziteye sebep olmaktadır. Ailecek çocuğa
ayrılan zaman birlikte yapılacak aktiviteler teknoloji bağımlılığını önlemek
açısından önemlidir ortak aktivitelerde anne babanın da mobil cihazlardan
428

https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/teknoloji-bagimliligi (ET:11.04.2020)
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uzak kalması önemlidir. Bu faaliyetlerde telefon veya internet yasağı gibi
kurallar getirilebilir. Bunların yanı sıra çocuk ilgi alanına göre sosyal
çevresini genişleteceği faaliyetlere yönlendirilebilir. Arkadaşlık bağları ve
yüz yüze görüşmeler oldukça önemlidir. Arkadaşlık bağları ve sosyal
çevresi zayıf gençlerin sanal arkadaşlık kurma, uzun süreler bilgisayar
oyunları oynama video içerikler tüketme alışkanlıklarının daha fazla
olduğunu ve giderek asosyalleşen gençlerin psikolojik problemler yaşadığı
ve toplumdan soyutlandığı bilinmektedir. Bağımlı bireylerde aileler
kontrol altında tutmak için internet kullanım saatlerini değiştirebilir,
kullanım sürelerini not alarak çizelgeler hazırlayarak bireyle iş birliği
içerisinde haftalık programlar oluşturabilirler. Bağımlılıkta önemli olan
farkındalık ve kabulleniştir. Bazı uzmanlara göre birey bazı yardımcı
programlarla, hobiler edinerek sosyal ilişkilerini güçlendirerek kendi
kararlılığıyla bağımlılığı yenebilir. Konuyla alakalı diğer bir görüş ise
teknoloji bağımlılığının altında ilk etapta fark edilemeyen duygu
bozuklukları, öfke problemi, anksiyete, depresyon gibi birçok etmen
yatabilmektedir. Bireyin hayatını ciddi şekilde olumsuz etkileyip
sorumluluklarını aksatmasına sebep olmakta ve çevrece veya bireyin
kendisi tarafından farkına varılan gözle görülür zararlar olduğunda
küçümsenmemesi mutlaka destek alınması gereken bir rahatsızlıktır ve
bireye daha fazla zarar vermeden çeşitli terapi yöntemleriyle profesyonel
yardım alınmalıdır.
Sonuç
Çağımızın önemli gerekliliklerinden olan teknolojinin amacına uygun
kullanılmaması halinde bireye fiziksel ve psikolojik olarak verdiği hasarları,
aile bağlarını ve topluma yönelik duyarlılığı ortadan kaldırdığını, farkındalık
oluşturulmadığı takdirde sonu gelmez içerikler ve yeni cihaz sürümlerine
olan ilginin bireyin asıl amacının önüne geçtiğini ve hayati amaçlarının
önünde engel oluşturduğunu görmekteyiz. Teknoloji üreticileri ve
teknoloji üzerinden çıkar sağlayan grupların insan psikolojisinin hassas
yönleri üzerinden uyguladıkları pazarlama stratejileriyle yarattığı tüketim
toplumu hızla yayılan teknoloji bağımlılığına sebep olmuştur. Teknoloji
bağımlılığının önlenmesindeki en önemli kriterin toplumsal farkındalık
olduğunu görmekteyiz. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm
toplumu etkisi altına alan teknoloji bağımlılığının çözümünde bireye,
aileye, topluma ve devlete düşen sorumluluklar, bu sorumlulukların
dikkatle yerine getirilmesi ve topyekûn hareket edilmesi bağımlılığı önleme
ve bağımlılıkla mücadelede önemlidir.
Kaynaklar
“İnternetin Bilinçli Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı Raporu”,
17-19 Ocak 2014, https://l24.im/mftC7U
https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/teknoloji-bagimliligi
https://npistanbul.com/cocuk-ergen/cocuklarda-teknoloji-bagimliligi
https://l24.im/XcrN
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TÜRK DÜNYASI’NDA ÇOCUKLARIN SAĞLIK
SORUNLARINA BELLİ PARAMETRELER
ÜZERİNDEN BAKIŞ
Metehan KAYGI
Öz
Bir ülkenin sahip olduğu çocuk ve genç nüfusu kullanabilme potansiyeli, o
ülkenin geleceğe dair yapacağı planlamalarda büyük bir paya sahiptir.
Çünkü ülkeler sahip olduğu gençlik potansiyelini ne kadar verimli
kullanırsa atılım hamlelerinde o kadar başarılı olacaktır. Bunun temeli de
sağlıklı bir gençlikten geçmektedir. Bu çalışmada Türk dünyasında
çocukların sağlık problemleri belirli esaslar üzerinden incelenecektir.
Çalışmada Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı’nın (UNICEF)
çocuklar için tuttuğu resmi istatistikler kullanılmıştır. Çalışmaya dahil
edilen ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan,
Özbekistan, Türkmenistan’dır.
Anahtar kelimeler: Türk dünyası, sağlık, çocuk
Giriş
Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Ottowa Sözleşmesi’ne göre
sağlığın tanımı “yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil,
fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumu”dur.429 Bu tanımdan da anlaşılacağı
gibi sağlık sadece fiziki anlamda vücutta maraz bulunmaması değil, aynı
zamanda ruhi bakımdan da kişinin iyilik halidir. Bir toplumun kalkınma
seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun bazı gruplar sağlık açısından özel
riskler taşımakta ve daha fazla korunmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu gruplar
arasında yer alan çocukların sağlıklı bir yaşam sürmesine dair uluslararası
hükümler BM’nin 20 Kasım 1989’da benimsediği Çocuk Hakları
Sözleşmesi’dir. Ülkemiz, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 14 Ekim 1990’da
imzalamış ve 27 Ocak 1995’te Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 3. Maddesinin c bendinde yer
alan ifadeye göre taraf devletler çocukların sağlıklarının korunması
hususunda yeterli şartları sağlamayı ve gerekli altyapıyı kurmayı taahhüt
etmiştir.430 BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, uluslararası alanda en çok
devletin imza attığı sözleşme olmuştur. Anayasamızın 41. Maddesi de aileyi
özellikle anne ve çocukların sağlığının korunması için her türlü tedbiri



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Meşelik Yerleşkesi
Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı, 26040, ESKİŞEHİR.
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Noktaları,
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/sa%C4%9Fl%C4%B1g%C4%B1
n%20te%C5%9Fviki, pdf E.T: 15.02.2020.
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“BM
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Hakları
Sözleşmesi”,
https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dairs%C3%B6zle%C5%9Fme, E.T:15.02.2020.
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almakla yükümlü kılmaktadır.431 Buradan da görüldüğü üzere çocuk ve
buna bağlı olarak genç sağlığı üzerinde ihtimamla durulan hususlar
üzerindedir. Çünkü büyüme ve gelişme döneminden kaynaklanan biyolojik
özellikler bu grubun hem hastalanma hem de ölüm risklerini artırmaktadır.
Yapılan bir çalışmada 2035 yılına kadar 74 ülkenin anne ve çocuk
ölümlerini önlemeye yönelik yıllık harcadığı bütçede kişi başı 5 Amerikan
Doları artış yaparak 9 kat daha fazla sosyal ve ekonomik getiri elde
edeceğini ortaya koymuştur. Buradan da anlaşılacağı gibi çocuk sağlığına
yapılan yatırımlardan önemli sosyal ve ekonomik getiriler elde edileceği
açıktır.
Çalışmanın başında Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmadan
evvel Sovyetler Birliği’nin genel sağlık politikası etrafında şekillenen sağlık
sisteminden bahsetmek gerekir.
Sovyetler Birliği’nde sağlık, kamunun finansmanında ve yüksek derecede
merkezileşmiş olarak enfeksiyon hastalıkları ile mücadele biçimindeydi.
Bolşevik İhtilali’nden dört gün sonra 13 Kasım 1917’de ilan edilen
beyanname ile işçiler sosyal güvenlik kapsamına alınarak sağlığa erişim
ücretsiz hale getirilmiş ve yukarıda da bahsedilen yüksek derecede merkezi
hükümetin kontrolünde olarak 1980’li yılların sonuna kadar sürdürmüştür.
1989 yılına gelindiğinde nüfusa göre artan sağlık personeline rağmen
yetersiz sağlık harcamaları, demodernize sağlık ekipmanları, fonksiyonunu
kaybeden hizmet binaları ve niteliği azalan personel nedeniyle
sürdürülemez bir noktaya evrilmiştir. 1986 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nde beklenen ortalama yaşam süresi 75 iken Sovyetler
Birliği’nde 69,8’dir.. Ortalama ömrün düşük olmasının nedenleri arasında
aşırı alkol tüketimi, göstergelerin hizmetleri karşılamada yetersizliği ve
yatırımların yetersizliğidir.432 Yatırımların yetersizliği bağımsızlığını
kazanan Türk devletlerinin sağlık teknolojilerinde geri kalmalarına neden
olmuştur.433
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını kazanan Türk
cumhuriyetleri Sovyet mirası ve yetersiz kamu kaynakları nedeniyle temel
sağlık hizmetlerinde sıkıntılar yaşamıştır. Bunun sebepleri arasında nitelikli
personel eksikliği, nüfusun büyük kısmının kırsal alanda yaşaması
nedeniyle sağlık sunucularına ulaşım zorluğu ve ilkel bakım hizmetleri
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf, E.T:15.02.2020.
George Schieber, Cristian Baeza, Daniel Kress ve Margaret Maier, “Financing
Health Systems in the 21st Century”, (eds.) Dean T. Jamison at all., Disease Control
Priorities in Developing Countries, Oxford University Press, 2006, s. 231; Gülay
Koçoğlu, H. Hüseyin Polat, Servet Özgür, “Ailelerin Beslenme Olanakları ve
Annelerin Çocuk Beslenmesi Konusundaki Bilgileri ile Çocukların Fiziksel
Gelişimleri Arasındaki İlişkiler”, Beslenme ve Diyet Dergisi, C. 19, S. 1 (1990), s. 1122.
433 Handan Ünsal, Füsun Atlıhan, Hilal Özkan, Şeref Targan, Hür Hassoy,
“Toplumda Anne Sütü Verme Eğilimi ve Buna Etki Eden Faktörler”,
http://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_156.pdf, E.T:15.02.2020.
431
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sayılabilir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı raporlar
incelendiğinde bu ülkelerde sosyal sigorta sistemlerinin halk sağlığını
finanse etmede yetersiz olduğu, özel sağlık sigortası sistemlerinin de
yetersiz olması nedeniyle sağlık hizmetlerine daha çok out-of pocket
denilen cepten ödeme yöntemiyle veya kayıt dışı ödeme yöntemiyle
erişilmektedir.434
2000’li yılların başında ülkelerin komünizm sonrasında oluşan şoku
üstlerinden atmaları, iktisadi iyileşmenin sağlanması, GSMH ve kişi başına
düşen millî gelirin artması ve uluslararası kuruluşların (WHO, UNESCO
vb.gibi) teşvikleriyle sağlık göstergelerinde iyileşmeler sağlanmıştır.
Aşağıda verilen tablo bu iyileşmeyi yansıtması açısından önemlidir.

Tablo: SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını kazanmış devletlerin 2000 ve 2010
yıllarına ait kırsal nüfus, yaşam beklentisi, bebek ölümleri ve anne ölümleri istatistikleri

Her ne kadar iyileşmeler sağlansa da bu ülkeler uluslararası standartlarda
kaynak yönetiminde zorlandıkları için kamu borçlanması veya dış
borçlanma yapmadan sağlık hizmetlerinin finansmanını idare etmede
zorlanmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk cumhuriyetlerine sağlık alanında sağladığı
destekte Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin ve bünyesinde Tıp
Fakültesi’nin kurulması önem arz etmektedir. Tıp Fakültesi’nin açılmasıyla
Kazakistan özelinde tüm Türkistan coğrafyasına modern tekniklerle tıp
eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bunun yanında TİKA’nın faaliyetlerine de
değinmekte fayda vardır. TİKA(Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı)
1991’de SSCB’nin dağılması ile bağımsızlıklarını kazanan Türk
cumhuriyetlerine kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda yardımda
bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu misyonla Türk cumhuriyetlerinde
tıbbi teçhizat ve teknolojilerin iyileştirilmesi, ekipman desteği, sağlık
personellerine hizmet içi eğitim gibi pek çok projeye imza atmaktadır.

Laura M Lamberti, Christa L Fischer Walker Adi Noiman Cesar Victora Robert
E Black, “Breastfeeding and the risk for diarrhea morbidity and mortality”,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3231888/, E.T:15.02.2020.
434
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Materyal-Metot
Bu çalışmada 5 yaş altı çocuk ölüm hızı, bebek ölüm hızı, yeni doğan bebek
ölüm hızı, anne ölüm oranı, bağışıklama oranı ve ulusal bütçeden sağlığa
ayrılan pay parametreleri Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım
Teşkilatı’nın verileri kullanılarak incelenmiş ve tablo haline getirilmiştir.
Daha sonra karşılaştırma yöntemi ile çıkarımlarda bulunulmuş ve çözüm
yolları ortaya konulmuştur.
Bulgular
A. Doğum-Ölüm Hızı ile İlgili Bulgular
A.1. Bebek Ölüm hızı
Bir yıl içinde canlı doğan ve bir yaşını doldurmadan hayatını kaybeden kişi
sayısının o yıl içinde meydana gelen canlı doğum sayısına oranlanıp bin ile
çarpılmasıdır.
Tablo-3: Türk dünyası cumhuriyetleri bebek ölüm hızları karşılaştırması (2018)
Ülke Adı

Bebek Ölüm Hızı

Türkiye

‰10

Kazakistan

‰9

Kırgızistan

‰18

Özbekistan

‰20

Türkmenistan

‰41

Azerbaycan

‰20

Tacikistan

‰29

Veriler incelendiğinde bebek ölüm hızı en yüksek olan ülke ‰41 ile
Türkmenistan, en düşük olan ülke ise ‰9 ile Kazakistan’dır.
A.2. Neonatal (Yeni doğan) Ölüm Hızı:
Bir yıl içinde canlı doğan ve bir ayını tamamlamadan hayatını kaybeden kişi
sayısının o yıl içinde canlı olan doğum sayısına bölünmesi ve bin ile
çarpılması ile elde edilir.
Tablo-2: Türk dünyası cumhuriyetlerinin neonatal ölüm hızları karşılaştırması (2018)
Ülke adı

Neonatal Ölüm hızı

Türkiye

‰6

Kazakistan

‰5

Kırgızistan

‰11

Özbekistan

‰12

Türkmenistan

‰21

Azerbaycan

‰12
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Tacikistan

‰15

Veriler incelendiği zaman neonatal ölüm hızı en yüksek olan ülke ‰21 ile
Türkmenistan, en düşük olan ülke ise ‰5 ile Kazakistan’dır.
A.3. Beş Yaş Altı Çocuk Ölüm Hızı
Bin canlı doğumdan beş yaşına kadar kaydedilen ölüm sayısının beş yaş altı
nüfusa oranı beş yaş altı ölüm hızıdır.
Bebek ve çocukluk dönemine ilişkin ölümlülük düzeylerinin her ikisi de
sosyal kalkınmanın genel göstergeleri ya da sağlık durumunun özel
göstergeleri olarak kullanılmaktadır 2000 yılında 189 ülkenin
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen BM Binyıl Kalkınma Hedefleri
Zirvesi’nde çocuk ölümlerinin azaltılması bin yıl kalkınma hedeflerinin
sekiz ana temasından biri olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda 2015 yılına
kadar beş yaş altı çocuk ölümlerinin 2/3 oranında azaltılması
hedeflenmektedir.
Tablo-1: Türk dünyası cumhuriyetlerinin beş yaş altı çocuk ölüm hızları karşılaştırması (2018)
Ülke Adı

Beş yaş altı ölüm hızı

Türkiye

‰11.6

Kazakistan

‰10

Kırgızistan

‰20

Özbekistan

‰22.51

Türkmenistan

‰47.3

Azerbaycan

‰23

Tacikistan

‰33.6

Bu bulgular incelendiği zaman beş yaş altı çocuk ölüm hızının en düşük
olduğu ülke ‰10 ile Kazakistan, en yüksek olduğu ülke ‰47.3 ile
Türkmenistan’dır.
Yukarıda üç ayrı başlık altında verilen istatistiksel verilerin bir araya
getirildiği ve özet halinde sunulduğu tablo ise aşağıda verilmiştir.
Tablo-4: Türk dünyası cumhuriyetlerinde beş yaş altı ölüm hızı, yeni doğan ölüm hızı ve bebek ölüm
hızlarının karşılaştırması (2018)
Ülke Adı

Beş yaş altı ölüm
hızı

Yeni doğan ölüm
hızı

Bebek
hızı

Türkiye

‰11.6

‰6

‰10

Kazakistan

‰10

‰5

‰9

Kırgızistan

‰20

‰11

‰18

Özbekistan

‰22.51

‰12

‰20

Türkmenistan

‰47.3

‰21

‰41
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ölüm

Azerbaycan

‰23

‰12

‰20

Tacikistan

‰33.6

‰15

‰29

Çalışmanın bu kısmına kadar doğum-ölüm oranları ile ilgili veriler üzerinde
durulmuştur. Bundan sonraki kısımda çocuk sağlığını etkileyen önemli risk
faktörleri üzerinde durulacaktır.
B. Diyareye Bağlı Bulgular
Diyare, dışkının kıvamında bir azalma veya akışkanlığında artış olarak
tanımlanır. Diyare 0-59 aylık çocuklarda ölümün ikinci en sık sebebidir. Bu
sebeple çocuk sağlığı için önem arz etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü,
ishali klinik olarak farklı yaklaşımlar gerektiren üç kısma ayırmaktadır.
Bunlar akut ishal, dizanteri ve persistan ishaldir.
Akut ishalde kan yoktur ve 14 gün içerisinde (genellikle 1-7. günler
arasında) sonlanır. Bu vakalarda ölümün sebebi aşırı sıvı kaybıdır. En sık
sebep olan mikroorganizmalar rotavirus, Enterotoksijenik E.Coli, Shigella,
C.Jejuni’dir. Persistan ishaller bir aydan uzun süren ishallerdir. Altta yatan
farklı patogenezler mevcuttur. Dizanteride ise kanlı dışkılama mevcuttur.
En sık etken Shigella olup, ayrıca E.Histoiytica “amipli dizanteri” denilen
duruma sebep olmaktadır
Diyare ile mücadelede, ORT(Oral Rehidratasyon Tuzları) ile önemli bir
aşama kaydedilmiştir. ORT ile diyareyle kaybedilen elektrolitler oral yoldan
verilir. ORT, diyarenin nedenini ortadan kaldırmaz, ancak morbidite ve
mortaliteyi düşürmede faydalıdır. ORT akut diyarenin tedavisinde ucuz
maliyetli bir yöntem olup, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde
hastaneye yatma sıklığını azaltmaktadır.435
Aşağıdaki tabloda Türk dünyasındaki cumhuriyetlerde beş yaş altı
çocukların diyareye maruz kaldığında oral rehidratasyon tuzlarına(ORT)
ulaşma yüzdeleri verilmiştir.
Tablo-5:Türk dünyasındaki cumhuriyetlerde beş yaş altında diyareye maruz kalanların oral rehidratasyon
tuzlarına ulaşma yüzdesi (2018)
Ülke Adı

Beş yaş altı çocukların
diyareye maruz kaldığında
ORT ulaşma yüzdesi

Türkiye

%14

Kazakistan

%62

Kırgızistan

%33

Özbekistan

%28

Türkmenistan

%47

Azerbaycan

%11

Hülya Çakmur, “Çocuklukta Enfeksiyöz Diyare ve Dehidratasyon”, Kafkas Tıp
Bilimleri Dergisi, 3/2, Kars 2013, s. 96-102.
435

200

Tacikistan

%60

C. Beslenme ile İlgili Bulgular
Yeterli ve dengeli beslenme tüm yaş gruplarının, özellikle de yaşamın
başlangıcındaki çocukların en başta gelen gereksinimlerindendir. Zira
yetersiz ve dengesiz beslenmeden en çok etkilenen grupların başında 0-6
yaş grubu çocuklar gelmektedir.436 Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol
açtığı sorunların boyutları göz önüne alındığında konunun önemi daha da
artmaktadır
Bu bağlamda anne sütüne de ayrı bir başlık açmada fayda vardır. Çünkü
anne sütü yaşamın ilk dönemlerinde olmazsa olmaz bir besin ögesidir.
Anne sütü ile beslenmenin; bebek mortalite ve morbidite oranlarını
azaltması, bebeklerin uygun beslenme, büyüme ve gelişmelerini sağlaması,
diğer tüm beslenme şekillerinden üstünlükleri, aileye ve ülkeye getirdiği
ekonomik yararlar tüm dünyada bilinmektedir. 437
Tablo-6: Türk dünyası cumhuriyetlerinde doğumu takiben ilk 1 saat ve 1 yıl boyunca emzirme oranları
(2018)

Ülke Adı

Doğumu takiben ilk 1
saat içerisinde emzirme
oranı

1
yıl
boyunca
emzirmenin devam
etme oranı

Türkiye

%50

%34

Kazakistan

%83

%21

Kırgızistan

%82

%23

Özbekistan

%67

%38

Türkmenistan

%73

%20

Azerbaycan

%20

%16

Tacikistan

%50

%38

Beslenme ile ilgili önemli parametreler arasında iyotlu tuz kullanımı ve A
vitamini desteği yer almaktadır. İyot, tiroid bezinin çalışması için elzem
olan bir bileşendir. Tiroid hormonu, vücudun genel metabolizmasını
düzenleyen önemli bir hormondur. A vitamini ise görme fonksiyonlarında
görev alan bir vitamindir.
Tablo-7: Türk cumhuriyetlerinde A vitamini ve iyotlu tuza erişim bilgileri (2018)

Ülke Adı

Yeterli A vitamini alım
yüzdesi (%)

İyotlu tuza
yüzdesi (%)

Türkiye

Veri yok

85

erişim

Koçoğlu vd., agm., s. 11-22.
Ünsal vd., agm., http://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_156.pdf,
E.T:15.02.2020.
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Kazakistan

Veri yok

94

Kırgızistan

Veri yok

99

Özbekistan

99

82

Türkmenistan

Veri yok

100

Azerbaycan

41

93

Tacikistan

91

91

D. Temiz Su ile İlgili Bulgular
İnsanoğlunun yaşamın ilk başlamasından bu yana vazgeçemediği ihtiyaç
maddelerinin başında su gelmektedir. Üç aylık bir fetüsün beden ağırlığının
yüzde 95’i su iken erişkin bir bireyde bu oran438yüzde 75 civarlarındadır.
İçilecek su hijyenik olmalıdır. Hijyenik demek suyun sağlığa uygun olması
anlamına gelmektedir. Su hijyeni, yalnız içme suyu için değil aynı zamanda
kullanılacak su için de (yemek yapma, temizlik ve benzeri) gereklidir. 439
Tablo-8: Türk dünyası cumhuriyetlerinde su kullanım verileri (2018)

Ülke Adı

Şebeke suyu
kullanma
oranı

Şebekeye bağlı
olmayan
suların
kullanım oranı

Gelişmemiş su
arıtma
sistemlerini
kullanma oranı

Yüzey
sularını
kullanma
oranı

Türkiye

%100

-

-

-

Kazakistan

%61

%32

%6

%1

Kırgızistan

%58

%32

%3

%7

Özbekistan

%57

%33

%5

%5

Türkmenistan

Veri yok

Veri yok

Veri yok

Veri yok

Azerbaycan

%66

%21

%11

%2

Tacikistan

%95

%3

%2

-

E. Sanitasyon ile İlgili Bulgular
Sanitasyon, insan dışkısını insan temasından hijyenik olarak ayıran
sistemlere verilen isimdir. Yetersiz sanitasyon kolera, ishal, dizanteri,
hepatit A ve tifo gibi enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasına sebep olur.
Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde belirlediği sekiz
ilkenin içerisinde iyileştirilmiş içme suyu ve sanitasyon sistemlerine erişim
de yer almaktadır.( Madde 7: Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlama) Çocukların
daha sağlıklı olmaları ve daha iyi eğitim almaları için iyileştirilmiş
439 Huri Dedekayaoğulları, Ayşe Emel

Önal, “Çevre-İnsan Sağlığı İlişkisi Açısından
Su ve Su Analizinin Önemi”, https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/98324, E.T:15.02.2020.
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sanitasyon imkanlarına erişebilmeleri elzemdir. Bu hususta Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) Türk cumhuriyetlerine içme suyu ve
sanitasyon alanında verdiği desteklere değinmekte fayda vardır. TİKA bu
ülkelerde özellikle kırsal bölgelerde sanitasyon sistemleri, içme suyu hatları
inşa ederek enfeksiyon hastalıklarının yayılmasını önlemeye çalışmaktadır.
Böylece çocuklar geleceklerine daha sağlam adımlar ile yürümektedir.
Hanelerde, sağlık tesislerinde ve okullarda sanitasyonun iyileştirilmesi,
evrensel sağlık kapsamı ve antimikrobiyal dirençle mücadele dâhil olmak
üzere çok çeşitli sağlık ve ekonomik kalkınma konularında ilerlemeyi
sağlar.440
Tablo-10: Türk cumhuriyetlerinde sanitasyon (kanalizasyon) hizmetlerine erişim bulguları (2018)

Ülke Adı

Gelişmiş
sanitasyon
sistemlerine
nüfusun
erişme oranı

En azından temel
sanitasyon sistemlerini
kullanan nüfus oranı

Türkiye

%65

%32

Kazakistan

Veri yok

Veri yok

Kırgızistan

Veri yok

Veri yok

Özbekistan

Veri yok

Veri yok

Türkmenistan

Veri yok

Veri yok

Azerbaycan

Veri yok

Veri yok

Tacikistan

Veri yok

Veri yok

Sonuç
Çalışmada Türk cumhuriyetlerinde çocuklarda görülen sağlık sorunları
belli parametreler üzerinden incelenmiştir. Bu nedenle bu parametrelere
göre çıkarımda bulunmak faydalı olacaktır.
a) Doğum-Ölüm Hızı ile İlgili Verilerden Elde Edilen Sonuçlar: Bu
kısımda bebek ölüm hızı, neonatal ölüm hızı ve beş yaş altı çocuk ölüm
hızı ile ilgili veriler bulunmaktadır. Bu üç veri grubundan ortak olarak
çıkarılacak sonuç, bu göstergelerde en olumlu istatistiklerin Kazakistan’a,
en olumsuz istatistiklerin ise Türkmenistan’a ait olmasıdır. Buradan
Türkmenistan’da yenidoğan ve erken çocukluk döneminde verilen sağlık
hizmetlerinin çalışmada yer alan diğer ülkelere kıyasla daha yetersiz olduğu
sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Türkmenistan’ın yenidoğan ve
çocuk sağlığına daha fazla yatırım yapması, bu alandaki teknik ekipman
açığını kapatması, personel sayısı ve niteliğini artırması gerekmektedir.
b) Diyare ile İlgili Verilerden Elde Edilen Sonuçlar: Veriler incelendiğinde
beş yaş altı çocukların diyareye maruz kaldığında ORT (oral rehidratasyon
tuzu) ulaşım yüzdesi en yüksek ülke Kazakistan (%62), en düşük ülke
440

https://www.who.int/topics/sanitation/en/, E.T 15.02.2020.
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Azerbaycan’dır. (%11) Tüm Dünya’da beş yaş altı çocuklarda yıllık ishal
kaynaklı 2.5 milyon ölüm meydana geldiği göz önüne alındığında ishal
geçiren bir çocuğun sıvı replasmanının sağlanması için ORT’ye erişiminin
ne kadar önemli olduğu açıktır. Bu bağlamda Azerbaycan’ın beş yaş altı
çocuklarda hem yaşam kalitesini artırmak hem de ölüm oranını azaltmak
için ORT’ye ulaşımı kolaylaştırmalı, çocukların temiz içme suyuna, gıdaya
ulaşma oranını yükseltmelidir.
c) Beslenme ile İlgili Verilerden Elde Edilen Sonuçlar: Veriler analiz
edildiğinde doğumu takiben bir saat içerisinde emzirme oranı en yüksek
ülke Kazakistan (%83), bir yıl boyunca emzirmeye devam etmede en
yüksek oran Tacikistan ve Özbekistan’dır. (Her iki ülke için %38)
A vitamini erişim yüzdesinde Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan ve
Kırgızistan’a 441sit veri bulunamadığından bu hususta çıkarımda bulmak
güçtür.
İyotlu tuz kullanım oranında ise en yüksek oran Türkmenistan’a (%100)
en düşük oran Türkiye’ye aittir. (%85) İyot, tiroit hormonunun işlev
görmesinde (dolayısıyla genel vücut metabolizması) kritik öneme sahip
olduğundan Türkiye çocukluk çağında iyotlu tuza erişime yönelik
politikalar geliştirmelidir.
d) Temiz Su ile İlgili Elde Edilen Sonuçlar: Veriler incelendiğinde şebeke
suyuna ulaşımda Türkiye %100’lük oran ile dikkat çekerken Özbekistan en
düşük istatistiğe sahip ülke olmuştur. (%57) Aynı şekilde Özbekistan
şebeke dışı kaynak suyu kullanımda en yüksek orana sahip ülke olmuştur.
(%33) İçme suyu kalitesinin WHO’nun tespit ettiği eşik değerin üzerinde
olması salgın hastalıkların önlenmesi açısından son derecede önemlidir. Bu
bakımdan Özbekistan içme suyunun ve diğer kullanma suyunun WHO
standartlarına yükseltilmesinde daha fazla çaba sarf etmelidir.
e) Sanitasyon ile İlgili Elde Edilen Sonuçlar: Sanitasyon, yani kanalizasyon
hizmetleri salgın hastalıkların önlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu
kategoride Türkiye haricinde diğer ülkelerin verileri bulunmadığından
analiz yapılamamıştır.
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TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİK, SEBEPLERİ VE
ÇÖZÜMLERİ
Halil İbrahim KALKAN
Öz
Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin sorunlarından birisi de işsizlik
ve genç işsizliğidir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılının sonlarında
yaptığı ‘’İstatistiklerle Gençlik 2019’’ çalışmasında ülkemiz nüfusunun
yüzde 15,6’sını oluşturan 15-24 yaş arası gençlerin mezun olduktan sonra
karşı karşıya kaldığı işsizlik problemine, işsizliğin sebeplerine ve
çözümlerine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Genç nüfusun karşı karşıya
kaldığı işsizlik probleminin kısa ve uzun vadeli eğitim politikalarıyla,
mesleki eğitim programlarıyla önüne geçilmediği takdirde ülkemizin
geleceği adına daha büyük sorunlara sebep olacağının altı çizilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Genç işsizlik, Türkiye’de genç işsizlik, genç işsizliğin
sebepleri ve çözümleri
Giriş
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de gençler arasında işsizliğin sebepleri ve
çözümleri üzerine bir değerlendirme yapmaktır. Gençler arasında işsizliğin
eğitimle olan ilişkisini, bireysel ve toplumsal boyutlarını, istihdam
politikalarının yetersizliğini ve daha birçok sebepleri kapsayarak
makroekonomik perspektifle bakış açısı sunmaktır.
Birinci bölümde işsizlik nedir sorusuna, ikinci bölümde genç işsizlik nedir,
Türkiye’de genç işsizlik konusuna, üçüncü bölümde ise genç işsizliğin
sebepleri ve çözümleri konusuna cevap verilmeye çalışılacaktır.
Genç işsizliği dünyada birçok ülkenin baş etmeye çalıştığı güncel
sorunlardan birisidir. Ülkemizde de genç işsizliği özellikle lise mezunu ve
yüksekokul mezunu gençler arasında son yirmi yılda sürekli kadar artan bir
grafik ortaya koymaktadır. Genç nüfusun âtıl kaldığı ekonomilerde gençler
arasında yoksulluğu arttırmakta, sadece ekonomik olmayıp aynı zamanda
toplumsal sorunlara da yol açmaktadır. İkinci ve üçüncü bölümlerde bu
konulara detaylı olarak değinilecektir.
1. İşsizliğin Tanımı
İşsizlik kavramı geçmiş dönemlerden itibaren kullanılmaktadır. Ancak
tanımın içeriğinin değişen koşullarla birlikte farklılaştığı söylenebilir.
1800’lü yıllara bakılacak olursa yapılan işsizlik tanımlamalarında; kişinin
herhangi bir becerisi olmaması dolayısıyla meslek edinememiş ya da sosyal
uyumsuzluk gibi sebeplerden iş sahibi olamamış kimselere işsiz denildiğini
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görmekteyiz. Tanım itibariyle ortaya çıkan işsizlik olgusu tamamen işsizlik
kendi kusurundan kaynaklanan sebeplerden meydana gelmektedir.
Günümüzde yapılan tanımlamalarda Uluslararası Çalışma Örgütü’nün
Cenevre’de 1982 yılında yaptığı işsizlik tanımı belirleyicidir. Bu tanımda üç
husus dikkat çekicidir; birinci husus kişinin çalışma isteği yani iş talep
etmesidir. İkinci husus kişinin çalışmaya elverişli olmasıdır. Üçüncü olarak
bu iki durum sağlanmış olduğu halde kişinin işsiz olması. İşsizliği açıklayan
üç temel unsur olarak kabul edilmektedir.
İşsizlik üretim faktörlerinden emeğin üretime katılamaması durumunu
ifade etmek için kullanılabilir. En yaygın tanımıyla çalışma istek ve
arzusunda bulunduğu halde cari ücret düzeyinden iş bulamayanlara işsiz
denilmektedir. AB ülkelerinde işsizlik; işgücü bürolarına ve işçilere yardım
bürolarına kayıtlı kişilerin iş bulamaması durumudur. Bununla beraber
mevcut işlerini her an değiştirebilecek ve başka bir işe geçebilecek kimseler
de işsiz olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ise Türkiye İstatistik
Kurumu’nun yapmış olduğu tanıma bakacak olursak; “Referans dönemi içinde
istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama
kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda
olan tüm kişiler işsiz nüfusa dâhildirler” denilmektedir.442
2. Genç İşsizlik, Türkiye’de Genç İşsizlik ve Türkiye’deki Genç
İşsizliğin Profili
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından birisi de
işsizlik ve istihdamdır. Son yıllarda küreselleşmeyle birlikte tüm dünyada
boy gösteren işsizlik gençleri de olumsuz etkilemektedir. BM, ILO
(Uluslararası Çalışma Teşkilatı) ve benzeri kuruluşlar 15-24 yaşları
arasındaki kişileri genç olarak tanımlamaktadır.
İş ve istihdam, sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda gençlerin
hayatlarını, özsaygılarını, sosyo-ekonomik ve politik yurttaşlıklarını
düzenlemeleri için büyük bir öneme sahiptir. (Çetinkaya, 2010) Bundan
dolayı gençlerin işsiz kalmaları bireysel ve toplumsal manada ciddi
sorunlara yol açmaktadır. Genç işsizliğinin sebeplerinin iyice araştırılması,
gelecekteki genç işsizlik ile mücadelede doğru politikaların oluşturulması
açısından önemlidir.
Teorik anlamda işsizlik; konjonktürel, geçici ve yapısal olmak üzere üç ana
başlıkta incelenmektedir. Diğer yaş grupları için geçici ve konjonktürel
işsizlik hâkim olup yapısal işsizlik temel kriter değildir. Ancak genç işsizliği
için üçü de önemlidir. Bu sebepten dolayı da genç işsizliği kategorize etmek
daha da zordur.

Seda Bayraktar, Ahmet İncekara, “Türkiye’nin Genç İşsizlik Profili”, Çalışma
İlişkileri Dergisi, C. 4, S. 1, Ocak 2013, s. 17.
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2.1 Konjonktürel Açıklamalar
Bu açıklamaların temeli, genç işsizliğin hem toplamda hem de uygun tipte işlerin
eksikliğinden meydana gelmesine dayanır. 443 Dünyada genç işsizliğin görülmesi
2. Dünya Savaşı’ndan sonraya ve özellikle 1970’li yıllarda başlayan
dönemde ortaya çıkmıştır. 15-24 yaşları arasındaki kişiler, durgunluktan ve
işsizliğin artmasından en çok etkilenen yaş aralığıdır. Çünkü işgücü
piyasasına yeni girmiş olmaları, hizmet sürelerinin kısa olması ve işveren
açısından da işten çıkarma maliyetinin daha düşük olması gibi sebeplerden
dolayı yetişkinlere nazaran işsizlikten daha da fazla etkilenirler.
2.2 Yapısal Açıklamalar
Gençler arsında işsizlik oranın ekonomik gelişmeden bağımsız bir şekilde yüksek
olacağını kabul eder. Bu görüşe göre olumlu ekonomik gelişme, işgücü için yüksek bir
talep, yetişkin işsizlik oranı için de bir azalmaya sebep olacaktır ama genç işsizlik
oranı yine yüksek kalacaktır.444
Yapısal sorunların en önemli faktörü gençlerin maharetleri ve eğitim
seviyeleridir. Eğitim sisteminin işgücü piyasasının talebine cevap verecek
donanıma sahip kaliteli ve yetenekleri daha münasip genç nüfusun işsizlikle
karşılaşmayacağı savunulur. Genç işçi ücretlerinin yetişkin işçi ücretlerinden yüksek olması durumunda yetişkin işçi istihdam etmek tercih sebebi
olacağından işçi ücretlerinin genç işsizliğe olumsuz etkisi vardır. Fakat bu
konu gençlerin kabiliyetler bütünü anlamında yetişkinlere yakın olduğu
zamanlarda ortaya çıkmaktadır.
3. Türkiye’de Genç İşsizlik ve Sebepleri
Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’deki genç nüfusunda sosyo-ekonomik
problemlerinin başında genç işsizliği gelmektedir.445 Bu sorun başka toplumsal
değerler ve ekonomiyle ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir.
Çünkü genç işsizliği; toplumun verimliliğini ve üretim kapasitesini
etkilemektedir. Gençlerin yetişmiş işgücü olarak istihdam edilememesi
üretime katılmalarını engellemekte, toplumun sırtına ilave maliyet
yüklemekte, gittikçe bir iş bulabilme beklentilerinin de azalmasıyla birlikte
ailevi ve psikolojik problemlere ve toplumda huzursuzluğa yol açmaktadır.
Türkiye’de genç işsizliğin sebeplerinden başında; mevcut eğitim sisteminin
piyasadaki işgücü talebini karşılayamaması yani eğitim-istihdam talebinin
dengesizliği gelmektedir. Bu problemin çözümü de kısa vadeli politikalarla
değil uzun vadeli politikalarla mümkündür. Sorunun büyüklüğü ve önemi,
uygulamaya koyulacak politikaların da ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymaktadır.

Emel Çetinkaya, “Genç İşsizliğin Teorik Açıklamaları”, Sosyal Politika
Konferansları Dergisi, 2010, S. 58, s. 45-57.
444 Çetinkaya, agm, s. 49.
445 Volkan Işık, “Türkiye’de Genç İşsizliği ve Genç Nüfusta Atalet”, HAK-İŞ
Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, C. 5, S. 11, s. 137.
443
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“ILO (Dünya Çalışma Teşkilatı) raporlarında Türkiye’de istihdam açısından en
önemli sorunlardan birinin beceri eksikliği ve beceri uyumsuzluğudur. Özellikle
tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne geçişle birlikte ortaya çıkan vasıflı işgücü
ihtiyacı ne mesleki okullar ne üniversiteler ne de yaşam boyu eğitim ve beceri geliştirme
programları tarafından karşılanmıştır. Avrupa Eğitim Vakfı tarafından Türkiye’de
mesleki eğitim sistemini inceleyen raporda da emek piyasasının ihtiyaç duyduğu vasıflar
ile meslek okulu mezunlarının sahip oldukları beceriler arasında uyum sıkıntısı olduğu
belirtilmektedir.”446
Türkiye’de iş piyasasında nitelikli eleman ihtiyacı artarken işgücü talebi ve
arzı arasında nitelik yönünden bir uyuşmazlık söz konusudur. Bu bağlamda
meslek lisesi mezunlarına ihtiyaç daha da artarken işverenler de nitelikli
eleman bulamadıklarını dile getirmektedir. Var olan meslek liseleri,
piyasanın talebi doğrultusunda nitelikli ve kaliteli eğitim verememektedir.
Üniversitelerde de durum bundan farklı değildir. Üniversite mezunu
gençler de mezun olduktan sonra iş aramaya başladıklarında ilk işlerini ve
ücretlerini beğenmediklerinden dolayı işten ayrılmak durumunda
kalmaktadırlar. Vasıf ve ücret uyuşmazlıkları, eğitim ve becerilerine uygun
veya kötü çalışma koşullarına sahip işlerde çalışılması gibi sorunlar ortaya
çıkmaktadır.
Ülkemizin sahip olduğu genç işgücü yoğunluğuna karşın, genel manada
işsizlik özel manada da genç işsizliği çözüme kavuşturulması gereken
önemli problemlerdendir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre 2019’un Aralık ayında açıklanana işsizlik oranı yüzde 13,7
gerçekleşmiştir. 15-24 yaşları arasındakileri kapsayan genç nüfusta işsizlik
oranı yüzde 25,0 olarak gerçekleşmiştir. Genel işsizlik oranının yaklaşık 2
katı olan genç işsizlik oranının üstüne iş bulma ümidi kırılanları ve işgücüne
dahil olmayanlar da eklenirse oran çok daha fazla olacaktır.
Bu rakamlardan hareketle, birçok dünya ülkesinden ve AB ülkelerine
kıyasla genç nüfus oranının yüksek olması avantajını elinde bulunduran
Türkiye, iş hayatında bu avantajı kullanamadığını görüyoruz. Bu noktada
yeterince vurgulanmayan olgu; okulda ve işgücü piyasasında olmayan gerek
mutlak sayı gerekse oran olarak azımsanamayacak bir atıl genç nüfusun
varlığıdır. İşte bu âtıl genç nüfus temel aktif istihdam politikalarının da
hedef kitlesini oluşturmaktadır.447
Tablo 3.3.1’de de görüldüğü üzere, Türkiye’de 15-24 yaş arası genç
işgücünün cinsiyetlere göre ve eğitim durumlarına göre işsizlik durumları
birlikte verilmiştir. Tabloya göre Türkiye’de erkeklerin kadınlara nazaran
işgücü piyasasına giriş konusunda daha avantajlı oldukları görülmektedir.
2019 yılı verilerine göre 15-24 yaş arası genel lise mezunu erkekler için
işsizlik oranı yüzde 26,6, kadınlar için işsizlik oranı ise yüzde 32,5’tir; 2020
Davut, Günaydın, Murat, Çetin, “Genç İşsizliğin Temel Makroekonomik
Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, S. 22, 2015, s. 22.
447 Işık, agm, s. 135
446
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yılı verilerine göre ise genel lise mezunu erkek işsizlik oranı 26,3, genel lise
mezunu kadın işsizlik oranı 29,9 olarak gerçekleşmiştir. Yine 2019 yılı
verilerine göre 15-24 yaş arası üniversite mezunu erkekler için işsizlik oranı
yüzde 29,8, kadınlar için işsizlik oranı ise yüzde 40,1 olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılı verilerine göre üniversite mezunu erkek işsizlik oranı 30,3,
üniversite mezunu kadın işsizlik oranı 39,8 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3.3.1. 15-24 Yaş Arası Erkek ve Kadınlarda
Eğitim Durumlarına Göre İşsizlik Oranları

2018

2019

2020

Yüksekokul veya
Fakülte Mezunu
Erkek İşsizlik
Oranı

Genel Lise
Mezunu Kadın
İşsizlik Oranı

35,5

35,4

29,6
29,2
26,7
32,5
29,9

25,2
25,4
24,3
29,8
30,3

26,6
26,3
18,8
21,5
21,6
Genel Lise
Mezunu Erkek
İşsizlik Oranı

40,1
39,8

2017

41,2

2016

Yüksekokul veya
Fakülte Mezunu
Kadın İşsizlik
Oranı

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri

Tablo 3.3.2 incelendiğinde genç diye tabir edilen 15-24 yaş arası kişiler
arasındaki işsizliğin, 1990’lı yıllardan itibaren artma eğiliminde olduğunu
gözlemleriz. 1990’da 15,4 olan işsizlik oranı 2008’de yaşanan küresel kriz
sonrası 21,7’ye kadar yükselmiştir. 1990 yılı genel işsizlik oranı yüzde 8’den
2008 krizi sonrası yüzde 11,9’a yükselmiştir. Bu durum Türkiye’de genç
işsizliğin genel işsizliğe oranla iki kat daha fazla olduğunu göstermektedir.
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TABLO 3.3.2. 15-24 YAŞ ARASI
GENÇLERDE İŞGÜCÜ VERİLERİ
İstihdam Oranı

İşsizlik Oranı

1990

1995

39,1
21,7

29,2
25,3

38,3
30

19,9
13,1

15,3

15,3

30,2

37

37,7

42,5

49,5
41,9

47,2

55,7

İşgücüne Katılım Oranı

2000

2005

2010

2020

Kaynak: TÜİK İşgücü Verileri

Türkiye’de genç işsizliği belirleyen önemli göstergelerden biri de ekonominin demografik
fırsat penceresi sunduğu çalışma çağındaki genç nüfusu karşılayacak oranda istihdam
yaratılamamasıdır. Demografik fırsat penceresinin sunduğu genç işgücü arzını
karşılayacak yeterli istihdam olanaklarının yaratılamaması bu fırsatın ekonomik
kalkınmaya dönüştürülememesine ve toplumsal sorunların artmasına neden
olmaktadır.448
Genç işsizliğin nedenleri arasında kırdan kente göç de önemli bir yer tutmaktadır.
Genel olarak kadın erkek bütün yaş gruplarını da etkileyen ve işsizliği arttıran göçün
etkileri gençler açısından daha belirginleşmektedir. 449 Tarımın yapıldığı kırsal
kesimde maddi beklenti olmadan aile arazisinde çalışan gençler kentlere
göç ettiklerinde yeterli eğitim ve kabiliyete sahip olmadıklarından ve göç
eden nüfusa yeterli istihdam sağlanamamasından dolayı işsiz
kalmaktadırlar. Göç aynı zamanda gençler arasında kayıt dışı işgücünü de
arttıran bir unsurdur. Kente göçle birlikte gençler, emek piyasasında
önemli işsizlik dönemi ile karşı karşıya kalmakta ve bu süreç onları daha
çok kayıt dışı sektörlerde çalışmaya razı etmektedir.
3.1. Türkiye’de Covid-19 Sürecinde Genç İşsizliği
2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19
virüsünün hızla dünyaya yayılması sonucunda Dünya Sağlık Örgütü
tarafından 11 Mart 2020’den itibaren küresel salgın ilan edilmiştir. Salgının
bulaşıcılığını önlemek adına tüm dünyada sert tedbirler alınmıştır. Bu
448
449

Günaydın, Çetin, agm, s. 22.
Günaydın, Çetin, agm, s. 23.
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tedbirler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması, spor müsabakaları, sanat
ve kültür faaliyetleri, eğitim ve ulaşım hizmetleri durma noktasına
gelmiştir.
Hiç şüphesiz alınan tedbirler ekonomi üzerinde de etkili olmuştur. Salgının
işgücü piyasası üzerinde de olumsuz etkileri meydana gelmiştir. Dünya
genelinde işsizlik oranlarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Dünyada meydana
gelen savaş, göç, salgın hastalıklar ve ekonomik kriz dönemlerinde işgücü
piyasaları olumsuz anlamda etkilenmektedir ve bu krizlerin doğurduğu
sonuçlardan özellikle işsizlik konusunda en fazla etkilenen grup hiç
şüphesiz gençlerdir. İşten çıkarmalar söz konusu olduğunda işverenlerin
çabuk gözden çıkardığı grup tecrübesiz ve birikimsiz oldukları gerekçesiyle
gençler ve eğitim seviyeleri düşük olan insanlar olmaktadır.
Ülkemizde işgücü verileri incelendiğinde özellikle salgının etkili olduğu
2019 yılından itibaren gençlerin işsizlik oranlarında ciddi artışlar
gözlemlenmektedir. Her seviyede eğitim grubundan gençlerin ciddi
işsizlikle karşı karşıya olduğu özellikle Covid-19 salgınının da etkilerini
gözlemlemek mümkündür. Tablo 3.1.1’de 15-24 yaş arası genel lise ve
meslek lisesi mezunlarda erkeklerin ve kadınların işsizlik oranları, istihdam
oranları, işgücüne katılma oranlarını ve işsiz genç sayıları gösterilmektedir.
Görüldüğü üzere 15-24 yaş aralığındaki erkek genel lise ve mesleki lise
mezunları arasında işsizlik oranları, işsiz sayısı ve işgücüne dahil
olmayanların sayısı yıllar itibariyle artmaktadır, istihdam oranı ise
azalmaktadır. 2017 yılında erkek genel lise mezunu işsiz oranı yüzde 21.5,
2018 yılında yüzde 21.6, 2019 yılında yüzde 26.6 ve 2020 yılında yüzde 26.3
olarak gözlemlenmektedir. Özellikle 2018 yılından sonra 2019 ve 2020
yıllarındaki işsizlik oranlarının artmasında Covid-19 salgınının işgücü
piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini gözlemlemek mümkündür. Genel
lise mezunu erkekler için geçerli olan olumsuz durum mesleki lise
mezunları için de söylemek mümkündür.
Dünyadaki ekonomik krizlerden, salgınlardan en çok etkilenen kitlenin
gençler olduğunu ve gençler arasında da 15-24 yaş arası kadınların
olduğunu tablodaki işsizlik oranları ile gözlemlemekteyiz. 15-24 yaş arası
genel lise ve mesleki lise mezunu genç kadınlarda işsizlik oranı 2017 yılında
yüzde 29.2, 2018 yılında yüzde 26.7, 2019 yılında yüzde 32.5, 2020 yılında
yüzde 29.9 olarak gerçekleşmiştir. Tabloda da görüldüğü üzere genç
kadınlar arasındaki işsizlik oranları genç erkeklere kıyasla çok daha
yüksektir.
Kadınlar arasındaki işsizliğin yüksek olmasının birçok sebebi olmakla birlikte kırsal
alanda işsizlik oranının düşük olmasının temel sebebi kadın işgücüdür. Çünkü kırsal
kesimde kadınların istihdamı daha kolaydır ve kadınların büyük çoğunluğu kırsal
kesimde çalışırken, kentlerde erkeklere göre iş bulmakta çok zorlanmaktadırlar.
Kırsal kesimde işsizlik oranın düşük, kentlerde ise yüksek çıkmasının diğer bir temel
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sebebi, kırlarda aile işletmelerinin fazlalığı, kentlerde ise kayıt dışı istihdamın
yüksekliği olabilir.450

İşsizlik İstihdam
Oranı
Oranı
(Yüzde) (Yüzde)

İşsiz
Kişi
Sayısı
(Bin)

İşgücüne
Dâhil
Olmayanlar
(Bin)

Cinsiyet

Eğitim
Seviyesi

Yıllar

Erkek

Genel
Lise
Mezunu

2017

21,5

31

74

527

2018

21,6

31,8

75

510

2019

26,6

30,2

101

542

2020

26,3

26,7

99

660

2017

18,2

55

102

274

2018

16,8

56,2

102

291

2019

23

53,4

143

276

2020

21,2

52,8

131

305

2017

29,2

17,5

61

633

2018

26,7

17,8

57

662

2019

32,5

17,2

78

702

2020

29,9

14,5

64

827

2017

28,4

32,4

89

378

2018

29,2

32

100

415

2019

34,5

29,9

131

450

2020

32,8

26,5

107

502

Mesleki
Lise
Mezunu

Kadın

Genel
Lise
Mezunu

Mesleki
Lise
Mezunu

Tablo 3.1.1: 15-24 Yaş Arası Erkek ve Kadınlarda Eğitim Seviyelerine Göre
İşgücü Verileri451

Ferit Apaydın, “Türkiye’de İşsizliğin Karakteristiklerinin Karşılaştırmalı
Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 30, Ocak
2018, s. 177.
451 TÜİK, 2017, 2018, 2019, 2020 İşgücü Verileri.
450

214

Tablo 3.1.2 incelendiğinde Türkiye’de lise mezunu kadınlarda ve
erkeklerde 2019 ve 2020 yıllarının işgücüne katılma oranlarını görmekteyiz.
Lise mezunu erkeklerde 2019 yılında işgücüne katılma oranı %41,2 iken
bu oran 2020 yılında %36,3’e düşmüştür. Lise mezunu kadınlarda ise
işgücüne katılma oranı 2019 yılında %25,5 iken 2020 yılında %20,6’ya
gerilemiştir. İşgücüne katılma oranı lise mezunu erkeklerde yaklaşık %6’lık,
lise mezunu kadınlarda ise yaklaşık %5’lik bir gerileme olmuştur.
İşgücüne katılma oranlarındaki bu ciddi düşüşte hiç şüphesiz birçok
ekonomik neden sıralanabilir ancak Covid-19 salgınının bu gerilemede
payı oldukça büyüktür. 15-24 yaş arası niteliksiz işgücünün sektörler
itibariyle dağılımına bakıldığından kafe, restoran, otelcilik gibi sektörlerde
ve gündelik işlerde çalışmaktadırlar. Salgından en çok etkilenen sektörler
arasında sıralanan bu iş kollarında daha çok gençler istihdam edildiğinden
işgücüne katılma oranlarındaki düşüşün sebebini açıklayabiliriz.
Tablo 3.1.2: 15-24 Yaş Arası Gençlerde Cinsiyetlere Göre
İşgücüne Katılma Oranları
50
40

41,2

36,3
25,5

30

20,6

20
10
0
Lise Mezunu Erkek

Lise Mezunu Kadın
2019

2020

Kaynak: TÜİK, 2019,2020 İşgücü Verileri

3.2. Genç İşsizliğin Çözümleri Üzerine Bir Değerlendirme
Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalan ve sürekli
olarak mücadele veren bir ülkedir. Her şeyden önce Türkiye’deki işsizlik eğitim
istihdam dengesizliklerinden ve emek talebinin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücünü
piyasada bulunmamasından kaynaklı yapısal özellikler taşımaktadır. Bu yapısal
işsizliği önlemek için uygulamaya koyulan politikalar ise, sorunları halletme
noktasından başarılı olamamıştır. Çok sayıdaki olumsuz gelişme işsizlikle başa
çıkmanın önünde birer engel olarak durmakta ve bu sorunu adeta körüklemektedir.
Bugün Türkiye’deki işgücü piyasası temel göstergeler itibariyle incelendiğinde ortaya
çıkan tablo; hızlı nüfus artışı, tarım sektöründeki çözülme, yetersiz ve adaletsiz gelir
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dağılımı, kadın istihdamının düşüklüğü, genç işsizliği ve gençlerde yüksek pasif atalet
oranı ve işgücünün eğitim düzeyinin düşük olması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.452
Yeteri kadar yeni iş yaratılamaması da genç işsizliğin artmasında önemli rol
oynamaktadır. Bu sorunun çözümünü içeren bir istihdam stratejisi de oluşturmak
gereklidir. Çünkü gençler için yeteri kadar işgücü yaratılamaması durumunda, diğer
uygulamaların da bir anlamı olmayacaktır. Bu noktada, en temel sorumluluk devlete
düşmektedir. İstihdam stratejisi belirlenirken ilk olarak, işsiz gençlerin tespitini
kolaylaştıracak, onların işgücü piyasası ile ilgili temel sorunlarını ortaya koyacak ve
böylece yapılacak müdahalelerin yerindeliğini sağlayacak bir gençlik profili
oluşturulmalıdır.453
Eğitim sisteminde tekrardan revizyona gidilmesi genç işsizliği oranlarının
düşürülmesi noktasında büyük önem arz etmektedir. İlköğretimden
üniversiteye kadar olan eğitim sürecinde yetkinlikleri tam olarak
gelişmeden üniversiteye gelinmektedir. Yabancı dil öğrenimi, robotik
kodlama ve yazılım öğrenimini gibi olarak çağın gerekliliklerine cevap
verecek müfredatları güncellemek gerekmektedir. İstihdam sorununun
çözümü noktasında sadece devlet merkezli veya STK ve büyük şirketlerle
olamayacağı gayet açıktır. Meslek liselerinde verilen eğitimi işgücü talebine
göre yeniden şekillendirmek gereklidir. Mesleki eğitimin diğer önemli ayağı
olan üniversite eğitiminde de durum aynıdır. Özellikle üniversiteler için
bölüm kontenjanlarını düzenlemek elzemdir. Örneğin İktisadi ve İdari
Bilimler Fakülteleri her yıl yaklaşık 35 bin mezun vermektedir. Türkiye’nin
her yıl bu kadar İktisatçı, Uluslararası İlişkiler vb. bölümler mezunu
profesyonellere ihtiyacı yoktur. Yapay zekâ, yazılım, kodlama gibi çağın
gerekliliklerine cevap verecek fakülte ve yüksekokul kontenjanları
arttırılmalıdır.
Tarım sektöründeki düşük verimlilik sorunu ele alınmalı; tarım sektörünün dünya
pazarlarındaki rekabet gücü arttırılmalıdır. Çağdaş bir destekleme sistemi
oluşturulmalı; tarımsal işletmecilik modelleri teşvik edilmelidir. Ayrıca tarıma dayalı
sanayinin gelişimine önem verilmeli sanayi sektörü ile tarım sektöründeki istihdamın
birlikte gelişimi ve yerel düzeyde istihdam yaratılması sağlanmalıdır. Üretim
üzerindeki vergi yükü uygun düzeye indirilmelidir. Bu çerçevede; Gelir Vergisi ve
Kurumlar vergisi azaltılmalı, yatırıma aktarılan her türlü kazanç vergiden muaf
tutulmalı ve enerji üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir.454
Doğrudan iş imkânı oluşturma programları oluşturulmalı ve genç
girişimcilere sübvansiyonlarla destek verilmesi istihdam yaratma ve rekabet
gücünü arttırmada son derece önemlidir. Bu bağlamda İŞKUR tarafından
meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kursları ve programları
oluşturulması gereklidir. Aynı zamanda İŞKUR’UN da eğitimde olduğu

Işık, agm, s. 143.
A. Utku Erdayı, “Dünyada Genç İşsizliği Sorunun Çözümüne Yönelik Ulusal
Politikalar ve Türkiye”, Çalışma ve Toplum, S. 22, 2009/3, s. 157.
454 E. Yasemin Uyar Bozdağlı, “Türkiye’de İşsizliğin Özellikler ve İşsizlikle
Mücadele Politikaları”, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, S. 20, s. 63.
452
453
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gibi yeniden düzenlenmesi genç işsizliği ve genel işsizliği önlemede önem
arz etmektedir.
Genç işsizlik ülkenin en verimli emek kapasitesinin atıl durumda kalması
sebebiyle bireysel ve toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Genel işsizliğe
maruz kalan kişilerde ve özellikle gençlerde uyuşturucu madde
bağımlılığına ve satıcılığına buna bağlı olarak intihara olan eğilimi de
arttırmaktadır. Gayrı meşru yollardan maddi gelir sağlamaya çalışmakta ve
bunun neticesinde toplumda asayiş bozulmaktadır ve toplumsal
huzursuzluk meydana gelmektedir. Özellikle ülkemizin Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgesinde işsizlik neticesinde, insanlarımız terör
örgütlerinin tuzağına düşmektedir.
Ülkemiz içerisinde devlet tarafından yeni teknoloji alanlarına yatırım
yapılmalı ve teşvik verilmedir. Bu noktada ülkemiz tarafından üretilen
insansız hava araçları ve savunma sistemleri araçları devletin desteği ile
birlikte başarı sağlayacağının önemli bir kanıtıdır. Devletin teşvikleri ve
desteği sonucunda bilgi teknolojilerine yapılacak yatırımların yeni istihdam
yaratacağı ve genç işsizlik oranlarının düşürülmesinde de önemli rol
oynayacağı aşikârdır.
Sonuç
Çalışmada, Türkiye’deki genç işsizlik problemi incelenmiş, genç işsizliğin
sebeplerine ve çözümlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Ülkenin en verimli emek gücünün âtıl kapasitede kalmasının toplumsal ve
ekonomik sorunlarla birlikte gençlerin karşılaştığı işsizlik probleminin
ruhsal ve psikolojik sorunlar yarattığı ortadadır.
Eğitim sistemimizin ilköğretimden başlayarak yükseköğretime kadar olan
sürecini piyasanın talebine cevap verecek şekilde şekil ve içerik bakımından
yeniden revize edilmesi elzemdir. Üniversite sayılarının ve bölüm
kontenjanlarının çağın gerekliliklerine piyasanın emek talebine cevap
verecek şekilde düzenlemek gerekmektedir. İlköğretimde, lisede ve
üniversitede yapay zekâ eğitimleri, robotik kodlama, yazılım gibi 21. yüzyıl
yetkinlikleri denilen bu alanlarla ilgili dersler eklenmesi ve yabancı dil
eğitimlerinin düzgün şekilde verilmesi gerekmektedir. Bunlarla birlikte
işgücü piyasasında meydana gelen yetersizlikler gerek özel sektör gerekse
devlet ama özellikle devlet destekli istihdam alanlarının oluşturulması
gerekmektedir.
Kırsaldan kente göçün önüne geçecek, tarımsal çözülmeyi yavaşlatacak ve
gençleri tarımsal işletmeciliğe özendirmek anlamında politikalar
benimsenmelidir. Bu bağlamda tarımsal işletmeciliğe yönelen gençlere hibe
krediler, vergi muafiyeti gibi sübvansiyonlar verilmelidir. Bu destekler
sadece tarım sektörüyle sınırlı kalmaması gerekmektedir. Yapay zekâ,
yazılım, program yapımcılığı gibi 21. yüzyıl yetkinlikleri denilen alanlarda
da genç girişimcilik özendirilmelidir.
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KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ
Türk Ocakları Eskişehir şubesi, şehrimizin hamiyetperver insanlarının
katkıları ile “Millî Mefkûre Mektebi” adı altında bir eğitim akademisi
modeli oluşturmanın gayreti içerisindedir. Bu doğrultuda; ilki 2007 yılında
yapılan Gençlik Kurultayı’nın sekizincisi, Türk Cumhuriyetlerinin
bağımsızlıklarının 30. yılında, 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi
olarak gerçekleştirilmiştir.
VIII. Gençlik Kurultayı’nda ağırlıklı olarak Türk Dünyası’nın son asrı ile
ilgili dil, eğitim, iktisat, sanat, tarih, siyaset bilimi, sağlık gibi farklı alan ve
konularla ilgili toplam 23 tebliğ sunulmuştur. Oturumların tamamlanması
ardından Prof. Dr. Kemal Polat başkanlığında, Doç. Dr. Kürşat Yıldırım
ve Doç. Dr. Oktay Berber’in katılımıyla toplanan değerlendirme heyeti,
söz konusu bildirileri değerlendirmesi neticesinde, aşağıda belirtilen
hususların katılımcılara ve kamuoyuna ilan edilmesine karar vermiştir.
1.
Kurultayda sunulan bildirilerin pek çoğu, Türk Dünyası’nın
mevcut sorunlarına değinerek bu sorunların çözülmesine ışık tutacak ve
Türk Dünyası’nın geleceğine ilham verecek konuları ifade etmektedir.
2.
Bu bağlamda bazı bildirilerde, Türk kültür ve medeniyeti
içerisinde mühim yerler edinmiş İmam Mâturîdî, Ahmed Yesevi, Ahi
Evran gibi tarihî şahsiyetlere atıfta bulunulmak suretiyle bu kişilerin fikir
dünyasından istifade etmenin günümüzdeki ehemmiyetinden söz
edilmiştir.
3.
Türk Dünyası’nın geleceğinin teminatı olan çocuklarımız ve
gençlerimizle ilgili sunulan tebliğlerde ifade edildiği üzere, dil, din, eğitim,
hukuk, sağlık, sanat gibi konuların geçmişte ve bugün ne kadar mühim
olduğu dile getirilmiş, Türk dünyasının geleceği için bu alanlarda daha
şümullü düşünmenin gerekliliğine vurgu yapılmıştır.
4.
Gerek Gençlik Kurultayı’nın açılış konferansında gerekse
oturumların
ardından
gerçekleştirilen
müzâkerelerde;
Türk
cumhuriyetlerinin son otuz yıldaki süreçleri ifade edilirken köklü mazisinin
farkında olan, bu farkındalıkla Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk
Dünyası’nın geleceğine yön verebilecek, Türk Dünyası’nın sorunlarına
çözüm üretebilecek, yer aldığı her görev ve sorumlulukta huzur, adalet,
refah ve emniyet sağlamayı ilke edinecek, bilgili, millî ve manevî
değerlerine saygılı nesillerin yetişmesi için millî bir eğitim sisteminin
oluşturulmasının öncelik verilmesi gereken en önemli husus olduğu
kanaati oluşmuştur.
5.
Günümüzde yaşanan problemlerin çözümlenmesi ve Türk
Dünyası’nın geleceği için çözüm üretebilecek akademik yapıya ihtiyaç
olduğu aşikârdır. Bu doğrultuda Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde
oluşturulan Millî Mefkûre Mektebi çalışmalarının sürdürülmesi, mevcut
faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve elde edilen birikimin Türk Ocağı
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Akademisi oluşturmak
oluşmuştur.

üzere

değerlendirilmesi

gerektiği

kanaati

Bütün bu değerlendirmeler neticesinde bugünün Türk Dünyası’nı
ilgilendiren ve geleceğin şekillenmesi açısından son derece mühim
sorunların konuşulması, tartışılması gerektiği müşahede edildiğinden, 2022
yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde uluslararası katılımlı olarak
gerçekleştirilmesi planlanan IX. Gençlik Kurultayı’nın “Türk
Dünyası’nın Sorunları: Dil, Eğitim, Çevre ve İklim” temasıyla
düzenlenmesinin teklif edilmesi uygun görülmüştür.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
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