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TÜRKİYE VİLNUS BÜYÜKELÇİSİ SAYIN GÖKHAN TURAN’IN  

KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI 

 

 

Distinguished Scholars, Excellencies, 

Ladies and Gentlemen, 

I would like to begin by thanking Rector Prof. Artūras Žukauskas of Vilnius University and 

Dean of Philology Faculty Prof. Dr. Inesa Šeškauskienė for accommodating the organization 

of this scholarly event in Vilnius University.  

In two days’ time, this international symposium on Turkish-Lithuanian Relations will have 

witnessed a large number of academic presentations by 70 acclaimed scholars from 6 countries 

including Turkey, Lithuania, Azerbaijan, Poland, Russian Federation, Ukraine as well as the 

Republic of Tataristan in the Russian Federation. In the course of these two days, we will 

receive over 10 presentations on Lithuania in Turkish language as well as another dozen in 

English. We will listen to the story of famous poet Adamus Mickievicius who enlisted in the 

Ottoman Army during the Crimean War in the 19th century. 

Despite the myriad of publications and research programs in the past, I would like to refer to 

this field as pristine, because Turkish-Lithuanian relations have never been exposed to this 

extent, covering politics, intellectual and cultural history, diplomacy, trade, religion, literature 

and poetry, fashion, tourism, mythology, children’s games and gender studies. There is still a 

lot more to explore. 

Turkish-Lithuanian relations go back as early as the Ottoman Empire and the Commonwealth 

of Poland and Lithuania. A trade concession was given by Sultan Bayezid II to King John I 

Albert that secured trade and travel rights of Lithuanian and Polish merchants in the Ottoman 

Empire. Both States shared land borders. Some diplomatic contacts occurred. Rulers of both 

States upheld the strategic objective of maintaining some kind of balance of power in the region.  

The first diplomatic agreement between the Republic of Lithuania and the newly established 

Turkish Republic was the Friendship Agreement of 1930. Several other consular and trade 

agreements followed initially in 1934 and in 1939. Turkey never recognized the occupation of 
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Lithuania in 1940, nor its subsequent annexation by the Soviet Union. Diplomatic relations 

were re-established shortly after the reconstitution of Lithuanian Independence in 1990. The 

first Turkish Embassy was opened here in Vilnius back in 1992. 

Turkey was one of the strongest advocates of Lithuania’s NATO membership and we were very 

happy when Lithuania became an EU member in 2004. Since then, Lithuania has been among 

the strongest supporters of Turkey’s EU membership. Turkey was also one of the staunch 

supporters of Lithuania’s OECD membership in 2018. 

Ladies and Gentlemen, 

We will not forget Lithuania’s support to our democratically elected Government after the 

heinous coup attempt of FETO terrorist organization in Turkey in 2016. Foreign Minister H.E. 

Linkevicius’s visit to Turkey on 22 August 2016 was a very timely move to demonstrate 

solidarity with the Turkish Government and Turkish people. It was the first visit from an EU 

and NATO country at the ministerial level after the coup attempt of FETÖ terrorist 

organization. We continue to draw the attention of our NATO allies including Lithuania to the 

sinister aims of this terrorist organization, which operates under the disguise of schools, 

associations, NGOs and companies in almost all European countries. 

We consider Lithuanian Tatars and Karaims as a strong bond between Turkey and Lithuania. 

Our kinsmen, Tatars were officially invited in the 14th century to help protect the Grand Duchy 

of Lithuania. 2021 will mark the 700th anniversary of this historical development. Tatars were 

also very welcome in Istanbul during the Ottoman Empire. In fact, the Crimean Tatar Khans 

were among the rightful heirs to the Ottoman dynasty in case there was no heir apparent in 

Istanbul. Karaites speak a dialect of Turkish, which is similar to that spoken in Turkey today. 

Another factor that reinforces our bilateral relations is the increase in citizen-to-citizen contacts. 

Turkey has long been the most preferred holiday destination for Lithuanian tourists. Almost 

200 thousand Lithuanians visited Turkey in 2018. More than 13 thousand Turkish tourists visit 

Lithuania every year. 

Turkish students are increasingly choosing to come to Lithuanian universities, primarily 

through the Erasmus program. We have 184 full-time university students and 379 Erasmus 

students in Lithuania. In the last 10 years, 4000 Turkish Erasmus students came to Lithuania 

and 2000 Lithuanian students went to Turkey. With these figures, Turkish students rank first in 

the list of nationals that choose to come to Lithuania in the context of Erasmus programs. 

In fact, there are Vice-Rectors, Deans and Heads of Departments among us today who have 

come to Lithuania with one more purpose in their minds beside this scientific symposium. They 
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are here to discuss inter-university cooperation possibilities with their counterparts in 

Lithuanian universities. I hope they all return home with signed protocols. 

Distinguished Participants, 

Turkish is becoming popular among students and it is being widely taught in a large number of 

countries by legitimate institutions either as a part of the curriculum or as a stand-alone 

language course. Vilnius University is the core of Turkish language teaching in Lithuania.  

As the Turkish Embassy in Vilnius, we cooperate and support the Turkish Teaching Center of 

Vilnius University with lecturers, grants, scholarships, courses, seminars and books. The 

Embassy further contributes to the quality of Turkish Teaching Center’s education by providing 

educational and vocational counselling as well as finding summer camp opportunities in Turkey 

for the Center’s students. 

Having said that, I would like to extend my heartfelt thanks to our instructors in the Turkish 

Teaching Center of Vilnius University Dr. Dilek Yumru, Natela Statkiene and Associate Prof. 

Galina Mishkiniene. Prof. Mishkiniene is one of two co-organizers of this event today. 

I would also like to thank the Folk Culture Research Institute and its founder Prof. İrfan Ünver 

Nasrattınoğlu. He is an active scholar and civil society veteran who has travelled across a large 

geography for many decades, co-organizing similar academic and cultural conferences such as 

this one today. He contacted me about this symposium last Autumn in Ankara, even before my 

arrival in Lithuania. 

Among all our partners, I feel indebted to the Presidency for Turks Abroad and Related 

Communities, which was our primary source of moral and financial support in the organization 

of this event. 

Last but not least, I would like to express my appreciation to everyone in this room for taking 

the time and all the troubles to come and participate in this symposium. Your intellectual 

contribution to Turkish-Lithuanian relations will be well-remembered in many years to come.  

I wish you much success in this academic endeavor.  

Thank you!   Teşekkür ederim!   Aciu Labai! 
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TURKEY-LITHUANIA RELATIONS AFTER COLD WAR 

Prof. Dr. Selçuk DUMAN 

(Türkiye) 

 

       ABSTRACT 

      Although Turkey's interest in Lithuania began at very early times in the region with its 

geostrategic and geopolitical goals due to the fact that the Ottoman Turkish state controlled the 

Black Sea and Azak Sea and operating in the Baltic Sea, diplomatic relations could be 

established with the friendship agreement signed on 17 September 1930. However, these 

relations were not continued because of occupation of Lithuania by the Soviet Union during the 

Second World War. Although Turkey did not recognize the invasion of Lithuania, Lithuania 

remained under the Soviet Union until 1991. Within the framework of the democratization 

program in the Soviet Union, the process of opening and restructuring led to the disintegration 

of the Soviet Union and declared its independence in Lithuania, an alliance country. Turkey 

and Lithuania relations have been re-established since September 3, 1991.  

      In this study, we will investigate the relations between Turkey and Lithuania with Turkish 

sources political, economic and cultural dimensions since 1991. 

            Keywords: Turkey, Lithuania, Relations,  Russia, EU, NATO 

       Enterance 

     Turkey and the Republic of Lithuania are two states established as a result of the national 

struggle against imperialism after the first World War. The Republic of Turkey and the 

Republic of Lithuania have adopted the principles of the state of democratic law from the 

moment they were established, and have made attempts to carry out their relations with other 

countries in cooperation and friendship within the framework of the principle of mutual 

equality. In this context, a friendship and cooperation agreement was signed between Turkey 

and Lithuania on September 17, 1930 at a time when fascism rose in the world. The two 

 
 Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Email: 

selcuk.duman58@gmail.com 
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countries were started diplomatic relations as required by this agreement and they took part in 

the democratic front against imperialism. However, Lithuania was invaded by the Soviet Union 

in 1939, followed by Germany, and had a very difficult time with Stalin's enforces since 1945. 

Turkey did not recognize any of this occupation movement against Lithuania. Lithuania's 

independence process began with the decision of the Lithuanian Parliament in 1990, and in 

1991 it was able to obtain independence despite all sorts of pressures and embargoes. Turkey 

has supported from the very beginning process of Lithuania's independence in 1991 and 

Lithuania's independence has been one of the first countries to recognize the decision. In 

addition, Turkey has provided effective support for Lithuania's participation in NATO, which 

is very important for Lithuania's national security. In fact, the Lithuanian Defense Minister 

stated that they would welcome such a situation when NATO was involved in the security of 

Lithuania, while the appointment of Turkish troops in this region was discussed. Turkey and 

Lithuania today have a significant relationship in terms of trade, military and tourism, where 

relations are intensified within the framework of NATO and the EU.  

      Turkey-Lithuania relations after cold war 

     The Turkish-Lithuanian relations, which started with the Great Dukali of Lithuania during 

the Ottoman Turkish Empire period, reached an important stage with the friendship and 

cooperation agreement signed between the Republic of Turkey and the Republic of Lithuania 

on 17 September 1930, which was established after the First World War. However, Lithuania 

was occupied by the USSR in 1939. Although Turkey did not recognize this occupation, the 

USSR continued its occupation in Lithuania until 1991. When the military buildup against the 

Soviet Union Lithuania Lithuanian Parliament on the decision to grant independence in 1990, 

and Turkey, including in the United States led by the western block it is opposed to military 

intervention in Lithuania.Turkey has also decided to establish diplomatic relations with the 

Baltic States since September 4, 1991.  

     Following diplomatic relations with the Republic of Lithuania, Turkey signed an agreement 

on economic and commercial cooperation on 27 August 1992 and the establishment meeting of 

the Turkish-Lithuanian Business Council was held in Istanbul on 28 June 1993. 4 participants 

from Lithuania and 15 participants from Turkey participated in this meeting and the protocol 

on establishment of Turkish-Lithuanian Business Council was signed by TOBB (Union of 

Chambers and Commodity Exchanges of Turkey)  president Yalım Erez and Lithuanian 

Chamber of Commerce and Industry Mindaguas Cherniauskas. After this meeting, the Business 

Council Agreement was signed. Thus, an institutional structure has been established for the 
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healthy functioning of trade relations between the two countries. On the other hand, with the 

cooperation agreement signed between the Government of the Republic of Turkey and the 

government of the Republic of Lithuania on 6 October 1993, the two countries agreed to 

establish close cooperation in the field of Tourism and to start the activities of the institutions 

accordingly. In this context, they have decided to initiate activities for organizing organized 

tours, youth tours, cultural and sportive tours. It was also agreed that the citizens of the two 

countries should be informed about the tourism and share the statistical information about 

tourism.  

      Turkey and Lithuania had International Road Transport Agreement on 10 February 1994, 

11 July 1994 11 July 1994 and the agreement on Mutual Protection of Investments the 

government of the Republic of Lithuania and Turkey and the agreement on Friendship and 

Multifaceted Cooperation of the two countries has been spent effort to improve relations. 5 

October 1994 In order to assist the development of relations between Turkey and Lithuania 

diplomatic, special or service passports have made an agreement regarding the mutual visa-

exempt. With this agreement, it has been provided that the transition facilities are provided but 

it is also underlined that the citizens of the two countries are in compliance with the laws of the 

country in which they were found. The Government of the Republic of Lithuania and the 

Government of the Republic of Turkey moving in the relationship between the size of the 

military, has signed an Agreement on Military Contacts Education and Technical and Scientific 

Cooperation in the Field of January 11, 1996. According to this agreement; the two countries' 

adherence to the Treaty of Friendship and Co-operation signed on 11 July 1994, and their 

commitment to the objectives and principles of the United Nations Convention, the Helsinki 

Final Act, the Paris Charter for a new Europe and other documents approved in the Conference 

on Security and Cooperation in Europe, they supported him as a factor of security and stability. 

It was said that the agreement signed includes the exchange of personnel, knowledge and 

experience in military education and training, technical, science, logistics and procurement and 

in other areas to be determined by complementary agreements to be made on the basis of this 

agreement.  

      January 7, 1997 is the date of signing a new treaty of the Republic of Lithuania Friendship 

and Cooperation with Turkey Republic independence between the two countries, sovereignty, 

the territorial integrity and enhance cooperation in the framework of non-interference policy in 

the internal affairs and the desire to strengthen ties of friendship between them, dated September 

17, 1930s, "the Republic of Lithuania and the Republic of Turkey Confirming their commitment 
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to the principles of the Treaty of Friendship, stating the will to contribute to this agreement with 

a new document in accordance with contemporary requirements, The Paris Act of 1975 on the 

new European Council on the European Security and Cooperation Conference and their 

commitment to the aims, principles and provisions of the other documents of the Conference 

on Security and Cooperation in Europe. 

     Turkey and Lithuania on the date of 5 July 1997, especially as a party related to investments 

in the territory of the other side of investors, increase their economic cooperation agreement 

contract relating to the application will be subject of investments with desire, recognizing that 

it will encourage the economic development of the parties with the capital and technology 

flows, a stable investment environment to form and to enable them to use the most effective 

forms of economic resources, accepting investments being subjected to fair and equitable 

treatment would be desirable and the signing of an agreement to promote and protect mutual 

investments with the decision of the Republic of Turkey and the Republic of Lithuania  was 

signed Agreement on the reciprocal promotion and protection. 

     Republic of Turkey and the Republic of Lithuania: developing bilateral relations based on 

friendship and cooperation consular and legal issues and strengthen the order stating that they 

are a party to the Vienna Convention of 24 April 1963 on consular relations, signed Consular 

Agreement on August 22, 1997. In addition, the Government of the Republic of Turkey on 

September 11, 1997 terrorism between the Government of the Republic of Lithuania, organized 

crime, illegal drugs and psychotropic substances has signed a cooperation agreement in the fight 

against crime and other important circulation. These two countries with this agreement; 

European Conference on Security and Cooperation (OSCE), Closing Document of the 1989 

Conference of Vienna, the Paris Charter adopted at the Paris Summit of 1990 and the 

Declaration of the Helsinki Summit of the 1992 OSCE, 1961 on the Single Convention on 

Drugs, 1971 in accordance with the United Nations Convention Against the Trafficking of 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in 1988; illegal circulation of drugs and 

psychotropic substances, they decided that they would act from the principle of equality and 

mutual benefit, and signed an agreement with a multilateral cooperation, seeking to strengthen 

and deepen cooperation between the competent authorities of the parties in the fight against 

terrorism and organized crime.  

       On March 1, 1998 date of the Republic of Lithuania has signed Free Trade Agreement with 

the Republic of Turkey to increase trade between them. With this agreement, two countries 

promote the harmonious development of the trade and to develop mutual cooperation, by 
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recalling the mutual interests of the parties in the continuous implementation of the multilateral 

trading system, and the General Agreement on Trade and Tariffs (GATT), the World Trade 

Organization`s (WTO) provisions and documents stated that they would take into account their 

foreign trade policies. 

    On 22 May 1998 two countries had signed to facilitate the transit of passengers and goods 

through the country and was signed with the International Road Transport Agreement on 30 

May 1998 International Road Transport Protocol with the Turkey-Lithuania Joint Commission. 

According to this protocol information and statistical data about land transportation, transport 

of goods, transport of passengers and similar issues were discussed. The Agreement on the 

Prevention of Double Taxation and the Prevention of Tax Evasion signed on 24 November 

1998 increased the chances of the two countries' exporters to compete.  

     On 18 March 1999, the president of Lithuania Valdas Adamkus came to Turkey at the 

invitation of Turkish President Sleyman Demirel and held some official talks to deepen the 

friendship and cooperation between the two countries.  The president of Lithuania, Adamkus, 

stated that Turkey is one of the first countries to recognize the independence of Lithuania and 

that Lithuania is with Turkey in its fight against terrorism.  After this visit, the establishment of 

trust between the two countries in 16th May 1999  between with the government of the Republic 

of Lithuania and the government of the Republic of Turkey signed a cooperation agreement on 

military training. 

     With this agreement, the parties further improve openness and transparency in military 

activities through special measures to strengthen security and to enhance security of United 

Nations and the organization for security and cooperation in Europe decision of purpose and by 

reaffirming their commitment to the principles between the two countries which was signed on 

30 September 1995 between the Republic of Lithuania, the Republic of Turkey and the existing 

"military training in the field, In accordance with the provisions of the agreement on technical 

and scientific cooperation and contacts, the training of military personnel in the military 

educational institutions and units of both parties and determined the conditions under which the 

training will be carried out. 

     In addition, on 21 May 1999, the Cooperation Agreement in the fields of education, science, 

culture and sports aims to strengthen cooperation between the two countries in the fields of 

education, science and culture. 
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     On the other hand, the Joint Committee meetings held between Turkey and Lithuania tried 

to increase trade between the two countries. On 22 June 1999, the Agreement on Mutual 

Assistance in Customs Matters and the Agreement on Mutual Assistance in Customs Matters 

signed on 15 November 2000, it was agreed that the two countries would cooperate in the 

prevention of crimes against the customs legislation.  

     The Lithuanian Defence Commission delegation came to Turkey under the presidency of 

Alvydas Sadeckas, Chairman of the Lithuanian Defence Commission on June 12, 2002, at the 

official invitation of the Turkish Grand National Assembly.  The guest delegation visited Hasan 

Gülay, the chairman of the National Defense Commission, for the first time in Parliament. 

Gülay, during his visit, drew attention to the fact that Turkey is at a very advanced level in the 

field of defense industry and suggested that Turkey could contribute to the modernization of 

the Lithuanian Army. The president of the Defence Commission of the Republic of Lithuania, 

Alvydas Sadeckas, thanked Turkey for its support for its country's entry into NATO. 

    Between 2nd and 5th March 2004 Arturas Paulauskas President of the Parliament of Lithania, 

accompanied by a parliamentary delegation visited Turkey as the official guest of Turkish 

Parliament Speaker Bulent Arinc. During this visit, Arturas Paulauskas, who met with the 

Speaker of the Parliament Arinc, was received by President Ahmet Necdet Sezer after visiting 

the Head of the EU Harmonization Committee, Yasar Yakis. It focused on Turkey's EU 

harmonization process during the visit.  

     The government of the Republic of Lithuania and the government of the Republic of Turkey, 

the coast of the sea as the two countries signed the Maritime treaty in 21st  March 2004. With 

this agreement, the two countries stated that they aimed to cooperate and cooperate in the 

maritime sector. Furthermore, on 20 April 2004, the Agreement on Legal and Judicial 

Cooperation on Legal and Commercial Matters was signed between these countries. 

    In 2004, Lithuania took an important step as a full member of the European Union and after 

this date, it has carried out its relations with Turkey more on the EU. In this context, the Free 

Trade Agreement between the two countries was abolished as of May 1, 2004 and bilateral 

trade was subject to customs union. Lithuania has argued that since its accession to the EU, 

Turkey's membership to the European Union is important in both sides.  For example; "If we 

are talking about a united Europe, it would be contrary to the nature of the issue," said the 

Lithuanian President, who gave an interview to the “Milliyet” newspaper reporter on June 17, 

2006, and clearly expressed his support for Turkey's EU membership. 
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    The president of the Turkish Grand National Assembly Bulent Arinc and the members of the 

Turkish Parliament together paid an official visit to Lithuania on September 18-21, 2005, at the 

invitation of the president of the Lithuanian parliament. During this visit, Lithuanian President 

Adamkus, Lithuanian Parliament President Arturas Paulauskas, Lithuanian Prime Minister 

Algirdas Mykolas Brzauskas, Lithuanian Parliament Foreign Affairs President Justinas 

Karosas, and the Commissioners of the Lithuanian Parliament President Vydas Gedvilas, and 

the European Affairs Commission President, and the commissioners, held talks to strengthen 

mutual friendship and cooperation with the members of the commission. During these talks, 

Pauluskas stated that Turkey supported EU membership, believed that the negotiations would 

begin and that Lithuania could transfer its experiences to Turkey. Bulent Arinc expressed that 

cooperation with Lithuania in the field of education could be improved and that they wanted 

equality and justice in relations with the EU. In addition, the president of the Turkish Grand 

National Assembly Bülent Arinc and the members of the Turkish Parliament together visited 

the Turkish Language Center at Vilnius University and met with the representatives of the 

Karaim Turks. 

   Parliament Speaker Bulent Arinc's visit after visit to Lithuania from Lithuania to Turkey took 

place repeatedly. March 5th EU and Foreign Relations on 2006 Commission joint delegation 

visited Turkey Parliament Speaker Bulent Arinc, Human Rights Investigation Commission 

Chairman Mehmet Elkatmis, EU cohesion Committee Chairman Yasar close and Lithuania-

Turkey Parliamentary Friendship Group met with members of. Turkey-Lithuania at the 

invitation of the friendship group friendship between Lithuania-Turkey parliamentary coming 

to Turkey Group Chairman Vilij to Verteli valve and the accompanying Friendship Group 

members, Turkey on April 3, 2006, met with Parliament Speaker Bulent Arinc. Representatives 

of the two countries stressed friendship and cooperation during the meeting. Furthermore, on 

21 June 2006, the DEIK / Turkish-Lithuanian Business Council announcedThe meeting was 

also attended by the Lithuanian President Adamkus and his delegation of businessmen. This 

visit was confirmed that Lithuania's support to Turkey's EU membership. Lithuanian President 

Valdas Adamkus met with Parliament Speaker Bulent Arinc.  

    On March 5, 2007, the Lithuanian Parliament visited Turkey under the chairmanship of 

Andrus Kubilius and supported Turkey's EU process. Lithuanian Parliament Speaker Bulent 

Arınç, Parliament EU harmonization Commission President Yaşar yakış, Parliament Foreign 

Affairs Commission President Mehmet Dülger and parliament Human Rights Review 

Commission President Mehmet Elkatmis met. On November 15, 2007, Minister of transport 
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and communications of Lithuania in Istanbul.Turkey-Lithuania Transport Forum was organized 

within the scope of the visit of Butkevicius and the accompanying delegation to Istanbul.  On 

April 30, 2008, the first Lithuanian prime minister visited Turkey. During this visit, Lithuanian 

Prime Minister Gediminas Kirkilas contributed to the development of multilateral relations 

between the two countries in Turkey. 

    On 27 June 2008, Turkey-Lithuania has completed its business form in order to develop this 

close cooperation in a commercial sense at the capital of Lithuania. The conditions for working 

together in the fields of construction, textile, construction machinery, tourism, agriculture, 

health, furniture, wood, food production, telecommunications, electronics and chemical energy 

were discussed in the form of work attended by 90 businessmen from Turkey. 

    In addition to the previously signed agreements in the military field between Lithuania and 

Turkey on February 17, 2009 Defense Industry Cooperation Agreement was signed. This 

agreement with the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Lithuania 

Government between signed in September 1995 Military Training, taking into account the 

provisions of the Cooperation Agreement on Technical and Scientific Area, mutual benefit and 

equality principles to be further developed based on and strengthen that friendship and 

cooperation relations, contribute to the common interests of the two countries they stated that 

they wanted to establish a more effective cooperation between the parties in the fields of 

research, development and production of defense materials and equipment, procurement and 

related logistic support as well as in defense industry cooperation by strengthening the defense 

industry capabilities of both countries. 

     The multilateral relations between Turkey and Lithuania have also increased diplomatic 

cooperation. Turkey's Foreign Minister Ali Babacan made an official visit to Lithuania on 20 

February 2009 at the invitation of the Lithuanian Foreign Minister Vygaudas Usackas and 

discussed the relations between the two countries and Turkey's EU membership process.  On 

June 8, 2010, the president of the Lithuanian Parliament of Lithuania-Turkey Friendship Group, 

Bronius Bradauskas and the members of the delegation visited Turkey and paid  two-day work 

visit. 

    Turkish President Abdullah Gul also paid a visit to Lithuania on April 2013. During this visit, 

with the participation of businessmen, the business form was realized and mutual initiatives 

were made to increase the trade volume between the two countries. During the meetings of 

President Gül and Grybauskaite, a cooperation agreement was signed between TRT and the 
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Lithuanian Radio and Television Association and a cooperation agreement was signed between 

the Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications and the Ministry of Transport 

and Communication of Lithuania. 

   On May 14, 2013, the Lithuanian Parliament visited Turkey within the framework of the 

“Inter-Parliamentary change and dialogue project” carried out by the parliament and the EU 

and discussed issues such as women's rights, the schooling of girls. 

     Lithuania has been serving as the rotating EU presidency since 1 July 2013; Turkey has 

indicated that it will contribute to the EU process. Turkey Ambassador of Lithuania said in a 

statement drawing attention to Turkey's young population Kudzmanas stated that the EU and 

Turkey have common interests. Also next to the Lithuanian Foreign Minister Linkevicius 23 

and 24 of Title 17 and Title 19 proposing the opening of negotiations showed that located next 

to Turkey. Lithuanian President Dalia Grybauskaite on November 8, 2014. In his assessment in 

stating that Turkey is an important partner of the EU and Lithuania focused on the development 

of bilateral relations in particular. 

     December 8, 2014 in Turkey was held in Istanbul with the Lithuanian business form. This 

work was attended by the President of Lithuania Grybuaskaite, the Minister of Food, 

Agriculture and Livestock Mehdi Eker, the President of MUSIAD and the Vice President of 

DEIK Nail Olpak. Turkish President Erdogan stated that they had been working to increase the 

trade volume with Lithuania to 1 billion dollars and that there was a trade volume of 600 million 

dollars between the two countries in 2013. During this visit, the Republic of Turkey signed a 

declaration on the establishment of European Integration in the Republic of Lithuania and the 

Republic of Turkey Ministry of Economy with the Memorandum of Understanding on 

Cooperation of Economy and Trade Joint Commission between the Ministry of Economy of 

the Republic of Lithuania and Ministry of Foreign Affairs with the EU Ministry. 

    On 29 January 2015, Lithuanian Defense Minister Juozas Olekas visited Turkey and met 

with Oguz Kagan Koksal, President of the National Defense Commission. In this meeting, 

Olekas stated that Lithuania supports Turkey's EU process. Oguz Kagan Koksal stated that he 

was sorry about the decision of the Lithuanian parliament on the events of 1915. The Lithuanian 

Defense Minister Olekas, who was concerned about the Russian Federation's initiatives in the 

region, stated that he would be happy to have Turkish troops in his country within the 

framework of NATO. 
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     On 3 April 2015, Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu met with the president of 

Lithuania Dalia Grybauskaeit. In this meeting, it was underlined that the relations between the 

two NATO member states were strengthened in the economic and political sense. They also 

discussed the problems of the Tatars who shared their views on the issue of the Crimea and the 

bilateral Ukraine which also discussed the regional problems. 

    After the coup attempt against the government of the Republic of Turkey on July 16, 2016, 

the President of Lithuania Dalia Grybauskae declared that they were with the legitimate 

government and contributed to the continuation of friendship, as well as a democratic attitude. 

     Period of negative developments between the EU and Turkey, Lithuania has continued o 

support  Turkey. EU meeting held in Brussels on November 29, 2015 in this framework took 

into consideration the work area along with immigrants from Turkey moves towards the EU 

and Turkey. Who attended the meeting in this context Lithuanian President Dalia Grybauskaite 

drew attention to the importance of working together with Turkey and the Lithuanian 

Government in the framework of the decisions taken by the EU regarding the solution of the 

EU towards immigrants matter through Greece from Turkey will contribute in the material 

sense was announced on March 13, 2016. We also visited Turkey on August 22, 2016 

Lithuanian Foreign Minister Linas Antanas Linkevičius is versatile contribute to the 

advancement of bilateral relations. Chairman of the Grand National Assembly of Turkey in this 

framework has met with Ismail Kahraman. The coup attempt against the Turkish government 

was also discussed in this meeting. The Minister of Foreign Affairs of Lithuania emphasized 

that they were with the legitimate Turkish government. Lithuanian Foreign Minister 

Linkevicius also met with Prime Minister Yildirim. Lithuanian Foreign Minister Linas Antanas 

Linkevičius in his statement on November 25, 2016 stated that the EU should maintain dialogue 

with Turkey in better conditions. 

     Lithuania has also actively supported Turkey's fight against terrorism. In July 2017, the 

president of Lithuania Dalia Grybauskaeit and the Prime Minister of Lithuania Saulius 

Skvernelis condemned the terror in support of Turkey, and in October 2017, the president of 

Lithuania declared his position from the legitimate government of Turkey while FETO coup 

happened against to Turkey. In December 2017, Lithuanian Embassy in Ankara organized a 

Lithuanian-Turkish Cooperation day in Eskisehir and contributed to the integration between the 

communities of the two countries. 
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     On 27 March 2018, the business form carried out in Vilnius, the capital of Lithuania, aimed 

to increase the trade volume between the two countries. Trade volume between the two 

countries is around 700 million dollars, textile, animal and meat products, food, processed 

metals, machinery and chemicals are trade products between the two countries. 

    The Turkish Foreign Ministry continued its close cooperation with Lithuania in both the EU 

and the regions in 2018. On 10 May 2018, Lithuanian Foreign Minister Linas Linkevicius and 

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu discussed internal and external security issues. The 

meeting between the two foreign ministers discussed regional issues, especially Iran and Syria, 

in a friendly atmosphere. On 27 August 2018, Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu, 

who went to Lithuania, held talks on mutual information and evaluation on Turkey's EU 

relations and Turkey's US relations in Lithuania. In addition, developments in the Middle East, 

especially in Syria and NATO security situations were evaluated during these meetings. 

     On August 28, 2018, Çavuşoğlu also met with the Lithuanian President Dalia Grybauskaeite 

in Copenhagen. In this meeting, the president of Lithuania Dalia Grybauskaite stated that the 

EU and Turkey need each other mutually, and therefore the EU will not turn its back on Turkey. 

    While the trade volume increases between Turkey and Lithuania amounted to 687 million 

dollars as of 2018, in terms of Tourism, Lithuania was the country most visited by tourists with 

a figure of 200 thousand. This confidence was reflected in the meeting of the Minister of 

National Defense of the Republic of Turkey Hulusi Akar and the Minister of defense of 

Lithuania Raimundas Karoblis on April 12, 2019. In this meeting, they confirmed the 

continuation of relations between the two countries in the field of defense and cooperation, 

which has been going on for more than 30 years.  

    Today Lithuania has Honorary Consulates in Turkey’s many cities, at Antalya, Bursa, 

Eskisehir, Istanbul, Izmir, Mersin and Alanya. 

     Conclusion 

     It is seen that Turkey and Lithuania are two countries that have a significant degree of fate 

due to their establishment process and strategic positions. The struggle between the two 

countries with imperialism from the past to the present brings the two countries closer together. 

In addition, the absence of a historical and current problem between the two countries, and the 

very warm contact of the two countries' societies with each other, contribute to the development 

of relations in the field of diplomatic, commercial, tourism, military and counter-terrorism. 
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However, the attitude of the Lithuanian parliament about the 1915 events has caused serious 

disappointment in Turkey, but the positive approaches of the Lithuanian State administrators 

have prevented the damage of the relations between Turkey and Lithuania. 

 

THE CULTURAL MEANİNGS OF COFFEE AND TEA IN  

TURKISH PEOPLE’S DAILL LIFE 
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(Türkiye) 

 

 

Abstract 

In general, culture can be defined as the shared meanings of people. Culture influences 

life styles and consumption patterns. Consumption is a psychological and social phenomenon 

which is related with culturally meaning making and meaning transfer.  Emotional responses, 

habits, beliefs, behavior patterns and materials used constitute the common meanings that 

differentiate a culture from others. Food and drinks are primary features of social and cultural 

life. Coffee and tea as the most preferred drinks all around the world have been attributed 

different meanings. Coffee and tea as two major hot beverages consumed in Turkey are 

significant considering the cultural meanings they carry for Turkish people. Firstly, coffee has 

been utmost important for Turkish people in the historical process. During the Ottoman Empire, 

coffee has become widespread among Turks and became a popular drink. The spread of coffee 

to some parts of Europe was realized through the Ottomans. The Turks met with tea also in the 

Ottoman Empire period. However, tea has received widespread acceptance in Turkey during 

the Republican Era. Tea consumption surpassed coffee -the legendary drink of Turks- only after 

it was started to be planted in the Eastern Black Sea region of Turkey. Coffee and tea 

consumption practices in Turkey range from method of preparation to use, occasion to 

consumption and frequency of use.  Turkish coffee and Turkish tea differ from other types in 

terms of their preparations, drinking style, presentation and using special equipment. Being an 

important part of our social and cultural heritage, “Turkish coffee culture” and “Turkish tea 

culture” are of great importance in terms of promoting our country. This study aims to explore 

the cultural meanings of coffee and tea in the daily life of Turkish people and to examine the 

important elements in terms of publicity/promotion systematically. 
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Türk insanının günlük yaşamında kahve ve çayın kültürel anlamları 

Özet 

Genel olarak kültür insanların paylaştıkları ortak anlamlar olarak tanımlanabilir. Kültür, 

yaşam biçimleri ve tüketim kalıpları üzerinde etkili olmaktadır. Psikolojik ve sosyal bir olgu 

olan tüketim, kültürel bağlamda anlam kazanma ve anlam aktarma ile ilgilidir.  Duygusal 

tepkiler, alışkanlıklar, inançlar, davranış kalıpları ve kullanılan materyaller bir kültürü 

diğerlerinden farklı kılan ortak anlamlardır. Yiyecek ve içecekler, sosyal ve kültürel yaşamın 

temel özellikleridir Kahve ve çay dünyanın pek çok yerinde en çok tercih edilen ve farklı 

anlamlar atfedilebilen içeceklerdir. Kahve ve çay, Türkiye'de tüketilen başlıca iki sıcak 

içecektir ve taşıdıkları kültürel anlamlar çok önemlidir. Türk insanı için tarihsel süreçte 

öncelikle kahvenin büyük bir önemi vardır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kahve Türkler 

arasında yaygınlaşmış ve çok sevilen bir içecek olmuştur. Avrupa’nın bazı bölgelerine 

yayılması da Osmanlılar aracılığı ile gerçekleşmiştir. Türkler, çay ile de Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde tanışmışlardır.  Ancak, çayın Türkiye’de yaygın kabul görmesi Cumhuriyet 

Döneminde olmuştur. Türkiye’de Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilmeye başlandıktan 

sonra, çay Türklerin efsanevi içeceği olan kahveden daha çok tüketilen bir içecek haline 

gelmiştir. Türkiye'deki kahve ve çay tüketimi hazırlık yöntemlerinden, tüketim biçimlerine ve 

kullanım sıklığına kadar çeşitlilik göstermektedir. Türk kahvesi ve Türk çayı hazırlanmaları, 

içimleri, sunumları ve özel ekipmanları ile diğer türlerinden ayrılır. Geçmişten gelen ve önemli 

sosyal ve kültürel miraslarımızdan olan “Türk kahve kültürü” ve “Türk çay kültürü”nün 

ülkemizin tanıtılması bakımından önemi büyüktür. Bu çalışmanın amacı, kahve ve çayın Türk 

insanının günlük yaşamındaki kültürel anlamlarının keşfedilmesi ve tanıtım açısından önemli 

unsurların sistematik olarak incelenmesidir.  

Anahtar Kelimeler: kültür, kültürel anlam, tanıtım, kahve kültürü, çay kültürü, Türk günlük 

hayatı 

 

Introduction 

       

Culture, which has an influence on lifestyles and consumption patterns, is explained by 

common attributes shared in a society. Behavioral and emotional patterns, habits, beliefs and 
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materials are common attributes that distinguishes a culture from others. Heritage should be 

considered as a distinctive identity marker and distinguishing feature of a social group whether 

it is an item, monument, a hereditary ability or a skill, or a symbolic representation. Historical 

insights and an unalterable pattern in the ever-changing world is provided by heritage. Heritage 

is of now and creator of tomorrow. Heritage is not only a connection between past and present, 

it also keeps evidence of what the world is (Hervieu-Léger, 1996; Bessiere, 1998). 

      

Food and drinks have a cultural dimension, which include tangible and intangible 

cultural elements such as wide variety of preparation, cooking and serving practices. 

Throughout the history, food and drinks have had various attributes and symbolic values in all 

the societies consuming them. Closely related to culture and identity, food and beverages have 

social and cultural implications. Social and cultural attributes of food and drinks as symbols 

(coffee, tea), communions (working dinner, family celebrations, daily drinks, etc), class 

markers (Arabica, Robusta, Assam, Darjeeiling, etc) and emblems (culinary practices) are 

evaluated within the context of heritage (Bessiere 1998).     

  

Coffee and tea are the most preferred and most popular drinks in many countries. Coffee 

culture and tea culture have certain geographical influence and social attributes in terms of 

structural characteristics of the consumed coffee and tea, as well as the place, time and rituals 

involving coffee and tea. Coffee culture is an atmosphere, a series of behaviors surrounds it, 

and a social lubricant. It also refers to the cultural diffusion and adoption of coffee as a widely 

consumed stimulant. On the other hand, tea culture is defined by the way it is made and 

consumed, how the people see and interact with it, and aesthetics around it - including aspects 

of its production, brewing, ceremonies, society, history, health, communication and media 

issues.       

Today's daily rituals called "Turkish Coffee" and "Turkish Tea" maintain the desire to 

examine the social attributes and the historical processes of these two phenomena. In this study, 

it is considered to be interesting to analyse the history of coffee culture and tea culture of 

Turkish society in a comparative manner including production, consumption and presentation 

patterns. 

       

History of Coffee and Tea 
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For the Turkish people, coffee has a great importance in the historical process. Coffee 

was introduced into Turkish society during the Ottoman period and became a popular beverage. 

And, its spread into some regions of Europe was through the Ottomans. Coffee beans have been 

known since the 15th century. The most popular legend about the spread of coffee to large 

masses is that a shepherd was herding his goats and noticed that the goats eating the berries 

from a certain plant became energetic (Hattox, 1996) The origin of coffee is considered to be 

Ethiopia and the presentation of coffee as a beverage began in the Yemeni district of Arabia 

(Fendal, 2012).       

During the Ottoman Empire, the first coffeehouse was opened in the Grand Bazaar in 

1555 and has since become an irreplaceable place first in Istanbul and then in the whole 

Ottoman social life. The coffeehouses, which were open 24/7, was offering entertainment and 

games were irreplaceable public places of that period (Heise 2001). In the mid-17th century, 

the coffee houses spread into Europe through diplomats and travelers, and became one of the 

iconic places for bourgeois lifestyle emerged in Paris in 19th century (Fendal 2102 ). Identified 

with the Eastern culture and especially with the Ottoman Empire - Turkish coffee culture is 

generally described as "a ritual of socialisation adorned with conversation" by cultural 

historians (Tarbuck, 2011).       

In Istanbul, coffee consumption increased remarkably within the 19th century. It is seen 

that the increase in coffee consumption coincides with the increase in coffee demand at homes. 

Offering coffee at home has become an indication of hospitality. Women would socialise by 

meeting at home and consuming a lot of coffee, since they could not gather in public places 

except hammams (turkish bath) (Georgeon, 1999).       

Tea is world's most widely consumed beverage after water, with an increasing rate of 

consumption, and has a great cultural, social and economic importance in human life (Henning 

et al. 2003). The history of tea dates back to almost 5000 years ago, which is made of leaves of 

the tea plant, and its consumption began to spread in the 16th century from Asia into the 

European countries and then to the whole world. Although there is information that tea was 

known and consumed in Ottoman lands from the 16th century onwards, tea could not become 

a daily drink consumed by the Turkish until the mid-180    

Iranian, Azerbaijani people and Russian and Balkan immigrants who migrated to 

Istanbul after the 1877-1878 war contributed much to the spread of tea consumption in Istanbul. 

Soon, tea became an iconic beverage for the high urban society and the "five o'clock tea" ritual 

became popular. Tea consumption in public places also became popular. One of the reasons for 

the rapid spread of tea in Ottoman society is that its price was cheap. People could drink a cup 
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of tea with the price of 4 cups of coffee. This led employees drinking tea all day in their homes 

or workplaces. This situation led to the opening of teahouses, which resembled coffeehouses. 

Teahouses started to serve coffee to customers and then coffeehouses started to serve tea as 

well. Thus, it has become possible to drink coffee in teahouses and tea in coffeehouses. Social 

acceptance of tea did not change the status of coffeehouses in the Ottoman Empire. While tea 

is seen as a beverage that warms people in Northern Europe; in the Mediterranean countries 

and the East, coffee is considered necessary for the brain, nerves and peace. Besides, tea was a 

very cheap drink at that time, so it was not seen as an adequate offer in terms of hospitality and 

tea could replace coffee (Georgeon, 1999)       

In 1923, just after the Turkish Republic was founded by Mustafa Kemal Ataturk, 

coffeehouses ensured their places in social life (Öztürk, 2008). The position of the coffeehouses, 

which had an important place in the cultural and social life of Istanbul and became famous as 

the place of the men during the Ottoman era, was affected by the recognition of the social, legal 

and political rights of women and by Ankara becoming the capital in the first years of Turkish 

Republic (Georgeon 1999).      

Although Turkish people met with tea during the Ottoman Empire, it became popular 

within the Republic period. Once started to be grown in the Eastern Black Sea Region of 

Turkey, Turkish tea have become a much more consumed beverage than coffee as the legendary 

beverage of Turkish people. As a camellia species, the scientific name of tea is "Camellia 

Sinensis" , i.e. "chinese camellia (Reimertz, 2003). In Turkey, tea is harvested in the Eastern 

Black Sea Region, mainly in Rize Province. Turkey's tea harvest is suitable for the climatic 

conditions, of high quality and prolific. 

       

Coffee and Tea in Daily Life       

Coffee and tea culture in Turkey varies from methods of preparation to the frequency 

and type of consumption. Turkish coffee and Turkish tea are distinguished from other types of 

these plants by their preparation, consumption, presentation and special equipment. 

      

Turkish Coffee 

 Turkish coffee consumption, which is a tradition of nearly five hundred years, is an 

indispensable part of daily life in our country. From a gastronomic point of view, Turkish coffee 

is a special experience. Before brewing Turkish coffee, the person to be served is asked how 

they want their coffee; no sugar, with little sugar (1 teaspoon), mildly sweetened (2 teaspoons), 

and sweet (with 3 teaspoons). For each cup of coffee, a cup of water, 2 teaspoons of coffee and, 
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optionally, sugar are added to the coffee pot. The mixture is stirred well and brought slowly to 

boil over low heat, the foam forming on top at the starting of boiling is poured into the cups, 

and the rest is reheated and poured into the cups. Throughout the world, the only type of coffee 

that is served with its grounds is the frothy Turkish coffee, and is offered in small cups with 

handles. Turkish coffee is served with a glass of water and Turkish delight (Asık, 2018). During 

holidays and special days or after a very nice meal, Turkish coffee can be accompanied by mint 

liqueur or fruity liqueurs.       

Coffee culture has institutionalised according to lifestyle of a region and consumer 

palate as well. It is common to drink Turkish coffee between morning and afternoon meals. In 

Turkish, the word "kahvaltı" (breakfast), derives from the word "kahve" (coffee), and has a 

meaning of "things to eat before drinking coffee". Turkish coffee in our daily life accompanies 

conversations with friends, calms people down after peak hours of work, helps digestion after 

meals, and is essential in the ceremonies of asking a girl's hand for marriage, and serving it 

foamless is not welcomed. Coffee reading for fortune telling is also very common in our society. 

Expressions such as "One cup of coffee has forty years' of sake, ”Coffee is the excuse, chat is 

exquisite” point out the place of Turkish coffee for the Turkish.    

       

People go to coffeehouses not only to drink a cup of coffee, but also to socialise, have 

fun and meet with other people. Coffeehouses lead to radical changes in socio-cultural within 

the social life that they belong, and pave the way for a social life that can develop outside the 

home. Coffeehouses, which have an important place in traditional life of Turkish society, are 

public places that enables channeling the social modes of communication. Integrated with 

traditional lifestyle of the society, coffeehouses have been a part of social life for centuries. 

Besides, as a leisure activity, people have been sharing their ideas on current issues and politics 

in these places - which made coffeehouses a means of communication between cultural 

functions and social classes (Sami, 2010). 

       

Turkish Tea 

       

Turkey, one of the countries that has the highest ratio of tea production and consumption 

in the world, and tea culture is an important indicator of the Turkish lifestyle. Tea, consumed 

in almost every moment of the day, is the most preferred beverage at home, at work and in 

social environments. Although there are different types of teas and different preparation 

methods, traditional Turkish tea is obtained by brewing black tea. A set of two teapots is used 
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for brewing Turkish tea. First, the smooth and fresh water is boiled in the large teapot, while 

the empty small teapot is heated with water vapour. Before losing any oxygen in the boiled 

water, it is poured into the small teapot where you have the ground black tea. After pouring 

additional water into the large teapot, you should wait for a while so that the tea can brew. 

Instead of the teapot, the tea-un can also be used for the same purpose. You should let it simmer 

for at least 4 minutes, maximum 30 minutes to prevent oxidation, but ideal waiting time is 15 

minutes. Desired amount of the brewed tea is poured into small tea cups known as slender-

waisted (tulip style). The boiled water is added then to adjust the amount of the tea. Main 

determinant of the ideal brewed tea and hot water ratio is that it has a red-burgundy colour. 

Both the use of fermented black tea and long, continuous brewing are favourable for Turkish 

palate (Güneş, 2012; Demiröz, 2016).  

Tea cups are made of transparent and thin glass, which allows you to see the colour of 

the tea, and adjust the ratio of brewed tea and boiled water. The slender-waisted design of tea 

cup enhances the pleasure for each sense while drinking tea. The tea saucer is an integral part 

of the slender-waisted teacup. Although it can be made of different materials and in different 

forms, the cult tea saucer design is made of red and white porcelain. In this anonymous design, 

the red strips make tea look brighter and red, and the white background prevent the tea from 

looking too much strong or brewed for so long. The tea saucer prevents hand- burns during 

serving and also ensures a space for sugar and teaspoons when desired (Günes, 2012). 

     

Although originated thousands of miles away from Anatolia, tea replaced coffee and its 

forty years of sake after being introduced into Anatolian lands. Then it became irreplaceable 

for deep conversations and ensured its place as a national beverage for the Turkish. For Turkish 

people, tea has a special place in every stage of life from childhood to adulthood. Important 

decisions are made while drinking tea; before the most sensational gossips, there should be 

Turkish tea, freshly boiling. Tea warms you in a ferry journey during cold weather. The 

combination of tea and a freshly baked simit (turkish bagel) is an irreplaceable breakfast, an 

amuse-bouche after lunch and dinner. Offering tea at home or at the workplace is an indication 

of love, kindness and respect. Tea drinking styles vary from by regions. For example, in 

Erzurum and eastern provinces, tea comes in light and spoonless. Small pieces of hard candy 

cut with special scissors or broken by hand are placed under the tongue and melted as sips of 

tea contacts it and adds flavour to the beverage. If you are a guest, you will be served tea until 

you point out that you've drunk enough. Darker and more bitter tea in larger cups are preferred 
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in the Southeastern parts of Turkey. In Tokat, cups are filled with a small gap for the lips. 

(Sungur, 2009) 

            

 

 

 

Conclusion 

      

Tea and coffee consumption is common in Turkish culture; but do they have same 

meaning for the Turkish people? Are those differences reflect the diverse meanings attached to 

two beverages? Or those differences just mirror the different serving styles of the drinks? In 

this study, I attempted to explore the meanings and symbols attached to tea and coffee in 

Turkish culture.  

One can understand meanings attached to tea and coffee in Turkey through looking their 

consumption patterns in terms of people and place. Those meanings would depict the insights 

into the culture. There are multiple differences between coffee and tea consumption in Turkey. 

Firstly, tea is consumed more frequently than coffee. Secondly, drinking tea has become a 

morning routine. Coffee does not have regular time frames attached for serving. Coffee is rather 

served on special occasions such as welcoming guests. This makes coffee as a celebratory drink 

in contrast to practical status of tea. Thirdly, coffee houses are more luxurious than tea houses. 

Most importantly, coffee is high-priced compared to tea. Relatively higher price of coffee 

avoids its consumption by the masses. In addition, the complex preperation process of coffee 

and its unique strong taste connect coffee with certain classes including wealthy and intellectual 

people. Therefore, tea has become an ordinary widespread drink in Turkey while coffee 

comsumption is kept more reserved.  

Tea and coffee differ symbolically in terms of the meanings attached them within 

Turkish society. Symbolically, tea provides a connecting space to communicate family matters. 

In this sense, tea acts as a glue bringing family members together at a certain time of the day. 

Although tea is also drunk with friends, friends compose the second-most dominant group 

related with tea-consumption. On the contrary, coffee differs in terms of people and place of 

consumption. Coffee is consumed at outside with friends rather than inside home with family. 

Coffee is known as a social drink because it ables people engage in dialogue and make 

memories while drinking it.  
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Another significant difference between the two beverages is related with their utility. In 

this regard, tea is functional. Drinking tea is healthy and beneficial in recovering from illnesses 

such as cold and flu. Tea keeps individuals warm during cold winter days. Furthermore, tea acts 

as a stimulant through keeping consumer awake and focused. When tea is offered for friends 

and guests, it provides social engagement opportunities. Moreoever, tea can solve boredom 

through providing feel-good perception.  Coffee is not a nourishing beverage. However, its 

strong aroma and flavor provides sensory pleasure and stimulus. Therefore, even individuals 

who dislikes its first taste continues to consume coffee because of its energizing and stimulating 

effects.    

It can be said that coffee and tea, which are two important drinks in terms of Turkish 

culture, are effective gastronomic identity elements that reflect the history, culture, traditions 

and cuisine of our country. Coffee and tea are the raw materials with an exchange value, and 

the introduction of the products made of them forms important criteria that can be used 

universally in the economic field. However, the individual and social meaning of the culture of 

coffee and tea arises from their distinctive features as of place and action rather than their 

economic value. Coffee in the context of Turkish culture reflects the transformation of an 

immanent collectivism since the 16th century without losing its exchange value. Tea, on the 

other hand, gained a "social beverage" status, as valuable as coffee in that sense, during the 

Republican era in Turkey as it appeals to the taste buds of Turkish people and is produced 

domestically.      

In addition to being a vital necessity for all living things, food and beverages are 

important in terms of social, cultural and psychological aspects due to different social 

associations in the production and consumption stages and they play important roles in the 

promotion of countries. Turkish coffee and Turkish tea are considered as important identity 

elements that reflect the daily life of Turkish people in the marketing communication works 

carried out to promote Turkish culture. Especially in the international promotional activities, 

Turkish coffee and Turkish tea are commonly used as cultural items: Turkish Airlines 

Commercials and Introduction Film of Turkey etc.  At this point, it should be noted that the 

Turkish coffee was registered in UNESCO's The Representative List of the Intangible Cultural 

Heritage of Humanity in 2013 on behalf of our country. To conclude, both tea and coffee would 

continue to play significant roles in Turkish culture as they have done in the past.  
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EVOLUTION AND FUTURE OF ORIENTAL RESEARCH AND STUDIES IN 

LITHUANIA 

Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE1 

Introduction 

More specifically, in the framework of the development of Oriental studies, we will be 

interested in the formation of one of the branches of Oriental Studies, viz. Turkology. The 

Oriental Studies Centre underwent the formation process throughout the 19th-20th centuries. 

This is why one cannot disregard world famous Oriental Centres, which were being established 

around the same time in Russia (Saint-Petersburg) and Poland (Krakow, Warsaw, Lvov). 

Moreover, during this period Lithuania was closely connected with these states from the 

historical perspective. Lithuanian territories constituted part of the Russian Empire till 1918. 

Meanwhile Poland was divided between Russia, Austria and Prussia. This is why both academic 

centres and policies pursued by these centres, were totally dependent on the state that had 

annexed the relevant territories. In this way, the reasons and conditions for the newly 

established Oriental centres were approximately the same. Polish Orientalist Stanisław Stasiak 

has stated “Having produced world famous Orientalists, Vilnius University may justly be 

referred to as a cradle of Oriental studies”. The necessity for Biblical exegesis became the main 

reason for the development of Oriental Studies, which gradually grew into a separate branch of 

science. A similar process of the development of Oriental Studies may be traced in virtually all 

the aforementioned educational institutions.  

In Vilnius Academy (1579–1773) the interest in Oriental languages had its own long-

standing tradition, and, as usual, Oriental studies were closely linked to the needs of the exegesis 

of the Bible or Classic al philology.   

On the other hand, the permeation of Oriental elements was facilitated by the fact that, 

starting from the 14th century the territory of the Grand Duchy of Lithuania became home to 

two ethnic groups of Turkic origin: Tatars and Karaims, while the territory of the Polish 

 
1 Centre of Turkish Language, Faculty of Philology, Vilnius University 
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Kingdom was additionally populated by “Armenians speaking Kipchak”. It was these ethnic 

groups that naturally became guides of Oriental culture in these territories. Throughout the 

centuries, neither Karaims, nor Tatars had lost their connection with their compatriots in the 

East. There is significant data providing evidence of Karaims’ journeys to the Crimea, to the 

Holy Land and the city of Jerusalem, while Tatars travelled to Istanbul and Mecca. Thanks to 

their knowledge of Turkish, representatives of these ethnic groups were of great benefit to the 

state that had welcomed them. Lithuanian Tatars could often be found occupying positions in 

chancery or acting as interpreters as well as ambassadors in embassies to the Ottoman Empire 

and to the Crimean Khanate.  

Starting from the 14th century, contacts between the Rzeczpospolita on the one hand and 

the Ottoman Empire and the Crimean Khanate on the other were progressively intensifying. In 

their turn, these age-long contacts were becoming an important stimulus for the keen interest in 

the culture and languages of the Turkic peoples. The 17th century bore witness to the emergence 

of rich Polish literature devoted to Turkic-related issues (which is evidenced by publication of 

dictionaries, grammars, descriptions of ambassador missions, travelling notes, diaries and so 

on). 

The present paper is devoted to the formation and development problems of the Oriental 

Centre at Vilnius University. 

Oriental studies at Vilnius University in the 19th century 

The rise of Polish Oriental Studies is associated with the scientific environment of Vilnius 

University. Despite its incomplete thirty years of operation (1803-1832), Vilnius University 

soon took a leading position among educational institutions of the time. Some compared it to 

such acknowledged universities, as Oxford or Gottingen Universities (Zajączkowski, 1966: 41). 

In 1809 the question was raised on teaching Oriental languages at the Faculty of Literature and 

Fine Arts rather than the Faculty of Theology.  Activities of such professors as historian 

Joachim Lelewel (1786–1861) and philologist Gottfried Ernest Groddek (1786–1825) were of 

great significance for the development of Oriental Studies. Both scholars knew Arabic. Among 

historian Lelewel’s major works are “Géographie du Moyen-Âge“ (Bruxelles 1852—1857) and 

“Géographie des Arabes“ (Paris 1851), which are still relevant for Arabic cartography. On 

many occasions Groddek, Professor of Classical Philology, emphasized to the students dealing 

with classical antiquity the need to deepen knowledge in the sphere of history and philology of 

the Orient.  
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Projects on setting up within the walls of Vilnius University of a separate Institute of 

Oriental Languages in which Arabic, Turkish, Persian, Mongol and Armenian would be taught 

could not be implemented immediately due to the lack of corresponding staff. In 1810, the 

Department of Oriental languages chaired by Julius Heinrich Klaproth (1783–1835) was 

founded at Vilnius University. However, Klaproth unexpectedly left, and the newly-established 

Department lost a specialist who could head it. To prepare such specialists in the future the 

decision was made to send best students abroad. In 1817 Mikhail Bobrovski (1784–1848) was 

sent abroad. After five years spent at Vienna and Paris Universities, he returned to Vilnius 

University in 1822 and offered his students a course in Arabic.  In 1819, two years later after 

Bobrovski, Jozef Sękowski (1800–1858) was sent abroad. While at university and influenced 

by Lelewel and Groddek, he took personal interest in the Orient.  

Jozef Sękowski’s return to Wilno in 1822, Kazimierz Kontrym developed a draft for the 

establishment of the Department of Oriental languages at Vilnius University. However, 

Sękowski used the offer to head the envisaged Department of Oriental languages at Vilnius 

University in order to implement his ambitious plans and moved to St. Petersburg, where he 

held the position of Ordinary Professor at the Department of Arabic and Turkish Philologies 

for 25 years (1822-1847).  

The list of prominent Orientalists, alumni of Vilnius University, who headed Oriental 

centres in St. Petersburg, Kazan, and Krakow should be supplemented by such names as 

Michail Bobrovski (1784–1848), Juosif Sękowski (1800–1858), Jan Vernikovski (1800–1877), 

Juosif Kowalewski (1801–1878), Anton Muchliński (1808–1877), Aleksandr Chodzko (1804–

1891), Ludvik Spitznagel (1805–1829) ect. Many of them were close friends and colleagues of 

Adam Mickiewicz. Thanks to Mickiewicz, who had started to study Arabic himself, and his 

colleagues in Wilno, the “Oriental theme” became ingrained in Polish literature. 

In 1824, after the trial over the Filarets and Filomats, Jozef Kowalewski (1801–1878) 

was exiled to Kazan, where at Kazan University he studied Oriental languages (Arabic, Persian 

and Tatar). Kowalewski is one of the founders of scientific Mongol Studies. A number of his 

works on Mongol Studies and Buddhism are kept as manuscripts in various collections of 

Russia and Lithuania. 

In 1828 Anton Muchliński (1808–1877) was transferred from Vilnius University to St. 

Petersburg, where he began to study Oriental languages at the Institute of Oriental Studies. In 

1832–1835 he was awarded a state grant and travelled to the East, where he visited Turkey, 

Syria, Palestine, and Egypt. The result of Muchliński’s journey was 10 volumes of travelling 
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notes. However, of the ten volumes only one volume was published: it was “Wyjątek z podróży 

po Wschodzie“ in the magazine  „Pamiętnik Religijno-Moralny” [1858]. 

From August 1 to August 14, 1893, the Moscow Archaeological Society held the 9th 

Archaeological Congress in Wilno, one of the sections of which was entitled “History of Tatars, 

Jews, Karaims, and Gypsies in the Grand Duchy of Lithuania” (Tyszkiewicz, 2008: 174).  

As can be seen from this short overview, if it had not been for tsar’s repressions and 

closure of Vilnius University in 1832, in the 19th century Oriental studies could have produced 

their own specialists in Wilno, who would have set up Oriental centres at the corresponding 

level. After the state had lost independence, these plans were not to come to life, and could only 

be implemented after Lithuania had gained independence in the 20th century. 

Oriental studies at Vilnius University in the 20th century 

In terms of the 20th century, the first Department of Oriental Studies in Eastern Europe was 

established in Krakow in 1919. Its founder was Tadeusz Kowalski. One year later, thanks to 

the efforts of Professors Andrzej Gawroński and Wladyslaw Kotwicz the Department of 

Oriental Languages was founded in Lvov, and in the 30-ies – the efforts of Professors Stanislaw 

Schauyer and Ananiasz Zajączkowski resulted in the emergence of the corresponding 

department in Warsaw.  

Despite the fact that an Oriental studies centre was not established at Vilnius University, 

the interest in the Orient in Wilno was just as keen. From 1924 onwards the magazine “Myśl 

Karaimska” was published, and it became the forerunner of the magazine “Przegląd 

Orientalistyczny”. During this period monthly publications Życie Tatarskie‘ (T. I–VI, 1932–

1939), ‘Przegląd Islamski‘ (“Islamic Review”) (1930–1937) and a yearly publication ‘Rocznik 

Tatarski‘ (T. I–III, 1932, 1935, 1938) appeared. The third volume of the “Rocznika 

Tatarskiego” contained Stanislaw Kryczyński’s monography “Tatarzy litewscy. Próba 

monografii historyczno-etnograficznej”. The range of issues covered in the monthlies “Przegląd 

Islamski” and “Życie Tatarskie” was particularly diverse: publications included archive 

materials, historical evidence; they reflected the social and demographic state of Lithuanian 

Tatars, provided explanations on the fundamentals of Muslim religion, as well as commentaries 

to selected suras of the Qur’an. Nevertheless, the level of some of the publications does not 

always allow one to refer to these magazines as an objective and reliable source on the history, 

culture and writing of Lithuanian Tatars. In 1929, affiliated with the Islamic High Council, the 

People’s Tatar Museum was opened in Wilno. The same year  the Museum’s catalogue was 
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published (Katalog, 1929). Haji Seraya Hachan Shapshal initiated the establishment of the 

Karaim Museum in Trakai. (1938). 

The tradition of preparing specialists within the country was resumed, and talented 

representatives of young Tatars and Karaites were sent to study at the institutes of Oriental 

languages as well as abroad. Thus Tatars Ali Woronowicz and Mustafa Aleksandrowich as well 

as Karaims Ananiasz Zajączkowski and Wlodzimierz Zajączkowski were sent for further 

studies to other institutions. 

In 1930-1939 Shapshal taught the Turkish language at the School of Political Sciences 

affiliated with the East European Research Institute (Szkola Nauk Politycznych przy Instytucie 

Naukowo-Badawczym Europy Wschodnej). A students’ textbook was specifically developed 

for this purpose. Turkish was taught by Musa Kiasim, a teacher who had come from Istanbul. 

Turkish was taught by Musa Kiasim, a teacher who had come from Istanbul (Bairašauskaite, 

1993: 6). Some students of Vilnius University studied in the three-year school. Under the 

auspices of Shapshal the Student Turkologists’ Society was established. Starting from 1934 

Shapshal, alongside other members of this society, organized scholarly trips to Turkey and to 

the Balkans. Despite the fact that the Department of Oriental Studies affiliated with the East 

European Research Institute had not been established, two staff members of the Institute were 

Orientalists: those were Shapshal and Kowalski. 

In the pre-war period seven congresses of Polish Orientalists took place: 1st (Warsaw, 

1931), 2nd (Vilno, 1932), 3rd (Krakow, 1933), 4th (Lvov, 1934), 5th (Warsaw, 1935), 6th 

(Wilno, 1937), 7th (Krakow, 1938) (Zjazdy, 1934, 1935, 1938). 

Thanks to research activities initiated by Kowalski (1925) and Shapshal (1928) and 

devoted to the language, culture, and history of the Karaims residing in Vilnius and Trakai, the 

Karaim theme would become ingrained in the research curricula of Krakow, Warsaw, and 

Vilnius Universities (starting from 1979).  With the discovery of a Kitab2 in Forty Tatars village 

of Vilnius Region in 1915, scholars regained their interest in Slavic-language texts written by 

Lithuanian Tatars in Arabic script. 

In the 60s the Kitabs became the major research topic for Anton Antonovich, Professor 

at Vilnius University. His monograph “Belarusian texts written in Arabic script and their 

 
2 Kitab (Ar. “book”) is one of genre variations of manurcsript creative work by Lithaunian Tatars. Kitabs include 

legends on the life and activities of Prophet Muhammad, descriptions of rites and rituals as well as of main 

responsibilities of the Muslims; Biblical legends are not infrequent, stories with a moral, and sometimes even 

Oriental  adventurous narratives. 
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graphico-orthographic system” [1968] brought the scholar European fame.  For many years to 

come this monograph became a reference book for subsequent generations of Kitab researchers. 

Professor Antonovich had plans on publishing textbooks that would contain texts from the 16th-

17th centuries, compiling a dictionary of Kitabs, publishing deciphered texts, which could be of 

use not only to linguists, but also to historians, ethnographers, and folklore specialists.  

In the independent Lithuania (1918-1940) almost no one engaged in Orientalism. As 

Valdas Mikalauskas wrote: “Young Lithuanian state was not able to continue Vilnius 

University traditions, furthermore the situation was quite different. In the beginning of XIX 

century orientalists in the Russian Empire were able to make a diplomatic career by working in 

the Orient. In Lithuania there were no such opportunities”. In the Orientalism engaged 

enthusiasts, travelers and some scientists. At the Vytautas Magnus University worked two 

scientists, who left footprints in Orientalism - Egyptologist Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė 

(1885–1941) and Semitist Nachmanas Chaimas Šapira (1894–1943). 

 

Oriental studies at Vilnius University after 1990 year 

 

Since 1991, shortly after Lithuania had regained its independence and thanks to the efforts of 

the Department of Slavic Languages at Vilnius University, the Turkish language has been 

offered to students as an optional subject.  Since 1993, the Ministry of Education of Turkey has 

regularly sent a lecturer in the Turkish language to Lithuania. On June 2, 1997, with the 

participation of the ninth President of Turkey Suleyman Demirel and President of Lithuania 

Algirdas Brazauskas, the Turkish Language Classroom was opened at the University, equipped 

with all relevant audiovisual technology and a rich library to ensure a quality study process.  

Since 2001 the four-year program has been put into effect. Students are offered an 

extensive course including, in addition to The Contemporary Turkish Language, such subjects 

as Turkish Culture and History, Introduction to Turkology, History of Turkish Literature (19th-

20th centuries), Introduction to Islam, History of the Turkish Language, Standardization of the 

Turkish Language (Miškinienė, Nasibova, 2010: 108–112).  Since the 2008-2009 academic 

year a new program of the “Comparative Studies of Asia (Turkology)” has been offered at the 

Centre of Oriental Studies, Vilnius University.  Students are enrolled every other year.  

In this way, after the Eastern European Research Institute had been liquidated in Vilnius 

in 1939-1941, and after the closure of the Department of the Holy Scripture at Vilnius 

University, until 1991, i.e., for the period of 50 years, not a single attempt was made at 

establishing a department that would be preparing specialists in Oriental Studies. Despite the 
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sheer absence of the relevant administrative unit, new scholars did emerge within the walls of 

Vilnius University. They carried on with research in the sphere of Oriental Studies, in the 

topical issues of Karaim Studies and Tatar Studies. Established in 1993, the Oriental Studies 

Centre at Vilnius University, as well as the newly-developed programs ensure the up-to-date 

development of Turkology at present and in the future. 

 

Tatar studies 

With the discovery of a kitab in the Forty Tatars village in Vilnius District in 1915, scholars 

regained an interest in Slavic-language texts written by Lithuanian Tatars in the Arabic script. 

The first catalogue on Tatar manuscripts was compiled in 1932, when Stefan Tuhan-

Mirza-Baranowski published the list of the manuscripts stored in Muftiate of Vilnius. Works 

on cataloguing were continued only in 1960’s. Exactly then the East Languages Department of 

the Polish Academy of Sciences put efforts to list Tatar manuscripts kept in Poland. 

The literary heritage of Lithuanian Tatars is described in 6 catalogues, which were 

published in 1997, 2000, 2003, 2005, 2011 and 2015. 

Till nowadays, due to published detailed catalogues, books and separate publications, 

dedicated to the literary heritage of Tatars, scholars were able to identify 263 handwritten books 

of Lithuanian Tatars. 70 pieces of these known manuscripts are being stored in private 

collections. One of the biggest private collections belongs to Ibrahim Kanapacki from 

Belorussia. This collection contains 25 manuscripts, which are dated from 16th to 20th century.  

The biggest collections of Tatar manuscripts are in Belorussia and Lithuania, 

respectively and stored unit. Every year collections are being complemented with new 

manuscripts. Taking into account new discoveries it is planned to print expanded edition of the 

catalogue previously published by Vilnius University. Only 31 manuscripts from total number 

of 263 is being assigned to kitabs. Accorindg to the collections they are spread as follows: 20 

kitabs belongs to state and 11 – to private collections. Besides, 3 of earlier described 

manuscripts are missing. 

The richest collections of Tatar manuscripts are being stored at the Lithuanian National 

Museum, Manuscripts department of the Library of Vilnius University and Manuscripts 

department of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, and also at Trakai 

History Museum.  
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Tatar literary heritage, which is stored at the Lithuanian National Museum, Manuscripts 

department of the Library of Vilnius University and Manuscripts department of Wroblewski 

Library of the Lithuanian Academy of Sciences is well presented in the catalogue, published in 

2005. However the Tatar manuscripts of Trakai History Museum are not still described. Archive 

of professor Anton Antonovich, presented to the Manuscripts department of the Library of 

Vilnius University in 1981 by his descendants (F. 150). 

Into the previously mentioned collection of Karaim manuscripts, collected by Szymon 

Firkowicz (F. 305) have gotten some manuscripts, which are assigned to Tatar studies. These 

manuscripts ar:  

1) 9 units of birth registration books of Tatars. The recorder of these birth registration 

books was moolah of Nemėžis’s mosque Aleksandr Jakubowski (1830–1868, signature 

251–259); 

2) the registration book, where were records about members of Tatar community, who 

had had married in Nemėžis mosque (1830 – 892, signature 260);  

3) marriages and divorces registration books, where were records about members of 

Nemėžis district Tatar community (1851–1897, sign. 261–264); 

4) death metrics registration book about the members of Nemėžis district Tatar 

community (1858, sign. 265); 

5) letter of spiritual affair board of mahometons to the moolah Aleksandr Jakubowski 

concerning the order of recorders in registration books (1867) and others. 

The Tatar studies are also presented in two catalogues of exhibitions: “Lithuanian Tatars 

– warriors” (2007) and “Tatars side by side to us” (2009). 

Karaim studies 

Oriental and karaimics collection of Haji Seraya Hachan Shapshal (1873–1961) is being kept 

at the Lithuanian National Museum. It was represented in the book, entitled “Seraya Shapshal 

karaimica collection”, published by the Lithuanian National Museum in 2003. Žygintas Būčys 

in the introductory article of previously mentioned book emphasized that “till the end of 19th 

century some fragmentary, single collections of karaimica get into the academic insitutons, 

libraries and museums of St. Petersburg. It was prof. Daniel Chvolson collection of karaims 

gravestones and theirs inscriptions and small, but very valuable collection of karaimic literature, 

which was collected in 1886 in Crimea, Luck, and Trakai by Vasilij Radlof”. 

Romuald Firkowicz has stated “it is known that about 40 pieces of handwritten books 

are being kept under private ownership in Vilnius and Trakai. The same amount is being stored 
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in the Manuscripts department of the Oriental Institute of the Russian Academy of Sciences in 

St. Petersburg”. But neither in private ownership, nor after Shapshal death in 1961 to the 

previously mentioned Oriental Institute of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg 

sent handwritten books were described. In 1961 the Lithuanian Academy of Sciences invited 

specialists of the Oriental Institute of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg to 

assess collection of Shapshal, which was not inventoried but remained in the apartment of 

Shapshal after the liquidation of karaimic museum in 1951. Among those invited specialists 

was prof. Sergej Kliaštornij. The remained collection was described.  

The part of the in 2003 published book “Seraya Shapshal karaimica collection”, was 

assigned to the cataloguing issue. It was compiled, as the editors of the book state, in pursuance 

of Shapshal created collection’s structure. There are being presented catalogues and reviews of 

the iconography, ritual items, houseware and household utensils, clothing, textiles, armaments, 

manuscripts collections. 

The compilers of the catalogue were using scientific overview of the exhibits, which 

was written in 1951 by S. Shapshal, as well as inventory books of exhibits of Karaim museum, 

which were handled by the same Shapshal and Lidija Okulevičiūtė till 1951, and supplementary 

materials. There were also used catalogues and descriptions compiled by the employees of the 

Trakai History Museum, Lithuanian Art Museum, and the Library of the Lithuanian Academy 

of Sciences, where a part of S. Shapsahl’s collection is being stored. The part of the book, 

assigned to the manuscripts, was described on the base of the review, written by S. Shapshal, 

where manuscripts were divided to such groups” Manuscripts of Crimean Tatars (661–668), 

Tatar-Slavic Manuscripts (669–729), Hebrew Manuscripts (730–732), Turks Ottoman 

manuscripts (733–768), Persian Manuscripts (769–811), Turks-Karaims Manuscripts (812–

858).  

There is also a separate section in this part of the book entitled Various (859–872). In 

the Library of the Lithuanian Academy of Sciences is being kept: Seraya Shapshal fund 

(F. 143), the archive of the Lithuanian Karaim community (F. 301), and the collection of 

Karaim manuscripts of Szymon Firkovich (F. 305). In the article “The collections of the Karaim 

Munuscripts in the Library of the Lithuanian Academy of Sciences”, which is part of the book 

“Seraya Shapshal karaimica collection”, Danutė Labanauskaitė presents those previously 

mentioned funds. 

The best and the most colourful in terms of content private archive of Seraya Shapshal 

was received in 1962 from descendants of the collector. This fund was appended in 1984 and 

1986 by the historian Romuald Firkovicz. The employee of the Manuscripts department of the 
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Library of the Lithuanian Academy of Sciences Stefanija Zemlickienė sort out this fund and 

1989 wrote the overview. 

The fund of Lithuanian Karaim Community (F. 301) was received in 1981 fronm 

Romuald and Szymon Frikoviczs. This fund was appended in 1982–1984. 

In 1983 a collection of Karaims manuscripts was passed to the funds of the Manuscripts 

department of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences (MAB F. 305). 

Collection was compiled by the karaim of Trakai Szymon Firkowicz. His inheritors presented 

this collection to the library. The collection was described and presented to the publicity in the 

article of Romuald Firkowicz entitled “Manuscripts of Lithuanian Karaims”. 

There are several funds at the Manuscripts department of the Library of Vilnius 

Unvieristy, which are related to karaims studies. First of all, there is collection of documents of 

Szymon Firkowicz (F. 185), which were given to the Library by Trakai Karaim Mark 

Kozyrovicz. This fund contains 51 pieces of manuscripts, dated from 1731 to 1971. These 

manuscripts are written in Hebrew and Karaim languages. There are reviews, articles, stamps, 

theses, and printing cliché in this fund as well. 

In 1992–1994 and in 1997 Žibuntas Mikšys presented a collection of documents to the 

Library of Vilnius Unvirsity. These documents used to belong to a famous chemist, Karaims 

studies researcher Szymon Šišman (1909–1993). This collection was formed as a separate fund 

(F. 243). It contains 157 stored pieces, dated 1813 and 1940–1993. Among those documents is 

numerous correspondence of S. Šišman, his material for the monograph about Abraham 

Firkowicz, extracts from the archival documents, clippings from the newspapers on a theme 

about Karaims, photos.  

One more very valuable fund in the Library of Vilnius University (F. 158) includes 

collection of Karaims documents, which were presented to the Library by Boris Kokenaja and 

Semit Kušul. This fund contains 28 pieces of manuscripts, dated from 1369 to 1981, which are 

written in Karaim language. There are also some photos in this fund. This collection came from 

Crimea. It’s base used to be 23 manuscripts, 3 photos, an answer of Semit Kušul to the review 

of Lev Cherenkov on Boris Kokenaja book “Crimean Karaims”, and typewriting of R. Taimaz 

on a topic “Cuisine of Crimean Karaims”. 

We have already overlooked the collections on Karaim studies, which are being stored 

in Lithuanian state institutions. The presenters and analyst of Caraimica collections state, that 

if material on Karaim studies concentrates in one place, it supplies better conditions for the 

research. However material still is not completely investigated.  



 

Sa
yf

a4
5

 

Conclusion 

The opening of the Second Congress took place on 16 May 1932, at Vilnius University in the 

Franciszek Smuglewicz Hall. In addition to the 17 members of the Society of Polish 

Orientalists, representatives of Tatar and Karaim communities took part in the proceedings of 

the congress. In his report entitled “On the significance of Vilnius for Polish Oriental studies”, 

Shapshal referred to documents and manuscripts relevant to researchers and kept at the Tatar 

and Karaim Museums, as well as at the Manuscript Department of the Library of Vilnius 

University. 

The Manuscript Department of the Library of Vilnius University includes dozens of 

Oriental documents: letters of the khans and messages of Turkish border pashas. An unfinished 

Turkish–Russian dictionary by Muchliński, manuscripts of Kowalewski (1801–1878) and other 

interesting documents are also kept here. During this period from all above mentioned materials 

the biggest attention was given to the fund of Kowalewski’s manuscripts (VUB F. 11). This 

fund was given to the Library of Vilnius University by the widow of the scientist. Till 1926 

fund was kept in one place in the White Hall of Vilnius University, latter this fund was divided 

between three departments. Very important work was done by the employees of the 

Manuscripts department of the Library of Vilnius university Nijolė Šulgienė and Lilija 

Karželineė. Both of them presented their work results in the report “The documentary heritage 

of the orientalist Juzef Kowalewski at the Library of Vilnius University: the attempt of 

reconstruction” during the international conference “Formation and Communication of 

Documentary Heritage” (the conference was held in Vilnius on the 24th–25th of November, 

2011). The employees of the Manuscripts department of the Library of Vilnius University made 

meticulous job – they made an attempt to reconstruct amount of the Kowalewski’s manuscripts, 

which have remained after the fund was passed to Vilnius University in 1883. The collection 

was leaded in the electronic catalogue with inscription of belonging to Juzef Kowalewski. The 

work of digitalizing of some documents from this collection is already started. 

About the importance of Kowalewski’s works entitled “Extracts and Notes on History, 

Economy, Culture of Europe and Asia” (t. 1–10” (F 11–8)) and “The Diary of the Activities of 

Year 1832” Oksana Polianskaja wrote an article. Kowalewski‘s works and materials, done and 

collected during his expeditions to the Baikal region, where he was making research on buriats, 

where presented for the scientist for the first time thanks to the article of Oksana Polianskaja. 

These both above mentioned works, related to Kowalewski’s collections, let us note, how little 

is done and how much remains to be done to present properly the oriental material, which is 
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kept at the archive of Lithuania. It was not the purpose of article to review the whole Eastern 

heritage, kept in Lithuania. Therefore, by focusing more on Karaim and Tatar collections we 

wanted to draw researcher’s attention to other valuable documents and manuscripts, written in 

Turkish, Arabic, Mongolian and other Eastern languages. 

 

 

Annex 

Most important books written in Karaim and Tatar topics (1990-2017) 

◼ Bairašauskaitė Tamara. Lietuvos totoriai XIX amžiuje, – Vilnius: Mintis 1996. 331 p. 

◼ Čypčychlej učma trochka: Lietuva karajlarnyn jyrlary. Sud. Firkavičiūtė Karina.  – 

Vilnius: Danielius 1997. 239 p. (Karayca ve Litvanca). 

◼ David bijnin machtav čozmachlary. [Psalmės]. Sud. M.Firkovičius. – Vilnius: 

Danielius, 1994. 

◼ Dumin Stanislav, Jakubauskas Adas, Sitdykov Galim. Lietuvos totoriai istorijoje ir 

kultūroje. – Kaunas 2009. 307 p. (Litvanca ve Rusça). 2. baskı 2012 yılında (432 s.).  

◼ Firkovičius Mykolas. Mień karajče ürıaniam, – Vilnius: Danielius 1996. 

◼ Firkovičius Simonas. Bir kiuń ėdi... / Buvo tokia diena... . Sud. H. Kobeckaitė, K. 

Firkavičiūtė. – Vilnius 2015. 

◼ Güllüdağ Nesrin, Miškiniene Galina.  Litvanya Tatarlarına ait El Yazmalarından 

Türkçe-Lehçe Kılavuz (Yıl 1840). Turkų–lenkų kalbų žodynėlis iš Lietuvos totorių 

rankraščio (1840), – Vilnius 2008. 176 p. 

◼ Hadži Seraja Chanas Šapšalas pasišventęs tautai ir mokslui. Sud. Halina Kobeckaitė, 

Virgilijus Poviliūnas, Irena Senulienė, Alvyra Zagreckaitė. Trakų istorijos muziejus 

2011. 

◼ Ismailov Aleksandr. Türkçe öğreniyoruz I. Mokomės turkų kalbos. Įžanginis žodis G. 

Miškinienė. – Kaunas: VDU leidykla 2004. 102 s. 

◼ Karaj dinliliarnin jalbarmach jergialiari. 1 bitik. [Karaimų liturginis maldynas, 1 

knyga, pamaldoms kenesoje]. Sudarė ir spaudai parengė Lietuvos karaimų religinės 

bendruomenės pirmininkas, vyresnysis dvasininkas Mykolas Firkovičius. – Vilnius: 

Baltos lankos, 1998. 

◼ Karaj dinliliarnin jalbarmach jergialiari. 2 bitik. [Karaimų maldynas, 2 knyga, apeigų 

maldos ir giesmės]. Sudarė ir spaudai parengė Lietuvos karaimų religinės 
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bendruomenės pirmininkas, vyresnysis dvasininkas Mykolas Firkovičius. – Vilnius: 

Baltos lankos, 1999. 

◼ Karaj koltchalary. [Proginių maldų rinkinys]. Sudarė M. Firkovičius. – Vilnius: 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1993. 

◼ Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje. Istorija ir tyrimų perspektyva. Tarptautinės 

mokslinės konferencijos, skirtos profesoriaus dr. Ananiaszo Zajączkowskio 90-sioms 

gimimo metinėms medžiaga. Sud. T. Bairašauskaitė, H. Kobeckaitė. – Vilnius: 

Danielius 1994. 175 p. 

◼ Kobeckaitė Halina. Lietuvanče – Karaiče – Orusče Sioźliašmialiar, – Vilnius 2011. 42 

p. 

◼ Kobeckaitė Halina. Lietuvos karaimai,  – Vilnius: Baltos lankos 1997. 127 p. 

◼ Kobeckaitė Halina. Rozmówki polsko-karaimsko-litewskie, – Wrocław: Bitik 2011. 123 

s. 

◼ Mečetės ir musulmoniškų kapinių (mizarų) istorija bei jų reikšmė. Lietuvos totorių 

sakralinis paveldas: mečetės ir kapinės. Sud. F. Buinovska. Įvadinis straipsnis G. 

Miškinienė. – Vilnius: UAB Baltijos kopija, 2014. 35 p. 

◼ Miškiniene Galina.  Ivano Laucevičiaus kitabas. Lietuvos totorių kultūros paminklas, – 

Vilnius 2009, 800 p. (Litvanca ve Rusça) 

◼ Miškiniene Galina.  Litvanca–Türkçe konuşma kılavuzu. Türkçe–Litvanca sözlük. 

Lietuviški – turkiški pasikalbėjimai. Turkų-lietuvių žodynas, – Vinius 2002. 243 p. 

◼ Miškiniene Galina. Seniausieji Lietuvos totorių rankraščiai (Grafika. Transliteracija. 

Vertimas. Tekstų struktūra ir turinys), – Vilnius 2001. 263 p. (Litvanca ve Rusça) 

◼ Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicijoje: totoriai ir karaimai / Orient in 

the Social Tradition of the Grand Duchy of Lithuania: Tatars and Karaims. Specialus 

„Lietuvos istorijos studijų“ leidinys (t. 6). Sud. T. Bairašauskaitė, H. Kobeckaitė, G. 

Miškinienė. –  Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla 2008. 369 p. 

◼ Parodos Lietuvos totoriai – kariai katalogas. Atsakingasis redaktorius Arvydas 

Pociūnas. Kaunas, 2007. 68 p.  

◼ Serajos Šapšalo karaimikos rinkinys. Sud. Žygintas Būčys. – Vilnius: Lietuvos 

nacionalinis muziejus 2003. 167 p.  

◼ Seraya Szapszal’s Karaim Collection. Compiled by Žygintas Būčys. – Vilnius: Lietuvos 

nacionalinis muziejus 2003. 167 p. 

◼ Tinfavičius Romualdas. Nuo Juodosios jūros iki Trakų. Publicistika. – Tkakai: Voruta 

2013. 220 p. 
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◼ Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje / Turk's History and Culture in Lithuania. Specialus 

„Lietuvos istorijos studijų“ leidinys (t. 11). Sud. T. Bairašauskaitė, G. Miškinienė. – 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla 2014. 399 p. 

◼ Totoriai šalia mūsų. Parados katalogas. Autorius ir sudarytojas Vilmantas Dunderis. 

Alytus, 2009. 

◼ Totorių virtuvės kulinariniai receptai. Sud. L. Gaidukevičienė. Įvadinis straipsnis G. 

Miškinienė. – Varėna: Leidykla „Lututė“ 2012. 39 p. 

◼ Trakiškis Izaokas ben Abraomas. Tikėjimo sutvirtinimas. Sud. J. Šiaučiūnaitė-

Verbickienė. – Vilnius 2009. 

◼ Zajączkowskis Michailas. Karaimai kariuomenėje. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis 

muziejus 2000. 

◼ Zajączkowskis Michailas. Karaimai kariai. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus 

2005. 

◼ Кобецкайте Галина. Краткий очерк о караимах в Литве, – Вильнюс 2011. 37 с. 

Лавринович Марк. Русско-караимский словарь. Тракай, 2012. 

◼ Лавриновичюс Маркас. Avaldan Kieliasigia. Из далекого прошлого в будущее. 

Тракай, 2011. 

◼ Мишкинене Галина, Намавичюте Сигита, Покровская Екатерина. Каталог 

арабскоалфавитных рукописей литовских татар, – Вильнюс 2005. 138 c.  

◼ 1995 yılında Litvanya Tatarları tarafından Lietuvos Totoriai / Litvanya Tatarları adlı 

Litvanca bir gazete yayın hayatına başlamıştır. 2004’ten beri gazete üç dilde Litvanca, 

Polonca ve Rusça yayımlanmaktadır.  

◼ Vilnius Üniversitesi Doğu Bilimleri Merkezi tarafından çıkarılan Acta Orientalia 

Vilnensia dergisi 2000 yılından beri yayımlanmaktadır. Bu dergi 2005 yılından itibaren 

sadece İngilizce yazıları kabul etmektedir. 
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TÜRKİYE VE LİTVANYA MİLLİ MARŞLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR 

ANALİZ 

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF TURKEY AND LITHUANIA NATIONAL 

ANTHEMS 

                                                                   Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN3 

(Türkiye) 

 

 

Özet 

Devletlerin/milletlerin tarihlerindeki önemli olaylar esnasında oluşturdukları ve onların 

maneviyatını güçlendiren millî marşları vardır. Türk milletinin tarihinde Milli Mücadele 

sürecinde Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklâl Marşı Türk milli marşı olarak önemli 

gün ve durumlarda icra edilmektedir. 

Millî marşlar; bayraklar ve büyük adamlar gibi milletlerin kimliğinin temel göstergesini 

ve ögesini oluşturan önemli millî sembolleridir. Millî semboller, ait oldukları millet ve ülkelerin 

insanları tarafından saygı duyulan ve korunan en hassas değerleridir. Milletler ve devletler, 

kendi vatandaşlarından ve diğer ülkelerin insanlarından milli sembollerine saygı gösterilmesini 

beklerler.  

Millî marşlar içinde işlenen toplumsal değerler milletin geçmişine/tarihine ışık tuttuğu 

gibi, nesilden nesile geçirilerek gençlerini motive eder ve geleceğine ait yönlendirmeler de 

yapar. Örneğin, Millî Mücadele esnasında yazılan İstiklal Marşı; istiklal, ümit, fedakârlık, hak, 

iman, şehitlik gibi pek çok toplumsal değeri ihtiva etmekte; bu açıdan hem Türk gençliğine, 

hem de uluslararası topluma mesaj vermektedir.  

 
3 Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. 
   İletişim: nevine@hacettepe.edu.tr 



 

Sa
yf

a5
0

 

Bu çalışmada Türk ve Litvanya toplumlarının milli marşları içinde yer alan toplumsal 

değerler sosyolojik açıdan incelenecek ve değerlendirilecektir. Türk ve Litvanya milli 

marşlarında yer alan toplumsal değerlerin karşılaştırmalı sosyolojik analizi Türk çocukları/ 

gençleri için olduğu kadar İsveç toplumu için de önemlidir; ayrıca Türk ve Litvanya 

kültürlerinin tanınması ve tanıtılması açısından olduğu kadar, Türkiye-Litvanya arasındaki 

sosyo-kültürel temaslar açısından da önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk milli marşı, Litvanya milli marşı, toplumsal değerler, millet, vatan, 

devlet. 

  Abstract 

National anthems express and reflect significant historical events of nations and serve 

to reinforce their spirituality. The national anthem of Turkey, also known as independence 

march, was written by Mehmet Akif Ersoy during the independence war and it is sang during 

each significant event and formal celebrations. 

The national anthems are part of significant national symbols which reflect the basis of 

nations’ identity. National symbols are the most sensitive values which are respected and 

preserved by people. Nations expect other nations to be respectful for their national symbols.  

The national anthems shed light on the history of a nation through their values and 

expressions. Such values are transferred from one generation to another via national anthems 

and younger generations are motivated to acquire the significant values of a nation. For 

instance, Turkish independence march, which was written during the independence war, covers 

many social values such Independence, hope, sacrifice, truth, faith, martyrdom; these are its 

message to Turkish youth and international society.  

This study analyses and compares the social values covered in the national anthems of 

Turkey and Lithuanian. Such a comparison is significant for both Turkish and Lithuanian youth. 

It is also significant for socio-cultural relations between Turkey and Lithuanian; for recognition 

and promotion of Turkish and Lithuanian cultures. 

Keywords: Turkish national anthems, Swedish national anthems, social values. 

Giriş 

Milli marşlar; bayraklar ve büyük adamlar gibi milletlerin kimliğinin temel göstergesini 

ve ögesini oluşturan önemli milli sembolleridir. Milli semboller, ait oldukları millet ve ülkelerin 
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insanları tarafından saygı duyulan ve korunan en hassas değerleridir. Milletler ve devletler, 

kendi vatandaşlarından ve diğer ülkelerin insanlarından milli sembollerine saygı gösterilmesini 

isterler ve beklerler.  

İnsan ve toplum hayatını yöneten toplumsal kuralların temel kaynağını teşkil eden 

toplumsal değerler iyi, güzel, doğru ölçütleridir. Toplumsal yapı ile toplumsal değerler 

arasındaki ilişki karşılıklıdır. Toplum toplumsal değerleri belirlediği gibi; toplumsal değerler 

de toplumsal ilkeleri belirleyerek topluma şekil verir. Bir toplumun kültürünün temel unsurları 

olan toplumsal değerler; toplumsal normların kendilerine dayandığı temel ölçüler olarak sosyo-

kültürel bütünleşmenin ve toplumsal kontrolün sağlanmasında önemli işleve sahiptir. Milli 

marşlar içerisinde yer alan toplumsal değerler milletin tarihine ışık tuttuğu gibi, nesilden nesile 

geçirilerek gençlerini motive eder ve geleceğine ait yönlendirmeler de yapar. 

Karen A. Cerulo Milli Marşların işlevlerini ve önemlerini şu şekilde anlatmaktadır: 

Disraeli "Bireyler toplulukları meydana getirebilir, ancak milletleri meydana getiren tek şey 

kurumlardır” der. Hiç kuşkusuz kurumlar, örneğin politik sistem ya da ekonomik düzen, bir 

milletin en merkezi bölümlerinden biridir. Ancak milleti sadece bunları temel alarak 

tanımlamak milletin “hayatî önem taşıyan istatistikleri”ne odaklanılması sonucunu 

vermektedir; milletin sınırları, yönetim sistemi ve hayatını sürdürme ve üretim yöntemleri. 

Açıkçası bu tür hayati önemde olan istatistikler bir milletin tam olarak betimlenmesinde yeterli 

değildir. Bunlarla aynı derecede önem taşıyan başka unsurlar da bulunmaktadır; örneğin 

semboller, ritüeller ve gelenekler. Bu unsurlar bir milletin kimliğini, milli liderlerin millete 

ilişkin olarak hem yurtiçinde hem de diğer ülkelere yansıttıkları imgeleri oluşturmaktadır. Bu 

kimlik diğer kurumsal etmenler gibi bir milleti tanımlamaktadır. Özellikle milli marşlar ve 

bayraklar da dahil olmak üzere milli semboller bir milletin kimliğine ilişkin en belirgin ve hatta 

en güçlü tanımları sunmaktadır. Aslında bunlar Durkheimcı anlamda modern totemler olarak 

işlev görmekte, …temsil ettikleri milletlerle özel bir ilişkisi olan, milletleri diğer milletlerden 

ayıran ve milletlerin kimliklerini yeniden onaylayan işaretlerdir. Milletlerin ilk kuruldukları 

dönemden itibaren milli liderler milli marş ve bayrakları toplumsal bütünleşmeyi sağlamak, 

vatansever eylemleri güdülemek, yurttaşların gösterdikleri çabaları şereflendirmek ve resmi 

otoriteyi meşrulaştırmak gibi amaçlarla kullanmaktadırlar (Cerulo 1993: 243-244). 

 

Türkler M.Ö. 220 yılından itibaren Kuzey Çin’den başlayarak, bütün Orta Asya’yı, 

İran’ı ve Anadolu’yu içine alacak şekilde Avrupa’da Tuna yakınına kadar devam eden geniş 
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coğrafi alanda irili ufaklı siyasî kuruluşlar ve devletler kurarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. 

Kurdukları Selçuklu ve Osmanlı Devletleri ise cihan imparatorluklarıdır. XV. ve XVI. 

Yüzyıllarda fikir ve fen dünyasında, askerlikte çok ileri düzeyde olan Osmanlı XVII. Yüzyıl 

sonu ile XVIII. Yüzyıl başlarında duraklama ve gerileme dönemine girer. Avrupalıların XV. 

Yüzyıl sonlarında Amerika’yı keşfetmeleri ve deniz yolundan Hindistan’a ulaşmalarının 

sonucu olarak Osmanlı Devleti güç kaybetmiş; giderek ekonomik, sosyal ve kültürel yönden 

zaafa uğramıştır. I. Dünya Savaşı sonucu İmparatorluk parçalanmış, içinden çok sayıda ulus-

devlet çıkmış, Türklere Anadolu’da küçük bir toprak parçası bırakılmıştır. İngilizler İstanbul’u, 

Yunanlılar İzmir’i, … işgal etmişler, Ermeniler ve Rumlar içeride isyanlar çıkarmışlardır. 

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmış, 

Doğu’da Ermeni, Batı’da Yunan ordularını yenerek “Misak-ı Milli” sınırları içinde kalan vatanı 

kurtarmıştır. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile Türkiye’nin bağımsızlığı 

tanınmıştır. İşte Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını bu Milli Mücadele döneminde yazmıştır.   

Litvanya Büyük Dükalığı 1253 yılında kurulmuştur; Litvanya ulusuna ait ilk devlettir. 

XVI. yüzyılda Moskova merkezli saldırılar yüzünden Litvanya Polonya ile anlaşarak 1569 

yılında Polonya-Litvanya Birliğini kurmuştur. 1795 yılına kadar süren bu dönemde Litvanya 

Polonyalılar tarafından oldukça asimile edilmiştir. Rus Çarlığının güçlenmesiyle Polonya-

Litvanya Birliği gücünü kaybetmiş; parçalanmış ve Litvanya topraklarının büyük kısmı Rusya 

İmparatorluğu’na katılmıştır. Bu dönemde (1795-1919) Litvanyalılara çeşitli baskılar yapılmış, 

büyük bir Ruslaştırma politikası uygulanmıştır. Litvanya I. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsız 

olmayı başarmıştır. Litvanya II. Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında bir defa Nazi Almanyası 

iki defa de Sovyetler tarafından işgal edilmiş; bu dönemde (1940-1991) yüz binlerce Yahudi 

öldürülmüş, Litvanya halkı sürgünler, ölümler, işkence ve göç süreçlerini yaşamıştır. 19. 

Yüzyılın sonlarına doğru Litvanya’da milli uyanış güçlenmiş, ulusal bağımsızlık mücadelesi 

daha somut bir hal almıştır. Litvanyalı şair ve fizikçi Vincas Kudirka Litvanya Ulusal Marşını 

bu dönemde yazmıştır Yarım asırlık Sovyet işgalinden sonra 1991 yılında tekrar bağımsızlığını 

kazanmıştır. Litvanya sahip olduğu muhafazakar kimliği sayesinde bütün bu süreçlerde 

kimliğini koruyabilmiş; tamamen asimile olmamış bir ülkedir; kendisini Doğu ile Batı arasında 

görmektedir; Doğu ile Batı arasında değerlere sahiptir (Kılıç 2012: 5; Krata 2014: 68-69 ) 

Türkiye ile Litvanya ilişkileri üzerine yapılan araştırmalar (Örneğin Kılıç 2012; Krata 

2014) benzer tarihsel koşulları yaşamış Türk ve Litvan toplumları arasındaki sosyo-kültürel ve 

ekonomik ilişkilerin yeterli düzeyde olmadığını, çok düşük seviyede olduğunu göstermektedir. 

Küreselleşmenin dünyayı etkisi altına aldığı ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası sosyo-
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kültürel ve ekonomik ilişkilerinin onların bağımsız olarak yaşamalarında ve gelişmelerinde 

etkili olduğu günümüzde bu ilişkileri yeterli düzeye çıkarmak önem kazanmaktadır. Bu açıdan 

da ülkelerin birbirini çeşitli yönleriyle tanımaları gerekir. Uluslararası Türkiye Litvanya 

İlişkileri Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuş olan bu çalışmada, Türk ve Litvan 

toplumlarının milli marşları içinde yer alan toplumsal değerler sosyolojik açıdan incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir. Türk ve Litvan milli marşlarında yer alan toplumsal değerlerin 

karşılaştırmalı sosyolojik analizi Türk ve Litvan çocukları/ gençleri ve toplumu için önemlidir; 

ayrıca Türk ve Litvan kültürlerinin tanınması ve tanıtılması açısından olduğu kadar, Türkiye-

Litvanya arasındaki sosyo-kültürel temaslar açısından da önem taşımaktadır. Her iki marşın da 

bestelenmiş olarak resmi gün ve törenlerde icra edilen ve aşağıda Türkçe ifadeleri verilen 

kısımları ele alınıp incelenmiştir: 

1.Türkiye Millî Marşı/İstiklâl Marşı4 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak;  

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

  Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! 

  Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celal? 

  Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl… 

  Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal! 

1912’deki Balkan Savaşı bozgunu, I. Dünya Savaşı (1914-1918), 30 Ekim 1918’de 

imzalanan “Mondoros Mütarekesi” ve Mütarake’nin şartlarına aykırı olarak başlayan işgaller, 

vatanperver aydınları derinden etkilemiştir. Mehmet Akif’in şiirlerine bakıldığında 1918’den 

itibaren yazdıklarında bedbin bir ruh hali görülür. !5 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’e asker 

çıkarmaları büyük bir infiale yol açtığı gibi, Milli Mücadelenin de fiilen başlamasını 

sağlamıştır. İzmir’in işgali üzerine Gazi Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak 

basarak Milli Mücadeleyi başlatır Halkı Milli Mücadeleye teşvik için Ankara’dan giden 

 
4 Bu başlık altındaki bilgiler 29 Eylül 3 Ekim 2017 tarihinde İsveç/Uppsala’da gerçekleştirilen Uluslararası Türk 
Dünyası Sempozyumu’nda sunulan “Türk ve İsveç Milli Marşlarındaki Sosyal Değerlere Sosyolojik Bir Bakış” 
başlıklı bildirimizden alınmıştır. 
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TBMM’nin seçtiği İrşad Encümeni üyeleri Anadolu’ya gitmeye başlamışlar, bu ortamda 

askerin moralini yükseltecek Vatan yahut İstiklal Marşı yazılıp bestelenmesini istemişlerdir. 

724 şiir arasından seçilen yedi şiir arasında bulunan Akif’in şiiri 1 Mart 1921’de T.B.M.M’de 

3 kez okunmuş, 12 Mart 1921’de ise T.B.M.M tarafından resmi milli marş olarak kabul 

edilmiştir (Bilgin, 2009: 1-2). 1924 yılından 1930 yılına kadar Ali Rıfat Çağatay’ın bestesi ile 

çalınmıştır. Ancak 1930’da yeni bir emirle, o tarihte Cumhurbaşkanlığı Orkestrası şefi olan 

Osman Zeki Üngör’ün bestesi İstiklal Marşı’nın resmi bestesi olarak kabul edilmiştir. Dokuz 

dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın ilk iki dörtlüğü bestelenmiştir. 

  

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy şiirleri ve vaazları ile milli Mücadeleye bizzat 

katılmış bir milliyetperverdir. İslamcılık fikir akımının en önemli temsilcilerindendir. Bu 

sebeple onun yazdığı marş milli ve dini değerleri birlikte kapsamaktadır. İstiklal Savaşı yıllarına 

ait belgeler apaçık gösterir ki, İstiklal Savaşının kazanılmasında milli ve dini duyguların büyük 

rolü olmuştur.  

 

İstiklal Marşı’nın resmi gün ve durumlarda icra edilen ilk iki kıtasında şu değerler 

bulunmaktadır: Bayrak/sancak, ocak,  kahramanlık, hak, istiklal, ümit ve iman. 

 

Al Sancak/Bayrak: Türk milletinin ve bağımsızlığının sembolüdür. İlk iki kıtada bayrağa 

seslenen şair, onun bağımsızlık sembolü oluşundan hareketle Türk milletinin ebediyete kadar 

bayrağıyla birlikte var olacağını belirtir. İstiklal Marşı’nda “… şair, fikrini anlatırken onun 

uyandırdığı hayal ve çağrışımlardan da faydalanmıştır. Türk bayrağının al rengi, şairde bir 

“alev” intibaı uyandırmıştır. Bu alev, “sönmez”. Zira onun çıktığı kaynak her Türk ailesinin 

evinde yanan ocaktır. Yurdun üstünde tüten en son ocak kaldıkça, bu bayrağın alevi bu 

şafaklarda dalgalanacaktır” (Kocakaplan 2015: 68-69).  

 

Türk bayrağında dikkati çeken ikinci sembol “yıldız”dır. İkinci beyitte şair, bu yıldız ile gökteki 

yıldızı birleştirir. Gökteki yıldıza kimsenin eli dokunamayacağı gibi, “Türk milletinin yıldızı” 

olan al bayrağın yıldızına da kimse el süremez. Yıldız kelimesi aynı zamanda kader, talih 

manalarına da gelir. Akif’in bu hayallerle belirtmek istediği, Türk milletinin ölmezliği fikridir” 

(Kocakaplan 2015: 69). O, ordu ve millete armağan ve ithaf ettiği İstiklal Marşı’nda “Korkma!” 

derken böyle bir inanca dayanır. 
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Ocak: Türk kültüründe eskiden beri kutsal bir yerdir. Ziya Gökalp’ın eserlerinde 

belirtildiğine göre eski Türklerde aile ocağını tüttürme görevi evin küçük oğluna aittir; bu 

sebeple diğer kardeşler evlenerek evden ayrılırlar, ancak küçük erkek çocuk aile ocağını 

tüttürmek üzere ailesinin yanına evlenir. Ayrıca anne babalar oğullarına evlenmeleri için kız 

seçerken, onun hal ve hareketlerini, dünyaya bakışını gözden geçirip “ocak yakar” veya “ocak 

yakmaz” diye değerlendirerek karar verirler. 

 

Kahramanlık: Bir alanda bir büyük başarı göstermek olarak açıklanabilir. Kahramanlık 

Türk milletinin en büyük hasletlerinden biridir. Türkü asırlardan beri yaşatan bu duygudur. 

Gökalp Türk Medeniyeti Tarihi (Gökalp 1976) adlı eserinde eski Türklerde bir erkeğin ad 

alabilmesi için onun bir kahramanlık göstermesi gerektiğini anlatmaktadır.  

 

Hak: “Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal” mısraında “Hak” kelimesi iki anlamda 

kullanılmıştır. Birinci anlamda Hak, Tanrı anlamına gelir; Müslüman olan Türkler ona taparlar. 

Hak kelimesinin ikinci anlamı hak-hukuk deyiminde görüldüğü üzere, adalet ile ilgilidir. Hak 

aynı zamanda yapılan bir iş, fedakârlık veya durum karşılığında alınması gereken paydır. Akif 

bu beyitte İstiklal kavramı ile Hak (Tanrı ve adalet) kavramı arasında ilişki kurmaktadır. 

İslamiyet’in en önemli özelliklerinden biri, adalete çok büyük önem vermesidir. Milletler 

yüksek değerlere inandıkları ve bağlı bulundukları taktirde istiklale hak kazanırlar. Bu mısra 

böyle bir inanca dayanmaktadır (Kocakaplan 2015: 69-70). Bu bağlamda hakkı gözeten kişinin 

Tanrı’ya yakın olduğu belirtilir. “İstiklali milletin hakkı olarak tutan şart, milletin Hakk’a 

tapmasıdır. Bu şart ortadan kalktığında istiklalin de yitirileceği hükme bağlanmış gibidir” 

(Doğan 2010: 191).  

 

İstiklal: İbrahim Kafesoğlu Türk Milli Kültürü (1994: 220-235) adlı eserinde bir 

devletin ortaya çıkabilmesi/var olabilmesi için dört temel unsurun gerektiğini belirtir: Halk, 

ülke (vatan), töre ve istiklal (siyasi bağımsızlık). Türk milleti istiklaline düşkündür ve tarihte 

her zaman bağımsız bir Türk devleti var olmuştur.  

 

Ümit: Akif insanların yaşama isteğini azim ve ümit ile temellendirir. Safahat’ta (1975: 

543) şöyle der:  

            “İki şeydir verecek mülke hayat-ı cavid (sonsuz hayat) 

              O da hiç gevşemeyen azm ile hiç bitmez ümid, 

              Ye’s ecelden daha salgın, ona yaklaşmayarak, 
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              Yaşamak isteyelim, hem de ebediyen yaşamak”.  

 

İstiklal Marşı’ndaki mısralarda da belli özelliklere ve değerlere sahip çıkacak ve hep var olacak 

milletin ümidini yitirmeyeceği belirtilir.  

 

İman: Akif için iman hem insan hem de toplum için önemlidir. İnsanın inandığına ve 

yapacağına bütün varlığıyla inanma ve kendini adama anlamına gelebilecek iman; inançla ilgili 

olduğu kadar manevi güç anlamına gelmektedir ki, o, imanın gücünün medeniyetin/teknolojinin 

gücünden daha kudretli olduğunu düşünür. İstiklal Marşında ülke bekasının tehlikeye düştüğü 

Milli Mücadele döneminde Türklerin geçmişten günümüze sabır, ümit gibi değerleri 

vurgulanarak orduyu ve toplumu milli mücadeleye hazırlama amacı dikkati çekmektedir. 

 

2.Litvanya Millî Marşı 

Litvanya, ana vatanımız,  

Kutsal kahramanlar ülkesi,  

Bırak evlatların güçlerini çizsinler  

Eski tecrübelerinden faydalanarak  

 Bırak çocukların daima takip etsinler  

 Sadece faziletin yolunu  

 İzin ver iyi ve onurlu insanlarına  

 Uğruna çalıştıkları amaçlarını gerçek kılsınlar  

İzin ver güneş vatanımızın üzerine doğsun  

Karanlık bulutlarımızı hemen dağıtsın  

Apaydınlık ve dosdoğru  

Adımlarımıza rehberlik yapsın  

 Ana vatanımızı sevmemize izin ver!  

 Kalbimize ve ellerimize güç ver!  
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 İzin ver vatanımız daima kalsın,  

 Huzur ve beraberlik içinde. 

Litvanya milli marşı (TautiÅ¡ka giesmÄ) nın sözleri ve bestesi Vincas Kudirka’ya aittir. 

Editörlüğü Kudirka tarafından yapılan Varpas gazetesinde 1898 yılında yayımlanmış olan 

“National Hymn” başlıklı şiirdir. O dönemde Litvanya basınında vatansever duygularla birçok 

şiir ve şarkı yayımlanmıştır. Bu şarkıları söyledikçe ve şiirleri okudukça, öğrendikçe okudukça 

Litvanların derin bir milli uyanış hareketi ve bağımsızlık isteği başlamıştır. Kudirka şiirinin 

Milli Marş olması için çabalamamış; ancak o eşsiz bir şey yapmış; herkese ve her zamana 

uyacak bir marş ortaya koymuştur. (Bkz. The Lithuanian National Anthem 

http://www.visitlithuania.net/lithuania/state/386-national-anthem Erişim Tarihi: 20.06.2019) 

TautiÅ¡ka giesmÄ 1919 yılında Litvanya milli marşı olarak kabul edilmiş,1919-1940 

yılları arasında kullanılmış, SSCB döneminde (1940-1990) kaldırılmış, Litvanya 11 Mart 

1990’da bağımsızlığını kazanınca tekrar milli marş olmuştur. Vincas Kudirka (1858-1899) 31 

Aralık 1858’de Vilkaviskis eyaletinin Paezeriai ilçesinde doğmuş, 19. Yüzyıl sonunda 

Litvanyalılarda milli ve kültürel bilinç uyandırmış bir fizikçi ve yazardır. Gazeteciliğe ek 

olarak, Kudirka Litvanya edebiyatında siyasi hiciv konusunda öncü olmuştur. Kudirka, 

Litvanya kültürel faaliyetlerinin birçok dalında bir itici güçtür. Eserleri, daha sonra geliştirilen 

Litvanya liberal ve milliyetçi partilerinin siyasal ideolojisinin temelini oluşturmuştur. (bkz., 

Vincas Kudirka (1858-1899), Text from the Encyclopedıa Lıtuanıcaı-VI.  Boston, 1970-1978. 

Erişim Tarihi: 20.06.2019) 

Litvanya milli marşında görülen değerleri şu şekilde tespit etmek ve açıklamak 

mümkündür: 

Vatan Sevgisi: Bir toplumun üzerinde yaşadığı sınırları belli toprak parçası olan vatan 

devleti oluşturan unsurlardan da biridir. Arif Nihat Asya’nın “Toprak eğer uğrunda ölen varsa 

vatandır” dediği gibi Litvanyalılar da vatan sevgisini milli marşları içerisinde bir toplumsal 

değer olarak göstermektedirler. Ayrıca Litvanyalıların vatanseverlikleri farklı yayınlarda da 

vurgulanmaktadır. Vatan sevgisi ve vatana bağlılık Litvanya milli Marşında en çok vurgulanan 

konudur.  

Kahramanlık: Bir alanda bir büyük başarı göstermek olarak açıklanabilir. Türk 

milletinin en büyük hasletlerinden biri olan kahramanlık Litvanya Milli Marşında da  

vurgulanan toplumsal değerlerden biridir.  

http://www.visitlithuania.net/lithuania/state/386-national-anthem
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Tarihî Şuur: Birinci dörtlüğün ikinci son satırında “eski tecrübelerinden faydalanarak 

güçlerini çizsinler” derken vatandaşların geçmişten faydalanarak güçlenmeleri, geleneklerine 

bağlı olmaları vurgulanmaktadır. Diğer Baltık ülkelerine göre Litvanya’nın eski bir tarihi 

vardır. 

Güç: Litvanya millî marşında vurgulanan toplumsal değerlerden biri de güç unsurudur. 

Vatanın bekası ve refahı için vatandaşların kalbine ve ellerine güç verilmesi dileğinde 

bulunulurken, maddî ve manevî güç bir toplumsal değer olarak ortaya çıkmaktadır. Vatanları 

birkaç kere farklı ülkeler tarafından işgal edilen Litvanlar maddî ve manevî açıdan güçlenerek 

bu durumdan kurtulacaklarının ve bağımsızlıklarını koruyarak yaşayabileceklerinin 

farkındadırlar ve sonunda bunu başarmışlardır. 

Fazilet/Erdem: Vatandaşların fiil ve hareketlerinde faziletli olmaya çalışmaları, yani 

iyi karakterli ve iyi ahlaklı olmaları vurgulanmaktadır. 

Onurluluk: Litvanya milli marşında vatandaşların onurlu olmaları; yani kendi 

varlığına, kendi kişiliğine karşı beslediği saygı, insanı insan yapan iç değere sahip olmaları 

istenmektedir. 

İyilik: İyilik de istenen bir değer olarak ortaya çıkmaktadır. Litvan millî marşında 

ülkede onurlu, erdemli ve iyi insanların yetiştirilmesi amaçlanmakta ve bu değerleri taşıyan 

insanların yollarının açılması ve desteklenmeleri istenmektedir. 

Hedefli olma: Litvanya milli marşında iyi ve onurlu insanların uğruna çalıştıkları 

amaçlarını gerçekleştirmeleri için desteklenmeleri gereği üzerinde durulmakta, böylece hedefli 

insan yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

Bağımsızlık: Bağımsızlık düşüncesi Litvanlar için vazgeçilmez bir değerdir. Himaye 

altında yaşadıklarında dahi Litvanların bilinçaltında hep bu düşünce yer almıştır.  Litvanların 

bağımsızlıklarına ne denli bağlı bir ulus olduklarını 1991’de Sovyetler Birliği’nden ayrılan ilk 

ülke olmalarından da anlayabiliriz. Litvanya Sovyet işgali bitene dek, dünyada intihar oranının 

en yüksek olduğu ülke olarak bilinmiştir. Sovyet işgalinin bitmesiyle birlikte intihar oranlarında 

yaklaşık üç kat kadar azalma görülmüştür (Miniotaite 2002: 6’dan Kılıç 2012: 8). 

Sosyo-Kültürel Bütünleşme: Litvan milli marşındaki “İzin ver vatanımız daima kalsın 

huzur ve beraberlik içinde” mısraları ile Litvanya’nın birlik ve beraberlik içinde, bütünleşmiş 

bir toplum olarak var olması istenmektedir. Bu birlik ve beraberliğin sağlanması için toplumsal 

refah ve huzur da gerekli bir toplumsal değer olarak görülmektedir. 

Litvanya milli marşının üçüncü kıtasında güneşin vatanın üzerine doğması, karanlık 

bulutları dağıtması, aydınlık ve doğru adımlarına rehberlik etmesi vurgulanmakta; iklimin 
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soğuk, gecelerin uzun olduğu bir Kuzey ülkesi olan ülkede tabii güzellikler içerisinde 

yaşanması da dilenmektedir. 

 

 

 

 

Sonuç 

 

Osmanlı Devleti tarihte imparatorluk olarak uzun bir yükseliş dönemi yaşamasına 

rağmen milli marşının yazıldığı dönemde çöküşe geçmiş, Türk toplumu/devleti dışarıdan 

kuşatılmış, içeride farklı milliyetler bağımsızlık mücadelesine girmiş, iç isyanlarla 

çalkalanmakta ve parçalanmakta olan bir devlet durumundadır. Vatan ve milletin tehlikede 

olduğu bu durum ve şartlar çeşitli alanlardaki düşünürleri, bilim insanlarını ve sanatçıları 

ülkenin kurtuluşu yönünde çözüm üretmeye yöneltmiştir. Ülkede Millî Mücadele başlamış, 

henüz İstiklal Savaşı başlamamıştır. Türkiye’deki İslamcılık fikir akımının en önemli 

temsilcilerinden olan Mehmet Akif Ersoy şiirleri ve vaazları ile Millî Mücadeleye bizzat 

katılmış bir milliyetçi ve İslamcı düşünür olarak, cephede askerlerle birlikte yaşadıklarını ve 

hissettiklerini İstiklal Marşı’nda yansıtmış; orduya ve millete mefkûre aşılamaya çalışmıştır. 

Türk toplumu Osmanlı parçalandıktan kısa süre sonra bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti devleti 

kurmayı başarmıştır. Tarihte her zaman bağımsız bir Türk devleti varlığını sürdürmüştür. 

 

Litvanyalı yerli kabileler de büyük göçler dönemlerinde Asya’dan Avrupa’ya gelen bir 

topluluktur. Yüzölçümü ve nüfus olarak Baltık bölgesinin en büyük ülkesi olan Litvanya 

toplumunun eski bir tarihi geçmişi vardır. Günümüzde Litvanya kimliğinin en belirgin 

özelliklerinden birisi Doğu ile Batı değerlerini bir arada barındırması; her iki medeniyetin de 

bazı özelliklerini kendi ulusal kimliğiyle bir şekilde bütünleştirmesidir (Krata 2014:71) 

Osmanlı’nın çöküş dönemi gibi Litvanya da tarihi boyunca işgale uğramıştır. Litvanya zaman 

zaman bağımsızlığını yitirip Polonya’nın, Nazi Almanyasının ve Rusya’nın himayesinde 

yaşamak durumunda kalmış; ancak Katolik Hristiyanlığı-a mensup olmasından dolayı sahip 

olduğu muhafazakar değerler sayesinde tekrar bağımsızlık mücadelesi vererek egemen bir 

devlet haline gelmeyi başarmıştır. 

Türkiye ve Litvanya, her iki ülkenin de uzun bir tarihi geçmişi ve nispeten eski bir devlet 

geleneği vardır. Türkler ve Litvanlar kurdukları büyük imparatorluklarla dünya tarihinde 
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önemli roller oynamış iki toplumdur. Ancak imparatorluk dönemlerinde içlerindeki farklı 

milletlerden dolayı kültürel alanda problemlerle karşılaşmışlardır. XIX. Yüzyılda Litvanlarda 

ve XX. Yüzyılda Türklerde millî köken temelli bir ulusal bağımsızlık ve milli hakimiyet uyanışı 

ortaya çıkmıştır. Her iki ülkenin milli marşları da milli mücadeleleri sürecinde yazılmıştır. 

İki ülkenin tarihlerinde birbirine benzer yanlar vardır. Osmanlı Türkleri 600 yılı aşkın 

bir süre dünya tarihinde etkili olmuş bir Cihan İmparatorluğudur. Litvanya da XV. Yüzyılda 

Baltık Denizinden Karadeniz’e kadar uzanan topraklara sahip olarak dönemin en büyük Avrupa 

Devleti olmayı başarmıştır. Ülke yaklaşık üç yüz yıl bağımsız bir devlet olarak yaşamayı 

sürdürmüş ve Avrupalı devletlerarasında saygın bir yer edinmiştir. Bu dönemde gelişmiş olan 

Litvanya kimliği günümüze kadar devam etmiştir. Tarihleri ve milli mücadeleleri birbirine 

benzeyen Türkiye ve Litvanya devletlerinin milli marşlarında da ortak değerler bulunmaktadır: 

Vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu, kahramanlık vurgusu, tarihî şuur ve sosyo-kültürel 

bütünleşme yönelimi her iki ülkenin millî marşlarında işlenen ve geliştirilmeye çalışılan sosyal 

değerlerdir. 

Kaynakça 

Bilgin, Nazmi (2009), “İstiklâl Marşı ve Üzerine Yapılan Çalışmalar”, İstanbul  Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (2007), C.  XXXVII, İstanbul, s. 22-34. 

Pdf  

Cerula, Karen A. (1993), “Symbols and the World System: National Anthems and Flags”, 

 Sociological Forum, Vol. 8, No. 2: 243-271. 

Doğan, Mehmet Can (2010), “İstiklali İmanıyla Hak Eden Millet”, İstiklal Marşı 

 İstikbal Marşı- 41 Dize 41 Yorum, Yay.Haz.: Hasan Akay ve Fatih andı, 

 İstanbul: Hat Yayınevi, s. 191-202.  

Ersoy, Mehmet Akif (1975), Safahat, Haz: Ömer Rıza Doğrul, 10.b., İstanbul, İnkılap ve 

 Aka Basımevi. 

Kılıç, Ensar (2012), “Litvanya Kültüründe Bağımsızlık Düşüncesinin Edebi ve Toplumsal  

Yansımaları”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi  

International Journal of Social and Economic Sciences 2 (1): 69-74, 2012 

Kocakaplan, İsa (2015), “Mehmet Kaplan’ın Tahlili”, İstiklâl Marşımız ve Mehmet  Akif 

 Ersoy, 8. b., İstanbul, Türk edebiyatı Vakfı Yayını, s. 67-73. 

Krata, Polina, Türkiye-Baltık Devletleri İlişkileri: Dünden Bugüne, Gazi Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksel Lisans  

Tezi, Temmuz 2014. 



 

Sa
yf

a6
1

 

Ziya Gökalp (1976), Türk Medeniyeti Tarihi, (Haz: İsmail Aka, Kazım Yaşar  Kopraman), 

 Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını. 

The Lithuanian National Anthem, http://www.visitlithuania.net/lithuania/state/386-national-

anthem. Erişim Tarihi: 20.06.2019. 

Vincas Kudirka (1858-1899), https://www.spaudos.lt/Istorija/Vincas_Kudirka.en.htm Text 

from the Encyclopedıa Lıtuanıcaı-VI.  Boston, 1970-1978. Erişim Tarihi: 26.06.2019. 

TARİHSEL AÇISINDAN TÜRKİYE LİTVANYA İLİŞKİLERİ 

 

                          Prof. Dr. Ayten SEZER ARIĞ• 

(Türkiye) 

 

ÖZET 

Türkiye ile Litvanya arasındaki ilişkiler oldukça eskiye gider. 14 ve 15.yüzyıllarda 

Avrupa’nın güçlü devletlerinden olan Litvanya hanedanlığı uzun yüzyıllar Polonya ve İsveç 

egemenliğinde kalmış, daha sonra Deli Petro döneminde de Rus egemenliğine girmiştir. Birinci 

Dünya Savaşı’nda (1915-1918) Almanların işgaline uğrayan Litvanya, 16 Şubat 1918’de 

bağımsızlığını ilan etmiştir. İki savaş arasında bağımsızlığını korumaya çalışan Litvanya İkinci 

Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 1939’da SSCB tarafından işgal edildi. Osmanlı döneminde 

başladığı bilinen Türkiye Litvanya ilişkileri, Cumhuriyet döneminde 17 Eylül 1930 tarihinde 

imzalanan Dostluk Anlaşması ile tekrar başlamıştır. Sovyet işgaliyle kesintiye uğrayan iki ülke 

arasındaki ilişkiler Litvanya’nın bağımsızlığını kazanmasının hemen sonrası 3 Eylül 1991 

tarihinde diplomatik olarak tekrar başlamıştır. Türkiye Litvanya’nın bağımsızlığını ve 

NATO’ya üyeliğini desteklerken, Litvanya da Türkiye’nin AB üyeliği konusunda aynı tutumu 

takınmıştır. Bu yaklaşımlar sonucu iki ülke arasındaki ilişkiler gittikçe artmıştır. Dolayısıyla 

ekonomik, ticari, kültürel ve siyasi boyutlarda devam eden bir seyir takip etmektedir. 

Bu tebliğde iki ülke arasında ilişkiler tarihsel boyutu ile ele alınacaktır. Konu daha çok 

arşiv belgelerine dayalı olup, alana yönelik yapılmış araştırmalardan da yararlanılarak ortaya 

konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Litvanya, Osmanlı, Ticaret, Kültür 

 

TURKEY-LITHUANİA RELATIONS IN HISTORICAL PERSPECTIVE 
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ABSTRACT 

The relations between Turkey and Lithuania date back to old times. The Lithuanian 

Dynasty, one of the strongest states of Europe in the 14th and 15th centuries, had remained 

under the rule of Poland and Sweden for many centuries, and then under Russian domination 

in the period of Deli Petro. Lithuania, which had been occupied by the Germans in the First 

World War (1915-1918), declared its independence on 16 February 1918. Lithuania, which 

tried to preserve its independence between two world wars, was occupied by the USSR in 1939 

with the start of the Second World War. Lithuania-Turkey relations, known as it started during 

the Ottoman Empire period, restarted in the Republican era with the Friendship Agreement 

signed on 17 September 1930. The relations between the two countries which were interrupted 

by the Soviet occupation, resumed diplomatically on 3 September 1991 immediately after the 

independence of Lithuania. While Turkey supports independence and membership of Lithuania 

in NATO, Lithuania has the same insert position on Turkey's EU membership. As a result of 

these approaches, the relations between the two countries have increased gradually. Therefore, 

relations continue under the economic, commercial, cultural and political perspectives. 

In this study, relations between two countries will be discussed with their historical 

dimension. The subject is mostly based on archive documents and it will be revealed by using 

the researches which has been made up to today for the field. 

Key Words: Turkey, Lithuania,Ottoman, Trade, Culture. 

 

GİRİŞ 

Tarihsel bakımdan Türkiye-Litvanya ilişkilerinin incelendiği bu çalışmada her iki 

ülkenin bu süreçte yaşadıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Litvanya’nın kuruluşu, Osmanlı 

gibi 13. yüzyıla kadar gitmektedir. Litvanya Büyük Dukalığı’nın Osmanlı’dan yaklaşık yarım 

asır önce 1253’te kurulduğu bilinmektedir. 15. yüzyıla gelindiğinde sınırlarının en geniş 

noktaya ulaştığı görülmektedir. Osmanlı ise en geniş sınırlarına Kanuni döneminde yani 16. 

yüzyılın ortalarında ulaşabilmiştir. 14 ve 16. yüzyıllar arasında Doğu Avrupa’nın en etkili 

güçlerinden biri haline gelen Litvanya gerek Rusya’nın gerekse Osmanlı’nın büyüyüp 

genişlemesi üzerine ülkelerin tehdidine karşı Polonya (Lehistan) ile birleşme yoluna gitmiştir. 

Litvanya Büyük Dükü Alexander’ın tahta geçmesini sağlayan Mielnik Birliği Polonya ve 

Litvanya’yı tek bir devlete dönüştürmüş ve Rusya’nın Polonya topraklarına girmesi (1563-
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1570) üzerine de 1569’da imzalanan bir antlaşma ile Litvanya, Polonya ile birleşmiştir.5 1795’e 

kadar süren bu birlik Rusya’nın yayılmacı siyaseti ile bozulmuş, Rusya ve Prusya’nın 

işgalleriyle dağılmış ve Litvanya topraklarının büyük kısmı Rusya’nın işgaline uğramıştır. 

Litvanyalılar uzun yıllar Polonya ve Rus etkisine maruz kalmışlardır.  

Litvanya, 16. yüzyılda Polonya ile kurduğu birlikten sonra 17. yüzyılda Avrupa’nın 

güçlü devletleri arasına girmiştir. Bu yüzyılda Litvanya ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan 

mücadeleler dikkati çeker. Bu mücadelelerden en önemlisi 2. Viyana Kuşatması sırasında 

yaşanır. 1683 yılında Viyana Kuşatması sırasında Polonya-Litvanya Birliğinin Kralı 3. 

Sobieski’nin de bulunduğu bilinmektedir. Bu kuşatmada Osmanlı ordusu yenilmiş böylece 

Osmanlı ve Avrupa için yeni dönem başlamıştır. 18. yüzyılda hem Osmanlı Devleti hem de 

Polonya-Litvanya Birliği gerileme dönemine girmiştir. Her iki ülkeye de Rus tehdidinin artması 

üzerine iki devlet birbirine yakınlaşmış ve aralarında iyi ilişkiler kurmaya başlamışlardır. Ne 

var ki, 1795 yılında Polonya-Litvanya Birliğinin işgaller sonucu parçalanması üzerine iki devlet 

arasındaki bu ilişkiler sona ermiştir. 

 

Cumhuriyet Döneminde Türkiye-Litvanya İlişkileri 

Osmanlı ile Litvanya ilişkilerinin 18. yüzyılın sonunda kesilmesinden sonraki süreçte 

peş peşe yaşanan savaşlardan sonra (Balkan ve Birinci Dünya savaşları) Osmanlı Devleti 

yıkılmış ve yerine 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Aynı dönemde 

Litvanya ise Rus işgaline maruz kalmış ve Rusya’nın savaştan çekilmesi üzerine ancak 1918 

yılında bağımsız olmayı başarabilmiştir. Bu dönemde yeni Türk devletinin kurucusu Mustafa 

Kemal tarafından dış politikada yurtta ve dünyada barış siyaseti izlenmiş ve diğer ülkelerle olan 

ilişkiler bu çerçevede kurulmuştur. Türkiye, bu dönemde ilk olarak 1929 yılında diğer Baltık 

ülkeleri (Letonya, Estonya) ile birlikte Litvanya ile de ortak bir elçilik kurmuş ve böylece bu 

ülkelerle diplomatik ilişkiler başlatılmıştır. 17 Eylül 1930 tarihinde Türkiye ile Litvanya 

arasında dostluk antlaşması imzalanmıştır. 22 Aralık 1934 tarihinde Sıhhat Patentalarının 

Üzerine Yapılan Konsolosluk Vizelerinin Kaldırılması Hakkında İtilafname imzalanmıştır.  

Türkiye’nin 1932 yılında Milletler Cemiyetine üye olmasında Litvanya’nın da katkı 

sağladığı bilinmektedir. Türkiye’yi Litvanya’da 1932’de Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp6 

 
5 “Litvanya Grandüklüğü”, AnaBritannica, Cilt:14, s. 523; “Polonya” aynı ansiklopedi, Cilt 18, s.73. 
6 Hüseyin Ragıp’a ek görev olarak 19.07.1932 tarihinde Litvanya Hükümeti Orta Elçiliği temsilciliği 

verilmiştir. Bkz. BCA, 30-18-1-2-30-56-2. 
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1934’te yine Moskova Büyükelçisi Vasıf Bey 7 1935’te de Riga İkinci Sınıf Elçisi Nuri Batu 

temsil etmiştir.8  

Atatürk’ün 1938’de vefat etmesi üzerine cenaze törenine Litvanya’dan da temsilci 

katılmıştır.  Türk basınında yer alan haberlere göre Litvanya basını henüz Atatürk ölmeden önce 

hastalığına dair İstanbul ve Ankara'dan gelen haberleri yayınlamaya başlamış ve ölümü üzerine 

de daha geniş makaleler yayınlanmıştır. Bu makalelerde Atatürk’ün kendisini muasır devlet 

adamları arasında birinci sıraya yükselten inkılâplarını kaydederek O'nun Türkiye'ye yeni bir 

zihniyet ve medeniyet vermeğe muvaffak olduğunu yazmışlardır.9 Yarı resmi Liotuvas Aidas 

gazetesi Atatürk için şu yorumu yapmıştır; "Atatürk faal bir hayat ile canlandırılmış olan 

milletinin yüreğinden yeni alevler fışkırtmıştır. Atatürk eskisiyle kıyas kabul etmeyecek kadar 

yeni ve mükemmel bir devlet binası kurmuştur. Atatürk'ün faaliyeti bütün memleketin ruhuna 

girmiş, ona yapıcı hız vermiştir. Türkiye'nin birliği büyük ülkülere bağlı olan gençliği 

memleketin istiklali için birer zaman teşkil etmektedir. 15 sene sonra Atatürk muazzam bir 

hazine bırakmıştır. Bugün üniversitelere, her köyünde mekteplere, güzel sanatlar akademisine, 

konservatuara, gençlik teşkilatına sahip bulunan Türkiye'yi yeniden yaratmıştır. Memleket 

hayatında kadınlar önemli bir mevki sahibidirler. Deniz ticareti fevkalade kuvvetlendirilmiştir. 

Gazeteler, milletin bütün tabakaları tarafından okunmaktadır. Atatürk, Ankara'yı Türkiye'nin 

yeni hükümet merkezi olarak yeniden yapmış ve memleketine emsalsiz bir hazine bırakmıştır. 

Türk milletinin ruhu yenilenmiştir. Türkiye bütün dünyanın takdirine layıktır ve Avrupa 

milletler ailesi içinde şerefli Türkiye'nin nüfuzu büyüktür".10 

Atatürk’ün ölümünün ardından 1930’lu yılların sonunda Türkiye ile Litvanya arasında 

7 Haziran 1939 tarihinde ticaret ve kliring antlaşması imzalanmış, bunun için Talinn Elçisi Nuri 

Batu’ya yetki verilmiştir.11 Bu antlaşma aynı tarihte imzalanan modüs vivendi (geçici antlaşma) 

ile birlikte yürürlüğe girmiştir.12 

 

 
7 BCA, 30-18-1-2-49-75-16, 7 Kasım 1934 tarihli yazı. 
8 BCA, 30-18-1-2-57-67-5, 08.08.1935 tarihli yazı. 

 

 
9 Ayın Tarihi, Kasım 1938, s. 18. Ayrıca bkz. Nurcan Toksoy, “Avrupa Gazetelerinde Atatürk'ün 

Ölümüyle İlgili Olarak Çıkan Haber ve Yorumların Türk Basınına Yansıması”, Ankara Üniversitesi 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 37-38, Mayıs-Kasım 2006,  s.178.(s. 141-186.) 
10  "Büyük Yasımıza İştirak Edenler", Ulus, 15 Kasım 1938, s. 5; "Ulu Şefimize Dünya'nın 

Hayranlığı", Tan, 16 Kasım 1938, s. 7.’den aktaran Toksoy, a.g.m, s.178. 
11 BCA 30-18-1-2, 86-18-6, 28.02.1939. 

 
12 BCA 30-18-1-2, 88-80-17, 25.08.1939. 
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II. Dünya Savaşı Sonrası İlişkiler 

Atatürk döneminde dış politikada millî, akılcı, gerçekçi, anti sömürgeci, anti 

emperyalist, ittifaklara dayalı ve barıştan yana bir siyaset takip edilmiştir. Bu dönemde 

Türkiye’nin Osmanlı’dan kalan sorunlarının büyük kısmı çözümlenmiş ve II. Dünya Savaşı’na 

giden süreçte sorunsuz bir Türkiye bırakılmıştı. I. Dünya Savaşının sonuçlarından memnun 

olmayan ve revizyonist politika takip eden Almanya ve İtalya gibi ülkelerde işbaşına geçen 

yöneticiler yaptıkları işgallerle yeni bir savaşın ayak seslerini başlatmışlardı. Avrupa’daki savaş 

tehlikesinin belirmesi üzerine Baltık devletleri üzerindeki baskı da her geçen gün artmıştır. II. 

Dünya Savaşı 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya’nın Polonya’yı işgali ile resmen başlamıştı. 

Bunun üzerine Litvanya, Letonya ve Estonya ile birlikte tarafsız olduklarını belirten ortak bir 

bildiri yayınladılar. Ne var ki, savaşın başlamasıyla gerek Polonya gerekse Baltık ülkeleri önce 

Almanya sonra da Sovyetlerin işgaline maruz kalmıştır. Alman orduları 1940 yılı Haziranında 

Baltık topraklarına girmiştir. Litvanya’nın bu işgaline karşı çıkan ülkelerden biri Türkiye 

olmuştur. Kısa bir süre sonra Sovyetlerin işgaliyle Litvanya Sovyetler Birliğine bağlanmıştır. 

Türkiye, bu işgali de tanımamış ve bölgedeki elçiliğe ait işleri tasfiye ettiğini açıklamıştır.  

 Sovyetler Birliğinin 1990’larda dağılmasından sonra 1991 yılında Litvanya diğer Baltık 

ülkeleri gibi yaklaşık elli yıl sonra bağımsızlığına tekrar kavuşmuştur. Türkiye Litvanya’nın 

bağımsızlığını tanımış ve 3 Eylül 1991 tarihinde iki ülke arasında dostluk ilişkileri kurulmuştur. 

Litvanya’nın yeniden bağımsızlığını kazanmasından sonra Türkiye’nin Litvanya 

Büyükelçiliğine Rasih Erkan Gezer (1992-1998) görevlendirilmiştir.13 Litvanya’nın 

Ankara’daki Büyükelçiliği ise 1997 yılında faaliyete geçmiştir.14 Aynı yıl 28 Mart’ta yürürlüğe 

giren “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır.15 Litvanya 2004 yılında hem NATO, 

hem de AB’ne üye olmuştur. Bu dönemde NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye Litvanya’ya, 

Türkiye’nin AB üyelik sürecinde de Litvanya’nın Türkiye’ye destek verdikleri görülmektedir. 

Nitekim 2013’te Avrupa Birliği Konseyi’nin başkanlığını yürüten Litvanya, AB’nin politika 

oluşturma ve uygulamasına önemli katkı sağlamıştır. 2004’ten itibaren Türkiye Litvanya ticarî 

ilişkileri gelişme göstermiştir. 

 
13 https://tr.mfa.lt/tr/tr/litvanya-hakkinda/siyasi-ilikiler/turkiye, Erişim Tarihi: 15.05.2019. 

14 Bu tarihten önce 1995 ile 1997 yılları arasında Çek Cumhuriyeti'nde ikamet eden Jurgis Brėdikis, 

Litvanya'nın Türkiye ile elçilik hizmetini yürütmüştür.  

15 Bu anlaşma iki devlet arasında 1930 yılında imzalanan dostluk anlaşmasının geliştirilmiş şeklidir.  

https://tr.mfa.lt/tr/tr/litvanya-hakkinda/siyasi-ilikiler/turkiye
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2016 yılı verileri itibarıyla Türkiye ile Litvanya arasındaki toplam ticaret hacmi yaklaşık 

539 milyon ABD $’ı olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye’nin 2017 yılında Litvanya’nın 

ithalatındaki payı yaklaşık %0.6’dir.  

TUİK verilerine göre 2010 yılında Türkiye’nin Litvanya’ya ihracatı 208.277.000 $' iken 

ithalatı ise 119.165.000 $'dır. Bu durum 2017 yılında Türkiye aleyhine gelişerek Türkiye’nin 

bölgeye ihracatı 301.632.000 $ iken ithalatı ise 492.910.000 $ olmuştur. 

Türkiye ile Litvanya arasında 1990’lardan sonra imzalanan belli başlı anlaşmalar 

aşağıdaki gibidir:16  

27 Ağustos 1992 Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması, 22 Haziran 1993 Turizm Alanında 

İşbirliği Anlaşması, 22 Haziran 1993 tarihinde TRT ve Litvanya Televizyonu Arasında İşbirliği 

Protokolü, 10 Şubat 1994 tarihinde Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması, 11 Temmuz 

1994 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma, aynı tarihte Türkiye 

Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması, Diplomatik, 

Hususi Veya Hizmet Pasaportu Hamillerini Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutma Hususunda 

Anlaşma, Konsolosluk Anlaşması, Hava Taşımacılığı Anlaşması ve Denizcilik Anlaşması 

yapılmıştır. 19 Eylül 1995 tarihinde Hukuki ve Ticari Konularda Hukuki ve Adli İşbirliği 

Anlaşması, 20 Eylül 1995 tarihinde Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği ve 

Temaslar Anlaşması, 02 Haziran 1997 tarihinde Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu ve 

Psikotrop Maddelerin Kanundışı Sirkülasyonu (Kaçakçılığı) ve Diğer Önemli Suçlarla 

Mücadelede İşbirliği Anlaşması, Serbest Ticaret Anlaşması, Dışişleri Bakanlıkları Arasında 

İşbirliği Protokolü,, 01 Mart 1998 tarihinde Serbest Ticaret Anlaşması (Bunun yerini 2004’te 

Gümrük Birliği uygulaması almıştır.)17, 24 Kasım 1998 tarihinde Çifte Vergilendirmeyi 

Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 19 Mart 1999 tarihinde Askeri Eğitim 

İşbirliği Anlaşması, 22 Haziran 1999 tarihinde Turizm İşbirliği Anlaşması,  15 Kasım 2000 

tarihinde Gümrük Konularında Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması, 07 Şubat 2004 tarihinde 

Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması, 08 Aralık 2014 tarihinde ise  Türkiye’nin AB Bakanlığı 

ile Litvanya Dışişleri Bakanlığı arasında AB üyelik sürecinde işbirliğine ilişkin Mutabakat 

Zaptı yapılmıştır. 

İzmir Ticaret Odası tarafından hazırlanan Litvanya’ya ait rapora göre,18 Litvanya’nın 

Türkiye’den olan ithalatında sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat, diğer örme 

 
16http://vilnius.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/352030 Erişim Tarihi:30.08.2019. 

  
17 DEİK Litvanya Ülke Raporu 2011. 
18 Hande Türker, Litvanya Ülke Raporu, Eylül 2018. 

http://vilnius.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/352030
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veya kroşe mensucat, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, mücevherci eşyası ve 

aksamı, dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat, tişörtler, fanilalar, atletler, 10 veya daha 

fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, kazaklar, süveterler, hırkalar, erkekler ve erkek 

çocuk için takım elbiseler, üzümler ağırlıklı ürünler dikkati çekmektedir. 

Litvanya’nın Türkiye’ye ihracatında ise dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü 

ve hurdaları, buğday ve mahlut, mineral veya kimyasal gübreler, mobilyalar ve aksam parçaları, 

kontrplaklar, malt, turb ilk sırada yer almaktadır. 

Turizm açısından da Litvanya vatandaşlarının Türkiye’yi tercih ettikleri görülür. 2016 

yılı turizm verilerine göre Türkiye’yi 110 bin Litvanyalı turist ziyaret etmiştir. Litvanya’da 

yaklaşık 4 bin Tatar, bin kadar Azeri Türklerinden müteşekkil olan bir Müslüman topluluğu 

bulunmaktadır. Litvanya’nın Kaunas şehrinde bir cami ve Vilnius, Kırk Tatar, Nemezis ve 

Rayziai şehir ve yerleşim yerlerinde birer mescit olmak üzere toplam dört mescit 

bulunmaktadır. T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı 1993 yılından itibaren bu ülkedeki 

Müslümanlara din hizmeti vermek amacıyla din görevlisi görevlendirmektedir. Ayrıca bu 

ülkede 400 civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ikamet ettiği bilinmektedir.19 

Ne var ki, kurulmaya çalışılan bu dostane, ticari, ekonomik, kültürel ve siyasî ilişkilere 

rağmen 2005 yılında Litvanya Parlamentosu I. Dünya Savaşı sırasında Ermenilerle yaşanan 

olayları “soykırım!” olarak tanımıştır.  

 

SONUÇ 

Türkiye ile Litvanya arasındaki ilişkiler oldukça eskiye gider. Litvanya’nın kuruluşu, 

Osmanlı gibi 13. yüzyıla kadar gitmektedir. İki savaş arasında bağımsızlığını korumaya çalışan 

Litvanya II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 1939’da Sovyetler Birliği tarafından işgal edildi.  

Osmanlı döneminde başladığı bilinen Türkiye Litvanya ilişkileri, Cumhuriyet döneminde 17 

Eylül 1930 tarihinde imzalanan Dostluk Anlaşması ile tekrar başlamıştır. Sovyet işgaliyle iki 

ülke arasındaki ilişkiler Litvanya’nın bağımsızlığına kadar askıya alınmıştır.  

Litvanya’nın bağımsızlığını kazanmasının hemen sonrası 3 Eylül 1991 tarihinde ilişkiler 

diplomatik olarak tekrar başlamıştır. Aynı yıl 18 Eylül’de Birleşmiş Milletlere üye olan 

Litvanya pek çok ülke gibi Türkiye ile de uluslararası anlaşmalar imzalamıştır. Türkiye’nin bu 

ülkeye belli başlı ihracat ürünlerini motorlu kara taşıtları, tekstil ürünleri ve kıymetli taşlar 

 
 
19 Bu konudaki gelişmeler için bkz. Remzi Bulut, “Sovyetler Birliği Sonrası Baltık Ülkeleri, 

Ekonomik Yapısı, Avrupa’ya Entegrasyonu ve Türkiye İle İlişkileri”, Göller Bölgesi Aylık Hakemli 

Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı, Sayı: 53, Ağustos 2017, s.57. 
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oluşturmaktadır. Bu ülkeden ithalat kalemlerinde ise madencilik ürünleri, azotlu gübreler ve 

dokunmamış mensucatlar yer almaktadır. Türkiye 1992 yılında Vilnius’ta, Litvanya ise 1997 

yılında Ankara’da resmen Büyükelçilik açmıştır. Litvanya 2004 yılında hem NATO hem de 

AB’ne üye olmuş, Litvanya AB’de Türkiye’ye, Türkiye de NATO’da Litvanya’ya karşılıklı 

olarak desteklemişlerdir. Tarih boyunca pek çok ülkenin işgaline ve istilasına uğrayan Litvanya 

1990’lar sonrası yüzünü Avrupa’ya dönmüş ve bu bölgede yer alan Türkiye ile de birçok alanda 

karşılıklı olarak önemli anlaşmalara imza atılmıştır.  

 

 

 

KAYNAKÇA 

a-Arşiv Belgeleri 

BCA, 30-18-1-2-49-75-16.  

BCA, 30-18-1-2-57-67-5. 

BCA 30-18-1-2, 86-18-6. 

BCA, 30-18-1-2-30-56-2. 

BCA 30-18-1-2, 88-80-17 

b-Kitap ve Makaleler 

Ayın Tarihi, Kasım 1938. 

Bulut, Remzi, “Sovyetler Birliği Sonrası Baltık Ülkeleri, Ekonomik Yapısı, Avrupa’ya 

Entegrasyonu ve Türkiye İle İlişkileri”, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür 

Dergisi Ayrıntı, Sayı: 53, Ağustos 2017, s.53-57. 

DEİK Litvanya Ülke Raporu 2011. 

“Litvanya Grandüklüğü”, AnaBritannica, Cilt:14. 

“Polonya”, AnaBritannica , Cilt 18. 

Toksoy, Nurcan, “Avrupa Gazetelerinde Atatürk'ün Ölümüyle İlgili Olarak Çıkan Haber ve 

Yorumların Türk Basınına Yansıması”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 

Atatürk Yolu Dergisi, S. 37-38, Mayıs-Kasım 2006, s. 141-186. 

Türker, Hande, Litvanya Ülke Raporu, Eylül 2018. 

c-İnternet Kaynakları 

https://tr.mfa.lt/tr/tr/litvanya-hakkinda/siyasi-ilikiler/turkiye,   Erişim  Tarihi:15.05.2019. 

http://vilnius.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/352030 Erişim Tarihi:30.08.2019. 

  

 

https://tr.mfa.lt/tr/tr/litvanya-hakkinda/siyasi-ilikiler/turkiye,%20%20%20Erişim
http://vilnius.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/352030


 

Sa
yf

a6
9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK OYUNLARI (Kırşehir İli Örneği) 

 

Prof. Dr. Neriman ARAL - Prof. Dr. Figen GÜRSOY * Dr. Öğr. Üyesi Burçin AYSU 

(Türkiye) 

  

Oyun kültürü, çocuk kültürünün ayrılmaz bir parçası olup yaşamın her alanında ki 

değişim çocuk oyunlarını da şekillendirmektedir. Kültürel boyutta oyunun değişim sürecinin 

belirlenmesi, çocukların gelişimlerinin desteklenmesi açısından da önemli görülmektedir. Bu 

düşünceden hareketle bu araştırmada Türk kültüründe çocuk oyunlarının değişimlerini 

incelemek, değişen oyun kültürünü çocuk gelişimi açısından tartışmak amaçlanmıştır. Amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılarak çalışma grubu belirlenmiştir. 

Araştırma Kırşehir il merkezinde yaşayan ileri yetişkinler, çocuklar ve öğretmenlerle 

gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada 

araştırmacılar tarafından geliştirilen, Kırşehir il merkezinde yaşayan ileri yetişkinler, çocuklar 

ve öğretmenlerin oyun hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik yarı yapılandırılmış “Oyun 

Hakkında Görüşme Formu" kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme 

formunda oyun kavramı, oyun alanları, oynanan oyun çeşitleri, oyun oynama amaçları ile ilgili 

sorular yer almaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda Türk kültüründe kendi oyuncağını ve oyununu üreten çocuklardan hazır oyuncakları 

kullanan ve dijital oyun oynayan çocuklara doğru bir değişimin olduğu, geçmişteki geleneksel 

oyunların yerini günümüzde dijital oyunların aldığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin 

genellikle oyunun eğitimsel yönüne, çocukların eğlence ve öğrenme yönüne, ileri yetişkinlerin 

ise boş zaman etkinliği düşüncelerine vurgu yaptığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen 
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sonuçlar doğrultusunda çocukların geleneksel çocuk oyunlarını öğrenmeleri için etkinliklerin 

düzenlenmesi, tanıtımların yapılması, geleneksel çocuk oyunlarına okullarda ve derslerde yer 

verilmesi, oyun alanlarının oluşturulması, aile, öğretmen ve çocuk boyutunda dijital oyunlarla 

ilgili eğitimlerin ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması önerilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Oyun, kültür, çocuk gelişimi 

----------------------------------- 

*Prof. Dr. Neriman ARAL Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
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Dr. Öğr. Üyesi Burçin AYSU Ankara Y. Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fak., Çocuk Gelişimi Böl. 

 

 

 

Children’s Plays in Turkish Culture: Kırşehir Example 

 

Playing is a basic need for children. In connection with this need, although varying 

between culture s and societies, games existe very where children live. The culture of play is 

an integral part of children’s culture. The contemporary change in every area of life also shapes 

children’s games. Therefore, it is possible to discuss different children’s games with in social 

processes. Alterations in the children’sgames of a particular culture is indicative of the 

economic, social and cultural changes, as well as, thein fluence of the seprocesses on children. 

Identifying the process of change in a game is also important to promoting children’s 

development. Thus, this study aimed to examine  the changes in children’s games in Turkish 

culture and to discuss play culture from the perspective of child development. The study group 

was selected with criterion sampling, a purposive sampling method. The study was conducted 

with seniorcitizens, children and teachers residing in Kırşehir city center. The qualitative study 

adopted the interview technique, employing the semi-structured “Interview Form on Games” 

developed by the researchers to investigate the opinions of seniorcitizens, children and teachers 

residing in Kırşehir city center on games. The interview form comprised questions on the 

concept of play, playareas, thetype of games respondents played and why they played games. 

The study data were analyzed descriptively. As a result of the study it was determined that there 

is a change in Turkish culture from the children who make their own toys and create their own 

games to those who use ready-made toys and play digital games, also the traditional games in 

the past are replaced by the today’s digital games. It was also found that the teachers usually 

emphasize the pedagogical aspects of games, the children’s entertainment and learning but the 
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adults regard the games as free time activities. In parallel with the results obtained from the 

study it is suggested that; the activities should be organized so that the children learn traditional 

children plays, advertisements about this issue should be made, traditional children plays should 

be given a place at schools and in the lessons, playgrounds should be formed, for families, 

teachers and children trainings and awareness-raising activities should be organized about 

digital games. 

 

Key Words: Play, culture, child development 

 

 

 

GİRİŞ 

Temel ihtiyaçlara bağlı olarak oyun, kültürden kültüre toplumdan topluma değişmekle 

birlikte çocuğun olduğu her yerde oyun vardır. Oyun gelişimsel yanı ile birlikte, genellikle 

ailelerde öğrenilen, kültürel olarak yerleştirilmiş bir etkinlik (Fleer, 2009; Fleer, 2019) olup en 

temel ihtiyaçlardan biridir (Barber, 2011). Çocuk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan oyun 

kültürü tarihsel süreçte önemli bir yer tutmaktadır (Hughes, 1999). Tarih boyunca çocuklar, 

genellikle oyunlarını kendileri oluşturmuş ya da büyüklerin oynadıkları oyunları değiştirerek 

oynamışlardır (Azkeskin, 2017). Günümüzde yaşamın her alanında ki değişim çocuk oyunlarını 

da şekillendirmiştir. Bu nedenle toplumsal süreçlerde değişik çocuk oyunlarından söz 

edilebilmektedir. Bir kültüre ait olan çocuk oyunlarının değişimlerine bakılarak toplumun 

ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal değişim süreçleri ve bu süreçlerin çocuk üzerine 

etkileri hakkında yorum yapabilmek mümkün olabilmektedir (Hughes, 1999). Yapılan 

araştırmalar incelendiğinde geleneksel çocuk oyunlarının kültürle ilişkisine değinen, geleneksel 

çocuk oyunlarını konu alan (Çakırer-Özservet, 2015;  Hazar ve ark., 2017; Özyürek ve ark., 

2018) çok az çalışmanın olduğu belirlenmiş, bu doğrultuda çocuk oyunlarının kültürel 

bağlamda ele alınmasının, Türk kültüründe oyunun değişim sürecinin belirlenmesinin ve çocuk 

gelişimi ile bütünleştirilmesinin önemli olduğu düşünülmüştür. Bu düşünceden hareketle 

araştırmada Türk kültüründe çocuk oyunlarındaki değişimleri incelemek, değişen oyun 

kültürünü çocuk gelişimi açısından tartışmak amaçlanmıştır.  

MATERYAL METOD 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış, çalışma ileri 

yaştaki yetişkinler, çocuklar ve öğretmenlerle gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılarak çalışma grubu belirlenmiştir. Araştırmaya 65 yaş 
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üzerinde Kırşehirli olup evli, eşi sağ ve en az iki toruna sahip ileri yetişkinler ve Kırşehirli olan 

ve en az 10 yıldır Kırşehir’de görev yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenleri dahil edilmiştir. 

Araştırmaya dahil edilen çocukların yarısı ilkokul yarısı ise okul öncesi eğitime devam 

etmektedir.  Bu kapsamda ölçütlere uyan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 10 

ileri yetişkin, 10 çocuk ve 10 öğretmenle görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma kapsamındaki ileri yetişkinlerin tamamı 65 yaşın üzerinde olup, tamamı evli, 

eşi sağ ve en az iki toruna sahiptir. İleri yetişkinlerin yarısı kadın, yarısı erkek olup yarıdan 

fazlası (8) ilkokul mezunu, iki tanesi ise ortaokul mezunudur. Çocukların 5’i ilkokul, 5’i ise 

okul öncesi eğitim kurumuna devam etmektedir. Çocuklardan 6’sı ilk çocuk, 3’ü son çocuk biri 

ise ortanca çocuktur. Çocuklardan yarısı 5, üçü 8, ikisi ise 9 yaşındadır. Öğretmenlerin tamamı 

kadın olup Kırşehirli ve üniversite mezunudur. Öğretmenlerin 6’sı lisans öğrenimi sırasında 

Kırşehir dışında yaşamış, mezun olunca Kırşehir’e geri dönmüştür. Öğretmenlerin 10 ile 15 

yıllık kıdeme sahip oldukları belirlenmiştir.   

Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen, Kırşehir il merkezinde yaşayan ileri 

yetişkinler, çocuklar ve öğretmenlerin oyun hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik yarı 

yapılandırılmış “Oyun Hakkında Görüşme Formu" kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından 

hazırlanan görüşme formunda Kırşehir il merkezinde yaşayan ileri yetişkinler, çocuklar ve 

öğretmenlerin oyun kavramı, oyun alanları, oynadıkları oyun çeşitleri, oyun oynama amaçları 

hakkındaki düşüncelerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Çalışma grubundan elde 

edilen veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiş, ileri yetişkinler  İY1, İY,…, çocuklar Ç1, 

Ç2…, öğretmenler Ö1, Ö2… şeklinde kodlanmış ve doğrudan alıntılarla bulgular sunulmuştur.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 Türk kültüründeki çocuk oyunlarının değişimleri incelemek, değişen oyun kültürünü 

çocuk gelişimi açısından tartışmak amacıyla yapılan bu araştırmada ileri yetişkinler, çocuklar 

ve öğretmenlerin oyun hakkındaki görüşlerine ait bulgular aşağıda sunulmuştur.  

 Araştırma kapsamındaki ileri yetişkinlere oyunu nasıl tanımladıkları sorulduğunda; 

oyunu eğlenmek olarak tanımlayan ileri yetişkinlerin (79) yanında zeka gelişimine yardım 

ettiğini (İY7), bedeni zinde tuttuğunu (İY6) belirten iler yetişkinler de bulunmaktadır. Bir ileri 

yetişkin ise (İY4) oyunu olumlu özeliklerini vurgulayarak tanımlamış, “Olumlu özellikleri var. 

Oyun iyi bir şey.” cevabını vermiştir. Araştırmaya dahil edilen öğretmenlere oyunu nasıl 

tanımladıkları sorulduğunda; öğretmenlerin 6’sı oyunun eğlence yönünü vurgularken, 2 

öğretmen hem eğlence hem de öğrenmedeki önemini ön plana çıkarmış, (Ö5) ise “Enerji 

harcanan aktivitelerdir” cevabını vermiştir. Çocuklardan oyunu tanımlamaları istendiğinde 8 

çocuk oyunun eğlence yönünü betimlemiş, bir çocuk Ç(5) “Oyun çocukların gerekli gördüğü 
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bir ihtiyaçtır.” cevabını vermiş, bir çocuk (Ç10) “Mutlu olmak için yapılan şeydir.” ifadesini 

kullanmıştır. Araştırmaya dahil edilen katılımcıların oyuna ilişkin tanımları incelendiğinde 

olumlu özelliklere vurgu yapıldığı görülmüştür. Bu cevaplardan hareketle oyuna ilişkin olumlu 

bir bakış açısı olduğu söylenebilir. Gelişim sürecinde beden ve ruh sağlığı açısından oyun ve 

oyuncaklar önemli bir yere sahiptir.  Evde aile, okullarda öğretmenler oyunu etkin bir şekilde 

kullanarak çocuğun bütün gelişim alanlarına önemli katkı sağlayabilir (Durualp ve Aral, 2018; 

Bekmezci ve Özkan, 2015).  Oyun, çocuğun öğrenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Ördem 

ve Yıldız (2018) da yaptıkları çalışmada eğlenme ile oyun arasında yakın bir ilişki bulmuşlardır. 

  İleri yetişkinlere “Çocukluğunuzda oynadığınız oyunlar nelerdir?” sorusu sorulmuş, 

verilen cevaplar incelendiğinde çember, aşık (hayvan kemiklerinden oynanan, Kırşehir’e özgü 

bir oyun), saklambaç, birdirbir, kaz yandı, sütlü kemik oyunu (hayvanların kemiğini alıp 

saklama oyunu), ip atlama, beş taş, sekme tuz (Çocuklar daire olup tek ayak üzerinde duruyor. 

Dairenin ortasındaki ebe de tek ayak üzerinde zıplayıp arkadaşlarını düşürmeye çalışıyor. İki 

ayağı da yere değen çocuk ebe oluyor.), ay gördüm oyunların isimlerinin söylendiği 

belirlenmiştir. İleri yetişkinlere “Günümüzde çocukların oynadığı oyunların isimleri nelerdir?” 

sorusu sorulduğunda ise tamamı, çocukların tablet, bilgisayar ve telefonla oynanan oyunları 

oynadığını belirtmiştir. Öğretmenlere mesleklerinin ilk yıllarında öğrencilerinin oynadığı 

oyunların isimleri sorulmuş, öğretmenler de çocukların yerden yüksek, kutu kutu pense, 

saklambaç, yağ satarım bal satarım, ip atlama, istop, yakar top gibi geleneksel çocuk oyunlarını 

oynadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlere “Günümüzde öğrencilerinizin oynadığı oyunların 

isimleri nelerdir?” sorusu sorulduğunda ise tamamı, çocukların tablet, bilgisayar ve telefonla 

oyun oynamayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Okulda ise sınıf öğretmenleri tenefüslerde 

çocukların sadece koşup birbirlerini yakaladıklarını ve yakaladıkları zaman hırpaladıklarını 

belirtmiş, okul öncesi öğretmenleri de çocukların sınıfta bulunan oyuncaklarla oynadıklarını 

ifade etmiştir. Çocuklara oynadıkları oyunların isimleri sorulduğunda; çocukların tamamı 

telefon, tablet ve bilgisayar ile oynanan oyunların isimlerini söylemiştir. Çocukların cevapları 

incelendiğinde 5’i futbol, basketbol, tenis, yüzme gibi spor dalları ile ilgili oyunları 

oynadıklarını, 3’ü bebek ve top ile 2’si ise araba oyunu oynadığını ifade etmiştir. Bir çocuk ise 

düşüncelerini (Ç7) “Araba yarışını iki türlü oynuyorum. Bazen tabletten bazen de kendi 

oyuncaklarımla oynuyorum.” şeklinde ifade etmiştir. Arslan (2017) tarafından Sivas İli 

örnekleminde yapılan araştırmada geçmişte 70 farklı oyunun oynandığı ve bunların büyük bir 

kısmının artık oynanmadığı tespit edilirken günümüzde oynanan oyun sayısının 33’e kadar 

düştüğü belirlenmiştir. Bu durum şehirleşme sonucu oyun alanlarının azalmasından ve konut 

alanlarının fazla olmasından da kaynaklanmaktadır (Kuşuluoğlu, 2013). Geleneksel oyunların 
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oynanmasının azaldığı günümüzde, geleneksel oyunları hatırlamak, öğrenmeye çalışmakla 

birlikte geleneksel oyun mekanı olarak sokakların da yeniden keşfedilmesi gerekmektedir 

(Çakırer-Özservet, 2015). Bu anlamda öğretmenlerin etkinliklerinde ve derslerinde geleneksel 

oyunlara ve oyun temelli etkinliklere yer vermelerinin önemli olduğu vurgulanmaktadır 

(Boyraz ve Serin, 2015).  

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre çalışma kapsamındaki çocukların tamamının 

teknolojik araçlarla oynadıkları görülmektedir. Hazar ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan 

araştırmada çocukların, geleneksel oyunların yararları ile ilgili daha çok metafor kullandıkları, 

dijital oyunların ise zararlı sonuçları ile ilgili daha çok metafor kullandıkları bulunmuştur. 

Çocukların zararlı olduklarını düşündükleri halde teknolojik araçlarla oynamaları 

düşündürücüdür. Ördem ve Yıldız (2018) tarafından yapılan araştırmada ise oyunun çocukların 

zihinlerinde fiziksel olarak aktif olduğu, bununla birlikte, dijital oyunların ve video izleme 

etkinliklerinin ise yaşamlarında yerini aldığı vurgulanmıştır.    

 İleri yetişkinlere çocukken nerelerde oyun oynadıkları sorulmuştur. Verilen cevaplara 

göre ileri yetişkinlerin tamamı sokakta oyun oynadıklarını belirtmiştir. Bu yöndeki görüşünü 

İY1 “Mahallede ve sokaklarda oynardık. Eskiden çocuk parkı yoktu.”, İY9 ise “Sokakta 

oynardık.” şeklinde cevaplar verilmiştir. Araştırma kapsamındaki ileri yetişkinlere günümüzde 

çocukların nerelerde oyun oynadıkları sorulmuş, ileri yetişkinlerin tamamı çocukların evlerde 

oynadığını ifade etmiştir. Sadece üç ileri yetişkin evde oynamanın yanında çocukların anneleri 

ile birlikte parklarda oyun oynadıklarını belirtmiştir. Öğretmenlere hem mesleklerinin ilk 

yıllarında hem de günümüzde çocukların nerelerde oyun oynamayı tercih ettikleri sorulmuş, 

öğretmenlerin tamamı çocukların okulda açık alanda (okul bahçesi) oynamayı tercih ettiklerini 

belirtmiştir. Bu durum çocukların eskiden veya günümüzde farketmeksizin açık havada 

oynamayı tercih ettiklerini göstermektedir. Okul öncesi çocuklarının açık havada yapılan 

etkinlikleri veya oyunları sevdiği ifade edilirken, ilkokul çocuklarının ise teneffüslerde mutlaka 

açık havaya çıkmak istedikleri belirtilmiştir. Çocuklara nerelerde oyun oynadıkları 

sorulduğunda, çocukların 6’sı evde oynadığını, 4’ü ise sokakta oynadığını bildirmiştir. Sokakta 

oynadığını belirten çocuklardan biri spor salonunda da oynadığını ifade etmiştir. Çocuklardan 

biri “Evde oynuyorum, dışarıya pek oyuncak çıkarmıyorum. Çünkü arabada çok yer tutuyor.” 

cevabını vermiştir.  Aksoy (2011) tarafından yapılan araştırmada Türkiye’de çocuk başına 

düşen metrekare alanın diğer ülkelere göre daha az olduğu sonucuna ulaşılmış, çocukların oyun 

parklarında küçük alanlarda oyun oynamalarının sosyal, duygusal ve zihinsel yönden 

gelişimlerinin olumsuz yönde etkilendiği gözlenmiştir. Duman ve Koçak (2013) oyun 

parklarının büyük çoğunluğunun, şehir imar planlarında oyun alanı olarak ayrılan yerlerin bir 
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köşesine ya da ortasına oyun ekipmanlarından salıncak, kaydırak, tahterevalli ve tırmanma 

merdiveni gibi sınırlı sayıda temel oyun materyallerinin yerleştirilerek oluşturulduğunu 

gözlemlemiş, çocukları doğa ile buluşturan, yaratıcılıklarını geliştiren, farklı aktivitelere imkân 

sağlayan çocuk oyun alanlarına ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Şişman ve Özyavuz 

(2010) da oyun alanlarının kişi değerlerinin çok altında olduğu ve çocuk oyun alanı sayısının 

yetersiz olduğunu saptamıştır. Verilen cevaplardan yola çıkılarak günümüzde çocukların 

çoğunlukla evlerde oyun oynadığı görülmektedir. Okullarda da açık alanların çocuklara uygun 

olmadığı ve etkin kullanılmadığı bilinmektedir (Alat ve ark., 2013; Çelik, 2013). Çocukların 

evlerde oyun oynamasının, günümüzde ailelerin sokakların güvenli olmadığını düşünmeleri ve 

teknolojik aletleri çocuklarını oyalamak için kullanmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çocuklar iç ve dış mekan ortamlarında farklı sosyal ve bilişsel oyun biçimlerine girmektedir.  

Çocuklar için açık havada oyun daha yaratıcı, macera dolu, sosyal olarak etkileşimli, eğlenceli 

olup çocuklar kapalı alanda oynanan oyunlara göre daha aktif olabilmektedir.  Açık havadaki 

oyun ortamları özellikle doğal malzemelere erişim sağlandığında duyuları uyarıcı olup ortamlar 

bilişsel, fiziksel, estetik, sosyal, duygusal ve dil alanları dahil olmak üzere tüm çocuğun beceri 

ve ilgi alanlarıyla gelişimini desteklemektedir.  Dış mekan oyunlarını erişilebilir kılmak, açık 

alanları çocuklar için eğlenceli ve değerli bir öğrenme deneyimi haline getirmede kritik rol 

oynamaktadır (Wilson, 2008; Russ, 2004).  

 

 Sokakların, güvenli, kullanışlı, yaya, çocuk ve oyun odaklı, kültürel etkileşimlere açık 

hale getirilmesi gerekmektedir. Güvenlik ve erişilebilirlik, fiziksel çevre ve yetişkinlerin rolü 

ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasında yer almaktadır (Wilson, 

2008; Çakırer-Özservet, 2015).  Çocuğun kullanımına yönelik ve bu kullanımı kolaylaştırmaya 

dönük her türlü tasarım ve planlama yaklaşımı öncelikli olarak ele alınmalı, çocuğa yönelik 

tasarımlar ortaya çıkarılmalıdır (Çakırer-Özservet, 2015). Bununla birlikte, özel gereksinimli 

çocuklar için erişilebilir olması açısından uyarlamalara da yer vermek gerekmektedir (Wilson, 

2008). 

İleri yetişkinlere “Çocukluğunuzda nelerle oyun oynardınız? Oyuncaklarınız var 

mıydı?” sorusu sorulmuş, ileri yetişkinlerin tamamı, doğal malzemelerden, artık materyallerden 

yapılan oyuncaklarla oynadıklarını belirtmiştir. Doğal malzemelerden oyuncakları 

bulunduğunu belirten ileri yetişkinler; topraktan kaplar, araba, tabak gibi oyuncakları 

yaptıklarını, bunları güneşte kuruttuktan sonra oynadıklarını belirtmiştir. Artık materyallerden 

yapılmış oyuncakları bulunduğunu belirten ileri yetişkinler kibrit kutularından araba ve tren 

yaptıklarını ifade etmişlerdir. Bir ileri yetişkin ise telden araba yaptığını söylemiş, annelerinin 
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artık kumaşları dikerek veya örgü ile bebek yaptıklarını ve bu bebeklerle oynadıklarını 

belirtmiştir. Kadın olan ileri yetişkinlerden bazıları bebeklerle oynamalarının yanında toprakla 

da oynadıklarını bildirmiştir. İleri yetişkinlere günümüzde çocukların hangi oyuncaklarla 

oynadıkları sorulduğunda tamamı, bilgisayar, tablet ve telefonun yanında son yıllarda çıkan 

uzaktan kumandalı arabalar ve bebeklerle oynadıklarını bildirmiştir. Bir ileri yetişkin şimdiki 

oyuncakların çok güzel olmasına rağmen çocukların ilgisini çekmediğini teknolojik araçlarla 

oynamaktan daha çok keyif aldıklarını ifade etmiştir. Çocuklara hangi oyuncaklarla oyun 

oynadıkları sorulduğunda çocuklardan 9’u bilgisayar, tablet ve telefonla oyun oynadığını bir 

çocuk (Ç4) ise oyuncağı olmadığını “oyuncaklarımın hepsi dolaba kaldırıldı.” ifadesini 

kullanarak bildirmiştir. Metin ve arkadaşları (2018) araştırmasında geçmişte çocukların doğal 

çevrelerinde var olan materyalleri kullanarak tek başına ya da arkadaşları ile oyun araçlarını 

kendileri ürettiklerini, Arslan (2017) ise geçmişte oyun malzemelerinin çocuklar tarafından 

doğal malzemeler kullanılarak temin edilirken günümüzde daha çok hazır oyuncakların 

kullanıldığını, Özyürek ve arkadaşları (2018) ise günümüzde çocukların daha çok bilgisayar 

oyunları ve hazır materyalleri kullandığı, yapılandırılmış oyun ve oyuncaklara yöneldiklerini 

bulmuştur. Metin ve arkadaşları (2018) eski yıllarda çocukların oyun materyali yapma ve 

üretim sürecine oyun oynamak kadar önem verdiğini,  günümüzde ise çocukların oyunlarının 

yetişkinler tarafından üretilen oyuncaklarla belirli sınırların içine itildiğini ve gelişimi 

desteklemede yetersiz kaldığını vurgulamıştır. Değişen koşullarla birlikte oyun oynama ve 

oyuncakların üretiminde değişikliğe uğradığı görülmektedir. Türk kültüründe kendi oyuncağını 

ve oyununu üreten çocuklardan hazır oyuncakları kullanan ve dijital oyun oynayan çocuklara 

doğru bir değişimin olduğu görülmektedir. 

İleri yetişkinlere “Çocukluğunuzda neden oyun oynardınız?” sorusu sorulduğunda, ileri 

yetişkinler çoğunlukla (8) vakit geçirmek için oyun oynadıklarını belirtmişlerdir. Bir ileri 

yetişkin “heyecan verirdi” cevabını verirken, diğer bir ileri yetişkin “çocukluk işte” cevabını 

vermiştir. İleri yetişkinlere çocuklar neden oyun oynar sorusu sorulduğunda tamamı vakit 

geçirmek için oyun oynadıklarını ifade etmiştir. Öğretmenlere mesleklerinin ilk yıllarında ve 

günümüzde çocukların neden oyun oynadıkları sorulduğunda öğretmenlerin çoğunluğu (7) 

öğrenmek için oynadıklarını belirtmiştir. Bir öğretmen (Ö3) “Gelişimi çocuğu oyun oynamaya 

yönlendiriyor.”, başka bir öğretmen (Ö1) “Eğlenmek amaçlı oynuyorlar, oyunun eğitimsel 

değerinin farkında değiller” cevabını vermiştir. Öğretmenlerden Ö5 ise “Can sıkıntısının 

geçmesi için oyun oynuyor.” şeklinde düşüncesini belirtmiştir. Öğretmenlerden (Ö9) “Şimdiki 

çocuklar vakit geçirmek için oyun oynuyor.” şeklinde görüş bildirmiştir. Çocuklara “çocuklar 

neden oyun oynar?” sorusu sorulduğunda çocukların çok çeşitli cevaplar verdiği görülmüştür. 
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Çocuklardan  “eğlenmek için” (3) ve “öğrenmek için” (3) cevabını verenlerin sayılarının 

birbirine eşit olduğu bulunmuştur.  Bu yöndeki görüşünü Ç1”Çocuklar öğrenmek için oyun 

oynar”, şeklide, Ç5 ise  “Yeni şeyler öğreniyorlar” olarak ifade etmiştir. Verilen diğer cevaplar 

incelendiğinde  Ç4 “Spor yapmayı sevmiyorlarsa spor yapmak için oyun oynar”, Ç7 “Çünkü 

oyun çocuklar için fiziksel bir ihtiyaçtır.” Ç10 “Güzel bir hayat geçirmiş oluyor.” cevabını 

vermiştir. Verilen cevaplar incelendiğinde öğretmenlerin genellikle oyunun eğitimsel yönüne, 

çocukların eğlence ve öğrenme yönüne, ileri yetişkinlerin ise boş zaman etkinliği düşüncelerine 

vurgu yaptığı görülmektedir. Giren (2016) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin 

oyunun öğretici, eğlendirici rolü, çocuğun hayatının bir parçası rolü, yaşamsal ihtiyaç rolü ile 

çocuğun kendini ifade etme biçimi ve duygularını yansıtmadaki etkisini vurgulamışlardır. 

Çocukların oyun oynamak için birbirinden farklı pek çok sebep göstermelerine rağmen 

teknolojik aletlere yönelmeleri; oyun tercihleri ile davranışlarının birbirinden farklılık 

göstermesi ile açıklanabilir.  Çocuklara gelişimlerini destekleyen oyunlar oynamaları 

konusunda rehberlik edilmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır (Russ, 2004; Scalise ve ark., 

2019). Son yıllarda dijital oyunların, çocukların gelişimlerine olumlu etkisi (Jassim ve Dzakiria, 

2019) ile ilgili çalışmalar da bulunmaktadır.  

 Çocuklarla ilgili etkinliklerin farklı çeşitli kültürlerde tanımlanması, oyunun tüm 

toplumların bir parçası olduğunu göstermektedir. Çocuk oyunlarına tarihsel, gelişimsel ve 

eğitimsel yönü ile birçok farklı perspektiften bakılabilmektedir (Stroh ve ark., 2008). Bu 

araştırma ile çocuk oyunları, çocuk, öğretmen ve ileri yetişkinler olmak üzere toplumdaki farklı 

bakış açılarıyla kültürel bağlamda ele alınarak incelenmiş ve çocuk gelişimi ile 

bütünleştirilmiştir.  Bu bağlamda Türk kültüründe farklı kuşakların oyun hakkındaki görüşleri 

elde edilmeye çalışılmış ve geçmişten günümüze çocuk oyunları ile ilgili değişimler Kırşehir il 

merkezindeki Kırşehirli çalışma grubunun görüşleri ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 

doğrultuda geçmişteki geleneksel oyunların yerini günümüzde dijital oyunların aldığı 

belirlenmiştir. Sonuç olarak çocukların geleneksel çocuk oyunlarını öğrenmeleri için 

etkinliklerin düzenlenmesinin, tanıtımların yapılmasının, geleneksel çocuk oyunlarına 

okullarda ve derslerde yer verilmesinin, oyun alanlarının oluşturulmasının, aile, öğretmen ve 

çocuk boyutunda dijital oyunlarla ilgili eğitimlerin ve bilinçlendirme çalışmalarının 

yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.  
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AND THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA AFTER 1794: ON THE MATERIAL OF 
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1794'TEN SONRA OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE LİTVANYA BÜYÜK DÜKALIĞI 

ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET 

ARŞİVLERİNDEN BELGELERİN MATERYALİ ÜZERİNE 

 

 

Doç.Dr.Galina MIŠKINIENĖ  

Lietuvių kalbos institutas, Lietuva 

 

 

The article is dedicated to the questions regarding the development of relations between 

the Ottoman Empire and the Grand Duchy of Lithuanian after 1794. As the source of the 

analysis were used several documents from the State Archive of Republic of Turkey. This is 

not the first article where co-authors Galina Miskiniene and Abdulhakim Kilinch refer to the 

archival documents of certain value for the history of relations between the two countries. 
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Valuable historical documents relating to Turkish-Polish-Lithuanian and Crimean-Polish 

relations are stored in the library of the Vilnius University, in the National Museum of 

Lithuania, in the library named after the Wroblewski Academy of Science of Lithuania, and 

also in the State Archive of the Republic of Turkey.  

 

 In this article for the first time were published the transliterated texts of some documents 

from the State Archive of the Republic of Turkey, as well as the translation of these texts into 

modern Turkish and Russian with comments. 

 

Litvanya ve Türk Halk Masallarında Mitolojik Değerlere Analitik Bakış 

 

“Mythological Values in Lithuanian and Turkish Folk Tales. An Analytical Overview” 

 

 

Prof. Dr. Meral OZAN20 

 

 

 Abstract 

 Every folk tale bears traces of the cultural past of its people. Lithuanian folk tales are, 

in this sense, also rich in cultural values. The main purpose of this article is to analyze the 

cultural and mythological symbols of the Lithuanian and Turkish folk tales. The analysis of the 

Lithuanian fairytales is based on the collection of August Wilhelm Schleicher (1857) and the 

Turkish fairy tales is based on the collection of Ignácz Kúnos (1887, 1889). The method of 

work is the comparative narratological text analysis. 

 Key words: folktale, mythology, Lithuanian culture 

 

 Zusammenfassung 

 Jedes Volksmärchen trägt Spuren der kulturellen Vergangenheit seines Volkes. 

Litauische Volksmärchen sind in diesem Sinne ebenfalls reich an kulturellen Werten. Thema 

dieses Vortrages ist die Untersuchung der kulturellen und mythologischen Symbole der 

litauischen und türkischen Volksmärchen. Die Analyse der litauischen Märchen basiert auf der 

Sammlung von August Wilhelm Schleicher (1857) und die der türkischen Märchen auf der 

Sammlung von Ignácz Kúnos (1887, 1889). Als Methode der Arbeit gilt die komparatistische 

narratologische Textanalyse.   

 Schlüsselwörter: Volksmärchen, Mythologie, litauische Kultur 

 
20 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; ozan_m@ibu.edu.tr 
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Özet 

 Her halk masalı ait olduğu halkın geçmiş kültüründen izler taşır. Bu bağlamda Litvanya 

halk masalları da aynı şekilde kültürel değerler açısından zengin metinlerdir. Bildiride Litvanya 

ve Türk halk masallarında yer alan kültürel ve mitolojik simgelerin irdelenmesi temel 

alınmıştır. İncelemeye alınan Litvanya halk masalları 1857 tarihli August Wilhelm Schleicher 

derlemesi, Türk halk masalları 1887 ve 1889 tarihli Ignácz Kúnos derlemesidir. Metinlerin 

analizinde naratolojik komparatistik yöntemi kullanılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: halk masalı, mitoloji, Litvanya kültürü 

 

 

Giriş 

 Her milletin halk masalı kendine özgü olduğu kadar geçmişinin ve atalarının izlerini 

taşıyan haber niteliğinde metinlerdir. Litvanya halk masalları bu bağlamda zengin kültür 

dokusuna sahip anlamlı anlatıların önemli bir parçası olarak kabul edilebilir. Bildirinin konusu 

Litvanya ve Türk halk masallarına yansıyan her iki kültürün mitolojik değerlerini irdelemek ve 

karşılaştırmalı olarak işlevleri üzerinde değerlendirmede bulunmaktır. Bu düşünceden hareketle 

Litvanya halk masalları için 1857 yılında Almanya’nın Weimar kentinde basılan ve 40 

metinden oluşan August Wilhelm Schleicher derlemesi, Türk halk masalları için ise 

Budapeste’de basılan ve toplam 98 metinden oluşan 1887 ve 1889 tarihli Ignácz Kúnos 

derlemesi Török nepmesek incelemeye alınmıştır. Türk masalları daha önceki çalışmalarda21 

“T” harfi ile kodlandığından Litvanya masalları için kod olarak “L” harfi kullanılmıştır. 

 

 

 1 Litvanya Mitolojisi ve Reconstruction Denemeleri 

 Bilimsel literatürde Hıristiyanlık öncesi Baltık dinler grubundan kabul edilen Litvanya 

mitolojisi, Letonya ve Eskir Prusya mitolojilerinin de dahil olduğu Baltık mitolojisi ile 

doğrudan ilişkilidir22. Yaygın bir kanıya göre Litvanya mitolojisinin Slav, Germen ve Kelt 

mitolojisi ile diğer ‘komşu’ kültürlerle de kısmen ortak değerlere sahip olduğu vurgulanır. 

Ancak bahsi geçen ‘komşu’ kültürler arasında Türk kültürü ve mitolojisi geçmez. Oysa 

 
21 Bkz. Ozan 2008 ve 2018 
22 Baltık, Slaw ve Litvanya mitolojisi için bkz. Mikhailov 1998, Nikolajew 2016, Vėlius 1993-2004 
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Litvanya mitolojisinin Türk mitsel düşünceye ve Türk anlatı kültürüne de oldukça yakın 

değerler taşıdığını söylemek mümkündür. Özellikle halk masallarında yer alan mitolojik 

simgeler göz önünde bulundurulduğunda söz konusu benzerlik daha iyi anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla salt Litvanya mitolojisinden söz etmek mümkün değildir. Bu bağlamda Litvanya 

mitolojisini anlatan kaynakların oldukça sınırlı olması, elde edilen somut belgelerin ise oldukça 

dağınık ve geç döneme ait bilgiler içermesi konuyla ilgili karşılaşılan temel bir problemdir. Bu 

nedenle araştırmacıların birincil başvuru kaynağı kültürel kaynaklardır. Bu bağlamda gelenek 

ve görenekler kadar halk şiiri, masal ve efsane gibi halk anlatıları ayrı bir öneme sahiptir. İkincil 

olarak kronikler ve gezi notları gelir. Öne çıkan kronikler arasında Chronicon Livoniae 

Heinrichs des Letten (1225-1227), Livländische Reimchronik (1290-1296) ve Chronik von 

Peter von Dusburg (1326) gibi kaynakları anmak gerekir. Gezi notları açısından Wiegand von 

Marburg önemli bir kaynaktır. Diğer taraftan dini sözlükler, adlandırmalar, tanrılara ve mitsel 

değerlere verilen isimler ile mekân vb. adlar; ayrıca karşılaştırmalı tarihi etimolojik dilbilim 

çalışmaları konuya açıklık getiren üçüncül kaynaklardan kabul edilir.  

 Litvanya mitolojisi ile ilgili ortaya çıkan sorunlar bir yerde eski ve yeni inanç 

çatışmasından ortaya çıkan zorluklardan kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, Avrupa kültür ve inanç 

tarihi içerisinde Hıristiyanlığa 14./15yy.da geçiş yapan en geç millet olarak Litvanya halkı gelir. 

Halk kültürü ve icrası açısından aslında müspet bir gelişme gibi görünen bu gerçekliğin aslı 

öyle değildir. Eski halk inancının pratikleri 18.yy.a kadar kendisini güçlü bir şekilde 

göstermeye devam etse de, 19.yy.da Hıristiyanlığın artan etkisiyle eski inancın izleri hızlı bir 

şekilde kaybolmaya yüz tutar. Bu gelişme aynı zamanda eski inanç değerlerinin araştırılmaya 

başlanmasına da vesile olur. Ne var ki bu tarihten itibaren yapılan çalışmalarda önceki döneme 

ait zengin belge ve bulgulara ulaşmak çok mümkün olmaz. Başta Alman ve Polonyalı 

araştırmacılar23 tarafından ortaya konulan tezden hareketle Litvanya mitolojisi dört evre 

açısından ele alınmaya çalışılır.  

 Birinci evre Hıristiyanlık öncesi dönemi kapsar. Ancak bu ilk evreye ait kesin belgeler 

olmadığından, ileriki dönemde halk şarkıları ve masallar aracılığıyla tahmin ve yeniden 

oluşturma (reconstruction) denemeleri ile döneme ışık tutulmaya çalışılır. İkinci evre 

Litvanya’nın kuruluşu ile ilgili olan ve milliyetçilik ruhunun yansıtıldığı kahramanlık mitlerinin 

tespit edildiği 15.yy ile 17.yy’lar arasıdır. Kitabi dinlerin etkisinin hissedildiği dönem ise 

üçüncü evredir. Bu döneme Hıristiyanlık, Cizvit ve Protestan eğilimleri damgasını vurur. 

 
23 Litvanya ve Baltık mitolojisi üzerine ilk ciddi çalışmalar ve araştırmacılar için bkz. Nikolayew 2016: 244-249 
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Döneme ait özellikle mitolojik efsanelerde ve çeşitli anlatılarda Hıristiyanlık motifleri belirgin 

bir şekilde öne çıkar. Son evre kültürel mirasa önem verilen 19.yy’dır. Yaygın bir kabule göre 

bu dönemde efsane ve anlatılar eski mitlerin yansıması olarak değerlendirilir. 19.yy aynı 

zamanda Litvanya mitolojisinin şekil almaya başladığı bir dönemdir. İki farklı gelişme bu 

döneme damgasını vurur. Bir taraftan halk tabanındaki olumsuz gelişmeler, diğer taraftan 

bilimsel çalışmaların hız kazanmasıdır.  

 Yukarıda bahsedildiği üzere 19.yy eski inanç değerlerinin kaybolmaya başladığı 

yıllardır. Dönemin halk şairleri icra ettikleri dainos’ların (halk şiirlerin) ve hikâyelerin 

anlamından ve öneminden oldukça uzaklaşmaya başlarken birbirinden kopuk anlamsız icralar 

ortaya çıkar. Bu durum bilimsel alanda araştırmacıları derleme faaliyetlerine yöneltir. Eş 

zamanlı olarak anlatı geleneğine ve mitolojiye de ilgi git gide artar. Bu bağlamda derlemeler 

mitsel doku için adeta ham madde, dolayısıyla ‘reconstruction’ işlevini üstlenir. 

 ‘Reconstruction’ denemeleri adı altında yürütülen çalışmalar, geç dönem kaynaklarını 

kapsayan bir faaliyet türüdür. Çalışmanın temelinde halk şiirleri ve masallar yoluyla mitleri 

yeniden oluşturma, yapılandırma denemeleri yatar. Ancak problemli bir yöntem olması 

sebebiyle reconstruction denemeleri, bilimsel platformda tam olarak kabul görmez. Buna bağlı 

olarak bireysel deneyler arttığı gibi işlevsellikleri de tartışılır hale gelir. Bu gelişmenin temel 

nedenini araştırmacılar, Litvanya mitolojisinin statik değil, değişime açık olması gerçeğine 

bağlar. Ancak bazı başarılı çalışmalardan da söz etmek mümkündür elbette. Reconstruction 

denemeleri kapsamında öne çıkan isimler arasında mühendis Theodor Narbutt (1784-1864), 

antropolog Marija Gimbutas (1921-1994) ve naratolog A. Julien Greimas (1917-1992) gibi 

araştırmacılar gelir. Gimbutas’ın çıkış noktasını “tanrıçalar”, anaerkil (matriarkal) sistem ve 

doğanın temsilleri olarak gördüğü gök, yer, ay, su, hava gibi kozmik unsurlar oluşturur24. Ancak 

sonraki çalışmalarda daha ataerkil (patriarkal) bir yapı ortaya konduğundan Gimbutas’ın 

üzerinde durduğu birçok ‘tanrıça’ mitsel değer olarak işlevini ve önemini yitirmeye başlar.  

 Litvanya mitolojisinde öne çıkan kozmolojik anlayışa göre çok tanrılı bir sistemden söz 

edilir. Bahsi geçen tanrıların yapı ve işlevleri yakından incelendiğinde, Türk mitolojisine özgü 

Tanrı anlayışı ve iyeler sistemine benzer bir yapının varlığı dikkat çeker. Bir örnek vermek 

gerekirse, Litvanya mitolojisinde yer alan (ormana yakın) kutsal tepeler ve yatırlar, kutsal sular 

ve kutsal ağaçlar gibi tabiat unsurlarına verilen önem, adeta Türk mitolojisinde köklü bir yere 

 
24 Gimbutas’ın çalışmaları için bkz. Nikolayew 2016: 251vd. 
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sahip olan dağ, ağaç ve su kültü gerçeklerini anımsatır. Söz konusu değerlerin masala yansımış 

olması da ayrıca dikkate değerdir. 

 

 2 Litvanya ve Türk Halk Masallarında Mitolojik İmgeler 

 Litvanya mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıça isimleri geçmektedir25. Her biri 

sistematik olarak belirli görevlere ayrılmıştır. Fakat bunların tutarlılığı konusunda henüz bir 

konsensüs sağlanmış değildir. Farklı araştırmacıların listesinde yer alan isimlerin bazıları 

belirgin bir şekilde öne çıkar. Başta gökteki tanrı, yaratıcı tanrı olarak Dievas gelir. Mitsel bir 

değer olarak Dievas göksel tarifiyle Türk mitolojindeki “Gök Tanrı” düşüncesine yakınlaşması 

oldukça dikkat çeker. Onu Laime adlı kader tanrısı takip eder. Aynı zamanda bir doğum hamisi 

olan Laime, Türk mitolojisindeki felek anlayışına ve “Umay” iyesine denk gelen bir yapıya 

sahiptir. Yine Türk mitolojisindeki ak iyeler grubundan olan yer ana (toprak ana) iyesine benzer 

bir özelliğe sahip olan Zemyna’dan da söz etmek gerekir. Zemyna Litvanya mitolojisindeki yer 

ve toprak tanrısıdır. Toprak ana sıfatıyla anılması da ayrıca dikkate değerdir. Bir başka isim 

olan Perkunas ise şimşek tanrısı veya ateş tanrısı olarak tanıtılır ve bu yönüyle Türk 

mitolojisindeki kara iyeleri ve erliği hatırlatır özelliklere sahiptir. Liste bu şekilde uzar gider. 

Ancak genel yapılarına bakıldığında bahsi geçen tanrılar arasından bazılarının Litvanya halk 

masallarında sıkça anıldığı görülür. Bunların başında Dievas ve Perkunas gelir. Efsanelerde ve 

özellikle masallarda yaşlı adam, dilenci veya (nadiren) kadın olarak kişinin karşısına çıkan 

figür, yaratıcı tanrı Dievas’ı temsil eder. Bu yönüyle bahsi geçen figür bir yerde Litvanya anlatı 

kültüründe Türk mitolojisindeki Hızır ve Türk masallarındaki derviş anlayışına karşılık gelir. 

Örneğin incelemeye alınan L-33 kodlu masalda yaşlı bir adam kılığında görünen masal 

karakteri kralın üç oğlunun karşısına çıkarak onları sırayla sınava tabi tutan bir figürdür. Verilen 

örnekte tanrının insan kılığında kişiye görünmesi motifiyle Litvanya masallarında bireyin, 

adaletli olan içsel sesini dinlemesi gerektiği mesajı verilir. Bu motifin ardında Hıristiyanlığın 

etkisi olduğunu savunan görüşler de oldukça güçlüdür26.  

 Türk mitolojisini Litvanya ve evrensel mitolojiden ayıran temel özelliklerin başında tek 

tanrı anlayışı ve buna bağlı olarak kutsal kabul edilen iyeler (ruhlar) âlemi ile kült sistemi gelir. 

Kam ve törenleri ile beşer, hayvanat ve nebatattan oluşan canlılar dünyası da bu anlayış 

içerisinde özel değerlerdendir. Masal-mitoloji ilişkisi açısından konuya yaklaşıldığında ise kam 

 
25 Litvanya mitolojisinde geçen tanrılar ve işlevleri için bkz. https-1 ve https-2 
26 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nikolayew 2016: 269 vd. 
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ve gerçekleştirdiği törenleri ayrı bir önem taşır. Daha önceki çalışmalarda27 altı çizildiği üzere 

inisiyasyon törenleri ve bu bağlamda kamın trans yolculuğu masallarda bire bir yansıma 

bulmaktadır. Konuyu açmak gerekirse, problem odaklı bir metin olan masalın merkezinde 

kahramanın çözmesi gereken ve bir ‘misal’ oluşturacak olan bir ‘mesele’ bulunmaktadır28. 

Çözüme giden yol ise kahramanın çıktığı zahmetli bir süreç olan arama ve ölüm yolculuğudur. 

Kamın tören esnasında çıktığı trans yolculuğuna benzeyen bu süreç Türk masallarında olduğu 

kadar Litvanya masallarında da farklı ‘misallerle’ görünür. İlk örnek olarak masal kuşu 

Zümrüdü Anka ile kamın en önemli yardımcı ruhlarından olan Kara Kuş’u anmak yerinde olur. 

 Eski adı Tuğrul olan Zümrüdü Anka (T-7) halk masalına, daha önce vurguladığımız 

üzere29, Türk mitik tefekkürden hareketle kamın yardımcı ruhlarının başında gelen Kara Kuş 

düşüncesinin yansıması olarak girer. Masal ve mitolojinin kesişme noktasında âlemler arası 

yolculuk düşüncesi önemli bir motif olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda Kara Kuş, kama 

(şamana) ‘yer’ âleminden ‘ruhlar’ âlemine yolculukta eşlik ederken (Türk mitolojisi), Zümrüdü 

Anka (Tuğrul kuşu), kahramanı düştüğü kuyudan yeryüzüne çıkartan yardımcı (dost) bir 

figürdür (Türk masalı, T-7). İlginçtir ki aynı sahne Litvanya masalında benzer bir şekilde, fakat 

önemli bir farkla geçer. Litvanya masalında (L-38) kahramanı bulunduğu delikten/çukurdan 

yeryüzüne çıkartan bir kuş değil kanatlı bir ejderhadır. İkinci fark ise Zümrüdü Anka’nın 

yavrularıyla kuyunun içinden geçilen bir çayırlıkta (kaf dağında) bulunan ağacın tepesinde 

oturmasına karşılık, ejderhanın sadece yavrularından bahsedilmesidir. Masal metni, ejderhanın 

ikamet ettiği mekân hakkında tam bilgi vermez. Tek bilinen ise ejderhanın kuyunun dışındaki 

bir ormanda ikamet etmesidir. Kozmik ve fantastik boyutlu kaf dağı Litvanya masalında 

yeryüzünde bulunan profan özellikte karanlık bir ormana dönüşmüştür.  Üçüncü fark ise ejderha 

ve yavrularının, masal kahramanıyla karşılaşma anına kadar huzur içerisinde yaşamış 

olmalarıdır. Oysa Türk masalında, Zümrüdü Anka’nın yavruları her yıl bir yılan tarafından 

yenilir, ta ki masal kahramanının gelip yavruları tehdit eden yılanı öldürene kadar. Türk 

masalında Zümrüdü Anka, yavrularını kurtarmasına karşılık, kahramanı kuyudan yeryüzüne 

çıkartırken, Litvanya masalında bir vefa göstergesi söz konusu değildir. Bilakis, ejderha 

kahramana yardım etmesine rağmen düşmanca tavırlar içerisinde bulunan ‘zarar’ veren bir tip 

özelliği sergiler. 

 
27 İnisiyasyon törenleri ve halk masalları konusunda bkz. Ozan 2008, 2011, 2019 
28 Halk masalının tanımı bağlamında masalın “mesel” ve “misal” boyutları için bkz. Ozan 2008, Ozan 2018 
29 Ozan 2015, 2019a, 2019b 
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 Masallara yansıyan diğer yardımcı ruhlar arasında konuşan, yol gösteren yardımcı, 

Propp’un (1927) değimiyle “dost” hayvanları da anmak gerekir. Söz konusu yardımcılar Türk 

masallarında başta Kamer Tay (T-18) olmak üzere konuşan büyülü atlar gelir. Su aygırı (T-2), 

balık, aslan, kaplan, köpek vb. hayvanlar da aynı kategoridendir. Litvanya masallarında benzer 

bir şekilde at, kuş, köpek, kartal, ejderha, ayı, kurt, öküz, tavşan gibi hayvanlar söz konusudur. 

Ancak içlerinde en dikkati çeken öküz figürüdür. Bahsi geçen hayvanın sıkça anılması, üzerinde 

durulması gereken bir motif olduğu kanısını güçlendirmektedir. İncelenen metinlerde öküz 

figürünün tipolojik olarak iki farklı özelliği ön plana çıkar. Örneğin L-38 kodlu masalda 

öküzlerin derisinden bir nevi urgan yapılır ve bu urgan sayesinde masal kahramanı dağın 

tepesinde bulunan bir delikten aşağı sarkıtılır. Öküzler burada faydalanılan bir araç, bir nevi 

teknik malzeme işlevini üstlenir. Daha önemli bir özellik ise L-13, L-23 ve L-33 kodlu 

metinlerde görülür. Bahsi geçen metinlerin her birinde öküzler cellat görevini üstlenen, 

dolayısıyla ceza vermede kullanılan hayvanlardır. Türk masallarında hainlik eden ‘düşman’ 

karakteri dört bir dağa gönderilen 40 katıra bağlanarak parçalanır veya 40 satırla doğranır. Aynı 

misyonu Litvanya masallarında öküzler üstlenir. Yani kırk katır veya kırk satır Litvanya 

masalında bazen dört öküze (L-23, L-33), bazen de sayısı verilmeyen “öküzlere” (L-13, L-38) 

dönüşmektedir. Öküz yerine başka hayvanların geçtiği masallar da söz konusudur. Örneğin kırk 

katıra bağlanarak parçalanma motifinin yerine geçen hayvan L-15 kodlu masalda bir at figürü 

iken, L-23 kodlu metinde dört öküzün yanı sıra tavşan-kurt-aslan-ayı dörtlüsüdür. Velius’un 

(1987) çalışmalarından hareketle Gliwa (2005: 203vd.) gerek öküz figürlerini gerekse atları 

ölüm düşüncesiyle ilişkilendirir. Mitolojik temelli bu inanca göre her iki hayvan ölen kişinin 

ruhunu göğe veya yeraltına götürmekle mükelleftir. Sosyal statü açısından toplumsal üst sınıfın 

temsilcileri öldükten sonra göğe çıkmak üzere ata dönüşürken, alt sınıfın temsilcileri yeraltına 

gitmek üzere öküze dönüşmektedir. Gliwa (2005: 203vd.) bu anlayışın temelinde ölümden 

sonra dünyevi hayatın devamına olan inancın uzantısını görür. İncelenen masallarda 

cezalandırılacak kişilerin öküzler tarafından parçalanması bu bağlamda anlam kazanır. Ancak 

L-15 kodlu masalda aynı şekilde ceza alan kişinin atın sırtına bağlanarak ölüme gönderilmesi 

motifi halk inancının tersine bir gelişmedir. Bahsi geçen motifin L-15 kodlu masalda bozulmuş 

olması ihtimali kuvvetlenmektedir. 

 Masalın sonunda yer alan ceza verme motifleri incelendiğinde de ilginç bir sonuç ortaya 

çıkar. Geleneksel halk masallarının sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise muhakkak 

cezalandırılır. Türk masallarında olduğu gibi cezalandırma Grimm (Almanya) ve diğer Avrupa 

masallarında değişmeyen bir motiftir. Litvanya masallarında ise durum biraz farklıdır. Masala 
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özgü bilinen fantastik cezaların yanı sıra daha realist çizgide olan güncel olan dayak, kovma 

(L-38) veya hapiste ölüme terk etme (L-11) cezaları verildiği gibi af dahi söz konusudur. 

 Sayı sembolizmine bakıldığında burada da bir tutarsızlık söz konusudur. Masala özgü 

sihirli rakamların varlığı kadar, herhangi bir mitik değer içermeyen sayı değerleri de bulunur. 

Kahramanın üç kez kıyafet (don) değiştirmesi (L-7), üç sihirli ülkeden geçmesi (L-13) veya üç 

sihirli vasıta elde etmesi (L-13) masal dünyasının uğur, şans getiren sayı değerindendir. Fakat 

söz konusu mistisizm L-19 kodlu metinde bozulur. Kahramanın üç kez bir ata sürtünmesi onu 

ölüme götürür. Sihirli üç rakamı burada bir nevi ölümün işareti olur. Sayı değerlerinin 

bozulduğu bir örnek de L-13 kodlu masalda görülür. Ayrılıkla geçen yedi zorlu yıl masal 

felsefesinde kahramanın verdiği mücadelenin göstergesidir. Ancak bahsi geçen metinde 

kahramanın yedi gün/ay/yıl sürmesi gereken yolculuğu bir güne indirgenmiştir. Aynı metinde 

99 yıl diz çöken hayvan 100 yılını dolduramadığı için cezasını 100 yıl tekrar etmek zorunda 

kalır. Yine bu metinde prensesin kurtuluşu için 24 saat gereklidir. Görüldüğü üzere verilen 

örneklerde herhangi bir mitsel değerden söz etmek mümkün değildir. Daha realist ve rasyonel 

imgeler söz konusudur. 

 Litvanya masallarında yer alan karakter tipoloji, sihirli vasıtalar, mekân algısı, 

epizotların akışı, renk ve sayı mitleri, motif ve sembollerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

şarttır. Bahsi geçen değerlerde doku bozulması, işlevlerinin farklılaşması veya anlam kaybına 

uğraması oldukça fazladır. Bahsi geçen her bir maddenin müstakil çalışmalarda ele alınması 

Türk ve Litvanya masallarının ilişki boyutuna netlik kazandıracaktır.  

 

 

 3 Değerlendirme, Sonuç ve Öneri 

 Litvanya ve Türk halk masallarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi sonucu görüldü 

ki, her iki anlatı türü birbirinden çok uzak olmayan ama belli ölçüde farklılaşan değerlere 

sahiptir. Litvanya halk masallarında mitsel değerler kısmen barınırken zayıflama, bozulma ve 

Hıristiyanlıkla gelen yeni değerlerle harmanlanma daha belirgin biçimde kendini 

göstermektedir. Masallara yansıyan tanrı algısı ve ahlaki değerler, ölümden sonra yaşam 

inancını güçlendirdiği gibi ölülerin, ruhlar aleminin varlığına inanma da söz konusudur. Buna 

bağlı olarak cennet ve cehennem algısı da masal dünyasında vücut bulmaktadır. Burada 

Hıristiyanlık öncesi ve sonrası inanç değerlerin bir karmasından söz etmek fazlasıyla 

mümkündür. 
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 Dikkat çeken diğer hususlardan biri de Türk masal dünyası ve Türk mitik tefekkürle 

benzerliklerin olmasıdır. Ancak bilimsel literatürde Litvanya ve Baltık mitolojisinin Germen, 

Kelt, İran, Slaw, Trakya, İskit, İskandinav vb. dinlerin etkisinde olduğu vurgulanırken, Türk 

mitolojisi ile olan benzerliği hiçbir şekilde geçmez. Bu nedenle konuyla ilgili yapılacak 

araştırmalarda Litvanya masallarında Türk mitolojik düşüncenin dikkate alınması, Litvanya ve 

Türk mitolojisinin benzer, ortak ve ayrılan yönlerinin karşılaştırmalı olarak disiplinler arası 

çalışmalarla ortaya konulması önerilir. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KÜLTÜR VARLIKLARI ÜZERİNE OLUMSUZ 

ETKİLERİ VE ALINABİLECEK TEMEL ÖNLEMLER 

 

Prof. Dr. Sevinç ARCAK* 

(Türkiye) 

 

ÖZET 

Küresel iklim değişikliğine neden olan hava kirletici maddeler tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de kültür varlıklarımızın hızlı ve artan bir şekilde bozulmasına yol açan en önemli 

çevre faktörünü oluşturmaktadır. Fosil yakıtlar (kömür, doğal gaz ve petrol) endüstriyel 

toplumların başlıca enerji kaynağıdır. Küresel iklim değişikliğine yol açan sera gazları arasında 

en büyük pay, özellikle fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere salınan karbondioksittir. 

Asit yağmurları ve küresel ısınmaya neden olan gazların çoğu, fosil yakıtların yanması sonucu 

açığa çıkmaktadır. Asit yağmurları özellikle karbondioksit, sülfür oksit (SOX) azot oksit (NOX)  

gibi atmosferik gazların atmosferdeki suyla temas ederek kimyasal olarak asidik maddelere 

dönüşmesi ile oluşmaktadır. Özellikle +40 0C dereceden -20 0C dereceye kadar varan gece ile 

gündüz arasındaki ısı farkı, şiddetli rüzgar, yağmur ve don olayları gibi iklimsel şartlar tarihi 

ve sanatsal eserlerin bozulmasında birinci derecede rol oynayan faktörlerdir. Hava kirliliği taş 

binaların bozulmasında önemli faktörlerden biridir ve kirlenme azaldıkça etkileri de aynı 

oranda azalır. Atmosfer hareketleri, rüzgarlar, yağmur ve kar, taşın dış yüzünü aşındırıp 

yüzeysel aşınmalara neden olurken yağmur suyu ile binaların dış yüzeyine taşınan CO2, SO2, 
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SO3, NH3, NO, NO2, NO3,N2O5 ve Cl- taşların tahribatında etkili olmaktadır. Ülkemizde tarihi 

anıtlarımız, arkeolojik alanlarımızda bulunan eserlerin büyük çoğunluğu kireç taşlarından 

oluşmaktadır. Kirli havanın etkisiyle, asit öğelerin yapı taşındaki karbonatlar üzerindeki etkisi 

taşın aşınma davranışını etkiler. Eserlerin bozulma sürecini durdurmak ve mevcut durumlarının 

iyileştirilerek korunması için bilimsel ve kapsamlı müdahale yapılmalıdır. Eserlerde kullanılan 

taşların jeolojik yapısının tanımlanması, kötü atmosfer şartlarında bu eserleri tehdit eden 

nedenleri ve korunması üzerinde durulmasının yanında, bu derlemede küresel iklim 

değişikliğine neden olan kirli havanın etkisiyle oluşan asit yağmurlarının toprak ve su 

özelliklerine, doğal hayata,  tarihi ve sanatsal yapılara etkileri irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, iklim değişikliği, kültür varlıkları, asit yağmurları  

 

 

 

The Nagative Effect  of Climate Change on Cultural Properties and Basic 

 Precuations That May Be Taken. 

 

Prof. Dr. Sevinç ARCAK* 

ABSTRACT 

Air pollutants that cause global climate change constitute the most important 

environmental factor in our country, leading to rapid and increasing deterioration of not only 

our cultural assets but also the world’s. Fossil fuels (coal, natural gas and oil) are the main 

energy sources of industrial societies. The largest share of greenhouse gases causing global 

climate change is carbon dioxide which is released into the atmosphere as a result of the burning 

of fossil fuels. Acid rain and most of the gases causing global warming are the result of the 

burning of fossil fuels. Acid rain, especially carbon dioxide, sulfur oxide (SOX), nitrogen oxide 

(NOX) atmospheric gases such as contact with water in the atmosphere is formed by the 

chemical acidic substances. Especially the temperature difference between day and night, from 

+40 °C to -20 °C, climatic conditions such as severe wind, rain and frost are the factors that 

play a primary role in the destruction of history and artistic works. Air pollution is one of the 

important factors in the deterioration of stone buildings and the effects are reduced as the 

contamination decreases. Atmospheric movements, winds, rain, and snow erode the outer 

surface of the stone and cause superficial abrasions. CO2, SO2, SO3, NH3, NO, NO2, NO3, N2O5 

and Cl- are transported to the outer surface of the building by rain water and cause the distortion 

in the stones. Most of our historical monuments and artefacts found in archeological bases in 
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Turkey are made up of limestones. Due to the effect of polluted air, the effect of acid elements 

on carbonates in the building stone affects the abrasion behavior of the stone. Scientific and 

comprehensive intervention should be done in order to stop the deterioration process of the 

works and to protect their current situation by improving them. This collation deals mainly with 

the importance of the protection of artefacts and the definition of their geological structure, the 

reasons behind the poor atmospheric conditions that are dangerous for these artefacts. Also, the 

effects of acid rains, which are formed through air pollution and cause global warming, on water 

and air properties, natural life, and historical and artistic structures are discussed.    

Keywords: Global warming, Climate change, cultural properties, acid rains  

 

Introduction 

It is vital to acknowledge that climate change has drawn significant amount of attention 

at both the political and research levels. However, this focus is more on the environment, 

industry, energy, transportation and health sector.  So far, climate change has not been 

considered a threat to cultural heritage, which is the non-renewable resource that needs to be 

left to future generations. It is vital to acknowledge that climate change has drawn significant 

amount of attention at both the political and research levels.  However, this focus is more on 

the environment, industry, energy, transportation and health sector.  So far, climate change has 

not been considered a threat to cultural heritage, which is the non-renewable resource that needs 

to be left to future generations. 

Acid rain and most of the gases causing global warming are the result of the burning of 

fossil fuels. Acid rain, especially carbon dioxide, sulfur oxide (SOX), nitrogen oxide (NOX) 

atmospheric gases such as contact with water in the atmosphere is formed by the chemical 

acidic substances. Especially the temperature difference between day and night, from +40 °C 

to -20 °C, climatic conditions such as severe wind, rain and frost are the factors that play a 

primary role in the destruction of history and artistic works. 

In the environmental conditions formed by climate change, the sulfur dioxide gas, 

calcite crystals (CaCO3) present in stones react with water (H2O) and form calcium sulfite 

hemihydrate (CaSO3.0.5 H2O) and final product gypsum (CaSO4. 2H2O).Since gypsum stone’s 

water solubility is higher than calcite crystals (acid) the erosion of stones in areas open to rain 

are accelerated.  

Global warming and climate change are threatening the cultural assets all over the world 

and also have negative impacts on Turkey and its cultural elements. Historical monuments 

reflecting the history of the region under the name of historical works could  be listed as: 
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Mosque, inn, bath, tomb, aqueduct, registered building-street, monumental trees, fountain, 

caravanserai, clock tower. Archaeological artifacts have been evaluated as artifacts from 

various civilizations that lived in the region to the present day. Mosques, tombs, monasteries, 

churches, synagogues, religious centers and more are examples for such archeological and 

historical artefacts.  

These assets of the visited region are important resources for touristic development. 

These sources give an idea about the culture of the places they are located in. Therefore, it is 

important to protect these areas and to develop them without losing their values. Every nation's 

culture and cultural assets are very valuable. The concept of culture also incorporates the 

concept of “protection” within. Only when this value is maintained and managed well, it 

becomes sustainable. The presentation and preservation of museums or historical sites gains 

importance in this sense (Samidi, 2001: 98). 

 

As seen in the photograph 1, surface erosion due to rain causes little loss in the details 

of the historical work. The European headquarters, Norway, the north of England and Spain, 

also cause a decrease in high surface stones. 

Photograph 1. Surface recession: Loss of fine details 

 

Here, the measurement of the surface loss of the carbonate stone by the effect of rain is indicated 

by the number, it is seen that there is melting on the carbonate stone mainly due to the rain. 

Negative Effects of Climate Change on Cultural Assets in The Field  
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1. Temperature dependent data including temperature limit;  

2.Water-dependent data, such as amount of flow, relative humidity, average relative humidity; 

3.Wind-dependent data including wind speed, number of hours per hour; 

4.Pollution-related data such as -SO2, nitric acid, ozone and pH value, 

Researching the Effects of Climate Change on the Cultural Heritage in the Open Area; 

1. Establishing a database on future climate variables based on, 

2.Testing different materials such as natural stone, metal, wood, glass, 

3. In case of damage caused by different climatic factors on different materials 

4. Use of all these data and functions to prepare maps, 

5. Average 30-year maps should be prepared and designed in accordance with different types 

of effects. 

6.  In the relative humidity cycle map reaching 75.5%, the observation of salt crystallization in 

the presence of sodium chloride crystallization causing material deterioration, will reveal the 

negative effects of knowing how the salt crystallization will change in the distant future. 

Photograph 2. In this map, it is seen how the change with salt crystallization will occur 

depending on the relative humidity and there will be a general increase in the number of annual 

cycles within 100 years in Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photograph  2. Change of salt chrystallization in overall Europe.  

 

Conclude On the Negative Effects of Climate Change on the Cultural Heritage in the Open 

Area 
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Climate change, atmospheric movements and moisture protection are negative factors. 

1. Stones that maintain their durability for long periods of time in poor atmospheric conditions, 

deteriorate after a certain period of time, and sometimes with this  deterioration gains rapid 

speed causing the destruction of the work that leads to dangerous results. 

2.  The main reason of the destruction of the stones is the structural problems due to the 

geological formation. 

3.  The heat change in atmosphere with climate change brings about the change of volume 

4. The difference in temperature, expansion and contraction of the rocks, creates internal 

pressures of different direction and magnitude between grains. The capillary cracks in the rocks 

begin to appear. The rock, with gradually increasing cracks, is physically broken and crumbled. 

Calcite, for example, shows a constriction in the opposite direction, although it extends very 

much in the direction of its main axis. 

5. Repeated warm-up in different directions breaks the intermediate spaces of calcite grains. 

Marble is broken and falls piece by piece. 

 

The elongation of different structural elements at 30 degrees is approximately as follows 

(Torraca, 1988). 

Marble                 0.15 mm                     

Limestone           0.15 mm 

Sandstone           0.15 mm 

Granite               0.25 mm 

Iron                    0.30 mm 

Steel                   0.50 mm 

Aluminum         0.70 mm 

Concrete            0.30-0.40 mm 

Cement mortar   0.30-0.40 mm 

Lime mortar       0.24 mm 

The coefficients of thermal expansion of building elements are different. Expansion coefficients 

are observed to cause disruptions and deformations when different elements are used together. 

As seen, concrete, cement, mortar and metals; expand twice more than marble, limestone and 

sandstone.  Supporting old stone walls with new additional reinforced concrete structures can 

lead to accelerated distortions starting with tiny cracks. 

 



 

Sa
yf

a9
5

 

  

Photograph 3.  Estimations for the distant future. The maps show how the Mediterranean basin 

in general will continue to experience the highest levels of risk. 

 

Thermal stresses are another damage caused by heat exchange in stone, especially in calcite. 

The predictions are made for the distant future and the maps show how the Mediterranean basin 

will continue to experience the highest level of risk. 

However, in the near and distant future, thermoclastism will increasingly threaten central 

Europe. 

 

Photograph  4. The effect of thermal stress in Stones.  
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To Conclude On the Negative Effects of Climate Change on the Cultural Heritage in the 

Open Area: 

1.There is frost effect on all kinds of stone. There is a 9 % increase in the volume of water when 

it becomes ice.  

2.Stresses caused by freezing and dissolution of water in cracked and hollow rocks with water 

cause cracking and fragmentation of rock. 

3.When this event is repeated several times, it is faced with foliation, fragmentation or even 

becoming powder. 

 

 

 

                                   

Photograph 5. Rocks containing cracks and hollowness.  

4. Due to the temperature differences between day and night, the stones change color with time. 

The travertines, which are slightly yellowish in color, may become red and orange in the course 

of time. 
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5. This color change is due to the decomposition of the pyrite in the fine particles in the rock 

(Erguvanlı, 1967).  

6. Although the difference in color is seen in all natural building stones, it ismuch more 

pronounced in carbonate and feldspar rocks (Yüzer et al., 2000).                                    

According to EuroNews; The cracks occuring in the stones of the iconic Italian building in 

Gubbio which was built in 14th century that has become the host of both art and archeological 

exhibitions results from the severe rainfall when compared to previous periods. 

 

Photograph 6. Cracks in the Palazzo dei Consoli, built in the 14th century in the city of Gubbio. 

 

It is stated that climate changes affect the historical artifacts on the seaside, such as the fortress 

of Koules built by the Genoese. The walls of the castle, built in the 16th century, are eroded by 

regular waves. Local authorities use the data collected by the researchers to predict the future 

of the castle. 
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Photograph 7. the impact of climate change on the Koules Fortress built by the Genoese in the 

16th century, especially in Crete. 

 

Effects of Climate Change on Historical Artifacts: 

The European research committee Heracles‘ scientists are working on the effects of climate  

change on historical artifacts. 

While the soil movements are being monitored by using satellite images, in the drillings, 

chemical analyses are carried out on the stones where the works are built. 

Purpose of Preserving Cultural Assets 

1. To be able to prevent the deterioration and change in the historical monuments that are the 

documents of past and to transfer them to future generations. 

2. To ensure the preservation of the properties of the material as well as the construction 

technology and the forms of historical works. 

So far, no single formulated method has been found to prevent the wear and tear of building 

materials in the antiquities, both theoretically and experimentally. 
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Finally 

Conservation of Cultural Heritage:  

During the restoration process of cultural assets;  

1. Preparation of the repair program, 

2. Determination of the current situation  

3. Conducting research, 

4. Determination of restoration decisions,  

5. Problems with application methods need to be explained.  

 

In the protection of cultural assets in climate change:  

1. Taking precautions in time by preparing for climate change - especially in terms of the rise 

of the average temperature by 1.5-2.0 degrees, wind speed, rain intensity. 

2.  In cases where protection is provided by control of environmental conditions, the need to 

intervene in the work can be prevented,  

3. The conditions in which the artifact is located may also directly affect the way it is protected, 

for example, the protection of the work in outdoor conditions, the protection under an outdoor 

cover protected from rain and direct sunlight, the procedures that are sufficient for protection 

in the museum exhibition hall, showcase or warehouse.  

4. Control of deterioration problem,  

5. Focusing on protection in state policy,  

6. To make more sensitive and economic contributions of local administrations and to recreate 

the conservation awareness that is disappearing in the traditional environment and  

7. Historical monuments and conservation works in both the single building and the urban 

protected area should not be destroyed. 

 

In general, the three elements that should be considered for the protection of cultural assets by 

climate change are very important: 

- Population growth, (increasing the energy efficiency and savings, transforming into less CO2-

releasing fuels, increasing public transport in the city). 

- Final regulations, (to take into account the inputs and characteristics of each region and to 

solve the protection problems of the region with the local government, we must bring an explicit 

system with clear and visible solutions to our people before the targets.). 

- Education. (Solving lack of education at any age and the unconsciousness of the public play, 

correct expression and the right forms of education must be available as soon as possible). 
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NECDET NEYDİM’İN İsmail ve Babamın 68 Kuşağı ADLI ESERİNDE MODERN 

DÜNYADA ÇOCUK OLMANIN ZORLUĞUNA DAİR 

Prof.Dr.Ali Osman ÖZTÜRK30 - Halime YEŞİLYURT31  

(Türkiye) 

Özet 

  Modern çağın getirisi olarak teknolojideki ilerleme ve yaşam standartlarındaki hızlı 

değişim insanların hayatını derinden etkiler. Bu değişim, çocukları da büyük ölçüde etkisi altına 

almıştır. Yetişkinler tarafından oluşturulan yapay ortamlarda büyümeye mecbur bırakılan 

çocuklar fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından onlara zarar verecek mekanlarda yaşamaya 

mahkum edilmiştir.  

Doğadan ve doğal çevreden uzakta, çoğunlukla sanal dünyanın egemenliği altında 

oluşturulan bu yapay ve kapalı ortamlarda yetişen çocuklar zamanla dostluk, arkadaşlık, iyi 

insan olma gibi erdemleri farkında olmadan unutmakta ve kendilerine büyük bir nimet gibi 

sunulan bilgisayar oyunlarından şiddeti ve sevgsiziliği öğrenmektedirler.  

Modern çağın günümüz insanlarını dolayısıyla da çocuklarını olumsuz etkileyen bir başka 

boyutu da tüketim çılgınlığıdır. Gündelik hayatın keşmekeşi yüzünden bir yandan çocuklarına 

vakit ayırmakta zorlanan aileler onları aldıkları pahalı oyuncak ve kıyafetlerle ödüllendirerek 

aslında bir bakıma kendi vicdanlarını rahatlatmaya çalışırlarken diğer yandan da çocukları için 

gelecek kaygısına düşerek onları yarış robotları haline dönüştürmektedirler. Sürekli dershane, 

okul ve ödev stresi altında tedirgin edilen çocuklar psikolojik olarak da çökertilmektedirler. 

Bu çalışmada bir toplumun geleceği olan çocukların, yaşamdaki hızlı değişimlerden nasıl 

ve ne yönde etkilendiği, İsmail ve Babamın 68 Kuşağı adlı eser aracılığıyla literatür tarama 

yöntemiyle ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Modern çağ, şiddet, çocuk, 68 Kuşağı.  
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Abstract 

 

On the difficulty of being a child in the modern world in the work of Necdet Neydim's „Ismail 

ve Babamın 68 Kuşağı“ 

As a result of the modern era, the improvement in technology and the swift changes in life 

standards deeply effect people's lives. This change also takes a great hold of children. Kids, 

who are forced to grow up in artificial settings created by adults, are condemned to live in the 

environments that will harm their development both physically and cognitively. 

Children brought up in artificial and closed settings mostly created under the domination 

of the cyber world away from the nature and the natural environment tend to forget the virtues 

such as friendship and being a good person and learn violence and lovelessness from the 

computer games presented to them like a blessing.  

Another dimension of the modern era that negatively effect today’s people is 

consumerism. Parents, who have difficulty in making time for their children in the chaos of the 

daily life, try to ease their conscience by rewarding them with expensive toys and clothes on 

one hand; and on the other hand turn them into racing robots because they are anxious about 

their children’s future. Children constantly unsettled by the pressure of the training center, the 

school, and homework stress are also damaged psychologically.  

In this study, how and in what aspect children, who are the future of a society, get affected 

by the swift changes in life is handled in the example “İsmail ve Babamın 68 Kuşağı”.  

Key Words: Modern world, violence, child, 68 generation. 

 

Giriş 

Hızla büyüyen ve gelişen kentlerin varlığı, büyük alışveriş merkezleri, insanlara sanal oyun 

ortamları sunan alanların yaygınlaşması modern dünyanın görünürde olumlu ama derin yapıda 

bakıldığında bir o kadar da olumsuz sayılacak özelliklerindendir. Bunlardan en çok etkilenenler 

ise çocuklardır. Hayatın hemen her alanında vazgeçilmez hale gelen internet kullanımı, her ne 

kadar bilgiye kısa sürede ulaşımı sağlıyor olsa da çocukları gerçeklikten uzaklaştırmaktadır. 

İnternet sayesinde dünyanın diğer bir ucundaki bilgiye sadece bir tık ile ulaşabilme kolaylığına 

kendini alıştıran insanoğlu bu durumu sadece bilgi alışverişi için kullanmamakta, gündelik 
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hayatın stresini atma ya da güzel vakit geçirme amacıyla çeşitli sanal oyunlara kendilerini 

kaptırmaktadırlar.  

Kapalı mekânlarda sadece bilgisayar oyunu oynamaya alışan ya da alıştırılan çocuklar 

zamanla kendi öz değerlerine yabancılaşmaya ve gerçeği hayalden ayırt edememeye başlar. 

Sanal ortamların giderek yaygınlaşması çocuklara bir takım değerler aktaran geleneksel 

oyunların yok olmasına neden olur, böylece çocuk kendi kültüründen zaman içersinde 

uzaklaşarak sosyalliğini de yitirmeye başlar. Günümüz bilgisayar oyunlarına ve televizyon 

programlarına bakıldığında çocuklara şiddeti kolayca sunarak onları sanal dünyanın bağımlısı 

haline getirdikleri ve onların yalnız başlarına düşünüp hareket etmelerini istedikleri 

görülmektedir (Sümbüllü ve Altınışık, 2016: 75). "Çocuklar oynadıkları oyunlarda temsil 

edilen karakterlerle özdeşleşebilmekte ve mesajın içeriğindeki şiddet özelliklerinden 

etkilenebilmektedirler" (Aydoğdu- Karaaslan, 2015: 807) böylece zamanla şiddeti de 

içselleştirmeyi öğrenen çocukların bir süre sonra önüne geçilemez sorunlarla karşı karşıya 

kalması muhtemeldir.  

Tüketimin, günümüzdeki "en büyük salgın hastalık" olduğunu söyleyen Coşkun (bkz. 

2012: 838) insanların tüketim alanlarına sadece alışveriş için değil, aynı zamanda eğlenme, 

vakit geçirme ya da bir yakınıyla buluşma amaçlı da gittiklerini de dile getirir. Her ne kadar ilk 

bakışta yetişkinleri etkisi altına almış gibi görünse de çocuklar da büyük ölçüde bu durumdan 

etkilenmektedir. Söz konusu mekânlarda onlara sunulan yapay oyun alanlarının varlığı ya da 

renkli ortamların çekiciliği çocuklara da cazip gelmekte, onlar da büyükler gibi değişen şartlara 

farkında olmadan ayak uydurarak kendi doğallıklarını unutmaktadırlar.  

Kentleşme oranıyla birlikte yaşam alanlarında meydana gelen zaruri değişiklikler de 

çocukların oyun alanlarını kısıtlamakta, çocuklar gerek parklarda gerek okul bahçelerinde 

kendilerine ayrılan kısıtlı çevrelerde vakit geçirmeye mecbur edilmektedirler.  

  

İsmail ve Babamın 68 Kuşağı’nın İçeriği 

İsmail ve Babamın 68 Kuşağı adlı eser insan hayatında önemli bir yere sahip olan modern 

dünyanın aslında onlara bazı açılardan nasıl da zarar verdiğini dile getiriyor. Sürekli bir 

koşuşturmaca içinde bulunan insanların ne kendilerine ne de yakın çevrelerindekilere 

ayırabilecekleri zamanları vardır. Bu koşuşturmacılı stres yüklü sürece çocuklar da zorunlu 

olarak dâhil olmakta veya edilmektedir. Çocukları için daha iyi bir gelecek telaşına düşen anne 

babalar onları çocukluklarını doyasıya yaşamaya fırsat bulamadıkları bir yarışa sokmaktadırlar. 

Söz konusu yarışta iyi okul ya da iyi dershane arayışı giderek artan kentleşme oranıyla birlikte 
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büyükler kadar çocukların da sürekli bir yerden başka bir yere taşınmasına neden olmaktadır, 

"Çocukların küreselleşen ekonomi içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için okul da onları daha 

fazla çalışmaya zorlamaktadır" (Haktanır, 2008: 1). Eser, servis araçlarının okul bahçesindeki 

çocukların karşı koymaksızın uslu uslu içine girdikleri bir 'canavar’ metaforu ile başlar.  

Okulun bahçesine, üzerine ‛servis’ yazan canavarlar dolmuştu. Hepsinin ağızları 

yan taraftaydı. Çocuklar hiç karşı koymadan canavarların ağızlarından içeri 

giriyorlar ve sanki hiçbir şey olmamış gibi uslu uslu oturuyorlardır. Ama bazıları 

canavarın midesinden sıkılmış olacaklar ki, yanındaki arkadaşıyla şakalaşıyor, 

kimileri de tepinip duruyordu (Neydim, 2009: 5). 

Çocukları sabahları büyük bir aceleyle evlerinden alan servisler yine aynı telaş ile evlerine 

bırakıyordu, hâlbuki eskiden yaşam şartları bu kadar iyileşmeden (!) önce durum bambaşkaydı. 

İsmail, babasının arkadaşlarıyla buluşup yürüyerek okula gittiği, hatta bazen okulu kırdıkları, 

kuşların ötüştüğü yemyeşil çayırlarda korkusuzca koşturup top oynadıkları güzel okul 

anılarından nasıl da özlemle bahsettiğini düşünerek okulun yolunu tutar (bkz. Neydim, 2009: 

6). Onu bu güzel hatıraların içine bıraktığı düşlerden uyandıran ise "Hadi dersini çalış, yarın 

testiniz varmış. Dershane öğretmeninin verdiği 100 soruyu çözdün mü bakalım?" diye 

durmadan söylenen iç sesidir. Günümüz ebeveynlerinin de aşağı yukarı aynı ifadeleri 

kullanarak çocuklarını ister istemez baskı altına soktuklarını da söylemek yanlış olmasa gerek. 

Eser her ne kadar çocuklar için kaleme alınmış olsa da yetişkinlerinde büyük bir ilgi ile 

okuyacakları hatta kendi yaşamlarından kesitler bulacakları niteliktedir. Örneğin İsmail'in 

bankada çalışan annesinin günlük yoğun iş temposu şöyle anlatılır:  

İsmail’in annesi okuldan aşağı inen caddenin köşesindeki bankada çalışıyordu. O günü çok 

yoğun geçirmişti. Müfettişler onu çok yormuşlardı. Sonunda bitmişti. Acele ile çantasını 

topladı. Saçlarını düzeltti ve bankadan çıktı. Koşar adımlarla okula doğru yürüdü. "İsmail’i 

aldıktan sonra alışveriş yaparım, evde yemek yok." diye düşündü. "Üç gündür kahvaltı 

sofrasıyla idare ediyoruz. Kocam patladı patlayacak (Neydim, 2009: 8).  

Yetişkin dünyasındaki koşuşturmacılı günlük hayat ile çocuk okur da böylece tanışmış olur. 

Tabi ki eski alışkanlıkların yitip gitmediği, düzenlerin bozulmadığı yerler de hâlâ vardır. Eserde 

bir yandan eski güzel günlere olan özlem dile getirilirken, diğer yandan da günümüz şehirlerinin 

büyük sorunu olan çarpık kentleşmeye ve bozulan doğa dengesine de değinilmiştir. Hâlâ 

babasının okul yıllarındaki gibi ağaçlar çiçek açıyor olmasına rağmen, okulun bahçesinde hiç 

ot ve çiçeğin bulunmayıp her yerin taş ve asfalttan olması (Neydim, 2009: 7) her ne kadar 
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çocukların ayaklarını çamurdan korusa da aslında onlar için olumsuz bir durumdur. Haktanır 

ve Ergül’ün (bkz. 2017: 18) de ifade ettiği gibi, kentlerdeki yeşil alanların eşit bir şekilde 

dağıtılmayışı ve erişilebilirliğinin sınırlı olmasına paralel olarak, çocuk parkları ve oyun 

bahçeleri de yetersizdir. Çocukların rahat bir şekilde akranlarıyla oynayıp vakit 

geçirebilecekleri ve doğaya ilişkin deneyimler kazanabilecekleri ortamların azlığı, onların 

gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Çocukların güvenli ortamlarda sağlıklı bireyler olarak 

yetişebilmesi, onların ihtiyaç duyduğu yaşam koşullarının sağlanmasıyla mümkündür, 

"çocuğun varlık koşullarını düzgün yaşaması için özel çevreye olan gereksinimi karşılanmalı, 

gelişim alanlarını olumlu etkileyecek mekânlar tasarlanmalıdır" (Güller, 2013: 10). Aksi 

takdirde taş yığını haline gelen kentlerde insanlar da zamanla duygusuzlaşacak, bu durumdan 

da en çok etkilenenler ise çocuklar olacaktır. 

Yetişkinlerin bitmek bilmeyen komutlar zinciri çocukları baskı altına sokmakta ve onlara 

özgür olmadıkları hissini yaşatmaktadır. İsmail, köpek arkadaşı Boncuk’a çocukların haklarının 

değil görevlerinin olduğunu acı bir dille anlatır.  

"Hak mı? O da ne? Biz çocukların hakları yoktur ki. Bizim yalnızca görevlerimiz vardır. 

Sabahleyin kalkarız. Annelerimizden hemen, ‛Git dişini fırçala! Yüzünü yıka! Çantanı 

hazırla! Giyin! Kahvaltını yap! Yumurtanı bitir! Çabuk ayakkabılarını giy! Eldivenlerini 

unutma! Servisi bekletme!’ diye sabah komutlarını alırız. Sonra servis gelir. Şoför, 

‛Kıpırdamayın, Konuşmayın! Doğru oturun!’ komutları verir. Ardından okula gideriz, sıraya 

gireriz. ‛Konuşma! Önüne bak!’ komutuyla okul hayatımız başlar. Sınıfa gireriz. Herkesin 

suratı bir karış asıktır[”] (Neydim, 2009: 23-24).  

Çocuklar her şeyi çabuk öğrenir ve büyüklerini örnek alır. Bugün durmadan komut alan 

çocuklar, yarın kendi etrafındakilere emirler vermeye çalışır; bu emre itaat etme veya 

etmemenin yerini şiddet almaya başlar, böylece sevgi yoksunu bir toplum oluşur.  

"Teneffüslerde dışarı çıkıp oynamak isteriz. Küçücük bir bahçede sekiz yüz çocuk, oyun 

oynayacak yer bulabilirsen aferin! Erken gelen yer kapar ya da yumruğu güçlü olan veya en 

çok ciyaklayan."  

"Sonra biz birbirimize komut vermeye başlarız. Çekil! Sen oynamıyorsun! Mızıkçılık yapma! 

Topu bana ver! Bu benim topum["]. (Neydim, 2009: 24) 

Pahalı oyuncaklar ya da kıyafetler almak, sokağa çıkmadan evin içinde ve hafta sonları gidilen 

oyun salonlarında bilgisayar oynamak (bkz. Neydim, 2009: 25) gibi durumlar çocukların 

hakları gibi gösteriliyor. Hâlbuki bunlar değişen yaşam koşullarının çocuklar üzerindeki 
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olumsuz etkilerinin birer göstergesidir. Oyun adı altında tüm çocuklar odalara tıkılıp 

bilgisayarlardan şiddet öğreniyor, hatta zamanla şiddetsiz bir hayatın güzelliğini bile hayal 

edemez duruma geliyorlar. Bütün bu değişimler sonucunda ise "doğadan ve doğallıktan yoksun, 

kapalı mekânlarda kendini daha iyi hisseden, içine kapanan ve hasta olduğunu bile 

anlayamayan bir gençlik ile karşı karşıya kalınmaktadır" (Haktanır, 2008: 1).  

Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının yanı sıra böyle çizgi filmleri izleyerek yetişen 

çocukların duygu yoksunu olduğunu söyleyen Önkaş (2009: 8), sağlıklı bir çocuk eğitiminin 

çocukların duygu yönünü geliştiren şiirler aracılığıyla mümkün olacağını dile getirir. İster şiir 

ister düz yazı olsun, edebiyatın tüm türleri çocuk ve gençlere öncelikle şiddetten uzak olumlu 

ortamlar yaratmalıdır; ancak bu sayede dil, din, ırk ayrımı olmaksızın yaşanılası ortamlar 

oluşturulur.  

"Hep savaş oyunları mı var?" diye sordu Boncuk.  

"Evet, ne olmuş ki" diye yanıtladı İsmail. 

"Hiiiç, siz galiba yalnızca yok etmeyi öğreniyorsunuz. Peki, hiç mi barışçı oyunlarınız yok? 

Ne bileyim, yok etmeden oynadığınız bir oyun?" 

"Onlar da oyun mu be Boncuk!" dedi İsmail. "Oyun dediğin heyecanlı olmalı. Senin 

dediklerin heyecanlı olmaz ki!" 

"Ama mutluluk verici olabilir. O zaman da zafer kazanmanın keyfini yaşayabilirsin." 

"Bunu hiç düşünmedim." dedi İsmail (Neydim, 2009: 27).  

Gittikçe duygusuzlaşan insanlar, savaş ve ölüme sıradan olaylar gibi bakarlar, İsmail’in 

babasının da dediği gibi, "İnsanlar mesleklerini çocuklardan değerli sayıyorlar. Sevgisizlik 

çağındayız sanki…" (Neydim, 2009: 32). Böyle bir çağ çocukları, çocuk olmaktan 

uzaklaştırıyor. İsmail’in duyguları tüm çocukların yüreğinden geçenlerin tercümanı gibidir:  

"Ben çocuğum. Çabucak büyümek istemiyorum. Oysa bana hep BÜYÜDÜN ARTIK 

diyorlar. Ben oyuna doymadım ki daha. Oyuncaklarımı alıyorlar, saklıyorlar. Arkadaşlarımı 

göremiyorum. Ama televizyonda hep ölen çocukları görüyorum. Bana oyuncaklarımı 

versinler! Arkadaşlarımı istiyorum ben! Ölmek istemiyorum!" (Neydim, 2009: 32-33)  

Çocuklar tüm toplumlar için çok önemlidir. Koşulsuz sevmeyi başarabilen varlıklardır. Onlara 

kötülükleri öğretmek, içlerindeki sevgiyi harekete geçirmek gereklidir. Onlar hayatın güzel 

yanlarını öğrendikçe savaşlar azalacaktır.  

Eserde, özgürlük ve eşitlik düşüncelerinin ön plana çıktığı ve bunlar uğruna dünyanın 

hemen her yerinde hareketlenmelerin yaşandığı 1968 öğrenci olaylarından çocuk okur, 
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metaforik bir dille haberdar ediliyor. İsmail, babasını tarif ederken onun 68 Kuşağı olduğunu 

ama bu kuşağın neye benzediğini bilmediğini söylüyor.  

"Benim babam 68 kuşağıymış." dedi İsmail. "Eve misafirler geldiğinde tartışırlarken babam 

hep ‛Ben 68 kuşağıyım,’ der. Ama ben bu 68 kuşağının ne olduğunu bir türlü anlayamadım. 

Babaannemin romatizmaları tuttuğunda beline sardığı bir kuşak var, acaba ona mı benziyor? 

Yoksa babamın görünmez bir kuşağı mı var? Babam karate de yapmaz. O zaman kuşağı siyah 

mı, beyaz mı görürdüm, yalnız ‛68 kuşağıyım dedikten sonra, bir özgürlük, eşitlik, kardeşlik 

için çabaladık’ diyor. Demek böyle yapanlar kuşaklarını 68 kere bellerine doluyorlar. Ah şu 

kuşağı bir görebilsem."  

"Görebilsen ne yapardın?" diye sordu Boncuk Çokbilmiş. 

"O zaman o kuşaktan ben de özgürlük isterdim." (Neydim, 2009: 43) 

İsmail’in söz konusu 68 kuşağını görebilme arzusu ve ondan özgürlük talep etme düşüncesi 

hayvan dostlarının aklına, onun özgür olup olmadığı sorusunu getirir. İsmail kendini özgür 

hissetmez, çünkü her yeri arabalar kapladığı için sokağa çıkamaz, babası izin vermediği için 

oyuncaklarıyla oynayamaz, arkadaşlarını anne babası belirlediği için, onları seçme şansı yoktur 

ve sınavların yoğunluğundan rüyalarında bile testlerin cevapları onu rahat bırakmaz. Özgürce 

rüya bile göremez. Yanlış yaptığında ona bir daha deneme imkânı vermek yerine, azarlarlar ve 

sürekli arkadaşlarıyla kıyaslarlar. Bu ve buna benzer durumlar uzayıp gitmektedir, hâlbuki 

İsmail bu kuşağı bir elde etse, eşitlik ve özgürlük hakkını elinden alan her şeyi ortadan 

kaldırabilecektir (bkz. Neydim, 2009: 43-44). 

İsmail, bir gün hayvan dostları balina Fadime, köpek Boncuk ve martı Akkanat ile 

denizden masal kahramanı Alaaddin’in sihirli lambasını bulur ve Alaaddin tarafından 

kullanılmayan son üç dileğin olduğunu lambanın cininden öğrenir. İsmail ilk dileğini 

gerçekleştirmek üzere arkadaşı Kutlu ile Akkanat’ın sırtında dünya ülkelerine doğru bir geziye 

çıkar daha sonra pembe bir gezegene ulaşırlar. Pembe mavi bulutların ardında yemyeşil 

ormanların arasında pembe taşlardan yapılma evlerin bulunması, İsmail ve arkadaşlarına orada 

hayatın varlığına dair ipucu verir. Bir camdan korku dolu gözlerle onlara bakan bir çocuk 

görürler, ona kendilerinin düşman değil dost olduklarını, barış ve sevgiyle geldiklerini 

söylerler. Bunun üzerine bütün kapılar açılır ve şenlik havası yaşanır. Bu gezegende herkesin 

çocuk görünümlü olması da gözlerinden kaçmaz, herkesin elinde oyuncakları vardır. 

İçlerindeki çocuk ruhunu korudukları için de yüzleri hep gülmektedir (bkz. Neydim, 2009: 60-

62). İsmail ve arkadaşların başka gezegendeki çocuklarla dost olması aslında çocuklar 

sayesinde dünyaya sevgi ve mutluluğun yayılacağının ve daha yaşanılası bir yer olacağının 
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göstergesidir. Onlar ayrım yapmadan sevebilirler ve gittikleri yere sevinç ve mutluluk 

götürürler. Bu yüzden mutlu çocuklar yetiştirmek çok önemlidir. 

İsmail’in ikinci dileği ise babasının bir zamanlar uğruna mücadele verdiği barış, sevgi, 

kardeşlik ve özgürlük fikirlerinin içine saklandığı o meşhur kuşağı ele geçirmektir. Böylelikle 

dünyada yolunda gitmeyen her şey düzelecek, çocuklara giden ve gidecek olan mermilerim 

önüne geçilecektir. İsmail, Kutlu ve Akkanat, bu düşünceler içinde bir anda ufukta beliren 

kuşağın ucundan yakalayarak onu dünyanın etrafına dolarlar.  

Kuşak dolandıkça Dünya'da çiçekler açıyordu. Toplardan çıkan mermiler çiçeklerle süslü 

oyuncak oluyordu çocuklara. Tüfekler şekerleme atıyordu. Anneler gülüyordu. Altmış sekiz 

milyon altmış sekiz bin altmış sekiz kere döndüler. Ve kuşağı sıkı sıkıya bağladılar. (Neydim, 

2009: 66) 

İsmail’in üçüncü dileği ise arkadaşlarının ve bütün çocukların mutlu olmasıdır (bkz. Neydim, 

2009: 68). Onun bu güzel ve özverili davranışı ise mutlu ve sevgi ile büyüyen, büyütülen 

çocukların etrafındaki herkesi öyle görmek istediklerini kanıtlar. İsmail’in tüm bu yaşananları 

rüyasında mı gördüğü ya da kafasında mı canlandırdığı açıklanmasa bile, söz konusu durum 

çocukların hayal güçlerinin ve fantezi yeteneklerinin ne kadar geniş ve güçlü olduğunu gösterir. 

Sonuç 

Günümüz insanının içine düştüğü modern yaşam çıkmazı çocukları da etkisi altına almıştır. 

Modern dünyanın akıl almaz hızına yetişmeye çalışan yetişkin bireyler gibi, çocuklar da bu 

süreçte birer robot haline dönüştürülmektedir. Diğerinden bir adım daha önde olma düşüncesi 

ve iyi bir gelecek kaygısı öncelikle aileleri, dolaylı olarak da çocukları baskı altına sokmaktadır. 

Kişiliğin şekillenip temellerinin atıldığı çocukluk çağında yersiz bir yarış ortamına sokulmaya 

çalışılan çocuklarda, zamanla olumsuz duygular gelişmekte ve erdemli davranışlar gittikçe 

unutulmaya başlanmaktadır. 

Çevre düzenlemeleri de yeni dünyanın bu olumsuzluklarına ayak uydurur niteliktedir. 

Hızlı bir kentleşme oranı sonucunda şehirlerde insanların rahat rahat gezip dolaşabilecekleri 

yeşil alanlar sınırlandırılarak, daha çok tüketim çılgınlığına olanak tanıyan büyük alışveriş 

merkezleri inşa edilmektedir, böylece yoğun iş temposundan bunalan ebeveynler ile okulun 

ödev yüklü stresli ortamından bıkan çocuklar için ferah mekânlar oluşturulduğuna inanılır (!), 

aslında buraların başka sorunların çıkış noktası olduğu çoğu zaman unutulur.  

Ebeveynlerin ve okulların çocuklara görev bilinci aşılamak yerine, onlar için sürekli 

olarak ödev yüklü bir çalışma ortamı dayatmak istemleri onların özgürlüklerini kısıtlayarak 
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zihinsel gelişimlerini de köreltmektedir. Hafta sonları çocuklara ödül mahiyetinde gidilen 

kapalı alışveriş merkezleri ve oyun salonları ise onların sosyalleşmesini engelleyen 

mekânlardır. Aslında doğal çevrede düzenleme ve yenileşme adı altında meydana gelen 

bozulmalar çocukları gerçek iletişimden yoksun sanal ortamlara itmektedir. Çocukların zihinsel 

ve fiziksel gelişimlerine olumsuz yönde etki eden yaşamdaki söz konusu hızlı değişimlerin 

önüne geçilmesi, her ne kadar imkânsız görünse de, bu etkileri en aza indirgemek için ailelere 

ve okullara büyük görevler düşmektedir.  

Geleceğin teminatı olan çocukların hem fiziksel hem de ruhsal yönden sağlıklı bireyler 

olarak yetişebilmeleri için, onları doğadan ve doğallıktan koparmadan, manevi değerlerini 

unutturmadan, kardeşlik, dostluk, iyi insan olma gibi erdemleri kazandırabileceğimiz yaşam 

alanları oluşturmak yetişkinlerin birincil görevi olmalıdır. 
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SOME PROPERTIES AND DEGRADATIONS IN 

HANDKNITTED SOCKS 

 

Prof.Dr.Zeynep ERDOĞAN*  

(Türkiye) 

Abstract 

Handknitted socks are the most common products among hand knitting. Today, knitting 

sock with hand-prepared yarns is very rare. Old examples are found in museums and dowry 

chests. In addition, intangible cultural heritage elements are about to disappear. The goal of this 

study is to determine technical specifications and degradations of three handknitted socks 

produced in Turkey and included in the textile collection of Ankara University, Faculty of Fine 

Arts. 

Keywords: socks, handknitted, degradation  

 

EL ÖRME ÇORAPLARIN BAZI ÖZELLİKLERİ İLE BOZULMALARI 

Özet  

El örme çoraplar, el örme işleri arasında en sık rastlanan ürünlerdir. Pekçok elde örme 

ürünlere göre günümüzde elde hazırlanmış iplikler ile çorap örme işleri çok azalmıştır. Eski 

örneklere ise müzelerde ve çeyiz sandıklarında rastlanmaktadır. Ayrıca somut olmayan kültürel 

miras ögeleri de kaybolmak üzeredir. Bu çalışmada, Türkiye’de üretilen ve Ankara Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil koleksiyonunda yer alan üç el örme çorabın teknik özellikleri 

ile bozulmalarının belgelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: çorap, elde örme, bozulma 

 

Introduction 

The most common handicraft is knitting. It is one of the most common occupations 

performed with tools and equipment obtained easily in rural and urban life. In the past, wool, 

mohair, goat hair, cotton fiber were spun and dyed, products such as socks, booties, scarves, 

gloves, underwear, vests, sweaters, hats were knitted with needle. Today, instead of difficult 

works such as yarn preparation and dyeing process, similar products are knitted with machine-

made yarns and needles.  

Arlı (2003), reported that some old examples of Turkish handicrafts were removed from 

their original lcations and then sold after dismantling or pulling into pieces; some were even 

destroyed by melting or burning. The same study also established that few products were kept 
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in public ethnographic museums and private museums under inappropriate conditions and very 

few of these were statistically displayed. 

Esberk (1939) reports that knitting needles are in 20-25 cm long with 1-2 mm thickness 

of steel tools, and there are some examples made from tree rods in nomads and mountain 

villages. He also points out that this is performed by men in some regions, and it is encountered 

little boys, young men and old men knitting socks for their own needs or selling purpose as it 

is in Gümüşhane, Kastamonu, Zonguldak, Mardin, and Burdur by adding that there are those 

knowing how to knit socks among shepherds. Hand-knitted socks are seen in every region of 

Turkey. However, it is gradually decreasing. Machine-made socks are both low-priced and very 

easy to obtain. Old samples of socks are found in museum stores and chests of women. There 

are old socks examples in the storage of Ankara University, Faculty of Fine Arts. Three of these 

were chosen and it was aimed to determine their deformations with their technical specifications 

such as length, motif and colour.  

Boersma (2007) indicates that there are several signs, or indicators, for degradation in 

textiles. These are fading, yellowing, loss of strength, loss of flexibility, acidity. In tapestries, 

the difference between observing and reserve can be quite startling. In this study, the above-

mentioned properties of handknitted socks were examined. 

 

Materials and methods 

The material of this study consists of three handknitted socks in the textile collection of 

Ankara University, Faculty of Fine Arts, written sources and information obtained with verbal 

interview. Two of the socks are pairs and one is odd. Vacuum cleaning was applied gently to 

the socks which are the material of this study. They are also wrapped in acid-free papers and 

stored in acid-free boxes. 

The method of study was based on the study by Akpinarli (1995) and other research 

examining the technical specifications of handknitted socks. The length values of the socks 

were determined by millimetre ruler, fiber type electron microscope (SEM). Deformations in 

socks were specified based on Boersma (2007). Hole and tear length values of the socks were 

measured by millimetric ruler. ∆E values of the colours of socks were taken gently from inner 

and outer surfaces of the socks. Socks and some degradations were documented with 

photographs. 
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Findings 

In this study, findings of three different handknitted socks consist of three parts. These 

are technical specifications, some deformation characteristics and photographs. Length 

measurements, fiber type, motif and colour characteristics are included in the part of technical 

specifications. Hole width and length, ∆E values on the inner and outer surfaces of the socks 

are discussed in the degradation part. In addition, two photographs were presented related to 

degaradation in a sock.  

The technical specifications and degaradations of the sock No: 1/YZE6839 were 

provided in Table 1 and socks and hole photographs were presented in Figures 1 and 2. 

                                                              

Figure 1. Socks no:1/YZE6839 and it’s yarn breaking 

Table 1. Technical specifications and degradations of socks no:1/YZE6839 

Technical specifications of socks 

no:1/YZE6839 

Some degradations of sock no:1/YZE6839 

woman socks 

district: Afyon (probably) (Akpinarli 2019)      

type of fibers: wool  

handspinning, handknitting, 1930’s 

width of nose: 10,5 cm 

length of nose: 4,8 cm  

One of the heels of one odd of socks is not 

knitted and not completed  

Inner surface ∆E values        

Claret: 38,29 

Orange: 38,32 

Brown: 23,85 



 

Sa
yf

a1
1

3
 

width of heel: 13,5 cm 

depth of heel: 7,5 cm 

length between nose and heel: 26,4 cm 

length between ankle and top: 22,5 cm 

length of head: 1,5 cm 

around of top: 30,3 cm 

motif name: küpeli (in Turkish) (Akpinarli 

2019) 

primary (ground) colour:  orange                       

motif colours: dark red, brown 

 

 

Outer surface ∆E values 

Claret: 36,96 

Orange: 38,84 

Brown: 22,65 

Hole width x length: 2,5 x 1,5 cm 

Number of yarn breaking: nine  

 

 

 

 

No: 2 / YZE6843 numbered socks and degradation photos were shown in Figure 3 and 4, 

technical specifications and deformation information were given in Table 2.                                    

       

Figure 3. Socks no:2/YZE6843                     Figure 4. Yarn break and colour flow of socks 

no:2/YZE 6843 
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Table 2. Technical specifications and degradations of socks no:2/YZE6843                 

Technical specifications of socks 

no:2/YZE6843 

Some gradations of socks no:2/YZE6843 

child socks, one odd of pair, 1930s 

district: Kemaliye                                                 

type of fiber: wool 

handspinning, handknitting, embroidery 

width of nose: 7,0 cm 

length of nose: 4,8 cm  

width of heel: 8,3 cm 

depth of heel: 5,0 cm 

length between nose and heel: 17,3 cm 

length between ankle and top: 8,2 cm 

length of head: 3,3 cm 

around the top: 16,8 cm 

motif: Leaves, flowers  

color of socks: White 

colours of embroidery: pink, orange, red, 

green, blue, dark blue, purple, brown 

 

Inner surface ∆E value: 2,97        

Outer surface ∆E value: 1,66 

Purple colour flow 

 

width x length of holes: 

0,6x2,8 cm; 0,6x1,0; 0,8x1,0 cm; 0,5x0,8 cm      

at nose, heel, top of the socks  

Number of yarn breaking: over twenty  

 

 

Socks and degradation photos of No: 3 were provided in Figure 5 and 6, technical specifications 

and degradation information were given in Table 3. 
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Figure 5. Socks no: 3                                                         Figure 6. Yarn break in socks no: 3  

Table 3. Technical specifications and degradations of socks no:3  

      Technical specifications of socks no: 3     Some degradations of socks no: 3 

man footwear, groom footwear, 1930s 

district: Konya(probably) (Akpinarli 2019) 

type of fiber: wool 

handspinning, handknitting 

width of nose: 6,8 cm 

length of nose: 4,0 cm  

width of heel: 8,8 cm 

depth of heel: 7,5 cm 

length between nose and heel: 24,5 cm 

length between ankle to top: 40,0 cm 

length of head: 7,0 cm 

around the top: 28,5 cm 

pattern’s name: Sugar (Akpınarlı 2019) 

colors: white, black  

Inner surface ∆E value: 10,93        

Outer surface ∆E value: 10,10 

 

width x length of hole 

3,0x3,5 cm; 1,0x1,5 cm; 1,5x2,5 cm; 1,5x2,0 

cm; 1,0x1,0 cm/each 

1,0x2,0 cm; 0,5x1,0 cm; 1,0x1,0 cm; 3,0x4,0 

cm; 5,0x6,0 cm/each at nose, heel, top of the 

socks 

 

Number of yarn breaking: over twenty 
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Fading, loss of strength, loss of flexibility, yarn breaking, holes were found out in this 

study. While loss of flexibility and loss of strength were determined through observation, fading 

was detected from the inner and outer parts of socks with colourimetry. Yanar etal. (2018), 

determined dust, discoloration, stripping on socks YZE6840; unidentified stains, dust, stripping 

on socks YZE6843; similar degradations on other wool socks by observation.      
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AFYONKARAHİSAR GELENEKSEL PEŞKİRLERİNİN DOKUMA, İŞLEME, 

MOTİF ÖZELLİKLERİ32  

Weaving, Processing, Motif Characteristics of Afyonkarahisar Traditional 

Pashkir 

Ülkü KÜÇÜKKURT33 

ÖZET 

Türk kültüründe temizlik her dönem önemini korumuştur. Temizlikte kullanılan eşyalar 

arasında bulunan peşkirler teknik, desen ve renk açısından çeşitlidir. Bu insanımızın ne kadar 

yetenekli olduğunu göstermektedir. Afyonkarahisar çeyiz sandığında, gelin ile damadın 

kullanacağı, gösterişli peşkir örnekleri bulunmaktadır. Bu araştırmada peşkir örnekleri 

fotoğraflanarak teknik, malzeme, desen açısından incelenmiştir. Günümüzde peşkir yerine 

havlu dokumalar tercih edilmektedir. İnsanların gelenekleri ve yaşam tarzları sürekli değişim 

içindedir. Buna paralel olarak zevkler ve kullanılan eşyaların tür ve biçimleri de değişmektedir. 

Günümüzde peşkirler ev dekorasyonunda kullanılmaktadır. İşlemelerimiz,  bu değişimden 

etkilenmiştir. Artık sandık ve müzelerde görebildiğimiz bu örnekleri gelecek kuşaklara belge 

niteliğinde aktarmak, araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada alan araştırması ve 

literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca eserlerin dokuma, işleme, motif özellikleri incelenmiş ve 

elde edilen bilgilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, peşkir, Türk işlemeleri, el dokuması kumaş. 

ABSTRACT 

Cleaning has always been important in Turkish culture. Among the items used in cleaning 

peshkirs are varied in terms of technique, design and colours. That shows how talented our 

people. There are examples of showy napkins that the bride and groom to be used in 

Afyonkarahisar trousseau. In the study, towel samples were examined photographed and 

documented for technical, material and design. Today, instead of napkins towel textile are 

preferred. People's traditions and lifestyle shows continuous change. In parallel, types and 

forms of pleasure and used goods are also changed. Today, the pashkires are used in home 

decoration. Our embroidery has taken its share of change. Aims of the study, we only see in the 

 
32 Bu araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Projeleri Komisyonunca Desteklenmiştir. Proje No: 18. 
KARİYER. 261 
33 Arş Gör. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, ukkurt@aku.edu.tr 
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chest and museums to transfer these examples to future generations. In this study, field research 

and literature review were performed. In addition, weaving, embroidery, motif characteristics 

of the works were examined and the obtained information was given.. 

Keywords: Afyonkarahisar, pashkir towel, Turkish Embroidery,  hand-woven fabric. 

 

1. GİRİŞ 

Türk kültüründe temizliğin önemli bir yeri bulunmaktadır. Temizlik kurallarına sofrada, 

giyim kuşam ve yaşam alanlarında dikkat edilmekte, özellikle ortak kullanım alanlarında 

temizliğin uygulanmasına yönelik eşyalar bulundurulmaktadır. Temizlikte kullanılan eşyalar 

arasında yemek kültürünün ayrılmaz bir parçası olan peşkirler bulunmaktadır. Peşkirler sadece 

sofrada değil, el yüz yıkandıktan ya da abdest alındıktan sonra kurulanmak için de 

kullanılmıştır. 

 

Fotoğraf 1. Varşova Üniversitesi Kütüphanesi Baskı Bölümü, Kraliyet 

Koleksiyonu, T171, env. No. 630. (G. Oberling ve G.M. Smith, 2001: 86) 

Birçok araştırmacının, gezginin dikkatini Türk yemekleri, sofrada uyulan görgü 

kuralları, halkın yaşam tarzı çekmiş, yazılarında bu konulara değinmiştir. Oberling ve Smith,  

Osmanlı Sarayında Yemek Kültürü kitabında yer sofrasının nasıl kurulduğu hakkında bilgi 

vermiştir; “Osmanlı sarayında yemek kültürü, İstanbul’un tüm evlerinde de yaşayan bir 

kültürdü. Yere serilen bir örtünün üzerindeki sininin ortasına yerleştirilmiş kuşhaneden yemeğe 

katılanların hepsi elleriyle ya da kaşıklarla yerlerdi. Konukların dizlerinin üzerinde peşkir 

olurdu” (2001: 86). Kitapta o dönemin sofrasını yansıtan resim ve minyatürlere de yer 

verilmiştir (Fotoğraf 1, 2). 
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Fotoğraf 2. Sultan 3. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet düğünü için 1720 yılında 

Okmeydanı’nda düzenlenen şenlikte davetli olarak katılan ulemaya verilen ziyafette, 

dizler üzerinde kırmızı kumaş üzerine işlemeli peşkir konulmuştur. Surname-i Vehbi, 

TSM A3593 ve A3594. (G. Oberling ve G.M. Smith, 2001:33) 

Farsça “Pişgir” kelime kökünden gelen “Peşkir” Türkçe sözlükte “Yemekte kullanılan 

el havlusu” olarak tanımlanmaktadır (Oksal, 1964:312). Afyonkarahisar yöresinde ise peşkir; 

el yıkandıktan, abdest alındıktan sonra eli yüzü kurulamak için, ayrıca yer sofrasında el ve diz 

peçetesi amacıyla kullanılan eşya olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüz yaşam şartlarına bağlı olarak üretimi azalan ya da yok olan el sanatlarımız 

bulunmaktadır. Afyonkarahisar merkezinde yapılan bu araştırmada özel koleksiyonlar 

incelenmiş yaklaşık dört kuşak öncesine ait, miras olarak sandıklarda yer alan birçok peşkir 

örneğine ulaşılmıştır. Afyonkarahisar düğün adetlerinde ve çeyiz sandığında, gelin ile damadın 

kullanacağı, olabildiğince ağır desenler seçilerek iki uca işlenmiş, gösterişli peşkir örnekleri 

fotoğraflanarak teknik, malzeme, desen açısından incelenmiştir. Günümüzde peşkir yerine 

havlu dokumalar tercih edilmektedir. Bu nedenle, sandık ve müzelerde görebildiğimiz bu 

örnekleri gelecek kuşaklara belge niteliğinde aktarmak, araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Afyonkarahisar’da çeyiz serme geleneği ve bu çeyizlerin çevre tarafından 

beğenilmesi çok önemlidir. Gelin kızın ve annesinin maharetinin ifadesidir. Cemile 

Bayana’nın aktardığına göre çeyiz serme adetinde peşkir mutlaka bulundurulurdu. “Gelinin 

bütün çeyizi gelin almadan önce kız evine, perşembe günü gelin almadan sonra gelinin 

yeni evine serilirdi. Çeyizi, gelini ve gelinin yeni evini tanıdıklar görmeye gelirdi. Pazar 

günü kızın ailesinden gelin evine baklava gönderilirdi. Baklavanın üstüne peşkirler 
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konulurdu. Bu peşkirler amca, dayı, hala, teyzeye gibi yakın akrabalara hediye edilirdi 

(Boz, 2002: 210). 

Anadolu insanının misafirperverliğinin güzel bir göstergesi olan peşkirler, yörede 

şiirlere de konu olmuştur; 

“Ey Misafir, kıl namazını, 

Kıble bu caniptedir. 

İşte ibrik işte tespih, 

İşte peşkir iptedir” (Türkeş, 2014: 15).  

Josiah Brewer’n tahminen 1830 yılında uğradığı Afyonkarahisar’ın çarşısında gördüğü 

el sanatları arasında kadınların satmak için pazara getirdiği pamuklu, ipekli ve simle süslenmiş 

kumaşlarına notlarında yer vermiştir (Özpınar, 2019: 46). Simle süslenmiş kumaşların sim ile 

işlenmiş peşkir, çevre gibi eşyalar olması muhtemeldir. Halkın kıymet verdiği bu işlemeli 

peşkir, çevre, bohça gibi işlemeler önem verilen yer ve olaylarda kullanılmış (Fotoğraf 3), 

geçim sıkıntısı çekildiğinde satılarak aileyi maddi yönden rahatlatmıştır.  

 

Fotoğraf 3. Mehmet Sufi Abdurrahim Mısri’nin Türbesi’nde işlemeli peşkir, 

çevre ve bohçalar, Afyonkarahisar (Şerafettin Gerçekçi Arşivi). 

2. AFYONKARAHİSAR PEŞKİRLERİNDE KULLANILAN KUMAŞLAR 

VE İŞLEME TEKNİKLERİ 

Peşkirlerin kullanım amacına yönelik pamuk ve keten elyafından üretilmiş iplikler 

dokumalarda kullanılmıştır. Pamuk elyafı, ıslatıldığında dayanıklılığında artma meydana 

gelmekte, ağırlığının %70’i kadar su çekebilmektedir (Başer, 1992: 42). Keten lifi pamuk 

lifine göre daha dayanıklıdır fakat esnekliği azdır. Esnekliği az olan keten lifi çabuk 
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buruşmakta ve sert bir tutum göstermektedir. Yüzeyi parlak ve düzgündür bu nedenle kir 

tutmamaktadır. Nem tutma özelliği yüksektir. %18 oranında nemi bünyesinde bulundursa 

bile kuru hissedilmektedir (Başer, 1992: 52). 

Pamuk ve keten iplikleri bu özelliklerinden ve yörede pamuğun yetiştirilmesi 

nedeniyle Afyonkarahisar peşkirlerinde kumaş olarak tercih edilmiştir. 1890’lı yıllarda 

Afyonkarahisar’ı ziyaret eden Vital Cuinet bu topraklarda pamuk bitkisinin yetiştirildiğini 

ve ipek üretiminin yapıldığını “La Turquie D’Asie Geographie Administrative” kitabında 

bahsetmiştir (Özpınar, 2019: 138-147). Günümüzde pamuk ve ipek üretimi 

yapılmamaktadır. Peşkirlerde kullanılan kumaşlarda sadece pamuk ipliğinden dokunmuş 

pamuk kumaşlar, keten ipliğinden dokunmuş keten kumaşlar, pamuk ve keten ipliklerinin 

fiziksel özelliklerinden birlikte faydalanmak amacıyla pamuk-keten iplik karışımı el 

dokuması kumaşlar tercih edilmiştir. Pamuk ve keten kumaşların yüksek emici özelliği, 

doğal renkleri, yıkamaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olmalarından dolayı bu tür 

kumaşlar, peşkirlerde kullanılmıştır. 

Peşkirlerin işlemelerinde kullanılan ipliklerin başında pamuk ve ipek iplik 

bulunmaktadır. Bu ipliklerin yanı sıra işlemelerde madensel teller de kullanılmıştır. 

Afyonkarahisar yöresel peşkirlerinde kullanılan madensel teller arasında sırma, sim, ince 

yassı şerit tel bulunmaktadır.  

Kumaşların dokumasında bezayağı tekniği uygulanmıştır. Atkı iplikleri çözgü 

ipliklerinin bir altından, bir üstünden geçerek bağlantı kurmasıyla meydana gelen dokuma 

tekniğine bezayağı denilmektedir (Soysaldı, 2009:189). Bezayağı dokuma kumaşlarında 

çözgü ve atkı ipliklerinin kolay sayılması, işleme tekniklerinin daha rahat uygulanmasına 

olanak tanımaktadır. Yörenin peşkirlerinde 1 cm düşen çözgü sayısı: 18-23 tel arasında-

atkı sayısı 17-19 tel arasında değişmektedir. 

Fotoğraf 4’de verilen, 45cmx68cm ebadında, tel sarma tekniği ile işlenmiş peşkir 

örneğininin kumaşı pamuk-keten, işlemesinde yassı sarı tel kullanılmıştır. Fotoğraf 5’de 

bulunan 55cmx75cm ebadında, tamamen pamuk ipliği ile dokunmuş peşkirin işlemelerinde 

sim ve yassı şerit tel birlikte kullanılmıştır. 
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Fotoğraf 4. Hülya Akdeniz sandığında bulunan peşkir, Afyonkarahisar 

(Küçükkurt arşivi, 2014). 

 

Fotoğraf 5. R.Gülenay Yalçınkaya’nın sandığında bulunan peşkir (Küçükkurt 

arşivi, 2019). 

Peşkir işlemelerinde yassı tel, sim tek kullanıldığı gibi ipek iplikle birlikte kullanılan 

örnekler de mevcuttur. Fotoğraf 6’da verilen, kumaşı keten-pamuk dokuma olan 45cmx83cm 

ebadında ki peşkir örneğinin motiflerinde, ipek iplik ve yassı tel birlikte kullanılmıştır. 

Çiçeklerin tek dal üstünde, iğne ardı tekniği ile işlendiği peşkirde, mor tonlarının çiçeklerde, 

yapraklarda ise koyu ve açık yeşil tonlarının tercih edildiği görülmektedir. Dallar tel sarma 

tekniği ile işlenmiştir. 
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Fotoğraf 6. Afyonkarahisar Türk Anneler Derneği’nin Afyon Kocatepe 

Üniversitesine bağışı olan peşkir (Küçükkurt arşivi, 2014). 

Afyonkarahisar peşkirlerinde ipek, pamuk iplik, sırma, sim, yassı şerit tel ile 

üretilmiş işlemelere rastlanılmıştır. Ancak en çok karşımıza sim ve ince şerit tel ile yapılan 

işlemeler çıkmıştır. 

İşlemelerin ebatları kullanılan araç gereçleri belirlemektedir. Büyük ebatlı kumaşa 

yapılacak işlemeler için gergef, küçük ebatlı kumaşa yapılacak işlemeler için kasnak 

kullanılmıştır. Gergefe ya da kasnakğa takılarak gerdirilen kumaşın atkı ve çözgü iplikleri 

daha kolay sayılmaktadır. Afyonkarahisar peşkirlerinde uygulanan işleme teknikleri 

arasında: Tel sarma, tel kırma, balıksırtı, iğne ardı, hesap işi, pesent yer almaktadır. Dal ve 

yapraklarda daha çok tel sarma, ara boşluklarda tel kırma, geometrik şekle sahip motiflerde 

hesap işi, yapraklarda ve çiçeklerde balık sırtı, pesent, iğne ardı tekniği uygulanmıştır. 

Fotoğraf 7’de gördüğümüz, 43cmx70cm ebadındaki keten-pamuk dokuma peşkirin, 

sarı çiçek ve yeşil yaprak motifleri ipek iplik ve iğne ardı tekniği ile işlenmiştir. Peşkirin 

dallarında ise bakır tel kullanılmış ve tel sarma tekniği uygulanmıştır. 
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Fotoğraf 7. Afyonkarahisar Türk Anneler Derneği’nin Afyon Kocatepe 

Üniversitesine bağışı olan peşkir (Küçükkurt arşivi, 2014). 

Fotoğraf 8’de verilen 47cmx126 cm ebadındaki pamuklu dokuma peşkirin 

motiflerinde ipek iplik kullanılarak hesap işi tekniği uygulanmıştır. Çilek bitkisinin meyve 

ve yapraklarıyla oluşturulmuş motif, peşkirin iki ucuna işlenmiştir. Lila, kırmızı tonlarıyla 

çilek motifine hareket kazandırılmıştır. Peşkirin çevresini suyolu motifi dolanır. 

Dokumanın kendinden olan saçaklarına elle büküm verilmiştir. 

 

Fotoğraf 8. Hacer Evren sandığında bulunan çilek desenli peşkir, 

Afyonkarahisar (Küçükkurt arşivi, 2010). 
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Yörede peşkirlerin ebatları 43cmx70cm, 44cmx94cm, 45cmx68cm, 45cmx83cm, 

45cmx128cm, 47cmx126cm, 51cmx91cm, 60cmx120cm arasında değişmektedir.  

3. AFYONKARAHİSAR PEŞKİRLERİNDE KULLANILAN RENK MOTİF VE 

KOMPOZİSYONLAR 

Afyonkarahisar geleneksel peşkir işlemelerinde kullanılan motifler çeyizlik ya da 

günlük kullanım amacını belli etmektedir. Genç kız çeyizi için yapılan işlemelerdeki teknik 

başarı, kullanılan motiflerin ve iplerin dikkat çekecek şekilde seçilmiş olması, çeyiz 

sergilenmesinde bu işlemelerin beğenilmesi arzusundan ileri gelmektedir. 

Peşkirlerde motif iki uca yerleştirilmektedir. Genellikle motif olarak meyveler, çiçek, 

dal ve yapraklar konu edinilmiştir (Fotoğraf 9, 10). Kompozisyonlarda ise çiçekler dal ve 

yapraklarla birleştirilmiş, meyveler kopma olarak yapraklarla düzenlenmiştir. Renklerde ise 

kırmızı, gülkurusu, pembe, sarı, kahverengi, yeşil, mavi tercih edilmiştir. 

 

Fotoğraf 9. Seviye Özsoy sandığında bulunan peşkir detayı, Afyonkarahisar 

(Küçükkurt arşivi, 2019). 
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Fotoğraf 10. R. Gülenay Yalçınkaya’nın sandığında bulunan peşkirden detay, 

Afyonkarahisar (Küçükkurt arşivi, 2019). 

Fotoğraf 11’de verilen 45cmx100cm ebadındaki pamuk-keten dokuma peşkirin iki 

ucuna ipek iplik ve iğne ardı tekniği ile işlenen motiflerde, canlı renkler kullanılarak 

kompozisyona hareket kazandırılmıştır. 

 

 

 

Fotoğraf 11. Gülnaz Anbar sandığı, Afyonkarahisar (Küçükkurt arşivi, 2014). 

Fotoğraf 12’de 42cmx165cm ebadındaki pamuk-keten dokuma peşkirin, ipek iplik ile 

işlenen motiflerinin konusunu, çiçek, dal, meyve ve yapraklar oluşturmaktadır. Renk 

dengesinin çok güzel sağlandığı peşkirde açık mavi, yeşil, pembe, yavruağzı gibi renkler 

ustalıkla kullanılmıştır. 
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Fotoğraf 12. Gülnaz Anbar sandığı, Afyonkarahisar (Küçükkurt arşivi, 2014). 

Peşkirlerin kenarlarını incelediğimizde, kenar temizliği olarak; saçak bırakma, saçak 

bükme ve kenarlarını kıvırarak pamuk ipliğiyle dikme teknikleri uygulanmıştır. Bazı peşkirlerin 

iki kenarlarındaki saçaklar kesilmektedir. Kesilen kısımda ki ipliklerin atmasını engellemek 

için kenarları kıvırılıp telle bastırılmaktadır.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gelenekler ve insanların yaşayış tarzları devamlı bir değişim içindedir. Buna 

paralel olarak zevkler ve kullanılan eşyaların tür ve biçimleri değişmektedir. Yörede peşkir 

gerçek kullanım amacı dışında, günümüzde dekoratif eşya olarak değerlendirilmektedir. 

Afyonkarahisar peşkirlerinin kumaşlarında keten, pamuk, keten-pamuk, işlemelerinde 

ipek, bakır, altın ve gümüş iplikler kullanılmıştır. 

Peşkirlerin işlemelerinde hesap işi, iğne ardı, pesent, tel sarma, tel kırma teknikleri 

uygulanmıştır. Motiflerde daha çok meyve, çiçek, dal ve yapraklar kullanılmıştır. Motifler 

genellikle peşkirin iki ucuna işlenmiştir. Geleneksel işleme tekniklerinin uygulanmasındaki 

güçlük, daha fazla emek gerektirmeyen işleme tekniklerinin genç kız çeyizlerinde yer 

almasına neden olmuştur. Afyonkarahisar’da eğitim merkezleri ve derneklerinin açacağı, 

geleneksel işleme teknikleri kurslarıyla Türk işleme sanatımız yaşatılmaya çalışılmalıdır. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE VE  

LİTVANYA’NIN KARŞILAŞTIRMASI 

COMPARISON OF TURKEY AND LITHUANIA FROM GENDER PERSPECTIVE 

Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN* 

(Türkiye) 

 

Özet 

AB üyesi olan Litvanya gerek nüfusu gerekse yüzölçümü bakımından Türkiye’den çok 

küçük bir ülkedir. Türkiye’nin AB’ye adaylık süreci devam etmekle birlikte AB’ye uyum 

yasalarını büyük ölçüde tamamlamış gözükmektedir. Kültürel dokusu ve inanç yapısı 

birbirinden farklı olan bu iki ülkenin ortak noktası parlamenter rejimi benimsemiş olmalarıdır. 

Dolayısıyla çalışmada yapacağımız karılaştırmalarda nüfus ve yüzölçümü belirleyici olacaktır. 

Temel varsayımımız farklı iki ülkenin toplumsal cinsiyet göstergelerinin farklı olacağı 

yönündedir. Bu farklılık Batı-Doğu ayrımı, farklı kültürel yapılanma, ekonomik gelişmişlik 

düzeyi, nüfusun azlığı ve yüzölçümünün küçük olması çerçevesinden hareketle 

açıklanmaktadır. Litvanya ve Türkiye karşılaştırması toplumsal cinsiyet analizi, eğitim, iş 

yaşamı, siyasette karar mekanizmalarına katılım ve kadınların mesleki tercihleri doğrultusunda 

yapılmaktadır. Her iki ülkede de erkeklerde; iş gücüne katılım, işsizlik ve kazanılan gelir, 

kadınlarda ise; iş arayan bezgin birey, işveren, mühendislik, imalat ve inşaat alanlarından 

mezun birey oranlarının neredeyse birbirine eşit olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye’de 

erkeklerde; örgün eğitim ve parlamentoya katılım, sanayi sektöründeki istihdam, işveren ve 

AR-GE personeli, kadınlarda ise; işsizlik oranlarının Litvanya verilerinden daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Türkiye’deki kadın ve erkeklerde ilk ve ortaöğretime kayıt, ilk ve ortaöğretimi 

tamamlamış yetişkin birey, yükseköğretimi tamamlamış 65 yaş üstü birey, internet kullanımı, 

sağlık, sosyal bilimler, gazetecilik ve iletişim alanlarından mezunların oranlarının Litvanya 

yüzdelerinden daha düşük olduğu kaydedilmiştir. Sonuç olarak Litvanya’nın Türkiye’ye göre 

kadınların eğitim, siyasete katılım vb. gibi bazı alanlarda daha önde olmasını ilk ve 

ortaöğretimin zorunlu olmasına, gelişmiş bir ekonomiye, parlamenter demokratik uygulamalara 

ve modern yaşam tarzına ayrıca nüfusunun azlığına bağlayabiliriz.  

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet analizi, Türkiye, Litvanya, kadın, erkek 
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Abstract 

Lithuania, as a member of EU, is a country smaller than Turkey in terms of both 

population and surface area. While the candidacy of Turkey for EU still proceeds, it seems to 

have widely completed the law of harmonization code of EU. The shared point of these two 

countries, of which cultures and religions are different from each other, is the adoption of 

parliamentary regime. Thus, the population and surface area will be determinant in the 

comparisons to be made in the study. The basic assumption is that the gender indicators of these 

two countries will be different. This difference is clarified in the frame of East and West 

distinction, different cultural structuring, level of economic development, low number of 

population and smaller surface area. Lithuania and Turkey are compared in terms of gender 

analysis, education, work life, participation in policy making and the choice of profession of 

women. It is observed in both countries that the rate of participation in labor force, 

unemployment and earned income for men and the rate of discouraged job seekers, employer 

and individuals graduated from engineering, manufacturing and constructional engineering 

fields for women are almost equal. It is found that the rate of formal education and attendance 

in parliament, employment in industrial sector, employer and R&D personnel for men and the 

rate of unemployment for women in Turkey are higher than the data of Lithuania. It is also 

determined that the rate of enrolment in primary and secondary schools, the number of adults 

graduated from primary and secondary schools, individuals over the age of 65 who are 

graduated from higher education, internet use, and the graduates from departments of health 

sciences, social sciences, journalism and communication of men and women in Turkey is lower 

than the rate of Lithuania. In conclusion, it can be concluded that the higher rates in the fields 

such as participation of women in education, policy, etc. in Lithuania, when compared to 

Turkey, may be due to the compulsory primary and secondary education, a developed economy, 

democratic practices, modern life style and also low number of populations.  

Keywords: gender analysis, Turkey, Lithuania, women, men. 
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GİRİŞ 

Sosyolojik açıdan birlikte yaşamak büyük bir sorumluluk, haklara saygı ve hoşgörüyü 

getirmektedir. Modern toplumda birlikte yaşamak, bir arada olmak demek, toplumsal düzeni 

sağlamak için değerlerin, normların ve beklentilerin üretilmesi ve bunun için hukukun inşa 

edilmesi demektir. Bir çeşit toplumsal sözleşmeden kaynaklanan bu düzenlemeler toplumun 

ihtiyacına yönelik olsa da ister istemez bazı sorunların yaşanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu 

konular arasında toplumsal cinsiyet rollerindeki eşitsizlikler bulunmaktadır. Toplumda cinsiyet 

düzenlemeleri olarak geliştirilen kurallar bazen eşitsizliklerin de üretilmesine yol 

açabilmektedir. Bu çerçevede toplumda kadın-erkek üzerinden oluşan/oluşturulan kalıp 

yargılar ataerkil kültürel kalıplar bir ötekileştirme yaratabilmektedir. Bu ve bunun gibi 

toplumsal değerlendirmeler ülkelerin politikalarına yansıyarak yerleşik ataerkiyi ve eril iktidarı 

meşrulaştırırken aynı zamanda direnme-çatışma noktalarını da oluşturur. Toplumsal cinsiyet, 

kadın-erkek eşitliğinin yurttaş ve birey olma yönü ile ilgilidir. Bu açıdan toplumsal cinsiyet 

toplumun kadına ve erkeğe yüklediği rolleri, normları ve beklentileri içerir. Dolayısıyla önemli 

ve adil olan, iktidarı tek bir cinsiyetin hakimiyetine bırakmak değil, her bir cinsiyetin toplumda 

eşit birer yurttaş ve özneler olarak varlıklarını sürdürmeleridir.  

Bu noktada gerek Türkiye gerekse Litvanya toplumlarının günümüzdeki mevcut 

durumuna gelinceye kadar geçirmiş oldukları tarihsel deneyimler hemen hemen benzer 

özellikler taşımaktadır. Söz konusu bu iki ülke, bağımsızlıklarını kazanmak için büyük 

mücadeleler vermiştir. Bu tarihsel ve toplumsal mücadeleler sonucunda toplumsal cinsiyet 

eşitliğine ilişkin politikaların uygulanmasında farklılıkların olacağı kaçınılmazdır. Çalışmanın 

konusunu oluşturan iki ülkenin toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından nerede konuşlandıklarını 

anlamak için tarihsel toplumsal ve siyasal geçmişlerine bakmak gerekir.  

AB üyesi olan Litvanya gerek nüfusu gerekse yüzölçümü bakımından Türkiye’den çok 

küçük bir ülkedir. Türkiye’nin AB’ye adaylık süreci devam etmekle birlikte AB’ye uyum 

yasalarını büyük ölçüde tamamlamış gözükmektedir. Kültür ve inancı birbirinden farklı olan 

bu iki ülkenin ortak noktası parlamenter rejimi benimsemiş olmalarıdır. Dolayısıyla çalışmada 

yapacağımız karşılaştırmalarda kültür, nüfus ve yüzölçümü belirleyici olacaktır. Temel 

varsayımımız farklı iki ülkenin toplumsal cinsiyet göstergelerinin farklı olacağı yönündedir. Bu 

farklılığın batı-doğu ayrımı, farklı kültürel yapılanma, eğitim ve ekonomik gelişmişlik düzeyi 

çerçevesinde toplandığı düşünülmektedir. 
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Bu çalışmada gerek Türkiye’nin gerekse Litvanya’nın toplumsal cinsiyet göstergelerine 

ilişkin uluslararası ve ulusal istatistikler kullanılarak karşılaştırma yapılmıştır34. Çalışmanın 

amacı, karşılaştırma sonucunda her iki ülkenin toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından 

durumlarını tespit etmek ve gelişmelerle bağlantılı nelerin yapılabileceğine ilişkin öneriler 

sunmaktır. Bu kapsamda toplumsal cinsiyet analizi olarak bilinen eğitim, istihdama ve iş 

yaşamına katılım, siyasi karar mekanizmalarına katılım ve sağlık hizmetlerinden yararlanma 

temaları çerçevesinde istatistiki veriler karşılaştırılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

Çalışmanın akış planı her iki ülkenin öncelikle tarihsel gelişmelerinden kısaca söz edilmiş ve 

toplumsal cinsiyet kavramı açıklanmıştır. Sonra söz konusu ülkelerin toplumsal cinsiyet analizi 

istatistiki göstergeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışma genel bir değerlendirme ile 

sonuçlandırılarak öneriler sunulmuştur. 

TARİHSEL ARKA PLAN  

Bu kısımda gerek Litvanya gerekse Türkiye’nin tarihsel süreç içerisinde yaşadıkları 

olayların kalkınmalarında etkili olduğu düşüncesiyle tarihi arka planından kısaca söz 

edilmektedir. 

Litvanya’nın Tarihi35 

Litvanya üç Baltık ülkesinden biridir ve bir Avrupa devletidir. Kuzeyinde Letonya, 

doğusunda Belarus, güneyinde Polonya, batısında Baltık denizi yer alır. Ülkenin yerleşik halkı 

olan Litvanlar, Baltık kıyısına M.Ö 3000 yıllarında gelip yerleşmiş ve uzun yıllar ekonomilerini 

ticarete dayalı olarak sürdürmüşlerdir. Ülkenin jeopolitik konumu önemlidir. Tarih içerisinde 

sürekli istilalara uğramış bir bölge olarak askeri ve savunma stratejisine yönelik politikalar 

izlemişlerdir. 

Yüzölçümü 65.200 km2 olan Litvanya topraklarında, geçmişteki buzulların etkisi yaygın 

olarak görülmekte ve ekolojik yapısına yansımaktadır. 3.750.000 olan Litvanya nüfusunun 

%80’ini Litvanlar, %9’unu Ruslar, %8’ini Polonyalılar, %2’sini Beyaz Ruslar oluşturmaktadır. 

Ülke dört ekonomik bölgeye ayrılmaktadır. Doğu Litvanya’da metal işleme, ahşap işleme, 

genel imalat ve hafif sanayiden meydana gelen bir sanayi sektörü vardır. Güney Litvanya’da 

metal işleme, imalat ve gıda işleme sanayiinden meydana gelen bir sanayisi vardır. Hayvan 

 
34 Ulusal ve uluslararası istatistik verilerine ulaşarak bana büyük katkı sağlayan H.Ü. Sosyoloji Bölümü Kadın ve 

Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarından Bilim Uzmanlığını alan Mine Öztekin’e çok teşekkür ederim. 
35 Bu konuda daha ayrıntılı tarihi bilgi için bu bildiri kitabı içinde yer alan Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ’ın “Tarihsel 

Açıdan Türkiye-Litvanya İlişkileri, 2019” ve Prof. Dr. Selçuk Duran’ın “Past-Cold War Relations Turkey 

Lithuania, 2019” başlıklı tebliğlere bakılabilir. (Türkiye-Litvanya İlişkileri Sempozyumu, 2019). 
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yetiştiriciliği ve şeker kamışına dayalı tarım yapılır. Ülkenin elektrik üretimini karşılayan 

hidroelektrik santralleri bu bölgededir. Kuzey Litvanya’nın tarım bölgesi olduğu söylenebilir. 

Batı Litvanya ekonomisi ise gemi yapımı ve tamiratı ile balık işlemeciliğine dayanır.  

Hayvancılık gelişmiş olup genelde mandıracılığa ve domuz besiciliğine dayanmaktadır. 

Başlıca tarım ürünleri keten, şekerkamışı, patates ve yem bitkileridir. Seramik, ahşap 

oymacılığı ve dokumacılık gibi el sanatları yaygın olarak sürdürülen geçim kaynaklarındandır. 

Aynı zamanda doğa harikası özelliğine sahip olmasından dolayı doğa turizmi önemli gelir 

kaynaklarından birini oluşturmaktadır. İlk ve orta öğretim zorunlu olup aynı zamanda 

ücretsizdir. Ülkede 12 yükseköğretim kurumu bulunmakta ve en eski üniversitesi 1579 yılında 

kurulan Vilnius Üniversitesi’dir. 

Litvanya’da nüfusun çoğunluğunda Katolik mezhebine dayalı bir dini anlayış hakimdir. 

Ortodokslar %4 civarında olup, İslam dinine inananlar ise %1 oranındadır. Uzun süre Sovyetler 

Birliğinin hakimiyeti altında olan Litvanya 1990 yılında Sovyetlerden ayrılarak bağımsız bir 

ülke konumuna gelmiştir. 2004 yılında AB’ye üye olan Litvanya, Avrupa Parlamentosunda 11 

sandalyeye sahiptir. Parlamenter Cumhuriyetle yönetilmektedir.  

Türkiye’nin Tarihi36 

Türkiye bir yönü ile doğuya bir yönü ile batıya açılan bir penceredir, bir geçit bölgesidir. 

Halen günümüzde doğu-batı arasındaki köprü işlevini korumaktadır. Doğusunda İran, 

Nahcivan, Ermenistan, Gürcistan; batısında Bulgaristan ve Yunanistan; güneyinde Suriye; 

güneydoğusunda Irak; kuzeyinde ise Karadeniz bulunmaktadır. Sınır komşuları olarak 

güneydoğu sınırlarının genişliği dikkate alındığında Ortadoğu ülkeleri ile birlikteliğinin daha 

fazla olduğu görülmektedir. Tüm sınır komşuları, Türkiye’nin önemli bir jeopolitik konuma 

sahip olduğuna işaret etmektedir. 

Nüfusu, TÜİK 2019 verilerine göre 82 milyon olup, yüz ölçümü 780.000km2’dir. 

Anadolu toprakları binlerce yıllık kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Selçuklu ve 

Osmanlı Devletlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında Mustafa Kemal 

Atatürk ve arkadaşlarının verdiği Kurtuluş Savaşıyla bağımsızlığına kavuşmuştur. Ipsos’un 

2016 yılı verilerine göre Türkiye’nin %82’si Müslüman, %0,4’ü Hristiyan ve diğer küçük grup 

 
36 Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz.; Gazi Mustafa Kemal Atatürk (2017) Gençler İçin Fotoğraflarla NUTUK. 

Ed. Ali Berktay, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları. 
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halindeki mezheplere sahiptir37. Türkiye 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’na, daha 

sonra Avrupa Topluluğu’na şimdilerde ise Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsünde 

katılmaktadır. Uzun bir aday olma süreci yaşamakta olan Türkiye’nin aksine Litvanya’nın 1990 

sonrasında bağımsız bir ülke olarak 2004 yılında AB üyeliği onaylanmıştır.  

Türkiye tarıma dayalı bir toplum olmakla birlikte kentleşme oranı %85 civarındadır. 

Tekstil ve otomotiv sanayide önde gelen ülkeler arasındadır. İlkokul eğitimi 4 yıl olarak zorunlu 

olup diğer üst okullarda öğretim görmek isteğe bağlıdır. Okuma yazama oranı yüksektir fakat 

diğer üst basamaklardaki eğitim düzeylerinde kadınların oranı erkeklerde göre daha düşüktür. 

Türkiye’de 1933 yılı üniversite reformu gereğince, Osmanlı döneminde açılan en eski 

üniversite olan İstanbul Darülfünun Mektebi, yeni dönemde üniversiteye dönüştürülmüştür. 

Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla 206 yüksek öğretim kurumu mevcuttur. YÖK 2016-2017 yılı 

verilerine göre Devlet ve Vakıf üniversitelerinde toplam 18 kadın rektör bulunmakla, 

akademide çalışan toplam kadın oranı %44,05’tir. Akademik kadro ve unvan dağılım 

oranlarının %48,1’ini kadın araştırma görevlileri, %31,8’ini kadın doçentler, %29,3 kadın 

profesörler oluşturmaktadır. Anlaşıldığı gibi akademide erkek akademisyenlerin çoğunluktadır. 

Türkiye’nin yönetim biçimi parlamenter cumhuriyet olup adalet ve hukuk sistemi 

demokratik rejime dayalıdır. Teknik olarak batı demokrasisinin var olduğu söylense de bu 

kültürün uygulamada kendini gösterdiği söylenemez.  

TOPLUMSAL CİNSİYET NEDİR? 

Son zamanlarda toplumsal cinsiyet kavramı üzerine yapılan tartışmalar konunun iyi 

anlaşılmadığına işaret etmektedir. Bu nedenle söz konusu bu çalışmada yeniden tekrarlamak ve 

ne anlama geldiğini açıkça belirtmekte yarar görülmektedir. İnsan yavrusu biyolojik ve 

psikolojik donanımlarla dünyaya gelmekte ve bu biyo-psikolojik süreç çevresel (sosyal, siyasal, 

kültürel, ekonomik vb.) faktörlerle birleşerek sosyalleşmekte ve sosyal ilişkiler içerisinde birey 

olarak adlandırılmaktadır. Doğuştan getirilen cinsiyet de biyo-psiko-sosyal süreçlerle inşa 

edilerek bireyin toplumda kadınlık ve erkeklik rollerini öğrenmesini ve uyum yapmasını getirir. 

Dolayısıyla atanmış cinsiyet ile inşa edilen cinsiyet arasında bir fark oluşur. İnşa edilen cinsiyet 

toplumsal cinsiyettir (ki Connell “2017” doğuştan getirilen cinsiyetin de bir inşa olduğunu ileri 

sürmektedir. Biz bu konuyu burada derinleştirmeyeceğiz). Bu bağlamda toplumsal cinsiyet, 

 
37 https://www.google.com.tr/.wikipedia.org%2Fwiki%2FT%25C3%25BCrkiye%2527de_din&usg= 
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bireyin toplum içinde cinsiyet rollerine uygun olarak kadınlığı ve erkekliği öğrenmesi sürecidir. 

Birey, sosyalleşeme süreciyle toplumun yapma, duyma, düşünme biçimlerini içselleştirerek 

mevcut kültürel kalıplar çerçevesinde kadınlık ve erkeklik davranış örüntülerini öğrenerek 

toplumsal ilişkilerinde açığa çıkarmaya başlar ve toplumun beklentilerine uymaya çalışır. Bu 

açıklamalar statik bir kadınlık ve erkeklik inşasının dışındaki farklılıkları göz ardı eder ve 

kadınlar ve erkekler arasında bir eşitsizliğe neden olur. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği 

herkesin erkek cinsiyetine sahip olması anlamına gelmez. Bu cinsiyet farklılıklarının kadınlık 

ve erkeklik rollerini oynamaları çerçevesinde bir eşitsizlik yaratır. Kadının sürekli ev-içi işlerle 

anılıyor olması, erkeğin ise kamusal alanda bulunması insan haklarına, yurttaş haklarına ve 

birey olma anlayışına ters düşmektedir. Birey olma bağımsızlığı, hak ve sorumluluğu 

getirmekte bunun kadınlık ve erkeklik görevleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla ister 

kadın isterse erkek olsun her birey kendi işini kendisinin yapabilmesi ve bağımsız davranabilme 

kapasitesine sahip olması nedeniyle bir insan olma özelliğini taşır ve davranışçı ekolün 

vurguladığı üzere; kadın-erkek ayırt etmeden, ev içinde bir işin, kimin durumu ve zamanı uygun 

ise onun yapması anlamında bir eşitlikten söz edilir. Yemek yapmayı, evi-odayı temizlemeyi 

bireyin kendi sorumluluğu olduğunu öğreten ve hayata geçirenler bir başkasına bağımlı olarak 

yaşamaktan kaçınmış olur ve birbirlerinden beklenti düzeyi giderek azalır. İnsan ilişkileri 

eşitlikçi bir yapıya evirilmiş olur. Elbette ki doğum kadının bir fonksiyonudur ama bu, bebek 

bakımını yalnızca kadının üstleneceği anlamına gelmez. Ev içi işlerin ailede kadın-erkek-çocuk 

ayırt etmeksizin birlikte yapılması ilişkilerin sağlıklı sürdürülmesine ve eşitsizliğin en alt 

düzeye indirilmesine yol açar. Böylelikle bu tür davranışlar toplumsal cinsiyet eşitliğine dair 

zihinsel dönüşümlerin gerçekleşebilmesine zemin hazırlar. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet 

analizi bir toplumdaki kadınlık ve erkeklik rollerine ilişkin anlayışın tezahürlerini ortaya 

çıkararak eşitsizliğin hangi alanlarda neden böyle olduğunu anlamamızı kolaylaştırır. 

LİTVANYA VE TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL CİNSİYET  

VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

Bu bölümde Türkiye ve Litvanya’da toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin mevcut olduğu 

alanlar üzerinden grafikler aracılığıyla analizi yapılmaktadır. Bu analizde iki ülke arasındaki 

farklılıklarda ülkelerin nüfus durumu, yönetim sistemi, kapsadığı toprak alanı ve coğrafi 

konumu, eğitim ve ekonomik düzeyi vb. gibi değişkenlere dikkat edilmiştir. 

1. EĞİTİM 

Bu bölümde toplumsal cinsiyetin önemli değişkenlerinden biri olan eğitimdeki 

durumuna ilişkin verilerden söz edilmektedir. Toplumsal cinsiyet analizini öncelikle ülkelerin 
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eğitim alanındaki gelişmelerinden başlatılması daha uygun görülmüştür. Bu kısımda okuma-

yazma oranı, örgün eğitime katılım, ilk, orta ve yüksek öğretime kayıt, üniversite ve yüksek 

öğretimdeki durum, doktora ve internet kullanımına ilişkin konular yer almaktadır. 

1.1. Okuma Yazma Oranı 

World Economic Forum Global Gender (GAP) 2018 verilerine göre gerek Türkiye’de 

gerekse Litvanya’da oyuma-yazma oranları benzerlik göstermekle birlikte ülkelerin nüfusları 

birbirinden çok farklıdır. Örneğin; Türkiye’de okuma-yazma oranı kadınlarda %93,6, 

erkeklerde ise %98,8 civarındadır. Litvanya’da bu oranlar hem kadınlarda hem de erkeklerde 

%99,8 olmuştur. Her iki ülkenin nüfuslarının farklılığına rağmen ilkokul çağındaki nüfusun 

yaklaşık hepsinin okuma-yazması bulunmaktadır.  

Ancak Türkiye’de bu oran kadınlar açısından görece daha düşük olmakla birlikte, 82 

milyon nüfusa sahip Türkiye için önemli bir gelişme olarak nitelenebilir. Artık dijital bir çağı 

yaşadığımız günümüzde okuma-yazma oranının tüm ülke nüfusuna yayılması sevindiricidir.  

1.2. İlköğretime Kayıt 

İlköğretime kayıtlı olan öğrencilerin oranı Türkiye’de kadınlarda %93,9, erkeklerde 

%94,7 olarak tespit edilmiştir. Bu oranlar Litvanya’da kadınlarda %98, erkeklerde ise %98,5 

olarak verilmiştir. İlköğretime kayıtlı öğrenciler olarak gerek Türkiye’de gerekse Litvanya’da 

erkekler çok az bir farkla önde bulunmaktadır. Her iki ülkedeki bu oranların eşitsizlik yarattığı 

söylenemez.  

Her iki ülke açısından önemli bir özellik Türkiye’de ilköğretimin, Litvanya’da ise ilk ve 

ortaokul düzeyinin zorunlu olması ve Litvanya’da bu eğitimin ücretsiz olmasıdır. Bu noktada 

Türkiye’de yalnızca ilk öğretimin zorunlu olmasının kız çocuklarının ortaokula gitmesini 

engelleme riskini taşıdığının altını çizmek gerekir. Çünkü bu durumun kızlar açısından erken 

evliliklerin olmasına zemin hazırladığı düşünülmektedir. Oysa Türkiye’de ortaokul düzeyinin 

zorunlu olması halinde kızların lise ve yüksekokulda öğrenim görmeleri şansını artıracağı 

tahmin edilmektedir. Kritik nokta ilköğretimden sonra özellikle kırsalda kız çocuklarının 

okuldan çekilmesi ya annesine yardım etmesi ya da evliliğe hazırlanması bakımından eğitim 

hakkından mahrum bırakılmasına neden olmaktadır.  

1.3. Ortaöğretime Kayıt Öğrenci Oranı 

World Economic Forum Global Gender Gap 2018 verilerine göre, ortaöğretime kayıtlı 

öğrenci oranı Türkiye’de kadınlarda %85, erkeklerde %86’dır. Litvanya’da bu oran kadınlarda 
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%97,4, erkeklerde %97,6 düzeyindedir. Bu oranlara bakıldığında Türkiye’de ortaöğretimdeki 

kadın-erkek oranları arasında belirgin bir farklılık bulunmamakla birlikte bu durum hep 

erkeklerin lehine olmaktayken Litvanya’da kadınların lehine gözükmektedir. Dolayısıyla 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin ortaokul öğrencileri düzeyinde yakalandığını ve var olan çok 

küçük bir aranın kapanmasının her an için söz konusu olacağı söylenebilir. 

1.4. Yükseköğretime Kayıtlı Öğrenciler 

World Economic Forum Global Gender Gap 2018 verileri çerçevesinde yüksek 

öğretime kayıtlı bulunan öğrenci oranı Türkiye’de kadınlarda %96,5, erkeklerde %94.7 iken, 

Litvanya’da kadınların oranı %82,5 ve erkeklerin oranı %60,1’dir. Toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği gerek Litvanya’da gerekse Türkiye’de (ki çok az bir fark var) erkeklerin aleyhine 

işleyen bir durum yaratmaktadır.  

1.6. Üniversite Öğrencilerinin Durumu 

İki ülkenin üniversite öğrencilerinin durumuna, yüksek lisans ve doktora 

programlarındaki oranlarına bakılmıştır. 2017-2018 akademik yılı Litvanya İstatistik 

Departmanı ve Türkiye Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi verilerine göre, Litvanya’da 

üniversite öğrencilerinin %57,39’u kadın, %42,6’sı erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 

Türkiye’de ise %46,47 kadın, %53,53 ise erkek öğrenci bulunmaktadır. Bu oranlara göre 

Litvanya’da üniversitedeki kadın öğrenci oranı Türkiye’de ise erkek öğrenci oranı yüksektir. 

Türkiye’de kadın öğrenciler kadın nüfusunun yarıya yakınını oluştururken Litvanya’da 

kadınlarda bu oran yarıdan fazlasına tekabül etmektedir. Bu konuda Türkiye açısından eşitsizlik 

kadınların aleyhine işlerken Litvanya’da bu durum kadınların lehine gözükmektedir. 

Türkiye’nin nüfusunun fazla olması kadın ve erkek öğrencilerin oranının yüksekliğine işaret 

ederken Litvanya’nın Türkiye’ye göre çok daha az nüfusa sahip olması toplumsal cinsiyet 

eşitliğine ilişkin oranların farklılaşmasına yol açmaktadır.  

1.7. Yükseköğretimi Tamamlamış 25-54 Yaş Aralığındaki Bireyler  

Litvanya’da yüksek öğrenimini tamamlamış 25-54 yaş aralığındaki kadınların oranı 

%25,1 iken ereklerde bu oran %16,2’dir. Aynı duruma Türkiye açısından bakıldığında, 

kadınlarda %10,6, erkeklerde %13,7 civarındadır. Yükseköğrenim görmüş kadın sayısı 

Türkiye’ye göre Litvanya’da daha fazladır. Türkiye’deki yükseköğrenim görmüş erkek 

sayısının ise Litvanya’ya göre daha fazla olduğu görülmektedir. 
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1.8. Yükseköğretimi Tamamlamış 65 Yaş Üstü Bireyler 

Yükseköğretimini tamamlamış 65 yaş üzeri bireyler açısından Litvanya’da kadınların 

%16,7, erkeklerin ise %15,5 olduğu görülmektedir. Bu oranlar Türkiye açısından bakıldığında 

kadınlarda %2,8, erkeklerde ise %9,2’dir. Litvanya, 65 yaş üzeri yaş kategorisinde Türkiye’ye 

göre hem kadınlarda hem de erkeklerde daha yüksektir. Dolayısıyla Türkiye’nin nüfusu 

Litvanya’ya göre çok fazla olmakla birlikte 65 yaş üzeri nüfusun yüksek öğrenim düzeyi çok 

düşük olmasının yanı sıra bu oran kadınlarda daha da düşük seyretmektedir. Litvanya’da bu 

oranın kadınlarda ve erkeklerde yüksek olmasının nedenini ilk ve ortaöğretimin zorunlu 

olmasına, ekonomik açıdan ülkenin sanayisinin gelişmemiş olmasına ve Batıda gelişmiş 

Avrupa ülkeleri ile birlikte olmasına ayrıca yönetiminim adil ve demokratik olmasına 

bağlayabiliriz. 

1.9. Doktora Mezunları 

Eğitim-öğretimin üst aşaması olarak kabul edilen doktora programları daha üst yaşlarda 

alındığı için kişisel tercihe bağlıdır. Aynı zamanda zor bir süreci oluşturmakta ve araştırma-

inceleme yapabilmek için geniş bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla daha az 

sorumlulukları olan ve daha çok zamanı bulunan kişilerin tercihi olarak düşünülmektedir. Bu 

açıdan World Economic Forum Global Gender Gap 2018 verileri çerçevesinde, Türkiye ile 

Litvanya arasındaki doktora mezunlarına toplumsal cinsiyet açısından bakıldığında, Türkiye’de 

doktora mezunu kadınların oranı %0,3 iken erkeklerin oranı %0,4’tür. Litvanya’da bu oran 

kadınlarda %0,5, erkeklerde ise %0,8 olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem Türkiye’de hem de 

Litvanya’da doktora mezunu erkeklerin oranı yüksektir. Zaten cinsiyet açısından düşük olan bu 

oranlar, kadınların üst eğitim almalarındaki kısıtlılığı göstermekte ve toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğini ön plana çıkarmaktadır. Litvanya’nın nüfusu Türkiye’ye göre daha az olmakla 

birlikte doktora yapanların oranı Türkiye’den daha fazladır. Bu sonuç Litvanya’da küresel 

gelişmeler dikkate alındığında ve işsizlik meselesi gündeme geldiğinde bireylerin kültürel 

sermayelerini yükselterek daha iyi iş olanaklarına ulaşmayı sağladığına yönelik bir kanıt olarak 

yorumlanabileceğini göstermektedir.  

1.10. İnternet Kullanımı 

İki ülkede internet kullanan bireylerin toplumsal cinsiyet açısından durumları şöyledir: 

World Economic Forum Global Gender Gap 2018 verilerine göre İnternet kullanan nüfus 

açısından Litvanya’daki oranların yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de kadınların 

internet kullanım oranları %44, erkeklerin oranı ise %63,5’tir. Litvanya’da ise kadınların 
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%71,6’sı, erkeklerin ise %71,1’i internet kullanmaktadır. Litvanya’da kadınların ve erkeklerin 

oranı birbirine çok yakınken Türkiye’de internet kullanan kadınlarla erkekler arasında yaklaşık 

%20’lik bir fark bulunmaktadır. 

2. EKONOMİ 

Toplumsal cinsiyet analizlerinde kullanılan diğer bir değişken de ekonomidir. İşgücüne 

katılım, istihdam oranı, meslek seçimi (hizmet, sanayi, tarım, inşaat, dijital sektörleri), işsizlik, 

partime çalışma durumu, istihdam ve eğitim hayatında olmayan gençler, bezginler, iş arayan 

gezginler ve işveren oranları ise şöyle verilmiştir. 

2.1. İşgücüne Katılım 

World Economic Forum Global Gender Gap 2018 verileri çerçevesinde Türkiye ve 

Litvanya’daki işgücüne katılım oranlarına bakıldığında; Türkiye’de bu oranın kadınlarda 

%36,1, erkeklerde %77,4 olduğu görülmektedir. Litvanya’da ise kadınlarda %74,2, erkeklerde 

ise %77,2 olarak tespit edilmiştir. Özellikle Türkiye bazında kadınların işgücüne katılım oranı 

erkeklere göre çok düşük düzeydedir. Litvanya’da ise kadın-erkek açısından sonuçlar oldukça 

yakındır. 

2.2. İstihdam Oranları  

2018 yılı Litvanya İstatistik Departmanı ve “TÜİK 2018 İşgücü İstatistikleri verileri 

çerçevecinde her iki ülkenin istihdam oranlarına bakıldığında, Türkiye’de kadınların %29,3, 

erkeklin ise %65,8 olduğu Litvanya’da kadınların %53,8, erkeklerin ise %62,8 olduğu 

görülmektedir. Bu oranları söz konusu iki ülkeye göre karşılaştırdığımızda erkeklerin oranının 

kadınlara göre yüksek olduğu, kadınlar bakımından ise Türkiye’nin oranının çok düşük olduğu 

izlenmektedir. Bu oranlara göre toplumsal cinsiyet eşitsizliği Türkiye’de kadınların aleyhine 

işlemektedir. 

2.3. Hizmet Sektöründe İstihdam 

Meslek seçimi bakımından hizmet sektöründe kadın ağırlıklı bir katılımın olduğu 

söylenebilir. Çünkü hizmet sektöründe yapılan işlerin kadın işleri olduğu daha çok ev içi 

hizmetlerin uzantısı sayılan işler olduğu düşünülür. Bu açıdan 2017 yılı Litvanya İstatistik 

Departmanı ve TÜİK Kasım 2017 Temel İşgücü Göstergeleri verilerine bakıldığında, 

Türkiye’de hizmet sektöründe kadın oranının %54,9, erkeklerin oranının ise %35,9 olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu oranlar Litvanya’da kadınlarda %57,6, erkeklerde ise %53,3’tür. 

Litvanya’da işsizlik kendi nüfuslarına göre yüksek olduğu için hizmet sektöründe kadın-erkek 
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fark etmeksizin çalışmaktadırlar, bu nedenle oranlar birbirine yakındır. Türkiye’de de işsizlik 

çok yüksek olmakla birlikte hizmet sektöründe kadınlar ağırlıktadır. Bu durum kültürel 

anlamda ataerkinin daha çok etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

2.4. Sanayi Sektöründe İstihdam 

Bu alandaki istihdam oranları ülkelerin sahip oldukları nüfusla ilgili olarak çarpıcı bir 

biçimde karşımıza çıkmaktadır. 2017 yılı Litvanya İstatistik Departmanı ve TÜİK Kasım 2017 

Temel İşgücü Göstergeleri verilerine göre, Türkiye’de sanayi sektöründe bulunan nüfusun 

%9,8’i kadın, %14.34’ü erkektir. Litvanya’da bu oranların kadınlarda %14,7, erkeklerde ise 

%21,2 olduğu görülmektedir. Her iki ülkenin de sanayileşmesi düşük olmakla birlikte var olan 

iş olanakları bu oranların yüksek olmasını getirmektedir. Ancak buna rağmen sanayi sektöründe 

her iki ülkede erkeklerin oranı kadınlara göre çok yüksektir. 

2.5. Tarım Sektöründe İstihdam 

Türkiye’nin önemli bir özelliği her ne kadar kentleşme oranı %85’lere ulaşsa bile tarımla 

uğraşanların oranının yüksek olmasıdır. 2017 yılı Litvanya İstatistik Departmanı ve TÜİK Kasım 

2017 Temel İşgücü Göstergeleri verilerine göre, tarım sektörü Litvanya’da çok düşük olmakla 

birlikte nüfusun %3,76’sı kadın, %6,7’si erkektir. Bu oranlar Litvanya’nın bir tarım ülkesi 

olmadığını göstermektedir. Türkiye’de ise nüfusun %26,8’i kadın, %14,9’u ise erkektir. Türkiye 

tarım ülkesi olma özelliğini taşımasının nedeni kentsel alanlarda da tarımın yapılmasıdır. 

2.6. İnşaat Sektöründe İstihdam 

İnşaat sektörü erkek egemen bir sektör olduğu için her iki ülkede de kadınların oranı 

çok düşüktür. İnşaat sektörü Litvanya’ya göre Türkiye’de daha fazla istihdama sahiptir. 

Türkiye’nin gerek nüfusu gerekse jeopolitik konumu (göç alan bir ülke olması bakımından) 

erkek nüfusunu istihdam etme imkanına sahiptir. 2017 yılı Litvanya İstatistik Departmanı ve 

TÜİK Kasım 2017 Temel İşgücü Göstergeleri verilerine göre Türkiye’de inşaat sektöründe 

istihdam edilen erkek oranı %10,6 iken Litvanya’da erkek istihdamı %8,88’dir. Türkiye’de 

kadınların inşaat sektöründe istihdam oranı %0,9 iken bu oran Litvanya’da %1.02 civarındadır. 

Bu sektöre katılım her iki ülkede de kadınlar açısından çok düşük olup fiziki güç gerektiren bir 

alan olması bakımından erkeklerin yoğunlukta olduğu bir sektör konumundadır. 

2.7. Dijital Sektörde İstihdam 

Dijital teknolojilerin hâkim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu yüzden dijital sektör 

günümüzde önemli bir sektör haline gelmiştir. Teknoloji üreten ülkeler bakımından bu konuda 
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Litvanya’nın Türkiye’den önde olduğu söylenebilir. Bu sektörde European Commission 

Women in Digital Scoreboard ve BTK Türkiye 2017 yılı verilerine göre, Türkiye’de kadın 

istihdamı %27 iken Litvanya’da bu oran %32,2 civarındadır. Dijital sektörde Litvanya’da kadın 

istihdamının daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Bu konuda Türkiye’nin yalnızca Litvanya 

ölçeğinde değil diğer Batılı ülkeler nezdinde de dijital sektöre ağırlık vermesi ve kadın oranını 

arttırması gerekmektedir. Aksi taktirde kadınlar bu sektöre giremez ise gelecekte bu iş alanını 

erkekler işgal edecek ve kadınlar bu bilgi ve eğitimi alamadıkları için geri planda kalacaklardır.  

Böylelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleşmesi kaçınılmaz olacaktır. 

2.8. İşsizlik Oranı  

İşsizlik oranı Türkiye’de kadınlarda, Litvanya’da ise erkeklerde yüksektir. World 

Economic Forum Global Gender Gap 2018 verilerine göre, Türkiye’de işsiz kadınların oranı 

%13,6 iken bu oran Litvanya’da %6,1’dir. Erkekler bakımından Türkiye’de bu oran %9,6 iken 

Litvanya’da %9,1 olmuştur. Dolayısıyla Türkiye’de kadınların, Litvanya’da ise erkeklerin 

işsizlik oranı fazladır. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri Türkiye’de kadınların Litvanya’da ise 

erkeklerin aleyhine işlemektedir. 

2.9. İşverenlerin Oranı 

İşverenlerin iki ülke bazında toplumsal cinsiyet oranları şöyledir: World Economic 

Forum Global Gender Gap 2018 verilerine göre, Türkiye’de işveren konumunda bulunan 

kadınların oranı %1,3 iken erkeklerin oranı %4,6’dır. Litvanya’da kadın işverenlerin oranı %1,4 

iken erkeklerin oranı ise %0,7’dir. Her iki ülkede işveren kadınların oranı düşük bulunmuştur. 

Ancak Türkiye’de erkek işveren oranının Litvanya’ya göre yüksek olduğu görülmektedir. 

Toplumsal cinsiyet açısından Litvanya’da kadınların önde olması erkekler göre bir eşitsizlik 

oluştururken, bu durum aynı zamanda kadınların kazanımları olarak görülebilir. 

2.10. AR-GE Personelleri 

World Economic Forum Global Gender Gap 2018 verilerinde AR-GE personelleri 

açısından Türkiye’de %69,8 oranıyla erkeklerin, Litvanya’da ise %54 oranıyla kadınların önde 

olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de kadınların oranı %30,7’dir. Litvanya’da erkeklerin oranı 

ise %46’dır. Bu oranlar kadınların AR-GE faaliyetlerinde çalışmasının Türkiye açısından 

gerilerde olduğuna işaret etmekte ve toplumsal cinsiyet açısından eşitsiz bir durumun var 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konuda kız çocuklarının erken yaşlarda bilim ve teknoloji ile 

tanıştırılmasını ve toplumdaki kalıp yargıların eğitimle kırılarak kadınlar açısından 
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yaygınlaştırılmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle kız çocuklarının bilim, teknoloji, makine ve 

matematik alanlarında eğitim görebilmesi için bu olanakların devlet tarafından sağlanması 

gerekmektedir. 

3. SİYASETTE TOPLUMSAL CİNSİYET GÖRÜNÜMLERİ 

Bu başlık altında dört hususa değinilmektedir. Meclis kabine üyeleri, parlamentodaki 

kadın milletvekili sayısı, bakanlık pozisyonundaki kadınlar ve yerel yönetimlere katılım 

başlıkları çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

3.1.Meclis Kabine Üyeleri  

2017 yılı Office of The Equal Opportunities Ombudsperson ve Türkiye Başbakanlık 

verilerine göre meclisteki kabine üyesi olan kadınların oranı Türkiye’de %7,4 iken, Litvanya’da 

bu oranın %21,4 olduğu tespit edilmiştir. Kabine üyesi kadınların oranı karşılaştırıldığında söz 

konusu her iki ülkede kadın oranının düşük erkek oranın ise yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

Siyasetin cinsiyetinin de erkek olduğu yine ataerkil değerler çerçevesinde yorumlanabilir. Bir 

başka açıdan da kadınların ev-içi yüklerinin ağırlığı onların siyaset gibi yoğun çaba gerektiren 

görevleri üstlenmelerini engellemekte olduğu söylenebilir. 

3.2. Parlamentodaki Kadın Milletvekili Sayısı 

World Economic Forum Global Gender Gap 2018 verilerine göre, Türkiye’de 

parlamentodaki kadın oranı %17,5, erkek oranı ise %82,8’dir. Bu oranlar Litvanya’da 

kadınların %70, erkeklerin ise %61,9’nun milletvekili olduğunu göstermektedir. Litvanya’da 

kadın parlamenter oranının hem Türkiye’deki kadınlardan hem de kendi ülkesindeki 

erkeklerden daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda kadın bakış açısına sahip bir 

parlamentonun var olduğu söylenebilir. Litvanya’da kadınların hem okuma-yazma ve eğitim 

düzeylerinin yüksekliği hem de kadınların bu alana girişlerini kolaylaştıran pozitif ayrımcılık 

uygulamaları kadınların parlamentoda bulunmasını olanaklı kılmaktadır. 

3.3. Bakanlık Pozisyonundaki Kadınlar 

World Economic Forum Global Gender Gap 2018 verilerine göre Türkiye’de bakan 

kadınların oranı Litvanya’ya göre çok düşüktür. Türkiye’de %3,8 düzeyinde kadın bakan 

bulunurken Litvanya’da bu oran %21,4’tür. Litvanya’da kadın bakan oranı yüksek gibi 

görülmekle birlikte parlamentosunda %70’lik oranda kadın bulunan bir ülkede bu oranın düşük 

olduğundan söz edilebilir. Bu oranlar, kadınların yönetici katında bulunmalarının önünde 
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engellerin olduğunu ortaya koymaktadır. Cam tavan sendromu burada da kendini 

göstermektedir. 

3.4. Yerel Yönetimlere Katılım 

2017 yılı Office of The Equal Opportunities Ombudsperson ve KADER 2018  verilerine göre 

yerel yönetim bakımından kadın belediye başkanlarının oranı Türkiye’de %2,7 iken 

Litvanya’da %8,3 oranındadır. Yöneticilik söz konusu olduğunda kadınların yöneticiliğe 

seçilmesi veya atanması cam tavan uygulamasının varlığını ortaya koymaktadır. 

4. SAĞLIKTA TOPLUMSAL CİNSİYET GÖRÜNÜMLERİ 

Sağlıktaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği verilerini sağlıklı yaşam beklentisi, doğum izni 

(gün olarak), doğum izni sırasında ödenen ücretler ve beş yaş altı çocuklarda ölüm oranı 

başlıkları ile değerlendireceğiz.  

4.1. Sağlıklı Yaşam Beklentisi 

World Economic Forum Global Gender Gap 2018 verilerine bakıldığında Türkiye’de 

sağlıklı yaşam beklentisinin oranı kadınlarda %67,5 iken erkeklerde %64,4 civarındadır. 

Litvanya’da ise kadınlarda %70, erkeklerde %61,9 olarak tespit edilmiştir. Her iki ülkede de 

kadınların yaşam beklentileri daha yüksektir. Bu durumu medikal açıdan yorumlarsak eğer, 

kadınların günlük yaşamlarında gerek ev-içi gerekse işteki tempolarının yüksek olması 

nedeniyle beden fonksiyonlarının dinamik kalmasına dolayısıyla görece daha uzun süre 

yaşamalarına neden olmaktadır. Ancak yaşam süresinin uzaması yaşam kalitesinin yüksek 

olduğu anlamına gelmemektedir. Fiziki ve biyolojik anlamda fonksiyon kayıplarının erkeklerde 

daha çok olduğunu söylemek mümkündür. 

4.2. Doğum İzni (Gün) 

World Economic Forum Global Gender Gap 2018 verilerine göre, Türkiye’de kadınların 

doğum izinlerinin 112 gün olduğu, Litvanya’da ise kadınların 126 gün doğum izinlerinin 

bulunduğu görülmektedir. Litvanya’da kadınların Türkiye’ye göre 14 gün daha fazla doğum 

izni kullandıkları söylenebilir. Bunun nedeni yasal uygulamaların kısmi olarak farklılığından 

kaynaklanabilir. 

4.3.Doğum İzni Sırasında Ödenen Ücretler 

World Economic Forum Global Gender Gap 2018 verileri, doğum izni sırasında 

kadınlara ödenen ücretlerin Türkiye’de %67, Litvanya’da %100 olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Bu farklılık Litvanya’nın iş yasalarına ve insan hakları uygulamalarına ağırlık verdiğinin 

göstergesi olarak yorumlanabilir. 

4.4. Beş Yaş Altı Çocuklarda Ölüm Oranı 

World Economic Forum Global Gender Gap 2018 verileri, Türkiye’de beş yaş altı 

çocuklarda ölüm oranın kız çocuklarında %8,5, erkek çocuklarda ise %10,5 olduğunu 

göstermektedir. Bu oranlar Litvanya’da hemen hemen yok gibidir. Litvanya’da beş yaş altı kız 

çocuklarının ölüm oranı %0,1 ve erkek çocuklarının oranı %0,1 düzeyindedir. Bu oranlar 

Türkiye’ye göre çok düşüktür. Bu durum Litvanya’da devletin uyguladığı sağlık politikalarının 

başarısını ortaya koymaktadır. Gelişmişliğin ölçütlerinden biri olan beş yaş altı çocuk 

ölümlerinin hemen hemen olmaması Litvanya’da gelişmişliğin göstergesi olarak 

yorumlanabilir.   

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada Türkiye ve Litvanya toplumsal cinsiyet verileri bakımında 

karşılaştırılmıştır. Çalışmanın temel problemleri, söz konusu her iki ülkede toplumsal cinsiyet 

verilerinin hangi alanlarda farklılaştıkları ve hangi alanlarda benzerlik gösterdikleridir. Amaç; 

bu benzeşme ve farklılıkların tespit edilmesi ve iyi örnekler üzerinden sosyal politika 

geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Bu kapsamda World Economic Forum Global Gender Gap 2017, World Economic 

Forum Global Gender Gap 2018, 2018 Litvanya İstatistik Departmanı, 2017 Office of The 

Equal Opportunities Ombudsperson; TÜİK 2017 ve 2018 verileri ile KADER 2018 

istatistikleri, 2017 Kadın İstatistikleri gibi önemli kuruluşların verileri kullanılarak herhangi bir 

açıklığa meydan vermemek için Türkiye ve Litvanya’yı aynı yıllara tekabül eden veriler 

çerçevesinde karşılaştırma imkanına ulaşılmıştır. Böylelikle literatüre dayalı istatistiksel bir 

çalışma yapılmıştır.  

Söz konusu veriler ışığında yapılan karşılaştırmalarda gerek Türkiye’nin gerekse 

Litvanya’nın tarihsel bazı benzerliklerinin olduğu tespit edilmiştir. Jeopolitik konum açısından 

örtüşen noktaların varlığı gözlemlenmiştir. Her iki ülkenin yakın tarihleri göz önüne alındığında 

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında Litvanya ise Sovyetler Birliğinden ayrılması 

sonucunda 1990 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Türkiye NATO ve Birleşmiş Milletler 

Topluluğu’na üye olup, kalkınma hamlesini batının çağdaş medeniyet düzeyine ulaştırmak 

amacını taşımıştır. Bir Avrupa ülkesi olarak Litvanya ise komşuları olan Polonya, Almanya ve 
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Rusya’nın çıkar çatışmalarına hedef olmuş ve 1990 yılı bağımsızlığından sonra 2004 yılında 

Avrupa Birliği’ne üye olmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci 1963 yılından bu 

yana devam etmektedir. Dolayısıyla hem Türkiye hem de Litvanya’nın mazlum ülkeler 

sınıfında yer aldığını ve bu bakımdan birbirine benzediklerini söyleyebiliriz. Litvanya, tarım ve 

özellikle sanayisi gelişmemiş olmakla birlikte endüstriyel bitkiler, turizm ve el sanatları 

açısından ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Türkiye ise halen bir tarım toplumu olmakla 

birlikte sanayi alanında Litvanya’ya göre daha ilerde olmakla birlikte turizm ve el sanatları 

aracılığıyla ekonomisini güçlendirmeye çalışmaktadır. Her iki ülkenin gelişmişlik düzeyleri 

benzerlik gösterse de Litvanya’da ilk ve ortaöğretimin zorunlu ve ücretsiz olması, demografik 

yapısı bağlamında 3,7 milyon nüfusa sahip olması, yüz ölçümünün 65.200 km2 olması 

bakımından daha avantajlı olduğu söylenebilir. Türkiye’nin ise zorunlu eğitimin 4 yıl olduğu, 

nüfusunun 82 milyon olduğu ve yüz ölçümünün yaklaşık 780.000 km2 olarak büyük bir hacmi 

kapsaması bakımından avantaj ve dezavantajlara sahipliğinden söz edilebilir. Litvanya bir 

Avrupa ülkesi olmasının avantajlarını taşımakla birlikte işsizlik ve ülkenin ekonomisi tıpkı 

Türkiye’de olduğu gibi küresel gelişmelerden etkilenmiştir. 

Kültür ve dini inancı birbirinden farklı olan bu iki ülkenin bir başka ortak noktası ise 

parlamenter demokrasi/parlamenter cumhuriyet ile yönetiliyor olmasıdır. Litvanya’nın 

jeopolitik konumunun işlevsel açıdan farklı ama dikkat çekici bir öneme sahip olması 

bakımından Türkiye ile benzerlik taşıdığı söylenebilir. Litvanya parlamentosunda %70 

oranında kadının bulunması, kadın bakışının parlamentoya yansımasına neden olmakla birlikte 

meclis komisyonlarında çalışan ve bakan düzeyinde kadın oranları düşüktür diyebiliriz. 

Türkiye’de ise parlamentoda kadın oranının %14,7 düzeyinde olması, meclis komisyonlarında 

çalışan ve bakan olan kadın oranı Litvanya’ya göre düşük düzeyde seyretmesi erkek egemen 

bir siyasetin yapılmasına yol açmaktadır. Litvanya’nın ilk, orta, lise ve üniversite eğitim 

düzeyinin hem kadınlarda hem de erkeklerde yüksek olması gelişmişlik göstergesini 

oluştururken, Türkiye’de okuma-yazama oranı hem kadınlarda hem de erkeklerde yüksektir 

fakat orta, lise ve üniversite mezunu olanların oranı Litvanya’ya göre düşüktür. İşsizlik her iki 

ülkenin de en büyük sorunudur. Bu açıdan her iki ülke, göç veren ülkeler kategorisinde yer 

almaktadırlar.  

Sonuç olarak Türkiye’ye göre Litvanya’nın eğitim, sanayi ve dijital sektörlerde 

kadınların önde olması gelişmiş bir eğitim sistemine nüfusun azlığına yüzölçümünün 

küçüklüğüne, adalet sisteminin ve demokratik rejimin gelişmişliğine bağlanabilir. Türkiye’nin 

ise yüzölçümünün, nüfusunun fazla olması dezavantaj gibi görünse de avantaja çevrilebilir. 
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Ancak yapılması gereken  adalet sisteminin işletilmesi, işe girişlerde liyakat esasına göre 

davranılması ve kısaca demokratik bir yönetimin hayata geçirilmesi şartıyla. Öte yandan 

Türkiye’de eğitimin nitelikli hale getirilmesi, dinin siyasete alet edilmemesi ve bir baskı aracı 

olarak kullanılmasından uzaklaşılması, bireysel sorumluluk, demokratik ve insan haklarına 

saygılı bir toplumun oluşturulması için hukukun üstünlüğüne dayalı bir parlamenter rejimin 

mekanizmaların harekete geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle Türkiye’nin CEDAW, 

1995+5Pekin Deklarasyonuna ve İstanbul Sözleşmesi gibi imza attığı uluslararası 

sözleşmelerin uygulamasını gerçekleştirecek bir siyasi otoritenin toplumsa cinsiyet eşitliği 

konusunda kadınların ayrımcılığa uğramaması için  çalışmalara ağırlık vermesi gerekmektedir.  

----------------------------------------------- 
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AHISKA TÜRKÜ ANELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI ÜZERİNE 

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Prof.Dr.Figen GÜRSOY - Prof.Dr.Neriman ARAL   

Dr. Öğr.Üyesi Fatih AYDOĞDU – Dr. Öğr.Üyesi Burçin AYSU   

(Türkiye)    

Özet 

Bu araştırmada, Ahıska Türkü ailelerin çocuk yetiştirme tutumlarında Türk kültürünün 

etkilerinin incelenmesi, sonuçların çocuk gelişimi bağlamında tartışılması amaçlanmıştır. 

Araştırmada, Ahıska Türkü olup Erzincan ilinin Üzümlü ilçesinde yaşayan, Türkçe bilen, evli 

olup eşi ile birlikte yaşayan, üç-altı yaşları arasında çocuğu olan ve araştırmaya gönüllü 

katılmayı kabul eden annelere Özyürek (2017) tarafından geliştirilen Anne Baba Tutum Ölçeği 

ile Türk kültürünün çocuk yetiştirmede etkisini ortaya koyabilmek amacıyla hazırlanan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme 

formunda katılımcıların gelenekleri, kültürleri, kültürel özellikleri, geleneklerini yaşatma 

durumları, geleneklerinin Türk kültürüne özgü geleneklerle benzer yönleri ve farklılıkları, Türk 

geleneklerine yönelik algıları ve çocuk yetiştirme konusundaki geleneksel özelliklerini 

belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, Ahıska Türkü annelerin, 

kendi toplumlarına özgü geleneklerinin olduğu,  geleneklerini göç ettikleri yerde yaşatma 

konusundan genel olarak sorun yaşamadıkları, kendi kültürlerinin Türk kültürüne benzediğini, 

ancak giyim, dil, müzik, oyun ve düğün töreni ve bayram kutlamaları konusunda farklılıkların 

olduğu, Türk kültürüne ait geleneklerini kolayca içselleştirdikleri, çocuk yetiştirme konusunda 

Türk kültürüne göre daha disiplinli tutum sergiledikleri, yerli topluluğun çocuk yetiştirme 

tutumlarından etkilenmedikleri, ebeveyn tutumları üzerinde çocuk sayısı ve öğrenim 

düzeylerinin etkili olduğu saptanmıştır.   

Anahtar kelimeler: Kültür, Ahıska Türkü, gelenek, çocuk gelişimi, anne baba tutumu 

 

A STUDY ABOUT THE EFFECTS OF TURKISH CULTURE ON MESKEITAN 

TURKS MOTHERS’ ATTITUDE OF BRINGING UP CHILDREN 

Abstract 

In this study it was aimed to investigate the effects of Turkish culture on Meskeitan 

Turks mothers’ attitude of bringing up children and to discuss the results in the context of child 

development. In the study, father-mother attitude scale developed by Özyürek (2017) and semi-

structured interview form were applied to Meskhetian Turks mothers who reside in Üzümlü 
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district of Erzincan, speak Turkish, are married, live with her husband, have children at the age 

of 3-6 years old and join the research willingly. The interview form developed by the scholars 

include questions to identify the participants’ traditions, cultures, cultural characteristics, 

position of maintaining their traditions, the differences and similarities of their own traditions 

with Turkish culture and traditions, their perception of Turkish traditions and their traditional 

characteristics about bringing up their children. As a result of the study it was found that 

Meskhetian Turks mothers have their traditions belonging to their own society, they do not 

usually have problems in maintaining their traditions in places where they migrate, their culture 

is similar to Turkish culture but the wedding ceremonies, the food, clothes and family 

responsibilities are different than Turkish culture, they easily internalize the traditions 

belonging to Turkish culture, they have less conservative attitudes on bringing up their children 

and the parents who have migrated longer time ago have different attitudes in comparison with 

the parents who migrated shorter time ago. Also, there ara differences according to level of 

education and the number of children on parents’attitude. 

Key Words: Culture, tradition, Meskhetian Turks, child development, attitudes of father-

mother.  

--------------------------------------- 

*Figen Gürsoy: Ankara Üniversitesi 

*Fatih Aydoğdu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

*Burçin Aysu: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

*Neriman Aral: Ankara Üniversitesi 

 

Giriş 

Aile, toplumun sahip olduğu değer yargılarını, toplumsal kuralları, sosyalleşmenin en 

ciddi ve yoğun olarak yaşandığı temel yapıyı, toplumdaki gelişmeleri ve değişimleri 

yansıtmakta (Özyürek ve ark., 2016), yaşanan toplumsal olaylar aileler üzerinde önemli etkiler 

bırakabilmektedir. Bu olaylardan biri de göçtür. 

Toplumların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi yönlerin etkileyen göç olgusu, dil, 

uyum, işsizlik, yoksulluk, eğitim ve sağlık gibi sorunları beraberinden getirmektedir. Göç ile 

birlikte yeni yerleşim alanlarına yerleşen aileler, bir yandan bu sorunlarla baş etmeye çalışırken 

bir yandan da çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştirmeye çalışmaktadır. Çocuk yetiştirme 

tutumları birçok faktörden etkilenmektedir (Çağdaş ve Seçer, 2005).  Göç eden aileler, göç 
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ettikleri yerlere uyum sağlama sürecinde, yerleştikleri bölgede yaşayan insanların 

yaşantılarından etkilenmektedir. 

Özellikle göç yaşantılarından dolayı yeni yaşam koşullarına uyumsuzluk, dışlanma, 

yetersiz hijyen ve beslenme, sağlık, psikoloji, bedensel ve zihinsel gelişim geriliği, korunma 

eksikliği, güvensiz ev ortamı, suç işleme, antisosyal davranışlar, istismar, ihmal gibi olumsuz 

yaşantılarla karşı karşıya kalan çocukların (Şener ve Ocakçı, 2014), gelişimlerini destekleme 

konusunda annelerin sergiledikleri tutumlar onların sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı 

olabilecektir. Çocukların ailelerinden gördükleri tutumlar onların kişiliklerini, benlik algılarını 

ve çevresindeki insanlarla olan ilişkilerini etkilemektedir. Ebeveynlerin çocuklarına karşı 

sergilemiş oldukları tutumlar ile çocukların algıladıkları benlik saygıları arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu belirtilmektedir (Yaprak, 2007). Bu tutumlar erken çocukluk dönemindeki 

çocukların gelişimleri üzerinde daha çok etki bırakabilmektedir. Yaşamın en duyarlı ve dış 

etkenlere açık dönemi olan erken çocukluk döneminde çocuğa kendisi ve çevresi hakkında ilk 

bilgileri ve alışkanlıkları ebeveyni verir. Çocuğun gelişimine paralel olarak bu dönemde, 

ebeveyn ilişkisi ve bakıcıların tutum ve davranışlarına göre, çocuğun ruhsal, duygusal ve sosyal 

yönden sağlığı etkilenecek ve çocuk kişiliğini büyük ölçüde bilinçaltına yerleştirecektir 

(Tatlioğlu, 2012). Bu tutumlar erken çocukluk yılları düşünüldüğünde çocukların gelişimleri 

üzerinde daha çok etki bırakabilmektedir. 

Ancak göç gibi toplumsal olaylar, göç eden toplumun kültürel alışkanlıklarını ve geleneklerini 

korumasını ve sürdürmesini engelleyebilir. Göç eden toplumların göç ettikleri yerlerdeki 

toplumun kültürel özelliklerini, aile dinamiklerini, geleneklerini bilmemeleri, kültür ve 

geleneklerini sürdürebilecek imkanların olmaması ve yerli toplumun göç edenlerin kültür ve 

geleneklerine karşı tutumları, göç edenlerin kültür ve geleneklerini sürdürmelerini daha çok 

engelleyebilir. Göçten en çok etkilenen kesimin çocuklar olduğu dikkate alındığında göç eden 

anne babaların farklı kültürel özelliklerle karşılaşmaları, aile dinamiklerine ve özellikle çocuk 

yetiştirme tutumlarına da etki etmektedir. Bu kapsamda, göç edenlerin kültürel özelliklerinin 

ve geleneklerinin belirlenmesi, göç ettikleri toplumun kültür ve gelenekleri ile benzerlikleri ve 

farklılıklarının incelenmesi, göç ettikleri toplumun kültürel özellikleri ve geleneklerine yönelik 

algılarının, özellikle çocuk yetiştirme tutumlarının belirlenmesi, göç eden toplulukların göç 

ettikleri toplumla güçlü bağlar kurmaları konusunda ilgililere mesaj verebilir. Göç eden 

ailelerin kendi kültürlerindeki aile yapıları, çocuk yetiştirme tutumları, kültürleri ile yerel halkın 

aile yapıları, çocuk yetiştirme tutumları, kültürleri arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin 

kazanacakları farkındalıkların, çocuklarını yetiştirmelerine olumlu yönde etki edeceği 

düşünülmektedir. Anne babaların ebeveynlik deneyimleri sırasındaki inanç, düşünce ve 
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duyguları, çocukların dvaranışları üzerinde önemli etkiler bırakabilmektedir (Grusec, 2007).  

Erken dönemde çocuk yetiştirme tutumlarının belirlenmesi ise, çocuğun sağlıklı gelişim 

gösterebilmesi, başkalarına karşı olumlu tutum ve davranış geliştirebilmesi ve erken müdahale 

açısından önemli görülmektedir (Kılınç ve Aral, 2017). Bu alanda yapılan çalışmalar 

incelendiğinde göç eden ailelerin  gelenekleri ve sosyo-kültüre yaşamları (Göçmez, 2008; 

Yüsküp, 2007) ve kültürel farklılıklarını ortaya koyan (Saygın ve Hasta, 2018; Topçu, 2018) 

araştırmalar yapılmış olmasına rağmen göç eden ailelerin çocuk yetiştirme tutumları (Chen ve 

ark., 2000; Park ve Sarkar, 2007; Yüksel ve Demircioğlu, 2018; Wang ve Phinney, 1998) ve 

çocuk yetiştirme tutumlarının nelerden etkilendiği ile ilgili araştırmaların (Devrisheva, 2019; 

Özyürek ve ark., 2016; Yılmaz, 2018) sınırlı sayıda olduğu bilinmektedir. Türkiye’de yoğun 

olarak yerleştirilen Ahıskalı göçmen ailelerle ile ilgili yapılan araştırmaların; göç sürecinde 

karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları (Seferov ve Akış, 2008), toplumsal uyum bütünleşme 

(Aktepe, Tekdere ve Gürbüz, 2017), ekonomik, sosyal, kültürel yaşamları (Alptekin, 2013), 

kimlik aidiyetleri (Deveci, 2017) konularında yoğunlaştığı, yapılan bu araştırmaların çok az 

olduğu, çocuk yetiştirme tutumları üzerinde kültürün etkisini belirlemeye yönelik çalışmanın 

ise bulunmadığı görülmüştür.  Bu düşüncelerden hareketle bu araştırmada, Ahıska Türkü 

ailelerin çocuk yetiştirme tutumlarında Türk kültürünün etkilerinin incelenmesi, sonuçların 

çocuk gelişimi bağlamında tartışılması amaçlanmıştır.  

Yöntem 

Bu bölümde araştırma modeli, çalışma gurubu, veri toplama araçları ve verilerin 

toplanması ve analizi gibi başlıklara yer verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Araştırmada, nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem 

kullanılmıştır. Karma araştırma yöntemi, iki yöntem arasında gerçekleşen sentez ile 

yöntemlerin eksiklerinin giderilmesi ve araştırmanın güvenirliğini sağlamakla birlikte tek bir 

yöntemin zayıflığının giderilmesine, bütün bir resmin görülebilmesine, sayısal ve sözel 

değerlerin beraber kullanımı sayesinde açıklama kolaylığının sağlanmasına, açıklamanın anlam 

gücünün artmasına ve güçlü delillere ulaşılabilmeye yardımcı olur (Butgel, Gözü ve Özen, 

2016). 

Araştırmada karma yöntem gerekçelerinden gelişim kullanılmıştır. Gelişim, iki 

yöntemin sıralı bir zaman içinde yapıldığı ve nitel verilerin çalışmanın nicel boyutunun 

gelişimine yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır (Baki ve Gökçek, 2012). Araştırmanın 

birinci aşamasında nicel veriler toplanıp çözümlenmiş; ikinci aşamasında ise, nicel araştırma 
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sürecinde elde edilen verileri desteklemek için nitel veriler toplanıp çözümlenmiştir. Nicel ve 

nitel çözümlemelerden elde edilen bulgular birbirleriyle ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmada iki çalışma grubundan yararlanılmıştır. Nicel verilerin toplanmasında, 

Erzincan ili Üzümlü ilçesinde oturan, üç-altı yaş çocuğa sahip olan, Türkçe bilen 54 Ahıska 

Türkü anne ile çalışılmıştır. Nitel verilerin toplanmasında ise, nicel veriler çözümlendikten 

sonra belirlenen ölçütlere göre 15 Ahıska Türkü anne araştırmaya dahil edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veriler, “Genel Bilgi Formu”, “Anne Baba Tutum Ölçeği” ve “Yarı 

Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplanmıştır. 

Genel Bilgi Formu 

Genel bilgi formunda, araştırmaya dahil edilen annelerin yaş, çocuk sayısı, öğrenim durumu, 

çalışma durumu ve Türkiye’de bulunma sürelerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. 

Anne Baba Tutum Ölçeği 

Özyürek (2017) tarafından geliştirilen Anne Baba Tutum Ölçeği, üç-altı yaş arası 

çocuğu olan anne-babaların çocuk yetiştirme tutumlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

Ebeveynler tarafından doldurulan ölçek, demokratik tutum (15 made), baskıcı ve otoriter tutum 

(12 madde) ve aşırı hoşgörülü tutum (11 madde) olmak üzere üç alt faktörden ve 38 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçek için kullanılan likert tipi derecelendirme “Tamamen Katılıyorum-5 puan” 

“Katılıyorum-4 puan”, Kısmen katılıyorum-3 puan”, “Katılmıyorum-2 puan” ve “Hiç 

katılmıyorum-1 puan” olarak puanlanmaktadır. Ölçeğin, demokratik tutuma ait alpha ve test 

tekrar test değeri sırasıyla 0,87-0,82, baskıcı ve otoriter tutuma ait alpha ve test tekrar test değeri 

sırasıyla 0,77-0,70 ve aşırı hoşgörülü tutuma ait alpha ve test tekrar test değeri sırasıyla 0,72-

0.77  olarak bulunmuştur.  Ayrıca ölçeğin alt-üst %27’lik grupların her üç boyutta da madde 

ortalama puanları bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur 

(p< .05). Bu sonuçlara göre ölçeğin güvenilir olduğu belirlenmiştir. 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda, katılımcıların gelenekleri, kültürleri, kültürel 

özellikleri, geleneklerini yaşatma durumları, geleneklerinin Türk kültürüne özgü geleneklerle 

benzer yönleri ve farklılıkları, Türk geleneklerine yönelik algıları ve çocuk yetiştirme 

konusundaki geleneksel özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Soruların 

görüşmenin amacına uygun olmasına, anneler tarafından kolay anlaşılabilmesine, görüşme 

yapılan annelerin verebileceği yanıtları içermesine dikkat edilmiştir. Soruların niteliğini 
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değerlendirmeleri için iki uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşü sonrası görüşme 

formu son şekline kavuşmuştur.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin toplanmasında ilk olarak, Erzincan ili Üzümlü ilçesinde bulunan, üç-altı yaş 

arası çocuğu olan Ahıska Türkü göçmen annelere kendi evlerinde Anne Baba Tutum Ölçeği 

uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen veriler SPSS paket programına işlenmiştir. Sonrasında 

verilerin normal dağılıp dağılmadığı incelenmiştir. Yapılan Kolmogorov-Smirnov testi 

sonucunda verilerin üç alt boyutta da normal dağılmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Veriler 

normal dağılmadığı durumlarda nonparametrik testler kullanılır (Karagöz, 2010). Bu 

araştırmada ikili gruplar için nonparametrik testlerden Mann Witney U tesit kullanılmıştır. 

Araştırmanın nitel verilerini elde etmek amacıyla ölçekten elde edilen veriler analiz edilerek 

her alt boyutta en yüksek puana sahip 5 anne belirlenmiş ve Tablo 2.1’de gösterilmiştir.  

Tablo 2.1. Alt Boyutlardan Elde Edilen En Yüksek Puanlar 

 

Demokratik tutum 

Kod A14 A11 A7 A3 A17 

Puan  73,00 73,00 70,00 70,00 70,00 

Baskıcı ve otoriter 

tutum 

Kod A31 A16 A12 A13 A32 

Puan  54,00 52,00 52,00 49,00 48,00 

Aşırı hoşgörülü tutum Kod A1 A8 A7 A9 A4 

Puan  35,00 34,00 32,00 32,00 32,00 

 

Tablo 2.1’de her alt boyuttan en yüksek puanı alan annelere ilişkin kodlar ve puanlar 

görülmektedir. Belirlenen 15 anne ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 

görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz 

edilmiştir. Betimsel analiz, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. 

Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre organize edilebileceği gibi, görüşme 

ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate alınarak da sunulabilir. 

Betimsel analizde elde edilen görüşlerin çarpıcı bir şekilde vurgulanması amacıyla doğrudan 

alıntılara yer verilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2004). 

3. Bulgular 

Ahıska Türkü annelerin çocuk yetiştirme tutumlarında Türk kültürünün etkilerinin 

incelenmesi ve ebeveyn tutumlarında etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan 

araştırmanın bu bölümünde, araştırmada elde edilen nicel ve nitel bulgulara ve yorumlara yer 

verilmiştir. 
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Tablo 3.1.Annelerin Yaşlarına Göre Tutum Düzeyleri Arasındaki Mann Whitney U Testi 

Sonuçları 

Alt Boyutlar Yaş n Sıra 

ortalaması 

Sıra toplamı U p 

Demokratik 

Tutum 

30 ve altı 39 28,14 1097,00 267,500 ,627 

31 ve üstü 15 25,83 387,50 

Baskıcı ve 

Otoriter Tutum 

30 ve altı 39 27,67 1079,00 286,000 ,899 

31 ve üstü 15 27,07 406,00 

Aşırı 

Hoşgörülü 

Tutum 

30 ve altı 39 29,38 1146,00 219,00 ,148 

31 ve üstü 15 22,60 339,00 

 

Tablo 3.1’de görüldüğü gibi annelerin yaşlarına göre tutum düzeyleri arasında anlamlı farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir (p> .05). 

Tablo 3.2. Annelerin Çocuk Sayılarına Göre Tutum Düzeyleri Arasındaki Mann Whitney U 

Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar Çocuk sayısı n Sıra 

ortalaması 

Sıra toplamı U p 

Demokratik 

Tutum 

1-2 32 30,69 982,00 250,000 ,071 

3 ve daha 

fazla 

22 22,86 503,00 

Baskıcı ve 

Otoriter Tutum 

1-2 32 31,38 1004,00 228,000 ,028 

3 ve daha 

fazla 

22 21,86 481,00 

Aşırı 

Hoşgörülü 

Tutum 

1-2 32 30,53 977,00 255,000 ,082 

3 ve daha 

fazla 

22 23,09 508,00 

 

Tablo 3.2 incelendiğinde, annelerin demokratik tutum ve aşırı hoşgörülü tutum düzeylerinin 

çocuk sayısına göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir (p>.05). Annelerin baskıcı ve 

otoriter tutum düzeylerinin ise çocuk sayısına göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir 

(p< .05). Buna göre 1-2 çocuğa sahip olan annelerin üç ve daha fazla çocuğa sahip olan annelere 

göre baskıcı ve otoriter tutum düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu söylenebilir. 
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Tablo 3.3. Annelerin Öğrenim Durumuna Göre Tutum Düzeyleri Arasındaki Mann Whitney U 

Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar Öğrenim 

durumu 

n Sıra 

ortalaması 

Sıra 

toplamı 

U p 

Demokratik 

Tutum 

İlkokul ve altı 31 22,95 711,50 215,500 ,013 

Ortaokul ve 

üstü 

23 33,63 773,50 

Baskıcı ve 

Otoriter Tutum 

İlkokul ve altı 31 24,48 759,00 263,000 ,100 

Ortaokul ve 

üstü 

23 31,57 726,00 

Aşırı 

Hoşgörülü 

Tutum 

İlkokul ve altı 31 25,45 789,00 293,000 ,258 

Ortaokul ve 

üstü 

23 30,26 696,00 

 

Tablo 3.3 incelendiğinde, annelerin baskıcı ve otoriter tutum ve aşırı hoşgörülü tutum 

düzeylerinin öğrenim durumuna göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir (p>.05). 

Annelerin demokratik tutum düzeylerinin ise öğrenim durumuna göre anlamlı olarak 

farklılaştığı belirlenmiştir (p< .05). Buna göre ortaokul ve üstü öğrenim durumuna sahip olan 

annelerin, ilkokul ve altı öğrenim durumuna sahip olan annelere göre demokratik tutum 

düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 3.4. Annelerin Çalışma Durumuna Göre Tutum Düzeyleri Arasındaki Mann Whitney U 

Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar Çalışma 

durumu 

n Sıra 

ortalaması 

Sıra toplamı U p 

Demokratik 

Tutum 

Çalışıyor  22 28,82 634,00 323,000 ,607 

Çalışmıyor 32 26,59 851,00 

Baskıcı ve 

Otoriter Tutum 

Çalışıyor  22 25,80 567,50 314,500 ,506 

Çalışmıyor 32 28,67 917,50 

Aşırı 

Hoşgörülü 

Tutum 

Çalışıyor  22 24,59 541,00 288,000 ,251 

Çalışmıyor 32 29,50 944,00 
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Tablo 3.4’te görüldüğü gibi annelerin çalışma durumuna göre tutum düzeyleri arasında anlamlı 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p> .05). 

 

Tablo 3.5. Annelerin Türkiye’de Bulunma Sürelerine Göre Tutum Düzeyleri Arasındaki Mann 

Whitney U Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar Türkiye’de 

bulunma 

süresi 

n Sıra 

ortalaması 

Sıra toplamı U p 

Demokratik 

Tutum 

0-2 yıl 33 29,74 981,50 272,500 ,186 

3 yıl ve daha 

fazla 

21 23,98 503,50 

Baskıcı ve 

Otoriter Tutum 

0-2 yıl 33 28,70 947,00 307,000 ,480 

3 yıl ve daha 

fazla 

21 25,62 538,00 

Aşırı 

Hoşgörülü 

Tutum 

0-2 yıl 33 29,55 975,00 279,000 ,223 

3 yıl ve daha 

fazla 

21 24,29 510,00 

 

Tablo 3.5’te görüldüğü gibi annelerin Türkiye’de bulunma sürelerine göre tutum düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p> .05). 

 

Araştırma kapsamında her üç alt boyutta en yüksek puana sahip anneler belirlenmiş ve 

toplam 15 anne ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bulgular aşağıda 

verilmiştir.  

Ahıskalı göçmen annelerin “Yaşadığınız yerdeki insanların gelenekleri ile sizin 

geleneklerinizin benzer ve farklı yönleri neler?” sorusuna, Ahıskalı göçmen annelerin verdikleri 

cevaplar incelendiğinde, Ahıskalı göçmen annelerin tamamına yakını (14) geleneklerin hemen 

hemen aynı olduğunu sadece bir Ahıskalı Göçmen anne farklı olduğunu (A23) “Bizim 

selamlamamız farklı. kaynanana ile yaşar gelin.” şeklinde ifade etmiştir.  

Ahıskalı göçmen annelerden 2’si kendi gelenekleri ile yaşadığı yerdeki insanların 

gelenekleri arasında bir farkın bulunmadığını ifade ederken, gelenekleri arasında farklılıklar 

bulunduğunu ifade eden annelerin 7’si kıyafet, müzik, dil, oyunların farklı olduğunu 
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belirtmiştir. A (41) bu yöndeki görüşünü “Sadece bizde Kafkas müzikleri var. Rusya’da 

yaşadığımız için ordaki Rus kültüründeki müziklerden olabiliyor.” olarak ifade etmiştir. 

Annelerin 4’ü evlilikle ilgili, bir anne bayramlarla ilgili farklılıkları dile getirmiştir.  Bu 

farklılıkları A (38) “Yerliler, Türkiye’deki insanlar evlendikten sonra kaynanadan ayrı yaşıyor. 

Ama bizde kaynana ile yaşanır. Saygıdan ötürü gelin ilk birkaç yıl kayınpederle konuşmaz.” , 

A (3) “Biz de el öpme yoktur. Gelinler yeni eve girerken kapının üstüne bal sürerler.”, A(1) ise 

“Kız istemede kahve içmiyoruz. Bayramlarda soframa akşama kadar toplanmaz, gelen 

misafirlere yemek verilir.” olarak belirtmiştir. Annelerden A (13) ise “Çevre ile çok iletişimim 

yok bilmiyorum” cevabını vermiştir.  

Demokratik tutuma sahip annelerin tamamının farklılıkları dile getirdiği belirlenmiştir.  

Bu durum farklı kültürlere saygı duymanın demokratik bir anlayışa sahip olma ile doğru orantılı 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. Farklılıklara farklı kültürlere de saygı duyan bir anne, 

çocuğunun farklı gelişimsel özelliklerine çocuğunun ve tüm aile bireylerinin farklı fikirlerine 

de saygı duyacak, demokratik bir tutum benimseyecektir.   

Ahıskalı göçmen annelerin “Yerel halkın geleneklerini nasıl değerlendiriyorsunuz” 

sorusuna, Ahıskalı göçmen annelerin tamamına yakını (13) kendi geleneklerine benzediği için 

beğendiklerini belirtmiştir. Bu konuda A (13) “Çok beğeniyorum. zaten bizimkilerle benzer” 

şeklinde, A (23) ise “Benzer olduğu için beğeniyorum” olarak görüş bildirmiştir.  

Beğenmediğini belirten annelerden A (41) “Burdakiler çok anlayışsız. Ruslar öyle değil 

ordakiler daha anlayışlı daha özgür” , A (17) ise “Az beğeniyorum. Çok demode gelenekler.” 

cevabını vermiştir. 

Ahıskalı göçmen annelerin “Yaşadığınız yerdeki insanların çocuk yetiştirmedeki 

tutumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Beğendiğiniz yönler nelerdir? Beğenmediğiniz yönler 

nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar; 

Baskıcı ebeveyn tutumu yüksek olan anneler çocukların çok fazla özgür ve serbest 

yetiştirildiğini, hata yapmalarına izin verildiğini, şımartıldığını, ağlayınca istediklerini 

yapıldığını, kız çocukları okuttuklarını belirtmiştir.  

Demokratik tutuma sahp ebeveynlerden 3’ü çocuklara kaba davranıldığını, çok 

şımartıldığını belirtmiş, 2’si ise hem beğendiği yönleri olduğunu hem de beğenmediği yönleri 

bulunduğunu bildirmiştir.  Verilen cevaplar incelendiğinde demokratik tutuma sahip annelerin 

hem olumlu hem de olumsuz yönde değerlendirmeler yaptıkları görülmüştür.  

Aşırı hoşgörülü tutuma sahip anneler ise yerli ailelerin çok katı olduğunu ve çocuklarına 

kaba davrandıklarını A (1) “daha çok katı davrandıklarını görüyorum” A (8) “Çocuklara kaba 
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davranıyorlar.”, A (41) ise “Çocuklar genelde evden dışarı çıkmıyorlar. Biraz katılar, kabalar. 

Benim gördüğüm bu.” cevabını vermiştir.  

Ahıskalı göçmen annelerin “Türkiye’ye geldikten sonra çocuk yetiştirme konusunda 

tutumlarınız değişti mi?” sorusuna, Ahıskalı göçmen annelerin tamamı Türkiye’ye geldikten 

sonra çocuk yetiştirme konusunda tutumlarının değişmediğini, kendi annelerinden nasıl 

gördülerse çocuklarını da o şekilde yetiştirdiklerini belirtmişlerdir. 

 

     Tartışma ve Sonuç 

Küresel olarak çağdaş, sosyal ve ekonomik yaşamın yerleşik bir özelliği haline gelen 

göç (Piper, 2005), sosyal, kültürel ve ekonomik olmak üzere birçok boyutları olan ve bu 

boyutlarıyla göç eden bireyleri etkileyen bir olgudur. Özellikle kadınlar, sosyal izolasyon, 

yalnızlık, dil engelleri ve kültürel farklılıklar gibi pek çok stresörle karşılaşmakta, utanç, korku 

ve bilgi eksikliğinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmakta güçlük çekmektedirler (Baş 

ve ark., 2017). Kadınların bu sorunlarla baş ederken çocuklarına yönelik gösterdikleri tutumlar, 

onların gelişimlerini etkilemektedir. Çocukların becerilerinin geliştirilmesinde ve davranışların 

şekillendirilmesinde ebeveyn tutumlarının önemli olduğu vurgulanmaktadır (Tösten, Han ve 

Anik, 2017). Bu nedenle, göç eden annelerin ebeveyn tutumlarının incelenmesi, tutumları 

üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi ve göç ettikleri kültürün tutumlarına etkisinin 

incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

Ahıskalı göçmen annelerin yaşlarına göre tüm alt boyutlarda ebeveyn tutumlarının 

anlamlı olarak farklılaşmadığı saptanmıştır. Bu sonuç, yaşı küçük olan ebeveynlerin 

evliliklerini eşinin ailesinin bulunduğu evde sürdürmelerinden ve yaşı büyük olanların ise 

büyüklerden gördükleri tutumları sergilemeye devam etmelerinden kaynaklanabilir. Aydoğdu 

ve Dilekmen (2016), iki-altı yaş arası çocuğu olan ebeveynler ve Tezel Şahin ve Özyürek 

(2008), 5-6 yaş çocuğu olan anneler üzerinde yaptıkları araştırmalarından ebeveynlerin 

yaşlarına göre tutumları arasında anlamlı farklılık olmadığını belirlemişlerdir. Diğer yandan 

Karabulut Demir (2007), iki-altı yaş arası çocuğu olan anne-babalar üzerinde yaptığı 

araştırmasında, annenin yaşı arttıkça aşırı koruyucu tutumlarının da arttığını saptamıştır. 

Ahıskalı göçmen annelerin ebeveyn tutumlarının çocuk sayısına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelendiğinde, demokratik tutum ve aşırı hoşgörülü tutum düzeylerinin çocuk 

sayısına göre anlamlı olarak farklılaşmadığı; ancak baskıcı ve otoriter tutum düzeylerinin ise 

çocuk sayısına göre anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre bir-iki çocuğa sahip 

olan annelerin üç ve daha fazla çocuğa sahip olan annelere göre baskıcı ve otoriter tutum 

düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum çok çocuğu olan annelerin 
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Türkiye’ye daha önce yerleşmiş olmaları, büyük çocukların okula devam etmeleri ve aldıkları 

eğitimin aileye yansıması, evlendikten sonra bir süre aile büyükleriyle birlikte yaşamanın çocuk 

sayısının artması ile ayrı eve çıktıktan sonra kuralların çocuklarla birlikte alınmasının etkisiyle 

açıklanabilir.   Karabulut ve Demir (2007), bir çocuğu olan annelerin demokratik tutum 

puanlarının birden fazla çocuğu olan annelere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu 

saptarken, Alabay (2017), 48-72 ay çocuğu olan ebeveynler üzerinde yaptıkları araştırmada, 

çocuk sayısının ebeveyn tutumları üzerinde etkili olmadığını ortaya koymuştur. 

Ahıskalı göçmen annelerin ebeveyn tutumlarının öğrenim durumuna göre 

incelendiğinde baskıcı ve otoriter tutum ve aşırı hoşgörülü tutumlarının anlamlı olarak 

farklılaşmadığı, demokratik tutumlarının ise, daha yükseköğrenim düzeyine sahip olanlar 

lehine anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Ebeveynlerin eğitim seviyesinin çocukların 

gelişiminde etkili olduğu vurgulanmaktadır (Tösten, Han ve Anik, 2017). Annelerin öğrenme 

düzeyinin artması, tutumlarının olumlu yönde değişmesini sağlamakta, ebeveynler çocukları 

için daha iyi olacak durumları tespit etme ve uygulamada daha istekli olmakta, yeni fikir ve 

uygulamaları kolay kabul etmekte ve geleneksel tutumlardan daha az etkilenmektedirler 

(Özyürek ve Şahin, 2005). Annelerin öğrenim düzeyinin düşmesi ise, çocuklarına karşı daha 

fazla baskı uygulamalarına ve katı bir disiplin uygulamalarına neden olmaktadır (Şendoğdu, 

2000). Sak ve ark. (2015) ise, 4-6 yaş çocukları olan anne-babalar üzerinde yaptıkları 

araştırmalarında, öğrenim düzeyi arttıkça demokratik tutumların anlamlı olarak 

farklılaşmadığını saptarken; öğrenim düzeyi düşük olanların otoriter ve aşırı koruyucu 

tutumlarının daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Çocukların aşırı kontrol altında tutulması, 

erken yaşlardan itibaren bağımsızlaşmasını engellemekte ve deneyim fırsatlarını yok 

etmektedir. Bu durum da ilk üç yılda kazanılacak giyinme, soyunma, yemek yeme gibi temel 

alışkanlıkları kazanmalarını ve olumlu benlik algılarının gelişmesini engellemektedir (Kılınç 

ve Aral, 2017). 

Ahıskalı göçmen annelerin çalışma durumuna göre tutum düzeyleri arasında anlamlı 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  Bu sonuç, Ahıskalı göçmen ailelerin kültürel değerlerini ve 

kimliklerini korumadaki kararlılıklarından veya çalışmaları sırasında çocuklara evdeki büyük 

ebeveynin bakmasından kaynaklanabilir.  Özyürek ve Şahin (2005), doktor, öğretmen, avukat 

gibi mesleklerde çalışan annelerin ev hanımı olanlardan daha fazla demokratik tutum, daha az 

katı/sert disiplin ve aşırı koruyuculuk tutumuna sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. Benzer 

bir şekilde, Yılmaz (2018), mesleğin ebeveyn tutumları üzerinde etkili olduğunu saptamıştır. 

Ahıskalı göçmen annelerin Türkiye’de bulunma sürelerine göre tutum düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Bu sonuç, Ahıskalı göçmen annelerin, yerli 
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halktan insanlarla yeterince kaynaşamamalarından ve kültürel özelliklerini sürdürmek 

istemelerinden kaynaklanabilir. Ahıskalı Türkler uzun zamandır göçmen olarak 

yaşadıklarından göç ettikleri yerlerde azınlık olarak kalmaları, onların ancak kültürlerini 

koruyarak var olabileceklerini düşünmelerinden kaynaklanabilir. Ahıskalı göçmenlerin, sürekli 

göç yaşamalarından dolayı sürekli olarak ötekileştirmeyle karşı karşıya kalmaları ve içe 

kapanık bir hayat sürmeleri kültürel değerlerini ve kimliklerini korumalarında etkili olabileceği 

vurgulanmaktadır (Akkaş ve Sevim, 2017). 

Çalışmanın nitel verilerinden elde edilen bulgular, nicel verilerden elde edilen verileri 

destekler niteliktedir. Ahıskalı göçmen annelerin tamamına yakını geleneklerinin yerli 

topluluğun gelenekleriyle benzer özellikler taşıdığını; ancak giyim, dil, müzik, oyun ve düğün 

töreni ve bayram kutlamalarında farklılıklar yaşandığını ve yeni evlenenlerin aile büyükleriyle 

belirli bir süre yaşadıklarını, aile büyüklerine daha çok saygı gösterdiklerini ifade etmişlerdir. 

Demokratik tutuma sahip annelerin tamamının geleneklerdeki farklılıkları dile getirdiği 

belirlenmiştir.  Bu durum farklı kültürlere saygı duymanın demokratik bir anlayışa sahip olma 

ile doğru orantılı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Farklılıklara saygı duyan bir anne, çocuğunun 

farklı gelişimsel özelliklerine, çocuğunun ve tüm aile bireylerinin farklı fikirlerine de saygı 

duyacak, demokratik bir tutum benimseyecektir. Ahıska ailesi ataerkil yapıya sahiptir. Kadına 

söz hakkı tanınmasına rağmen son sözü ailenin reisi erkek söyler. Kalabalık ailelerde yaşça 

büyük olan erkeğin sözü geçerlidir. Onun izni olmadan veya ona danışılmadan hiçbir iş 

yapılmaz, hiçbir şeye karar verilmez. Oğul torun sahibi olmuş olsa bile evde babasının koyduğu 

kurallar geçerlidir. Ahıska ailesinde büyüklere karşı saygılı olmak çok önemlidir (Devrisheva, 

2019). Bu sonuçtan hareketle Ahıskalı ailelerde çocukların belirli bir disiplin altında 

yetiştirildiği söylenebilir. 

Ahıskalı göçmen annelerin tamamına yakını, yerli halkın geleneklerini kendi 

geleneklerine benzediği için beğendiklerini ifade etmelerine rağmen, çocuklara yönelik 

tutumlar konusunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Baskıcı ebeveyn tutumu yüksek olan 

anneler çocukların çok fazla özgür ve serbest yetiştirildiğini, hata yapmalarına izin verildiğini, 

şımartıldığını, ağlayınca istediklerini yapıldığını, kız çocuklarını okuttuklarını belirtmiştir. 

Demokratik tutuma sahp ebeveynlerden 3’ü çocuklara kaba davranıldığını, çok şımartıldığını 

belirtmiş,  2’si ise hem beğendiği yönleri olduğunu hem de beğenmediği yönleri bulunduğunu 

bildirmiştir. Aşırı hoşgörülü tutuma sahip anneler ise yerli ailelerin çok katı olduğunu ve 

çocuklarına kaba davrandıklarını ifade etmişlerdir. Annelerin değerlendirmeleri incelendiğinde, 

genel olarak kendi benimsedikleri tutumlarla örtüşmeyen ebeveyn tutumlarını eleştirdikleri 

saptanmıştır. Bu sonuç, farklı ebeveyn tutumlarını benimseyen göçmen annelerin yerli halktan 
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olan ebeveynlerin tutumları konusunda farklı görüşler yansıttıklarını göstermektedir. Üç 

tutumu da benimseyen annelerin ortak görüşleri incelendiğinde, yerli topluluğun çocuklara 

yönelik daha serbest tutum sergilediklerini öne çıkardıkları söylenebilir. Anneliğe yönelik 

tutumlar kültürden kültüe değişiklik göstermektedir (Razina, 2014). Kültürel farklılıklar, 

ebeveynlerin çocukların bakım ve deseklerinin kalitesini etkilemektedir (Gonen-Avital, 2018).  

Özyürek ve ark (2016), farklı kültürlerden gelen çocukların öğretmenleriyle yaptıkları 

araştırmalarında, Türk ebeveynlerin çocuklarına karşı daha koruyucu, farklı kültürden 

ebeveynlerin ise daha kuralcı ve otoriter tutum sergilediklerini saptamıştır. Diğer yandan 

Yılmaz (2018) ise, Kırgız, Türk ve Rus anne babalar üzerinde yaptığı araştırmasında, 

demokratik tutum boyutunda Türk ebeveynlerinin Kırgız ve Rus ebeveynlerden; sıkı ve gevşek 

disiplin boyutunda Kırgız ve Rus ebeveynlerin Türk ebeveynlerinden daha yüksek puan 

aldığınıortaya koymuştur. Kültürel özellikler, çocuk, aile ve toplum etkileşimini etkilemekte ve 

böylece ebeveynlerin çocuk yetiştirme davranışları üzerinde etki bırakmaktadır (Bredekamp ve 

ark., 2015; Özyürek ve ark, 2016; Yağmurlu ve ark., 2009).  

Araştırmanın son bulgusu incelendiğinde, Ahıskalı göçmen annelerin tamamı 

Türkiye’ye geldikten sonra çocuk yetiştirme konusunda tutumlarının değişmediğini ifade 

ettikleri görülmüştür. Bu sonuç, araştırmanın nicel bulgusunda anne yaşı, çalışma durumu ve 

Türkiye’de bulunma süresinin ebeveyn tutumları üzerinde etkili olmadığını ortaya koyan sonuç 

ile benzerlik göstermektedir. Bu durum, göçmen annelerin yerli toplulukla kaynaşamamaları, 

toplu bir şekilde yaşamaları, yerli halktan olan ebeveynlerin tutumlarını benimsememeleri ve 

kendi kültürlerini korumadaki kararlılıklarından kaynaklanabilir. Ahıska Türkleri, gelenek ve 

göreneklerine bağlı kalarak kapalı bir toplum özelliği göstermekte, zamana ve mekâna göre 

değişen kültürel özelliklerine rağmen gelenek ve göreneklerini koruduklarını düşünmektedirler 

(Topçu, 2018). Kendi yönetimi olmayan tek Türk topluluğu olan Ahıskalılar, sosyo-ekonomik, 

kültürel ve eğitim anlamında ciddi problemlerle karşı karşıya kalmalarına rağmen 

Türklüklerinden ve kimliklerinden hiçbir şey kaybetmeden yaşamlarını sürdürmüş ve aile 

bağlarını korumuşlardır (Akpınar, 2016; Devrisheva, 2010; Seferov ve Akış, 2008).   

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

Özellikle daha az çocuğa sahip olan ve öğrenim düzeyi düşük olan göçmen annelere 

ebeveyn tutumlarının çocukların gelişimleri üzerindeki etkisine yönelik eğitimler verilmesi 

Göçmen annelerin yerli topluluktaki isanlarla kaynaşmalarını sağlayarak onların 

ebeveyn tutumlarını ve bu tutumların çocuklara etkisini gözlemlemelerine fırsat oluşturulması, 

Çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen tutumlarına yönelik algılarını 

değiştirmeleri konusunda yerli ve göçmen annelere seminerler düzenlenmesi, 
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Göçmen ebeveynlere ebeveyn eğitim programları düzenlenerek uygulanan eğitim 

programların etkisinin sınanması, 

Göçmen olan ve olmayan çocukların algıladıkları ebeveyn tutumlarının incelenmesi, 

Göçmen olan ve olmayan anne ve babaların ebevyen tutumlarının karşılaştırmalı olarak 

incelenmesi önerilebilir. 
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LEATHERCRAFT IN THE TURKIC WORLD: HISTORY, TERMINOLOGY, 

NATIONAL TRADITIONS 

                                                                        Dr. Albina G. KHAYRULLINA-VALIEVA38 

 

Abstract.  

Leather as a source for the preparation of many articles in everyday use is attested since 

the early stages of human history. Their lexical value has been preserved throughout the 

centuries in different phonetic expressions. They have also become an important source 

for ethnological study thus complementing the history of many peoples. Our research 

does not cover all the stages of the leather mosaic history. We are not aware of the exact 

time and place of origin of the authentic technique of leather artistic processing, the names 

of the first skilled workers. But the antiquity of the art leather mosaic is undoubted. The 

data of a comparative analysis of the leather mosaic art and other types of Bulgar-Tatar 

decorative and applied arts are evidence to it. In the present research are given many 

words, some ancient some still in use among the Eurasian peoples. The terminology 

which developed for the numerous leather and fur articles and to which the Turkic peoples 

played a substantial role is outlined below. 

 Keywords: Leathercraft, Bulgari, leather boots, chitek, kaweshi, kap, saba.  

Since very ancient times humans understood the practical and decorative benefits of 

leather. Common outer garments, head-gear, foot-wear, and many more useful everyday 

articles were being prepared out of leather. Various leather items took an important place 

in the life of Turkic people. With fur garments humans could reach territories where 

severe cold weather could not allow them to penetrate without them.  

Our research does not cover all the stages of the leather mosaic history. We are not aware 

of the exact time and place of origin of the authentic technique of leather artistic 

processing, the names of the first skilled workers. But the antiquity of the art leather 

mosaic is undoubted. The data of a comparative analysis of the leather mosaic art and 

other types of Bulgar-Tatar decorative and applied arts are evidence to it. The earliest 

 
38  Albina G. Khayrullina-Valieva,  Doctor of Philology, Director of the International Research Centre 

(Bulgaria). 
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leather patterned boots were found in Pazyryk barrows in Altay. (Under the guidance of 

archaeologist S. I. Rudenko eight Pazyryk burial mounds were excavated in 1929, 1947–

1949. The largest number of leather objects were found in the second mound.) The rich 

decoration and design of the ancient leather shoes - «chitek» are of great interest. It should 

be noted that the ornamentation of these finds share incredible similarity with the one that 

was later used for decoration of soft leather shoes by Volga Bulgars-Tatars. 

Archaeological finds of leather artifacts in the Idel (Volga)-Yaic (Ural) region have 

confirmed the historical written sources wherein is mentioned the famous leather 

craftsmanship of the Idel Bulgars. This craftsmanship of leather production became well 

known throughout Eurasia and is the origin of the legend, handed down from earlier times 

by tradition and popularly accepted as historical, that the Idel Bulgar people were named 

Bulgars on account of their craft of leather producers, and by this characteristic received 

the name Bulgari39. It is interesting to note that even in our time a specific insole leather 

is named  Bulgari in the Bukhar region of Central Asia. 

 

According to an Iranian tradition leather had acquired a sacred meaning in the early Iron 

Age Era. In an ancient legend an ironsmith, born in Central Asia, had shamanistic power 

to smelt iron ore and in this process special role played his leather apron which protected 

him from the so called Dragon Dahak.  Dahak was spreading deadly fire sparks thus 

trying to hinder the smelt of iron ore into iron and in this manner to stop human material 

advancement. The symbolic meaning of the leather apron as protector against Dahak was 

used by hoisting it on a staff and becoming the national flag of Central Asian peoples. A 

similar legend appeared in the folklore of the Idel-Yaic peoples who claim the smelting 

of iron as their contribution to humanity thus promoting the advancement of material 

development. In this legend the “leather apron” is one of the numerous products which 

these peoples introduced on the Eurasian markets.40 

 Archaeological research carried out in the city of Bulgar (1940 and later), namely in its 

commercial part as well as in its centre, discovered vestiges of artisan workshops where 

leather artefacts were being produced; mainly footwear judging from the unearthed 

special tools for this purpose. Some of these metal tools hint of different size sole 

 
39 Al-Gabashi Khasangata Mokhammadoglu. Tarikhi kaume turki. Ufa, 1909, 131 p. (Әл-Габәши Хәсәнгата 

Мөхәммәт углы. Тарихи кауме төрки. – Уфа, 1909,  131  б.)  
40 Albina G. Khayrullina-Valieva. Unique Leather mosaic: History, Terminology, National Traditions. – Kazan, 

2019, p. 63. 
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production as well as other necessary shoe parts. Technique of leather cutting and sewing 

had a long tradition thus making possible producing different leather artefacts such as 

soft boots, low legging boots, sandals of soft leather with soft or hard soles. These 

archaeological finds confirm the information given in written historical sources. Such is 

given in the Russian primary chronicle where is stated the amazement of the Slavic 

Russian solders led in 985, by their prince Vladimir, when they saw that all the Bulgar 

warriors were wearing leather boots while they, the Russian solders, had shoe-like 

footwear made out of tree bark. 

 A curious story is related in the Russian chronicle of the XIII century: Bulgar leather 

artisans entered the territory of the Russian ruler Georgy Vsevolodovich of Suzdal. He 

welcomed them with the words: ”Bulgar artisans, welcome! You will be settled in my 

lands where you may process hides of different animals and create different products for 

which you are so highly known. You will produce leather shoes so that my noblemen 

would stop using simple shoes made out of tree bark”.  

We have negligent information as to the Bulgar mode of life and garments used in the 

Kazan Khanate during the years 1438 to 1552, due to the Russian invasion and the 

destruction it brought. Practically most of the material evidence was consumed by fire 

and looting. Archaeological evidence give us mostly the ashes  left due to these events; 

however in the Kazan stronghold – Kremlin, was found  substantial vestiges of 

shoemakers’ shops, a prove that up to this time leather artefacts were being produced in 

grand scale. 

Tatar shoes craft has maintained its characteristics up to the present time – polychromatic 

style, special patching cut and unique stitching seam. Leather mosaic is a modern and 

more accurate definition for the designing technique of Tatar’s traditional craft of 

ornamented shoes: chitek and kawesh. «Kazan ‘stitched-in’ work», „Tatar seam“, «leather 

appliqué» are the historical names of the manufacturing technique. All of them have 

originated in an attempt to explain how the items are being sewn by means of a special 

stitching from multicolored pieces of leather that are cut out pieces of pattern, which are 

an accessory of the national costume as well as a work of folk art at the same time. 

The name “Kazan” and “Tatar” for leather workmanship is wholly justified. It is the 

Kazan Bulgar-Tatars who organised, accomplished and maintained the ancient artful craft 

tradition of footwear production.  This artful craft flourished in their country and leather 

boots and shoes, produced by hand, became very popular and conquered Europe with its 

originality. Not without reason world travellers visiting the city of Bulgar in Eastern 
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Europe admired the commanding respect of its mosques, busy bazars and the aroma of 

the freshly tanned leather. 

Many eastern peoples adopted the use of leather footwear following the example of the 

Kazan tradition. Soft leather boots became the typical home footwear among the Islamic 

peoples of Central Asia, the Caucasus, Crimean peninsula, and among the Anatolian 

Turks. When leaving their homes they would slip overshoes on top of their home soft-

boots, the so called kaweshi i.e. galosh, made out of strong leather and having thick soles. 

These kaweshi were mainly produced in Kazan and exported to the mentioned countries. 

Such “kaweshi” are exhibited in the museums in Germany. They are richly ornamented 

boots and became part of the complete costume of the Ottoman court high ranking 

officials during the existence of that Empire. 

Leather handcraftsmanship is one of the most ancient human occupation. The 

terminology which developed for the numerous leather and fur articles and to which the 

Turkic peoples played a substantial role is outlined below. In the present research are 

given words, some ancient some still in use among the Eurasian peoples. 

 

 Buqcha (букча) – a bag made out of leather or strong cloth for which flax fiber thread is 

used. This word has an ancient Turkic origin and its pronunciation is still preserved in 

Tatar language as well as in Danube Bulgarian language where it is pronounced 

‘bokhcha’ (‘бохча’).41  

 Kalta (калта) – a leather purse for carrying coins.  

 Kalaus (калаус) – a word still in use in the Siberian dialects signifying leather sack.42 

Kashïn (кашын) – in the Perm dialect signifies ‘a big leather sack’ used for transporting 

grain. With the similar pronunciation of ‘kosh’ this word is used in Danube Bulgaria for 

transportation of articles of different kind. Its equivalent in the English language is 

‘basket’. In the Middle Ages the Idel (Volga) Bulgars used it to describe a grain 

transportation devise over long distances.  Kashïn was made out of the hind part of 

animals’ skin using a combination of tanning agents which gave it water-resistance.43 

 
41   The explicative Dictionary of the Tatar Language, vol. I, p. 188. 
42   Д. Г. Тумашева. Словарь диалектов сибирских татар, 1992, p. 116. 
43   Albina G. Khayrullina-Valieva. Unique Leather mosaic: History, Terminology, National Traditions,  p.  85-

86. 
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Kap (кап) – a leather sack. In the Siberian dialects kap has the meaning of leather ‘purse-

like sack’. In ancient times for river passing, from one bank to the other, were used ‘kaps’ 

stuffed with ‘kamush’ (камыш), i.e. dried reeds and other vegetation. Several ‘kaps’ tied 

to one another were a floating raft-like devise. Apart from these, the cylinderic or semi-

circular chïnï kap and ayak kap which were used to safely carry dishes made of porcelain 

while migrating from one place to another. A particular compound word for such a raft 

was ‘küper kürek’, where-of the word küper signifies ‘bridge’, and kürek – tanned water-

proofed, impregnated leather with the hair on the inside. A derivate compounded word is 

kürek+che, signifying an artisan who process and trade with kürek. From this ancient 

word is derived the present day kyurkchia, a furrier, fur-dresser.44  

Sarma (сарма) – sack made out of the outer covering skin of box calf. This ‘sarma’ was 

used to transport provisions in large packs, bundles, bales, placed over the back of a pack 

animal. 

Tulum (тулум) – a skin-bag, ‘water-skin’, and ‘wine-skin’, made out of an animal skin 

stripped off entirely in one piece. With the same meaning ‘tulum’ is used in the Uyghur 

language and in Danube Bulgarian language. In the literary Tatar language also in some 

of its dialects with the same meaning is used the word saba (саба), also - tursïq (турсык). 

45 

The word saba is used in many Turkic languages with the same meaning, such as in 

Bashkurt - ‘haba’, also with the meaning of a ‘container or sack made out of skin stripped 

off an animal in one piece’. This sack-like vessel was normally used to contain from 8 to 

10 pails of kumiss, a fermented mare’s milk. An analogous container (sack-like vessel) 

of smaller size was called körägä also tubal. The word ‘saba’ is preserved in the Tatar 

language: also in several of its dialects in the compounded word savït-saba for containers 

and vessels in general (the first compound ‘savït’, coupled with 'saba' denotes 

container/vessel). For the making of containers/vessels were used all parts of the animals’ 

skin. Example: for those of head skin of cattle, sheep, calf, horses, or others was used the 

word bashkünäk, wherein ‘bash’ denotes head, ‘kün’ – skin, and ‘äk’ - the affix; 

bashkapchïk – ‘bash’ (head) + ‘kap’ (leather sack) + ‘chïk’ (diminutive affix). These 

containers/vessels were also used to carry kumiss, the fermented beverage. In the region 

of Idel-Ural were also used the following expressions for vessel- like containers: qullïq, 

 
44  Bulgar-English Dictionary, 1961, p. 337. 
45  The explicative Dictionary of the Tatar Language, vol. III, p. 609. 



 

Sa
yf

a1
7

2
 

qulas, both stitched out of cattle also horses’ front legs’ skins; botlïq/botlog, dömbäy, 

qashïn, stitched together skin of animals’ hind legs.46 

Sïbra – a device made out of leather on which meals were prepared for cooking.47  

 Saq – in Tatar, ‘saka’ - in Turkish, in Danube Bulgar languages denote leather ‘tulum’ 

(water-skin, wine-skin), also a barrel-like for carrying liquids. 

Torba – a sack made out of leather or textile material with straps for fastening over the 

head of a horse and holding inside oats or other fodder. In the Turkish as well as in the 

Oguric-Bulgar languages ‘torba’ has the same meaning. In the Bulgar-English Language 

Dictionary ‘torba’ is also given in a compound word translation – ‘fodder-sack’. The 

saying ‘put one’s neck into the noose’ has the meaning ‘getting in trouble’.48 The origin 

of this idiomatic expression has a semantic historic provenance when Turkish warriors 

would place an enemy’s cut off  head in a ‘torba’ and hang it on one side of their horse.    

Tirmä (тирмә) – urt, round-size dome-like tent, made of leather or felt and transported 

on wheel carts. The origin of this word is from ‘tire’- leather + the affix –mä. It has entered 

the Russian language as a loan word with the pronunciation ‘terem’ (терем) – a room, a 

dwelling premises, the upper floor of a dwelling, a dome-like dwelling.   

Jabu tunï – leather blanket with thick fur outward side sewn with a cotton texture on the 

inner side.49 

Leather from which belts, bands, also straps are made has the following expressions: In 

the Tatar language – ‘kämär (кәмәр); in former times this word in Turkish, Persian, 

Bulgar-Tatar languages meant leather money-belt.50  

Qolan - a wide waist-band, a belt; a horse belly-band, a saddle-girth belt, made of horse 

leather. Another meaning of ‘qolan’ is a swift, good looking wild horse – an onager.  

Qulan – a word widespread in almost all Turkic, as well as in Mongolic languages, a loan 

word of Persian origin, signifying ‘wild ass’, an young wild donkey, or wild horses in 

general’ (onagurs). In the Mongolic languages the final –n of ‘qulan' has disappeared and 

the pronunciation is ‘qula’; with the pronunciation ‘khula’ it is used in the Kalmiq 

 
46   Albina G. Khayrullina-Valieva. Unique Leather mosaic: History, Terminology, National Traditions. – 

Kazan,    2019,  p. 86-88. 
47  Д.Г. Тумашева. Словарь диалектов сибирских татар, 1992, p. 196. 
48   Bulgar-English  Dictionary, p.866. 
49   A.G. Khayrullina-Valieva,  p. 87. 
50  The explicative Dictionary of the Tatar Language , vol. II,  p.133. 
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language, which belongs to the Mongolic languages. From ‘kulan~kolan’ is derived the 

diminutive expression ‘kulanche~kolanche’. In the Bulgar-Tatar language ‘qolïn’ 

(колын) is the word for a young stallion. In dialects of the Tatar also Bashkurt languages 

out of qolïn are expressed several affectionate words such as: ‘qolïnqay’, ‘qolïnchaq’, 

‘qolïntsaq’, ‘qulunchaq’ and others. These expressions have a long historic semantics 

provenance – since the ancient time of the ‘equestrian peoples’ of Eurasia. 

 Köptermä – an inner pad of horse saddle. This cushion-like pad was sewn from leather 

and filled with animal’s fur or straw. 

 Qamchï - a whip with a knitted handle. From ethnographic descriptions, qamchï was 

being made from the hide of a three or four years old bull and had a wooden handle. This 

word is used in Danube Bulgaria. It has a ancient Bulgar origin and is transcribed 

qamshiq51. Qamchï had many uses: it would change the horse direction during ridding, 

however, it could be used as a weapon to kill someone ‘not sufficiently honourable’ to be 

killed with a sword. In the Yakut epic poetry Nürgun Bootur the Impetuous (Нюргун 

Боотур Стремительный), the hero received from a shaman woman a magical qamchï 

which could be transformed into a sword or into a cuirass.52 

Qanjiga – a leather strap used to fasten various objects to the saddle of a horse. In Siberian 

dialects a leather strap for this purpose is called qantsïga (канцыга).53 
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LİTVANYA KÜLTÜREL BELLEĞİNDE KAZİUKAS FUARI (KAZİUKO MUGĖJE) 

KAZIUKO MUGĖJE IN CULTURE MEMORY OF LITHUANIAN 

 

Ergün VEREN* 

 

Özet: Teknoloji insanı mutlu eder mi? Genel dilde “Tüm özlemlere eksiksiz ve sürekli 

olarak ulaşmaktan duyulan kıvanç durumu, mut, ongunluk” olarak kullanılan mutluluk terimi 

kapsamlı bir ifadedir. Teknoloji ise insanın günlük yaşamının kimi pratiklerini kolaylaştırarak 

ve çabuklaştırarak mutlu etse de bu mutluluk anlıktır; tüm özlemlere eksiksiz ve sürekli 

ulaştırmanın aksine insanı yalnızlaştırmakta; kendi içine hapsetmektedir. Ancak sosyalleşme 

süreciyle yalnızlıktan kurtulabilen insan, kültürel belleğindeki değerleri yaşayarak manevi 

hazza ulaşabilmektedir. Bu da toplumsal etkinlikler yoluyla gerçekleşebilmektedir. 

Toplumların değer yargıları ve bakış açıların farklılıkları toplumsal etkinliklerini de 

etkilemektedir. Bu çalışmanın sorunu olan Litvanya kültürel belleğindeki Kaziukas Fuarı 

(Kaziuko mugėje) pratiği de Litvanya toplumunun farklı değer yargılarının ve bakış açılarının 

dışa vurumunun bir örneğidir. Çalışmada Kaziukas Fuarı (Kaziuko mugėje) pratiği bellek ve 

kültürel bellek kavramlarından hareketle incelenerek; İşlevsel Halkbilimi Kuramları temelinde 

irdelenmektedir. Kutsama/kutlama temelinde şekillenen ve gerçekleştirilen Kaziukas Fuarı 

(Kaziuko mugėje) pratiğinin tarihsel ve folklorik arka planının günümüze yansımaları ve süreç 

içerinde baskılara direnişi analiz edilmeye çalışılarak yeni önerme denemelerinde 

bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kültür, bellek, işlev, halkbilimi, Kaziukas Fuarı 

       

Abstract: Does technology make people happy? Technology, on the other hand, makes 

happier by facilititating and accelenating certain practies of people’s daily life, but this 

happiness is momentary, Technology makes people alone as opposed to complete and 

continuous delivery of all the aspirations. Technology incarcerate people into their own. 

However, the person who is able to get rid of loneliness in the proces of being socilal can reach 

the spiritual pleasure by experiencing the values in its cultural memory. This can be done 

 
* Türk halkbilimi uzmanı, ergunveren@hotmail.com   
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through special ativities. The differences in the value jugdments and perspectives of societies 

also attect tehir social activities. The practice of the Kaziuko mugėje in the cultural memory of 

Lithuanian, which is the problem of working, is also an example of the manifestation of the 

different valve judgments and views of Lithuanian. Kaziuko mugėje is stutied in practice 

throught the practice and cultural memory. The Festival is examined on the basis of Fuctional 

Folklore theories. New propositions will be tried by trying to analyze the day to day reflections 

of the historical and folkloric background of the Kaziuko mugėje, which is shaped and 

performed on the basic of communicate and celebration.   

Key Words: Culture, memory, function, folklore, Kaziuko mugėje 

 

Giriş 

Modernlik, teknolojinin sağladığı imkânlarla günlük hayatı kolaylaştırmasına karşın insanı 

içine kapattığı; yalnızlaştırdığı ve kendi içinde bunu teknolojiyle yaşar hale getirdiği dikkati 

çekmektedir. Bu nedenle insan modern hayatın yalnızlığına karşı ancak belleğindeki kültürel 

değerleri toplumsal etkinliklerle açığa çıkararak kültürel manevi hazzı yaşayabilmektedir. 

Şenlik, bayram, festival vb. toplumsal etkinliklerle bir araya gelen insanlar aidiyet duygusunu 

da yaşayarak sosyalizasyon sürecini de işletebilmektedirler (Veren, 2016: 11-12).  

Litvanya halkı da Kaziukas Fuarı ile kültürel belleğindeki kodları dışa vuruyor mu, 

modernliğin oluşturduğu yalnızlığı aşmaya çabalıyor mu ve aidiyet duygusunu yaşamaya 

çalışıyor mu?  

Bu çalışmada Kaziukas Fuarı pratiği bellek ve kültürel bellek kavramlarından hareketle 

incelenecek, İşlevsel Halkbilimi Kuramları yardımıyla irdelenecektir. Paylaşma, kutsama, 

kutlama ve iletişim odağında şekillendiği ve gerçekleştirildiği anlaşılan Kaziukas Fuarı 

pratiğinin tarihsel, felsefi ve folklorik arka planının günümüze yansımaları analiz edilmeye 

çalışılarak yeni önerme denemelerinde bulunulacaktır. Konuya Kaziukas Furaı’nın tarihine, 

felsefesine ve folklorunu araştırarak başlamak yararlı olacaktır. 

1. Kaziukas Fuarı’nın Kapsamı, Tarihi ve Felsefesi  

 Kaziukas Fuarı, her yıl 4 Mart Aziz Casimir Günü’ne (St. Casimir Day) yakın ilk hafta sonu 

Litvantanya’nın başkenti Vilnius’da düzenlenen ve yerli/yabancı zanaatkârların katıldığı tarihi 

bir etkinliktir. Litvanya, Letonya, Estonya,  Polonya, Belarus ve İngiltere başta olmak üzere 

pek çok ülkeden zanaatkâr katılarak ürünlerini ve yeteneklerini sergiledikleri Kaziukas Fuarı, 
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1604 yılından bu yana kurulmaktadır (URL-1; Aponaviciute, 2010: 16, 51). Litvanya’nın 1790-

1918 arasında Rus Çarlığı, 1941-1990 arasında Sovyet Rusya işgalinde kaldığı yıllarda 

Kaziukas Fuarı’nın yasaklandığı bilinmektedir. 

 17. yüzyılda Büyük Dük Casimir’in (Litvanca: Kaziukas) Cizvit Kilisesi tarafından “Aziz” 

ilan edilmesinden sonra her yıl 4 Mart günü Litvanya’da Aziz Casimir Günü olarak kutlanmaya 

başlanmış, diğer yandan da Aziz Casimir’in zanaatkârların koruyucusu olduğu inancı 

yayılmıştır. 1604 yılından itibaren de zanaatkârlar her yıl 4 Mart Aziz Casimir Günü öncesinde 

ona olan saygılarının ifadesi, baharın karşılanması ve ürünlerini/yeteneklerini sergilemek için 

Kaziukas Fuarı’nda bir araya gelmeye başlamışlardır (URL-1).   

 Vilnius’un merkezinde kurulan Kaziukas Fuarı’nda zanaatkârların tezgah ve standları 

Katedral Meydanı, Lukiskes, Kalvarijos Pazarı, Gediminas Bulvarı Sventaragio, B. Radvilait, 

Maironio ve Pilies Caddeleri boyunca sıralanmaktadır. Fuar süresinde zanaatkârların 

ürünlerinin yanı sıra geleneksel mutfak ürünleri, hatıra ve hediyelik eşyalar, el yapımı obje ve 

sanat eserleri, tiyatro alayı, buz pisti etkinlikleri ile müzik/sanat gösterileri yoğunlukla yer 

almaktadır. Litvanya ev yapımı birası ve ekmek çeşitleri, Baranka (Kaziukas baranka, “Eng: 

ring-shaped roll” halka çörek), Zencefilli Kurabiye/Gedimias Kulesi (Kaziukas gingerbread,  

pudra şekeri ile süslenmiş zencefilli kurabiye) ve Baca/Yüz Yapraklı Tatar Keki (Šimtalapis, 

the Tatar hundred-leaf cake) fuarın sembol yiyecekleridir. Paskalya Palmiyesi (Vilnius region 

Easter palm.: çiçeklerle süslenmiş palmiye dalları) de fuarın ikonik objesi olarak kabul 

edilmektedir. Tahtadan yapılmış kaşıklar, seramik eserler, hasır işleri öne çıkan ürünler olmakla 

birlikte Kaziukas Fuarı, ürünlerin sergilenmesi ve satın alınmasının yanı sıra “yardımlaşma ve 

kibarlık” değerlerinin öne çıktığı ve yaşandığı bir ortam olarak da bilinmektedir. Burada önemli 

girişimleri destekleme ve “bağış yapma” pratiği de hayata geçirilmektedir (URL-1; URL-2).  

Kaziukas Fuarı, 2008 yılında Litvanya hükümeti tarafından etnik kültürün devamı ve 

gelecek kuşaklara aktarılması için kanuni güvence altına alınmıştır. 2008 yılı başlarında 

çıkarılan Ulusal Miras Ürünleri Kanunu himayesine alınan Kaziukas Fuarı’na katılan 

zanaatkârlara sertifika verilmektedir. 2008'den başlayarak Kaziukas Fuarı karnavalının yeniden 

canlandırılması için şehir ustaları, zanaatkârlar, yaşlılar, toplulukları, çocuk tiyatro stüdyoları, 

Vilnius şehrinin efsanelerini, mitolojik karakterlerini sergilemek üzere davet edilmektedirler 

(Aponaviciute, 2010: 51; Grazyte, 2008: 44). 

2009'dan başlayarak Vilnius Etnik Kültür Merkezi, Kaziukas Fuarı'nın geleneksel 

etkinliklerini canlandırmakla görevlendirilmiştir. Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti'nin “Ulusal 
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Miras Ürünleri Üzerine, Geleneksel El Sanatları Eğitim Programları, Geleneksel Fuarların 

Sertifikalandırılması, Geleneksel El Sanatları Onaylanması, Zanaatkârların Sertifikasyonu ve 

Sertifikalandırma Kuralları” (21 Mayıs 2008, No. 529) kararı ile dörtyüzü aşkın yıldır 

gerçekleşen geleneksel fuar için aşağıdaki sanatsal programını hazırlanmış ve 

gerçekleştirilmiştir: 

• Kaziukas Fuarı'nın bayrağı tasarlanmış, üretilmiş ve kutsanmıştır (Nijolė Stunskaitė).  

• Prof. L. Klimka tarafından Kaziukas Fuarı’nı anlatan ilk kitap yayımlanmıştır.  

• Kaziukas Fuarı'nın (Nijolė Stunskaitė) logosu hazırlandı.  

• 2009 yılında 45 dk.lık  Kaziukas filmi hazırlanmıştır. 

• 3 büyük etkinlik Litvanca Kayıtlar Kitabı'na kayıt edilmiştir.  

• 2009’da Kaziukas Fuarı tarafından düzenlenen alternatif Kaziukas Fuarı'na 200'den fazla 

genç katılmıştır. 

• Belediye Meydanı ve Tymo Mahallesinde gerçekleşen Kaziukas Fuarı tiyatro yürüyüşüne 

54 karnaval grup (yaklaşık 780 katılımcı) katılmıştır.  

• 7-8 Mart tarihlerinde Belediye Meydanı'nda Kazi Sineması’nda 11-18 saatleri arasında 

görsel projeksiyon gösterisi düzenlenmiştir.   

• 7-8 Mart tarihlerinde  11 ila 17 saatleri arasında Merkez Kitabevi ile Bağımsızlık Meydanı 

arasındaki güzergahta tuğla üreticisi köylüler fuar yürüyüşü yapmışlardır.   

• 6-8 Mart (9–18 saatleri arasında) “Laisvės atolas” adlı kamu kuruluşu tarafından 

düzenlenen sergi “Kaziukas gazetesi”nin özel baskısı ile duyurulmuştur.   

• 7 ve 8 Mart tarihlerinde konserler, Ana Belediye Sarayı Meydanı'nda, Pilies Sokağı'nın 

başında, Tymo Mahallesi'nde, Ulusal Dram Tiyatrosu yakınında gerçekleştirilmiştir. Farklı 

sahnelerde, çoğunlukla sanatsal gruplar (dans ve dans toplulukları, dans grupları, şapeller, 

tiyatro grupları, rüzgar orkestraları, folklor toplulukları, vb.) kategorisinde yer alan 

sanatçılar toplam 42 grup olarak (1000'den fazla katılımcı) sahne almışlardır.  

• Çiftçi ve Çocuk Bahçeleri, Tymo Mahallesi'nde kurulmuştur. 

Kaziukas Fuarı'nın kapanış töreni; 2009’da Maironio Caddesi, 2010’da Lukiškės 

Meydanında gerçekleştirilmiş, müşteri profilinin ötesinde katılımcı ve üretken gençlerin 

katılımıyla yapılmıştır (Aponaviciute, 2010: 52). 



 

Sa
yf

a1
7

8
 

2010 yılında, Kaziukas Fuarı'nın geleneksel etkinliklerine ek olarak, Dzūkai Fuarı'nın 

kültürel programına Vilnius'taki Dzukai Günleri eklenmiştir. Kültürel etkinliklere (sergiler, 

konserler, öğleden sonralar, toplantılar, vb.) Dzūkija'da yedi belediyeden sanatçılar, halk 

sanatçıları ve kendi dansçıları katılmıştır -toplamda 500'den fazla katılımcı. Tiyatro fuarına 57 

grup, 700'den fazla katılımcı-. Ayrıca “Kaziukas Fuarı 2010 Belgeseli” hazırlanmıştır. Üretici 

geleneklerini temel alan, modern olay mekanizmalarını birleştiren Vilnius Etnik Kültür 

Merkezi, geleneğin benzersizliğini vurgulamak, şehirdeki en güzel festivallerden birinin ruh 

halini geri almak için çaba göstermektedir (Aponaviciute, 2010: 53). 

2019 yılında 1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenen Kaziukas Fuarı, 1 Mart günü saat 

13.30’da Lukiskes’den Katetral Meydanı’na doğru seyreden ve Aziz Casimir’e adanan fuar 

korteji yürüyüşü ile başlamıştır. Zanaatkârların tezgâh ve stand açtıkları, ürünlerini sergileyip 

satışını yaptıkları, kimilerinin de anlık üretim icralarını sundukları  fuarda çeşitli yarışmalar, 

folkrolik gösteriler, müzik eğlence performansları, söyleşiler, konferanslar, film ve tiyatro 

gösterileri, defileler, buz pisti etkinlikleri, artistik patinaj gösteri programları, serbest paten 

dersleri, bireysel ve grup etkinlikleri, sportif karşılaşmalar, müzayede ve bağış kampanyaları 

gerçekleştirilmiştir. Fuar, 3 Mart günü öğleden sonra Casimir’e adanan konser ile son bulmuştur 

(URL-1).  

Peki, Kaziukas Fuarı’nın Litvanya halkının kültürel belleğindeki yeri nedir?  

2. Litvanyalıların Kültürel Belleğinde “Kaziukas Fuarı”nın Yeri 

Jan Assmann (2015: 27) belleği mimetik bellek, nesneler belleği, iletişimsel bellek ve 

kültürel bellek olarak dört boyutta ele almaktadır. Kültürel bellek, mimetik, nesneler ve 

iletişimsel belleğin bütünlük içinde buluştuğu alanı oluşturmaktadır. Kültürel belleğin temel 

özelliği anlam aktarımıdır. Toplumlar, kimlik ve değerlerini, kültürel bellek aracılığıyla 

yaşamakta ve yaşatmaktadırlar54. 

 
54 Bellek/Kültürel Bellek: Duyu organları yoluyla kazanılan algıları sembollere dönüştürerek, bunları beynin 

belirli bölümlerinde depolayan bellek, genel dilde ‘Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle 

ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza’ karşılığında kullanılır. Kodlama, 

saklama ve çağırma olmak üzere üç aşamalı işleve sahip olan belleğin, fizyolojik ve nörolojik boyutlarının 

yanında, sosyal ve kültürel boyutları da bulunmaktadır. Jan Assmann belleği mimetik bellek, nesneler 

belleği, iletişimsel bellek ve kültürel bellek olarak dört boyutta ele almaktadır. Mimetik bellek, taklit sonucu 

edinilen davranış alanlarıdır. Nesneler belleği, insanların günlük hayatlarında yararlandıkları araç 

gereçler, yaşadıkları mekânlar ve kullandıkları eşyalarla şimdiki zamanı yaşarken geçmişi hatırlanan 

zaman dizimidir. İletişimsel bellek, insanın dil ve bireysel iletişim kurma yeteneğini kapsar. Kültürel bellek 

ise, mimetik, nesneler ve iletişimsel belleğin bütünlük içinde buluştuğu alanı oluşturur. Kültürel belleğin 

temel özelliği anlam aktarımıdır. Toplumlar, kimlik ve değerlerini, kültürel bellek aracılığıyla yaşar ve 

yaşatırlar.  Richard Miller de kültürel belleği, toplumun ortak tarih ve kimliğini koruduğunu 

tanımlamaktadır: Kültürel bellek, kendimizi anlamaya yardımcı olan anlatımlar, değerler, liderler, şehitler 
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Kaziukas Fuarı, Litvanya halkının kültürel belleğinde fuar şeklinde anlamlandırılmasının 

ötesinde hangi kodları saklamaktadır? Fuar için tasarlanan bayrağın üzerinde “1604” sayısı yer 

almaktadır ki bu sayı fuarın ilk kurulduğu 1604 yılını ifade etmektedir. Fuarın tarihsel sürecini 

anlatan bu tarihin bayrağın üzerine nakşedilmesi, Litvanya halkının kültürel belleğinde ve 

günlük hayatında önemli bir yere sahip olduğunun göstergesidir. Ayrıca Rus işgalleri altında 

kaldıkları yaklaşık yüzseksen yıl boyunca Kaziukas Fuarı’nın yasaklanmasına karşın Litvanya 

halkının kültürel belleğinden silinmemiş ve bağımsız sonrası fuar kurulmaya devam etmiştir.  

Beverly J. Stoeltje’e55 (2009: 334) göre, Festivaller, kesin karakteristik belirleyici 

niteliklere sahiptirler, takvimsel olarak düzenlenmiş aralıklarla gerçekleştirilirler, 

ulusaldırlar, halk katılır, yapıca karmaşıktır ve ses, görüntü ve amaç bakımından çok 

yönlüdürler. İnsanlar genelde iki güdü ile katılırlar: Birincisi kişisel dini bağlılık veya kişisel 

icra için fırsat arayışıdır. İkincisi de atalara tapma veya kutlama, yüksek değerdeki hüner ve 

yeteneklerin icrası yahut grup mirasının ifadesi yoluyla kimliğin dışa vurumudur.  

Söz konusu önerme bağlamında Kaziukas Fuarı’nın takvimsel olduğu ve her yıl aynı 

dönemde gerçekleştirildiği görülmektedir. Düzenleyiciler tarafından ulusal olmanın ötesinde 

uluslararası alandan zanaatkârlar ve çeşitli performans grupları ağırlanmaktadır. Kutsama, 

kutlama, tanışma, üretme, yarışma, bilgilenme, hoş vakit geçirme, film gösterileri, müzik 

etkinlikleri, sportif aktiviler (buz pateni) ve ticari çabaların birlikte görüldüğü bir icra ortamı 

şeklinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  

Yine Stoeltje’ye (2009: 336) göre festivaller “açılış töreni/yürüyüşü, ritüel, drama ve 

yarışma, yemek, dans/müzik ve olayın sonu” şeklindeki bölümler halinde gerçekleşir. Bu 

bağlamda, Kaziukas Fuarı, kortej yürüyüşü (fuar yürüyüşüyle) ile başlamaktadır. Fuarın 

sürdüğü günlerde zanaatkârlar tezgâh ve stand açmakta, ürünlerini sergileyip satışını yapmakta, 

 
ve kahramanlardan oluşmaktadır. Ait olunan kültürün ekonomi, tarih, spor, geçiş dönemleri vb. alt kültür 

alanları, kültürel beleğin dinamikleridir. Sosyal değer-normların belirlediği kültürel kimlikle ortak değerler 

doğrultusunda birleşme, kültür belleğinin temelidir. Kültürel kodları taşıyan, depolayan ve hatırlatan 

kültürel bellek, ortak verileri taşıyan grup üyelerinde aitlik duygusunu yaşatır. Aitlik duygusunun kişiye 

kazandırdığı özgüven, toplum içinde birey olmanın sağladığı rahatlık, ortak değerleri paylaşmanın yarattığı 

mutluluk, aynı tarihe sahip olmanın verdiği gurur, kültürün ortak kodlarını ve kodların 

anlamlandırmalarını bilmenin ayrıcalığı, kültürel belleği toplumun ruhu yapar. Bir toplumun kültürel 

devamlılığını, nesiller arası bilgi akışını sağlayan kültürel bellek geçmişe göndermeler, ortak kimliğe ve 

geçmişe sahip toplum üyelerinin endişelerini giderir, onlara aynı kültür dairesinin üyesi olduklarını 

hatırlatır. Geçmişi düzenleyen, anlamlandıran, geleneği kuran ve geçmişe bir bilinç atfeden gelenek belleğin 

varlık nedenlerindendir. Geçmişin belli noktalarına yönelen kültürel bellek, gündelik olmayan olayları 

hatırlama aracıdır. Böylelikle gruplar tarihilerini hatırlayarak ve kökenlerine ait hatırlama figürlerini 

belleklerinde canlandırarak kimliklerinden emin olurlar. Bu toplumsal kimliktir ve gündelik kimlik 

olmanın ötesinde bir özelliğe ve törenselliğe de sahip olmaktır (Öğüt-Eker, 2014: 83 vd.; Assmann, 2015: 28-

55). 
55 İndiana Üniversitesi, Antropoloji bölümünde Prof. Dr. 
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kimilerinin de anlık üretim gerçekleştirmektedirler. Fuarda çeşitli yarışmalar, folkrolik 

gösteriler, müzik eğlence performansları, söyleşiler, konferanslar, film ve tiyatro gösterileri, 

defileler, buz pisti etkinlikleri, artistik patinaj şov programları, serbest paten dersleri, bireysel 

ve grup etkinlikleri, sportif karşılaşmalar, müzayede ve bağış kampanyaları dikkati 

çekmektedir.  

Stoeltje’nin yemek şeklinde betimlediği bölüm, Kaziukas Fuarı’nın simge yiyecekleri olan 

Baranka Zencefilli Kurabiye ve Baca/Yüz Yapraklı Tatar Keki’nin öne çıkarılması ve 

tüketimine ağırlık verilmesi ile kendini göstermektedir.    

Klasik festival anlayışında halkın yoğun şekilde katıldığı, icra ettiği ve eğlenceli zaman 

geçirdiği dans ve müzik icraları ile Kaziukas Fuarı’nda da yoğun olarak karşılaşılmaktadır.   

Stoeltje’nin (2009: 337) önermesine göre “Olayın sonu”nun, açılış töreninin tersine yapının 

az, yaratıcılığın ve kişisel ifadenin çok olduğu bir biçimde sergilenmesini gerektiriyor. Fuar, 

son gün yapılan bağış kampanyası etkinlikleri ve St. Casimir’e adanan konser ile sona 

ermektedir. Gerek bağış kampanyalarına katılım gerekse konser süresinde şarkılara eşlik etme, 

bireysel dans gösterileri vb etkinlikler ile Stoeltje’nin vurguladığı üzere kişisel dini bağlılık 

ve/veya kişisel icra için fırsat arayışının yanı sıra atalara tapma veya kutlama, yüksek değerdeki 

hüner ve yeteneklerin icrası yahut grup mirasının ifadesi yoluyla kimliğin dışa vurumu 

pratikleri görülmektedir.  

William Bascom’un (2014: 71-86) folklorun dört işlevi sınıflandırmasına göre de Kaziukas 

Fuarı süresince zanaatkarlar, katılımcılar ve aktivistler hoş vakit geçirmekte ve eğlenmekte, 

kısa süreliğine de olsa toplumsal veya kişisel baskılardan kaçmakta ve kurtulmaktadırlar. 

Ayrıca toplumsal değerlere ve törelere destek verilmekte, fuar kültürün yaşatılarak gelecek 

kuşaklara aktarımını sağlamaktadırlar.  

Diğer yandan kültürün temel işlevinin dünyaya bir anlam dayatmak ve onu anlaşılır kılmak 

olduğunu savunan Clifford Geertz’in (2007) yaklaşımları bağlamında Kaziukas Fuarı’nın 

çevresinde oluşan kültürün özündeki yaratıcı dürtünün “kutsama-kutlama-üretim-ticari çaba-

paylaşma-iletişim-yarışma-yardımlaşma” olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Çünkü bir yandan Aziz Casimir kutsanırken diğer yandan baharın gelişi kutlanmaktadır. 

Zanaatkârlar gerek anlık üretim gösteri gerek satış ile üretim ve ticari çaba işlevini 

gerçekleştirmektedirler. Ayrıca üretim ve satış sürecinde kendiliğinden görsel/işitsel bilgi 

paylaşımı da olmaktadır. Fuara katılanlar, gezenler, etkinlikleri takip edenler böylelikle ya 
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kendilerini ifade ederek ya da birbirleriyle irtibat kurarak iletişime geçmektedirler. Düzenlenen 

yarışmalarda katılımcılar kendilerini sınamakta, becerilerini sergilemekte ve kimi zamanda 

erginlenme sürecini (buz pateni eğitim ve uygulama pratikleriyle) yaşamaktadırlar. Yine fuar 

süresince düzenlenen bağış kampanyaları ile yardımlaşma ve dini inanışlarını yaşama/yaşatma 

işlevini de yerine getirmektedirler.     

Kaziukas Fuarı, bağlam merkezli halkbilimi kuramlarından “İşlevsel Halkbilimi Kuramı”56 

temelinde irdelediğinde Bronislaw Malinowski’nin (1992: 105) ihtiyaçların nesnel yöntem ve 

gereçlerle karşılanmasına yönelik analiz modeline göre festivalin “kutsama, kutlama, üretim, 

paylaşma, yarışma, yardımlaşma ve iletişim” işlevlerini “hareket” ihtiyacının kültürel cevabı 

olan “etkinlikler” kavramları ile özdeşleştirmek mümkündür.  

Sonuç 

Kutsama, kutlama, üretim, ticari çaba, paylaşma, iletişim, yarışma, yardımlaşma zemininde 

gerçekleştirildiği anlaşılan Kaziukas Fuarı’nda “St. Casimir”, “zanaatkârlar” ve “fuar 

bayrağı”nın sembolleştirildiği görülmektedir.  

Böylelikle bütün bunların etrafında oluşan kültürün de kendi ekonomisini yarattığı dikkati 

çekmekte; yöre halkının kültürel belleğinde köklü bir yere sahip olan Kaziukas Fuarı’nı 

içselleştirdiği anlaşılmaktadır.   

Diğer yandan Kaziukas Fuarı’nın Litvanya halkı tarafından Litvanya için gerçekleştirilen 

tarihi, ticari ve kültürel bir etkinlik olduğunu dikkatlerden kaçmamaktadır.   

Litvanya halkı da Kaziukas Fuarı ile kültürel belleğindeki kodları dışa vurmakta, 

modernliğin oluşturduğu yalnızlığı aşmaya çabalayarak aidiyet duygusunu yaşamaya 

çalışmaktadır. Şöyle ki, Kaziukas Fuarı kültürel bellek tanımlamasında da söz edildiği üzere 

yöre insanını, geçmişin belli noktalarına yönelterek gündelik olmayan olayları hatırlattığından, 

böylelikle tarihlerini hatırlayarak ve kökenlerine ait hatırlama figürlerini belleklerinde 

canlandırarak kimliklerinden emin olmalarını sağladığını kaydetmek mümkündür. Bütün 

 
56 İşlevci görüşe göre halkbilimi unsurlarının hayat içinde ya bir görevi vardır, ya da bu unsurlar mutlak bir 

ihtiyacı karşılar. Nadel (1958) bir sosyal yapıdaki çeşitli unsurların o yapının işleyişinde yer alış ve katkı 

sağlayışını işlev olarak adlandırmaktadır (Özarslan 2001: 335). Bronislaw Malinowski’nin (1992: 105) 

geliştirdiği insanın temel ihtiyaçları ve kültürel kurumlar ile bunların işlevlerinin belirlenmesine yönelik 

analiz modeline göre de “metobolizma” temel ihtiyacının kültürel cevabı “besin sağlanması”; “üreme”nin 

“akrabalık; “bedensel rahatlıklar”ın “barınma”; “güvenlik”in “korunma”; “hareket”in etkinlikler; 

“büyüme”nin yetiştirme” ve “sağlık” ihtiyacının kültürel kültürel cevabı da “hijyen”dir. William.Bascom 

(2014: 71-86) ise folklorun işlevleriyle ilgili olarak ortaya koyduğu işlev denemesine göre folklorun dört işlevi 

bulunmaktadır: 1. Hoş vakit geçirme, eğlenme ve eğlendirme, 2. Değerlere, törelere destek verme, 3. Eğitim, 

kültürün gelecek kuşaklara aktarımı, 4. Toplumsal ve kişisel baskılardan kaçıp kurtulma. İlhan Başgöz ‘de 

(1996) beşinci işlev olarak “protesto” unsurunun varlığını ileri sürmektedir. 
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bunların yanı sıra Kaziukas Fuarı yöre insanının kültürel belleğindeki ortak verilerin dışa 

vurulurken aitlik duygusunun da yaşatıldığı; kişilere özgüven kazandırdığı, birey olmanın 

sağladığı rahatlık ve ortak değerlerin paylaşımının yarattığı mutluluk ile ortak tarihe ve kültüre 

sahip olmanın gururu, ayrıcalığı ve hazzını yaşattığı savunulabilmektedir.   

Sonuç olarak denilebilir ki, Kaziukas Fuarı, Rus işgal dönemlerinde yasaklanmasına karşın 

Litvanya halkının kültürel belleğinden silinmemiş; “kutsama-kutlama-üretim-ticari çaba-

paylaşma-iletişim-yarışma-yardımlaşma” zemininde gerçekleştirilen; kendi kültür ekonomisini 

oluşturmuş; yöre insanına ve katılımcılarına aidiyet duygusunu hissettirerek özgüven 

kazandıran, eğlendiren, rahatlatan, iletişim imkânı sağlayan, tarihi-kültürel-ticari bir etkinliktir.   
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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi 

   Bir zamanlar Sovyetler Birliği’nde üç Baltikyanı ülke sayılan bu üç ülkeden biri de 

Litvanya olmuştur. Her üç Cumhuriyette yaşayan halklar hiçbir zaman Rus sömürgeciliğini 

kabul etmemiş, her zaman bu sömürgeciliğe baş kaldırmıştır. Ne kadar zor günler yaşasalar da 

her üç ülkenin şiir-sanat insanları ülke kültürüne, özellikle, edebiyatına kırılmaz tellerle bağlı 

olmuş,  şiir ve edebiyatlarını dünyanın her tarafında tanıtmaya çalışmışlardır. O dönemde 

Litvanya’da yaşayan ünlü şairlerden biri de Eduardas Mejelaytis olmuştur. E.Mejelaytis, 

Sovyet döneminde sadece doğduğu ülkenin değil, geçmiş Sovyetler Birliğinde tanınmış şair 

olmuştur. Şairin geçmiş Sovyetler Birliğinde çok ünlü olmasının nedeni onun İnsan isimli şiir 

kitabının Lenin Mükâfatına layık görülmesi idi. Sovyet döneminde her şair böyle yüksek 

mükâfatı alamazdı. Bir de unutmamak gerekir ki, bu eserin Sovyetler döneminde en yüksek 

ödül almasının bir nedeni de eserde Sovyetlere büyük bir sevgi duygusunun olması idi. Şair 

şiirlerinde konunun sadece insanla bağlı olması değil, aynı zamanda bu insanın komünist 

olmasıyla da bağlı idi. Tabii ki, yapılan ilmi araştırmada esas dikkat eserin siyasi yönüne değil, 

eserin poetikasının araştırması meselesi ile bağlı olmasıdır.  

 Bildiriyi hazırlarken önce eserdeki konular ele alınacak, eserin esas fikri,  okura verilen 

önemli mesaj, içerik, forma, süjet hattı vs. üzerinde araştırma yapılacak, sonra ise eserin 

poetikasından bahsedilecektir. Poetikadan bahsederken oradaki ayrı ayrı konulara da 

değinilecektir. Poetikanın önemli unsuru olan dil ve üslup özelikle araştırılacaktır. Fikirleri 

daha canlı vermek için mecazlar ve onların türleri, folklor örnekleri, alınmış, yeni ve eski sözler 

incelenecektir. Eser Azerbaycan Türkçesine Rusçadan çevrildiği için tercüme meselesine de 

yer verilecektir. Tercümeden yazarken postmodernist edebiyat türünün bir sahası olan 

karşılaştırmalı edebiyat konusuna da yer verilecektir. 

Anahtar Kelime:  Litvanya, Şair, Eduardas Mejelaytis, İnsan, Poetika, Tercüm, Karşılaştırmalı 

Edebiyat 
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Litvanya Hakkında Genel Bilgi 

  Bilindiği üzere Litvanya üç Baltikyanı ülkesinden biridir. Önemli coğrafi mevkide, 

özellikle deniz kıyısında yerleşen ve yerleştiği mekân Avrupa sınırları içine dâhil olan bu ülke 

her zaman etraftakİ kudretli ülkelerin dikkatini çekmiştir; özellikle, Rusya ve Almanya’nın. 

İster Çar döneminde, isterse de diğer zamanlarda Rusya bu üç Baltikyanı ülkeyi ellerinde 

tutmak istemişlerdir. Bunun kanıtı hâlâ bu üç ülkede vardır. Örneğin, Rus Çarlarının Baltık 

Denizi kıyısında şahlara özgü sarayları buna örnektir. Bu ülkelerin başı hiçbir zaman zülümden 

kurtulmamıştır. Buna göre de hep buzlu Sibirya çöllerine sürgün edilmiş, Rus KGB’nin bodrum 

katlarda sorgu-suale çekilerek ölüme mahkûm olmuşlardır. Bu gün de bu üç ülkede müzeye 

çevrilen o “korku “evleri” KGB zindanları hala ayaktadır. II. Dünya Savaşı’nda bu üç ülkenin 

başına gelmeyen musibet kalmamıştır. Bunları kendi taraflarına çekmek isteyen Hitler 

Almanya’sı bunu başaramadıkça bu yandan Rusya savaş biter bitmez bu üç ülkeyi Sovyet 

Rusya’sının terkibine dâhil etmiş, maalesef halk bunu istememiştir. Ona göre de burada yaşayan 

halklar hep Rus zulmüne maruz kalmışlardır. 1990’lı yıllarda M.S.Gorbaçov’un 

“Yenidenkurma” fikirlerinin hayata geçmesiyle Rusya’dan ilk kopan bu üç ülke olmuştur. 

Onlar anında ayrı-ayrı ülkeler olarak işlerine azat, özgür ülke olarak devam etmişler. Litvanya 

mimarisi, tarihî yapıları, bozulmamış doğası, sahilleri ile dikkati çekmektedir. Litvanya, küçük, 

ama şirin bir ülkedir. Ülkenin başkenti 2009 yılında Avrupa Başkenti seçilen Vilnüs’tür 

Sovyetler dağıldıktan sonra Litvanya Avrupa Birliğine kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

*Muş Alparslan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi 

 

 

 Litvanya’nın Edebiyat Tarihine Genel Bir Bakış 

     Litvanya’nın ilk edebî numuneleri 18. yüzyılda başlamıştır. Eski Litvanyalılar 

Baltikyanı kıyıda meskûnlarsan tayfalardan oluşmuşlardır, etnik yönden Prussiyalılara daha 

yakındırlar.  Onların ecdadı sayılan Estler hakkında ikinci binyıllığa ait salnamelerde bilgiye 

rastlanmıştır.  Onların folklorunda geniş yayılan tür Dayn’lardır. Litva klasik edebiyatının 

banisi Kristionas  Donelaytis’dir. O, Litvanya edebiyatına realist şair gibi dâhil olmuştur. 
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“Onun realizminin kendine has özellikleri vardır. “Yılın Mevsimleri” mesnevisinde dört 

mevsimi tasvir eden şair doğanın nadide güzelliklerini ortaya koymuştur (Halilov 1977: 326). 

      K .Donalaytis  eserinde sadece Litvanya’nın doğasını övmekle işini bitmiş saymıyor, o 

hem de burada Litvalı köylünün emeğini, onun güzeranını, köydeki sosyal münasebetleri, 

halkın dünya görüşünü, örf-adetini dile getirmiştir. Donelaytis demokratik görüşlü şair olarak 

köylünün emeğini yüksek değerlendirir, cemiyetin hayatında onların emeğinin ne kadar önemli 

olduğunu dile getirmektedir. “Yılın Mevsimleri” eserinde mekân Litvanya, kahraman 

Litvanyalı köylüdür. Şairin burada eleştirdiği insanlar da var. Onlar zahmet çeken köylüye 

gülen, onunla dalga geçen kibarlar,  Litvanya dilinde Burasa adlandırılan mülkedarlar (Ağalar),  

mülkedarların malikânesini idare eden Antman’lardır. Şair şiirlerinde Ağaları yedirip özleri 

kuru ekmek yiyen köylüden konuşurken artık haksızlığa karşı mücadeleye kalkıyor. 

Donelaytis’den sonra gelen şairler onun şiirdeki ananelerini devam ettirmişler. Bazı Litvanya 

şairleri menşece fakir köylü sınıfından oldukları için en çok folklor örnekleri toplamış, 

yayımlamışlardır. Onlardan Antanas Strazdas, Antanas  Baranauskas’ı gösterebiliriz. İonas 

Maçis-Kekştas da köylü zümrenin içinden çıksa da 19 yy. sonuna doğru ortaya çıkan inkılabı 

harekâtta cesur adımlar atmıştır. İnkılabı milli şiiri yükseklere kaldırmıştır. O dönemde bazı 

şairler dvoryan (üst düzey, zengin) nesle ait olsalar da onlar da halk için değerli işler görmüşler.  

Dionizas Poşka, Simanas Staneviçna bu yönden dikkate layıktırlar. Poşka Etnografya müzesi 

açmış, Litvanya-Polyak-Latış sözlüğü hazırlamış, şiirde realist fikrin gelişmesine yardım eden 

şiirler, manzum mektuplar yazmıştır.  Staneviç sözlük tertip etmiş,  Litva dilinin sözlüğünü 

hazırlamış, halk bilimi örnekleri toplamıştır. Bu şairler zengin tabakadan çıktıkları için üst 

düzey insanlara nefretlerini saklamak zorunda kalmış, ama sade insanları övmekten de geri 

kalmamışlar. 

    19 yy. yaşayan Litvanya şairlerine örnek olarak Antanas Venajindis’i göstermek olar. 

Onun da şiirlerinde doğa konusu önemli yerdedir. Bu dönemde yaşayan ve eserleri ile Litvanya 

halkının kalbinde taht kuran şairlerden Vintsas Kudirka, İonas Macyulis Mayronis, İonas  

Maçis-Kekştas, Jemayte’ni göstermek mümkündür. O dönemde en çok meşhur olan şair Yulyus 

Yanonis’dir. Yulyus’a savaşkan proletar şairi de demek olur. 

        Sovyet döneminde Litvanya halkı zor günler yaşadı. 1917 yılında Alman işgalcileri 

burada tariba (Sovyet) devrildi.  Vilnius’taki Komünist Partisi’nin üyelerinin yardımı ile Sovyet 

Hükümeti kuruldu. 1926 yılında yabancı işkâllara karşı yerli burjuva birleşerek Sovyet 

Hükümetini devirdiler, Komünist Partisinin dönem ünlü başkanı kurşunlandı. 1930’u yıllarda 

Litvana’da antifasit grup oluştu. Böylece, inkılabı-demokratik mevkide duran sanatkârlar 
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Bolşevik medyası etrafında toplandılar, burjuva fikirli olanlara karşı mücadele ettiler (Litva 

Sovyet Edebiyatı Tarihi Oçerki Moskova, EA Yayım Evi 1955: 23 (Rusça). 

  O dönemde Litvanya yazarlarının çoğu ABD, Şotlanda, Kanada ve Latin Amerika’sına 

muhacerete gittiler.  Onlar yurt dışında yaşasalar da ülkelerindeki olayları eserlerine 

taşıyorlardı. Litvanya yazarlarının bazıları da Rusya’ya göçtüler. Onlar en fazla V.Mayakovski 

ve Demyan Bednı’nın eserlerinden etkilenip mübariz ruhlu eserler yazıyorlardı. 1902-1941 

yıllarında yaşayan ünlü Litvanya şairi Vitautas  Montvila idi.  

      II. Dünya Savaşı yıllarında yazıp yaratan şair Solomeya Heris olmuştur. Onun 

şiirlerinde faşist hâkimiyetine karşı nefret duyulmaktadır. O halkın bu hâkimiyete karşı 

güçlenen mücadelesini göstermiştir. Solomeya “Üçüncü Cephe”  grubunun yayımladığı aynı 

isimli dergide böyle yazıyordu: ”Bu günden ben şuurlu şekilde işçi sınıfını istismar edenlere 

karşıyım. Çalışacağım ki, emeğimi ezilen kütlelerin faaliyeti ile bağlayım. Eserlerim onların 

ümitlerini, yaptıkları mücadelede maksatlarını ifade etsin, onların günlük mücadelelerinde 

silaha çevrilsin” (Halilov 1977: 339). 

            Eduardas Mejelaytis’in Edebî Kişiliğine Bir Bakış  

 1919 yılında doğan Eduardas Mejelaytis’in yaratıcılığı 30’lu yılların sonunda başlayıp 

II. Dünya Savaşı yıllarında daha da gelişmişdi.  Burjuva Litvası döneminde gizli komsomol 

teşkilatına üye olan E.Mejelaytis savaş döneminde çok faal olmuştur. 1943 yılında Komünist 

Partisi sıralarına dâhil olmuştur. O yıllarda onun ilk şiirler kitabı Lirika ismi ile yayımlanmış, 

üç yıl sonra yeni kitabı Vatan Rüzgârı kitabı okurlarla görüşe gelmiştir. Buradaki eserlerinin 

bazılarında şairin uğurlarıyla beraber, idea büdremeleri de dikkati çekmektedir. 1951 yılında 

yayımladığı Yeniden Cana Gelen Toprak isimli eserinde şair yeni yaratıcılık yoluna adım atarak 

Litvanya Yazarlar Birliği (1954) idare heyetine mesul sekreter tayin olundu. 1959 yılında 

yayımlanan “Bahar Misafirleri” kitabının Ön Sözünde şunları demektedir: “Ben insan zekası 

ve eliyle yaranan bütün yeni ve güzel şeyleri seviyorum” diyerek devam ediyor:-Dogma ülkemi 

ve yüzümüze gelen parlak, hoş baharı seviyorum. Fakat evimin kapısını açıp dışarı çıkarken 

görüyorum ki, bahar yalnız bizim ülkeye gelmemiştir. Kudretli bahar yer yüzünü 

dolaşmaktadır. Gönüller mutlu olur bu sevinçle ben de insanlığın büyük baharını terennüm 

ediyorum” (Halilov 1977:341). 

            Eduardas Mejelaytis’in İnsan İsimli Eserine Genel Bir Bakış 

       E.Mejelaytis’in İnsan eseri şairin yaratıcılığında önemli yerdedir. Sovyet döneminde bu 

eser Sovyet Devleti tarafından en yüksek ödül Lenin mükâfatına layık görülmüştür. Bu eser 

hakkında Rusya’nın tanınmış ünlü yazarı Nikolay Tihonov şöyle demiştir: “İnsan-büyük 

keşiflerle zengin asrımız hakkında, kâinatı fetheden insanın azamet hakkında felsefi lirikadır. 
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Onun kahramanı sabaha cesaretle adımlayan, kendi talihinin ağası olan çağdaş insandır. Bu 

insan öncül ideaların carcısı, yeni cemiyet kurucusu, beşeriyetin ortaya koyduğu iyi ne varsa, 

hepsinin asıl varisidir” (Tihonov 1963:2). 

       Mejelaytus’un bu eserinde esas kahraman insandır. O önce insanın fiziki güzelliğini 

övmektedir. İnsanın gözünü, dudağını, ellerini, saçlarını överek onlar hakkında güzel şeyler 

söylemektedir. Burada klasik şiir ananesinden gelen güzellik anlayışı vardır. Buradaki kızlarda  

can alan gözler vardır,  O can alan gözleri taşıyan kadında sümbül saç, divane gönül vs. vardır. 

E.Mejelaytis bu eserdeki şiirlerde iyiliği ve kötülüğü, halkın sınavlarla dolu hayat yolunu gören 

gözlerden konuşmaktadır. Bu gözlerde hayatın gamı ve neşesi, faciası ve sevinci iz salmıştır. 

Prof.Dr.P.Halilov’un fikrince: “Yıldız gibi bir çift göz diyen şair klasik şiirin ananevi 

benzetmesinden istifade etse de gözler hakkında klasiklerin anlayışından çok kenara çıkmıştır” 

(Halilov 1977: 342). 

 E. Mejelatis sadece güzel gözlerden söz açmıyor, aynı zamanda her mihnete sabreden, 

yaralı kuş gibi titreyen, açlık yıllarında dilsiz bakışla yalvaran, çırpınmaktan lale renkli bayrak 

gibi kızaran gözlerden da çok kederli bir hikâye anlatmaktadır. Şair diyor ki,  faşistler 

Litvanyalının göğsünü nişan aldığında Litvanyalının gözü gazap kurşunu olup faşistin 

yüreğinin başına sançıldı. 

 E.Mejelaytis şiirlerinde ilkbahar ve kara yeller dediğinde asrın rahatlığını bozan kan 

içen düşmanları kast etmektedir.  Şair savaş istemeyen, huzura barışa önem veren insanları 

öldürenlere lanet okuyor, beşerin felaketine acımaktadır: 

Nerde kurşunlansa hemcinsim insan, 

Sanıram yarası yüreğimdedir. 

Kalbim kurşunlarım ağırlığından 

Çoktan eğilerek yere meyl ediyor. 

 Bu mısralar E.Mejelaytis’in insanlığa olan büyük sevgisinden söz açmaktadır. 

Mejelaytus ne kadar insandan konuşsa da bu insan vatana bağlı insandır. Vatan yoksa o insan 

da yoktur. Bildiğimiz gibi, doğa, toprak vatanın annesidir, onları bir birinden ayırmak olmaz. 

Mejelaytus onların üçünü de bir arada tasvir etmektedir.  

Bu ana toprağın bir cüzüyem ben, 

Ondan yaranmışım, dönerim ona; 

Topraktan kalkarak bir gün yeniden, 

Dönerim yemyeşil bir kol zoğuna  

(Mejelaytis 1963:13) 
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      Şair vatanını güzelleştiren insanları vatanla bir arada övmektedir. İnsanların elleri 

vatanın güzelliği, refahı için çalışmaktadır (Mejelaytis, 1963: 17). Mejelaytis İkar şiirinde 

vatanla insanı bir araya getirmektedir. Aslında o bu şiirinde dünyada Sovyetler İttifakı’nın 

dünyada ilk defa uzaya roket göndermesinden konuşur. Bu olay 12 Nisan’da olduğu için 

şiirinde bu olayı övmekle beraber aynı zamanda ülkenin insanına da bir şeyler hatırlatmaktadır. 

Hatta yüzünü bazen bu kadar gelişimden, bu güzellikten memnun kalmayan insanlara 

tutmaktadır: 

Dogma yurdun, doğma yuvan yer değil mi ey insan? 

Bes değil mi onun sana hediye ettiği rahatlık? 

Bes değil mi şirin balı, acı tuzu, çöreği? 

Bes değil mi diş göyneden bulak suyu, buz suyu? 

                                                                                         (Mejelaytis 1963: 58) 

 E.Mejelaytis’in İnsan eserinde sevgi konusunda bol malzeme yoktur. Sadece Muhabbet 

isimli bir şiiri, bir de insanın ezalarından konuştuğunda bazen bu konuya dokunmaktadır: 

Muhabbet uç dedi, emel edip ben, 

Açıp kanadımı, göklere gerdim. 

Kehkeşan yolunda azdım birden, 

Kendimi bir başka yıldızda gördüm 

                                                                          (Mejelaytis 1963: 29) 

        Şair Ahsen (36) isimli şiirindeki lirik kahraman sevgilisinin güzelliğinden 

konuşmaktadır. O bu güzellikten ilham alıyor. Lirik kahramanın göğsü bembeyazdı, saçları çay 

gibi akmaktadır. Sevgilinin bedeni menekşe kokusunu etrafa  yaymaktadır. 

Kadın bedenidir, kadın bedeni, 

Diz çöküp kucakladığım o beyaz bedende 

Benim aradığım kızgın güneştir. 

Koyup dudağımı dudaklarına 

Budur söndürürüm teşneliğimi 

Benim övdüğüm böyle bedenler, 

Yerin tekrar edir güzelliğini. 

                                                                     (Mejelaytis 1963:37) 

 E.Mejelaytis sevgilisinin güzelliğini övmek için imge kullanmıştır. İmge nedir? “İmge 

bir nesnenin bilince yansıyan benzeri ya bir uyarıcı olmaksızın bilinçte beliren nesne veya 

olaydır” (Özkırımlı 1991:94). Simgeyi bazen hayal olarak da kullanırlar. Edebiyatta, anlatılmak 
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isteneni daha canlı, daha duyulur biçimde anlatmak için onunla başka şeyler arasında bağlantı 

kurarak tasarlanan yeni biçimlere denilir” ( Özkırımlı 1991:82). 

 Prof.Dr.Doğan Aksan Şiir Dili ve Türk Şiiri Dili isimli kitabında imge konusunu bir 

farklı şekilde dile getirmiştir: “İmgeyi böylece tanımlaya biliriz: İmge sanatçının çeşitli 

duyularıyla algıladığı özel, özgün bir görüntünün dille aktarılışıdır; bir betimleme değil, öznel 

bir yorumlama sayılabilir” (Aksan  1999: 32).                      

Yarı açık dudaklar 

Bir yuvadır, doğrusu, 

O yuvada kelimeler, 

Cümleler yaratır ruh. 

                                       (Mejelaytis 1963: 24) 

  Mejelaytis’in kullandığı “yuva” sözü imgedir, dudağı ve sözü daha da değerlendirmek 

için şair onu yuvaya benzetmiştir.  

Taş-ana toprağın metin bedeni, 

Dağ-bel sütunudur, sıra ile dizilen dağ. 

Çaylar – can damarı; 

Benim bedenim 

Onun meyvesidir, barıdır ancak… 

                                                                     (Mejelaytis 1963:13) 

 İkinci örnekte daha fazla imge görmekteyiz. Taş ana toprağın metin bedeni olarak 

gösterilmektedir. Dağ toprağın bel sütunu, çaylar can damarı, şairin canı ise ana toprağın 

meyvasıdır bunlar imgelerdir ve toprağı daha güçlü göstermek için kullanılmıştır. 

 Dudaklar şiirin lirik kahramanı sona dek sevgilisinin güzelliğinden konuşmuş, onu 

överek gül gibi açılmasına çalışmaktadır. Hatta sevgilisinin günahının da güzel olduğunu 

söylemektedir (Mejelaytis 1963:37). 

             E.Mejelaytis’in İnsan Eserinin Poetikası Hakkında 

 Eserin poetikasından konuşmadan önce dünyaca ünlü Aristotel’den ve onun Poetika 

eserinden bir az bilgi vermek lazımdır. Aristotel eserinin başlangıcında şöyle yazmaktadır: 

“Poetik sanattan, aynı zamanda onun ayrı ayrı türlerinden, bu türlerin öneminden, eserin güzel 

olması için fabulanın nasıl kurulacağından konuşmak lazımdır.”  (Aristotel 1974: 41). 

 Bildiğimiz gibi her bir eser hayattaki olayların obrazlı ifadesidir.  Ama unutmak lazım 

değil ki, eserde tasvir edilen olay hayatta olduğu gibi gösterilmiyor,   olayları genelleştirerek 

dahili kurallara göre düzene koymaktadır. “Böylece, yazarın veya şairin dikkatini celp eden 

hayat olayları onun yaratıcı tefekkürünün mahsulü gibi ortaya çıkmaktadır. Yazar bir eseri 
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ortaya koyarken belli meseleleri dikkate almakla beraber,  söz sanatının bazı taleplerini de göz 

önünde tutmaktadır. Böylece, müşahede olunan hayat olayı bedii eser formasını alana dek 

çeşitli merhalelerden geçmektedir” ( Mikayılov 1981:136). 

 Her bir eserde konu ve idea esas şartlardan sayılmaktadır. Konunun seçilmesi bedii eser 

için esas şarttır.  

     “Konular, belli bir millete ve ferde ait değil, tüm insanlığın ortak malıdır. Pek çok şair 

aynı konuyu işleyebilir. Sanat eseri bir genel unsuru ele alıp kendi dünyasında öznelleştirir. 

Konu, bir bakıma şiirin üretilmesinde bir çıkış noktasıdır. Konu, amaç değil, araçtır.  Şiirin 

değeri konuyla değil, konuyu işleyiş biçimi ile ölçülür. Şair önemine inandığı, kendisiyle 

hemhal olduğu, çok iyi bildiği, dikkat çekmek istediği her konuyu şiirinde işleyebilir” (Çetin 

2009:14). 

 Eseri yazan şair veya yazar belli bir cemiyette yaşıyor, faaliyet gösterir, çeşitli hayat 

olaylarının ya iştikakçısı veya müşahideçisi olmakla beraber aynı zamanda bu olaylarla da 

ilişkisi oluyor. E.Mejelaytis de bu sanatkârlar gibi etrafında baş veren olaylar veya şahsiyetler 

onun da dikkatini çekiyor, bunları eserine konu seçiyor. Ve böylece anlaşılır ki, konu yazar 

veya o dönem için şair tarafından  derk edilen seciyeyi olaydır. 

 E.Mejalaytisin eserinde olaylar 60’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nde baş veren önemli 

olaylardır. Ülke savaşın vurduğu yaraları iyileştirmekte, insan zekâsı yeni keşifler etmekte ve 

hata uzaya raketler gönderilmektedir. Esas konu insan ve onun etrafında baş veren olaylardır.  

 Eserin idea meselesine geldikçe demeliyiz ki, idea eserin konusu ile sımı sık bağlıdır. 

Bedii eserin ideası yazarın veya şairin kaleme aldığı hayat olayını hakkında geldiği kanaat veya 

çıkardığı sonuç, okuruna telkin ettiği fikirdir. Prof.Dr.N.Çetin Şiir Çözümleme Yöntemi 

eserinde eserin esas ideasına ana izlek (ana fikir) diyerek söyle demektedir: “Ana izlek (ana 

fikir) şiirin bütününe yayılan, onun diğer bütün unsurlarını etrafında toplayan, dolayısıyla şiirin 

merkezi konumunu işgal eden temel iletidir. Ana izlek, şair tarafından bir kelimeyle, bir mısra 

ya da mısralarla bir hüküm cümlesi halinde zikredilebileceği gibi şiirin bütününe dağıtılmış ola 

bilir” (Çetin 2009:15). 

Mejelaytis Sovyet dönemini, burada yaşayan çalışan insanları övmektedir. Yazarın geldiği idea, 

esas fikir odur ki, Sovyet kuruluşu en hümanist bir kuruluştur, burada milli, ırkı, dini ayrımcılık 

yoktur, her kes emeğine göre karşılık alır, bu kuruluş insana değer veriyordur. Okura telkin 

edilen idea budur. 

 Eserde poetik kurallardan biri de mazmun (içerik) ve forma meselesidir.  N.Çetin”e 

göre, “Şiirin içeriği muhteva, içne, iç-öz ve öz gibi terimlerde karşılanmaktadır İçerik, genel 
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olarak şiirin ne söylediği, ne anlattığı, ne demek istediği, hangi unsurları içerdiğinin karşılığıdır 

(Çetin 2009:13). 

 Azerbaycan bilim insanlarına göre, eserde içerik (mazmun) yalnız formaya düştükte 

tezahür ediyor, Buna göre eserin ideası (izlek, ana fikir)  içerik ve konu ile bağlı olduğu gibi 

forma ile de vahdet oluşturmaktadır  (Mikayılov 1981:61). 

 Bedii eserin kompozisiyası, ana hattı (süjeti) ve dili bedii formadır. Çeşitli tasvir usulleri 

eserin içeriğini geliştirmek, celp edici görkeme salmak için araç rolünü üstlenmektedir.  

 Eser formasını oluşturan önemli unsurlardan biri de kompozısıyadır.  Kompozısıyada 

söz ve ifadeler, olaylar, karakterler, tertibat ve kuruluş vardır. Mejelaytis’in eserindeki 

kompozisyon şöyledir:- Şair Sovyet kuruluşunu övmek için doğanın güzelliğinden söz açıyor, 

insanların eliyle inşa edilmiş fabriklerden, zavotlardan konuşmaktadır. Esas kahraman olan 

İnsandır. O diyor ki, 

Gemi düzeltirim iz salar suda, 

Tren düzeltirim süzür kuruda. 

Kurup düzeldiğim tayyare ki var, 

Devamıdır ucan kuşların onlar  

                     (Mejelatis 1963: 10) 

 

     E.Mejelaytis’in İnsan Eserinin Dili Hakkında Araştırma 

     Bedii edebiyatın dili hakkında değerli teorik eserler yazan bilim insanlarının bu konu 

hakkında değerli ilmi eserleri ve fikirleri vardır. Bu eserlerin tarihi Antik Yunanistan’a kadar 

gedip çıkmaktadır. Antik Yunanistan’da eserlerin dilinin incelenmesi, bu hakta değerli fikirleri 

Aristotel yapmıştır. O Poetika adlı eserinde bu konuya dokunmuştur. Sonradan onun açtığı yolla 

17 yy. görkemli edebiyat üzere bilim insanı ve yazar Nikola Depreo Bualo gitmiştir.   Onun 

Poeziya Sanatı eserinde yazdıgı fikirler Aristotelin fikirleriyle üst üste düşmektedir.. Bualo 

eserinde yazıyor ki, Poeziya Sanatı isimli eserimi yazarken Aristotel’in  “Poetika” eseriini esas 

götürmüşüm.  Bualo bu eserinde istidadın önemli olduğunu söylüyor. Yazıyor ki,  şairliğe 

yalnız istidadı olanlar girişmelidir. Kafiye kurmak hala şair olmak değil. Bualo için başarılı 

olmak ve bir de akıl, düşüncenin zaruri olduğu önemlidir. Akıl ve düşünce olarsa daha güzel 

eserler yazıla biler. Bualo”ya göre, kafiye ile fikir arasında ayrılık olmayacak. Gerek şair küçük 

fikirlere uymasın, uzunculuk yapmasın. Bualo bedii dili yüksek değerlendirir, bu sonuca geliyor 

ki, her bir dil aydınlığı ve elvanlığı ile seçilmelidir.  Bualo yazarlara soru veriyor:-Yazarlar, 

okuyucuların muhabbetini kazanmak ister misiniz?  Onda dilinizi elvanlaştırın. Dilinizi renkli 

edin. Yekneseklikten kaçın. Bilin ki, sürtülmüş mısralar insanları yoruyor. Bualo diyor ki, fikrin 
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güzelliği ile dilin güzelliği arasındaki alaka bediilik için şarttır. Eğer şiirde fikir varsa, sözün 

güzelliği yoktuysa,  böyle şiir kulakları delir, böyle şiiri kimse dinlemez ve okumaz.   

    Her iki büyük sanatkârın fikirlerinde aynı düşünceleri görmekteyiz:-Şiirlerin dili akıcı 

olacak, kulakları tırmalayamayacaktır. Görkemli Rus yazarı Maksim Gorki’nin de bu yönde 

önemli fikirleri vardır. Gorki’ye göre dil edebiyatın ilk unsurudur, onun esas aletidir.  Yazar 

bedii eserde okuruna takdim ettiği kahramanları zengin dil malzemesinin yardımı ile ortaya 

koyar. O kahramanın uğur kazanmasının nedeni yazarın dil malzemesini güzel kullanmasının 

sonucudur” (Gorki 1953: 420). 

         Azerbaycan’ın tanınmış şair ve edipleri olan Hüseyin Cavid ve Abdulla Şaiq Edebiyat 

dersleri isimli eserinde her şairin, edibin kendine mahsus üslup ve ifade özgürlüğünden söz 

açıyorlar: “Her eksin üslup ifadesi ve hissiyatının qalibidir. Şairin ve ya yazarın ortaya koyduğu 

şeyler o galibe girdikçe sahibini teşhis eder. Bir mevzuyu iki kişi kaleme alırsa, meydana 

koyacakları eser bir birine benzemez İşte bu itilaf üslup ve ifadelerin başka olmasından ileri 

gelmektedir” (Cavid, Şaik 2010: 14). 

    Çağdaş Azerbaycan edebiyatının unlu bilim insanları da bedii edebiyatın dili hakkında 

önemli eserler ortaya koymuşlar. Örneğin M.Celal ve P.Halilov Edebiyatşünaslıgın Esasları 

eserinde bedii eserin dili ile ilgili bunları dile getirmişler: Bedii dil bedii eserlerin dilidir. Hayatı, 

varlığı şairane,  bedii bir şekilde ekse tiren senet eserlerinin dili bedii dildir. Tabi ki bu dil umum 

halk dilinden kenar bir dil değildir. Canlı konuşma dili, edebi dil- hepsi birlikte genel halk 

dilinin sahaları, mecralarıdır” (Celal, Halilov 1972:70). 

 Bir diğer Azerbaycanlı bilim insanının fikrince edebi dil ve bedii anlayışları arasında 

sınır koymak olmaz. Her ikisi canlı konuşma diline dayanmaktadır, ondan gıdalanır ve onun 

aracılığıyla zenginleşir. Lakın bunların da ayrı ayrılıkta özellikleri vardır” (Mikayılov 1981: 

171).  

 “Şiir dili, şairin sanatkarca bir görüşle, kendine özgü bir biçimde, tamamıyla şahsi 

tasarrufatlarıyla ürettiği bir dildir. Nesirden farklı olarak, hissedilen bir dil olan şiir dili, şiirsel 

duyuşa kalıp, çerçeve, araç olabilen bir yapıdır. Şiiri kalıcı kılan unsurların başında şairin 

başarılı bir şekilde tasarrufta bulunabildiği dilidir. Şair sıradan dil unsurlarına hayat vermeli, 

kanatlandırmalı, onu zengin çağrışım ve imgelerle doldurmalı, dili adete yeniden üretmelidir” 

(Çetin 2011: 167). 

    Mejelaytis’in eseri önce Rus “caya çevrilmiş, sonra ise Azerbaycan’ın tanınmış şairi 

Elekber Ziyatay onu kendi ana diline çevirmiştir. Eser 1963 yılında Azerbaycan Devlet 

Neşriyatında yayımlanmıştır. Esere Ön Sözü o dönemde Rusya yazarlar Birliğinde önemli 

görevde bulunan Nikolay Tihonov yazmıştır. Tercüme hakkında ayrıca konuşacağız, ona göre 
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de önceden bir şey demeye ihtiyaç duymadık. Nikolay Tihonov Mejelaytis’in bu eseri hakkında 

şunları dile getirmiştir: “Mejelaytis’in şiirleri, öz seleflerinin yolunu devam ettiren bir şairin 

şiiri olmakla beraber, mübariz, komünist bir şairin, yenidünya kuran, daha parlak bir gelecek 

uğrunda mücadele eden, muharibe, zülüm ve zorakılık aleyhine itiraz sesini, yücelten bir şairin 

şiiridir. “İnsan” büyük keşiflerle zengin esrimiz hakta, kâinatı fetih eden insanın azameti 

hakkında felsefi lirikadır” (Mejelaytis 1963: 5). 

 Şiirlerdeki bedii tasvir vasıtaları bedii dilin çok mühim terkip hissesidir. 

Edebiyatşunaslıkta bunlar mecazlar adlanır.  Bedii eseri mecazsız tasavvur etmek mümkün 

değil. Dildeki sözler çeşitli anlamlarda işlene bilir.  Bu yönden sözün gerçek ve mecazı anlamı 

meydana çıkıyor.  

     “Mecazlar, istiarelerden faydalanmayan dil bedii sayılamaz. Özellikle Azerbaycan 

dilinde mecazı söz ve ifadeler elvan ve manalıdır, buna göre de mecazların esas türlerini dikkate 

almak lazımdır” (Celal, Halilov 1972: 81). 

 Bedii edebiyatta sözün mecazı manada işletilmesi önemli ehemmiyet taşıyor, esere 

emosionallık getirir, olayı, konuşmanın bedii etki gücünü artırır.  

Durup yer küresi üstünde muhkem, 

Güneş küresini almışım ele  

                                  (Mejelaytis, 1963:10) 

      Burada güneşin ele alınması mecazı anlamdadır. Diğer örneklerde  “Dünya kudretime 

baş eğdi benim” (s.11), “Benim bedenim onun meyvesidir (s.13); “Öz elimiz yaratmıştır o 

yıldızları” (s.26); “Yüreği gözlerden oka tutarlar (s.36) vs. 

 Mecazların en önemli türü teşbihtir: “Teşbih, keyfiyette kuvvet ve zaafça muhtelif iki 

şeyde mevcut bir sıfatın iştiraki cihetiyle ednasını alasına benzetmektir” (Karataş 2001: 475) 

Seherlerin torağay adlı hanendesi ( Mejelaytis 1963:7) 

Zengin bir madene benziyor beyin (Mejelaytis 1963:10) 

Uçur karakargadan renk alan bulutlara. (Mejelaytis 1963:15) 

Bu bir çift göz 

Döndü bir çift gülleye (Mejelaytis 1963:21) 

 Dilin lügat terkibine dahil olan bütün söz, terim ve frazeoloji leksika adlanır: 

“Leksikologiya Yunan sözüdür: Lexis (leksik) ve loqos”dan ibarettir. Leksikologiya söz 

hakkında ilimdir,  çoğu zaman leksikologiyaya sadece Leksika da denilmektedir (Hasanov 

2005: 4). 

      Leksikologiyanın esas araştırma objesi sözdür.  O sözün anlamını hakiki ve mecazı belli 

ediyor. Leksikologiyaya sözün gerçek ve mecazi manasını da öğrenmektedir. Leksikologiyanın 
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öğrendiği ilim dâhilerinden biri de çok anlamlı sözlerdir. Leksikanın daha bir bölümü 

omonimlerdir.  Şiirin dilinde en fazla kullanılan sinonimlerdir: “Sinonim sözü Yunanca bir 

kelimedir. Gerçekliğin aynı eşya, olay, özellikle bağlı olan, lakin onu çeşitli formalarda 

adlandıran semasioloji olaydır. Sinonimler çeşitli münasebetlerde aynı bir eşyanın ismi olup, 

ses terkiplerine göre farklılık kılan ve bütünlükte öz benzerliğini saklayan sözlerdir. Mana 

ortaklığı ve mana çalarlıgı sinonimlerin önemli özelliğidir” ( Hasanov 2005: 121). 

 Sinonimlere örnekler: 

Uzanır bana sarı her taraftan, her yerden ( Mejelaytis 1963: 9) 

Onun meyvesidir, barıdır ancak (Mejelaytis 1963: 13) 

Artık ne yıldırımdan, ne şimşekden korkutur (Mejelaytus 1963: 15) 

Dostun, yarın-yoldaşın elini de yürekten (Mejelaytus 1963:17) 

Göy yüzünü bürüyende sis, duman, 

Bu gözlere gölge salar,  sis, duman.( Mejelaytus 1963:22) 

 Mejelaytis’in İnsan kitabında getirdiğimiz örneklerde her taraf-her yan; meyve-bar, 

yıldırım-şimşek; dost, yar-yoldaş; sis-duman sözleri sinonimlerdir.  

Şairlerin şiirin dilinde kullandıkları leksik vahit olan antonimler hakkında dilci bilim insanları 

şöyle demektedirler: “Antonimler esasen, kemiyet ve keyfiyet, zaman ve mekan içerikli 

mevhumların zit yönlerini ifade eden çeşitli fonetik terkipli sözlerdir. Bu mefhumun zıt 

taraflarını gösteren, formaca farklı, manaca bir birine zit olan sözlerle ifade olunan semosioloji 

olaya antonim denilir (Hasanov 2005: 144). 

        Eduardas Mejelaytis’in şiirlerinin dilinde çok sayıda antonimler vardır: 

Gah mutludur, gah da küsseli (Mejelaytis 1963:  22) 

Gönül, yerden korkup göyemi gittin? (  Mejelaytis 1963: 40) 

Şair bazen sinonim ve antonimi şiirin dilinde bir arada kullanmaktadır: 

Tutmuştur bu tellerin yeri-gög,  ses küyü, 

Bir ucu toprak altta, bir ucu yarmış göyü (Mejelaytis 1963: 8) 

  Bu mısralarda kullanılan antonimler:  mutlu-küsseli,  yer gök vs. Aynı zaman antonim 

ve sinonimlerin bir arada kullanılşması da dikkatimizi çekti: yer gök; ses-küy.. 

Bildiğimiz gibi, dil başka dilden söz alır veya başka dile söz veriyor. Aynı zamanda 

dilde yeni sözler, neolojizmler de görünmektedir. Başka dillerden alınan veya yeni üretilen 

sözler yeni dilini zenginleştirmektedir: “Neolojizm sözü Yunanca bir kelime olup neo ve logos 

sözlerinin birleşmesinden emele gelmiştir.  Eski hayat terzi ile bağlı sözler dilden çıktığı zaman 

gelişimle, sosyal kuruluşla, halkın hayat tarzında baş veren olaylarla ilgili yeni sözler ortaya 

çıkmaktadır” (Mikayılov 1981: 175)  E.Mejelaytis’in şiirlerinin yazılış tarihi ele döneme rastlar 
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ki, Rusya’nın her tarafında gelişim vardır. Şiirin dilinde hem yabancı, hem de neologizme 

rastladık: 

Tarım çekilip her sim (Mejelaytis 1963: 7) 

Raket düzeldirem gökleri yarır (Mejelaytis 1963: 10 ) 

Maşınlı insanlar daş köprular da (Mejelaytis 1963: 11) 

Hirsim o merminin olur pistonu (  Mejelaytis 1963:19) 

Bazen tribunadan (Mejelaytis 1963:25) 

Stol üstten bana sarı bakırlar (Mejelaytis 1963: 35) 

Yaralayır koboy, valtorna beni (Mejelaytis 1963: 40 ) 

Granit ada da olsam kırıp dök (Mejelaytis 1963: 50) 

Ve köpuk lentleri sevirem sizi (Mejelaytis 1963 50) 

       Mejelaytis’in bu eseri Rusçadan çevrildiği için burada kullanılan Rusça sözler 

Azerbaycan Türkçesi’ne tercümede yabancı kelimeler sayılmaktadır. Bunların bazıları 

çevrilmeden Azerbaycan Türkçesinde kullanılmaktadır, bazılarının çevride karşılığı vardır. 

Örneğin: Sim tel,  stol masa, tirbun – hitabet kürsüsü, granit mermer demek. Ama burada 

tercüman kafiyeni bozmamak hatırına bunları Rusçada olduğu gibi kullanmıştır. 

 “Arkaizm kadim, eski anlamındadır. Eski hayat tarzı ile ilgili, geçmiş örf-adetle bağlı sözler 

eskiyip sıradan çıkıyor, ama şair bunlara yeni can vererek şiirinin dilinde kullanmaktadır. Şair 

eski dönemlerde belli bir olayı daha canlı vermek için arkaik sözler kullanılmaktadır 

(Mikayılov1981: 174). 

Yeri günün yanına kaldırarak müttesil (Mejelaytus 1963: 7) 

Saadetle edir âlemi rövşen (Mejelaytus 1963: 10) 

Perveriş taparak boy atıram bak (Mejelaytus 1963: 13) 

Erzin her şeyi (Mejelaytus 1963: 18) 

Kehkeşan yolunda azdım kafilden (Mejelaytus 1963:29) 

Kuşlar uçup gedir çok yeyin (Mejelaytus 1963: 35) 

Antey ol yerden al kuvveti, giri (Mejelaytus 1963:41) 

     Mejelaytis’in şiirleirnden getirilen bu örneklerde arkaik sözler: müttesil, rövşen, 

perveriş, yeyin, giri vs. 

 Çevirmen bazen lehçe (diyalekt)  sözleri kullanmıştır ki, bize göre tercümede buna 

ihtiyaç yoktur. Bununla ilgili çok sayıda örnekler vardır.  

 Olayları daha güzel vermek için sifetin şiddetlendirme derecesini kullanmıştır. “Sifetin 

çoğaltma veya şiddetlendirme derecesi olayın yüksek derecesini göstermektedir” (Seyidov 

1918:  85). 
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 Sifetin şiddetlendirme derecesi bir eşyanın ve ya olayın yüksek derecesini gösterir, 

şairler bunu şiirlerinin dilinde kullanırlar. Mejelaytis’in şiirinin diline müracaat edek: 

Bütün şeyleri yer kürresi tek, 

Yup-yumru başımdan çıkarmışım ben 

(Mejelaytis 1963:10) 

Ahsen sinenin o düm-ag rengine  

                                    (Mejelaytis 1963: 36) 

 Burada kullanılan yup-yumru, düm-ag sifetin şiddetlendirme derecesidir. Söz oyunu 

vardır. (11, 51)  

Beni toprağından yarattı dünya, 

Yaratırım dünyayı bense yeniden.. 

Veya: 

Güneş yere enir hemin köprüden 

Yer ise güneşin yanına kalkır  

                                          (Mejelaytis 1963: 11) 

 

 Mejelaytis şiirlerindeki olaylalarla ilgili dünya kültürüne, mimarlığa, müziğine, 

heykeltıraşlığa ve ressamlığa müracaat etmiştir. 

Antey ol yerden al, kuvveti, giri, 

Çalsın Bethoven’in koy orkestri.. 

(Mejelaytis 1963: 41) 

Veya 

Diyorum canlanıp Ciokanda’nin 

Resmi çerçivede güle bileydi 

xx 

Ben sfinks olmaktan uzagım hala 

xx 

Benim yamb adımım her pianonun 

(Mejelaytis 1963: 31) 

 

 Burada hem Antik Yunan edebiyatından Antey’in adı çekilmekte, hem deha müzisyen 

Bethoven”den konuşulmaktadır.  

Benim üstümde bahsi, 

Faust’ia İblis çekiyor 
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                     (Mejelaytis 1963:   47) 

 Şair Gül şiirinde Osvensim faciasını yerindece görmüş, anılarını şiire dizmiştir 

(Osvensinm 1957) 

        Mejelaytis’in şiirlerinin dilinde obrazlı bedii ifadeler vardır.    

Onun sinesinden kaynayan bulak, 

Sanki cingildeyen bir gumrovdur, 

Ya da ki toprağın çarpan kalbidir 

                                                         (Mejelaytis 1963: 28) 

   E.Mejelaytis’in İnsan eserinin tercümesi hakkında yazmadan önce Tercüme nedir? 

Sorusuna cevap vermek yerine düşerdi. Bazı bilim insanları tercüme eseri hakkında eleştiri 

yazıyor, bazı övmektedir. Gelin o çeşitli fikirlere dikkat edelim. Ünlü araştırmacı Cemil Meriç 

tercüme hakkında şöyle demektedir: “Tercüme ya soluk fotoğraf yahut sadakatsiz, ama renkli 

ve canlı bir taklittir.  Tercüme bir yaratış bence. Evet, tercüme sanatların en gücü: başka bir 

iklimde, başka bir çağda doğan düşüncenin kendi toprağında dirilmesi.  

  Voltor”e göre: -“Mütercim bir çocuktur, kendini efendisinin yerine koyan bir çocuk. 

Bazen ise şöyle derler:-Üstat mütercimle tercümanı karıştırır. Tercüme bir fetihtir,  yalnız dili 

değil, düşünce ve hassasiyetin girift dünyasını da zenginleştiren bir fetihtir. 

        Ünlü edebiyatşünas Karataş’a göre bir dili bilmek, her çeviri yapmak için yeterli şart 

degil. O dilin bütün inceliklerine, çevri yapılan metnin içinde yer aldığı alanın bilgi birikimin 

aşina olmak, doğrusu vakıf olmak gerekir. Şu da var ki, bazı tercümeler asıllarından daha güzel 

ola bilirler (Karataş 2007: 93). 

“Çevirmen önce yazarın üslubuna ne has nitelikleri tespit etmeli, daha sonra kendine 

dönmelidir. Kendi dehasını çevireceği yazarın dehasına uydurmalı, yazarın düşüncelerini ya 

aynı şekilde vermeli, ya da eğer çevireceği dil buna uygun değilse, özü tahrip etmeden ve 

değiştirmeden aktarmaya çalışmalıdır” (Boynukara 1997: 31). 

 Bildiğimiz gibi, Karşılaştırmalı Edebiyatın bir alanı da tercümedir. Tercümeler 

dünyadaki kültürleri bir birine yaklaştırır, insanlar dünya kültüründen haberdar olur ve kültürler 

bir birlerinden etkilenirler. 

 “Edebiyat eserlerine yansıyan kültür dünyaları da diyelim bir Asyalı, bir Afrika yazarı 

anlamada büyük engeller oluşturur. Kısacası Edebi Çevri yabancı edebiyatları tanımada 

vazgeçilmez araçtır” (Aytaç 2009: 41). 

 E.Mejelaytis”in İnsan eserini Rus dilinden Azerbaycan Türkçesine Elekber Ziyatay 

tercüme etmiştir. Elekber Ziyatay Azerbaycan’ın tanınmış şairi olmuş, şimdi ise Hakkın 

rahmetine kavuşmuştur. Tabii ki, bir başka dildeki şiiri kendi diline çeviren edebiyatçı şair olsa 
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çeviri daha kaliteli ola bilir. Çevrini yapan hem çevirdiği dili, hem de kendi dilini güzel 

bilmelidir. E.Ziyatay bunu bildiği halde bazen kafiye hatırına yerine düşmeyen sözler 

kullanmıştır. Bazen kafiyeni bozmamak için yabancı kelime bile kullanmıştır. Örnek; 

Bildiğimiz gibi sim sözü Azerbaycan Türkçesi’nde tel demektir. Şair gâh sim yazıyor, gâh tel. 

Bazen ise sim ve tel sözünü yan yana kullanmaktadır: 

Arasında yarattı uzun bir rübab simi (Mejelaytis 1963: 8) 

Üste gezir tellerin 

xx 

Zavodlarda demirden, taştandır o tel, o sim 

(Mejelaytis 1963:9) 

     Çevirmen bir türlü karar veremiyor. Tel mi, Sim mi? 

Kalbimi tapdayan sanıram onu, 

Hirsim o merminin olur pistonu  

                          Mejelaytis 1963: 19) 

   Çevirmen kafiyeyi bozmamak için yabancı kelime olan piston sözünü karşılığını 

bulamadığı için aynen şiirin içine koymaktadır. 

 Eserin 21’ı sayfasında çevirmen hılt sözünün karşılığını bulamadığı için bedii dile 

uygun gelmeyen söz kullanmıştır. 

Ben indi duyuyorum tuzun ıtrini 

                                          (Mejelaytis 1963: 30) 

   Çevirmen tuzun ıtrinden söz açıyor. Tuzun ıtri var mı? 

   Şair bazen tercümede argoya uygun sözler kullanmaktadır  

Redd ol, ölüm rüzgârı 

                                              (Mejelaytis 1963: 34) 

 Bazen çevirmen zorlandığı, çeviremediği sözü yabancı dilde veriyor örneğin “koboy” 

(40) sözü gibi. 

Başına umman-umman sema yağış yağdırır 

(Mejelaytis 1963: 41) 

     Umman yağış ifadesini ilk defa görmekteyiz.  

    Lehçede kullanılan söz tercüme zamanı kullanılmaz, örneğin,  debertmek sözü (49). 

  E.Zıyatay tercümesinde çok güzel tercüme edilen fikirler, mısralarda çoktur. Aslında 

eserin tercümesi ayrıca bir makale konusu olabilir.  
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Sonuç:  

 Ünlü Litvanya şairi, yaşadığı Sovyetler dönemde şöhreti Sovyetler Birliği’nde her yana 

yayılan, eserleri bu birliğe dâhil olan halkların diline çevrilen, eserleri hakkında çok 

araştırmalar yapılan Edurdas Mejelaytis’in bu eseri hakkında inceleme eser yazmak bizlere çok 

şey kazandırdı. Eserde şairin hangi mevzuları ele alıp uğurla işlediğinin şahidi olduk. 

Karşılaştırmalı Edebiyatın çeviri alanıyla tanış olduk, bir daha inandık ki, çeşitli kültürlerle 

tanış olmak için çeviri önemli şartlardandır. 
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SİBİRYA TÜRKLERİNDE “ARZU İLE KAMBER” HİKAYESİ 

 

Doç. Dr. Afaq RAMAZAN (HÜRREMKIZI) 

(Azerbaycan) 

 

 

 “Arzu ile Kamber” hikayesini Sibirya Türklerinden ilk derleyen ve yayınlayan, 

Türkolojide yeni bir devir açan, Doğu bilimcisi, Alman asıllı Rus Türkologu Vasili Vasilyeviç 

Radlov (Wilhelm Radloff) olmuştur. Vilhelm Radlov uzun yıllar Türk kavimlerinden 

Alyatların, Teleutların, Şorların, Kumandinlerin, Tuvaların, Kırğızların, Abakan Tatarlarının, 

Hakasların, Batı Sibirya Tatarlarının, Kırım Tatarlarının, Karaimlerin folklorunu ve dil 

olaylarını derlemiş, 1866-cı yıldan 1896 yılına kadar on cilitte “Proben der Volkslittratur der 

turkischen Stamme Südsibirien” (“Güney Sibirya Türk Kavimlerinin Halk Edebiyatı İle İlgili 

Örnekler”) eserini yayımlamıştır. Bu kitaplarda Radlov Türk kavimlerinin halk kültürü ile ilgili 

derlediği çok sayıda örneklere Almanca çeviri metinleri de eklemiştir. 1872 yılılnda basılan 

4.cilitte Tobol metinleri arasında 14 mısralık “Kamber” isimli metin de yer alır. Bu metin de 

Radlov tarafından Almancaya çevrilmiştir.  

Bundan yaklaşık 100 yıl sonra “Arzu ile Kamber” hikayesinin Sibirya metinlerinden 

dördü Flora Ahmedova tarafından derlenmış ve bir kısmı yayınlanmıştır. Araştırmalar zamanı 

belli oluyor ki, “Arzu ile Kamber” hikayesinin Tobol-Tatar versiyonunun elimizde olan 6 

versiyonundan yalnız üçü Türkçedir. Onlardan biri V.Radlov, diğer ikisi ise F.Ahmedova 

tarafından derlenmiştir. Diğer üç versiyon ise F.Ahmedova tarafından derlenerek Kazan`da 

G.İbrahimov adına Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsünün arşivinde – Mirashane`ye teslim edilen 

Türkçe orjinal metinlerin Rusçaya çevirisidir.  

Anahtar kelimeler: Arzu ile Kamber, halk hikayesi, Sibirya Türkleri, Radlov, Flora 

Ahmedova 
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THE STORY “ARZU-KAMBER” IN SIBERIA TURKS  

 

The Russian Turkologist, origin from Germany, orientalist, the first compiler of the story 

of “Arzu-Kamber” from Siberia Turks and publisher was Vasili Vasilyevich Radlov (Wilhelm 

Radloff). For many years Wilhelm Radlov had compiled the folklore and language factors of 

Turkish tribes such as Alyat, Teleut, Shor, Kumandin, Tuva, Kirgiz, Abakan Tatars, Hakas, 

Western Siberia Tatars, Karaim, from 1866 till 1896 he had published the work “Proben der 

Volkslittratur der turkischen Stamme Südsibirien” (“Examples about folklore of Turkic tribes 

of South Siberia”) in ten volumes. In these books Radlov had added the translation texts in 

German to the examples about folk culture of Turkic tribes collected by him. In the fourth 

volume published in 1872 there is an example named “Kambar” with fourteen couplets among 

Tobol texts. That text had also been translated into the German language by Radlov. 

Almost 100 years later, four of the Siberian texts of the story “Arzu-Kamber” were 

compiled by Flora Ahmetova and some of them were published. During the investigation it 

became clear that only three of the six variants of the story “Arzu-Kamber” of the Tobol-Tatar 

version were in Turkish. One of them was compiled by V.Radlov and other two variants were 

compiled by F.Ahmetova. But other three variants were the translation of the Turkish texts into 

Russian compiling and giving by F.Ahmetova to the Archive of Institute of Language, 

Literature and Arts named after G.Ibrahimov.  

Key words: Arzu-Kamber, folk story, Siberia Turks, Radlov, Flora Ahmetova 

                 

Giriş 

Sibirya Tatarları-Batı Sibirya ovasının yerli (aborigen) nüfusudur,  Tümen, Omsk, 

Novosibirsk, Tomsk, Kemerovo (aynı zamanda Batı Sibirya'nın aynı isimli şehirlerinde) illerine 

yerleşmişler. Sibirya Tatarlarının aulları (eski adıyla yurta), Tomsk Tatarlarının ulus ve aymak 

adlandırdıkları köyleri- küçük yerleşim yerleri çoğunlukla Obi nehri ve onun dalları olan - İrtiş, 

İşim, Tobol, Çulım, Tom, Om, Tura, Tavda, İset nehri havzasında bulunur. Bu topraklar eski 

zamanlardan beri Türk toprakları olarak kabul edilir. 2010 yılının istatistik sonuçlarına göre 

Batı Sibirya`da 520 bin Türk Tatarı yaşar  (Bilgi için, örneğin, aynı yılın istatistik sonuçlarına 

göre  Rusya'da 5 milyondan fazla Tatar yaşamıştır). Ancak mesele şu ki, bu rakama Volga 
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boyundan ve Ural'dan göç etmiş Tatarlar da dahil edilmiş ve  son tahminlere göre, köklü Sibirya 

Türklerinin sayısı 190.000 bin kişidir. 

Sibirya Tatarları üç etnik gruptan - Tomsk Tatarları (Tomsk, Kemerovo ve Novosibirsk 

eyaletlerinde yaşarlar), Barabin Tatarları (Novosibirsk`de yaşarlar) ve Tobol-İrtış Tatarlarından 

(Omsk ve Tümen eyaletlerinde yaşarlar) oluşur. Sibirya Tatarlarının dili Türk dilleri ailesinin 

Batı Hun dalının Kıpçak grubunun Kıpçak-Noğay alt grupuna dahildir. 

Sibirya Tatarlarının dili, edebiyatı, folkloru, gelenek ve görenekleri ile Türk dillerinin 

karşılaştırmalı araştırmaların yapan Vilhemlm Radlov, devamlı olarak bu alanda çalışmalar 

yapmıştır. Alman asıllı Doğu bilimci Vilhelm Friedrich Radlov (1858'den Sankt Petesburg`a 

Doğu Türk dillerini ve folklorunu araştırmaya geldikten sonra ismini Vasiliy Vasiliyeviç 

Radlov olarak değiştirir) yıllarca Türk halklarından Alyatların, Teleutların, Şorların, 

Kumandinlerin, Tuvaların, Kazakların, Kırgızların, Abakan Tatarlarının, Hakasların, Batı 

Sibirya Tatarlarının, Kırım Tatarlarının Karaimlerin  folklorunu ve dil olaylarını derlemiş, 1866 

yılından 1896 yılına kadar yedi ciltte “Proben der Volkslittratur der turkischen Stamme 

Südsibirien” (“Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной 

Сибири и Джунгарской степи”) eserini yayınlar.  

Radlov`un 7 cildlik “Proben der Volkslittratur der turkischen Stamme Südsibirien” 

(“Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и 

Джунгарской степи”) eserinin en önemli özelliklerinden biri folklor metinlerinin hem orjinali, 

yani söylenildiği dilde, hem de Almanca çevirisi verilmiştir.  

“Arzu ile Kamber” hikayesinin Tobol-Tatar versiyonu. “Arzu ile Kamber” 

hikayesinin Tobol –Tatar versiyonunun ilk derleyicisi ve yayınlayanı Vilhelm Radlov olmuştur.  

Vilhelm Radlov`un malum ve tanınmış eseri 1872 yılında yayınlanmıştır-“Die Sprachen 

der Türkischen Stamme Süd-Sibiriens und der Dsungarischen steppe, von Dr. W.Radloff. I 

Abtheilung. Proben der volkslitteratur. IV Theil” («Наречия тюркских племен, живущих в 

Южной Сибири и Дзунгарской степи. I отделение. Образцы народной литературы. 

Часть IV” Cанкт-Петербург, Типография Императорской Академии наук, 1872). Bu 

eserin IV cildine  121 folklor metnini dahil etmiştir. Onlardan 41 masal, toplam 680 mısradan 

oluşan 29 şarkı ve  mani (bait – lirik metin), 23 rivayet ve şecere, 16 hikaye ve hikaye 

bölümlerini belirtmek gerekir. Sadece, V.Radlov Sibirya Tatarlarında lirik eposların-baitlerin 

olduğunu ortaya çıkarmış ve onları kayda almıştır. Sibirya Türklerinin günümüze kadar gelen 

“Ak Kubek”, “Mejek Alıp”, “Yertuşlek” gibi orjinal eski Türk eposları,  “İdigey” destanının 
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farklı versiyonları, “Kozi Kopke ve Bayan Sılu”, “Tahir ile Zuhre”, “Buz Yiğit” gibi ortak Türk 

destanlarının günümüzde de mevcutluğu Vladimir Radlov`un eşsiz hizmetlerinin sonucudur. 

Bahsettiğimiz Tobol metinleri içerisinde 14 mısradan oluşan “Kamber” başlığı altında 

dörtlükler de yer alır. Bu dörtlükler Almancaya V. Radlov tarafından çevrilmiştir.  

 

Die Spiese, die ich heute Abend genossen, 

Ist für mein Herz zu Bint geworden. 

 

Die Cither mit Pferdehaaar-Saiten 

Will mit den Nageln ich in Bewegung setzen, 

…. Die Jünglinge, die ich liebe, 

Will ich viel die Cither spielen. 

 

Die Cither will ich spielen, 

Bis meine Nagel abgerieben sind, 

Zu dieser Zeit will ich der Sanger sein, 

Bis das Arsni-Fest zn Ende. 

 

O! Arschyn-Bai, Arschyn – Bai, 

Hast du für Arsni das Fest bereitet? 

Wir haben weisse Sahne getrunken, 

Giesse Airan dir auf`s Haupt! 

 

Mein Kambar ist geizig, 

Das Meer ist mit Steinen angefüllt , 
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O Chysyr, o Iljas, 

Ein goldenes Armband mache mir! 

Meine Seele, mein Glaube ist Kambar. 

 

Eine Madchenmutze hatte ich, 

Die ist für meinen Kopf zu klein, 

Als ich diese Mütze auf hatte, 

Da jammerten hunderttausend Kambar, 

 

Nimm den Schuh von Leder, 

Was zürnt deine Seele auf mich? 

Weshalb grüssest du mich nicht? 

Ist dein Vorhafre ein Prophet? (1) 

 “Arzu ile Kamber”in  V.Radlov tarafından yapılan bu çevirisi daha sonralar – 1987 

yılında prof. Esma Şimşek tarafından serbest bir şekilde Türkçeye çevrilmiştir: 

    Tanrıya dua edin, 

Kendini inanmış olarak adlandıranlar, 

Eger, o merhamet ederse, 

Yarın ahirette de merhamet eder. 

 

Erkenden dua edin, 

Sayıya göre kendinize bir örnek alın, 

Eğer sen de görürsen, onu hor görme, 

Çünkü, herkes topraktan yapılmıştır. 
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Bülbül bozkırlarda uçar, 

Ben bülbülden daha iyiyim, 

Gururlu, Aşık Kamber, 

Selam vermeden geç. 

 

Mürekkep hokkası ile yazı kalemini getir, 

Kur`an`ın sözlerini oku, 

Ne zaman, sadece duydun, 

Bir delikanlının, bir kızı selamladığını? 

 

Bugün ayın onudur, 

Bugün Arzu Han`in düğünüdür, 

   Bu akşam yediğim yemekler,  

   Kalbim için kan oldu.  

 

At kılı kirişli (telli) sazı, 

Tirnaklarımla çalmak istiyorum, 

Sevdiğim delikanlı için, 

Çok saz çalmak istiyorum. 

 

Saz çalmak istiyorum, 

Tırnaklarım aşınıncaya kadar, 

O an için şarkıcı olmak istiyorum, 

Arzu`nun düğünü (töreni) sona erinceye kadar 



 

Sa
yf

a2
0

6
 

 

Hey Arşın bey, Arşın bey, 

Arzu için düğün (tören) hazırladın mi? 

Biz beyaz kaymak (ayran) içtik, 

Ayranı canına (derine) dök, 

 

Benim Kamber`im cimridir, 

Deniz taşlarla doludur, 

Ey Hızır, ey İlyas, 

Bir altın bilezik yapın bana, 

Benim canım, benim inancım Kamber’dir. 

 

Benim bir şapkam vardı, 

O benim başıma küçük gelmektedir, 

Ben, bu şapkayı taktığımda, 

Yüzbinlerce Kamber feryat etti. 

 

Deriden ayakkabı al, 

Kalbin neden bana kırğın, 

Niçin beni selamlamıyorsun? 

Senin ceddin, bir peyğamber mi? 

 

Yeme Kamber`im yeme, 

Beni düşmanın sanma, 
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Koyunun temiz etine, 

Zehir kattılar yeme. 

 

Niçin kaşlarını çatıyorsun, 

Niçin gözlerini kapıyorsun, 

Koyunun temiz etine, 

Niçin zehir katıyorsun? 

 

Senin kürkünde az kaplama (astar) var, 

Kamber, düşmanca zihniyetli degil, 

Arzu`ndan geri kaldın, 

Torbanı bedenine sar (2, 315)  

Bu çeviri metni prof.Esma Şimşek`in 1987 yılındaki doktora tezinde yer alır ve profesör 

şöyle söyler: “Almanca olan bu dörtlükler tercüme edilerek, mukayisede kullanılmışdır” (2, 

73). V.Radlov`un “Die Sprachen der Türkischen Stamme Süd-Sibiriens und der Dsungarischen 

steppe, von Dr. W.Radloff. I Abtheilung. Proben der volkslitteratur. IV Theil” kitabında Türkçe 

(Tobol Tatarlarının dilinde) olan metnin karşılaştırma amacıyla burada yer almasının önemli 

olduğunu düşünüyoruz (metnin alfabesini olduğu gibi koruyoruz): 

Aiтıн алда jатыны, 

му`мiнlарнiн атыны, 

рахiм кылса шулар кылгаi! 

Тана макшар кунундо! 

 

Тагат кылын танбiлан, 

ыбрат алын санбiлан, 

кiмнi курсан кам курма, 
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аслы топрактан болган. 

 

Сахрадан булбуллар утар, 

мiн hам булбулдан бiтар, 

таккабiр ашык Камбар, 

казып саламсiс утар. 

 

Кiлтiр дауат каламiн, 

угын ку`ран каламын! 

кацан iшiтмiшiн бар 

jiгiтнiн кыска саламiн? 

 

Бугун аiга он болды, 

Арзi Канга тоi болды, 

кiца бугун iцкан ашым 

jурагiма кан болды. 

 

Кыл домбраны цiртаiн! 

тырнагыман jурутаiн! 

узiм  суiган jiгiтларга 

домбраны куп цiртаiн. 

 

Кыл домбраны цiртаiн! 

тырнакларым тосканца! 
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бу заманда бакшы болаiн 

Арзi тоjы усканца! 

   

Аi Аршын Баi, Аршын Баi, 

Арзiга кылдынма тоi? 

ак каiмагын бiс ашаган, 

ан аiранын башына куi. 

 

Камбарiм карык болыпты, 

дарjа ташка толыпты, 

jа Хызырым, jа Ылjас, 

алтын бiлалiкнi jaса! 

jанiм iманiм Камбардi. 

 

 Бiр каlабацiм бар iдi, 

ул башыма тар iдi, 

шул каlабацiм барында 

jус мын Камбар зар iдi. 

 

Ал башмагын саур iдi, 

мана нiк jанiн аурыды? 

ак саламiн нiк бiрмасiн? 

атакан паiгамбарм iдi. 
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Jima, Камбарiм, jiма! 

Мiнi тушманым тiма! 

аlаl коiнын кушiна 

заhар катмышлар, jiма! 

Кашынны нiк кiрасiн? 

кусiннi нiк сузорсун? 

аlаl  коiнын кушi 

заhар  нiк кошасын? 

 

Ас тоныннын астары, 

jок тыр Камбар кастары, 

Арзiннан калдын jатып 

цал башына дастары (1, 268) 

 

2014 yılında Kazan`da yayımlanan “Cибирские татары. Из сокровищницы духовной 

культуры” isimli Sibirya Tatarlarının folklor antolojisinde V.Radlov`un derlediği bu metin 

olduğu gibi verilir ve rusçaya çevrilir. Bu çeviri  2012 yılında V.Radlov`un  yukarıda bahsedilen 

“Die Sprachen der Türkischen Stamme Süd-Sibiriens und der Dsungarischen steppe, von Dr. 

W.Radloff. I Abtheilung. Proben der volkslitteratur. IV Theil” («Наречия тюркских племен, 

живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи. I отделение. Образцы народной 

литературы. Часть IV” Cанкт-Петербург, Типография Императорской Академии 

наук, 1872)”  eserinin retrospektifini Kazan`da yayınlayan F.Yusupuv tarafından 

(B.N.Sabirova ile birlikte) yapılmıştır: 

 

 Скажи прововерным, 

Что ждет их впереди. 

В Судный день простит, если простит, 
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Лишь только Он Один. 

Утро начитайте с милосердия, 

Кого ни встретишь, не унижай того, 

Кто создан из земли. 

В степи поют соловьи, 

Я пою лучше соловья, 

Влюбленная, высокомерная Камбар, 

Тайком пройдет, не поздоровавшись. 

Подай мне чернильницу, 

Читай слово Корана. 

Когла ты слышал джигита 

Приветствие девушке? 

Сегодня десятый месяц, 

Арзихан сыграл свадьбу, 

То, что ел вчера, 

Легло на сердце кровью. 

Пройдусь по струнам думбры моей 

До истощения ногтей, 

Для джигитов кого я люблю, 

Буду долго играть на думбре. 

Пройдусь по струнам думбры моей 

До истощения ногтей, 

На этом свете буду певцом, 

Пока не пройдет свадьба хана. 
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Эй, Аршинбай, Аршинбай, 

Ты справил свадьбу хану? 

Белые сливки выпьем мы, 

Кислый айран 

Вылей на голову хана. 

Камбар моя изнемождена, 

Река наполнилась камнями, 

О Мой Хозер, О мой Ильяс, 

Сделай браслет золотой 

Для моей Камбар дорогой. 

У меня была тюбетейка, 

Мала стала мне. 

Пока была та тюбетейка, 

Всем девушкам был нужен я. 

Был у меня башмак розовый из кожи 

Почему ты обиделась на меня? 

Почему не приветствуешь меня тепло, 

Разве твои родители были пророками? 

Не ешь, Камбар, не ешь, 

Не считай меня врагом, 

Не бери в добрые объятия яд. 

Почему хмуришь брови? 

Почму смотришь исподлобья, 

Почему себе за пазуху 
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Суешь отраву? 

Камбар не до шубы, 

Отделанной горностаем, 

Пусть болит голова об этом у хана. 

 

Bu çevirinin ilginç bir noktası var. Son yıllarda, metni Rusça'ya çevirenler, Kamberi bir 

kadın, Arzu'yu bir erkek imajı olarak ele alırlar. 

Sibirya  Tatarlarının bu antolojisinde “Arzu ile Kamber” hikayesinin Tobol –Tatar 

versiyonunun Tatar halk edebiyatının tanınmış araştırmacısı Flora Ahmedova tarafından 

toplanan 4 versiyonu daha var.  

Onlardan birincisini 1972 yılında Flora Ahmedova Tümen ilçesinin Kaskara köyünde 

yaşayan, 1901 doğumlu  Hüsniyye Mirhaydarova`dan ses kaydı ile almıştır. Bu metin kitabda 

Türkçe yayınlanmıştır.  

İkinci versiyon 1972`de Flora Ahmedova tarafından Tümen eyaletinin Tobol 

bölgesinden yazıya alınmıştır. Metnin aslı, yani elyazması G.İbrahimov adına Dil, Edebiyat ve 

Sanat Enstitüsünün arşivinde – Mirashana`da korunmaktadır. Maalesef, kitaba metnin orijinalı 

değil de, F.Yusupov ve B.Sabirova tarafından yapılan çevirisi dahil edilmiştir.  

Tobol-Tatar “Arzu ile Kamber”inin üçüncü versiyonu F.Ahmedova tarafından 

derlenmiş ve onun  A.Prevolvski ile birlikte düzenlediği “Джаным. Антология фольклора 

Сибирских татар в записях XIX вв. (М.:Новый ключ, 2007, с.32-34)” isimli kitabına dahil 

etmiştir. Kitabdakı çeviri A.Prelovski tarafından yapılmıştır.  

Dördüncü versiyon ise “Arzu ile Kamber” hikayesinden sadece bir mısra şiirdir, o da üç 

farklı şekilde 1970-73 yılları arasında  Flora Ahmedova tarafından derlenmiştir. Birincisi, 1970 

yılında Tümen eyaletinin Tobol bölgesinin Çeburga (Kükrende) köyünde G.İbrahimov`dan, 

ikincisi 1971 yılında aynı köyden 1914 doğumlu R.Baynaşeva`dan, üçüncüsü, 1973 yılında 

Tümen ilçesinin Layma köyünden Saliha Aynutdinova`dan derlemiştir. 
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Sonuç. Ne yazık ki, “Arzu ile Kamber” destanının Tobol-Tatar versiyonunun elde olan altı 

versiyonundan sadece üçü Türkçedir. Onlardan biri V.Radlov, diğer ikisi ise F.Ahmedova 

tarafından derlenmiştir. Diğer üç versiyon ise F.Ahmedova tarafından derlenerek G.İbrahimov 

adına Dil, Edebiyat ve Sanat Entitüsünün arşivinde – Mirashana`ya teslim edilen Türkçe orjinal 

metinlerin Rusçaya çevirisidir.  
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NEW RHYTHMS IN THE PERFORMANCES OF THE TATAR STATE ACADEMIC 

THEATER NAMED AFTER G. KAMAL IN 

THE LATE 1980s - 1990s. 

 

Gulnara KHAYRULLINA57 

 

Annotation: The article is devoted to the problem of the formation of the Soviet 

repertoire theater on the basis of the Tatar theater. In 1980s -1990s TGAT performances were 

distinguished by a modern, more metaphorical interpretation of the works. The rhythms 

necessary for time appeared in the actor's art, in musical, plastic design. Based on the historical 

logic of character development, the images of the characters were solved in a new way. The 

problem is considered on the example of the history of the Tatar State Academic Theater named 

after G. Kamal during the period 1980s -1990s. 

Keywords: society, politics, economics, restructuring, new ideology, new image of the 

theater, new rhythms, the audience, repertory theater, actor, director, metaphorical, author's 

theater 
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By the early 1990s fundamental changes both social and political have taken place in 

the country. In 1985 Perestroika began, the Congress of People's Deputies of the USSR, which 

took place in May-June 1989 admitted it ineffectual. The subsequent election of the President 

of the USSR, the bloody events in the Baltic States and Azerbaijan, and, finally, the Belovezhsk 

Agreement on the cancellation of the 1922 treaty of alliance, as a result of which the USSR 

ceased to exist as a single state, created a situation in the country when real life events worried 

the society much more than the theatrical ones. 

Political tension was also felt in the TASSR. The informal public associations and 

parties that emerged on the wave of glasnost fought for expansion of the sovereignty and 

political status of Tatar autonomy. In August 1990 the Supreme Council of the TASSR adopted 

a Declaration of State Sovereignty of the Republic of Tatarstan. Numerous rallies were held in 

the center of Kazan. The economy of the republic was also in a critical state. Production 

volumes by the mid-1990s decreased by forty percent [1, p. 66]. Accordingly, the number of 

unemployed increased, the material living conditions of the population deteriorated.  

Emerged by the beginning of 1990s socio-political and economic situation could not but 

affect the theatrical culture of the country. The art of the stage, always being an important 

component of the country's political system and playing the role of the party’s ideological 

weapon, was not in demand during this period. Its further existence was open to question, as if 

the Soviet state repertory theater, having fulfilled its mission, had outlived its day and left the 

cultural arena. Neither the state nor the viewer needed it, it dragged out a miserable existence, 

was at a crossroads. It was necessary to realize - what is its position in the country, what is the 

further way of development? Businessmen from directing, showmen, whose activity is based 

on advertising, the film industry, and show business confidently entered the theatrical life and 

the life of Russian society. With the departure of the old generation of directors and actors, the 

“era that can be called the Epoch of directorial responsibility for the whole theater” has passed 

[2, p. 4].   

Changes in the cultural and political life of the country have not bypassed the Tatar State 

Academic Theater named after G. Kamal. The turn of the 1980-1990s. became the time of the 

change of directorial generations in the theater. The great M. Salimzhanov still continued to 

stage talented performances, large-scale canvases of national life. But new forces have been 

already coming to the theater. In the novel “The Scaffold” (1987) staged by the director D. 

Sirazeev the thoughts and aspirations of the Soviet society of “perestroika” times were 

embodied. Since 1991, GITIS graduate F. Bikchantaev staged performances based on “Romeo 
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and Juliet” by William Shakespeare, “Brownie” by M. Gilyazov, “Dance teacher” by Lope de 

Vega, “Red-haired mocker and his black-haired beauty” N. Isanbeta, “The Seagull”, “Three 

Sisters” A.P. Chekhov, “Black Burka” G. Khugaev. Under M. Salimzhanov and F. Bikchantaev 

In 1995 the first group of the actors students graduated from the Kazan State Academy of 

Culture and Arts (today the Kazan State Institute of Culture). Among the graduates were I. 

Khairullin, R. Bariev, M. Shaikhutdinova, F. Ziganshin, M. Gabdullin, R. Vaziev, Z. Safina, I. 

Mukhammatgaliev, E. Sadriev. 

The performances of the TGAT of the late 1980s – 1990s enjoyed the same success with 

the public. Among them, a presentation called "Brother-in-law, Rival and others", held in 

October 27, 1996. It was based on the four one-act comedies of G. Kamal, which were everyday 

sketches of the mores of the Tatar merchant community of the early 20th century, reflecting the 

dramatically negative attitude of the playwright towards hypocrisy, ignorance, thirst for 

hoarding and, at the same time, sympathy for every manifestation of living thought, and social 

deprivation. Seemingly, textbook pictures to the school course of the history of class struggle, 

deeply immersed in everyday life, took place before the viewer. But director F. Bikchantaev 

solved classic comedies as buffoon, farcical spectacles, while preserving the truth of the 

characters. 

Indeed, at first, the viewer saw heaped authentic furnishings - a floor clock, jardinieres, 

sofas, an armchair, etc. - something resembling a museum repository. Together with the artist, 

director F. Bikchantaev created a space that was either a photo studio, or a museum storeroom, 

where copies of living people mannequing - first appeared - dummies, where the line between 

sculpture, photography and living actors was erased. There was a real “game in history” on the 

stage - not with sham, but with authentic items that were used in the Tatar urban culture. The 

authors of the performance designed the space so that the viewer could take a closer look at the 

epoch of G. Kamal, but at the same time, as if, slightly shifted the focus. As a result, the 

recognizable image acquired an unexpected perspective, which really allowed to see the long-

familiar characters of the plays from an unusual side. The life line of the characters was built, 

masterly, to the smallest details. This allowed the heroes to be as close as possible to the today's 

viewer, so much so that their breath, heartbeat, exaggerated fears and doubts were felt. It turned 

out that the plays of G. Kamal did not lose their relevance and sharpness, the same thoughts 

and feelings of common man were peculiar their characters, and the social problems raised with 

such pathos at the beginning of the 20th century remained - alas! - unresolved at its end. 
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Especially brilliantly there was developed the first one-act play - “First Performance”, 

the comedy situations played by the actors without any “pressure”, opened serious moments of 

life, an understanding of how difficult it was the introduction to European culture, new realities 

of life. 

In the performance, young actors worked alongside mature masters. The image of the 

maid Bibi, created by Lucius Khamitova, can be attributed to the undoubted success of the 

production. Her Bibi is shy and curious, mischievous and shy, innocent and cunning, and she 

is unconsciousnessey afraid of her old master. In this small, role the actress, having shown her 

heroine from various sides, and having told about her difficult fate, caused sympathy for the 

girl. Iskander Khairullin in the episodic role of Fatykh did his best. In the best traditions of the 

masters of theatrical art, he created from a tiny episode a detailed story about the fate of a poor 

boy from a village sent to the city to serve the rich gentlemen, obviously endowed with 

imagination, bored and lacking human warmth among strangers. Extraordinarily expressive 

was the actor in his other role in the play “The Rival”. He has a talent, having seen the exact 

detail in life, to display it when creating a stage image. It is this quality that was inherent to the 

masters of the past and gave rise to the feeling of not invented, genuine truth on the stage. 

In addition to these, there was a lot of good acting works in the performance F. 

Akhtyamova, I. Bagmanov, R. Tukhvatullin and other actors played with such passion, 

mischief, gladly accepting the rules that were set by the director and the artist to the alluring 

sounds of the waltz of I. Strauss. It turned out exactly the game - a game of theater, a game of 

classics. But how surprisingly this game gave birth to a feeling of authentic life, brought closer 

to the viewer the dramaturgy of G. Kamal, and not so simple epoch, about which he told in his 

seemingly simple comedies. 

Analyzing this performance, “it is possible to determine the amplitude of the search for 

Tatar directing from plot illustrativeness, intimacy to large social canvases, from detailed 

writing to the metaphorical and semantic ambiguity. At the same time, each production is an 

invaluable contribution to the enrichment of the traditions of national theatrical art "[3, p. 51]. 

The performance was ambiguous. Lovers of old, supporters of traditionalism and archaic 

decisions of the classics remained dissatisfied  and criticized such staging. 

The performances of that time, enjoyed the same success with the public and were 

highly appreciated at theater shows and festivals, which was explained by a high level of 

performing skills and staged culture. During those years, TGAT toured a lot and successfully 



 

Sa
yf

a2
1

9
 

in Russia and abroad. Its performances were watched by viewers from Azerbaijan, Kazakhstan, 

Lithuania, Latvia, Estonia, Great Britain, Germany, Turkey, Finland. 

Evaluating the life of the theater in the late 1980s – 1990s, one can say that the Tatar 

State Academic Theater was not only lost in the time of change, but also “gained momentum”. 

Its progress accelerated, rose to a new level. In a difficult period, it did not become a theater 

"for the needs of the day." Listening to its audience, TGAT took into account its tastes and 

interests. Without abandoning the experiment, the actors of the theater set themselves serious 

artistic tasks, seeking and then reflecting the world as it was - beautiful and cruel, absurd, 

cheerful and tender. The emerging author's, director's theater performed its main function - it 

excited the hearts of the public. Director's details continued to disturb the thought, the actor's 

finds did not leave indifferent the souls of the audience. The works of the "Kamalov" scene, in 

whatever genre they are performed, it is always (and a hundred years ago, and in the 1990s) a 

conversation that a person in this world must remain a man. 
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LITHUANIA AND TURKEY BETWEEN THE TWO WORLD WARS: TOWARDS A 

FRAGILE DIALOGUE 

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA LİTVANYA VE TÜRKİYE: 

KIRILGAN BİR DİYALOGA DOĞRU 

 

Doç.Dr.Saulius KAUBRYS*  

Vilniaus universitetas, Lietuva 

 

 

The preamble of the Friendship Agreement between Lithuania and Turkey signed on 17 

September 1930 runs, “Aspiring to strengthen current relations of true friendship between the 

Republic of Lithuania and the Republic of Turkey and led by mutual certainty that relations 

established once between the two states will serve the prosperity and blessing of both nations, 

resolved to conclude this friendship agreement <...>”. The relations referred to as “current” 

were supposed to gain pace in the 30s. 

The Friendship Agreement had only four articles and provided that “diplomatic relations 

between the two states shall be established”, “consular and trade relations between the two 

states shall be managed”, “conditions of settlement and residence of citizens of one country on 

the territory of the other shall be set”. This gave an impulse for the development of closer ties 

between the two countries (first and foremost, for the exchange of interest awareness). 

Lithuania was represented in Turkey by Jurgis Baltrušaitis, Envoy Extraordinary and Minister 

Plenipotentiary in Moscow (from 20/05/1932 to 01/05/1939), while afterwards an agrément to 

receive a new Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary was granted to Ladas 

Natkevičius. Envoy Baltrušaitis’ visits to Turkey testify to the latter’s favourable approach 

towards Lithuania as well as to potential development of relations. 

It should be acknowledged that the development of bilateral relations was sluggish (it 

seems that there was basically nothing else but gestures of mere politeness). Anyway, Lithuania 

supported Turkey’s candidature during the 1933 election of non-permanent members of the 

Council of the League of Nations. On 7 June 1939 President of the Republic of Lithuania, 

Antanas Smetona, signed several agreements concluded between the Republic of Lithuania and 

the Republic of Turkey: on modus vivendi, trade, and clearing. The Council of Ministers 

decided on 20 June 1939 to ask the President to ratify the agreements. The preparation of the 

agreements took time. Most probably, the agreements were primarily initiated by Turkey while 

Lithuania was lingering. Lists of goods in the Trade Agreement stipulated types and quantities 

of goods (e.g. 350 tons of tobacco, 100 tons of dried grapes, 3 tons of liquors and brandies, 

carpets, 100 kilograms of opium, bay leaves, etc. were allowed into Lithuania; 500 draft horses, 

2000 tons of raw hide, match sticks, shoes, tanned hide, parquet tiles, and pit props were allowed 

to Turkey).  

An assumption can be made that the image of the geographically distant Turkey in 

Lithuania was associated with Kemal Atatürk’s reform policy and its results.  
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LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS PREKYBOS KELIAI SU OSMANŲ 

IMPERIJA XVI A. / TRADE ROUTES BETWEEN THE GRAND DUCHY OF 

LITHUANIA AND THE OTTOMAN EMPIRE IN THE 16TH CENTURY 

 

 

16. YÜZYILDA LİTVANYA BÜYÜK DÜKALIĞI İLE OSMANLI İMPARATORLUĞU 

ARASINDAKİ TİCARET YOLLARI 

 

Dr.Tomas ČELKIS  

Vilniaus universitetas, Lietuva 

 

XVI a. buvo delimituotos pirmos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Osmanų 

imperijos sausumos sienos. Kartu tai reiškė ir intensyvesnius šalių ryšius, ne tik politiniu 

požiūriu, bet ir prekyboje. Čia ypatingą vietą užėmė turkų ir italų pirklių laivų maršrutai per 

Juodąją jūrą iki pakrančių – stepių, plytėjusių tarp Dniestro ir Dniepro. Nuo čia prekės būdavo 

perskirstomos. Toliau driekėsi upių ir sausumos keliai, vedę gilyn į Lenkiją ir LDK. Sausuma 

keliaudavo kupranugarių ir jaučių karavanai, gabenę prekes iš Rytų pasaulio ir dalis jų 

pasiekdavo Baltijos jūros uostus. Karavanas – tai ne tik keliauninkai – tai visas keliaujantis 

„miestas“, kurio branduolį sudarydavo pirkliai, prisišlieję dėl saugumo diplomatai ir įvairūs 

bastūnai. Osmanai, kontroliuodami šiaurės vakarines jūros pakrantes, drausmindavo stepių 

totorius, kad šie pernelyg nepuldinėtų pirklių, nes tai nešė nuostoliu ir nepasitikėjimą ne tik 

Osmanams, bet ir jų kaimynams. Sausumos keliai buvo pavojingi, bet XVI a. jau buvo 

nusistovėję keli pagrindiniai maršrutai, kurie vadinti „prekybiniais“ keliais.  

 

Šiuo atveju, visa tai ir yra pranešimo objektas, siekiant apžvelgti šalių prekybos 

kontaktus XVI a. ir nusakyti tuos sausumos kelius, kuriais cirkuliavo merkantilistiniai ryšiai. 

Ši tema istoriografijoje tyrinėta gana mažai, dėl to pranešime norima pristatyti ne tik esamų 

tyrimų rezultatus, bet ir nusakyti galimų tyrimų perspektyvas.  
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AKADEMİSYEN HAMİT ARASLI TETKİKATLARINDA 

 TÜRK KADINLARININ KAHRAMANLIĞI 

 

Dr. Vüsal SAFİYEVA* 

(Azerbaycan) 

 

Özet 

Türk kadınları asrlar boyunca kahramanlılkarıyla seçilmiş, kocalarıyla beraber savaşlara 

katılmış, onlara destek olmuşlar. Şunu biz masallarımızda, destanlarımızdada görüyoruz. Bilim 

adamları, aşıklar, müzisyenler, şairler kadınların kahramanlığı hakkında eserler yazmış, onları 

tarif etmişler. Böyle bilim adamlarından biri de akademisyen Hamit Araslıdır. Hamit Araslı 

destanlarımızı, aşık şiirlerimizi, şairlerimizin eserlerini araştırmış, onların eserlerinde 

kadınların kahramanlığını, azmini, vatan uğrunda mücadelesini, ailesine, vatanına sadakatını 

göstermiş, kendi düşüncelerini açıklamışdır.  Hamit Araslı destanlarda verilmiş kadınların 

hususiyetlerinden birinin onun evleneceği adamı sınavdan geçirmesi ile sıkı şekilde bağlı 

olduğunu belirterek, bu sınavın fiziksel kuvvet, söz ustalığı ve bilim sahesinde aparıldığını 

söylüyor. Akademisyen destanlarda ve klasik edebiyatda türk kadınlarının sadakatını, 

kahramanlığını, dostluk ve aşkını belirtmişdtir.  Mesela, “Şah İsmayıl” destanında Arap Zengi 

kahramanlığı ve mertliyile dikkat çekir, Nizami Gencevi eserlerinde Şemira, Nüşabe kudretli 

hükümdar, Şirin, çinli türk kızı kahramandır. Hamit Araslı, gene “Dede Korkut” dastandakı 

kadın karakterlerini de özel analizler, her hikayede kadın kahramanlıklarını analiz eder ve onu 

toplumun bir üyesi olarak görüyor. Kahramanlıkta erkeklerden geride kalmadıklarını, 

yavrularına sevgi gösterdiklerini ve ebeveynlere saygı duyduklarını söylüyor. 

    Mesela, “Deli Dumrul” hikayesinde Allah'ın Deli Domrulun canı yerine can istediği 

zaman ona anne babasının değil, karısının can vermek, Allah'a yalvarıp kendini kocasının 

yerine kurban etmek istediğini gösteriyor. Dirsә hanın kadını oğlunun avdan dönmediğini 

görünce atına biniyor, kırk incәbel kız ile onu dağlarda arıyor, yaralı oğlunu bulup getirir. 

  Kazan’ın oğlu Uruz tutsak düştüğü zaman boyu uzun Burla hatun onu qur-tarmağa 

giden kocasının arkasından düşman ile savaşmaya gidiyor. Kendini yaralanmış kocasına 

getiriyor. Savaşa ünlü kahramanlarla birlikte katılıyor, cesaret gösteriyor. 

  Beyrәy’in nişanlısı Banuçiçek, evleneceği erkekle ok atıyor, at sürüyor, güreşiyor. 

Nişanlısını kahraman gördükten sonra evlenmeye razı olur. 

  Qanturalı’nın karısı kocası ile birlikte savaş ediyor. Yaralanmış, atı oklanmış kocasına 

koşuyor. “Düşmanın bir uçu benim, bir uçu senin” söyleyip savaşıyor, sevgilisini ölümden 
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kurtarır.Bundan başka,  “Kaçak Nebi” destanındaki olaylarda Nebinin kahraman karısı Hacerin 

onunla birlikte mücadele etmesi özel bir içtenlikle tasvir ediliyor”.  

         Anahtar kelimeler: Hamit Araslı, Nizami, kahraman, kadın, destan, aşık.  

 

The heroism of the Turkish women in the Hamid Araslı’s research 

Summary 

Turkish women have always been differed with their heroism for centuries and have 

participated and fought together with their husbands in wars. One can see it in our folk tales 

and epics. Scientists, ashugs, musicians, poets have written about the heroism of women and 

have described them. One of such scientists is academician Hamid Arasli. He has investigated 

our folklore and literature, he has mentioned the loyalty of the women, their determination, the 

struggle for the native land, family and has explained his thoughts in details. In his investigation 

Hamid Arasli noting one of the characters of women given in the epics mentions strictly that 

examining the future husband the girl understands his physical strength, quick wittedness. The 

academician has noted the loyalty, heroism, friendship and love of Turkish women in epics and 

classical literature. For example, in the epos “Shah Ismayil” Arap Zengi attracts attention with 

her heroism and frankness, but in Nizami Ganjavi’s works one can see the images such as 

Shemira, Nushabe, Shirin and other Turkic girls. Hamid Araslı also analyzes the female 

characters in the epos “Dede Gorgud” and sees them as a member of the society. The 

investigator mentions that women are not weaker in heroism than the men, they show their love 

to their children and respect parents.  

For example, in the story “Deli Domrul” it is shown that Allah wants to get Deli 

Domrul’s soul, but instead of the parents his wife sacrifices her soul and entreats Allah to take 

her soul as a sacrifice. Dirse khan’s wife not getting information from her son who had gone to 

the hunt, she began to look for her son with forty girls in the mountains and at last found her 

wounded son.  

When Gazan’s son Uruz was a prisoner, his mother Burla khatun also went after her 

husband to deliver her son from captivity. She joined to the war with the famous heroes and 

showed courage.    

Beyrek’s fiancé Banuchichek throws an arrow, rides a horse and wrestles with the man she will 

marry. Accepting his heroism she agrees to marry to him. 

In the article it is also said about the epos “Gachag Nabi”, the brave woman Hajer who was the 

wife of hero Nabi and their joint struggle.   

Key words: Hamid Arasli, Nizami, hero, woman, epos, ashug 
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*** 

 

Her milletin ulusal-manevi değerlerinin birincil göstergeleri olan sözlü halk sanatının 

örneklerinin toplanması, yayınlanması ve incelenmesi, her zaman o halkın hem dil, tarih, kültür 

hem de gelenek, yaşam, etnik bakış açısından halk kültürünün karşılaştığı gerekli sorulardan 

biri olarak çok önemli ve güncel görevdir. Bu gerekliliyi vatandaşlık ve vatanperverlik vazifesi 

gibi kabul ederek bilmimizin değerli araştırmalarıyla refah adına emek harcayan ve bu yolda 

yorulmadan çalışan şahsiyetler arasında, akademisyen Hamit Araslı'nın özel bir yeri ve rolü 

var.  

Akademisyen Hamit Araslı'nın çok yönlü yaratıcı çalışmasından bahsetmişken, onun 

sözlü halk yaratımının sistematizasyonu ve baskısında büyük çalışmalarını özellikle belirtmek 

gerekir. 

Akademisyen Hamit Araslı, Azerbaycan halk kültürünün tarihi ve teorik meselelerinin 

incelenmesi, yazılı edebiyatımızla olan bağların ve ilişkilerin kurulması, folklor ve edebiyat 

eserlerinin örneklerinin hazırlanması, yorumlanması, ders kitaplarının yazımı ile ilgili 

problemlerin çözümünde özel bir yere ve role sahiptir. 1926 yılından bu yana, köyde bir 

öğretmen olarak çalışırken, bu bilim adamı, Azerbaycan halk edebiyatı ve aşık şiiri örnekleri 

alanında önemli bir çalışma yapmıştır. Bu malzemeler sözlü halk edebiyatının incelenmesi için 

yararlı bir kaynak haline gelmiştir. 

Folklorcu bilim adamı Paşa Efendiyev'in bu fikri, tarihimizi keşfetmede büyük bir ilgi 

uyandırıyor ki, Hamit Araslı'nın, Azerbaycan'ın sözlü halk edebiyatının çeşitli türleri hakkında 

araştırma çalışmaları yaygın olarak kullanılmaktadır (7, 15). 

Ünlü araştırmacı analiz ettiyi tüm sözlü halk edebiyatı örneklerinde, destanlarda, 

Nizami Gencevi, Muhammed Fuzuli ve diğerleri de dahil olmak üzere  klasik şairlerimizin 

yaratıcı çalışmalarında da, birçok soru ile birlikte özel bir yere sahib olan kadın karakterlerin 

tipolojik özelliklerini analiz etmiş, türk kadınlarının kahramanlıkları, mertlikleri, cesaretleri, 

savaş alanlarında erkeklerle omuz-omuza mücadelesi, annelik gibi kutsal bir görevinin 

harikülade nitelikleri hakkında kapsamlı olarak konuşmuş.  

Akademisyen “Hamit Araslı'nin edebiyatımız karşısındakı en önemli hizmetlerinden 

biri, hiç şüphesiz “Dede Korkut” destanının yayınlanması ve araştırılmasıdır. Destanı aşık 

yaratıçılığının ürünü olarak kabul eden Hamit Araslı, şöyle yazıyor: “Türk  aşık şiirinin gelişen 

eski ve zengin bir tarihi var. Türk halkları edebiyatının en eski anıtı, yaratılış tarihi 10-11. yüzyıl 
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tahmin edilen “Dede Korkut” destanları da aşık yaratıcılığının bir ürünüdür. Bu destanlarda biz 

modern aşık kavramını ifade eden Ozan adında ünlü halk sanatçılarıyla karşılaşıyoruz” (2, 3).  

Bilim adamının, “Şah İsmail” destanının, Safevi devletinin kurucusu Şah İsmail ile 

ilişikli olduğu hakda ilişkin ilginç görüşleri özel önem taşımaktadır. 16. yüzyılın tarihi olayları 

esasında destan oluntuları da ortaya çıkmıştır. Aşıklar, Azerbaycan'ın hükümdarı Şah İsmail 

Hatai'nin Azerbaycan'ın birleşmesiyle ilgili çabalarına kayıtsız kalamazdılar. Onun savaşlarının 

çoğu, muhtemelen aşk şiirinde ifadesini buldu” (6, 9).  

Araştırmacı gösteriyor ki, bu destanın bir kısmında Şah İsmail'in komutanlarından biri  

Abdi beyin öldürülmesi, Taçlı hanımın esaretden kurtularak Durmuş han'la birlikte krala 

gelmesi ve onalrın diyaloqu destanda özellikle dikkat çekiyor (6, 38-39). 

Şah, savaşta öldürülen Abdibey'i hatırlayıp ağlıyor ve söylüyordu: 

                               İstediyim, seni Allah getirdi, 

                             Ateşli gönlüm üste gülü yetirdi. 

                             Düşmanımı ortalıktan götürdü, 

                             Abdibey yüzünden Taçlı, ağlarım! (6, 39). 

Taçlı hanım ise Şah İsmaili bu kelimelerle teselli eder: 

                              İranın şahısın, Türküstan hanı, 

                              Mürşiti-kamiliәn cihanın canı, 

                              Abdibey oldu şahın kurbanı, 

                              Taçlı hanım sana kurban, ağlama! (6, 39). 

 

  Bilim adamı, bu fragmanlara dayanarak, 16. yüzyılında Şah İsmail adına kahramanca 

bir destanın yapıldığı fikrini ortaya koyuyor: “Burada Taçlı Şaha sadık kahraman bir kız” (6, 

39). 

17. yüzyılın ikinci yarısında, kahramanlık temasının aksine, aşk temasının ana hattını 

oluşturan güzel destanlar çıktı. Bunlardan biri, aşık repertuarında çok büyük bir yer kaplayan 

“Şah İsmail” destanı. Bilim adamı, aşıkların bu destanı I Şah İsmail adına yaptığı fikrini ileri 

sürüyor (6, 39). 

Akademisyen H. Araslı'nın araştırmalarında, “Aslı ve Kerem” destanı da yer alıyor. 

Bilim adamı, bu destanın Azerbaycan destan yaratıcılığında eşsiz bir yer aldığını gösteriyor ve 

onun bu konudaki düşünceleri büyük ilgi çekiyor. Akademisyen H.Arasli, Kerem'in adına 17. 

yüzyıl sonlarında ve 18. yüzyılın başlarında yaşayan şairlerin eserlerinde rastlanndığını 

belirtiyor (1, 77).  
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19. yüzyılda, Azerbaycan'da Çar hükümetinin sert politikasına karşı protestocu olan, 

zulme karşı çıkan, yerel yöneticileri öldürüp dağlara çekilen, silahlı mücadele eden, kaçak 

yaşayan birçok köylü, halk tarafından saygıyla anılarak isimlerine destanlar yazılırdı. “Kaçak 

Nebi” destanı da böyle destanlar arasında bulunuyor (1, 90).  

Kaçak Nebi’nin karısı Hacer’in yigitlikleri hiç bir zaman aşıkların nazarından kaçmıyor, 

onun kahramanlıkları, cesareti halk tarafından övülür.  

Akademisyen H. Arasli, Nizami Gencevi'nin “Leyla ve Mecnun” adlı eserinin teminin 

de sözlü halk edebiyatından alındığını ve “Arap sözlü halk edebiyatında yeniden doğmuş ve 

Orta Doğu halkları arasında yaygın olan bu destanın 12. yüzyılda Azerbaycan halkı arasında 

popüler olduğunu”  belirtti (5, 10). Şair bundan eserin ön sözünde bahsetti. 

Akademisyen H. Araslı “Yeddi güzel” şiirinin de halk masalları yapısında yazılmış 

olduğunu, kızların söylәdiyi masalların içeriğinin halk edebiyatından alındığını belirterek, 

şairin folklor ile olan ilişkisini olgularla kanıtlıyor. Bilim adamı, Nizaminin son eseri olan 

“İskendername” destanının da halk destanlarına dayandığnı belirterek yazıyor ki: “Nizami bu 

eserini arapça, farsça, yunanca ve romence yazılmış tarihi bilgilere dayanarak hazırlarken, 

İskender hakkında da birçok efsaneyi kullanmış” (5, 11).  

Nizami'nin eserlerinin kaynakları ile ilgili olarak, H. Araslı, “Nizami'nin eserleri, onların 

konusu ve yapısıyla değil, aynı zamanda sanatsal özellikleri ve sözlü halk edebiyatı ile de 

bağlantılı” olduğu sonucuna varmaktadır (5, 11).   

Akademisyen H. Araslı şairin halk edebiyatına olan bağlılığını,o zamanki edebiyatta 

istisnai bir yeri olan olumlu kadın imgeleri oluşturmasında görüyor. O, Nizami'nin Doğu 

edebiyatında olumlu kadın imgeleri üreten ilk sanatçı olduğunu gösteriyor. Bilim adamı 

Nizaminin “Şemira, Nüşabe gibi kudretli hükümdar, Şirin gibi cesur, Fitne gibi akıllı, Leyla 

gibi sadık, Çin hizmetçisi gibi esprili, Mariya gibi bilim kadını imgeleri yaratmasında” (4) halq 

edebiyatından gelen motiflerin önemli rolü olduğunu belirtiyor. O, Nizaminin kadın 

imgelerinin, aynı zamanda “Dede Korkut” hikayelerinde, “Şah İsmail” destanındakı motiflerin 

birçoğunun halk edebiyatından gelmiş olduğunun şairin folklor ile ilişkisinin yeni bir tezahürü 

olduğunu belirtiyor. 

Hamit Araslı destanlarda verilmiş kadınların hususiyetlerinden birinin onun evleneceyi 

adamı sınavdan geçirmesi ile sıkı şekilde bağlı olduğunu kayd ederek, bu sınavın fiziksel 

kuvvet, söz ustalığı ve bilim sahesinde aparıldığını söylüyor: “Seveni çok olan kızlar kendilerini 

büyüler ve onları kurtaracak kahramanla evleneceklerini şart koyar. Ya da sözde onu kapatacak 

aşıkla, hakk aşığıyla evleneceklerine söz veriyorlardı. Bazi destanlarda kahraman, kızın 

besledığı kurtlarla savaşıyor, bazen kendisi ilә güreş tutuyor, bazen de onun bulmacalarına 
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cevap buluyor, sonra onunla evlәnir” (5, 19). Araştırmaçı tüm bu meselelerin Nizami 

eserlerinde de mevcut olduğunu belirli gerçeklerle karşılaştırmaya dayalı olarak gösteriyor. 

Nizami eserlerinin, Hamit Araslıya göre, her birinde “Dede Korkut”ta olan tüm motifleri 

görmәk olar. Örneğin, blim adamı, destanın “Beyrekle Banıçiçek” vә “Qanturalı” ilә bağlı olan 

hikayelerini vә Nizaminin “Haft peyker” eserindәki “Rus şehzadesi” vә “Yeddi güzel” 

eserindәki “Hayir ve Şer” masallarını karşılaştırarak onların her birinde kadınların evleneceği 

kişiyi sınavdan geçirdiyini gösteriyor. Aynı motiflere bilim adamı Azerbaycan halkının diger 

destanları olan “Şah İsmail”, “Valeh vә Zernigar” destanında, hem de “Hazar destanı” 

masalında da rast rastlandığını belirtiyor. Bilim adamı, diger halk destanı “Novruz”da Tepegöz 

kahraman adlı adama rastlandığını vә halk masalı “Tepegöz kahraman”ın “Basatın Tepegözü 

öldürmәsi”  hikayesinin  aynı olduğunu düşünür (9, 11). 

 

Ünlü bilim adamı Nizami Gencevi’nin “Hosrov vә Şirin” destanı ile “Dede Korkut” 

hikayelerı arasında da bir çok benzerlikler olduğunu kendi araştırmalarında yaygın şekilde 

örneklerle belirtir, her iki eserdeki değişik kadın imgelerinin kahrmanlığından konuşur (9, 11). 

Profesör Azade Rüstemova Hәmit Araslıya dayanarak yazır ki, “Dede Korkut” 

hikayelerinin Azәrbaycan epik şiirinә, özellikle Nizami yaratıcılığına büyük etkisi olmuştur: 

“Şairin büyüleyici kaleminin yarattığı kahraman kadın imgeleri – Fitne, Nüşabe, çinli türk kızı, 

at binıp çovkan (at üstünde topla oynanılan oyun) oynadan Şirin sanki “Dede Korkut” 

hikayelerindekı yigit kadın imgelerinden ruhen qidalanıp yücelmişler. Sanki Deli Dumrulun  

sevgili kocasına ölümü belә kabul etmeye hazır olan vefalı kadını sonradan yeni, daha 

mükemmel, daha eksiksiz manevi nitelikleri benimseyerek, dünya edebiyatının sonsuza dek 

yaşayacak imgeleri sırasına giren Şirin, Leyla haline geldi…” (10, 32). 

 

Bilim adamı daha sonra Büyük Nizaminin slavyan kızının (“Yeddi güzel”de Dördüncü 

Mevsim şehzadesinin söylәdiyi masal kahramanı) sanki Selcan Hatunun, Banuçiçeyin kendi  

kız kardeşi olması, Banuçiçeyin kendini tanıtmadan Beyrekle at binip, ok atıp, güreş tutup, onun 

hüner vә cesaretini sınadıktan sonra yüzük götürmesini ima ederek yazıyor: “Selcan hatunu 

kendi arkadaşı seçen insan bir çok şartlara uymalı... Ama durumun yakınlığı bir kenara 

bırakılırsa, “Dede Korkut”  hikayeleri Nizaminin yaratıcılığı üzerinde öncelikle büyük fikri-

manevi  etkiye sahiptir ki, bu sorunun da özel bir araştırmaya ihtiyacı var” (10, 32). 

H. Araslı'ya göre, Fizuli, tüm aile yapısını (doğum, düğün, kız isteme ve okul 

sahnelerinde), Azerbaycan halkının gelenek ve göreneklerini “Leyla ve Mecnun” destanında 
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anlatır: “Eserin konusunun arap folklorundan alınmasına rağmen, şiir, 16. yüzyıl Azerbaycan 

yaşamıyla yakından ilişkilidir” (3, 25-26). 

 

Hamit Araslı daha sonra Fizuli'nin bu eserinin Azerbaycan halk edebiyatına geçtiğini 

belirtti. Bu eserin etkisi altında Azerbaycan aşıkları “Leyla ve Mecnun” destanını yaratmışlar 

(3, 28). 

Hamit Araslı “Dede Korkut” destanında kadın imgelerini de bilhassa analiz eder, hәr bir 

hikayedeki kadınların kahramanlığını özellikle ayrı-ayrı inceler: “Dede Korkut” destanında 

kadın toplumun bir üyesi gibi değerlendiriyor. Burada kadınlar yiğit ve sadakatli göstәriliyor. 

Onlar cesurlukta erkeklerden aşağı kalmazlar. Yavrularına sevgi gösterir ve ebeveynlere saygı 

duyarlar. Dirsә xanın kadını oğlunun avdan dönmedığını gördükdә atına binir, kırk incebel kız 

ilә onu dağlarda arar, yaralı oğlunu bulup getirir.  

Kazanın oğlu Uruz tutsak düştüğü zaman boyu uzun Burla hatun onu kur-tarmağa giden 

kocasının arkasından düşman ile savaşmaya gidiyor. Kendini yaralanmış kocasına getiriyor. 

Savaşa ünlü kahramanlarla birlikte katılıyor, cesaret gösteriyor. 

 

Beyrәyin nişanlısı Banuçiçek, evleneceği erkekle ok atıyor, at binir, güreşir. Nişanlısını 

kahraman gördükten sonra evlenmeye razı olur. 

 

Qanturalının karısı kocası ile birlikte savaş ediyor. Yaralanmış, atı oklanmış kocasına 

koşuyor. “Düşmanın bir uçu benim, bir uçu senin” söyleyip savaşıyor, sevgilisini ölümden 

kurtarır. 

Deli Dumrula canı әvәzinә Azrailә vermәk üçün can gerekiyordu. Babası, annesi reddeder. 

Ama onun kadını: “Bir canda ne var ki, sana kıymamışlar. Benim canım senin canına kurban 

olsun” söyler  (8, 8,10,14). 

 

SONUÇ 

Apardığımız araştırmalar sonuçunda vardığımız neticelere esasen böyle kanaat getirdik 

ki, terk kadınları her zaman yigitlikleri, kahramanlıkları sadakatı ile farklı olmuş, kocalarına 

sadık, savaşlarda yararlık göstermiışler. 
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LİTVANYA VE TÜRKİYE'DE SPORUN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

Öğr. Gör. Deniz Ünver 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

SSCB’den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Litvanya Cumhuriyetinin spor tarihi Rus Spor 

Tarihinden ayrılamaz. SSCB’nin özellikle Basketboldaki öz kaynağı haline gelen Litvanya, 

bağımsızlığından sonrada basketbol branşında kendini geliştirmeye ve milli sporu haline 

getirmeye devam etmiştir. Öte yandan Rusya döneminde milli takımlara verdiği spor 

branşlarında da çalışmalarını devam ettirmektedir. Litvanya bağımsızlığını ilan ettikten sonra 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında uyguladığı spor politikalarına benzer politikalar 

geliştirmiş ve başarılı olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinde ise spor tarihi daha derin ve ata sporu 

olarak günümüze taşıdığı yüzyıllardır devam eden branşlara sahiptir. Cumhuriyetin ilanı ile 

spor politikaları hızla gelişmiş ve teşkilatlanma konusunda oldukça yol kat etmiştir. İki 

ülkenin spor politikaları incelendiğinde benzerlikleri ve bir birinden etkilenebileceği sonuçlar 

çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Litvanya, Türkiye, Spor Tarihi, Spor Teşkilatı 

 

GİRİŞ 

Gelişen toplumlarda spor ve insan yaşamı iç içe geçmiş ve bütün bir hale gelmiştir. 

Bilimsel temellere dayandırılmış ve doğru eğitim sayesinde bir yaşam biçimine dönüşmüş, 

bilinçli ve sistemli yapılan spor, insanın tüm yaşamı boyunca sağlıklı, uyumlu, başarılı, mutlu 

olmasında ve normal gücün yüksek tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır.(1)  

Bu bağlamda, sporun toplum içerisinde yaygınlaştırılması ve insanların spor yapmaya 

teşvik edilmesi gerekmektedir. Bir ülkede veya toplumda sporun yaygınlaştırılması, 

hedeflenen özelliklerin vatandaşlara kazandırılması önemlidir. Bununla birlikte profesyonel 
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düzeyde ve sportif yarışmaya dayalı çalışmayı gerektiren ve evrensel kültür öğesi olarak 

değerlendirilen spor için de sağlam bir temel oluşturulmalıdır.(1) 

Ülkeler bu bağlamda küreselleşen dünya standartlarına uygun spor eğitimi, kültürü ve 

yarışmacılarını yetiştirmek için yapılanmalıdırlar. Evrensel kuralları olan spora yapılan 

yatırımlar ülkelere hem fiziksel ve zihinsel bireyler yetiştirme hem de dünya vitrininde ön 

plana çıkma şansı verir. 

Sporun toplumda artan önemi ve oynadığı eğitsel, toplumsal ve kültürel roller ve ayrıca 

uluslararası müsabakaların gördüğü itibar, kamu yetkililerinin ilgisini çekmiştir. Sporun 

toplum üzerinde olumlu etkisi olduğunun kabul edilmesi, sporun kamu yararına yönelik bir 

kamu hizmeti olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Dünya’da yaşanan küreselleşmeyle 

birlikte kamu yönetiminde yaşanan bir takım gelişmeler, sporun yönetsel yapısına da 

yansımaktadır. Küreselleşme sürecinde kamusal nitelik taşıyan hizmetlerin hemen hemen 

tamamının ticarete konu olması, uluslararası alana açılması ve özelleştirilmesi, devletin 

düzenleyici rolünün ön plana çıkarılması, kamu yönetimindeki yeniden yapılanmanın temel 

özelliği olarak belirtilmektedir (2) 

Bu çalışmanın amacı Litvanya ve Türkiye Devletlerinin spor politikalarını ve sporda 

ön plana çıkan branşlarını inceleyerek, uygulamalarındaki benzerlikler dışında birbirine destek 

olabilecek, iki ülkeyi sportif anlamda kalkındırabilecek çözüm önerilerinin ortaya koymaya 

çalışmaktır. 

 

 

 Spor 

Spor kelimesi Dünya Literatürüne İngilizce yardımıyla girmiş olsa da, Kökeni İngilizce 

değildir. Latince dağıtmak, birbirinden ayırmak anlamına gelen “Disportere” veya 

“Deportere” kelimesinden doğmuştur. Önceleri bu biçimde kullanılan kelime zamanla 

değişkliğe uğrayarak “Disport” şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. 17. Yüzyıldan itibaren de 

“Sport” biçiminde kullanılmaya başlanmıştır. Türkçe'mizde ise  “spor” “olarak 

kullanılmaktadır (3) 

Spor, bireyin tek başına veya toplu olarak yapıldığı, oyunun veya hareketin kendine 

özgü kuralları olan genelinde bir yarışmaya dayanan fiziksel ve zihinsel özelliklerin 
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performansına ihtiyaç duyan ve bu özelliklerin gelişimini sağlayan sosyalleştirici, topluluğu 

bütünleştirici ruh ve fiziği geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur (4). 

Şüphesiz ki spor en dar ve geniş anlamıyla insan yaşamında ve toplum sağlığında 

önemli yer tutan olaylar kümesidir (5). 

Özetle spor, toplum yöneticilerinin göz ardı edemeyeceği ve vazgeçemeyeceği 

evrensel, bütünleştirici bir aktivitedir. Sporu tabanına yaymayı başaran ülkeler ilerleyen 

süreçlerde uluslararası alana açılma ihtiyacı duymuşlardır.(10) 

Günümüzde ise spor, ekonominin büyümesi, sosyal hayattaki değişiklikler ve serbest 

zaman gibi temel toplumsal değişmelere bağlı yeni boyutlar kazanmıştır. Spor hareket ve 

heyecan olarak iki ana temele dayanır. Spor bir eğitim işidir.(10) 

 En iyi eğitim erken yaşlardan başlayan eğitimdir. Bu gerçekten hareketle sporun ve 

gençliğin iç içe olduğu söylenebilir. Günümüzde spor, fertlerin bedenen, ruhen ve fikren 

gelişmelerini bu öğeler arasında koordinasyon yeteneğini sağlayan bir bilimdir. Ancak bu 

gelişme, bilimsel metot uygulamakla mümkün olabilir. Böyle yapılmadığı taktirde spor boş 

zamanları doldurmak için yapılan bir uğraş olmaktan öteye gidemez. Bilimsel uygulamada 

spor ikiye ayrılır; 1. Zirve sporu veya yarışma sporu (profesyonellik bu kısımdadır) 2. Toplum 

ve kitle sporudur.(10) 

 

Litvanya Spor Tarihi 

 

 Litvanya’nın yakın tarihine bakıldığı zaman zor ve karmaşık bir yapı görülmektedir. 

1915 yılında Alman İmparatorluğu tarafından işgal edilip 16 Şubat 1918 tarihinde 

bağımsızlığını ilan etmesi arkasından  II. Dünya Savaşı'ndan önce Nazi 

Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında yapılan Molotov Ribbentrop Paktı sonucu Litvanya 

SSCB'nin kontrolü altına girmesi, 1941 yılında Litvanya'nın büyük bir bölümünün Alman 

ordusu tarafından tekrar işgali ve bu süreçte ülkede bulunan 250.000 yahudinin 200.000 den 

fazlasının soykırıma uğraması, Litvanya için zor ve karmaşık yıllar olarak ifade edilebilir. 

1945 yılında Sovyet ordusu Litvanya'ya girdi ve böylece Alman işgali sona erdi. Litvanya 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ilan edildi. 1941-1952 yılları arasında Litvanya Stalinizm'in en 

katı örneklerinden birine sahne oldu. 30.000'e yakın Litvan aile Sibirya'ya sürgüne gönderildi. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1915
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alman_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/16_%C5%9Eubat
https://tr.wikipedia.org/wiki/1918
https://tr.wikipedia.org/wiki/II._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nazi_Almanyas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nazi_Almanyas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyetler_Birli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Molotov_Ribbentrop_Pakt%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/1941
https://tr.wikipedia.org/wiki/1945
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l_Ordu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Litvanya_Sovyet_Sosyalist_Cumhuriyeti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Litvanya_Sovyet_Sosyalist_Cumhuriyeti
https://tr.wikipedia.org/wiki/1941
https://tr.wikipedia.org/wiki/1952
https://tr.wikipedia.org/wiki/Stalinizm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sibirya


 

Sa
yf

a2
3

3
 

1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği çözülmeye başladı. Baltık Ülkelerinde Sovyet baskısına 

karşı eylemler yapıldı. 23 Ağustos 1989 tarihinde Litvanya, Letonya ve Estonya'daki halk el 

ele tutuşarak Tallinn'den Riga'ya oradan da Vilnius'a kadar uzanan 600 kilometrelik bir insan 

zinciri oluşturarak dünyaya seslerini duyurmayı başardılar. Şarkı Devrimi adıyla anılan bu 

devrimi takiben 11 Mart 1990 tarihinde Litvanya SSCB'den bağımsızlığını ilan eden ilk Sovyet 

Cumhuriyeti oldu. 2004 yılında da Litvanya Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya üye kabul edildi.(6) 

Litvanya’nın genel tarihi içerisinde Sporun gelişimi ve yapılanması devam etmiştir. 

1918 yılındaki bağımsızlıktan sonra, sporu bilenler Litvanya'ya geri döndü.  Bunlar arasında 

Garbačiauskas, Elena Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė, Karolis ve Viktoras Dineikos, Jonas ve 

Kęstutis Bulotos, Pranas Sližys ve diğerleri sayılabilir. Özellikle Litvanyada spor hayatı 1920 

yıllarından sonra canlanmaya başlamıştır. 

1919'da küçük birlik şeklinde var olan ancak Litvanya sporunun gelişimi üzerinde etkisi olan 

bireysel spor organizasyonları kurumsal olarak düzenlenmeye başladı. İlk Litvanya Bağımsız 

Spor Örgütü, 1819 - 1919'da Kaunas'ta kurulan Litvanya Spor Birliği (LSS) idi. Birliğin 

tüzüğü, spor organizasyonlarının faaliyetlerini koordine etmesini sağlamıştır.  Litvanya'da 

organize beden eğitimi ve spor sistemi bu şekilde oluşmaya başladı. 1920 yılının ağustos 

ayında LSS çalışmayı durdurdu. 

15 Eylül 1920'de, gençlik sporunu ve sporu desteklemeyi amaçlayan Litvanya Beden Eğitimi 

Birliği (LFLS) kuruldu. Spor organizasyonları giderek arttı. 

1922 yılında Litvanya Spor Ligi (LSL) kuruldu. LSL Statüsü, uluslararası düzeyde 

Litvanya'yı temsil eden en yüksek spor kurumu olduğunu ilan etti. LSL, bir spor hareketi 

olarak, uluslararası faaliyetler geliştirmek adına çalışmalarına devam etmiştir. LSL, 

Olimpiyat Oyunlarında Litvanya'yı temsil etti. 1924 yılında Litvanya’lı sporcular ilk kez 

Olimpiyat Oyunlarına katıldılar. LSL, spor kulüpleri ve organizasyonlarının faaliyetlerini 

koordine etmeye çalıştı; ancak bu, ekonomik ve bürokratik sebeplerle zora girdi. Litvanya'da 

faaliyet gösteren tüm spor organizasyonlarının ve kulüplerin ortak bir amacı yoktu; 

1931 yılında Litvanya Spor Birliği'ndeki Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi ve Bakanlıktaki 

spor bakanı olan A. Jurgelionis raporda, devletin Litvanya'daki spor yaşamını düzenlemeyi 

planladığını belirtti. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1980%27ler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Balt%C4%B1k_%C3%9Clkeleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/23_A%C4%9Fustos
https://tr.wikipedia.org/wiki/1989
https://tr.wikipedia.org/wiki/Litvanya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Letonya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Estonya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tallinn
https://tr.wikipedia.org/wiki/Riga
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eark%C4%B1_Devrimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/11_Mart
https://tr.wikipedia.org/wiki/1990
https://tr.wikipedia.org/wiki/2004
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/NATO
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Uzmanlar, spor faaliyetleri için fon sıkıntısı olmasına rağmen, spor hareketi genişletti: spor 

organizasyonları arttı, aktiviteleri yoğunlaştı ve ulusal sporcular sadece Litvanya'da değil 

yurtdışında da düzenlenen yarışmalara katıldı. Spor sistemini yasal olarak düzenlemeye 

ihtiyaç vardı. Bu amaçla, 15 Temmuz 1932'de yürürlüğe giren ve 390 sayılı “Hükümet 

Bilgisi” tarafından yürürlüğe giren ilk Beden Eğitimi Yasası kabul edildi. 

Beden Eğitimi Kanunu, devletin ilk resmi kurumu olan Beden Eğitimi Odasını (KKR) kurdu. 

Bu teşkilat Litvanya devlet kültürünün ve spor yönetiminin resmi başlangıcıdır.  

KKR, 1932 yılında faaliyetine başlamıştır.  Beden Eğitimi Odasının kurulmasından sonra 

mevcut tüm spor organizasyonları statülerini odaya sunmak zorunda kaldılar ve Beden 

Eğitimi Kanununa uyarak kayıtlı oldular. Yarışmaya yalnızca kayıtlı kuruluşlar katılabildi. 

Toplumdaki fiziksel uygunluğun artırılmasına odaklanan Beden Eğitimi Odası, beden eğitimi 

ve sporu geliştirerek tam bir yaşam yaşayabilecek sağlıklı ve güçlü bir ulusun geliştirilmesini 

teşvik etmiştir. 1938 Litvanya Cumhuriyeti Anayasası, devletin gençlerin fiziksel güçlerini 

umursamalarını sağlayarak onları hayata uygulayabileceklerini ilan etti. 

1932 yılında KKR ulusal beden eğitimi programı “Sporute” (Spor Sarayı Konuşmaları) 

uygulamaya başladı. 1936 yılının Şubat ayının sonunda, KKR Konseyi Devlet Beden Eğitimi 

Etiketi Statüsünü (VKKŽ) kabul etti. Amacı gençleri beden eğitimi çalışmalarına dâhil etmek 

ve onu tam anlamıyla geliştirmeye teşvik etmekti. 

Okuldaki gençleri beden eğitimi ve spor ile tanıştırma şansı olduğu için okullarda beden 

eğitimi faaliyetlerini planlamaya başladılar. Ancak yetersiz tesis malzeme ve öğretmenden 

dolayı planlamalar sorunla karşılaştı. Spor hareketinin gelişmesiyle birlikte, yüksek nitelikli 

beden eğitimi ve spor profesyonelleri yetiştirmeye başlamak gerekli hale geldi. Bu amaçla 

1934 yılında Yüksek Beden Eğitimi Kursu (ACP) kuruldu. 

1937 yılında Amerikalı basketbolcular ile başlayan Basketbol oyunu tutkusu kısa süre sonra 

Litvanya Hükümeti 1939’da 3.Avrupa Şampiyonasını Kaunas’ta yapmayı planladı.  

Bu şampiyonada, Letonya'da finali kazanan Litvanyalı basketbolcular, ikinci kez üst üste 

Avrupa şampiyonu oldular. Litvanyalı erkeklerin ve bayan basketbol takımlarının Avrupa 

şampiyonasındaki etkileyici zaferleri Litvanya’da bu oyunun daha da geliştirilmesi için çok 

önemliydi. 
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Bu dönemde hükümet, beden eğitimi ve spor için giderek daha fazla fon ayırdı.  Kaunas'ta 

Beden Eğitimi Sarayı devlet fonlarıyla inşa edildi. 

1932'de Beden Eğitimi Yasası'nın kabul edilmesinin ve birinci devlet sporlarının yönetim 

organının kurulmasının ardından, , Litvanya sporlarının gelişiminde yeni bir aşama başladı. 

SSCB'nin bir parçası olarak SSCB'nin Litvanya'ya eklenmesinden sonra, ülkenin siyasi ve 

ekonomik sisteminin yıkılması, Sovyetleşmesi başladı. Bu süreç beden eğitimi ve spor 

sürecine etki etmiştir. Uluslararası spor temasları kesintiye uğramış ve Ulusal Olimpiyat 

Komitesi ve uluslararası tanınmış 12 spor federasyonunun faaliyetleri askıya alınmıştır.  

 İkinci Dünya Savaşı ve Litvanya'nın Almanlar tarafından işgaline başladığında, halk yaşamı 

tamamen bastırılmadı. Spor hareketi, savaş öncesi Litvanya'dakiyle aynı prensiplere göre 

düzenlenmiştir. Spor organizasyonları ve Beden Eğitimi Odası bir kez daha beden eğitimi ve 

spora yöneldi. Ne yazık ki Hitler'in soykırım politikasın da sporcuları etkilendi ve birçoğu 

toplama kamplarına alındı. 

Litvanya'daki ikinci Sovyet ilhakının ilk günlerinden itibaren, 1940-1941'de restore edildi ve 

daha da güçlendirildi. Sovyet beden eğitimi ve spor sisteminin sıkı bir merkezi takım 

planlama ve yönetimine dayanan oluşumuna başlandı. En önemli hükümler, beden eğitimi ve 

sporun geliştirilmesine ilişkin önemli kararlar en yüksek federal parti ve devlet organları 

tarafından kabul edildi. Sosyalist sistem, fiziksel kültürü ve sporu, toplumu politik, kültürel 

ve ekonomik zorluklarla başa çıkmak için harekete geçirme araçlarından biri olarak 

kullanmaya çalıştığı kabul edilmektedir. 

Beden Eğitimi ve Spor Komiteleri, Spor Birlikleri, Beden Eğitimi Yüksek Okullarının yapısı 

değişmeye başladı. 1945 yılında Kaunas Devlet Beden Eğitimi Enstitüsü kuruldu. Spor 

profesyonellerine artan taleple, 1954'te Vilnius Devlet Pedagoji Enstitüsü'ndeki anatomi, 

fizyoloji ve beden eğitimi öğretmenleri eğitime başladı. 

Litvanya'da, en temel fiziksel ve spor tesislerinin büyük inşaatına başlandı ve kamu atölyeleri 

düzenlendi. 1949 yılında Vilnius’ta Dinamo stadyumu, 1950'de ise mevcut Zalgiris Stadyumu 

ve diğerleri açıldı.  

Litvanya Spor Dernekleri SSR ve Örgütleri Birliği, LSSR kapsamında Litvanya Beden 

Eğitimi ve Spor Komitesi bünyesinde kurulmuştur ve yönetim organı Cumhuriyet 



 

Sa
yf

a2
3

6
 

Konseyi’dir. Bu nedenle, Litvanya'daki spor ve spor organı seçilen kamu sporları 

organizasyonu tarafından yönetildi. . Sonra 1969'da Litvanya SSR Spor Dernekleri ve 

Organizasyonları Federasyonu temelinde,  Beden Eğitimi ve Spor Komitesi yeniden 

kurulmuştur.(9) 

1977-1988 döneminde Litvanya’da spor hareketi oldukça geniş bir alanda anlam 

kazandı. 1977. "Amber Baltıktan Olimpiyat Moskova'ya" Sağlık ve Spor Olimpiyatları 

başlatıldı, daha sonra 1985 SSCB'de başlayan dönüşüm, sporu bir dereceye kadar 

etkiledi. 1986. LSSR kapsamındaki Beden Eğitimi ve Spor Komitesi, Litvanya SSR Devlet 

Beden Eğitimi ve Spor Devlet Komitesi olarak yeniden düzenlenmiştir.  

1986-1990 yılları arasında Litvanya Beden Eğitimi ve Spor Geliştirme Yasasını geliştirdi. 

2000 yılına kadar ilk defa tüm sporlar başarılara, geleneklere ve bakış açılarına göre 

gruplandırılmış ve fonlar buna göre dağıtılmıştır.  

Geliştirilmiş bir sporcu eğitim sistemi onaylandı. Spor okullarının gelişimi, bilimsel 

çerçevelerin hazırlanması, yeni spor tesislerinin inşa edilmesi planlandığı görülmektedir.   

1988'de Litvanya spor yaşamı için büyük bir atılım yapıldığı görülmektedir. 11 Aralık 

1988tarihinde Litvanya Ulusal Olimpiyat Komitesi (LTOK) restore edildi ve başkanı 

seçildi. LTOK, Litvanya sporlarının yeniden yapılandırılmasını hızlandırmaya çalıştı ve 

büyük spor problemleriyle ilgilenmeye başladı. 

11 Mart 1990 tarihinde devletin devletliğini geri kazanması üzerine "Litvanya Bağımsız 

Devletinin Restorasyonu Üzerine" Yasası, Beden Eğitimi ve Spor Komitesi ile Litvanya 

Ulusal Olimpiyat Komitesi (LTOK) derhal Litvanyalı sporculara ve antrenörlere SSCB 

şampiyonalarına ve milli takımlara katılmamak için ortak bir başvuruda bulunmalarını 

açıkladı. 

 Küresel bir spor yönetimi modeline geçiş aşamalı olarak başladı. 1990'da Beden Eğitimi ve 

Spor Komitesi'nin yerine. Nisan. Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Altında Beden Eğitimi ve 

Spor Dairesi kuruldu (CCSD). 

CCSD, LTOK ile birlikte Litvanya spor sisteminde reform yapmaya, yeni yönelimler aramaya 

ve uluslararası ilişkiler kurmaya başladı. Danimarka, Estonya, Letonya ve Norveç'teki spor 

organizasyonlarıyla ilk sınır ötesi anlaşmaları imzaladı.(9) 
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Litvanya sporlarının uluslararası tanınmasını sağlamak için, Litvanyalı sporcuların Albervila 

ve Barselona'daki Olimpiyat Oyunlarında yer almalarına izin veren Uluslararası Olimpiyat 

Komitesi (IOC) LTOC üyeliğinin yenilenmesi, ülkelerinin yeniden temsil edilmesinde kilit 

rol oynadı. Oyunlara hazırlık zamanı neredeyse yoktu, ancak R. Ubart'ın basketbol 

oyuncularının kazandığı zafer ve bronz madalyaları, yeniden doğmuş devlet imajını 

şekillendirmede önemli bir katkı yaptı. 

Batı ülkeleri örneğini takiben bir kulüp sistemi kuruldu, spor federasyonları tam bir özerklik 

kazandı. 

Yeni sosyal spor organizasyonları kuruldu; Paralimpik Komitesi, Litvanya Spor 

Federasyonları Federasyonu, Litvanya'daki Herkes için Spor ve Diğer Spor Organizasyonları 

Birliği gibi kurulan spor teşkilatları komşu Baltık ülkeleriyle işbirliğine başladı. 

 Baltık sporları ve Baltık - İskandinav toplantıları düzenlendi. 

1993 yılında Spor Tüzüğü tarafından kabul edilen Beden Eğitimi ve Spor Kanunu'nun ana 

ilkeleri tartışılmış ve onaylanmış ve Litvanya'daki bağımsız spor hareketinin amaçları ve 

görevleri belirtilmiştir. Karar verme daha demokratik hale geldi ve spor organizasyonları 

arasındaki işbirliği gelişti. 

1996 yılında yapılan spor kongresi ile başlayan yenilikçi düşünceler, 2000 yılında yapılan 3. 

Kongrede ve 2005 yılında yapılan 4. Kongrede tartışıldı. Litvanya spor modelinin zaten Batı 

ülkelerinin demokratik standartlarına uygun olduğu ve uluslararası örgütlerin programlarına 

giderek daha fazla dâhil olduğu kabul edildi.  Fiziksel eğitimin sadece sağlık amaçlı değil bir 

yaşam biçimi olarak düşünülmesi gerektiği ortaya çıktı. 4 yılda bir yapılacak olan kongreler 

ile ülkenin spor sorunları konuşularak çözüm aranacağı görülmektedir.(9) 

 

Litvanya’daki Mevcut Spor Kuruluşları 

 

Litvanya Olimpiyat Birliği LOA 

 

Litvanya Olimpiyat Birliği (LOA) Vilnius’ta olimpiyatlara katılan sporcuları birleştirmek 

amacıyla 2003 yılında kuruldu. Kuruluş amacı sadece olimpiyat sporcularının gelişimi olmayan 



 

Sa
yf

a2
3

8
 

dernek, aynı zamanda spor politikalarının gelişimine destek vermektedir. LOA, Litvanya Ulusal 

Olimpiyat Komitesi tarafından desteklenmektedir. 

 

 

Litvanya Ulusal Olimpiyat Komitesi LTOC 

 

LTOC, bağımsız kar amacı gütmeyen, halka açık, dünya çapında bir olimpiyat 

organizasyonudur. Anayasa ve Litvanya Cumhuriyeti yasaları tarafından yönlendirilen LTOC 

faaliyetlerini yürütmektedir. Siyasi, Din ve Ekonomik her türlü baskıya rağmen sporun genel 

kültürünü korumaktadır. Hedefleri arasında Litvanya’da sporun gelişimini teşvik etmek, fair 

play ve doping şartlarını sağlamak, hükümet ve tüm kuruluşlar ile işbirliği yapmak, 

federasyonları yönlendirmek, eğitimler ve yayınlar düzenlemektir. LTOC, UAB OLIFEJA 

bahis şirketinin %51’ine sahiptir. Ayrıca LTOC üyesi OLAN Litvanya Olimpiyat Vakfı 

tarafından komite finans edilmektedir.(8) 

 

Olimpiyatlarda Litvanya 

 

1924 Paris Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular futbol ve bisiklette yarışmışlardır. 

1928 Moritz Kış Olimpiyatına Litvanyalı Sporcunun dalı Hızlı Patendi 

1928 Amsterdam Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular Bisiklet, Atletizm ve Boks 

Dallarında yarışmışlardır. 

1952 Helsinki Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular SSCB’nin Basketbolda aldğı3.lük 

madalyasında pay sahibi olmuşlardır. Ayrıca Boks ve Eskirim dallarında da Litvanyalı 

sporcular başarılar elde etmişlerdir. 

1952 Helsinki Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular Olimpiyat ikincisi olan SSCB 

takımında pay sahibidirler. Ayrıca Boks ve Atletizm dallarında yeni Litvanyalı sporcular 

dereceler elde etmişlerdir. 

1960 Roma Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular yeni dallarda boy göstermişlerdir. Kano 

ve Kürek yarışlarında dereceler alan Litvanyalı sporcular ayrıca atletizm branşında 

yarışmışlardır. 
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1964 Tokyo Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular Kürek dalında dünyada söz sahibi 

olduklarını kanıtlamışlardır. Ayrıca atletizm dalında özellikle cirit atmada dereceler 

yapmışlardır. 

1968 Meksika Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular Kürek, Basketbol, Atletizm ve Boksta 

yarışmışlardır. 

1972 Münih Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular SSCB’nin Basketbolda kazandığı 

olimpiyat şampiyonluğuna katkı sağlamışlardır. SSCB nin en önemli oyuncularından biri 

Litvanyalı Modestas PAULAUSKAS idi. Atletizm de maraton, engelli koşularda ve yüzme 

branşında Litvanyalı sporcular derece almayı başarmışlardı. 

1976 Montreal Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular SSCB’nin Basketbolda kazandığı 

olimpiyat şampiyonluğuna katkı sağlamışlardır. Bu olimpiyat oyununda SSCB nin en önemli 

oyuncularından biri Litvanyalı Angelė RUPŠIENĖ oldu. Yüzmede ve Kürekte madalya 

kazanan Litvanyalı sporcular bu branşlardaki başarılarını bir kez daha kanıtladılar. 

1980 Moskova Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular Basketbol ve Kürekte altın 

madalyalar kazandılar.Ayrıca Atletizmde birçok dalda yarışan Litvanyalı sporcular uluslararası 

alanda çeşitli dereceler elde ederek varlıklarını sürdürdüler. 

1984 Sarajova Kış Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcu Algimantas ŠALNA Biatlonda Altın 

Madalya Kazanmıştır. 

1988 Calgari Kış Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular katıldıkları branşlarda başarılı 

sonuçlar elde ederken Kros Kayakta Olimpiyat şampiyonu olmuşlardır. 

1988 Seul Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular özellikle Basketbolda uzun yıllar 

konuşulacak isimlerle SSCB takımında başarı elde etmişlerdir. Ayrıca Kürek ve Atletizm 

branşlarında başarılı olmuşlardır. 

1992 Alberville Kış Olimpiyatına kalabalık bir sporcu grubu ile katılan Litvanya başarılı 

sonuçlar elde ederek kış sporlarındaki varlığını kanıtlamıştır.(7) 

 

 

1992 Barselona Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular Litvanya olarak Basketbolda 

Olimpiyat 3.cüsü olarak dikkat çektiler. Basketbolda erkek sporcu olarak Arvydas SABONIS, 
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Atletizmde Kadın sporcu olarak Remigija NAZAROVIENĖ başarıları ile dünaynın dikkatini 

çektiler. 

1994 Lilehammer Kış Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular kros kayak başta olmak üzere 

diğer branşlarda da söz sahibi olduklarını kanıtladılar. 

1996 Atlanta Barselona Olimpiyatına katılan Litvanyalı Sporcular Basketbol Atletizm ve 

Yüzme dallarında tecrübeli ve genç sporcuları ile başarılı bir dönem geçirmiştir. 

2000 Sidney Olimpiyatlarına oldukça kalabalık bir kafile ile katılan Litvanya ülkesi bünyesinde 

geliştirdiği Basketbol Atletizm Yüzme Bisiklet gibi branşlarda olimpiyatlarda dikkat çekerek 

başarılı olmuşlardır. 

2004 Atina Olimpiyatlarına sporcu sayısını artırarak ve madalya için gelen Litvanya Basketbol 

Atletizm Yüzme Bisiklet gibi branşlarda sporcuları ile dikkat çekmişlerdir. 

2008 Pekin Olimpiyatları Masa Tenisi gibi yeni branşlarda katılım gösteren Litvanyalı 

sporcular yeni bir dal olan Pentatlonda Andrey ZADNEPROVSKIS ve Edvinas 

KRUNCUGOLGAS ile üçüncülük madalyası kazanmayı başarmıştır. 

2012 Londra Olimpiyatlarında yarışan Litvanyalı sporcular büyük başarılar kazanmışlardır. 

Özellikle bayanlar modern pentatlonda Litvanyalı Laura Asadauskaite, elde ettiği 5408 puanla 

olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Meta Meilutytė ise yüzmede altın 

madalya almıştır. 

 

2016 Rio Olimpiyatlarına katılan Litvanyalı sporcular 1 gümüş 3 bronz madalya alarak 

uluslararası spor oyunlarında Litvanya’yı temsil etmişlerdir. 

 

1924 yılında 13 sporcu ile olimpiyatlarda görülen ancak sonraki 3 branşa 5 sporcunun altında 

katılan Litvanyalılar 2008 yılında 71 sporcu  2012 yılında 62 sporcu ile katılarak büyümesini 

gerçekleştirmiştir. Litvanya’da hedef 2020 Tokyo olimpiyatlarıdır 

 

 

Spor Federasyonları 

 

Olimpiyatlarda Litvanya’yı temsil edecek olan branşlar kendi içlerinde teşkilatlanmaktadır. 

kendi antrenörlerini yetiştiren federasyonlar, kendisine bağlı kulüp faaliyetlerini düzenleyerek 
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bir üst çatı oluşturmuştur. Litvanya’da 2019 Mayıs ayı itibari ile 39 farklı spor branşında 

federasyon faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

Litvanya Hükümeti Beden Eğitimi ve Spor Departmanı 

 

Devlet ve Hükümet adına beden eğitimi ve spor faaliyetlerini yöneten departman, Litvanya 

Spor Kültürünün üzerine kurulmuş ve ulusal değerleri koruyarak halkın ve sporcun beden 

eğitimi ve spor faaliyetlerini yürütülmesini sağlamaktadır. 

 

 

 

Türkiye Spor Tarihi 

 

Çalışmanın amacı iki ülke spor tarihini araştırmak, karşılaştırmak ve birbirine çalışmalarının 

entegre edilip edilemeyeceğini tartışmak olduğu için 29 Ekim 1923 tarihinin sonrasını 

irdelemek isabetli olacaktır. Yoksa dünyanın en büyük devleti olarak üç kıtada 700 yıl hüküm 

sürmüş bir imparatorluğun spor politikalarının incelendiği zaman Osmanlı olimpiyat 

komitesinden, ata sporu güreşin 500 yıllık tarihine, okçuluk sporundan Türklere has oyunlara 

kadar birçok alanı görebiliriz. Yine de Türkiye Spor Tarihi bahsedilirken Osmanlı’dan 

Türkiye’ye geçiş dönemini araştırmanın yararlı olacağı çalışmalardan anlaşılmaktadır. 

 

1.Meşrutiyetle (1876) birlikte Osmanlı İmparatorluğunda okul ve okul dışında ata sporları 

dışında batıdan görülen sporlarda çalışılmaya başlanmıştır.1885 yılında Harp okullarında 

jimnastik dersi müfredata alınarak işlenmeye başlanmıştır. İlerleyen yıllarda okullara aletler 

alınarak birçok okullarda jimnastik dersi işlenmeye başlanmıştır.(11) 

 

1868 yılında kurulan Galatasaray Lisesi modern beden eğitimi uygulayan ilk okul olurken 

aynı zamanda modern futbolu oynayan ilk kurum olduğu görülmektedir. Türkiye 

Cumhuriyetinin ilk spor insanları da Galatasaray Lisesi mezunu olarak dikkat 

çekmektedir(12) 

 

1904 yılına gelindiğinde birçok yeni branşın yabancı kolejler sayesinde Osmanlıya geldiği 

görülmektedir.(13) 
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1908 yılında ilan edilen 2.Meşrutiyetin olumlu etkileri Beden Eğitimi ve Spor faaliyetlerine 

de yansımıştır. Okullarda yaygınlaşan Beden Eğitimi ve Spor faaliyetleri daha sonra kulüp 

faaliyetlerinin artmasını sağlamış ve başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Ankara’da onlarca  

kulüp kurulmuştur (14) 

 

İstanbul Futbol Birliği İFB 

 

17.5.1903 günü İstanbul’da kurulan 4 kulüp toplanarak, İstanbul Futbol Birliğini (İFB) 

kurmuşlardır.1910 yılına kadar faaliyet gösteren birlik örgütsüz yapıdaki kulüpleri ortak 

amaçları doğrultusunda bir çatıda toplayan ilk kurumsal kimlik olmuştur (15) 

 

İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi  

 

1910 yılında kurulan lig tıpkı İFB gibi sadece futbola yani tek dala yönelik kurulan bir ligdir. 

Ancak İFB ye göre daha yasalara uygun kulüpleşme ve daha iyi bir sistem olduğu 

görülmektedir. Ancak 1914 yılında ülkenin içinde bulunduğu savaş durumundan dolayı uzun 

ömürlü bir kuruluş olmamıştır (16) 

 

Türk İdman Birliği TİB 

 

1919 yılında kurulan TİB Yukarıda bahsi geçen iki kuruluşun modernize edilmiş şekli olarak 

faaliyetlerini Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı kurulana kadar devam ettirmiştir. Bu süreç 

içerisinde Anadolu’da ve İstanbul’da başka isimler altında kurulan çeşitli spor teşkilatlarının da 

faaliyetler gerçekleştirdiği görülmektedir (17) 

 

Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti OMOC 

 

Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyetinin başlangıcı olarak modern olimpiyatların kurucu Baron 

De Courbertin’ini Selim Sırrı Tarcan ile görüşmeleri ve Meşrutiyetin ilanın getirdiği 

özgürlükçü hareketle OMOC kurulmuştur. 1909 yılında Berlin’de yapılan olimpiyat 

toplantısına OMOC katılım sağlasa da 1911 de Budapeşte’de yapılan toplantıda OMOC resmen 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi olmuştur. (18) savaşlar nedeniyle yapılamayan veya 

katılım sağlanamayan oyunlardan sonra 1923 yılında kurulan yeni devlet ile OMOC yerini 

Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyetine TMOC bırakmıştır. 
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1908 yılında OMOC henüz kurulmamasına rağmen Baron De Courbertin’in kontenjanından bir 

jimnastikçimiz 1908 Londra Olimpiyatlarına katılmıştır ve bu sayede Türkiye’yi temsil eden 

ilk sporcu unvanını almıştır (19) 

 

1912 Stockholm Olimpiyatlarına OMOC iki koşucu atlet ile atletizm branşında katılmayı 

başarmıştır (14, 18) 

 

Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı TİCİ 

 

TİCİ 3 Ağustos 1909 tarihli Cemiyet Kanunu çerçevesinde aynı yasaya bağlı spor kulüplerinin 

bir araya gelmesi ile 22 Mayıs 1922 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş kongresi 16 Şubat 1923, 

ilk genel kongresi 5–12 Eylül 1924 ve son kongresini de 13–18 Şubat 1936 tarihinde 

yapmıştır(21) 

Kuruluş süreci 22 Mayıs 1921’ de başlayan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (T.İ.C.İ) 22 

Mayıs 1922’de Cemiyetler Kanunu’na göre tescil işlemleri tamamlanarak kurulmuştur. 

Türkiye’nin ilk biçimsel spor yönetiminin uygulandığı bir teşkilattır (16). 

Türkiye İdman Cemiyetleri ittifakı 1924 yılında kamu yararı gözeten dernek olarak kabul 

edilmiştir. Bu Teşkilat Türkiye’yi dışarda temsil etmeye yetkili kılınmıştır. Ayrıca 1923’de 

Türkiye Futbol Federasyon’un kurulması suretiyle, T.Î.C.İ’ nin federasyon kurma görevi fiili 

olarak başlamıştır 

Çok milletli Osmanlı devletinin yıkılışından sonra Anadolu’da kurulan Türkiye Cumhuriyeti 

bir ulus devleti olarak kurulmuştur. Türk milletinin ulus ve Türklük bilinci içerisinde millete 

ait olma duygusunun spor yolu ile güçlendirilmesine çalışılmış ve Osmanlı başlığı adı altında 

kurulan spor teşkilatlarının başına Türkiye ibaresi konularak Türklük bilinci ön plana 

çıkarılmıştır. Bu nedenle TİCİ‟nin kuruluş amaçları arasına “beynelmilel müsabakalarda 

hissiyatı milli yenin tahrik ve takviyesi” ifadesi yer almaktadır (20,21). 
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Türk spor Kurumu 1936-1938 

1936-1938 yılları arasında kurulan ve sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması amaçlanarak 

kurulmuştur. Türkiye idman cemiyetleri ittifakı, Türk sporunun gelişmesine yararlı olabilmiş 

ise de, bütün sporcuları içine alan bir otorite haline bir türlü gelememiştir.  

Dönemin iktidar partisi ve hükümetinin sorumluları, Almanya İtalya ve Rusya gibi ülkelerin 

spor teşkilatlarının incelenerek spor teşkilatının yeniden yapılandırılmasını istemiştir. 

Ancak zamanın hükümeti bu yükü taşımayı göze alamamış ve yarı resmi sayılabilecek TSK’yı 

CHP denetimine bırakmayı uygun görmüştür (22) 

Sporda yönetim anlayışı ve ortaya çıkan olumsuzluklar, zamanın hükümetini harekete geçirmiş 

ve 16 Temmuz 1938'de 3530 sayılı beden terbiyesi genel müdürlüğü kanunuyla birlikte, sporun 

devlet yönetimine alınmasıyla sonuçlanmıştır (22) 

 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Dönemi (1938-1986)  

Bu dönem; Türkiye’de sporun partinin elinden alınarak devlete mâl edildiği, sporda devlet 

görüntüsünün egemen olduğu bir dönemdir. Her ne kadar sporda devlet söz sahibi olsa da, bu 

dönem de, politikacıların spor üzerindeki etkisinin ağır bir şekilde hissedildiği bir dönem olup 

olmadığı tartışılmaktadır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 3530 Sayılı Kanun 29 Haziran 

1938 tarihinde yürürlüğe girmiştir 

Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 1942’de Milli Eğitim 

Bakanlığı’na, 1960’da tekrar Başbakanlığa bağlanmıştır. 14 Aralık 1983 tarih ve 18251 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 179 sayılı KHK(Kanun Hükmünde Kararname) 

ile Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer almıştır (23) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün adı, 1986 yılında 3289 sayılı yasayla Beden Terbiyesi 

ve Spor Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Son olarak 1989 yılında Devlet Bakanlığı’na 

bağlanan müdürlüğün adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” olmuştur (23) 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 

 

Günümüzde dört farklı genel müdürlük ile spor politikalarını belirlemektedir. Bakanlık, Spor 

işleri, Kredi ve yurtlar, gençlik hizmetleri ve tesisler ile ilgili tüm alanlarda faaliyet göstermeye 

çalışmaktadır. 

Federasyonlar 

 

Ülkemizde 34 olimpik branşta resmi federasyon bulunmaktadır. Türkiye futbol federasyonunun 

1992 yılında özerk bir yapı almasından sonra diğer federasyonlar alt yapılarını oluşturarak 

özerk olmaya çalışmaktadırlar. Ancak TFF dışında tüm federasyonlar bakanlığa bağlı 

çalışmaktadırlar. 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi TMOK 

 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tamamı gönüllülerden oluşan, kâr amacı gütmeyen, 

toplum yararına çalışan, özerk bir sivil toplum kuruluşudur. Yüz yılı aşkın geçmişi ile Türk 

sporunun en köklü paydaşlarından birisi ve Türk sporunun gelişimi için çalışan üst düzey bir 

hizmet kurumudur. 

Olimpiyatlarda Türkiye 

 

1924,1928 ve 1932 yaz olimpiyatlarına katılan Türk sporcular başarı elde edemediler. Ancak 

Olimpiyatlarda deneyim elde ederek Yeni kurulan devleti temsil etmişlerdir. 

1936 Berlin olimpiyatlarında ata sporumuz güreşte 1 altın 1 bronz alarak başarı elde edilmiştir. 

1948 Londra olimpiyatlarına katılan sporcularımız güreşte 6 altın 4 gümüş ve 1 bronz alarak 

güreş sporunda Türkiye’nin liderliğini kanıtlamışlardır. Aynı olimpiyatlarda atletimde 1 bronz 

madalya kazanılmıştır. 

1952 Helsinki de 2 altın, 1956 Melbornde 3 altın 1960 Roma’da Güreş dalında 7 altın ve 

ikincilikler kazanan milli sporcularımız bu döneme damga vurmuşlardır. 

1964,1968,1972 olimpiyatlarında güreşte altın gümüş ve bronz toplayan güreşçilerimiz 1976 

olimpiyatlarını ilk kez madalya almadan geçmiştir. 

1980 Moskova olimpiyatlarına katılmayan Türkiye, 1984 olimpiyatlarında güreş ve yeni bir 

branş boksta madalya alarak başarı sağlamışlardır. 

1988,1992,1996 olimpiyatlarında dünya ve olimpiyat rekorları ile yeni bir branşta Halterde  

altın madalya toplayan milli sporcularımız Boks ve Güreşte de madalyalar kazanmıştır. 
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2000, 2004,2008 ve 2012 olimpiyatlarında Halterin yanında Güreş Tekvando Boks Judo gibi 

branşlarda başarılar elde edilmiştir. 

2016 yılında 8 madalya toplayan milli sporcularımız bireysel spor dallarında ön plana 

çıkmaktadır. 

Milli takımlarımız şu an birçok branşta 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanmaktadır. 

 

Sonuç 

 İki ülkede verdiği bağımsızlık mücadelesinden sonra milli ruh ve milli formaya önem 

vermiştir. Bakıldığı zaman yeni kurulan ülkelerin bayrak ve kimlik mücadelesinde bu öğeleri 

her ortamda ortaya çıkarma çabalarının anlamlı olduğunu düşünülmektedir. Ancak sporun ayrı 

bir karakteri olduğu şüphesizdir. Fizyolojik hazır olmanın yanı sıra kazanabilmek için mental 

hazır olmanın da önemi günümüzde artmıştır. Hele ki bu ülkelerin birbiri ile yarışması sırasında 

ortaya konulacak performans üzerine değerlendirilecekse milli ruhun içinde olduğu mental 

hazırlığın önemini artırıyor. 

Bu nedenle milli forma ve milli ruhun sergileneceği performans başarıları zaman içerisinde 

milli branşın belirlenmesinde de rol oynuyor. Litvanya tarihine bakıldığında basketbol nasıl 

ortaya çıkıyor ise Türk Spor Tarihinde bakıldığı zamanda Güreş ve Okçuluk ön plana 

çıkmaktadır. Zaman içerisinde Litvanya basketbolun dışında atletizm kayak ve pentatlon 

branşında ön plana çıkarken Türkiye Voleybol Futbol Basketbol Tekvando ve Halter gibi 

branşlarda gelişim kaydetmiştir. 

Spor Teşkilatlanmasına ve Tesisleşmeye bakıldığı zaman Türkiye çok büyük farkla önde 

görülmektedir. Ancak Spor Eğitimi ve Sporcu Yetiştirme hususunda yapısında bulunan 

karmaşalık nedeniyle Litvanya’ya göre başarısız görülmektedir. Türkiye vatandaşlarının 

fiziksel ve psikolojik haritalarına göre başarılı olunabilecek branşları belirlemeli diye 

düşünülmektedir. Dünyadaki her branşta federasyon açmaya çalışan Türkiye, Litvanya’ya göre 

daha fazla branşa sahiptir. Litvanya’ya bakıldığında Basketbolu Rusya’ya öz kaynak olan bir 

şehire taşımıştır Kaunas Litvanya’da basketbolun başkentidir. Bu tip Türkiye’ye ve Türk Spor 

Bilimcilere örnek olabilir. 

Litvanaya’da halen devam eden milli ruh ve milli forma önemi Türkiye’de spor endüstrisinden 

sonra ikinci plana atılmıştır. Aslında Milli Ruha ve inanca daha fazla önem veren Türkiye’de 

bu çelişki aşılamayacak bir sorun olarak görülmemektedir. Doğru bir spor eğitim politikası ile 

Türkiye bu sorunu aşabilir. Litvanya’nın Türkiye’den tesisleşme konusunda oldukça 

faydalanabileceği görülmektedir. Ülkede bulunan spor salonları ve spor tesisleri Türk Spor 

tesisleri incelenerek düzenlenebilir.  
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GİYSİ ÜRETİMİNDE DENİM KUMAŞ 

 KULLANIMI ve ÜRETİM AŞAMALARI 

 

Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK  - Uzm. Hatice YAŞAROĞLU 

(Türkiye) 

 

 

ÖZET 

16.Yüzyılda İtalya’nın Cenova Limanı’na gidip gelen Cenevizli denizciler, Serge De 

Nimes’ de yapılmış olan bu dayanıklı pantolonları tercih etmişlerdi. Blue jeans ismi de “blue 

de geness” isminden türemiş olup Cenevizli mavisi anlamına gelmektedir. Fransa’da hazırlanan 

bu kumaşı yelkenlilerinde kullanan Christopher Columbus, denimin kullanımında ilk adımı 

atmış ve bu kumaşı Amerika`ya götürmüştür.18. yüzyılın ikinci yarısında şimdiki adı “denim” 

olan kumaş önce çadır bezi olarak, daha sonra da pantolon olarak Amerika’da ve batı 

dünyasında kullanılmıştır. Kullanıcı kitlesi başlangıçta maden isçileri iken daha sonraları her 

kesimden insanların beğenisini kazanmış ve tüketicinin gardırobundaki yerini alan bir giyim 

türü olmuştur. Zaman içerisinde denim kumaş satışlarını artırmak üzere denim giysilerde ürün 

çeşitlendirmesine gidilmiş ve pantolon dışında, mont, şort, gömlek, etek, elbise, ceket gibi 

giysiler ile şapka ve çanta gibi aksesuar ürünler de denimden imal edilmiştir. Buna karşın bugün 

dünya çapında dokunan denim kumaşların hemen hemen %85’inin sadece pantolon üretiminde 

kullanıldığı tahmin edilmektedir. 

Ürün geliştirme çalışmaları çerçevesinde denim kumaşlara yıkama, ağartma ve benzeri 

işlemler ile farklı efektler ve likra ile esneklik kazandırılmıştır. Denim giysi tasarımında 

özellikle de pantolonlarda bazen değişik aksesuarlarla farklı kesimler yapılarak, bazen de 

eskitme ve yırtıklar yapılarak muazzam bir ürün çeşitliliğine gidilmiştir. 

Bu çalışmada; denim ürünler üzerinde görsel algıyı zenginleştirmek amacıyla 

uygulanan bitim işlemleri ile farklı kimyasal ve fiziksel uygulama teknikleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Denim kumaş, kot, Blue Jeans, organik. 

*** 

Denim Fabric Production Stages and Denim Fabric Example in  

Organic Garment Production 

  

 

 



 

Sa
yf

a2
4

9
 

SUMMARY 

Genoese seamen who travelled to Genoa Port of Italy in the 16th century preferred these sturdy 

trousers made in Serge De Nimes. The name “blue jeans” is derived from the name “blue de 

geness” and means Genoese blue. Christopher Columbus who used that fabric for his sails, took 

the first step in the usage of denim which is prepared in France and took this fabric to America. 

In the second half of the 18th century, denim was first used as a tent canvas, then as pants in 

America and in the western world. Although, at the beginning, the consumer body was 

comprising of mining workers, later it gained popularity among people of all walks and took its 

place in the consumer's wardrobe. Over time, in order to increase the sales of denim cloths, the 

denim products has been varied, and besides pants, clothes such as coats, shorts, shirts, skirts, 

dresses, jackets and accessories such as hats and bags were also produced from denim. 

However, it is estimated that almost 85% of denim fabrics are used only in the production of 

trousers. In the frame of the product development studies, it is given flexibility by lycra and 

brought different effects by washing, bleaching and similar processes to the denim fabrics. In 

the design of denim clothes, especially in pants, a tremendous variety of products has been 

made with different cuts along with different accessories and sometimes with aging and tearing 

processes. In this study; the development of denim fabric up to today, the finishing operations 

which are applied to enrich the visual perception of the denim products, and different chemical 

and physical application techniques have been examined.  

Keywords: Denim fabric, kot, Blue Jeans, organic. 

 

--------------------------------------- 

*Ankara HBV. Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü 

 

 

1.GİRİŞ  

 Denim veya Blue Jean olarak isimlendirilen kumaşlar; pamuk, polyester, naylon, 

viskon,lycra gibi ipliklerden üretilen, çeşitli birim ağırlıklarda olabilen genellikle çözgü ipliği 

mavi indigo boyalı, Atkı ipliği (ham) boyanmamış beyaz renkli, çeşitli örgülerde dokunmuş 

kumaşlardır. Denim ismi güney Fransa Rhone vadisinden gelen “Tissu de Nimes”,Blue jeans 

ismi İtalyan Riviera’sından gelen “Blue de Genes”,Türkiye ‘de ise, “kot” ismi, ilk kez üretim 

yapan girişimci kişinin soyadından gelmektedir. Denim kumaş, blue jeans olarak da 

bilinmektedir.Bu sözcüğün Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözcüğüne bile girmiş olması bu 

giysilerin ülkemizde oldukça yaygın kullanıldığı ve bilindiğinin en büyük 
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kanıtıdır.(Akyol,2010). Blue jeans, denim kumaşlardan üretilmiş, özellikle pantolon olan tüm 

giysilere verilen isimdir. Denim ise, spor giyim ve blue jeans yapımında kullanılan kaba, 

dayanıklı ve kullanışlı bir kumaş olup genellikle tek kat %100 pamuk ipliğinden üretilenleridir. 

Bu pamuklu kumaş yüzyıllar boyunca kullanımda olmuş, kendi içinde evrim geçirmiş ve 

zamanla ismi “denim” olmuştur (Dindar, D, Yavuz, B, 2001). Blue jeans, denim kumaşlardan 

üretilmiş, özellikle pantolon olan tüm giysilere verilen isimdir. Denim ise, spor giyim ve blue 

jeans yapımında kullanılan kaba, dayanıklı ve kullanışlı bir kumaş olup genellikle tek kat %100 

pamuk ipliğinden üretilenleridir. Bu pamuklu kumaş yüzyıllar boyunca kullanımda olmuş, 

kendi içinde evrim geçirmiş ve zamanla ismi “denim” olmuştur 1853 yılında Levi Strauss 

tarafından madenci pantolonu olarak denim pantolonların seri üretimine başlanmıştır (İTKİB, 

2006). 

Başlangıçta sadece ABD’nin batı kesimindeki kovboyların ve madencilerin iş 

elbiselerinde kullanılan denim, ilerleyen dönemlerde fabrika isçilerinin giydiği mavi tulumların 

üretilmesinde de kullanılmıştır (Ersoy,2002; Erşan, 2002).  1890 yılında ise Levi Strauss ilk 

“Jean” pantolonları “501 indigo” adı altında üretmiştir.   

1930’larda, filmlerde denimden mamul kıyafetler giyen kovboylar tarafından, 1940’lı 

yıllarda ise, Amerikalı askerler tarafından dünyaya tanıtılmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında 

denim üretiminde rekabet artmış ve Wrangler ve Lee gibi Levis’ a rakip firmalar tarafından da 

denim kumaş üretilmeye başlamıştır. 1950’lerde Elvis Presley, James Dean ve Marlon Brando 

gibi müzik ve film yıldızlarının da etkisi ile gençlerin gözdesi olan denim giysiler, izleyen 1960 

ve 70’li yıllarda işlemeli, baskılı, aplikeli, delikli gibi tüm dekoratif özellikleri taşıyabilir 

şekilde farklı stillerde tasarlanmıştır. Böylece denim giysiler 1970’lerde pop müzik 

konserlerinde neredeyse tek tip üniforma gibi giyilen giysiler haline gelmişlerdir (İTKİB, 

2012).  

Denim giysiler, zaman içerisinde sadece yeni kesimler, otantik tasarımlar, boncuklu 

süsler, işlemeler ile değil; organik pamuktan üretilerek ileri teknoloji ve araştırma-geliştirme 

ile kumaşa çift yönlü elastikiyet, dayanıklılık, vücudun şeklini alma gibi performans özellikleri 

kazandırılarak daima gündemde kalan mamuller olmuşlardır (İTKİB, 2008). 

2. Ekolojik Ürünlerin Tasarımı 

Organik tekstil üretimi için pamuğun tarladan toplanmasından başlayıp, müşteriye ulaşıncaya 

kadar geçirdiği tüm evreleri kapsayan bir sertifika süreci söz konusudur. Organik ürün 

satışlarında hedef kitleyi %13’lük kesim oluşturmaktadır. Son zamanlarda oldukça sık 

konuşulan bu kavram, giydiğimiz ve kullandığımız tekstil ürünlerini üreten insanları ve çevreyi 

dikkate alarak, ürün tercihlerini belirlemek anlamına gelmektedir (Sefer, 2009). 



 

Sa
yf

a2
5

1
 

Ekolojik ürünler konusunda yaşanan gelişmelerin sonucu olarak, Türkiye’de özellikle 

ihracatta en önemli paya sahip olan tekstil sanayi alanında çeşitli gelişmeler olmuştur. Bu 

gelişmelerden biri, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Vakfı’nın 

finansmanıyla, İstanbul’da Öeko-Tex Standart 100 etiketini veren Hohenstein Enstitüsü’ne ait 

bir laboratuvar kurulmasıdır (ITO,  2003). Sektörün topyekûn gelişimi paralelinde, dünyanın 

en eski kumaş çeşitlerinden biri olan denim kumaşlar ve bunlardan mamul giysilerin üretiminde 

de önemli adımlar atılmıştır. Son birkaç yıldır Türkiye’de üretilen kaliteli denim kumaşlar ile 

imal edilen denim giysiler, dokuma konfeksiyon sanayinin en sağlam kalesi haline gelmiştir 

(İTKİB, 2012). Türkiye pazarında yer alan denim markalarından tüketicilerin beklentileri genel 

olarak; rahat, dayanıklı, çağdaş, modaya uygun olmak gibi ürün özelliklerinin karşılanması ve 

ürünün günlük hayat veya  kullanılış amacına uygun tasarlanmış olmasıdır . 

 

3. Denim Kumaş Dokuma Özelliği 

Günümüzde de denim kumaşı gelişen teknolojiden ve tüketim trendlerinden etkilenerek 

gelişmeye, değişmeye devam etmektedir. Bununla birlikte her zaman pamuk ipliği bazlı bir 

kumaş olarak kalmaya devam edecektir (Birinci, 2009). Günlük yaşamda ciddi bir tüketici 

kitlesi olan denim kumaş, çapraz dokunmuş ve genellikle 1/2 veya 2/1 ya da 3/1 dimi yapısında 

dokunan ağır bir kumaştır. Çift doku ile üretilen denim kumaşlarda iç doku beyaz, dış doku ise 

boyalıdır (Değirmenci, 2013; Çelik, 2013).Dokuma tezgahlarında atkı ve çözgü ipliklerinin 

doksan derecelik açı ile ve örgü bağlantıları ile belli bir düzen içinde  birleştirilerek bir tekstil 

yüzeyi meydana getirilmesi işlemidir (Sefer, 2009). 

TSE tarafından denim, “dış giyimde kullanılan tek kat %100 pamuk ipliğinden 

dokunmuş, çözgüsü mavi ya da lacivert, atkısı ham, dimi dokulu kumaştır” seklinde 

tanımlanmakla birlikte günümüzde, piyasada denim kumaş renkleri açık maviden siyaha, 

kırmızıdan griye çok geniş bir renk aralığındadır. Örgü olarak ise 2/1 ve 3/1 diminin yanında 

daha nadir olarak bez ayağı, saten, balıksırtı örgülü denim kumaşlar üretilebilmektedir (Demir, 

2007).Denim kumaşlardan kullanım sırasında belli bazı performans özelliklerine sahip olması 

beklenir. Bunlar atkı eğimi, boyut stabilitesi, kopma ve yırtılma mukavemeti, sürtünmeye karşı 

renk haslığı, elastikiyet gibi özelliklerdir. Bir kumaşın kopma mukavemeti, bu kumaşın çözgü 

veya atkı doğrultusunda bir yük uygulandığındaki direncidir. Yırtılma mukavemeti, kumaşın 

birbirine zıt yönde kumaş düzlemine dik doğrultuda çekilmesi ile ölçülür. Aşınma genel anlamı 

ile sürtünme etkisiyle bir cismin yüzey çıkıntılarının ve pürüzlerinin giderek düzleşmesi veya 

kalınlığının ya da hacminin azalması olarak tanımlanır. Aşınma dayanımı ise bu sürtünme 

sonucunda kumaşın ne kadar direnç gösterebileceğini ifade eder. Denim kumaşlarda bu 
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performans özelliklerinin yüksek olması beklenen ve istenen bir 

durumdur(Ayyıldız,2004;Koç,2004).  

 

Fotoğraf 1.Denim kumaş giysi örnekleri 

 

4. Denim Kumaş Üretim Prosesi 

Denim ürünlere uygulanan yıkama işlemleri; hem giysi halinde hem de kumaş halinde 

gerçekleştirilmektedir. Yıkama işlemlerinde amaç, boyarmaddeyi kumaş üzerinden 

uzaklaştırarak kumaşın rengini açmak, kumaşta çekme dayanımını sağlamak ve sert tutumu 

gidermektir. Ancak, denim kumaşların hazırlanması, boyanması, yıkama ve taşlama 

teknikleriyle ağartılması sırasında ortaya zararlı maddeler çıkmaktadır(Ural,2012). Denim 

kumaş üretimi ve üretilen bu kumaşın kullanılacağı yere uygun biçimde şekillendirilerek satışa 

hazır hale gelmesi için uygulanan proses işlemleri; İplik üretimi, çözgü hazırlama, haşıllama, 

tahar, dokuma ve terbiye işlemleridir (Sefer, 2009).  

4.1. Denim Kumaş için İplik Üretimi 

Denim piyasasında genellikle Ne 5 ile Ne 17 numara aralığında %100 pamuk elyafından 

üretilen rotor iplikleri kullanılmaktadır. Rotor ipliğinin denim üretimindeki payı %75 

civarındadır. Karde, ring ve diğer ipliklerin (elastomerli iplik v.b.) üretim miktarı ise % 25 

civarındadır. Yüksek kalite denim kumaşların modern dokuma tezgâhlarında imalatı sırasında 

iplik kalitesine önemli görevler düşmektedir. Kullanılacak pamuğun seçilmesi ile başlayarak 

üretimin her basamağından ürünün kalitesi etkilenmektedir (Birinci, 2009). Denim kumaşlarda 

atkı ve çözgü iplikleri, kumaştan beklenilen kalite derecesine bağlı olarak ve ayrıca maliyetler 

göz önünde bulundurulmak suretiyle "OE" ya da "RING" olarak seçilebilmektedir. 

4.2. Çözgü Hazırlama 

Çözgü hazırlama denim üretiminin en önemli bölümüdür. İndigo boyama bu bölümde 

olmaktadır. Bu bölümdeki çeşitli boyama ve haşıl teknikleri, boya ve haşıl reçeteleri, 
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boyamadaki reaksiyon ve oksidasyon süreleri yalnız boya kalitesini değil, sonraki bütün 

aşamalardaki üretim ve kaliteyi de etkilemektedir. Bu da sonuç olarak denimin görüntü ve 

kalitesini belirlemektedir. 

4.3.Haşıllama işlemi 

Haşıllama prosesi dokumada, dokumanın verimli yapılabilmesi için önemli rol oynamaktadır. 

Amaca uygun olarak hazırlanmış bir haşıl, çözgü ipliğinin iyi dokuma özelliğine sahip olmasını 

sağlamakta ve yüksek randımanla kaliteli bir kumaş oluşumuna yardımcı olmaktadır (Sefer, 

2009). 

  4.4.Tahar İşlemi 

Tahar; dokuma işleminin gerçekleşmesi için çözgü ipliklerinin, desen raporuna uygun 

olarak aynı hareketleri yapabilmek üzere gruplandırılmaları ve kumaşa düzenli dağılmalarını 

sağlamak amacıyla kullanılan çerçeveler üzerindeki gücülerden, lamellerden ve tarak dişleri 

arasından geçirilmesi işlemidir. Tahar işlemi kumaşın desenine göre çeşitlilik göstermektedir. 

Dokuma işletmelerinde, denim örgüleri için genellikle sıra tahar kullanılmaktadır (Birinci, 

2009). 

5.Denim Kumaş Boyama Teknikleri ve Indigo Boyar Maddesi 

Çözgü hazırlama ünitesinde çözgü iplikleri, loop boyama, açık en boyama, halat 

boyama yöntemlerinden biriyle boyanarak haşıllamaya gönderilir. Haşıllama işlemleri biten 

çözgü iplikleri dokunmak üzere dokuma bölümüne gönderilir. Dokuma işlemi tamamlanan 

kumaşlara çeşitli kullanım özellikleri kazandırmak ve görünümlerini daha iyileştirmek 

amacıyla terbiye işlemi uygulanır (Sefer, 2009). 

İndigo, orijinali “indigofera tinctoria” bitkisinin yapraklarından üretilen bir boyar 

maddedir. Mısır’da yapılan kazılar indigonun kullanımının İ.Ö.1600 yıllarına dayandığını 

göstermektedir. Doğal indigo, Afrika, Hindistan, Endonezya ve Çin’de bulunmuş ve tarih 

boyunca kullanılmıştır. İndigo boyar maddesi, Romalılar döneminde de boyar madde olarak 

kullanılmıştır. Ünlü kâşif Marco Polo’nun Hindistan’dan alıp Venedikli boyacılara tanıttığı bu 

ürün, daha sonraları tüm dünyaya yayılmıştır. 19.yy. ortalarına kadar kumaşların boyanmasında 

yalnızca bitkisel kökenli ve böceklerden oluşan doğal boyar maddeler kullanılmıştır (Birinci, 

2009). 

1878’e kadar sadece bitkiden elde edilen indigo kullanılırken Adolf Von Baeyer 

indigonun kimyasal yapısını keşfetmiş ve Baeyer’in buluşu ile, indigo sentetik olarak 

geliştirilmiştir. Baeyer, bu boyar maddenin patentini daha sonra Alman BASF firmasına 

satmıştır. ‘Sentetik boyar madde’ dönemi, doğal boyar maddenin kullanılışını zamanla 

azaltmıştır. Bugün dünyada yılda 9000 tondan fazla indigo boyar madde üretilmektedir. İster 
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kimyasal, ister doğal olsun; indigo boyar maddesi asla tam olarak elyafa nüfuz etmez ve sürekli 

olarak solar; kademeli olarak renginin solması nedeniyle yaşayan boya olarak da bilinir 

(Birinci, 2009). Yıkama işlemleriyle kazandırılan efekt, tamamen indigo boyamanın 

özellikleriyle bağlantılıdır. İndigo ile boyanmış çözgü ipliklerinin sürtünme haslıkları düşük 

olmakta ve bu nedenle de renkleri zamanla açılmaktadır (Aslan, 2009; Körlü 2009). 

5.1.Denim Kumaşa Uygulanan Bitim İşlemleri 

İndigoda boyanıp haşıllanan çözgülerle dokunan denim kumaşı, fırçalama, yakma, 

sanforlama, apreleme, burulma ve ütüleme işlemlerinden geçer. Doka sarılmış kumaş makineye 

beslenerek kumaşa daha önce yapılan terbiye işlemlerinde yapışan toz, uçuntu ve ipliklerin 

temizlenmesi için fırçalama bölümünde temizlenir. Buradan çıkan kumaş yakma işlemine tabi 

tutularak, mevcut uçuntular, yabancı elyaf ve tüylenmeler en aza indirgenir. Yakmadan çıkan 

denim kumaşa boyama yapılmayacaksa, boyama teknelerinden geçmeden direkt apre teknesine 

gelir. Apreleme işleminde kumaş yumuşatılır, ıslatılır, dolgunlaştırılır ve dikiş olayı için 

kolaylık sağlanır. Denim kumaşa boyama yapılmış ise, apre teknesinde boyalı kumaşın son 

yıkaması yapılır. Apre teknesinden çıkan kumaş burulma kontrol birimine gelir. Burulma 

işlemi, kumaşın hazır giyim işlemlerinde kalite problemlerini önlemek ve dikilmiş mamulün 

paça kısmında eğilmesini engellemek amacıyla yapılır (Ural, 2012). 

5.2.Denim Giysiye Uygulanan Yıkama İşlemleri 

Denim ürünler 1970’li yıllara kadar, hiçbir yıkama işlemine tabi tutulmaksızın, sadece haşılı 

sökülerek satışa sunulmaktaydı. Bu yüzden de sert bir tuşeye sahiplerdi. Pantolonların 

kendilerine özgü efektleri ve renkleri alması ise, çözgü ipliğindeki indigonun kullanım sırasında 

zamanla aşınmasıyla gerçekleşmekteydi. Bunun sonucu olarak, bu tip ürünler ilk alındıklarında 

üniforma gibi olurlar ve ancak uzun sure kullanım ve yıkamaların ardından kişiye özel bir giysi 

haline gelirlerdi. Renk açılmasının zamanla oluşması uzun bir süreç aldığından jean üreticileri 

aslında uniform olan tek bir üründen değişik efektler elde edebilecek yöntemler geliştirmişlerdir 

(Aslan, 2009; Körlü 2009). 

Denim kumaşa karakteristik özellik veren en etkili işlem yıkama işlemidir. Yıkama 

oldukça zor ve deneyim gerektiren aşamalardan oluşmaktadır. Eskiden parça yıkama tabiri 

siyah veya mavi indigo boyalı denim mamullerin yıkanmasını ifade ederken; günümüzde 

yıkama, her türlü hazır giyim mamulü için uygulanabilen çok farklı, değişik görünüm ve 

tuşelerin elde edilebildiği bir sektör haline gelmiştir. Denim giysilere uygulanan yıkama 

işlemleri kuru ve yaş işlemler olarak ikiye ayrılmaktadır. (http://cutekstil.blogcu.com/sights-

denim-systems/4711495 

 

http://cutekstil.blogcu.com/sights-denim-systems/4711495
http://cutekstil.blogcu.com/sights-denim-systems/4711495
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5.3.Kuru İşlemler 

Kuru işlemler; denim giysiye, istenen kullanılmış görüntüyü vermek için yapılan ve 

giysiye mekanik olarak uygulanan işlemlerdir. İstenen görünümü sağlamak amacıyla, zımpara, 

kumlama (rodeo), kılçıklama, yıpratma-eskitme, lazer, reçine, thermo denim işlemlerinin 

uygulanmasıyla gerçekleştirilmektedir. 

Zımpara ( Hand Sanding ) Yapma: Kumaş yüzeyinden zımpara kâğıdı ile renkli pamuk 

elyaflarının yolunması ile kısmi bir yıpranma ve kullanılmış etkisi verme yöntemidir. Zımpara 

işleminde giysi, hava yastıkları ile şişirilebilen mankenlere yerleştirilmekte, istenen efekte göre, 

zımpara kâğıdıyla ya da makine ile zımparalama işlemi gerçekleştirilmektedir 

Rodeo ( kumlama) Yapma: Kumlama işleminde giyside bölgesel aşınma efekti elde 

etmek için belirlenen bölgeye tabanca ile yüksek basınçta kum püskürtülmekte ve indigo boyalı 

elyafın kumaştan ayrılması sağlanmaktadır. Gerçek kullanılmış denim giysi etkisi vermek için 

yapılan bir çeşit bölgesel soldurma işlemidir. Bu işlemin sağlık açısından sakıncalı yönü de 

bulunmaktadır. Ölümle sonuçlanabilen bir akciğer hastalığı olan silikozise yol açtığı 

kanıtlanmıştır. (Birinci, 2009). 

Yıpratma (Destruction) Yapma: Ürüne bilinçli olarak yırtma, sürtme, zımpara ve diğer 

mekanik zorlamalarla zarar verilmektedir.. Günümüzde kullanılmış pantolon modası çok 

yaygın olduğundan yıpranmış görüntü sık kullanılan bir yöntem olmaktadır (Sefer, 2009). 

Kılçıklama Yapma :Kılçıklama işleminde efektin uygulanacağı bölgeye bu uygulama 

için tasarlanmış olan makine ile plastik kılçıklar zımbalanarak, zımbalanan bölgelerin yıkama 

esnasında uygulanan yıkama efektini almamasını sağlamaktır (Korkmaz, 2009 ). 

Thermo Denim İşlemi: Bu tip uygulamada denim pantolonların iç kısmı 

zımparalanmakta veya şardonlanmaktadır. Özellikle kış aylarında tercih edilen bir işlemdir. 

(Birinci, 2009). 

Lazer Tekniği: Renk soldurma ve farklı görsel etkiler kazandırma için kullanılan yeni 

ve özel teknoloji gerektiren bir yöntemdir. Lazer ışınları ile kumaş üzerindeki boyar maddelerin 

yapısı bozularak bıyık, kırık, istenilen  herhangi bir yazı veya desen mamul üzerine uygulanır. 

(http://www.expresstextile.com/20030320/dyes2.shtml, 2012).  

 Lazer yönteminde; ürünler arasında görülebilecek efekt farklılıklarının tek nedeni, 

denim kumaşın çözgü iplikleri üzerindeki indigo boyar maddesinin konsantrasyonları 

arasındaki değişimler olmaktadır. 

 Reçine Uygulaması: Reçine işlemi denimde,  ilk proses olarak uygulanmaktadır. 

Reçine genelde çok koyu yıkamalar istendiğinde rengi çok koyuda tutmak için 

kullanılmaktadır. Giysiye kırışıklık efekti veya sert tuşeler vermek amacıyla yapılmaktadır. Bu 
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uygulamalar sprey tabancası ile daldırma metoduyla, makinede, eldivenle, fırça veya sünger ile 

yapılabilmektedir (Sefer, 2009). 

 5.4. Yaş İşlemler ve Kullanılan Kimyasallar 

 Dikilmiş mamullerin yaş işlemlerinde kullanılabilecek ağartma maddelerinin sahip               

olması gereken özellikler şöyledir; Ekonomik işlem , kolay uygulanabilir olması ,mevcut  

makinelerle kolay işlem, çevreyle dost, kolay bulunma , yeterli depolama ömrü ,düşük oranda 

köpürme veya hiç köpürmeme, life çok az miktarda zarar vermesi veya hiç zarar vermemesi, 

Ağartma maddeleri ile ilgili özel şartlar ise şöyledir:  

  Tüm boya sınıfları için esnek olarak renk açma derecesi, İstenen ağartma efekti için iyi  

tekrarlanabilirlik, kısa işlem süresi, mümkünse pahalı artı işlem gerektirmemesi, tüm liflere ve 

karışımlara uygulanabilirlik, iyi kontrast eldesi ve geri boyama olmaması , sarartma sorununun 

olmaması (Maier ve ark. 2004). 

Yaş işlemlere uygulanan işlemler oldukça fazladır. Bunlar; haşıl sökme, taş yıkama, 

enzim yıkama, ağartma işlemi, silikon yumuşatma, buz ve kar yıkama, power yıkama, tint 

işlemi, ozon ve  organik yıkama yöntemleridir. 

Ön Yıkama (Haşıl Sökme) İşlemi: Haşıl malzemesi genellikle, nişasta veya modifiye 

nişasta esaslıdır ve bununla beraber bir miktar ıslatıcı kimyasal ve yumuşatıcı da haşıl 

reçetesinde bulunmaktadır. Yıkamada kırıksız, abrajsız ve istenilen tuşe de bir yıkama 

yapılması için kullanılan haşıl malzemelerinin uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu işlem 

sentetik haşıllarda çok kolaydır çünkü bunlar su ile yıkandığında ürün üzerinden 

uzaklaşmaktadırlar. Ama nişasta bazlı haşıl kullanıldığında durum değişir çünkü nişasta suda 

çözülmediği için nişastayı parçalamak gerekmektedir. Bu amaç için çeşitli yöntemler 

geliştirilmiştir. Yıkamada bu yöntemlerden en çok kullanılanı haşıl sökücü enzimlerdir (alfa 

amilaz) (Sefer, 2009). 

Taş Yıkama İşlemi: Ponza taşı adı verilen doğal taşlarla yapılan yıkama şeklidir. 

Mamulün inceliğine ve kalınlığına veya istenen efektin azlığına çokluğuna göre değişik 

boyutlarda taşlar kullanılabilir. Burada önemli olan mamulün taşa ve fiziki sürtünmelere 

dayanıklı olmasıdır. Taş yıkamada indigonun düşük sürtme haslığı özelliğinden yararlanılarak, 

denim mamuller, sulu ortamda doğal taşlarla 30 dakikadan 1,5 saate kadar değişen sürelerde 

endüstriyel yıkama makinelerinde işleme tabi tutulmaktadırlar. Günümüzde farklı görünümler 

elde etmek isteyen tasarımcılar, taş yıkama, işlemini golf topu, tahta parçaları, kayısı çekirdeği 

ve çelik gibi katkılarla da yapabilmektedirler (Birinci, 2009). 

Enzim Yıkama İşlemi: Daha canlı ve yıpranmamış Jean eldesi için, enzimlerin 

kullanıldığı yıkama prosesleri büyük önem taşımaktadır. Böylece denim ürünlerin ömrü de 
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artmış olur. Denim yıkamasında enzimlerinin kullanımı ile hem eskimiş havası veren etkiler 

hem de moda olan yıkama etkileri elde edilebilmektedir (Aslan, 2009; Körlü 2009). Enzimler 

yüzey rengini açmada kumaş üzerinde oluşmuş olan tüyleri parçalayarak, kumaştan 

uzaklaştırılmasını sağlamakta ve sonraki süreçlerde tüy oluşmasını engellemektedirler. Doğal 

kaynaklı oldukları için enzimler çevre dostudur. 

Ağartma İşlemi: Ağartma işlemi, (soldurma veya süperleme) taş yıkamadan veya normal 

yıkamadan (rinse) sonra yapılan bir indirgeme reaksiyonudur. Potasyum permanganat, sodyum 

hipoklorit (HYPO), ozon veya enzim kullanılarak yapılır. Potasyum permanganat ve sodyum 

hipoklorit ile yapılan ağartma işlemlerinden sonra çok iyi bir nötralizasyon şarttır. 

Nötralizasyon işlemi usulüne uygun yapılırsa hiç bir yan tesir olmaksızın bu işleme tabi tutulan 

mamuller kullanılabilir (http://www.yilteks.com.tr/yilteksyikama/ysss.asp). 

Silikon Yumuşatma İşlemi: Silikon yağı adı ile bilinen makro veya mikro emülsiyonlar 

halinde kullanılan yumuşatıcılarla yapılan yumuşatma işlemidir. Denim kumaş karakteristik 

olarak sert bir kumaş olduğu için istenilen durumlarda silikon yumuşatma yapılmaktadır. 

Böylelikle normal bir yumuşatma yapılmış giysiye göre daha yumuşak bir tuşe elde 

edilebilmektedir (Birinci, 2009). Çok dikkatle yapılması gereken bir yıkamadır. Kullanım 

kurallarına uyulmadan yapılan yıkama işlemleri sonrasında silikon lekesi oluşabilir. Bu tür 

lekeleri çıkarmak mümkün olmamaktadır. 

Buz Yıkama İşlemi: Denim mamullerinin çok açık tonda mavi renge indirgenmesi işlemidir. Bu 

işlemde potasyum permanganat veya sodyum hipoklorit kullanılmaktadır. buz yıkama tavsiye 

edilmemektedir. 

Kar Yıkama İşlemi: Kar yıkama haşılı sökülmüş mamulün gözenekli özellikteki ponza taşına 

emdirilmiş ağartıcılarla susuz ortamda döner tamburlu makinelerde muamele edilmesidir. Kar 

yıkamada indirgen madde olarak ponza taşıyla birlikte potasyum permanganat veya hypoklorit 

kullanılmaktadır. Ancak en yaygın olarak kullanılan madde potasyum permanganattır. 

Power Yıkama İşlemi: Taş yıkama ve durulama işlemleri sırasında kimyevi maddeler 

eklenerek yapılmaktadır. Taş yıkamaya kimyasal destek yapılarak mavi ile beyaz arasındaki 

kontrast arttırılmakta, ürünün rengi taş yıkamayla elde edilenden daha açık bir tona 

kavuşturulmaktadır. 

Tint (Renk verme) İşlemi: Bölgesel olarak efekt verilmiş, yer yer ağartma veya zımpara 

gibi işlemler yapılmış bir giyside; beyazlamış yerlerin, beyazdan daha farklı renkte 

görünmesinin istendiği durumlarda tint işlemi uygulanmaktadır. Tint işlemi bir nevi parça 

boyamadır. (Birinci, 2009).  

http://www.yilteks.com.tr/yilteksyikama/ysss.asp
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Ozon Yıkama İşlemi:Piyasada denim mamullerinin ağartılması için ozon gazının 

kullanımı konusunda çalışmalar sürmektedir (Öztürk,2018).  Denim mamullerde etkili bir 

ağartma efekti eldesi için gaz fazında çalışabilmek için mamulün homojen olarak 

nemlendirilmesi gerekmektedir. Nemlendirme işleminin homojenliği bu aşamada çok büyük 

önem taşımaktadır. Aksi halde abrajlı ağartma efektleri elde edilecektir (Özdemir, 2006). 

Random Yıkama İşlemi: Bu yıkama işlemi esnasında makine içerisine ürünle beraber 

pamuk parçaları da ilave edilmektedir. Hipo denilen beyazlatıcı etkisi olan kimyasal 

eklendikten sonra doğal görünüm elde edilen yıkama işlemi gerçekleştirilmektedir (Birinci, 

2009). 

Organik Yıkama İşlemi: Denimde moda değişmez gibi görünse de her sezon yeni 

akımlarla karşılaşmaktayız. Küresel ısınmanın etkilerinin artarak hissedildiği günümüz 

koşullarında ise modanın yönü organik ürünlere doğru dönmektedir. Organik denim yıkama da 

amaç; su ve enerji tasarrufu olduğundan az kimyasal kullanımıyla, az sayıda yıkamayı 

birleştirip kullanılmış denim görünümü elde edilmektedir. Organik denim yıkamada klasik 

denim yıkamaya göre, farklı olarak kullanılan kimyasallarda bir takım kriterler aranmaktadır. 

Bu kriterlere sahip olan kimyasallarla, elde edilen tüm efekt ve etkiler organik denim yıkama 

da elde edilebilmektedir (Sefer, 2009). 

6.Sonuç 

Araştırmada, denimin giyim tarzı olarak kabul görmesi ile, tarihsel süreçteki gelişimi 

ve günümüz teknolojisindeki değişimi irdelenmiştir. Son dönemlerde denim üzerinde 

kullanılan yöntem ve kimyasallar oldukça artmış ve gelişmiştir. Yıkama teknikleri önemini 

kanıtlamış ve denim kumaş üzerinde oldukça farklı efektler oluşturmayı başarmıştır.  

Bunların yanında kötüye giden çevre koşulları da organik pamuk yetiştiriciliğiyle birlikte 

‘organik denim’ kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde bizden sonraki 

kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmamız için birçok organik ürün yetiştirilmekte ve 

tüketilmektedir. Birçok önemli marka her ne kadar maliyeti yüksek olsa da organik denim 

koleksiyonları yapmakta ve pazar payını arttırmayı hedeflemektedirler. Ayrıca, gelişmekte olan 

teknolojiyle klasik denimden oldukça farklı ve değişik kullanım alanına sahip olan ‘kaplamalı 

denim’ kumaşlar da üretilmiştir. Günümüzde tekstil sektörü, gerek kumaşların dokuma ve 

konstrüksiyonunda, gerek üretim makinalarında ve gerekse de yıkama teknolojilerinde 

gelişimini sürdürmektedir. Tekstil sektöründe daima tüketiciye yeni ve farklı ürünler sunma ve 

pazarı genişletme çabaları doğal olarak devam etmektedir.  
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KEÇE YÜZEYİNDE GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 

R. Gülenay Yalçınkaya 

Araştırmacı, Keçe Sanatçısı, rgulenay@hotmail.com 

 

ÖZET 

Anadolu Keçeciliğinde bezeme üretim esnasında olmaktadır.  Renkli yün lifleri ya da ham 

keçeyle yapılan bezeme ile yüzeyden kabarık görüntüsüyle ayrılan kertikli bezeme geçmişten 

günümüze aktarılmış ve yaşayan geleneksel bezeme türleridir. Geleneğin dışında 

uygulamalarla keçede farklı sonuçlara ulaşmak mümkündür.  Shibori teknikleri, prefelt gibi 

yaklaşımların yanı sıra yükselen bir değer olarak ecoprint de sınırsız bir tasarım olanağı sunan 

keçede yeni yaklaşımlardandır, 

 

ABSTRACT 

Decorations in Anatolian felt are done during manufacturing.   The notched decoration that is 

different from decoration done with a colorful wool fibers or raw felt with its bulky appearance 

on the surface is used from the past to present and is the living decoration types. You can 

achieve different decorations with felt using unconventional methods.  Shibori techniques, 

prefelt, and as a rising value, ecoprint are the new approaches in felt that allow unlimited design 

opportunities.   
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1. GİRİŞ 

Keçede, iki çeşit yüzey söz konusudur. Birincisi düz yüzey ve ikincisi kabarık yüzeydir. 

Günümüzde keçe geleneksel kalıpların dışına taşmıştır. Geleneği sürdüren üretim şeklinin yanı 

sıra,  farklı teknikler kullanarak keçe yüzeyinde farklı sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır.  

Geleneksel keçecilikte yüzeyde geleneksel desenleme söz konusu iken çağdaş keçecilikte 

yüzeyin çeşitli tekniklerle farklılaştırılması öne çıkmaktadır.   

Geleneksel bezemeden farklı olarak yün lifleriyle ya da ham keçeyle (ön keçe) resim oluşturma, 

ebrunun keçeye aktarılması, ahşap baskı ve güncel bir teknik olan ekolojik baskı sonuçları 

yüzeyle aynı hizada görünmektedir. Shibori, upwolfing, sıkılaştırılmış ham keçeyle oluşturulan 

desenler, kesme-yarma tarzı uygulamalar ise keçe yüzeyden kabarık görüntüleri ile ayırt 

edilmektedir.   

Doğadan dal, yaprak ve çiçeklerin keçe yüzeyine renk ve biçim olarak aktarılması tekniği olan 

ekolojik baskı uygulamalarıyla ise keçe yüzeyi üzerinde doğal, birbirinden eşsiz desenler 

oluşmaktadır.  

Bu çalışmada geleneksel yüzey çalışmalarından bahsedilip, çağdaş yaklaşımlardan shibori, 

prefelt, upwolfing, kesme-yarma ve ekolojik baskı  örnekleri verilerek konu açıklanacaktır. 

2. Geleneksel Yüzey Uygulamaları 

Geleneksel keçecilikte yüzey düz bir görünümdedir. Bunun tek istisnası ise kertikli keçe 

uygulamasıdır. “Bu bezeme türünü diğerlerinden ayıran özellik ise desenin kabartma 

görüntüsüdür” (Yalçınkaya, 2017:353) 

Desen oluştururken ham keçe (benlik) şeritler ya da elyaf halindeki yün kullanılır.  

Desenlik ham keçe şeritlerle hasır üzerine yayılır, üzerine yün saçılır ve keçe yapımının 

aşamaları uygulanır. Yün elyafı ile desen konulacaksa birinci tepme işleminden sonra ürün 

üzerinde yünle desen hazırlanır.  

Düz keçe yüzey üzerinde kabarık bir görüntüsü olan kertikli keçe yapımında ise ürün 

üzerinde birinci tepme işleminden sonra desenlemeye geçilir. Yüzey üzerinde  bıçakla yarılarak 

geometrik çizgiler oluşturulur. Çizgiler çekiştirilerek belirginleştirilir, kabartılır. Belirginleşen 

bölümlerin altına ham keçe yerleştirilir. Keçe yapım aşamaları sürdürülerek ürün keçeleştirilir. 

Kuruduktan sonra şerit halindeki desenin uçları üçgen şekiller verilerek kesilir ve işlem 

tamamlanmış olur. 
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              Düyz Yüzeyli Desenli Keçe                                                         Kertikli Keçe         

2. Çağdaş Yüzey Uygulamaları  

Shibori   

Yünün keçeleşmesi tamamlanmadan önce, ham keçe zemine düğme, para, misket benzeri 

gereçlerin  keçeyle sarılıp bağlanması ile, kabarık desen oluşturma esasına dayanır. 

Uygulama: 

Bir yelek yapımında, keçeleşmesi tamamlanmamış, yüzde elli oranında ham keçe halindeki 

ürün yüzeyine farklı büyüklükte madeni paralar bağlanarak sabitlendi. 

 

 

Yüzeye Madenî Para Bağlanması 

 

Keçeleşme bu şekilde sürdürüldü. 

Keçeleşen ürün kuruduktan sonra ipler çözülerek ürünün içinden madeni paralar çıkarıldı. 

Kabarık bir desen oluştuğu görüldü. 
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Shibori Yelek 

 

Prefelt  

Ham keçenin desende kullanılması geleneksel olmakla birlikte günümüzde ham keçe amaca 

uygun olarak farklı kalınlık ve sıkılıkta oluşturularak ya da ipek başta olmak üzere elyaf, tekstil 

ürünleri ve yünü bir arada ham keçe haline getirmek suretiyle prefelt başlığı altında 

kullanılabilmektedir. Desen dışında, zemin olarak da prefelt kullanımı söz konusu olmaktadır.  

Prefelt uygulamaları, ham keçe az katlı ve az sıkıştırarak kullanıldığında zemine gömülü, zemin 

hizasında desenler; katları fazla ve keçeleşmesi daha sıkı olarak kullanıldığında ise zeminden 

kabarık desenler oluşturma esasına dayananır 

Uygulama: 

Beş kat yün ile ham keçe bir zemin hazırlandı. 

Desen için, on kat yün kullanılarak kalın ve sıkı bir ham keçe hazırlandı.  
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Desen keçesinden geometrik şekiller kesilerek zemin keçesine yerleştirildi. Üzerine bir tül 

gererek, sabunlu suyla yirmi dakika ovularak keçeleşme sürdürüldü. Keçeleşme 

tamamlandığında, desenlerin zeminden kabarık olarak gerçekleştiği görüldü. 

 

 

Prefelt Uygulama 

 

Upwolfing 

Upwolfing tekniği delikli matlardan ham keçelerin geçirilerek, deliklere uygun ebatlarda içleri 

dolu, kabarık görüntüler oluşturma esasına dayanır. 

Uygulama : 

Farklı renkte ham keçe tabakalar üst üste kondu. Kauçuk mattan sıkıca geçecek kalınlıkta rulo 

edildi. Zemine uygun renkte ham keçeyle sarıldı.  

Matın üstüne zemin oluşturmak üzere ham keçe yayıldı. Bu zemin keçesi, matın delikleri 

üstünde parmakla delindi. Rulo bu deliklerden iteklenerek zemin hizasında kesildi. Zemin 
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olarak bir kat daha ham keçe yayılıp mat çevrildi. Üzerine sabunlu ılık su döküldükten sonra 5-

6 dakika elle ovuldu. Ruloların zemine tutunması ve kendi içlerinde sıkışması sağlandı. 

Deliklerden iteklenerek rulolar çıkarıldı. Kabarcıklı naylona sarılarak rulo edildi. Rulo, bir kaç 

dakika farklı yönlerde yuvarlanarak sıkıştırıldı. 

 

             

                      Matın Çevrilmesi                                                                  Matta Çıkarılan 

Ürün 

Ürün açılarak çamaşır kurutma makinesine kondu ve makine 10 dakika çalıştırılıp çıkarıldı. 

Rulolar kubbeli yükseltiler halinde zemine iyice yapıştı ve sertleşti. Kurumadan önce önce elle 

ovarak kubbeler arası düzeltildi. 

Tamamen kuruduktan sonra üstleri maket bıçağıyla kesilerek düzleştirildi.  

 

             

        Kurutma Makinasından Çıkınca                                            Tamamlanmış Upwolfing 

Ürün 
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Yüzeyde Yarıklar Oluşturarak Desenleme 

Keçeleşme sürdürülürken, yüzey üzerine istenen görüntüye uygun olmak üzere bantlar ya da 

şekilli ince kalıplar yerleştirilmesi, keçeleştirme sonunda bu bölgelerde kesikler açarak desen 

oluşturulması esasına dayanır. 

Uygulama: 

Ham keçe üzerinde bantlarla bir desen hazırlandı. Üzeri yün tabakasıyla kaplandı.  

 

 

Bantların Yerleştirilmesi 

 

Bu şekilde keçeleşme sürdürüldü. Keçeleşme tamamlandıktan sonra kalıpların üstünden 

kesikler açılarak alttaki kalıp çıkarıldı. 

 

 

Yüzeyde Kesiklerle Oluşan Desen 
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İşlem sonucunda, keserek yarılan yüzeyde, kabarık olarak görünen bir desen elde edilmiş oldu. 

 

Ekolojik Baskı Uygulaması 

Doğadan yaprak, dal ve çiçeklerin, renk ve desenlerini keçe üzerine alma esasına dayanır. 

Uygulama: 

Keçe seccade yapımında ekolojik baskı uygulanması için, sirkeyle mordanlanan keçe streç film 

üzerine yayıldı. Yapraklar önce demir paslı suya batırılıp çıkarıldı. Çiçek ve yapraklarla 

mihraplı bir desen oluşturuldu. Arasına bükülebilen bir boru kondu. Sıkıca rulo edilen ürün 

uçlarından bağlanarak simit haline getirildi. Bir buçuk saat suda kaynatıldı.  

“Ekolojik baskı bohçaları hemen açılmazsa şekil ve renk geçişleri daha iyi olmaktadır”. 

(Yalçınkaya, 2019). Beş gün bekletilip açılan ürün kuruduktan sonra ütüyle fikse edildi 

 

 

Keçe Yüzeyinde Ekolojik Baskı Aşamaları 
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Sonuç  

Geleneksel keçe yapımının yanı sıra günümüzde keçede yeni yaklaşımlar görülmektedir. Daha 

çok sağlamlığına, kullanılabilir oluşuna önem verilen keçenin günümüzde farklılaşarak 

tasarıma dönük çalışmalara da konu olduğunu görmekteyiz.. Giyimden aksesuara, dekoratif 

ürünlerden mefruşata kadar her alanda var olan  keçe sanata da konu olmaktadır. Bunda en 

bbüyük etken, keçenin hammaddesi olan yünün ve yünün özelliklerini taşımaya devam eden 

keçenin şekil alma yeteneği ve üretimde kullanılan çağdaş  teknikler olmaktadır. Keçe 

yüzeyinde uygulanabilecek pek çok yöntem bulunmakta ve bu yöntemler sınırsız bir şekilde 

gelişmeye açık bulunmaktadır. 

YALÇINKAYA, R. Gülenay.”Geleneksel Türk Keçeciliğinde Kertikli Keçe”. Uluslararası 

Türk Dünyası Sempozyumu, 29 Eylül-2 Ekim 2017, Uppsala-İsveç, Bildiriler. Halk Kültürü 

Araştırmaları kurumu Yayınları:62. Fark Dijital ve Ofset Baskı 2017, Ankara. 

YALÇINKAYA, R. Gülenay. “Keçede Ekolojik Baskı Uygulaması”. Atlas II. Uluslararası 

Sosyal Bilimler Kongresi. 15-17 Şubat 2019. Mardin 
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INVESTIGATION OF THE 'KELOĞLAN' CARTOON IN TERMS 

OF THE TURKISH CULTURE 

Prof. Dr. Neriman ARAL 58 

Academician Gül KADAN59 

Abstract 

Culture is very important in the continuity and peaceful coexistence of a society. 

Cultural transmission from past to present has taken place in many ways. One of these ways is 

cartoons. In this sense, the research aimed at describing the time-related changes of the Turkish 

culture in the Keloğlan cartoons. In this qualitative research, a total of twenty-five episodes 

were selected through the random sampling method from the first, second and final seasons of 

the 'Keloğlan' cartoon, which was firstly released in 2011, and these episodes were investigated 

in terms of the Turkish culture. It is seen as a result of the study that the traditional culture is 

emphasized in the motifs and elements in the first season (2011- 2012) of the 'Keloğlan' cartoon. 

The first season includes the structure of the traditional 'nuclear family' (n=20), the power of 

communication within this nuclear family (n=15), the livelihood of the families through 

agriculture (n=3) and seven tiles (n=2), ball and rope games (n=2) from children games. In 

addition, the importance of respect (n=5) was emphasized. In the second season (2013-2014), 

on the other hand, it was concluded that individuality was at the forefront (n=5), family and 

intra-family communication was less emphasized (n=2), more highlight was placed on the 

injustice to nature with the development of technology (n=3), and tolerance (n=3) and 

cooperation (n=2) were touched upon. In the final season (2014- 2018), however, more stress 

is laid on indoor games than traditional games (n=10), shopping malls are highlighted (n=3), 

individuality is taken to the forefront (n=15), and intra-family communication is mentioned 

very little (n=5) when compared to technology and technological developments (n=10). 

Considering the results of the research and the importance of cultural elements for building a 

healthy society, it can be stressed that cultural motifs must be included more often in cartoons. 

Keywords: Culture, Cultural Elements, Cartoon 

 

Introduction 

Culture is one of the most important values that hold society together and defined as the 

whole of elements related to the reflection of a society's identity, language, religion, art and 

ways of thinking (Kaba, 2014). Transmission of the culture, which has a very significant place 

 
58 Department of Child Development Faculty of Health Sciences, Anakara University,  
59 Department of Child Development, Faculty of Health Sciences, Çankırı Karatekin University,  
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in the continuity of a society, to the next generations is crucial. Language, belief and values, 

which are of great importance in a culture, help both keeping the society together and ensuring 

the continuity of societies in the future. In this case, this will be enabled with the transmission 

of the culture and cultural elements to children from very early ages on (Karakuş, 2016). While 

fairy tales and stories were at the forefront in the realization of this transmission before, cartoons 

have undertaken this function today (Kamacıoğlu, 2017).  

Cartoons entertain children and educate them while performing this function (Karakuş, 

2015; Oyero and Oyesomi, 2015; Türkmen, 2012; Yağlı, 2013). The intense visuality used in 

the cartoons, which have quite significant effects on the education of children, can help the 

child to understand the desired concepts more easily by drawing the attention of the child (Cesur 

and Paker, 2007; Dağlıoğlu, 2006; Dalgalı, 2014; Hamarat et al., 2015; Schiou et al. 2013; 

Serhatlıoğlu, 2006). In cartoons where some abstract concepts are concretized (Can, 1995), 

cultural elements are introduced and value judgments of cultures can be presented. Thanks to 

the cartoons the children enjoy, the children are able to adopt the cultural motifs and turn them 

into a habit after a certain period of time. However, it is also known that culture, as a living 

phenomenon, and cultural elements may change over time (Aydın and Akyol-Gürler, 2014). 

Although researches have been encountered about the existence of cultural elements in cartoons  

(Akıncı and Güven, 2014; Eşitti, 2016; Kaba, 2014; Kamacıoğlu, 2017; Karakuş, 2016; Klein 

and Shiffman, 2006), no researches have been discovered to determine how the cultural 

elements in cartoons change over time. From this point of view, it was aimed in the research to 

investigate how the elements of the Turkish culture changed in the Keloğlan cartoon over time.  

Method 

The case study method, which is one of the qualitative research methods, was used in 

the research which was conducted to investigate how the cultural elements in the Keloğlan 

cartoon changed over time.  

The Keloğlan cartoon was made in Turkey and broadcast on TRT Çocuk until 2018. It 

is stated that the fairy tales of Keloğlan, which started to be produced in 2009, were turned into 

a cartoon especially in the first season, and they were based on texts related to current 

developments in following episodes (URL, 2019). The first season of the Keloğlan cartoon was 

broadcast as "Once Upon a Time" (2011-2012)", the second season as "Fairy Tales of Keloğlan 

(2013-2014)" and the third season as "Keloğlan Hid in My Room (2014-2018). Five of the 

twenty episodes of the Keloğlan cartoon, which were could be accessed in the first season, ten 

of the twenty-five episodes accessed in the second season and ten of the twenty episodes 

accessed in the third season were selected with the random sampling method. 
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In order to determine the cultural elements in the Keloğlan cartoon, a content analysis 

form was created in the research and the content analysis form was presented for the expert 

opinion and the form was finalized. The categories and sub-categories in the Content Analysis 

Form are given below. 

Content Analysis Form   

Categories Sub-Categories 

Family Structure Nuclear Family 

Extended Family 

Fragmented Family 

Interpersonal Relations Communication 

Individuality 

Game Ball games 

Games played with rope 

Outdoor games 

Indoor games 

Games played with technological tools 

Values Respect 

 Tolerance 

Cooperation 

Love 

Responsibility 

Trust 

Freedom 

Solidarity 

Equality 

Justice 

Friendship 

In line with the content analysis form, five episodes of the cartoons broadcast as the first season 

of the Keloğlan cartoon, ten episodes of the cartoons broadcast as the second season and ten 

episodes of the cartoons broadcast as the last season were examined in categories and sub-

categories in terms of dialogues, environments and items used. 

Findings 

The findings of the research conducted in order to determine how the cultural elements 

in the Keloğlan cartoon changed over time are given below. 
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Figure 1: Cultural Elements in the First Season of the Keloğlan Cartoon (2011-2012) 

As shown in Figure 1, it was discovered that mostly the structure of a nuclear family (n=20) 

was issued and it was respectively followed by the power of communication in the family 

(n=15), respect (n=5), seven tiles (n=2), ball and rope games (n=2) from child games and 

agricultural activities as the family's means of livelihood (n=3) in the episodes of the Keloğlan 

cartoon broadcast as the first season in 2011-2012.  

When the environment and items in the first episode were viewed, a house, jungle, poultry 

house and children playing games in the land were observed. At the same time, the following 

dialogues were encountered.  

Keloğlan's mother: “I had a dream yesterday. I was walking alone in the jungle. I saw a fairy 

and she told me we would have a child."  This expression emphasizes the structure of a nuclear 

family;  

Keloğlan's father: “I don't know if I will be alive. I'd like to play with my son for whom I have 

been waiting for years. If something happens to me, take good care of him." This statement 

emphasizes that playing games could be effective in communicating with a child in a family; 

Keloğlan: ”Oh, woe is me!“ 

Keloğlan's mother: "Who told you to stay under the sun for hours?" 

Keloğlan: “We played the ball“ 

Keloğlan's mother: “No work in the field!“ 

……….. 

20

15

5

4 3

Cultural Elements in Keloğlan Cartoons in 
2011-2012

Nuclear family structure

The power of communication in
family

Respect

Kid games

Family livelihood
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Keloğlan: "How come, mom? I'm taking it now, mom, I'm grown up. Let me work." This 

dialogue emphasizes the importance of agriculture as the family's means of livelihood. 

Keloğlan: "The ant thinks about the winter food. It's trying to bring something home. This game 

will always continue. But the ant will always work. My poor mother will always try to feed her 

undutiful son. Goodbye, friends. There is no laziness anymore ” Here, the emphasis is placed 

on the value of respect.   

 

Figure 2: Cultural Elements in the Second Season of the Keloğlan Cartoon (2013-2014) 

As shown in Figure 2, it was discovered that mostly individuality (n=5) was issued and it was 

respectively followed by the damage on the nature due to the developed technology (n=3), 

tolerance (n=3), family and intra-family communication (n=2) and cooperation (n=2) in the 

episodes of the Keloğlan cartoon broadcast as the second season in 2013-2014.  

Whereas the jungle and the chateau appear as the scene in the episodes of the second season, 

differences are seen in the natural structural of the jungle when compared to the first season and 

houses are in the jungle. The following dialogues were encountered.  

Keloğlan: “What did we do to the sultan?“ 

Canary: “You don't have to do anything. He punishes all those who have done evil before." This 

expression emphasizes individuality;  

Keloğlan: “We found a place to spend the night. It has a very strange appearance" This 

dialogue emphasizes intra-family communication; 

Dogs: ”We can't leave Keloğlan like this“ 

Guards: ”Dogs are standing in front of the child, they are protecting him“ Here, the emphasis 

is places on the value of cooperation.   

5

3
3

2

2

Cultural Elements in Keloğlan Cartoons in 
2013-2014

Individiuality

Losses of technology

Tolerance

Family and family
communication

Solidarity
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Figure 3: Cultural Elements in the Third Season of the Keloğlan Cartoon (2014-2018) 

As shown in Figure 3, mostly individuality (n=15) was issued and it was respectively followed 

by the indoor games (n=10), technology and technological developments (n=10), intra-family 

communication (n=5) and shopping malls (n=3) in the episodes of the Keloğlan cartoon 

broadcast as the third season in 2014-2018.  

In the episodes of the third season, it was determined that Keloğlan and his friends are in the 

city, they play in the city, at home or in the laboratory environment, they have a trip in a 

shopping center with a remote-controlled car from the technological tools, they come across 

technological tools and toys in the toy-shop in the shopping mall, and thus, family-related 

communication and interactions are quite limited. The following dialogue was encountered.  

Children: "Grandpa Bilgecan, we need you so much. Please, don't leave us." Here, the emphasis 

is placed on individuality.  

Discussion 

As a result of the research conducted in order to determine the change in the cultural 

elements in the Keloğlan cartoon over time, differences were found in the rate of inclusion of 

the cultural elements in the Keloğlan cartoon by years. 

In the first episodes of the first season broadcast in 2011-2012, the nuclear family structure was 

issued, the power of communication in the family, the families' own means of livelihood, seven 

tiles, ball and rope games as the child games played very frequently in the past were 

demonstrated and the value of respect was emphasized. When evaluated in general terms, it is 

seen in the first section that the innovations arising from the development of both traditional 

15

10

10

5
3

Cultural Elements in Keloğlan in 2014-2018

Individuality

Indoor games

Technology and technological
developments

Intra family communication

Shopping malls
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cultural elements and technology are mentioned. As a result of the technological developments 

today, children cannot fully perceive past lives, and in a way, they are alienated from their past. 

However, it is also important that children are informed about the significant past values and 

cultural motifs with the transmission of the past experiences, which are very important in the 

continuity of the society, to new generations (Karakuş, 2016). When the effects of cartoons on 

children are considered in this transmission, it is thought that past families' means of livelihood  

(Çakıral, 2016), games played by the children (Başal, 2007), importance of intra-family 

communication (Baloğlu and Bulut, 2015; Gencer, 2012; Okumuş, 2017) are especially 

included in the episode broadcast the first season of the Keloğlan cartoon. Respect was one of 

the elements mostly included in the first season. Respect is seen as one of the important forces 

in the continuity of a society and it is tried to be transmitted to children  (Aierbe- Brandiaran 

and Oregui, 2016; Akgün and Araz, 2010; Çoban- Keneş, 2015; Karakuş, 2016). For this 

reason, inclusion of the value of respect can be interpreted as an expected result when the effect 

of cartoons on children is considered. 

At the end of the research, it was seen that mostly individuality was at the forefront and it was 

respectively followed by family and intra-family communication, damages on the nature due to 

technological developments, tolerance and cooperation, which are among universal values, in 

2013-2014 stated as the second season. As a result of the technological progress experienced in 

the 21st century, individuality came to the forefront in the society, family, intra-family 

communication and relationships lost their effects to a certain extent (Gencer, 2012; Okumuş, 

2017). However, as a result of this type of isolation and individualization in society, social 

disorder may also occur. At the same time, technological developments, in a sense, can make 

human life easier, on the other hand, it can harm nature (Ellul, 2003). When the effect of 

cartoons on children is considered (Aktaş, 2005; Cesur and Paker, 2007; Cihangir and Demir, 

2004; Cornelio- Mari, 2015; Cuervo et al. 2013; Kalaycı, 2015; Mukherje et al. 2014), it is 

thought that the cultural elements in the second season aim to raise awareness in children in a 

way. It is believed that it will be possible to explain tolerance and cooperation, which are 

included in the second season and among universal values, relying on the integrative effect of 

these both values on society  (Çoban- Keneş, 2015; Karakuş, 2016).  

The final result obtained from the research is that a high emphasis was placed on the 

presence of Keloğlan and his friends on indoor areas such as house and laboratory in general, 

the games they played in these areas, individuality, technology and technological 

developments, but intra-family communication was less issued between 2014-2018. As 

believed, in addition to the evaluation of technology as to its importance in human life(Cook, 
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2001; Kabakçı and Odabaşı, 2004; Tor and Erden, 2004), this situation can be explained with 

the fact that natural playing areas have been replaced with shopping malls and houses or indoor 

playing areas, which are considered safer for children, are supported more often today (İçin-

Akçalı, 2015; Wolley and Lowe, 2013; Wolley and Griffin, 2014). 

When the cultural elements from the first season to the last season in Keloğlan cartoon 

were viewed, distinctions appeared between the past and the present. Today, changes in the 

technological field have caused these changes to enter human life in a fast way. While there 

was a more direct relationship with nature before, it seems like nature has become less important 

today (Ellul, 2003). This kind of changes also influenced intra-family relationships and 

individuality has gained prominence (Çakıral, 2016; Gencer, 2012; Okumuş, 2017). Life has 

become easier in the technological world (Cook, 2001; Kabakçı and Odabaşı, 2004; Kaumbulu, 

2011; Özel, 2013; Tor and Erden, 2004), and this caused the technological tools to be used more 

frequently and children to spend more time with them (Öztürk- Yılmaztekin and Olgan, 2013; 

Saracho and Spodek, 2008). All of this is thought to explain the inclusion of today's elements 

rather than the traditional elements in the cartoon, because cartoons are fed from life as well as 

having the feature of influencing children (Öztürk- Samur et al., 2014; Wu et al., 2014; 

Yurtsever and Kılıçgün, 2015).  

Conclusion and Suggestions 

As a result of the research conducted in order to determine the time-dependent change 

in the cultural elements in the Keloğlan cartoon, it was found that the nuclear family structure 

and the power of communication in the family were mentioned, the family's means of livelihood 

was focused, child games and the value of respect, which is among the universal values, were 

included in 2011-2012 broadcast as the first season. It was concluded that family and intra-

family relationships were less depicted and tolerance and cooperation from universal values 

were highlighted although individuality and the damage given to nature due to technological 

developments were issued substantially in 2013-2014 broadcast as the second season. An 

emphasis was placed on indoor games individuality, shopping malls and technology 2014-2018 

broadcast as the last season. On the basis of the results obtained; 

The importance of culture and cultural values for societies should be taken into account, 

Cultural elements should be included in cartoons, which mostly influence the children during 

the cultural transmission, 

Different cartoons related to the Turkish culture should be investigated in terms of 

cultural elements. 
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TÜRKİYE’DE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KETEN LİFİNE BAĞLI  

EL SANATLARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Feryal SÖYLEMEZOĞLU 

(Türkiye) 

 

ÖZET 

Keten gerek ekim alanı gerek üretimi ve gerekse ürünleri yönünden yıllardan beri Türk 

tarımının ve özellikle Türk çiftçisinin yaşamını önemli ölçüde etkilemiş bir bitkidir. Keten 

bitkisinin geleneksel yöntemlerle ekilip hasat edilmesi, lifinin insan gücü ve basit araçlarla iplik 

haline getirilip çeşitli dokumalar yapılabilmesi kolay kolay dışa açılmayan kapalı aile 

ekonomisi devrinde çiftçi ailesinin elbise, çamaşır, çarşaf, örtü, yaygı, çuval vb. 

gereksinimlerinin karşılanmasına ve özellikle tarımdan arta kalan boş zamanın 

değerlendirilmesine olanak vermiştir. Günümüzde bazı sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı 

keten üretimi çok azalmış ve durma noktasına gelmiştir. Ancak ülkemizin bazı yörelerinde el 

sanatları ürünleri ile sürdürülmeye çalışılmaktadır. 

 

IN TURKEY FROM PAST TO PRESENT LINEN FIBER-BOUND CRAFTS 

 

Assist. Prof. Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU 

 

ABSTRACT 

Flax has been an important plant that significantly affected Turkish agriculture, 

especially Turkish farmers with its cultivation areas, production and products. Cultivation and 

harvest of flax plants using traditional methods, turning its fiber into threads using manpower 

and basic tools to produce various weavings have enabled the farmer family to meet their needs 

of clothes, underwear, sheets, covers, ground cloths, sacks etc. and especially to utilize their 

remaining free time from agriculture in times of closed home economy. Today, due to several 

social and economic reasons, linen production has decreased significantly to the point of 

coming to a stop. However, in several regions of Turkey, there are efforts to keep linen alive 

through handicrafts. 

Keywords: Linen, handicrafts 
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INTRODUCTION 

Flax is one of the oldest plants known to man. At first, only the oils from the seed of 

this plant had been utilized, but later, the use of fibers from the stem of the plants started. Flax 

fibers, and in turn, linen, has superior properties compared to other fibers and this increases the 

value of the fibers (Aker and Bostancıoğlu, 1970).  

Flax cultivation had developed in Western Asia and then spread through Europe 

(Anonymous, 1993). It is known that, flax agriculture existed in Asia as far back as 400 BCE 

and linen was used widely in Mesopotamia and Egypt. Linen was used in mummification 

processes in Ancient Egypt (Harmancıoğlu and Yazıcıoğlu, 1979). 

Since the Neolithic period, flax fiber has been used in cloth weaving in Egypt. The first 

known example of this is a piece of cloth belonging to 5000 BCE, discovered in Fayum, Egypt. 

Sowing and preparation of flax is depicted on the murals and in inscriptions found in burial 

chambers.  

Flax is sown in different times depending on their use. Young and green stems of flax 

produce soft fibers to create very thin threads while fibers of yellow and hard stems are used 

for weaving thick fabrics. Additionally, hard fibers obtained from mature flax plants are used 

for thick ropes and floor mats. Ancient Egyptian linen fabric colors vary from white to light 

brown and yellowish-brown. This variation is caused by the changes of flax plant during 

maturing.  

It is thought that during the Egypt’s Ptolemaic Kingdom era, great developments 

occurred in flax agriculture due to commercial situations.  For members of the monarchy, 

“Bisos linen” was put under the monopoly of the king, was only produced in temples and 

exported in very small amounts. Plain linen was the most economical and most widespread 

linen type (Özay, 1996).  

Weavings and pieces of thread discovered in Çatalhöyük in 2013 were determined to be 

made of linen. The fact that a 9000 year old organic product survived this long shows that very 

thin linen weavings were produced in that era. Leader of the dig in Çatalhöyük, Prof. Dr. Ian 

Hodder from Stanford University stated that a piece of cloth was discovered which was wrapped 

around a skeleton of a baby found in the basement of a burnt down Neolithic house. This was 

determined to be a very thinly woven linen cloth which is one of the oldest known cloth objects. 

 

STATUS OF LINEN IN TURKEY 

Sowing and harvest of flax can be accomplished by primitive tools and flax fiber can be 

turned into threads for weaving by manpower and simple tools. Due to these properties, farmer 
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families in the closed family economy period used linen from flax fibers for most of their needs 

such as dresses, clothing, sheets, covers and sacks. Additionally, this activity allowed for the 

efficient use of farmers’ free time (Arlı, 1983). 

In the Ottoman Empire period, there were important developments in flax agriculture 

and linen weaving. Before the First World War, there were important linen fabric trades through 

the Black Sea coast from Şile to Rize (Dölen, 1992). After the First World War, linen weaving 

declined and flax agriculture decreased to only meet family needs.  

It was determined that during the Ottoman period, flax was widely produced especially in 

Sinop, Samsun, Kastamonu, Taşköprü, Vezirköprü, Amasya, Merzifon, Tokat, Ordu, Trabzon, 

İzmir, Ödemiş, Tire, Burdur, Suruç district of Urfa, Malatya and Diyarbakır (Karaca and 

Karaboğa, 2017). Today, flax agriculture exists in Kocaeli, Sinop and Kastamonu provinces 

(Mert and Çopur, 2007). 

 

USE OF LINEN IN HANDICRAFTS 

With its production, cultivation areas and products, flax has been a plant which affected 

the life of Turkish farmers for years. 

Linen hand-weaving, among other handicrafts, has been an ancestral craft for centuries 

in the social and economic structure of Anatolia.  Hand-weaving linen has been both a primary 

and a secondary source of income and it still tries to survive in various regions of Turkey. 

Especially Ayancık district of Sinop, Kandıra district of Kocaeli and Kastamonu, Zonguldak 

and Tokat provinces are centers of linen weaving. Ayancık linen cloth was given a geographical 

indication from Turkish Patent Institue with the Registration Number 263 from Ayancık District 

Governorship and was also registered by Ayancık Public Education Center Evening Art School.  

In Ayancık district, flax is sown traditionally and flax fibers are tried to be obtained and woven 

using traditional methods. In the district, first and second rate fibers obtained are turned into 

threads using spinners. 

Linen threads used in linen weaving are thicker than factory-made cotton fibers as they 

are spun by hand. Weavings that use linen threads for both warp and weft are used as ground 

mats due to their thickness. Weavings that use cotton threads for warp and linen threads for 

weft are used for regular use objects such as loincloths, bags, pillows, vests, covers and various 

home textiles.   
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Figure 1 Ayancık Linen Shirt (Ankara University Faculty of Fine Arts Textile Collection) 

 

 

 

 

 

Figure 2 Kandıra Linen Loincloth and Ayancık Linen Pillow 

 

CONCLUSION 

Linen weavings have a lot of properties and are tried to be kept alive through various 

motifs and patterns. Unfortunately however, linen weavings survive in very few regions of 

Turkey. Supporting projects that aim to sustain, develop and increase production is crucial in 

terms of the development of economically challenged regions as linen weavings have an 

important place in the tourism sector. This is the only way to develop and popularize linen 

production. 
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“BİR KÜLTÜR OLARAK; EHRAM DOKUMASI”  

BÜRGÜDEN – GÜNÜMÜZE ÇAĞDAŞ TASARIMLARDA YANSIMASI 

 

Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK- Uzman Hatice YAŞAROĞLU  

(Türkiye) 

 

Özet 

Kültür mirasları geçmişin tanıklarıdır ve geleceğin şekillenmesin de etkilidir. Giyim ve 

kuşam bir toplumun içinde yaşadığı coğrafi koşulların, kültürel ve ekonomik özelliklerin, sahip 

olduğu değer yargıların, gelenek ve göreneklerin en önemli ve doğal kaynaklarından biridir. 

Her millet dil, kültür ve tarih mirasıyla dünyada yerini alır.  

Bölgesel gelenek ve yaşayışları yansıtan örnekler, gelişen teknoloji ve hayat tarzları 

sonucu kendi biçimlerini de değiştirmiş, her yerde rastlanabilen alışılmış çizgilere bürünmüştür. 

Ancak toplumları ve bireyleri çeşitli yönleriyle tanımada ele alınması gereken en önemli unsur, 

sahip oldukları giyim kültürleridir. Ehram dokuması Bayburt ve çevresinde koyunun yününden 

geleneksel yöntemlerle dokunmakta ve yörede kadınlar dış giyimlerinde bürgü olarak 

giymektedirler. Tarihi çok eskilere dayanan bu dokuma sanatı bölgede varlığını azda olsa 

sürdürmektedir.  Tamamı koyun yününden yapılan ehram,  teknolojinin hızlı gelişimiyle 

birlikte, yöre halkının geliştirdiği yeni yaşam biçimleriyle yavaş yavaş kaybolmaya yüz 

tutmuştur. Yörenin gelenek ve göreneğini yansıtan ehram, gerek işçilik, doku, motif, desen, 

renk, kullanılan malzeme ve gerekse sembolik özellikleriyle geleneksel dokuma sanatının 

korunması, yaşatılması ve sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Geçmişten 

getirdiğimiz tüm kültürel değerlerimizde olduğu gibi yöresel kılık kıyafetlerimizde de değişim 

söz konusu olmakta ve bunun sonucunda yöresel kılık kıyafetlerimiz özgünlüklerini 

kaybetmektedirler. Değişen ve gelişen moda algısı ehramı artık bilinen formlardan 

uzaklaştırmış, daha çok turistik amaçlı ve ev tekstil ürünü olarak kullanıma sunulmuştur.  Bu 

bağlamda tekstil üreticileri yanında moda tasarımcıları, sanatçı ve araştırmacılar da geleneksel 

ve çağdaş uygulamaları bir araya getirerek geleneksel zenginliklerin sürdürülebilirliğini 

sağlamak amacıyla çeşitli araştırma, inceleme ve üretim faaliyetlerinde etkin rol 

üstlenmektedirler. Bu çalışmanın amacı ehrama yeni fonksiyonlar yükleyerek kullanım 

alanlarını genişletmek ve yöresel bir el dokuması olan ehramın teknoloji karşısında 

sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: kültür, tasarım, ehram, tarz, çağdaşlık 
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AS A CULTURE; EHRAM WEAVING THE REFLECTION OF BÜRGÜ FROM 

CONTEMPORARY DESIGN TO OUR PRESENT 

 

SUMMARY 

Cultural heritage are witnesses of the past and the shaping of the future is also effective. 

Clothing and culture is one of the most important and natural resources of the geographical 

conditions, cultural and economic characteristics, values, tradition sand customs of a society. 

Each nation takes its place in the World with its heritage of language, culture and history. 

  The examples reflecting the regional tradition sand life styles have changed their forms 

as a result of the developing technology and lifestyles, and have adopted the usual lines that can 

be found everywhere. However, the most important element that needs to be addressed in 

recognizing societies and individuals in various aspects is their clothing culture. Ehram weaving 

touches the sheep's wool with traditional methods in Bayburt and around and women wear it as 

blanks in their outer wear. This weaving art which dates back to very old times, continues its 

existence in the region. The ehram, which is all made of sheep, has been slowly disappearing 

with new life styles developed by local people with the rapid development of technology. 

Reflecting the tradition and tradition of theregion, ehram is very important in terms of 

preservation, preservation and sustainability of traditional weaving art with its workmanship, 

texture, motif, pattern, color, material used and symbolic features. As in all of our cultural 

values from the past, there is a change in our local costumes, and as a result, our local costumes 

lose their originality. The changing an devolving fashion sense has now been taken away from 

the known form sand it has been used as a touristic and home textile product. In this context, 

along with textile manufacturers, fashion designers, artists and researchers have taken an active 

role in various research, examination and production activities in order to ensure the 

sustainability of traditional riches by bringing traditional and contemporary applications 

together. The aim of this study is to extend the usage are asbyinstalling new functions in ehrama 

and to ensure the sustain ability of ehram which is a local hand weaving. 

KeyWords: culture, design, ehram, style, modernity 
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GİRİŞ 

Her ulus kendi örf, âdet ve inanışlarına, yaşama koşullarına göre giyimlerini 

biçimlendirmiş, bu biçimlendirmelerden, her ulusun kendine özgü geleneksel giyimleri 

doğmuştur. Giyimlerin oluşumunda kültür kadar, iklim ve dinsel inançlar da önemli rollere 

sahiptir. Anadolu’nun iklim ve coğrafi koşulları yönünden çok farklılık gösteren bir yapıda 

olması, geleneksel giyim kuşamın da zengin bir kültür çeşitliliğine sahip olmasında ve yöresel 

özellikler göstermesinde etkili olmuştur.                 

Anadolu’da toprağa bağlı kalmış topluluklarda halen yöresel ve otantik niteliklerde 

özgün giyimler üretilmekte ve kullanılmaktadır(Bayraktar, 1993 s.1). Bu oluşumun bir parçası 

Bayburt, Gümüşhane, Erzincan (Üzümlü, Çayırlı, Otlukbeli, Tercan İlçelerinde), Artvin 

(Yusufeli İlçesinde), Kars gibi Erzurum’a yakın şehirlerde ve Şanlıurfa gibi Güneydoğu 

bölgelerinde yöresel usullerle koyunun yününden elde edilen ipliklerle dokunan kadınların dış 

giyim olarak kullandıkları, tek parça şeklinde örtündükleri, yöresel sokak giyimi olan ehram 

giyilmektedir. 

Bu çalışma; gelenek, görenek ve geleceğe ışık tutması yönüyle yöredeki ehram 

kültürünü ve bu kültür içinde şekillenen giyim anlayışının özelliklerini incelemeyi, günümüze 

taşımayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Ehramın Tarihçesi 

Ehramın ilk kez 1850’li yıllardan sonra bugünkü şekli ile örtünülmeye başlandığı 

belirtilmiştir (Megep, 2012,s. 3). Evliya Çelebi’nin 17. yy. başlarında ki ziyaretinde 

Bayburt’tan bahsederken şehirdeki boyahanelerde boyanan yünlerden kilim ve seccadelerin 

Avrupa’ya kadar gönderildiğinden bahsetmektedir (http://www.bayburt.gov.tr/el-sanatlari, 

2017). 1970’li yıllarda köydeki kadınların %85’i şehirdeki kadınların ise %65’i ehram 

kullanırken bugün bu ortalama % 5’e kadar düşmüştür” (Görgünay, 1973,s. 69).  Anadolu'nun 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bugün de dokunan ve kullanılan ehram, Osmanlılar 

döneminde car, çarşaf ve feracenin yanı sıra kadın giyiminde de görülür. Ehramlar da carlar 

gibi uzun kenarı insan boyunu aşacak şekilde iki kanat halinde dokunur ve daha sonra kenarları 

dikilerek kullanılırdı (Salman, 2014,s. 28). Erzurum, Bayburt yörelerine has kadınların örtünme 

amacıyla elbise üzerine aldıkları ince yün iplikten el tezgâhlarında dokunan bir örtüdür ve 

mahalli bir özellik taşımaktadır.   Ehramı dokuyanlara” çulfa” denir. Çulha; dokumacı, el 

tezgâhında kumaş dokuyan, culeh ise fakirlerin giydikleri çul veya kaba dokuma kumaşa denir. 

Yöre halkı arasında ehram, “ihram” olarak da kullanılır. Ehram şehir merkezlerinde yaşlı 

kadınların, köylerde ise bütün kadınların sokak giyimi idi. Bugün bazı yaşlılar dışında, ehramı 

http://www.bayburt.gov.tr/el-sanatlari
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sokak giyimi olarak kullanan kadın sayısı çok sınırlıdır. Artvin yöresinde ehram/şal ve özellikle 

Yusufeli ilçesinde ehram dokumacılığı yaygın olarak yapılmaktadır (HBÖ,2014, s. 338).  

Ehram Dokuma ve Kullanımı 

Genelde ham renkli koyun yününden elde eğrilen ipliklerle el tezgâhında dokunan 

ehram, beyaz, krem, kahverengi veya siyah renklerde olmaktadır. Kadınları dışarıya çıktığında 

kıyafetinin üzerine bu giysiyi giyer ve yüzünü de örterek gider. Ortalama 185 cm. genişlik ve 

215 cm. uzunluğunda dikdörtgen şeklindedir. Yaşlı kadınlar ehramının üzerine Anadolu’nun 

birçok yerinde kullanılan kalın atkısını örter (Salman ve Atmaca, 2009:15). Kadınlar ehramı 

sokağa çıkarken, üzerlerine: belden içteki elbisenin veya eteğin lastiğine tutturulur, kayması 

engellenir. Başı tamamen örter ve yüzün sadece bir kısmının açıkta kalması sağlanır. Ehramın 

kadının üzerinde dağılmaması için, örtünen kadın bir eli ile ehramı çene altından sıkıca kavrar 

ve dağılmasını engeller (Görgünay, 1973:42). 

 

Şekil1.  Ehram üzerine yapılan işaretler 

Kadınlar kullandığı ehramın başka ehramlarla karışmaması için kendi ehramını birkaç 

motifini farklı renkte dokutur ya da kendisi üzerine bir nakış işler. Ehramın dokuması 

yapılırken, müşterinin isteğine göre seçtiği nakış dokunmaktadır. Ehramın nakışlarının 

dokunmasında dokuyucu 1/1 bezayağı dokumayı sürdürürken önceden renkleri ayarlanarak, 

iplikler her taraktan sonra nakışın şekline göre sayılır.  

Ehram renkleri yanında üzerinde bulunan desenlerle adlandırılır. Ehram da yaklaşık 32 

iç 13 çeşit kenar deseni(motif) mevcuttur. Bu desenler yapıldığı yörenin özelliklerini 

yansıtmakta olup, her biri Türk kültürünün birer yapıtaşıdır. Ehram uzun sürede yapılması ve 

maliyetinin fazla olması nedeni ile fabrikasyon ürünler karşısında üretimi giderek azalmıştır. 

Bu azalmalar çoğunlukla yapılan motiflerin çeşitliliğini azaltmakta ve ehramın zaman içinde 

unutulmasına neden olmaktadır(Kahveci, 1998). Erzurum ve Bayburt’ta yapılan ehramlarda 

nakış farklılığı olmamakla birlikte (kenar gordaları hariç) aynı şekilde isimlendirilmektedir. 

Yaklaşık elli yıl öncesine kadar çeyiz sandıklarında gelin ehramı olarak yer alan, daha sonra 

yaşlıların ehramı olarak gördüğümüz; fakat bugün örneğini çok eski ehramlarda bulabildiğimiz, 

artık dokunmayan, örgüsünde doğal boyalı iplik “akşam güneşi” nakışlı ehramlar da mevcuttur 

(Emir, 2005, s. 104). 

YÖNTEM 
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Araştırmanın evrenini Bayburt, Gümüşhane, Erzincan (Üzümlü, Çayırlı, Otlukbeli, 

Tercan İlçelerinde), Artvin (Yusufeli İlçesinde), Kars gibi Erzurum’a yakın bölgelerde ve 

Şanlıurfa gibi Güneydoğu yöreleri,  araştırmanın örneklemini ise Bayburt yöresi ve çevresi 

oluşturmaktadır. Araştırma için yöreye gidilmiş yörede geleneksel giysinin sadece sandıklarda 

değil aynı zamanda az da olsa yöre kadınların halen kullandıkları gözlemlenmiştir. Yörede 

kullanan kadınlar ile yapılan görüşmeler ve kütüphane çalışmaları ile gerekli bilgi ve 

dokümanlar toplanmıştır. Ulaşılan ehram dokumalarından esinlenerek giyilebilecek çağdaş 

tasarımlara konu olarak seçilmiştir. 15-30 yaş, arası tasarım çalışması, beyaz ehramlar 

oluşturmaktadır. Üzerine pirinç deni nakışı ve kenar zinciri nakışların olduğu 30- 50 yaş arası 

tasarımda boz(sütlü kahve) ve açık kahve ehramı oluşturmaktadır. Üzerine saat gordası ve 

antikalar nakışları vardır. 50- üzeri yaş aralıklarını oluşturan tasarımda mor (koyu kahve) ve 

siyah ehram oluşturmaktadır. Üzerinde reyhan nakışı, pirinçdeni ve kenar zincir nakışları 

vardır. 

BULGULAR 

 Giysi tasarımı alanında koleksiyon hazırlama sürecinin genel olarak belli aşamaları 

bulunmaktadır. Tasarımcılar, koleksiyonlarında dil birliği oluşturacak bir konsept 

belirlenmektedir (Burns&Bryant, 1997). Oluşturdukları konsept doğrultusunda, trend 

araştırması ve eskiz çalışmaları yapılmaktadır. Teknik çizimlerde detaylarıyla belirtilen giysi 

tasarımları sonrası, koleksiyona ve trendlere uygun kumaş ve materyallere karar verilmektedir 

(Burke, 2006). Tasarımcı koleksiyonu hazırlama aşamasında; tasarlama süreci dışında, kumaş, 

kalıp, örnek dikim ve kalite kontrol gibi aşamalarla da ilgilenmektedir (Gürsoy, 2010).  

Tasarımın temel işlemlerinin ilk basamağını oluşturan piyasa araştırmasında; 

kültürümüzün göstergelerinden biri olan geleneksel giysilerimizi kaybolmaya yüz tutmadan 

belgelendirerek gelecek nesillere aktarmak ve çağdaş tasarımlara esin kaynağı oluşturmak 

açılarından Erzurum, Bayburt, Erzincan, Artvin Yusufeli’nde dokunan ehram kumaşı 

seçilmiştir.  

Genç (15-30 yaş arasında) kadınların kullandığı ehram dokuma tekniği, renk ve 

motiflerindeki sembollerin kullanımına yönelik özgün yelek tasarımı: 

Model Tanımlama Formu                                                          Model: 1 

Tasarım:YelekTasarımcı: Hatice YAŞAROĞLU            Tarih: 2018 
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Model Özelliği: Tasarım simetrik  bir modeldir. İlik düğme 

çalışılmamıştır. Ön orta hattında sıfır kapama çalışması 

yapılmıştır.  Ön bedende omuzdan yan dikişe inen (L) şeklinde 

kup çalışılması yapılmıştır. Arka ortası dikişlidir ve penslerle 

bele oturtulmuştur. Yan dikişten itibaren arka ortasına doğru 

devam eden,  arka bel ortasında birleşen 3.5cm genişliğinde 

bant çalışılmıştır. 

Bant Özelliği: Model özelliğine göre kesimi yapılan bant, 

tetiksiz zincir motif şekline paralel kesilmiş ve  şeklin içerisine 

boyut kazandırmak amacıyla tela ve elyaf yerleştirilmiştir.  

3.5c.m genişliğindeki bant arka yaka ortasından başlayarak ön 

kup üzerinden arka bedene doğru ‘V’ şeklinde 

tamamlanmıştır.  Bant yaka çevresine yerleştirilirken hakim 

yaka görüntüsü vermiştir.                                                                          

Dokuma Özelliği: Bezayağı dokuma tekniği kullanılmıştır. 

Motifler el dokuma tezgahında pamuk ipliği ile dokunmuştur.                                                      

   Renk Özelliği:15-30 yaş aralığında beyaz, şekeri boz 

renkleri kullanılmaktadır. Yaş aralıklarına uygun iki farklı 

beyaz ehram kullanılmıştır. Şekeri boz üzeri lacivert nakış, 

beyaz ehram üzeri beyaz motif kullanılmıştır. 15-30 yaş 

aralığında açık renkler kullanıldığı için beyaz ve şekeri boz 

rengi seçilmiştir. Motifler de yine yaş aralığına uygun 

seçilmiştir.          

Malzeme Özelliği: Ehram kumaşı, astar kumaşı, tela, 

elyaf,lacivert ve beyaz koton (8numara) iplik ve makine dikiş 

ipliği. 

Dikiş Özelliği: Yelek dikiminde düz makine dikişi 

kullanılmıştır. Bant elde gizli dikiş tekniği ile dikilmiştir.                                                

Süsleme Özelliği: Beyaz ehram dokusu üzerine, beyaz  

“pirinçdeni motifi” ve “tetiksiz zincir motifi” ile dokunmuş 

ehram kumaş kullanılmıştır. Tetiksiz zincir motifi üzerine 

pamuk iplikle yorganlama(oyulgama) süsleme tekniği 

kullanılmıştır. Pirinç deni motifi kibrit kutusu mesafesinde 

Kalıp Listesi: Ön beden ,Arka 

beden, Ön kup parça, Ön kol 

pervazı, Arka kol pervazı, 

Yaka pervazı, Bant 

Astar Çalışma Özelliği: 

Yeleğin iç yüzeyine astar 

çalışması tekniğine uygun 

olarak çalışılmıştır.      
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aralıklarla dökülür. Hem gündelik hem de gerilik ehramlarda 

kullanılır. Pirinç deni, adından da anlaşıldığı gibi pirinç tanesi 

gibi yüzey üzerine serpiştirilmiştir. Tekli pirinç deni 

kullanılmıştır.  Birlik ve dayanışmayı simgeler.                                                                      

Teknik Çizim: 

 

Şekil 2. Model 1 form tanımlama 1 

30-50 yaş arasında) kadınların kullandığı ehram dokuma tekniği, renk ve motiflerindeki 

sembollerin kullanımına yönelik özgün ceket tasarımı  

Model Tanımlama Formu                                                                Model: 2 

 Tasarım:     CeketTasarımcı: Hatice YAŞAROĞLU      Tarih: 2018 
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Model Özelliği: Özgün cekettasarımı  simetrik bir modeldir. 

İlik-Düğme çalışması yapılmıştır. Ön beden iki parça olarak  

çalışılmıştır. Arka ortası dikişlidir ve pens çalışılmıştır. 

Model giysinin boyu kalça hizasındadır. Etek boyu önden 

arkaya doğru form alarak (V şeklinde) uzatılmıştır. U yaka 

çevresine çift zincir motifi, bel ön ortasından etek ucu 

hizasına kadar ve arka etek ucu çevresi çift zincir motifi 

üçgen  şeklinde çevrelenmiştir.Kenar motifi olduğundan 

dolayı tasarımda da orijinal görünümünden esinlenerek 

kenar kısımlarda çalışılmıştır.  Uzun takma kol üzerine kol 

bantı çalışılmıştır.                                          

Süsleme Özelliği: Boz (gri) ehram dokuma üzerine “Bayburt 

gordası motifi” ve sütlü kahve ehram üzeri “antikalar motifi” 

kullanılmıştır. Ön kapamada çaprast tekniği ile, ehram 

kumaşının kenar ipliğinden saç örgüsü şeklinde örülerek, ön 

ortasını birbirine tutturulacak şekilde beş sağön bedene, beş 

sol ön bedene çaprast kapama tekniği ile 

tamamlanmıştır.Çaprast kapama tekniği Osmanlıda 

kaftanlarda kullanılan dir tekniktir. Uzun takma kol bantı 

üzerine bayburt gordası   motifi kullanılmıştır. Bayburt 

gordası motifi hem kenar hemde ehramın ortasında 

kullanılan bir motiftir.  

Malzeme Özelliği: Ehram kumaşı, astar kumaşı, tela, düğme 

kullanılmıştır. “ 

Renk Özelliği:30- 50 yaş aralığında boz(gri), sütlü kahve 

renkleri kullanılmaktadır. Renkler seçilirken yörede 

kullanılan yaş aralığına uygun renler seçilmiştir. Ceket 

tasarımında Üst beden ve kol bant’ın da boz renk ve alt 

beden, kol ve arka beden de sütlü kahve renkleri 

kullanılmıştır.                                                                             

Dokuma Özelliği: Bezayağı dokuma tekniği kullanılmıştır. 

Motifler dokuma tezgahta iken pamuk ipliği (Antikalar ve 

Bayburt gordası motifi)  ile dokunmuştur.   

Kalıp Listesi: Ön üst beden, Ön 

alt beden, Arka Beden,  Yaka 

Pervazı, Kol, Kol manşeti                                               
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Dikiş Özelliği: Ceket dikiminde düz makine dikişi 

kullanılmıştır.                                                                            Astar 

Çalışma Özelliği: Ön beden, kol ve arka beden astar dikim 

tekniği ile çalışılmıştır. 

Teknik çizim: 

 

Şekil3, Model 2, Form Tanımlama 1 

50 ve üzeri kadınların kullandığı ehram dokuma tekniği, renk ve motiflerindeki sembollerin 

kullanımına yönelik özgün yelek tasarımı: 

Model Tanımlama Formu                                                      Model No:3  

Tasarım:Yelek      Tasarımcı: Hatice YAŞAROĞLU               Tarih: 2018 
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Model Özelliği: Özgün yelek tasarımı  asimetrik bir  

modeldir. ‘V’ yaka uygulamalı, kruvaze  kapama yelek 

modeli çalışılmıştır. Ön sağ beden üzerine V yaka 

kapamadan aşağıya yerleştirilen bant şeklinde koyu kahve 

ve siyah kenar bantlı 6cm ve 5cm lik kapama parçaları 

yerleştirilmiştir. Ön sol beden koyu kahve(yöre adı: mor) 

bedenin devamı olarak kapaması yapılmıştır.  Arka beden, 

pens çalışılarak bedene oturtulmuştur.  Model boyu kalça 

hizasındadır. 

Süsleme Özelliği:“Paşa merdiveni motifi ve tetiksiz 

zincir” kruvaze kapamanın üzerine ön bant olarak dikilmiş 

ve iki motifin arasına “ reyhan dalı motifinin ve pirinçdeni 

motifinin” içerisine elyaf yerleştirilip kabartma yapılarak 

motif belirgin hale getirilmiştir. Kendi kumaşından düğme 

bastırılmış  ve ilik çalışmaları siyah ehram ipliğinden saç 

örgüsü şeklinde örülerek dikilmiştir. Göğüs hizasında iki  

ve bele bir adet ilik-düğme dikilmiştir. Ehram 

dokumasının orijinal şeklinden esinlenerek kuruvaze 

çalışması yapılmıştır. Kumaşın kenar saçakları  doğal 

haliyle serbest bırakılmıştır.                    

Malzeme Özelliği: Ehram kumaşı, astar kumaşı, tela, 

elyaf kullanıldı 

 Dokuma Özelliği: Bezayağı dokuma tekniği 

kullanılmıştır. Motifler dokuma tezgahta iken pamuk 

ipliği ile mor ehram üzeri lacivert  pirinçdeni motifi ve 

tetiksiz zincir motifi olan ve siyah ehram üzerine ise 

lacivert reyhan dalı motifi ve paşa merdiveni  motifi 

dokunmuştur.                                              

Renk Özelliği:50- üzeri yaş kadınlarda kullanılan ehram 

siyah ve koyu kahve (yöre adı: mor) renkleri 

kullanılmıştır.  Ehram renkleri ve motif renkleri seçilirken 

yörede kullanılan yaş aralığına uygun seçilmiştir  Dikiş 

Kalıp Listesi: Ön beden, Arka 

beden, Ön yan parçalar, Ön kol 

pervazı, Arka kol pervazı, Yaka 

pervazı 

Astar Çalışma Özelliği: Yeleğin 

iç yüzeyine astar çalışması 

tekniğine uygun olarak 

çalışılmıştır.    
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Özelliği: Yelek dikiminde düz makine dikişi 

kullanılmıştır. 

Teknik çizim:     

. 

Şekil 4, Model 3 Biçim tanımlama formu 1 

 

SONUÇ 

Ehram dokumasının günümüzde teknolojik, ekonomik ve sosyal koşulların değişimine 

bağlı olarak gelişirken üretim biçimi değişmese de, kullanılan malzeme ve işlevi değişmektedir. 

Ancak, bu durum zamanla ürünlerin yozlaşmasına ve özelliklerini kaybetmesine de yol 

açmaktadır. Yörede üretilen bu ürünler ve üreticileri günümüzde nasıl yer alacaklarını ve 

endüstriyel üretimin nasıl bir parçası olacaklarının sıkıntısını yaşarlarken, yeni ve öncü fikirlere 

gereksinim duyulmaktadırlar. Diğer taraftan teknolojik gelişmeler sonucu birçok yeni tekstil 

ürününün seri üretimlerinin piyasada yaygınlaşması sonucu ehramın kullanım alanı gittikçe 

azalmıştır. Aynı zamanda hayvancılığın azalarak yün temininin zorlaşması, ehram kumaşı 

dokuyanların bu işi bırakmalarına neden olmuştur.  

Bu çalışmayla, ehram dokumalarının sonraki kuşaklara aktarılarak üretiminin sürdürülmesi, 

kullanım alanlarının çeşitlendirilerek bölge ekonomisine katkı sağlanması ve kültürel 

zenginliğimizin tanıtılarak bilinirliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Diğer taraftan, günümüzde 

dünya moda sektörüne yön veren güçlere alternatif olarak zengin tekstil çeşitliliğimizle bu 

alandaki tasarımcıların katkılarıyla kendi modamızı yaratmak, gelenek ile moderni buluşturarak 

kültürel değerlerimizi bu bağlamda yeniden canlandırmak da ayrıca önem kazanmaktadır. 

Sürdürülebilirlik kazandırmak amacıyla ehram dokuması ile elde edilen ehram kumaşlar yaş 

aralıklarına uygun ayrılmıştır. 15-30 yaş aralığında beyaz, şekeri boz, 30- 50 yaş aralığında 

boz(gri), sütlü kahve ve 50- üzeri mor ve siyah renkleri kullanılmıştır. Her renk ve motife uygun 
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özelliklerde tasarımlar yapılmıştır. Bu tasarımlardan yola çıkarak günümüzde giyilebilecek üç 

adet özgün çağdaş tasarım çalışması yapılmıştır. 
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ULUSLARARASI VE ALINTI TERİMLERİN ÖZELLİĞİ 

 

Doç.Dr.Sabina ALMAMMADOVA* 

(Azerbaycan) 

 

SPECIFICITY OF THE INTERNATIONAL AND THE BORROWED TERMS 

 

THE RESUME 

In article reveals, that if it is impossible to create the corresponding term for expression 

of certain concept on the basis of internal potential of the Azerbaijan language with specific 

ways of word-formation inherent in these language the term from other language is borrowed 

and used in a ready kind.  

Along with it it is shown, that the terms borrowed from other languages, make the most 

part of our terminology.Formation of terms in our language, use in various areas of a science 

of international terms on the one hand, characterize functionality of terminology of our 

language, on the other hand facilitate its integration into a family of international 

languages.Researches show, that international terms make an indissoluble component of 

terminology of many languages, including the Azerbaijan language. 

Key words: the term, language, linguistics, lexicon, semantics 

 

СПЕЦИФИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ И ЗАИМСТВОВАННЫХ ТЕРМИНОВ 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье раскрывается, что если невозможно создать соответствующий термин 

для выражения определенного понятия на основе внутреннего потенциала 

азербайджанского языка с присущими этому языку специфическими способами 

словообразования, то заимствуется и используется в готовом виде термин из другого 

языка.  

Наряду с этим показано, что термины, заимствованные из других языков, 

составляют большую часть нашей терминологии.Формирование терминов в нашем 

языке, использование в различных областях науки интернациональных терминов с одной 

стороны, характеризуют функциональность терминологии нашего языка, с другой 

стороны облегчают его интеграцию в семью международных языков. 

Исследования показывают, что интернациональные термины составляют 

неразрывную составную часть терминологии многих языков, в том числе 

азербайджанского языка. 

Ключевые слова: термин, язык, языковедение, лексика, семантика 
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Yazıda Azerbaycan Türkçesi`nin kendi olanakları, bu dilin gerçekten kendine özgü söz 

yaratıcılığı yöntemleriyle belli anlayışın ifadesi için uygun terim oluşturmak mümkün 

olmadıkta, başka dilden işbu anlayışı ifade eden terimin hazır şekilde alınarak işlenmesi, 

nitekim  terminolojinin büyük bir kısmını yabancı dillerden alınan böyle terimlerin oluşturması 

konusuna değinilmiştir. Terimlerin dilimizde oluşumu, ayrı-ayrı bilim dallarında  nesne ve 

anlayışların uluslararası nitelik dil birimleriyle ifadesi, bir yandan dilimizin terminolojisinin 

işlevselliğini şartlandırıyorsa, öte yandan onun milletlerarası dil ailesine entegrasyonunu 

kolaylaştırıyor. Araştırmalar, uluslararası terimlerin bir takım dillerin, nitekim Azerbaycan 

Türkçesi terminolojisinin ayrılmaz parçası olduğunu göstermiştir. 

 

Giriş 

Bilimsel teknik, toplumsal iktisadi ve kültürel hayatta gelişen yenilenmeler dilde kendi 

etkisi daha belirgin şekilde yansıtır. Bu etki tüm  bilimsel kavramları  anlatmak olanağına sahip 

olan, her zaman yenilenen ve zenginleşen terminolojide daha belirgin rastlanır. 

        Başka dillerde olduğu gibi, Azerbaycan dilinde de Terminolojinin oluşturulması ve 

zenginleşmesi için en iyi yöntem dilin iç olanakları esasında  terimlerin, terim kelime 

birleşmelerinin oluşturulmasıdır. Şöyle ki, bilim ve teknolojinin çeşitli alanlarında oluşan yeni 

kavramların anlatılması için terimler oluşturularken,  her şeyden önce ana dilinin sözlük 

içeriğine dikkat etmek, onun iç olanaklarından verimli kullanmak gerekir. Bu açıdan uzun tarihi 

gelişim yolu geçen Azerbaycan dilinin terminoloji sisteminin zenginleşmesinde dilin iç 

olanakları leksik, biçimbilimi, sözdizimbilimi yoluyla oluşan terimlerin her zaman  öncelik 

sağladığını belirtmeliyiz. 

   Bilimsel teknik gelişim, toplumsal siyasal hayatın gelişimi terminoloji sistemlerin 

aralıksız olarak değişmesi ve gelişmesini etkiler. Bu değişiklikleri izlemek ve terminolojinin 

gelişimini doğru  yönlendirmek gerekir. 

 

      Tahlil 

Terminolojide uluslararası terimlerle alıntı terimler arasındakı sınırı belirlemek,   bunları 

birbirinden ayırmak  en güncel sorunlardan birisidir. Her iki ad altında terim dile yabancı 

dillerden aktarılır, belki  buna göre  araştırmacılar bunları özdeşleştiriyor, ayırmıyorlar. Fakat 

bunların bilimsel şekilde tanımına dikkat ettikte ayırıcı  belirtiler gözüküyör ve bunları analiz 

etmek bilimsel açıdan gereklidir. 

M.Ş.Gasımov Azerbaycan Türkçesi`nde Rusça`dan alıntılardan konuşarken  

enternasyonalizmleri – uluslararası terimleri (-A.S.)`de bu alıntılar sırasına alıyor [1,146]. 
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S.N.Halilova ise uluslararası terimlerle alıntı terimleri birbirindәn ayırarak yazıyor: "Alıntı 

kelimeler derken kaynak  yapılan dilden başka /genel olarak/ başka sistemli bir dilde de 

kullanılan birimler öngörülür. Terim ve ya kelimelerin yayılma  döneminin  ilk aşamasında en 

az bir dile aktarıldıkta alıntı  sayılır” [2, 141]. Y.A.Belçikov uluslararası terimlerin alıntı 

kelimeler içinde öyrenilmesine karşı çıkmıştır. Buna rağmen, o uluslararası cümlelerin önemli 

kısmının başka dillere ait olduğunu belirterek, onların alıntı kelime gibi araştırılmasına  dikkat 

ediyor [ 3,137]. 

Göründüğü gibi, bu terimler hakkında çeşitli düşünceler var. Bu konunu aydınlatmak 

için anlayışların kendisini  belirlemek gereklidir. 

O.S.Ahmanova`nın sözlüğünde alıntı terimin 2 tanımı  verilmiştir; “1. Yeni anlayışları 

ifade etmek, önceden var olan anlayışları diferansiyelleştirmek, eskiden belli olmayan öğeleri 

yansıtmak için diger dillerin sözlük  fonundan yararlanmak;  2. Belli dilden alıntı sonucunda 

dile geçmiş olan kelimeler, yapım ekleri ve konstruksiyonlar” [4, 141].  “Alıntı” kavramı iki 

şekilde aydınlatıldığı, alıntının bir süreç olduğu, bu süreç sonucunda kelime ve ya terim bir 

dilden başka dile aktarıldığı aşkar oluyor. Demek, “alıntı” terimi  iki anlamdadır. Birinci 

anlamda bu terim başka dile aktarılarak, aktarılan dili zenginlәştiren lengüstik birim anlamı 

bildirir. Geniş anlamda “alıntı” dediyimiz zaman bir dilden başqa dile aktarılan tüm lengüstik 

birimler, her türlü dil öğeleri anlaşılıyor, “alıntı kelime” dedikde ise sadece kelime hazineleri 

birimlerinin benimsenmesi öngörülür. Başka bir deyişle, "alıntı" terimini daha geniş anlayışı 

ifade eder. "Alıntı kelime" anlayışının kendisi de alıntı teriminin ifade etdiyi anlamın  içeriğine 

aittir. [5, 226]. 

A.P.Krısin yazıyor: "Alıntını çeşitli öğelerin bir dilden başka dile geçmesi süreci 

adlandırmak amaçsaldır. "Çeşitli öğeler" adı altında dil katmanlarının fonoloji, morfoloji, 

sentaks, kelime hazinesi ve anlambiliminin ayrı ayrı birimleri öngörülür [6, 168]. 

Görüldüğü gibi, yazar "alıntı " terimini daha geniş anlamda  götürmüştür ve  aslında 

"alıntı kelime"  sadece "alıntı içinde öğrenilyor, daha doğrusu, sadece leksik kattaki "alıntı" 

sonucu "alıntı" değildir.  

  Bu terimleri karşılaştırarak, onların kesişen ve ayrılan yönlerini daha doğru şekilde 

belirlemek gerekir. "Şübhәsiz, "alıntı" terimi anlamca "alıntı kelime" teriminden çok geniştir. 

"Alıntı kelime" terimi ise "yabancı kelime" terimi ile aynı anlamda kullanılamaz. Fakat “alıntı 

kelime” terimi daha geniş anlamda, “yabancı kelime” anlamında da kullanılır. H.Hasanov 

“Alıntı kelimeler”`e değinirken onların dört türünü göstermiştir: 1) ortak alıntılar; 2) 

uluslararası alıntılar; 3) ekzotizmler; 4) varvarizmler [7.23] T.Efendiyeva ise “alıntı kelime” ve 

“yabancı kelime” terimlerini ayırıyor: “Alıntı” dedikte, bu kavram altında artık dilimizin 
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doğasına tam uygunlaşmış, ulusallaşmış leksik birimler öngörülür. “Yabancı” terimi ise 

“alıntı”`ya oranla daha geniş anlamı kapsar:  onun aracılığıyla  hem benzeşim yapılmış, hem de 

halen  bu süreçten geçmemiş, fakat sözlü konuşmada  ve bedii dilde üslubi gereklilikle ilgili 

olarak kullanılan yabancı dil unsurlarını birleştirmek mümkündür” [8.202] Bu farkları öngören 

yazar “alıntı kelimeleri” yabancı kelimeleri içerisinde araştırır ve başka dillere ait kelimelerin 

alındığı dilde benimsenme derecesini, kamu özelliğini önemli unsur olarak  götürerek, başka 

dillere ait kelimelere “yabancı kelime” ismini vererek, onları iki grupta birleştiriyor: 

Azerbaycan Türkçesi`nin sözlüğüne  gelmiş ve kamu özelliği taşıyan yabancı kelimeler;  

Kamu özelliği taşımayan ve kullanımı  üslubi amaçla bedii dilde mümkün olan yabancı 

kelimeler. 

Şöyle ki, “alıntı kelime” dar ve somut kavram ifade ediyor. Şöyle ki, bu anlam altında edebi 

dilimizde değişmez, edebi dilin sözlü içeriğine gelmiş kelimeler anlaşılır. Bu kelimeler artık 

herkes tarafından anlaşılarak kabul edilmiş ve kamu özelliğini taşımaktadır. Bu esasda da 

“alıntı kelime” ve “alıntı terimler” de birbirindәn belli derecede ayrılıyorlar. Şöyle ki, "alıntı  

terim" hiç de herkes tarafından anlaşılmıyor, fakat  uzmanlar tarafından anlaşılıyor. 

Başka dillere ait  leksik birimler konusuna değinirken yazılarda uluslararası birimlere 

ilişkide de farklı düşünceler kendini göstermektedir. Dilbilimi`nde geniş yayılmış düşünceye 

göre uluslararası terimler alıntıların bir alanını sağlıyor. Fakat dilimizde kullanan uluslararası 

terimlerle alıntı terimleri karşılaştırsak, onların ortak ve farklı  yönleri belirlenir ve ilginç 

sonuçlara varılıyor. Şöyle ki, bu terimler arasında belli yakınlık, bazı durumlarda ise hatta 

aynılık vardır. Bu yön  uluslararası terimlerin daha çok alıntı olmasından ileri gelmektedir. 

Fakat  bu durum hiç de bu terimlerin, yani alıntı ve uluslararası terimlerin özdeşleşmesi için 

dayanak değildir. Herşeyden önce, bu nedenle ki, uluslararası terimlerin belli kısmı alıntı değil, 

dilin kendine özgü oluyor. Örneğin, uluslararası anlam kazanmış terimlerin çoğusu  Latince, 

Yunanca, İngilizce`nin  kendi kelimelerdir, sonralar o dillerden alınarak bir kaç dilde 

kullanılmış, uluslararası nitelik taşımaktadır. Fakat buna rağmen, uluslararası terimlerin başka 

dillere ait olduğunu öngörsek, onların da "alıntı"lar içinde araştırılması gereklidir. Bununla 

birlikte, yukarıda belirtildiyi gibi, uluslararası terim uluslararası  önem taşıyan  anlayışları ifade 

eder, dünyanın bir kaç dilinde /akraba olmayan dillerde de kullanılır. Demek, belli bir terim 

alıntı  terim olabilir, fakat uluslararası terim olamaz. Çünkü "uluslararası" anlayışı daha geniş 

anlam ifade eder. Uluslararası terminoloji kavramı bilimsel  kavramların isimlerini kapsar, 

onların çoğusu eski klasik dillerin Yunanca ve Latince`nin leksik birimleri temelinde veya bu 

dillere özgü  unsurların bileşmesi esasında yapılmış birimlerden oluşuyor, aynı zamanda bir kaç 

dilde kullanılıyor. Alıntı terim en az bir dile aktarıldıkta alıntı sayılır, çeşitli sistemli dillere 
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aktarıldıkta ise bu alıntı dil birimi uluslararası terim düzeyine kalkar. Kaynak dil ile aralık dili 

karıştırmak veya özdeşleştirmek doğru değildir. Kelime veya terim bir sisteme ait diller 

grubunda oluşturulur ve zamanla bir takım dillerden aktarılarak yayılmağa başlar. Örneğin. 

kinetik, logarifm, astroid, aksioma, program, paralelogram terimleri yunan; vektör, varyant, 

diagonal, diferansiyel, difüzyon, integral, kosinüs, perpendiküler terimleri Latince kökenlidir. 

Sonra ise dünyanın bir takım dillerinde kullanılmış anlayışları belirtmek için Yunance ve 

Latince`den başka dillere aktarılmıştır. Terim uluslararası düzeye ulaşması için en az üç aşama 

geçiyor. İşbu  üç aşama şöyledir: kaynak dil ~ > aralık dil —> reseptör dil. 

Aralık dil dediyimizde, içeriğinde fazla dillerde konuşan halklar olan devlette ana dil, 

resmi dil /örneğin, eski eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği`nde Rusça öngörülür. 

Aralık dil kendisi kaynak dilin birimlerini benimser, bu zaman reseptör dil önemini  yerine 

getiriyor, işbu terim üçüncü bir dile aktarıldıktan sonra aralık dil sayılır ve üçüncü dil reseptör 

dil sayılır. Azerbaycan Türkçesi`ne uluslararası terimler daha fazla dolayısıyla /aralık dil 

aracılığıyla/ - Avrupa`nın aralık dilleri /İngilizce, Rusça ve b./ aracılığıyla  gelmiştir. 

Alıntı birim ise sonradan başka diller tarafından benimsenmezse, alıntı  olarak, yani, 

kaynak dil reseptör dil formulasında kalır. 

Şöyle ki, uluslararası terimler üç aşama tam olarak tamamlandıkta Md – > Ad – > Rd oluşur. 

Örneğin, "teorem" terimi yunan kökenlidir, yani kaynak dil Yunanca`dır, sonra Rusça  

tarafından benimsenmiş, Rusca aracılığıyla  ise bir takım dillere, nitekim Azerbaycan 

Türkçesi`ne aktarılmıştır. Demek, burada aralık dil Rusça, reseptör dil ise Azerbaycan 

Türkçesi`dir ve böylece, "teorem" terimi uluslararası terimdir. 

Uluslararası  terimler kavramının doğru açıklanmadığıyla ilgili ilk kez Akad. 

V.V.Vinogradov yazmıştır: "Uluslararası cümle" terimi tartışmalıdır. Çoğu zaman bu anlayış 

"Avrupaizm" anlayışı ile karıştırılır, özdeşleştirilir. "Avrupasentrizm" adlanan birimlere avantaj 

kazandırma eğilimi hiç de doğru  eğilim  değildir. Konu şundadır ki, yunan vә latin dilleri 

kaynaklarına dayanan Avrupa bölgeseline karşı diger bölgeseller, Arap veya Çin kaynaklarına 

dayanan bölgeseller da konulabilir" [9, 8]. 

Y.A.Belçikov`a göre, uluslararası terminoloji konusuna değindikte, Avrupa dilleri için genel 

söz grubu öngörülür ve çeşitli yazarlar onlara Avrupaizmler ismini vermişler. [3,5]. 

Göründüyü gibi, "Avrupaizm" kavramı uluslararası kavramı ifade edemiyor, edemez de. Çünkü 

uluslararası terimlerin bir çok bölgeselleri mevcuttur ve bu bölgesellerin en geniş 

sınıflandırılması V.V.Akulenko tarafından verilmiştir: 

1) Avrupa-Amerika bölgeseli;  

2) Eski  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halkları dilleri bölgeseli;  
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3) Yakın ve Orta Doğu halkları dilleri bölgeseli;  

4) Hindistan ve Hind okyanusu ilçesi dilleri bölgeseli;  

5) Uzak Doğu  bölgeseli [10, 61]. 

Böylece, dünya dillerinde kullanan uluslararası terimlerden  bahsederken,  bu "veya 

başka dilde böyle birimlerin olması veya azlığı hakkında tartışma yaparken  konunu her taraflı 

tahlil etmek, bölgesel üyeliğine dikkat etmek gerekir. Bu konsepsiyon "Avrupaizm" teorisini 

inkar ediyor ve tüm dünya dillerinin uluslararsı terimler sisteminin biçimlenmesinde potansiyel 

eşitliliğini ve gerçek durumda tüm dillerde böyle katın varlığını şartlandırır. Uluslararası 

terimler özgün yapıya ve semantik özelliklere sahiptir. Burada terim yaratıcılığında kendini 

gösteren bir takım özelliklere rastlamak mümkündür. Onları birleştiren ortak yön tüm bu 

terimlerin temelinde belli bilimsel-teknik olayların dayanmasıdır. Herhangi beklenmeyen  

buluş ile ilgili yazarın adı /soyadı/ ünlenir, genelleşir, dilden dile geçiyor, uluslararasılaşıyor. 

Bu adlar dünyanın tüm dillerine aktarılmakla beraber kendi genelleşmiş varyantları ile paralel 

olarak bir terim gibi bilimsel ilişkide kullanılan önemli birimlere dönüşüyorlar. Böylece, ilgili 

kanunu, olayı ilk olarak bulanların isimlerine göre yaranan terimlerin iç konusu da kolayca 

anlaşılıyor, dış görünüşü da anlaşılıyor. Örneğin, om, farad, röntgen, amper, coul, selsi vb. gibi 

uluslararası terimler Om, Faradey, Röntgen, Amper, Coul, Selsi antrponimlerinin yeni anlam-

bilimsel kavramları ifade etmesi, nomenlerin leksik-semantik açıdan  genelleşmesi sonucunda 

oluşmuştur. İşbu yöntem ile sadece ölçü birimleri gibi kullanılan terimler değil, başka özelliğe 

sahip terimler de oluşturulur. Örneğin, çağdaş Matematik terimi algoritma /El-Harezm`in 

Latince isminden/ VIII-IX yüzyıllar Orta Asya matematikçisi Ebu Abdullah Muhammed 

bin Musa el-Harezmi`nin  özel isminden genelleştirilmiştir. 

Uluslararası  terimler alıntı yollarına göre de alıntı terimlerden farklıdır. Şöyle ki, bu 

terimleri aşağıdaki gruplara ayıra biliriz: 

a) Başqa dillerden alınan  terimler;  

b) Dilin kendinin içinde oluşan ve sonradan uluslararası özelliğe sahip olan terimler; 

Demek, alıntı terimlerin bir kısmını uluslararası terimler oluştursa da, herhangi bir 

uluslararası terim alıntı olmaya da bilir. Göründüyü gibi, alıntı ve uluslararası terimler birbiriyle 

zincir şeklinde ilişkilidir. Bununla böyle bunları birbirinden ayırmak gerek. Şöyle ki, ana diline 

özgü kelime de uluslararası terim olabilir. Dünyadakı tüm çağdaş dillerde her halkın kendi 

özellikte tarihi gelişimi ile ilgili olan uluslararası terimler vardır ve onların toplamı uluslararası 

terminoloji sistemi sağlıyor. Yüksek gelişim düzeyine ulaşmış her bir dil sistemi içinde böyle 

terimler grubu vardır. Gelişmiş bir dilin belli kelime grupları diger sisteme ait dillerde 

kullanarken uluslararası özelliğe sahip olabilir, fakat her tür alıntı  terim uluslararası terim 
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olamaz. Onu da belirtelim ki, uluslararası kelimelerin dilimizde benimsenmesi alıntı 

benimsenmesi sürecine uyğun şekilde gerçekleşir. Yani uluslararası cümleler de dilimizin 

fonetik, grammer kanunlarına uygunlaştırılarak, bu kanunlarına tabi tutularak kabul ediliyor. 

Alıntılardan farklı olarak uluslararası kelimelerin benimsenmesinde aralık dilin etkileri de 

öngörülür. Çünkü herbir uluslararası terimi aralık dil kendi fonetik, dilbilgisi kanunlarına 

uygunlaştırır, sonra dilde reseptör dile aktarır, bu nedenle de, uluslararası cümleler aktarıldığı 

dilin kanunlarına uygunlaştırılarak sözlük içeriğine geçer. 

 Sonuç 

Böylece, dilde her yeni kavramın iç olanakları hesabına yeni terimle  ifadesi  

olanaksızdır. Bu nedenle de terminoloji  katın önemli bir kısmını  aktarma terimler sağlar. Fakat 

dilimizin iç olanaklarından yararlanmakla yeni terimlerin oluşturulması geleneği her zaman 

terim sanatında önemli yönlerden birisi olmuştur.  Çünkü, herbir dilin sözlük içerğinin önemli 

kısmını sağlayan terminoloji  kat alınma kelimeler  değil, milli terimlerin oluşturuması hesabına 

zenginleşir. 
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TÜRK EL ÖRGÜSÜ PATİKLERDEKİ KOMPOSİZYONLARIN FARKLI YÜZEYLERE 

UYGULANMASI 

                                                                                             Zeynep GÜRMAN* 

 

Temel giyim ihtiyaç maddelerinden biri olan çorap, yalnızca bir örtünme malzemesi olmayıp insan 

sağlığı açısından da son derece önemli bir giysidir. Çorap, insanın hayatı boyunca çok sayıda tükettiği ve 

kullandığı giyim eşyaları arasında ömrü en kısa olanıdır. Günümüze göre değişik doku ve şekillerde de olsa 

çorap tarihi çok eskilere dayanmaktadır. MÖ 8. yüzyılda yaşamış eski Yunan şair Heseidos, hayvan 

kılından örülen bir ayakkabı astarından (Piloi) bahseder. Ayrıca Anadolu’da MÖ 5. yüzyılda Altay Pazırık 

Kurganı’nda bulunan keçe çoraplar, Türklerde çorap geleneğinin çok eskilere dayalı olduğunu kanıtlar ve 

Mezopotamya’da, MÖ 20. yüzyılda örme çoraplar bulunduğu rivayet edilmektedir. Örgü ile çeşitli ürünler 

meydana getirilmesine rağmen gerek ipin dayanıksızlığından gerekse iklim koşulları nedeniyle geçmişte 

yapılan örgüler günümüze kadar ulaşamamıştır. Bu nedenle eskiden yapılmış el örgüleri renk, iplik, üzerine 

yapılan desen ve motif bakımından değerli durumdadır (Köklü 1997: 21).  Çoraplarda kullanılan 

kompozisyonlar, yörelere ve motif özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Bu kompozisyonlar, bir veya 

birkaç türlü motifin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkar (Özbel 1945: 8). Afyonkarahisar İli İhsaniye 

ilçesinde örülen patiklerde birkaç motifin birleşmesiyle oluşan kompozisyon diğer yörelere göre farklılık 

göstermektedir. Anadolu’daki çoraplar incelendiğinde yurdun her köşesinin çoraba bakışının farklı olduğu 

görülür. Herkes kendi ailesinin, aşiretinin sembolünü en güzel anlatımla çoraba işlemiştir. Bu farklılık bazı 

illerde örülen çoraplardaki kompozisyonların incelenmesi ile görülmektedir. İhsaniye patiklerinde 

kullanılan bu kompozisyon özelliğini kişisel kullanım eşyalarına aktardığımızda, İhsaniye yöresinde 

turistik eşya olarak da farklı bir üretim tekniği geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla geleneksel motifler 

ve kompozisyon ile hazırlanan eşyalarda sürdüre birliği devam ettirmektir.  

ANAHTAR KELİMELER: Afyonkarahisar, İhsaniye, çorap, patik, motif 

 

Abstract 

Application Of Composition On  Diflerent Hand Surfaces İn Tukish Hand Knitted Booties 

Socks, which is one of the basic clothing items, is not only a covering material but also a very 

important garment for human health. Socks, which consume lots throughout the human life and the life of 

used clothing is the shortest. According to the present day, the history of socks, albeit in various textures 

and shapes, is based on old times. The ancient Greek poet Heseidos, who lived in the 8th century BC, 

mentions a shoe lining made of animal hair. In addition, felt socks in the 5th century BC in Altay Pazırık 

Tomb is evidence of socks tradition in Turks is very old and also Mesopotamia is said to have knitted socks 
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in the 20th century BC. Although various products have been produced by knitting, due to the endlessness 

of the rope and the climatic conditions, the knits made in the past have not survived until today. For this 

reason, old hand knitting are valuable in terms of color, yarn and pattern and motif. Compositions used in 

socks vary according to the characteristics of the region and motif. These compositions occur by combining 

one or more types of motifs. The composition which is formed by the combination of several motifs in the 

booties made in the Ihsaniye district of Afyonkarahisar Province varies according to other regions. When 

socks in Anatolia are examined, it is seen that the look of the socks of each corner of the country is different. 

Everyone has the symbol of his family, his tribe in the finest way. These differences can be found by 

studying the composition of the knitted socks in some provinces. When we transfer this composition used 

in the Ihsaniye booties to personal use items, it provides a different production technique in the Ihsaniye 

region. The aim is to maintain sustainability with items prepared with traditional motifs and composition. 

Keywords: Afyonkarahisar, İhsaniye, socks, booties, motifs 
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Giriş 

Giyim kuşam insanoğlunun doğal gereksinimleri arasındadır. Tabiatın sıcağından ve vahşi 

hayvanlardan korunma amacıyla örtünme, mahrem yerleri örtme şeklinde ortaya çıkan giyim zamanla 

süslenmeyi de kapsamına alarak hayatın vaz geçilmez bir unsuru olmuştur (Tan.Yazar,1992:10).

 Çorabı Reşat Ekrem Koçu ‘Ayağa giyilen örme şey’ olarak tanımlamıştır (Koçu, 1967;24). Tarihi 

eski olmakla birlikte, bir örme ve dokuma sanatı olarak gelişmesi, Türklerin Anadolu’ya gelişleri ile başlar. 

Türklerin Anadolu’ya geldikleri zaman diliminde yazılan Divanü Lügat-it Türkler’de yer alan “eliglik, 

eldiven, elcik, etük, edik-papuç (çedik-örgü patik) gibi terimler çorapla ilgili terminolojiye işaret 

etmektedir. İzlik bolsa er öldimes, içlik bolsa at yagrımas- çarık olsa adam ölmez; keçe olsa- teyelti bulunsa 

at yağır olmaz, şeklindeki bilgiler özellikle ata binerken ayağa bir nakışlı keçe (içlik) giyildiğini ortaya 

koymaktadır. İzlik kesilen hayvanların derisinden yapılan Türk çarığıdır (Barışta, 1986:873). Altay 

eteklerinde Pazırık kurganında keçeden yapılmış çoraplar bulunmuştur. Keçe çoraplar 17.yüzyıla kadar 

Anadolu halkı arasında yaygındır. İlk örneğin keçeden olduğu bilinmesine karşın örgüye ne zaman geçildiği 

bilinmemektedir. Yalnız eski resim ve minyatürlerden çorabın varlığı saptanmaktadır (Özbel, 1976;.8,10). 

Yöreden yöreye farklılık göstermesine rağmen çorap, onu giyenin sosyal konumu, medeni durumu, 

çocuklarının cinsiyeti ve sayısı gibi farklı özelliklerini gösterebilmektedir. Anadolu’da yapılan çorap 
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çeşitlerini ak çoraplar, kara çoraplar, alaca çoraplar, kınalı çoraplar, tüylü çoraplar ve nakışlı çoraplar olarak 

sınıflamak mümkündür. Tek şiş, iki şiş ya da beş şişle örülen çorapların en belirgin özelliğini ise motifler 

oluşturmaktadır (MEB, 2013, 6-7). Çorap örümünde  pek çok motif kullanılmıştır. Çorabı ören kişi 

bulunduğu çevreden, doğadan, bitkilerden, hayvanlardan, mimari eserlerden, kullandığı eşyalardan, 

yaşadığı acı tatlı olaylardan ve duygu durumundan (sevinçli, hüzünlü, öfkeli vb.) etkilenerek motifler 

geliştirmiştir (Özbağı vd., 2009, 71).  Çoraplarda kullanılan kompozisyonlar, yörelere ve motif özelliğine 

göre değişiklik göstermektedir. Bu kompozisyonlar, bir veya birkaç türlü motifin bir araya getirilmesiyle 

ortaya çıkar (Özbel 1945: 8). 

Fynes Moryson’ un Shakespeare’in Avrupa’mı anlatan seyahatnamesinde Türkleri anlatırken “ 

Eyerleri küçük ve serttir, atların taşıyamayacağı harp eyerleri kullanmazlar. Kampçıları işlidir ve 

ayaklarının altındaki üzengi uzun ve atı dürtmek için arkası keskindir.  hiçbir atlı çizme giymez, donlarını 

saran bez çoraplar giyerler/’ (Reyhanlı, 1983;139). 

Osmanlı İmparatorluk Döneminden günümüze ulaşan Baron W . Wratislaw ’m anıları arasında 

yeralan “ Nihayet, yine ulu Tanrı’mn lütfü, hiç ilaç kullanmaksızın iyileşince, midem eski kuvvetini 

bulunca günlük tayınımız iki ekmek bana yetmeğe başladı. Bunun için öbür tutsaklardan çorap, eldiven ve 

takke örmesini öğrendim, az buçuk para kazanmağa başladım (Wratislaw,1981; 120). 

 

1.Afyonkarahisar ve İhsaniye ilçesi 

Şehir merkezinde volkanik özellikle dağlar arasında 226 m yüksek ve konik bir tepe olan ve kale 

olarak adlandırılan yer. Hititlerden günümüze kadar insanların ilgisini çekmiş ve savunulmaya uygun 

olmasına karşın aşağı orta ve yukarı sur olmak üzere üç kat surla çevrilerek daha da savunulmaya elverişli 

konuma getirilmiştir. 

Bu özelliğinden dolayı Hititler HAPANUVA, Romalılar ve Bizanslılar AKROİNON, Selçuklular, 

Beylikler ve Osmanlılar KARAHİSAR-İDEVLE, KARAHİSAİ SAHİP adını vermişlerdir. 

Şehir merkezinde ve il sınırları içinde M.Ö. II.yüzyıldan günümüze kadar insanların geçim kaynağı 

olarak yetiştirilen haşhaş bitkisinden elde edilen özsu anlamında ki OPIUM kelimesinin Afion olarak 

söylenmesinden dolayı Afyon adını almıştır. Zamanla her ikiside birleştirilerek şehrimizin adı 

Afyonkarahisar olmuştur. 

1.1.İhsaniye  

İhsaniye, Afyonkarahisar İlinin bir ilçesidir. İhsaniye ilçesinin tarihi frigyalılar devrine kadar 

uzamaktadır. M.Ö 3000-2000 yıllarını kapsayan Eski Tunç döneminden başlayarak günümüze kadar 

hüküm süren uygarlıklar içerisinde Frigler ayrı ve özgün bir yere sahip. Hititlerin M.Ö 1700’den başlayarak 

500 yıl süren egemenliklerinin ardından M.Ö 1200 yıllarında parçalandıkları sırada, Anadolu’ya batıdan 

gelen ve sonradan adlarına Frig denilen bir kavim göçü başlamıştır. Frigler efsanevi kralları Midas 
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döneminde güçlü bir devlet konumuna gelmişlerdir. Dünyada eşi bulunmayan kaya anıtlarıda İhsaniye 

ilçesinde bulunan frig vadisindedir.  

Bölge Pers, Helen Roma ve Bizanslıların egemenliğine girmişse de bu medeniyetlerden günümüze 

kadar yaşayabilen eser ya da iz kalmamıştır.          

 Anadolu’nun 1071 Malazgirt zaferinden sonra Türklerin yerleşimine açılması sonucunda bazı Türk 

boylarına mensup kafilelerin bu bölgeye yerleştikleri sanılmaktadır. Osmanlı döneminde 1877-1878 

Osmanlı Rus savaşı (93 harbi) sırasında Bulgaristan’ın Dobruca İlinin Kurtpınarı ilçesine bağlı Şahinler, 

Klikadı, Bayrampınar, Turpçular, Koçmar,  Pirliköy ve Şumnu İline bağlı Civel ilçesinin Sofular, 

Mahmuzlu, Küçükahmet köylerinden gelen göçmenlerin yerleşmesiyle 1887 yılında köy olarak 

kurulmuştur. Göçmen olarak gelen halkın bu yöreye iskanından sonra, iskan yerine Belcemeşe adı verilmiş 

sonradan demiryolu hattının geçmesiyle bu yörede kurulan istasyona verilen İhsaniye  ismini almıştır. 

 

2.İhsaniye Patikleri 

Afyonkarahisar İli İhsaniye ilçesinde de örülen patikler yöreye has özellikler taşımaktadır. 8 

ilmekten başlayıp 5 şiş ile artırılarak burun kısmının örülmesiyle başlar. Oluşturulan bu kısımda 3 veya 4 

adet ince motif kullanılmıştır. İnce motiflerden sonra ana motifin döşenmesi ile bir kompozisyon 

oluşturulmuştur. Bu oluşum 9-10 yaşlarından itibaren kız çocuklarına öğretilmeye başlanılmıştır. Kızlar 

önceleri bu çoraplara yama yapmayı ve daha sonrada örme tekniklerini öğrenmişlerdir. Patiğin yan tarafına 

tekrar ana motifin döşenmesi ve tabanın ayrıca bir kompozisyon oluşturulması bir sanattır.  

Türk Dil Kurumuna göre sanat ‘Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan 

yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık, Belli bir uygarlığın veya 

topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım, Bir şey yapmada gösterilen ustalık’ 

olarak tanımlanmış. Zanaatı ise ‘İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, 

öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş,’ olarak tanımlanmıştır (URL-1). Bu 

kompozisyonu oluşturan kişi mutlaka kendi duygularını ustalık içerisinde patiğe aktarmıştır. Daha sonra bu 

sanat işlevsel olmasından dolayı tekrar edilerek çoğalmış zanaata dönüşmüştür. 

İhsaniye patiklerindeki kompozisyon özelliklerini incelediğimizde patiklerde hep aynıdır. Sadece 

motifler değişmektedir. 
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                       resim 1       İhsaniye patiği                                 resim 2 İhsaniye patiği   

                

                 

                        resim 3   İhsaniye patiği                                       resim 4 İhsaniye patiği   

                

3.Farklı yüzeylere uygulanması 

Örülen patiklerin kompozisyon olarak farklı tekniklere ve farklı kullanım alanlarına 

uyguladığımızda; 

3.1.Uygulama Şapka: Şapka olarak yonca motifli patik seçilmiştir. 

 

                resim 5 Yonca motifli İhsaniye patiği 

 Çift şişle örme tekniği kullanılmıştır. Patiğin burun kısmı şapkanın tepe noktasından itibaren 

uygulanmaya başlanmıştır. 4 cm mesafelik kısım aynı patiklerdeki gibi düz örülmüş ve arkasından ince 

motifler döşenmiştir. Daha sonra ana motif olan yonca döşenerek şapka sonlandırılmıştır. 
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resim 6 Şapka uygulaması ve aşamaları 

   

 

 

3.2.Uygulama Çanta:  Deri yüzey için tarak motifli patik seçilmiştir. 

                   

resim 7 seçilen tarak motifli patik 

Önce motiflerin şeması çıkartılmıştır. Çıkartılan desenin etrafından çizgiler çekilerek geometrik 

desen oluşturulmuştur.  

 

resim 8 Patikde örülen desen kareli kağıda aktarılması 

 

Oluşturulan desen deri yüzey üzerine aktarılmıştır. Çizilen desenler kahverengi boya ile boyanarak 

doldurulmuştur. Deri yüzeyi ve boyaların akmaması için sabitlenerek parlatılmıştır. Daha sonra dikilerek 

çanta olarak kullanıma hazırlanmıştır. 
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                                       resim 9 Çantanın boyanması ve kullanılan malzemeler 

3.3.Uygulama Kolye:  Miyuki boncukla örmek için şeması hazırlanan taraklı patik kullanılmıştır. Örme 

tekniği ile kareleme tekniği kullanılmıştır. 

                                    

                                   resim 10 Kolye için kullanılan malzemeler ve kolyenin görüntüsü 

4.İhsaniye Patiklerinin bazı yörelerle kıyaslanması 

İhsaniye patiklerinin seçtiğimiz bazı yörelerle benzerliğinin olup olmadığının incelediğimizde; 

Bütün çorap ve patikler ayağı sıcak tutmak için örülmüştür. Kullanılan örgü tekniği hepsinde düz örgüdür. 

Malzeme olarak beş şiş ve yün iplik kullanılmıştır. Çorap veya patiklerin örülüş tekniği aynı olsa bile 

başlama arttırma, topuk ve taban kısmı oluşturma kısımlarında ayrıcalıklar olduğu görülmüştür.  

4.1.Bolu yöresinde örülen çoraplarda burun kısmından itibaren kilim desenleri döşenmeye 

başlanmıştır. Yanlardan devam eden motifler ayrı bir kompozisyon oluşturmuştur. Mengende ise sadece 

burun kısmı renkli ve ince motifler döşenmiştir.    

                       

                   resim 11 Bolu İli gerede İlçesi         resim 12 Bolu İli Mengen İlçesi patikleri (Kurt,G) 
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4.2. Ankara İli Polatlı ilçesinde örülen patikler İhsaniye patiklerine benziyor gibi gözükse de aynısı 

değildir. Polatlı patiklerinde bir sıra ince motif döşenmiştir. Burun kısmının örülmesinde sonra ilmekler 

devam ederek çizgeler döşenmiştir. Topuk kısmıda bu oluşumdan sonra yapılmıştır. 

                                                                                                                                 

                                            resim 13 Ankara İli Polatlı ilçesi Çorabı   (Balkanalş,2016) 

 4.3. Yozgat çoraplarında motifler direk burun kısmından başlayarak döşenmiştir. Motif olarakda kilim 

deseni kullanılmıştır. 

                   

                                                  resim 14 Yozgat İli çorapları 

4.4.Eskişehir İli çorapları burun kısmına döşenen bir sıra motifden sonra burun kısmına tek bir 

motifle süslenmiştir. 

 

 

          resim 15 Eskişehir İli Çorapları 

4.5. Sivas yöresine ait çoraplar en süslü olan çoraplardır. Burun kısımlarından başlayarak komple 

kilim desenleri döşenmiştir. Koyu zemin rengini üzerine çokça renk kullanılmıştır. Ayrıca taban kısmı ise 

yine kilim deseni ile bezenmiştir. 
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resim 16 Sivas İli Çorapları (URL-2) 

 

 

 

 

 

4.6. Tokat yöresine mahsus çoraplarda ise kendine has motifler kullanılmıştır. Motifler burun ucundan 

itibaren döşenmeye başlanmıştır. Tek bir motif tekrar etmiştir. 

 

 

                               resim 17 Tokat Yöresi Çorabı (Gülbeyaz.2013; 10) 

4.7.Van Çorapları  açık zemin tengi üzerine kilim desenleri döşenmiştir. Sivas yöresine benzesede 

çorabın uç kısmında bırakılan desenler de kompozisyon olarak farklılaştırmıştır. 

 

resim 18 Van Çorapları (Gürsay,1997; 12)                                 

  SONUÇ 

Sanatçının ortaya çıkardığı eserler güzel olup olmamasına göre değerlendirilir, faydalı olması 

önemli değildir. Zanaat eserleri ise yarar için üretilirler ve daha insanların günlük yaşamlarından 

kullandıkları nesnelerdir. Sanat ve zanaat birbirinden çok ince çizgilerle ayrılan iki alan olmakla birlikte, 
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benzerlikleride vardır. Her iki eser de el emeğiyle üretilir ve ikiside yetenekle ortaya çıkarılır. Sanat ve 

Zanaatın temelinde bir tasarım vardır ve eserler buna göre oluşturulur. Çoraplar bu iki çizgi arasında 

meydana çıkmış ve zanaat olarak devam etmektedir. Bu tasarımda kişinin süslenme ihtiyacından 

doğmaktadır. 

El sanatlarında çoraplar bölge bölge incelenmesi gereken bir konudur. Fabrikasyon ürünlerin çok 

ve ucuz olmasından dolayı örgü patik ile çorab talebini azaltmıştır. Kenan Özbel’in Köylü çorabı olarak 

tanımladığı çoraplar hala köylü çorabı olarak kalmaya devam etmektedir. Çoğu yörede de üretimi bitmiştir. 

İhsaniye patikleri kompozisyon, motif ve örülüş şekli ile diğer yörelere benzememektedir. Desen 

kompozisyonu farklı kullanımlarla, farklı yüzeylere uyguladığımızda yine kullanılabilir güzel tasarımlar 

ortaya çıkmıştır. Bu tasarımlar İhsaniye yöresinde patiklere uygulanan desen geleneğinin bozulmadan 

korunmasını ve turistik eşya olarak simgeleşebileceğini göstermektedir. 

Çorap ipinin eğrilmesinden örülme şekli ve motiflerin anlamlarını anlatan çorap müzelerinin 

kurulması gerekmektedir. Bu müzelerde de hediyelik eşya olarak örülmesine katkı sağlanıp satışının 

yapılması devamlılığını sağlayacaktır.  
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NAKİ TEZEL’İN İSTANBUL’DAN DERLEDİĞİ MASALLARDA 

ŞEHZADE MOTİFİ 

 

Dr. Adile YILMAZ 

(Türkiye) 

İstanbul, Türk kültürüne bin yıldan fazla bir zamandan beri mekân olmuş, Türk kültür ve 

medeniyetinin Anadolu’daki temeli olmuş bir şehirdir. Pek çok kültürü Türk kültürünün potasında 

eritmiş, dilden edebiyata ince bir zevk ve anlayış ortaya koymuştur.Türk masallarının yazıya geçen 

ilk örneği olan “Prens Kalyanam Kara Papam Kara”  iki şehzadeyi anlatmaktadır. Türk masallarında 

her daim yer alan yer alan şehzade motifi oldukça geniş bir konudur. Bu konun detaylı bir şekilde 

ortaya konabilmesi için en eski yazılı kaynaklardan en yeni kaynaklara kadar tarama yapmak 

gerekir. Bu çalışmada son Türk şehzadelerinin yetiştiği şehir olan İstanbul’dan derlenen masallarda 

Şehzade motifi araştırılacak, halkın gözünden şehzadeler tanınmaya görülmeye çalışılacaktır. 

Çalışmada, Naki Tezel tarafından derlenen İstanbul masalları doküman olarak  kullanılacaktır.   

 

The Prince Motif in Tales which was Compiled by Naki Tezel in İstanbul 

 

Tales contains cultural codes, social and moral values, and dreams of a society.  Tales, one 

of richest genres in Turkish literature, have a lot of cultural components. It is one of the multi-

layered structure of Turkish culture. In traditional Turkish tales the location is generally not explicit, 

it is Mountain Kaf, China, Maçin, Yemen, Indian Territory, and İstanbul. İstanbul is a legendary 

and inaccessible city in the eye of community, a city which is the capital of Ottoman Empire and 

host to Sultans, princes, grand vezirs, palaces, caravansarays, and Turkish baths. Istanbul has been 

a place in Turkish culture for nearly 1000 years and a place which is the foundation of Turkish 

culture and civilization in Anatolia.  It melted a lot of culture in the same pot, and created a sublime 

style from literature to language. The first written version of Turkish folk tale “Prens Kalyanam 

Kara Papam Kara” narrates the story of two princes. The prince motif which is often used in Turkish 

tales is a broad subject. To analyse this broad topic a search from old sources to new sources is 

needed. In this study, the Prince motif will be analysed in  the tales compiled in İstanbul which is a 

city of last Ottoman princes. Then the prince motif in the eye of community will be analysed. In the 

study, the tales compiled by Naki Tezel in İstanbul will be used.  
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NESİLLER ARASI BİR KÜLTÜREL AKTARIM ARACI OLARAK  

OYUNLAR 

 

Öğr. Gör. Raziye PEKŞEN AKÇA* 

Prof. Dr. Gülen BARAN**  

(Türkiye) 

   

ÖZET 

Bu çalışmada, yetişkin evlatlarına çocuk bakımı konusunda destek sunan 

büyükannelerin görüşlerine dayalı olarak, çocuğun dünyasında oyunun yeri ile ilgili 

kuşaklararası bir karşılaştırma yapmak amaçlanmıştır. Bu amaçla Kayseri il merkezinde 

yaşayan, ilkokul 1.-4. Sınıfa devam eden torunlarına okul dışı zamanlarda annelerin çalışması 

nedeni ile bakım desteyi sunan 15 büyükanne ile görüşülmüştür. Büyükannelere kartopu 

örnekleme yöntemi ile ulaşılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı 

yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Görüşme formunda; büyükannelerin 

kendi çocukluk döneminde oynadıkları oyunlar, kullandıkları oyun materyalleri ve oyunun 

onlar için ne ifade ettiği, torunlarının oynadıkları oyunlar, oyun süreçleri ile oyun arkadaşları 

ve kendi çocuklukları ile torunlarının yaşantısını oyun çerçevesinde karşılaştırmaya yönelik 

sorular yer almaktadır. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan büyükannelerin yaş ortalaması 61.2 

iken, ortaokul mezunu olanların oranı % 53.3 tür. Büyükanneler çocukluk döneminde en fazla 

saklambaç (15), çinçon (15), seksek (14) gibi oyunlar oynarken, oyunu eğlenmek (15) için 

oynadıklarını, torunlarının bilgisayar ve telefon oyunları (15) oynadıklarını, çocukluk yıllarında 

oynadıkları oyunları torunlarıyla oynarken zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

 

ABSTRACT  

 In this study, it is aimed to make an intergenerational comparison of the place of play in 

the child's world based on the opinions of the grandmothers who provide child care support to 

adult children.  For this purpose, living in the city center of Kayseri, the The grandmother of 

the 1.-4. class was interviewed with 15 grandmothers who offered care for mothers because of 

the mothers working outside the school.  Grandmothers were reached by snowball sampling 

method. Data were collected by semi-structured interview form prepared by the researcher. In 

the interview form; grandmothers play their own childhood games, the game materials they use 

and what the game means to them, the games of their grandchildren, play processes and 

questions about comparing the life of their friends and grandchildren with the play frame. While 
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the average age of older mothers who volunteered to participate was 61.2, the rate of secondary 

school graduates was 53.3%.  Grandmothers during childhood play; hide-and-seek (15), 

skipping rope (15) and hopscotch (14) are the favourite games and play for fun (15).  The 

grandson computer an telephone (15) games are predominant in the list of the favourite games, 

play games with their grandchildren expressed difficulty in playing they have. 

Key Words: Play, Change of Play in Time, Play Choices 

-------------------------------------- 

*Kayseri Üniversitesi, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Böl., Çocuk Gel. Prog. 

** Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilim. Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 

 

*** 

GİRİŞ 

Günümüz dünyası iletişim ağının etkisi ile şekillenirken, kültürel değerlerin yeni 

nesillere aktarılması çok fazla önem kazanmaktadır. Kendi değerlerini, kültürünü tanıyıp, 

öğrenen, özümseyen çocuk küreselleşen dünyadaki yerini ve konumunu daha iyi 

değerlendirecek sağlıklı bir kişilik geliştirebilecektir. Nitekim çağdaş eğitimin bir amacı 

geçmişteki toplumsal ve ulusal mirasları tanıtıp, bunları benimsetmek ve geleceğe dönük olarak 

bu değerlerin kullanılabilmesini sağlamaktır (Barış ve Ece, 2015). Gelecek dönemlerden 

beslenen bu kültürel miraslardan birisi de oyundur. Oyuna her dönemde hak ettiği değerin 

verilmesi çocukların gelişiminin doğal yolla desteklenmesi açısından oldukça önemlidir. 

Toplumda kişiler tarafından oyuna yönelik yapılan tanımlamalar; oyunların niteliği ve oyunun 

değerini koruyup korumadığı hakkında önemli ipuçları vermektedir (Tuğrul vd., 2014).  

 

Oyun ve oyuncakların geçmişi insanlığın var olduğu günden günümüze kadar uzanmaktadır. 

Tarih boyunca çocuklar, eğlenmek, öğrenmek gibi gerekçeler nedeni ile oyunları keşfetmiştir. 

Bu oyunları kimi zaman kendileri oluşturmuşlar, kimi zaman da büyüklerin oynadıkları 

oyunların çocuklara aktarımı ile oyunların kalıcılığını sağlamışlardır. Bugün bilinen ve oynanan 

pek çok oyunun eski çağlardan beri oynandığını kanıtlayacak arkeolojik çalışmalara 

ulaşılabilinmektedir. Bilinen en eski oyun araçlarından birisinin taşlar olduğu, en eski taş 

oyununun ise “Beş Taş” olduğu, farklı kültürlerde taş yerine başka malzemeler kullanıldığı 

(örneğin; aşık kemikleriyle) da görülmektedir. Yine yapılan pek çok kazıda top gibi 

oyuncakların geçmiş yüzyıllarda kullanıldığı, çocukların en eski zamanlarda bile oyun 

oynadıklarını ortaya koymuştur. Ülkemizde yapılan kazılarda benzer şekilde bezden, kumaştan, 

deri, meşin gibi farklı malzemelerden yapılmış oyuncaklara rastlandığı, cirit oyunu gibi 
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değneklerle oynanan top oyununu geçmişten güzümüze kadar uzanarak kültürel bir aktarım 

sağlandığı görülmektedir (Başal, 2010; Tuğrul vd., 2014). Kısacası geçmiş zamanlardan 

günümüze uzanan oyunun değeri yüzyılımızın keşfi değildir (Tuğrul, 2015), insanlık tarihi 

kadar eskidir (Wood, 2013; Fleer, 2014). 

           Yeni yüzyılın insanlara sunduğu olanaklar, çocukların oyun dünyasını etkilemiştir. 

Oyunlardaki değişim sadece nicel boyutta değildir. Oynanan oyun türleri de içerikleri de oyun 

mekanları ve oyun materyallerinde birtakım değişiklikler meydana getirmiştir. Çocuklar 

giderek doğal oyun ortamlarından uzaklaşmaya başlamış, bireysel oyunlar grup oyunlarının 

yerini almış, kapalı mekanlar öncelik kazanarak çocuklar daha çok teknolojik araçlarla 

oynamaya yönelmiştir (Martlew, 2011). Kısacası geçmişten günümüze oyun; şekil, biçim, oyun 

oynanacak ortam, oyuna dahil olan kişi sayısı, kullanılan materyal açısından değişmeye 

başlamıştır. Eski oyuncakların yerini bugün ağırlıklı olarak bilgisayar tabanlı oyunlar, 

elektronik oyunlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar, robotlar, babie bebekler ve lego gibi daha 

çok bireysel nitelik taşıyan oyuncaklara bırakmıştır. Oyunların niteliği ve içeriği medya ve 

değişen toplumla birlikte farklılaşmış, çocukların ekran bağımlılığı artmış, bilgisayar oyunları 

nedeniyle akranlarıyla yüz yüze iletişim kurabilme oranları azalmış, çocuk oyunlarında giderek 

bir yozlaşma olduğu, grup oyunlarının azaldığı ve tek başına oynanan oyunlara dönüştüğü 

görülmüştür (Yavuzer 2003, Tuğrul vd.,2014). 

Bu gerekçeler ışığında; Türk kültüründe geçmişten günümüze çocuk oyunlarında 

görülen değişimi büyükanne bakış açısı ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çerçevede 

yetişkin evlatlarına çocuk bakımı konusunda destek sunan büyük annelerin görüşlerine dayalı 

olarak, çocuğun dünyasında oyunun yeri ile ilgili kuşaklararası bir karşılaştırma yapmak 

hedeflenmiştir. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM  

Çalışma grubunu Kayseri il merkezinde yaşayan, ilkokul 1-4. sınıfa devam eden 

torunlarına okul dışı zamanlarda, annelerin çalışması nedeniyle bakım desteği sunan 

araştırmaya katılamayan gönüllü olan, kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşılan 15 büyük anne 

oluşturmaktadır. Katılımcı grubu oluşturan büyükannelerin yaş ortalaması ± 61.2 olarak 

belirlenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan büyükannelerin % 6.7’si okuma yazma bilmemekte, 

%26.7’si ilkokul, %53.3’ü ortaokul, %13.3’ü lise mezunudur. Geçmişten günümüze çocuk 

oyunlarında görülen değişimi büyük annelerin görüşlerine dayalı olarak ortaya koymayı 

amaçlayan bu çalışmada görüşmeler araştırmacılar tarafından geliştirilen görüş formu aracılığı 

ile toplanmıştır. 
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Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği yorumlanmıştır. Betimsel analizde, elde 

edilen veriler belirlenen temalara göre sistematik bir şekilde betimlemekte, bu betimlemeler 

açıklanarak yorumlanmaktadır (Teddlie ve Tashakkori, 2015). Araştırmanın güvenirliğini 

sağlamak için, elde edilen veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı, bireysel olarak kodlanmış 

ve analiz edilmiştir.  Sonrasında analizlerin içerikleri karşılaştırılarak ortak bir paydada karar 

verilmiştir.  

 

BULGULAR  

Görüşme Formu vasıtasıyla elde edilen veriler ışığında büyükannelerin verdikleri 

yanıtlar doğrultusunda tema oluşturulmuş, bu temalar içerisinde verilen yanıtların analizi 

yapılmıştır. Bu temalar “Büyükannelerin Çocukluklarında Oynadıkları Oyunlar/ Oyun Oynama 

Süreleri ve Oyun Arkadaşları”, “Oyun Materyalleri ile Oyuna Yönelik Düşünceleri”, 

“Torunların Oynadıkları Oyunlar”, “Oyun Oynama Süreleri ve Oyunlara Arkadaşları” ile 

“Çocukluk Yılları” tır. 

   

Büyükannelerin Kendi ve Torunlarının Çocukluklarına İlişkin Görüşleri  

 

Büyükannelerin çocuk oyunlarına ilişkin yaşantı ve düşüncelerini kuşaklararası çerçevede 

karşılamayı amaçlayan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar üç temada incelenmiş, her bir 

temaya ilişkin kategoriler oluşturularak frekansları verilmiş, alıntılar gösterilmiştir. 

“Büyükannelerin Kendi ve Torunlarının Çocukluklarına İlişkin Görüşleri” olarak 

belirlenmiştir. Bu temanın içeriğini büyük annelerin kendi çocukluk yıllarında en fazla 

oynadıkları oyunlar, kullandıkları oyun materyalleri ile oyuna yönelik düşünceleri 

oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Büyükannelerin Çocukluklarında Oynadıkları Oyunlar / Oyun Materyalleri ve Oyuna 

Yönelik Düşünceleri 
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Büyükannelerin Çocukluklarında Oynadıkları Oyunlar f 

Saklambaç 15 

Yüzük Saklama 8 

Çamur/ Patlangaç/Toprak 12 

Alçaktayım Yüksekteyim 13 

Dalya  5 

Esir Almaca 2 

El El Üstünde 7 

Baca Baca Kaç Baca 7 

Gölge Oyunu 9 

Çinçon 15 

Hımbıl 3 

Beştaş 11 

Seksek 14 

Ali Baba Saatin Kaç? 2 

Davul Zurna 2 

Cızgı 1 

Tombik  3 

İstop 3 

Büyükannelerin Kullandıkları Oyun Materyalleri f 

Toprak/Kum/Çamur 15 

Su 6 

Ahşap/Tahta 15 

El yapımı oyuncak (süpürgeden bebek, kaşıktan bebek vb.) 15 

Büyükannelerin Oyuna Yönelik Düşünceleri f 

Eğlence 15 

Öğrenme aracı 5 

Mutluluk kaynağı 12 

  

 

Tablo 1’de büyükannelerin çocukluk yıllarında oyunlar oynadıkları incelendiğinde; iki 

ve daha fazla kişiye gereksinim duyulan, aktivite temelli oyunlardan; Saklambaç ve Çinçon’u 



 

Sa
yf

a3
2

1
 

katılımcıların hepsinin çocukluk yıllarında oynadıkları görülmektedir (n=15). Oyun tercihleri 

ile ilgili olarak 5. ve 8. katılımcıların ifadeleri ile aşağıda yer almıştır. 

“Sabah bir çıkardık evden komşumuz Teslime teyzenin bahçesindeki tulumbadan kana 

kana su içerdik. O dizler hiç yorulmak bilmezdi. Kızlarla ip atlardık, sallama ip, alçakta 

yüksekte, seksek, bir de Çinçon oynardık. Ben dörtleri hiç yapamazdım, boyum küçük tabi 

ablam bir atlardı. Onlar koca kız tabi bacakları uzun ben gibi yerden bitme değil. Ama ben de 

saklambaçta bir saklanırdım, kimsenin aklına gelmezdi. Yılan gibi kıvrılırdım, bir şeylerin içine 

girerdim. Ağaçların tepesine çıkardım, beni bulamazlardı. Çanak çömlek patladı diye bağırana 

kadar arkadaşlar çıkmazdım. Ebe bana nasıl kızardı ikinciye sıkı sıkı tembihlerdi beni. Nasıl 

eğlenirdik, nasıl mutlu olurduk anlatamam” (BA 5). 

“O zamanlar para yok, nerde annen baban bir ayakkabı alacak da yıllarca giyeceksin. 

Bayramdan bayrama ayakta bir ayakkabı. Onunla da okula git, gezmeye git, anne titiz, oynarken 

görsün seni terlikle kovalar hemen. Bir gün korkudan çıkardım ayakkabıları bahçede Çinçon 

oynuyoruz. Çamur yerler yağmur mu yağmıştı, bahçe mi sulanmıştı bilmem. Sende anne 

korkusuna çıkar ayakkabıları beyaz çoraplar atla Allah atla. O zaman böyle makineler yok anne 

beyazları sodaya yatırır. Elinde çitiler de çitiler, rahmetliden iyi bir dayak yemiştim. Sana da 

Çinçon sevdana diye. Ama bir oynarken öğrenirdik, eğlenirdik, mutlu olurduk öğlede güzeldi 

ki. Bir kez de arkadaşlarla saklambaç oynuyoruz hava ayaz üşümüşüm galiba, yokluk mu 

yavrum, açlık mı bilmem uyuya kalmışım girdiğim yerde, akşam olmuş komşu çocukları 

evlerinde annem babam da gelmedi diye o kapıyı çalar yok, bu kapıyı çalar yok. Eyvah demişler 

kız kuyuya düştü galiba, bütün mahalle seferber olmuş. Beni bulmuşlar aman bir de o zaman 

dayak yedim anamdan, nurlar içinde yatsın hep anamı kötü gibi anlattım ama melek gibiydi 

keşke o zamana dönsem de” (BA 8). 

Büyükannelerin çocukluk döneminde oyun oynarken kullandıkları oyun materyallerine 

ilişkin verdikleri yanıtlar incelendiğinde; Toprak/Kum/Çamur, Ahşap/Tahta ve El yapımı 

oyuncakla çocukluk yıllarında oynadıkları görülmektedir (n=15). Oyun materyali tercihlerine 

ilişkin 11. ve 2. katılımcının ifadeleri ile şu şekildedir.  

“Tahtadan, sopadan oyuncak atlar yapardık. Topraktan çamur kaplar yapardık, bir de o 

çamurdan ellerimiz çatlardı. Üstüne biraz saman koyardık, çim, ağaç yaprağı. Şakadan 

birbirimize oturmaya gelir giderdik. Nenem bir de bana gelin düzerdi (ahşap kaşıkları oyarak 

kaşık yapmak), basma çaputlardan fistanlar, elbiseler, urbalar dikerdik. Bazen de süpürgeden 

yapardık o bebekleri. Koyardık bir tepsiye, siniye sağına soluna vurdukça kaşık sağa sola dans 

ederdi. Bebek gelin kız olurdu bazen düğüne gelmiş derdik” (BA 11). 
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“Çamurla oynamayı pek severdim. Bir dolu inek, kuş, kedi falan yapardım. Dizerdim 

taşlara kururdu. Şimdiki zamanlarda olsaydım, heykeltıraş olurdum herhalde. Sopaları, ayçiçek 

saplarını dikerdik havaya, üstüne de bir buğday çuvalı, al sana çadır, ev, birbirimize hastane 

kurardık. Yün çubuğu ise çuvalı sağlı sollu geçirirdik. Biri de yatardı hastaneye hasta olurdu 

artık, biri iğne vururdu, biri ilaç verirdi. Mısır koçanından yelpaze yapardık, sürekli bir şeyler 

üretirdik. Para yoktu ama hayallerimiz vardı. Şimdi çocuklara bakıyorum resim çizerken bile 

bir video bakıp akıl alıyorlar, hayal gücü de yok mutluluk da yok” (BA 2). 

 

Tablo 2’de Büyükannelerin torunlarının oynadıkları oyunlar, oyun süreleri ve oyun 

arkadaşlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Tablo 2: Büyükannelerin Torunlarının Oynadıkları Oyunlar, Oyun Süreleri ve Oyun 

Arkadaşları 

Torunların Oynadıkları Oyunlar f 

Bilgisayar Oyunları / Telefon Oyunları 15 

Zekâ Oyunları 2 

Savaş oyunları/ Vurdulu Oyunlar 8 

Top Oyunları 5 

Oyun Oynama Süreleri f 

2-4 saat 1 

4-5 saat 12 

5 saat ve üzeri 3 

Çocukların Oyun Arkadaşları f 

Akranları 1 

Abi/Kardeş 4 

Anne/ Baba 15 

Büyükanne/Büyükbaba 15 

 

  Tablo 2’de büyükannelerin torunlarının oynadıkları oyunlar incelendiğinde; 

büyükannelerin tamamı öncelikli olarak çocukların bilgisayar telefon oyunlarının oynadıklarını 

belirten (n=15), sadece iki büyükanne bu oyunlara zekâ oyunlarını da eklemiştir. 

Büyükannelerin torunlarının oyun tercihlerine ilişkin görüşleri şu şekilde ifade edilmiştir. 

“Çocukların oynadığı oyun diye bir şey yok bence, bütün gün ellerinde bir tablet, bir 

telefon. Emanet bir de çocuk, bu senin için tehlikeli desen de oynuyor, demesen de. Anne 



 

Sa
yf

a3
2

3
 

babaları senden benden eğitimli lafa gelince teknolojinin, çağın dışında mı kalsın çocuk diye 

bizi eleştiriler. Bir parka insin inmez, koşsun koşmaz, kilo desen almış başını gitmiş. 

Televizyonlarda uzmanlar her gün bangır bangır söylüyor, obezite çağın sorunu diye. Kısacası 

şimdiki çocuklar teknolojiye bağlı oldukça anne babalar rahat, çocukların bir arkadaşı yok, biz 

de yaşlıyız, her şey zor” (BA 3). 

“Mesela benim iki torunun da elinden düşmüyor ya telefon var ya bilgisayar. ….. Hava 

güzel hadi pikniğe gidelim sıkılırlar, komşuya kahveye geçeriz sıkılırlar, ellerine ver 

susturucuyu. Bebeklere emzik verince susarlar ya ver tableti, telefonu akşama kadar süs bitkisi 

gibi koyduğun yerde kalırlar. Gerçi ana babaları da öyle, eve gelen alıyor telefonu eline, böyle 

evlerde çocuk olasıda gelmez insanın. Biz küçükken ışık giderdi evde sevinirdik, gölge oyunu 

yapardık babamla. Ne bileyim bir yüzük saklardık, baca baca oynardık. Torun geçen elektrik 

gitti de evde elektrik olmasaydı internete nasıl girerdik babaanne diyor. Artık çocuklar tek düze, 

düşünme, neden -sonuç ilişkisi bile yok” (BA 14). 

“Bizim çocuklar asla telefonsuz, tabletsiz yapamaz. Orda gördükleri oyunlarla başlar. 

Oradan oraya hoplar, zıplar. Evde yuvarlanır, ateş eder, bomba atar, savaşırız. Dedeyle maç 

yapar, hiç durası yok yerinde, bir dakika durmuyor. Yazık insan üzülüyor da bir tane akranı 

yok. Dedeyle, neneyle olacak işte değil az…..Öğrenme kartları falan var, onları buluyoruz 

zekâsı için iyiymiş. Ama onunla beş dakikada sıkılıyor. Sabah akşam tableti ver sıkılmıyor” 

(BA 9). 

 Ayrıca çocukların gün içerisinde oyuna ne kadar zaman ayırdıklarıyla ilgili verdikleri 

yanıtlar incelendiğinde; bu oyunların ağırlıklı olarak bilgisayar ve telefon tabanlı oyunlar 

olduğu belirtilerek, 4-5 saat (n=12) diyen büyükanneler çoğunluğu oluşurken 5 saatin üstünde 

(n=3) bu tür oyunlara zaman ayıran çocuklarında olduğu dikkat çekmektedir.  Bu duruma ilişkin 

7. katılımcının ifadeleri aşağıda yer verilmiştir. 

“Bir saniyenin bile yaşamak, üretmek, öğrenmek, öğretmek için önemli olduğu bir 

dünyada, bir saniyede bile bütün gezegenlerin yerle bir edilebilme gücüne sahip bir teknoloji 

bilinçli ve nitelikli kullanılmadığı müddetçe çocuklar dört, beş saat hatta bizim torunlar gibi 

belki yedi, belki on saat oyun oynar. Üzücü, karamsar, hırçın ve öfkeli çocuklar oysaki toprakla 

bütünleşip enerjilerini atsalar, koşsalar, tırmansalar yorulsalar tatlı tatlı uyusalar. Gözleri kan 

çanağı, nasılsın dersen iyiyim der geçer, siz nasılsınız bile diyemez bir komutan olmasa 

başlarında. Anne babaları kurmalı robot gibi verir ellerine bunları sonra herkes mutsuz, yazık 

ki ne yazık. Gençlik ebedi değil, sonra zaten koşamayacaksın, oynayamayacaksın, 

zıplayamayacaksın diyorum. Şimdiki çocuklar nasihat sevmez diyorlar ama üzülüyorum. Ben 

annelerine de bir şey verememişim galiba bu çocukların hiç arkadaşı yok, güya arkadaşı var da 
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hepsi ellerinde bir şey, hepsi evlerinden bağlanmış internete maç yapıyorlar. Maç öylemi olur 

çocuğum koş sahaya at golünü, terle, kazan kaybet bir arkadaşın olsun. Yüzüm düşünce 

anneanne gel senle oynayalım, oyna benimle ne güzel ama tek arkadaşında ben olmayım, anne 

baban olmasın. Çocuklar bu dünyanın şatafatında aslında yalnızlar. Bak benim çocukluk 

yıllarımdan mahallemden kırk belki, elli yıllık arkadaşlarım var, halen görüşürüz, dertleşiriz, 

konuşuruz (BA 7). 

Araştırmaya katılmayı kabul eden büyükannelerin kendi çocukluk yılları ile torunlarının nasıl 

bir çocukluk geçirdiğine ilişkin görüşleri Tablo 3 de verilmiştir. 

Tablo 3. Büyük Annelerin Kendi Çocuklukları ve Torunlarının Çocuklukları İlişkin Görüşler 

Büyükannelerin Kendi Çocukluklarına İlişkin Görüşleri f 

Mutlu bir çocukluk  15 

Nitelikli/eğlenceli zaman  15 

Çocukluğu yaşadık 15 

Oyun alanı oluşturma 8 

Sınırsız hayal gücü 11 

Serbest oyun kurma 1 

Korku bilmeme ve endişe etmeme 10 

Materyal yoksunluğu 3 

Büyük Annelerin Torunlarına İlişkin Görüşleri f 

Mutsuz bir çocukluk 12 

Niteliksiz/ eğlencesiz zaman geçirme 11 

Oyun kuramama 5 

Korku ve endişe taşıma 15 

Aşırı materyal sahibi olma 15 

 

Tablo 3 incelendiğinde; büyükannelerin tamamı (n=15) çocukluk yıllarında mutlu bir çocukluk 

geçirdiklerine, arkadaşları ile eğlenerek nitelikli zaman geçirerek günlerini tamamladıklarına 

ve çocukluklarını doya doya yaşadıklarına ifade etmiştir. Ayrıca kendi çocukluklarını da 

torunlarına göre korku ve endişe taşımadan büyüdüklerine vurgu yaktıkları (n=10) ve sınırsız 

bir hayal gücüne sahip olduklarına (n=11) değinmişlerdir. Büyükannelerin torunlarının 

çocukluk yıllarına ilişkin görüşleri incelendiğinde; torunlarının çok fazla oyun materyallerine 

sahip olduklarını, korku ve endişe taşıdıkları (n=15) ve mutsuz çocukluk dönemi geçirdiklerini 
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(n= 12) düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bu duruma ilişkin katılımcının ifadeleri (1., 6.,) 

aşağıda yer verilmiştir. 

“Biz mutlu çocuklardık, her şeyden oyun kurardık, her yerde oyun oynardık. Mesela 

hiçbir şey bulamadık oynayacak, uzanırdık toprağa, çimene bulutları hayal ederdik. Uçan bir 

keçi görürdük, şarkı söyleyen bir dev kısacası hayal dünyamız uçsuz bucaksızdı, sonsuzdu…. 

Gülerdik hep, mutlu çocuklardır yani eğlenmekten zevk alırdık, her anın tadını çıkarırdık, 

Ağlarken bile mutluyduk, eğlenirdik. Kafam yarılır, kolum çıkar, biri bana şeker verirde beni 

kaçırır mı acaba demezdik. Bakkal amca ekmeğimize peynir koyardı. Acıkınca eve çıkarsak 

geri inemeyiz diye dikilirdik dükkâna. Arkadaşlarımızı anamız babamız bilirdi. Herkes herkesi 

bilirdi. Şimdi komşudan seker isteyeme korkuyor çocuklar, her şeyden mutsuzlar bir dolu 

oyuncakları var mutsuz, hayalleri yok çünkü mutsuz, eğlenmeyi bilmiyorlar. Bir tane oyun 

kuramıyorlar, istedikleri oyuncak için saatlerce ağlıyorlar o alınınca salise kadar bile 

oynamıyorlar kırıyorlar atıyorlar. Çok şükür ben güzel bir zamanda doğmuşum, bu devirde 

çocukluk yok, onlar baba, anne, dede olduklarında hele onların torunları daha da şanssız 

olacaklar” (BA1). 

“Çocuklara kızıyoruz korkaksın, pısırıksın diye ama biz yapıyoruz bu durumu. Bizi 

kimse korkutmazdı, yabancı birinden, komşudan, abladan, amcadan korkmazdık. Televizyonda 

gördükçe çocukları aman seni kaçırırlar, aman bilmediğinde konuşma diye korkuta korkuta 

bizsin evden çıkamaz, çıksa da oyun kuramaz, arkadaş edinemez çocuklar yaptık.  Aza kanaat 

etmiyor hiçbiri hepsinin odalar dolusu oyuncağı, kaç dakika oynuyor hiç. Anne baba çalışıyoruz 

diye vicdan azabı çekiyor sürekli bir şey alıyor. Oyunları kaliteli değil, geçirdikleri zaman 

kaliteli değil hepsi mutsuz. Ben bir çocukluk anılarımı anlatırım hepsinin ağzı açık kalır. Sesime 

geçiyor o mutlu günlerim. Unutmadığım eğlenceli, kahkahalı günler. Bir oyun kurardık soba 

külünden rengimizi değiştirirdik, tahta kütükle dolmuşçuluk oynardık, süt bakracından darbuka 

yapardık, birimiz ayı olurdu. Evde ne kap bulursak bahçeye dizerdik yağmur sularını 

doldurduk, dökerdik birbirimizin üstüne. Her yerde oynardık zamanı mekânı yoktu. Düğünde 

masa altında oynardık, cenazede ağlayanların taklidini yapardık. Hayal kurardık, sınırlarımız 

yoktu arada bir cimciği yerdik ama oda sınır sayılmaz. Hiç oyuncağımız yoktu mesela ama 

olsun hiçbir şey bulamazsak ıslık çalma oyunu oynardık, alçaktan yükseğe iner çıkardık, somya 

altına saklanırdık bir hep mutluyduk. Şimdikiler şansız, aileler ilgili gibi ama değil, oyuncaklar 

her yerde dolu ama işe yaramıyor, hayaller uçmuş, her yerde hormon, hastalık, ilaç, küçücük 

çocuklar astım, bronşit koşsa koşamıyor, zıplasa zıplayamıyor. Anne baba elinden gelse çocuğu 

bir kafese koyacak hiç kıpırdamasın çocuk da bir endişe bir korku, her yaptığından korkuyor. 
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Koşsam hasta olur muyum? Toprağa ellesem elim kirlenir mi? Ya babam kızarsa böyle 

çocukluk olmaz ki” (BA 6). 

Büyükannelerin kendi çocukluk yıllarında oynadıkları oyunları kendi torunlarıyla 

oynadıklarını belirtenlerin sayısı sadece 3’tür. 2.,4. kodlu büyük annelerin ifadeleri aşağıda 

verilmiştir. 

“Aman yavrum ne mümkün, şimdiki çocuklar hem kel hem hodul. Oyun oynamıyoruz 

sıkılıyoruz derler. Gel sana bir oyun öğreteyim dersin, başlarsın, aman babaanne bu ne biçim 

der çıkar ortadan, imkânı yok. Onların dediklerinden de biz anlamıyoruz”. Ama baktım 

durmuyorlar hemen kağıtları çıkarırız hımbıl oynarız, saklambaç, havluları seriyorum yere 

altına yüzüğü saklıyorum hangisindeydi bulana kadar epey bir zaman geçiyor (BA 2). 

“Bizim yaşımız ilerledikçe torunların hızına yetişemez olduk yavrum, onlarda bizi 

beğenmez oldular. Eskiden annenizle, dayınızla şunları oynardık deriz aman….Diğerleriyle az 

çok oynardık kaç tane torun büyüttüm ama bu son tekne kazıntısı bir başka kızım ben bunun 

dilini anlamam oda benim anası babası da evde yalnız kalmasında sende dursun diye bana 

gönderiyorlar işteyken. Her şeye sokranır. İyidir hoştur severiz de birbirimizi ama ne biliyim ip 

atlasak ben atlayamam, saklambaç oynasam ben koşamam, beş taş oynasak torun sevmez, dalya 

oynasak başka çocuklar kimseye güvenmez tek oynanmaz, çocuk aşağı inmez, inse parkta iki 

sallanır, kuma taşa kirlenirim diye el sürmez olmaz da olmaz kızım” (BA9). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan görüşme sonuçları ışığında büyükannelerin kendi çocukluk yıllarında kendi 

torunlarına göre daha fazla sosyal ilişkilere sahip oldukları, akranlarıyla birlikte oynamaktan 

zevk aldıkları, açık alanlarda fiziksel aktivite ağırlıklı oyunları oynadıklarını ifade ettikleri 

söylenebilir. Torunlarının ise, kendi çocukluk yıllarına göre daha fazla oyun materyaline sahip 

olmalarına rağmen bu materyallerle oynamadıkları, kolay kolay mutlu olmadıkları, yalnız 

oldukları, daha çok teknoloji tabanlı oyunlar oynamayı tercih ettikleri, çeşitli korku ve 

endişelere sahip oldukları için daha çok kapalı alan yani ev ortamın kalmayı tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular genel olarak incelendiğinde; oyunun ve oyun 

materyallerinde zaman içerisinde değişimlerin olduğu, fiziksel aktivite tabanlı oyunlardan 

ziyade teknolojik oyunlara yönelindiği, oyun alanlarının dış mekânlardan iç mekânlara, 

arkadaşlarla oynanan oyunlardan anne, baba, dede vb.  kişilerle oynanan oyunlara ya da bireysel 

olarak oynanan ya da sanal arkadaşlıklarla kurulan oyunlara doğru kaydığı, çocukluk yıllarında 

oynadıkları oyunları torunlarıyla oynarken zorluk yaşadıkları, torunlarının da bu süreçten pek 

memnun olmadıkları görülmektedir. Nitekim Tuğrul ve arkadaşlarının (2014) yapmış olduğu 
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çalışma oyunun üç kuşaktaki değişimi incelenmiş ve araştırma sonucunda,  kuşaklar arası oyun 

etkinliklerinde değişimlerin olduğu, fiziksel aktiviteye dayalı dış mekân oyunlarından daha çok 

iç mekânda teknolojik tabanlı oyunlara doğru değişimlerin yaşandığı tespit edilmiştir. Kuşaklar 

arasında oyun sürecine ilişkin karşılaştırmalar yapıldığında, oyun sürecinin önceki kuşaklara 

göre değişim olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmada, değişen zaman içerisinde çocuk ve yetişkin oyun ve oyuncaklarının çeşitli 

benzerlikler ve farklılıklar gösterdiği, bu durum üzerinde kaygı ve çocuğu tehlikelerden koruma 

düşüncesinin etkisinin olduğu belirlenmiştir.  

 Büyükannelerin çocukluk yıllarında endüstriyel üretim yerine daha çok ahşap, kil, 

kumaş vb. malzemeleri oyun materyalleri kullanırken torunlarının daha çok endüstriyel üretime 

dayalı materyallerle oynadıkları görülmektedir. Nitekim Özyürek ve arkadaşlarının (2018) 

yapmış olduğu çalışmada kuşaklar arası oyun sırasında kullanılan oyun materyallerine ilişkin 

karşılaştırmalar yapıldığında çalışmamamızla benzer şekilde materyallerde değişimler olduğu 

görülmektedir. 

 Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı günümüzde dünyasında kültürel aktarımın 

sağlanmasında oyun ve oyun materyallerin rolü yadsınamaz. Bu nedenle kuşaklararası aktarım 

açısından yetişkinlerin kendi oynadıkları oyunları gelecek nesillere aktarması son derece 

önemlidir. Bu nedenle yetişkinlerin çocukluk yıllarında oynadıkları oyunları gelecek kuşaklara 

aktarmaları ve öğretmeleri sorumluluğunu üstlenmeleri gerekmektedir. Ancak mevcut koşullar, 

çocukların bu oyun ve oyun materyallerine duydukları ilgi düzeyi, büyükannelerin yaş 

problemleri, teknoloji ürünlerinin cazipliği gibi nedenler bu aktarımı sınırlamaktadır. Bu süreci 

daha cazip hale getirecek çocukların toplumun kültürel özelliklerini tanımaları sağlanabilir. 

Aynı zamanda çocukların kendi kendilerine veya yetişkinlerin desteği ile kendi oyuncaklarını 

yapabilecekleri ortamlar sağlanabilir. Yapılacak benzer bir çalışmada, bireylerin bu konu ile 

ilgili farkındalığını artırmaya yönelik neler yapılabileceği konuları ele alınabilir.   
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TÜRK MARKA HUKUKUNUN TARİHÇESİ 

VE 

MARKANIN KULLANILMAMASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE DEF’İLER 

 

                                                                                                        Dr. K. Haluk ERUYGUR* 

(Türkiye) 

Özet  

Tarihi gelişim içinde ve Türk tarihinde, marka, daha çok bir malın kime ait olduğunun 

belirlenmesinde kullanılmıştır. Günümüzün gelişen ticari hayatında ise, markanın en önemli 

fonksiyonu, bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetinin, diğer bir teşebbüsün mal ve/veya 

hizmetinden ayırt edilmesini sağlamasıdır. Bu çerçevede, bir markanın korunması için, 

hukuken tescili imkânı getirilmiştir.  

Öte yandan, bir markanın tescil edilip, sonra uzun süre kullanılmaması hali ise, son 

zamanlarda ticari hayatta hoş karşılanmamaktadır ve uzun süre kullanmama hususunun idari 

bir otorite tarafından kontrol edilerek, gerekirse idari bir kararla iptal edilmesi usulü genel kabul 

görmeye başlamıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde, Türk hukukunda da 10.01.2017 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile 5 yıl kullanılmayan bir 

marka için idari iptal imkânı getirilmiştir. Ayrıca söz konusu markanın kullanılmama durumu, 

Kanunda belirtilen hallerde ayrıca def’i olarak ileri sürülebilmektedir.  

Short History of Turkish Trademark Law And the case and pleas arising 

from not using trademark 

Abstract  

The trademark was in use to determine to whom the goods had belonged in the general 

historical development and also in Turkish history. In the development of the trade life at the 

present time, the most important function of the trademark is to provide distinguishability to 

the goods or the services of any enterprise from the others’.  

Within this framework, it has been prepared the way to register any trademark so that the 

trademark may be preserved. On the other hand, the fact that a trademark is not using for a long 

time after registered has been discouraged in the trade life recently and the fact that the 

trademark not used for a long time  may be cancelled  in necessary case through administrative 

authority by controlling “the matter of not using for a long time” comes to gain general 

acceptance. In this approach, with the Industrial Property Code numbered 6769 promulgated in 
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the Official Gazette on January 10, 2017, it is provided the administrative cancellation 

opportunity for any trademark not used for longer 5 years. In addition, the case of not using 

trademark may be made as a plea under the certain situation in the Code.  

 

1. GİRİŞ 

 

 Marka kelimesinin, “belirti”, “im” anlamına gelen İtalyanca “marca” kelimesinden 

geldiği ifade edilmektedir60.  22.12.2016 tarihinde kabul edilen 6769 sayılı Türk Sınai Mülkiyet 

Kanunu m. 4, 1’e göre, ”Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer 

teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlanması ve marka sahibine 

sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde 

sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, 

sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” 

 

Anılan madde ifadesi ve öğretideki görüşler çerçevesinde belirtmek gerekir ki, bir 

markanın en önemli fonksiyonu, bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetinin, aynı teşebbüsün diğer 

mal veya hizmetlerinden ve kanaatimizce de özellikle diğer bir teşebbüsün mal ve/veya 

hizmetinden ayırt edilmesini sağlamasıdır61. 

 Markaların ilk kez ne zaman kullanılmaya başlandığı kesin olarak bilinemiyor olmakla 

beraber, çok eski dönemlerden beri malları ayırt etmek üzere bazı işaretler kullanıldığı 

bilinmektedir. Bu anlamda, bir hayvanın üzerine bir damga vurulması veya çeşitli mallar 

üzerine onu ayırt eden bir işaret konulması, doğrudan o malın diğerlerinden yapılışı itibariyle 

mi yoksa malikini belirtmek amacı ile mi yapıldığı kesin olarak saptanamamakla beraber bir 

marka olarak değerlendirilebilir. Öğretide, bu işaretin malın malikini belirtmek için konulması 

halinde, mülkiyet markasından söz edilebileceği ifade edilmektedir62. 

 
* Ankara Barosu Avukatı 
60 İsmet Zeki EYUBOĞLU, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, İstanbul 2004, s. 475. 
61 Sabih ARKAN, Marka Hukuku, C.I., Ankara 1997, s. 2. Öğretide genel olarak kabul edildiği üzere, markanın esasen 4 

fonksiyonu vardır. Bunlar, 1) ayırt etme fonksiyonu; 2) mal ve hizmetlerin kaynağını (yani bir malı üreten veya piyasaya sunan 

ya  da bir hizmeti sunan teşebbüsü) gösterme fonksiyonu; 3) reklam fonksiyonu ve 4) garanti fonksiyonudur (yani malın veya 

hizmetin belirli bir kalitede sunulacağını göstermesi) (bkz. Cahit SULUK/Rauf KARASU/Temel NAL, Fikri Mülkiyet 

Hukuku, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara Eylül 2018, s. 162 – 163; İlhami GÜNEŞ, Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı 

Marka Hukuku, Ankara 2018, s. 40 – 41;Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku,4. Baskı, İstanbul Eylül 2018, s. 16 – 18; Dilek 

İMİRLİOĞLU, Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 2. Baskı, Ankara 2018, s. 5 – 

10;  Orhan SEKMEN, Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, İstanbul, Mayıs 2016, s. 65 – 69.  
62 Ünal TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2002,s. 303. 



 

Sa
yf

a3
3

0
 

I. DÜNYA’DA GENEL OLARAK MARKA HUKUKUNUN TARİHİ 

GELİŞİMİ 

 

A. ROMA HUKUKUNDA MARKANIN KULLANIMI 

Roma’da marka kullanımının çok yaygın olduğu ve özellikle, çömlekten yapılmış eşya, 

madeni eşya, cam, lamba, şarap ve hatta peynirde markanın kullanıldığı ifade edilmektedir. Söz 

konusu markaların, bazen tacirin isminden, bazen bulunduğu mahalden bazen de bir hayvan 

resminden oluştuğuna öğretide işaret edilmekte ve bir örnek olarak da, gaz lambası yapımcısı 

Markus Rutilus Lupus adlı kişinin, kurt anlamına gelen soyadı Lupus ile bağlantılı olarak kurt 

başı şeklinde bir amblem/marka kullandığına değinilmektedir63. ARSEVEN, Roma hukukunda 

marka hakkının ihlallerine karşı actio injurianum veya actio doli davasının açılabildiğine işaret 

etmektedir64. 

B. AVRUPA DEVLETLERİNDE MARKANIN KULLANIMI 

Yukarıda da belirtildiği gibi, daha çok mülkiyet markası denilebilecek anlamda 

markanın geçmişi oldukça eskilere gitmektedir. Ancak, markayı bir mal ticareti ile 

ilişkilendirilmek gerekir ise, ortaçağ Avrupası’ndaki lonca sistemine bakmak gerekecektir. 

Burada aynı loncaya mensup olan esnaf ve tüccarların aynı sembolü kullanması ve bu anlamda 

anılan loncanın mallarının diğerlerinden ayrılması söz konusu olmaktadır65.  Buna göre, anılan 

dönemde, hangi malın hangi loncaya ait olduğunun belirlenebilmesinde, loncalar açısından bir 

zorunluluk vardır.  

Ancak, öğretide, Fransız ihtilali ile birlikte her türlü imtiyazın ortadan kalkması sonucu 

olarak, lonca imtiyazlarına da son verildiği ve loncalar açısından marka kullanma 

zorunluluğunun ortadan kalktığına işaret edilmektedir66. Avrupa’da markanın kanunlar yoluyla 

düzenlenmesi 19 uncu yüzyılda gerçekleşmiş ve marka ile ilgili hukuki nitelendirme ve ilkeler 

bu dönemde oluşmaya başlamıştır. Markalar hakkında ilk kanunlar, Fransa’da,1857, 

Avusturya’da 1858 yılında, İngiltere’de 1862 ve Almanya’da 1874 tarihlidir. Markalar 

 
63 ARSEVEN, s. 823; Frank H. FOSTER/Robert L. SHOOK, Patents, Copyrights and Trademarks, United States of America 

1993, s. 20; Ömer CAMCI, Marka Davaları, İstanbul 1999, s.  2.  
64 ARSEVEN, s. 823. 
65 Shoen ONO, Overview of Japanese Trademark Law, 2nd ed., Japan 1999, s. 41 (ayrıca bkz. 

http://www.iip.or.jp/e/translation/pdf/ono/ch2.pdf, s. 2); A. Lerzan YILMAZ, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil 

Engelleri, 2. Baskı, İstanbul, Eylül 2017, s. 24. 
66 TEKİNALP, s. 303 – 304; Reha POROY/Hamdi YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2006, s. 353. 

http://www.iip.or.jp/e/translation/pdf/ono/ch2.pdf
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hakkında uluslararası ilk düzenlemeler  olarak,  Paris Konvansiyonu 1883 tarihinde ve Madrid 

Anlaşması 1891 tarihinde akdedilmiştir67. 

II. TÜRK MARKA HUKUKUNUN TARİHÇESİ.   

 

A. ESKİ TÜRKLERDE MARKA KULLANIMI 

Orta Asya’da yaşayan Türk boylarında marka olarak tanımlayabileceğimiz damga68 

kullanımında, özellikle 2 husus dikkat çekmektedir.  

Eski Türk inanışında Tanrıya yakın olduğu düşünülen dağların zirvelerindeki kayalara 

işlenen damgalar, dini sebeplerle yapılırken; otlaklara, hayvanlara, eşyalara işlenen damgalar, 

aitlik/mülkiyet belirtmek amaçlı yapılmıştır69. Öte yandan, tarih boyunca, Türklerin aile, oba, 

boy, oymak devlet gibi kavramları ifade etmek üzere belirli bazı işaretleri damga olarak 

kullandıkları bilinmektedir. Bu çerçevede, öğretide, bu uygulamanın kişi, soy ve aile adının 

devamına hizmet ettiği70 ve bunun yanında da her aileye ait çok değerli eşyaların ve hayvanların 

yitirilmemesi gibi pratik bir amaca da hizmet ettiği ifade edilmektedir71. Bu şekilde aidiyet ifade 

etmek üzere gerçekleştirilen damgalama işlemi ile, sürülerin karışması halinde, her aile kendi 

 
67 Hüseyin ÜLGEN/Ömer TEOMAN/Mehmet HELVACI/Abuzer KENDİGELEN/Arslan KAYA/N. Füsun NOMER ERTAN, 

Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2006, s. 341; YILMAZ, s. 24. 
68 Etimoloji sözlüğünde, “damga” sözcüğünün, “tamdurmak”, “yaktırmak” fiilinden türediği , damganın kızgın demir veya 

benzeri bir araçla yakılarak yapılması sebebi ile bu şekilde ifade edildiği belirtilmektedir. Buna göre sözcük, “tamdurmak”tan, 

tamga, damga olarak ifade edilmektedir (bkz. EYUBOĞLU, s. 163). “Türk sözlü geleneği izlendiğinde, zamanla onlardan 

bazılarının kaya resimlerine, kaya resimlerinin bazılarının damgalara, damgalardan bazılarının da yazıya dönüştüğü 

görülmektedir.” (bkz. Mustafa AKSOY, Kaya Resimlerinden Alfabeye Avrasya’da Türk Damgaları, Türk Dünyası Tarih 

Kültür Dergisi, Aralık 2001, s. 70). Bu noktada, dikkat çekici bir benzerliğe de değinmek gerekmektedir. Öncelikle belirtmek 

gerekir ki, İngilizce’ de, marka anlamında  “trademark”’ın eş anlamlısı olarak “brand” kelimesi de kullanılır. Anılan “brand” 

sözcüğünün, eski Norveçce’de (Old Norse),  “yakmak” (to burn) anlamına gelen “brandr” kelimesinden İngilizceye geçtiği 

ifade edilmektedir. Böylece, eksiden insanların çiftlik hayvanlarını mülkiyet işareti olarak damgaladıkları (stamp) ve bunun bir 

çiftçinin hayvanını, diğerinden ayırmada kullanıldığına işaret edilmektedir (bkz. Saif :Ullah KHAN/Owais MUFTI, The Hot 

History & Cold Future of Brands, Journal of Managerial Science, Volume 1, Number 1, January – June 2007, (s. 75 – 87), s. 

75). 
69 Tolga AKAY, Osmanlı Devleti’nde Fikri Mülkiyet (1850 – 1914), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana 

Bilimdalı Yakın Çağ Tarihi Bilimdalı, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Kayseri 2015, s. 63 (AKAY – Tez); Tolga AKAY, 

Osmanlı Devleti’nde Marka Hukukunun Gelişimi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 126, 2016 (s. 363 – 392), s. 366 (AKAY 

– Dergi); Cihannur CİHANALP, Türklerde Damgalar, Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 17-20, 2015, 

(s.17 – 20), s. 17; Osman MERT, Öngöt Mezar Külliyesi ve Külliyede Bulunan Damgalar, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 36, Erzurum 2008, (s. 281 – 305), s. 286. 
70 Bu anlamda, eskiden, savaşta, bir kavmin kendi sembolünü bağırarak düşman üzerine yürüdüğünden; yani bu yönü ile 

damganın bugün bayrağın gördüğü göreve yakın bir görev üstlenmiş olduğundan da söz edilir (bkz. Nesrin GÜLLÜDAĞ, 

Türklerde Damga Geleneği ve Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 

Cilt:3, Sayı – 6, Türkiye Ocak 2015 s. 145). 
71 Ayrıca, damgaların, tarih boyunca, mühür olarak da kullanıldığı ifade edilmektedir (bkz. GÜLLÜDAĞ, s. 133). Keza 

damgaların, Türk alfabesinin oluşumundan önce kullanılan iletişim aracı olarak da düşünülebileceğine değinilmektedir (bkz. 

GÜLLÜDAĞ, s. 134. 
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hayvanını bu damga vasıtasıyla tanımaktaydı72. Hatta, Kaşgarlı Mahmûd, damganın sadece 

hayvanlara değil, ailenin tüm eşyalarına vurulduğundan da söz etmektedir73. 

Ancak bu konuda belirtmek gerekir ki, bugünkü anlamda markadan söz edebilmek için 

markanın mal ve hizmet ticareti ile ilişkilendirilmesi veya bağlantılandırılması gerektiği genel 

olarak öğretide kabul edilmektedir74. Bir başka deyişle, markanın, “aitlikten” çok, bir mal veya 

hizmetin orijinini ve kalitesini göstermesi önem taşımaktadır. 

B. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MARKA 

Tarihi açıdan Türk marka hukukunda, markanın doğrudan korumaya alındığı ilk 

düzenleme olan 1872 Nizamnamesini mihenk taşı olarak alırsak; konuyu 1872 Nizamnamesi 

öncesi ve sonrası olarak iki başlık altında inceleyebileceğimiz kanaatindeyiz. 

1. 1872 TARİHLİ NİZAMNAME ÖNCESİ DÖNEM 

Öğretide, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bazı esnafın ürünleri üzerinde, kendisinin 

yaptığını gösteren küçük işaretler kullandığına dair örneklere rastlandığı ifade edilmekte ve 

özellikle, demir, bakır veya benzeri madenlerden üretilen mallara vurulan işaretlerin, 

üreticilerin bir tür markası olduğu belirtilmektedir75. 

Yine Osmanlı İmparatorluğu döneminde markalar açısından dikkati çeken bir diğer 

uygulama ise, 18. yüzyıl sonunda başlayan ve 19. yüzyılın hemen hemen tamamında 

uygulandığı ifade edilen, bazı esnaf teşkilatlarının (loncaların) bir esnaf teşkilatı olarak tüm 

ürünlerinin yabancı ürünlerden ayırt edilmesi için başvurdukları damgalama yöntemidir76. 1872 

tarihli Nizamname öncesi, yukarıda belirtilenlerden de anlaşılacağı üzere markalar konusunda 

dağınık bazı uygulama ve düzenlemeler söz konusu olmaktadır. 

2. 1872 TARİHLİ NİZAMNAME SONRASI DÖNEM 

 
72 Salim KOCA, Eski Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat, Türkler (Editörler: Hasan Celal GÜZEL/Kemal ÇİÇEK/Salim 

KOCA), İlk Çağ, C. 3, Ankara 2002 (s. 15 – 37) s. 19. 
73 KAŞGARLI MAHMÛD, 1939, I s. 58; KOCA, s. 43, dn(83). 
74 Ünal TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2002, s. 303; SEKMEN, s. 18. 
75 AKAY – Tez, s.217.. 
76 Örneğin, 1796 tarihli olduğu ifade edilen bir örnekte, İstanbul kuyumcu esnafı bazı ürünlerinin benzerlerinin yurtdışından 

İstanbul’a getirildiğini, böylece farklı kalitedeki bu ürünler ile kendi ürünlerinin karıştırıldığını ve bunun önüne geçmek üzere, 

ürünlerine bir damga vurmalarına izin verilmesini Sultan III. Selim’den talep etmişler ve izni de almışlardır. Bir başka örnek 

olarak ise, Midilli, Ayvalık, Edremit gibi sabun üretiminin yaygın olduğu yerlerde, daha kaliteli ve meşhur olan Girit 

damgasının vurulması sebebi ile Giritli sabun üreticilerinin yapmış olduğu şikayet gösterilebilir. Söz konusu örnekleri artırmak 

mümkündür. 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunundan iktibas edilen 1858 tarihli Osmanlı Ceza Kanunnamesi m. 150’ye göre ise, 

“Her nev’ emtia ve eşya üzerine devlet-i âliye namına olarak basılmağa mahsus olan ve gerek bir memuriyete ve gerek devletin 

ruhsatıyla olan bir şirkete veyahut bir ticaret evine mahsus bulunan her nev’ mühür ve damga ve nişanlara taklid veyahut o 

makule sahte damga ve nişanları isti’mal eyleyen kimse üç sene habs ile mücazat olunur ve bu sahtekârlığından dolayı vaki’ 

olan zarar kendisine tazmin ettirilir ve (…)”  (bkz. AKAY – Tez, s. 217 – 221; AKAY – Dergi, s. 369 – 373). 
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 Öğretide, 19 yüzyılda Osmanlı Devletinde sınai haklar konusunda çıkarılan kanunlar 

ve diğer düzenlemelerin temel olarak iki amaçla çıkarıldığı ve bu amaçlardan birisinin ülke 

içinde sanayi ve teknolojiyi teşvik diğer amacın ise, yabancı sermaye ve teknolojinin ülkeye 

getirilmesi olduğu ifade edilmektedir77. Zira, yabancı bir marka ülke içinde tescil edilmeli ve 

korunmalıdır ki, yabancı bir marka ülkeye gelebilsin.  

 Türk hukukunda markayı korumaya doğrudan yönelik ilk düzenleme 1871 tarihli 

Fabrika Mamulatıyla Eşya-yı Ticariyyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname’dir. 9 

Eylül 1871 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Nizamname, 24 üncü maddesi gereği 

yayımından 6 ay sonra, yani, 3 Nisan 1872 tarihinde yürürlüğe girmiştir78. Nizamname, 5 

Temmuz 1872 ve 19 Mart 1879 tarihlerinde değiştirilmiştir. Daha sonra ise, önceki 1871 tarihli 

Nizamname, 10 Mayıs 1888 tarihinde yeni bir Nizamname kabul edilerek, yürürlükten 

kaldırılmıştır79. Anılan 10 Mayıs 1888 kabul tarihli Nizamname 26.05.1888 (15 Ramazan 1305) 

tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir80. Söz konusu 1888 tarihli Nizamname, 1965 tarihli  

ve  551 sayılı Markalar Kanunu ile ilga edilmiştir. 551 sayılı Markalar Kanunu da yerini 1995 

tarihinde 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya bırakmıştır. 556 sayılı KHK da, 

22.12.2016 tarihinde kabul edilen ve bazı maddeleri hariç yayımı tarihinde yürürlüğe giren 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 191, 3 ile yürürlükten kaldırılmıştır; ancak, 6769 sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanununda buna dair bazı geçiş hükümleri mevcuttur. 

III. AB HUKUKUNDA MARKANIN KULLANILMAMASINA İLİŞKİN 

DÜZENLEMELER, ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANMASI VE 

LİTVANYA’NIN DURUMU 

Markanın kullanılmamasına ilişkin olarak AB marka hukukuna ilişkin düzenlemeler 

temel olarak 2 tanedir. Bunlar; 1) 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi81 ve 2) 2015/2424 

 
77 Seda ÖRSTEN ESİRGEN, Osmanlı Devleti’nde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı 

Kanunları, Ankara 2017, s. 285 – 286; Tolga AKAY, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nde Sınai Mülkiyet Haklarının 

Durumu ve Alman Silah Patentleri, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XVI/32, Bahar 2016, (s. 67 -83), s. 68 ve 78. 
78 Söz konusu Nizamnamenin eski takvime göre yayım tarihi 24 Cemaziyelahir 1288 (09.09.1871) olup, üzerine 6 ay 

koyduğumuzda 24 Muharrem 1289 (03.04.1872) tarihine ulaşılmakta ve bu tarih anılan Nizamnamenin yürürlük tarihi 

olmaktadır. 
79 ARSEVEN, 1888 tarihi Nizamname’nin 24 üncü maddesi ile 1871 tarihli Nizamname ile onun 1872 tarihli değişikliğini 

yürürlükten kaldırmakla beraber, 1879 tarihli tadilini ilga etmeyi unuttuğunu ifade etmektedir [bkz. Haydar ARSEVEN, 

Alameti Farika Hakkının Mahiyeti, Gayrı Kanuni Rekabetle Münasebeti ve Doğumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mecmuası, C.16, S:3-4, 1950 (s.822 – 893), s. 825]. 
80 Ahmet KALA/İrfan İNCE, Alamet-i Farika’dan Marka’ya, Ankara 2009, s. XII – XIII; ÖRSTEN ESİRGEN, s.290. 
81 2015/2436 sayılı Yönerge, 23.12.2015 tarihili AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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sayılı Birlik Marka Tüzüğü ile önemli değişiklikler yapılan 207/2009 tarihli Birlik Marka 

Tüzüğü82’dür. 

207/2009 sayılı Tüzük m. 51 ve m. 56’ya göre, tescilli bir AB Markasının (EU 

Trademark) haklı bir nedene dayanmaksızın 5 yıl boyunca devamlı olarak ciddi bir biçimde 

(genuine use) kullanılmaması veya markanın jenerik ya da halkı yanıltıcı hale gelmesi 

durumunda tescil ofisine taraflarca yapılan başvuru ile markanın iptali talep edilebilecektir. 

 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi m. 45 ile getirilen yenilik, tüm AB üyesi 

devletlerin, mahkemeye başvurma hakkına halel getirmeksizin, idari bir organa markanın iptali 

hususunda hızlı ve etkili bir yetkiyi içeren düzenleme yapma zorunluluğu getirmesidir. 

2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi m. 54, 1 ve Giriş (Preamble) 38 inci paragrafa göre, 

idari iptal kurumunu iç hukuklarına aktarmak üzere 7 yıllık bir süre konmuştur. Anılan süre 14 

Ocak 2022 yılında sona ermektedir83. 

Litvanya, AB’nin 5. Genişleme Süreci içinde, 1 Mayıs 2004’te AB üyesi olmuştur84. 

Bu sebeple, Litvanya da yukarıda belirtilen AB marka mevzuatına tabi bulunmaktadır. 

Litvanya’nın 8 Haziran 2006 yılında tadil edilen 10 Ekim 2000 tarihli No.VIII – 1981 sayılı 

Marka Kanunu m. 47, 2 uyarınca, tecili müteakip 5 yıl boyunca kullanılmama sebebiyle iptal 

talebi, ancak mahkemeden istenebilmektedir85. Buna göre, Litvanya’nın, 14 Ocak 2022 tarihine 

kadar süresi olması nedeniyle86, henüz söz konusu düzenlemeyi iç hukukuna aktarmamış 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
82 207/2009 tarihli Marka Tüzüğü, 24.03.2009 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tüzüğü 

değiştiren 2015/2424 sayılı Marka Tüzüğü ise 24.12.2015 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
83 Ancak belirtmek gerekir ki, söz konusu Tüzük ve Yönetmelik ile idari bir organ kararıyla markanın iptali hususu 

düzenlenmeden önce de bazı AB ülkelerinin iç mevzuatına göre bu husus mümkündü (bkz. Hayrettin ÇAĞLAR, 6769 Sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı 

KHK M. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XXI, Sa.1, 2017 (s. 3 – 19), 

s. 8 – 9). 
84 AB daha sonra 6. Genişleme Sürecini de geçirmiş olup, Brexit tamamlanmadığı için İngiltere üyeliğini halen devam 

ettirdiğinden, AB’nin şu anda (20 Mayıs 2019 itibariyle)  28 üyesi bulunmaktadır. Bu üye ülkeler, Avusturya, Belçika, 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, 

İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, 

Slovakya, Slovenya, Yunanistan’dır. Halen, AB hukukunu, ulusal hukuklarına entegre etme sürecinde bulunan aday ülke 

konumunda olan ülkeler, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’dir . Potansiyel aday konumunda 

bulunan ülkeler ise, Bosna – Hersek ile Kosova’dır (bkz. Enver BOZKURT/Arif GÖKTAŞ, Avrupa Birliği Hukuku, Ankara 

2018, s. 70 – 73; ) https://www.ab.gov.tr/_233.html ; https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en - Son Erişim T: 

20 Mayıs 2019). 
85 http://www.attorneys-at-law.eu/news/index/152 (Son Erişim Tarihi : 20 Mayıs 2019). 
86 Esasen AB Hukukuna göre, direktiflerin, üye devlet hukukları üzerinde doğrudan etkisi bulunmayıp, sadece üye devlete 

direktifte belirtilen düzenlemenin, yine direktifte belirtilen süre içinde iç hukuka aktarılması gerekmektedir. Bununla birlikte, 

AB Adalet Divanı, bazı durumlarda, üye devletin, direktifi iç hukuka adapte etmesi için verilen süre içinde adapte etmemesi 

halinde, söz konusu direktifin o üye ülkede doğrudan uygulanabilir olduğuna karar vermektedir (bkz. BOZKURT/KÖKTAŞ, 

s. 186). 

https://www.ab.gov.tr/_233.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en
http://www.attorneys-at-law.eu/news/index/152
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IV. TÜRK HUKUKUNDA MARKANIN KULLANILMAMASI HALİNDE 

UYGULANACAK HÜKÜMLERİN ZAMAN İTİBARİYLE 

BELİRLENMESİ 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanarak, yürürlüğe ilişkin 192 nci maddesi uyarınca, a) marka iptal hallerini düzenleyen 

26 ncı maddesi yayımı tarihinden 7 yıl sonra (10 Ocak 2024); b) yenilemeye ilişkin 23 üncü 

maddenin 2 nci fıkrası ve 69 uncu maddenin 4 üncü maddesinde düzenlenen yenileme 

taleplerinin yapılması gereken süreye ilişkin hükümleri ile 46 ncı maddesinde düzenlenen 

amblem kullanım zorunluluğuna ilişkin hükümleri yayımı tarihinden itibaren 1 yıl sonra (10 

Ocak 2018)   olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 6769 sayılı Kanun ile tescilli bir markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre 

içerisinde kullanılmaya başlanmaması veya kullanımına 5 yıldan az süre ara verilmesi hallerine 

bağlanan sonuçlar aşağıda gösterilmiştir. 

 Bu haller, 1) markanın kullanılmamasından kaynaklanan iptal davası ile  2) marka 

tesciline itiraz halinde, başvuru sahibinin talebi ile marka sahibinden tescil süresinin 5 yılı 

aşması halinde son 5 yıldır kullandığının ispatının istenmesi; 3) markaya tecavüz ve 

hükümsüzlük davalarında yine marka sahibinden tescil süresinin 5 yılı aşması halinde son 5 

yıldır kullandığının ispatının istenmesi şeklindeki kullanmama def’inde bulunma hakkı; olarak 

belirtilebilir. 

 Söz konusu dava ve def’i imkânı hukuken ne zaman kullanılabilecektir ? 

 Öğretide bir görüşe göre, yürürlük tarihi olan 10 Ocak 2017 tarihi itibariyle bu 

imkânlar kullanılabilir ve 5 yıllık süre, yürürlük tarihinden itibaren geriye doğru uygulanabilir 

(bu görüşe sahip olanlar Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlük tarihi ile 6769 sayılı  

Kanunun yürürlük tarihi arasındaki 4 günlük sürenin de hesaba katılması gerektiğini ifade 

etmektedirler)87.  Bizim de katıldığımız bir başka görüşe göre ise, bu hukuken mümkün 

değildir. Zira,  6769 sayılı Kanun öncesinde markanın kullanılması zorunluluğuna ilişkin bir 

düzenleme hukukumuzda mevcut değildi88. Kanunlar ancak ileriye doğru uygulanır ve geriye 

 
87 KARACA, s. 121 – 124; Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, 4. Bası, İstanbul, Eylül 2018, s.983 – 984; İlhami GÜNEŞ, 

Marka Hukuku, Ankara 2018, s. 250, 266, 468, 476; ÇOŞĞUN, s. 110 – 111; Fethi MERDİVAN, (Ed. Tekin MEMİŞ), Fikri 

Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2016 (AIPPI Panel), Ankara 2019, s. 310 – 311; Numan Sabit SÖNMEZ, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul Hukuk Mecmuası, 76/1, 2018 (s.277 

– 308), s. 285; Melis ABACIOĞLU VİSKUŞENKO, Markalar İle İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yer Alan Değişiklikler, 

FMR Dergisi, S.1 2018 (s. 55 – 86), s. 75. 
88 Esasen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın,  

“Markanın Kullanılması” başlığını taşıyan 14 üncü maddesine göre, “Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı 
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doğru uygulanamaz. Bir kanunun geriye etkili olması, ancak, açık bir kanuni düzenleme ile ve 

kamu yararı, kamu düzeni gereği, kazanılmış hakların korunması veya mali haklarda iyileştirme 

gibi sebeplerle gerçekleştirilebilir89. Bu hususlarda, burada söz konusu olmadığından, anılan 

hükmün geçmişe uygulanması mümkün bulunmamaktadır. 

Bu çerçevede, 6769 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi itibariyle 5 yıllık kullanmama 

süresi tekrar başlamalıdır. Bir başka deyişle, 6769 sayılı Kanun ile kullanmamaya bağlanan 

sonuç, ancak, anılan Kanunun yürürlük tarih olan 10 Ocak 2017 tarihinden 5 yıl sonra doğabilir. 

Bir başka deyişle, gerek kullanmama sebebiyle iptal davası gerek ise, marka tesciline 

itiraz halinde veya hükümsüzlük davasında ya da markaya tecavüz davasında kullanmama 

def’inin kullanılması imkanı, 10 Ocak 2017 + 5 yıl olmak üzere; ancak, 10 Ocak 2022 yılından 

itibaren ileri sürülebilecektir90. 

     Bu tarih ile  2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi ile getirilen ve tüm AB 

ülkelerinin kendi iç hukuklarını buna göre düzenlemelerini ve bu anlamda idari bir yöntem ile 

markanın kullanılmaması sebebiyle iptal imkanı getirmek üzere iç hukuklarında gerekli 

değişiklikleri yapmaları için son tarih olarak belirlenen 14 Ocak 2022 tarihi uyumludur. 

V. TÜRK HUKUKUNDA MARKANIN KULLANILMAMASINDAN 

KAYNAKLANAN İPTAL DAVASI VE USULÜ 

 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 9, 1 uyarınca, 1) tescil tarihinden itibaren 5 yıl 

içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi 

 
bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir. 

/ Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir: / a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden 

markanın farklı unsurlarla kullanılması, / b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, / c) 

Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, / d) Markayı taşıyan malın ithalatı.”. Anılan bu düzenleme, Anayasa 

Mahkemesinin 14.12.2016 gün, 2016/148 E. ve 2016/189 K. sayılı kararı ile, marka hakkının mülkiyet hakları kapsamında 

bulunduğu ve mülkiyet hakkına ilişkin düzenlemelerin, Anayasaya göre,  KHK ile yapılamaması sebebi ile iptal edilmiştir. 

Anılan Anayasa Mahkemesi kararı, 6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bir başka deyişle, 

6 Ocak 2017 tarihinden itibaren,6789 Sayılı Kanunun yürürlük tarihine (10 Ocak 2017) kadar markaların kullanılması gereğin 

dair bir hüküm kanunlarımızda mevcut olmamıştır. Bu hali ile söz konusu 556 sayılı KHK m. 14’ün 6 Ocak 2017 öncesi açılan 

ve halen devam eden davalara uygulanıp uygulanmayacağı hususunda öğretide karşı görüşler de olmakla beraber, bizim de 

katıldığımız baskın görüşe göre, Anayasa Mahkemesinin kararının yayımlandığı 06.01.2017 tarihinde devam eden hiçbir 

davada marka hakkının kullanma zorunluluğu bulunduğu gerekçesi ile karar vermesi mümkün değildir. 6 Ocak – 10 Ocak 2017 

tarihlerinde ise, zaten ortada markanın kullanılmaması için hiçbir bulunmadığından uygulanması mümkün bulunmamaktadır 

(bkz. Ali PASLI, Anayasa Mahkemesini MarkKHK m. 14’ü İptal Kararının Etkisi: Kullanmama Gerekçesine Dayalı 

Hükümsüzlük/ İptal Davaları Düşecek mi? http://www.ticaretkanunu.net/makale-25/ s.2; ÇAĞLAR, s. 14 ve 16 - 18). 
89 ÇAĞLAR, 12 – 13. 
90 Aynı yönde bkz. ÇAĞLAR, s. 15; BAHADIR, s. 243 – 244; Özge ARSLAN, Marka Hakkının Sona Ermesi, Ankara 2018, 

s. 141. Bu konuda esas ve karar tarihleri belirtilmeyen, İstanbul Anadolu 2. FSHHM’nin, 24.10.2017 tarihli kararında şöyle 

denilmektedir: “6769 sayılı (…) Kanunun 9. Maddesi(…), ancak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonrası için 

uygulanabileceğinden, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı nedeniyle SMK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce davalının 

tescilli markasını kullanma yükümlülüğü bulunmadığından ve SMK’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra da 5 yıllık süre 

dolmamış olduğundan davanın reddine karar vermek gerekmiştir.” (bkz. KARACA, s. 119); ayrıca bkz. Hayrettin ÇAĞLAR, 

Ed. Tekin MEMİŞ), Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2016 (AIPPI Panel), Ankara 2019, s. 329 – 330.  

http://www.ticaretkanunu.net/makale-25/
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tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da 2) kullanımına 5 yıl kesintisiz ara 

verilen markanın  iptaline91 karar verilir. Öte yandan, markanın 1) ayırt edici karakteri 

değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması; 2) sadece ihracat92 amacıyla mal veya 

ambalajlarında kullanılması; markanın kullanılması olarak kabul edilir ve markanın, marka 

sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanımdır (6769 s. Kanun m. 9, 2 

ve 3). 

Ancak, burada çözümlenmesi gereken önemli bir sorun vardır. Zira “iptal halleri”, 

6769 sayılı Kanun m. 26’da düzenlenmiş olup, anılan maddeye göre, iptal sebeplerinden birisi 

olan kullanmama sebebiyle iptal işlemini gerçekleştirecek makam, Türk Patent ve Marka 

Kurumudur.  Bir başka deyişle, idari bir kurum iptal usulünü takip edecek, değerlendirecek ve 

karara bağlayacaktır. Bu hali ile yukarıda belirtilen AB Marka Direktifi ile amaçlanan usul, 

6769 sayılı Kanun ile sağlanmış olmaktadır93.Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, 6769 sayılı 

Kanun m. 192, 1/a gereği, 26 ncı madde yayımı tarihinden itibaren 7 yıl sonra, yani 10 Ocak 

2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

6769 sayılı Kanun m. 26, idari bir iptal usulü getirmektedir94. Yani,  anılan madde de 

yer alan iptal sebepleri, idari bir kurum olan, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 

değerlendirilecek olup, anılan maddede yer alan usul uygulanacaktır.  Öte yandan 6769 sayılı 

Kanun geçici madde 4’e göre, “(1) 26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, 

anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır. / (2) 26 ncı maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler 

tarafından sonuçlandırılır. / (3) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar 

kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir.” Bir başka deyişle, 10 

Ocak 2024 öncesi 6769 sayılı Kanun m. 26’da belirtilen iptal sebepleri ile başvuruda bulunacak 

kişi, bu başvurusunu idari bir usul olarak değil, bir dava olarak mahkemeye açacaktır.  Bu 

 
91 Markanın, kanunda belirtildiği şekilde kullanılmamasının sonucu, görüldüğü gibi iptale tabi olmaktır. Mülga 556 sayılı 

Markaların Korunması Hakkında KHK’da, anılan kullanmama durumu sadece iptale değil; aynı zamanda “hükümsüzlük” 

davasına da konu olabiliyordu. Öğretide, isabetli bir biçimde, aynı vakıaya 2 ayrı sonuç bağlanması eleştirilmekteydi (bkz. 

ÇAĞLAR, s.7). Ancak, daha sonra 556 sayılı KHK’daki, kullanmamaya bağlanan iptale tabi olma ve hükümsüzlük davasına 

konu olmaya ilişkin hükümler, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmişti. 
92 Öte yandan markanın ithalat halinde mal veya ambalajında kullanılmasına kanunda hiç değinilmemiş olup, bazı yazarlar, bu 

ayırımı, haklı bir gerekçesi bulunmadığını ifade ederek, eleştirmektedirler (bkz. ÇAĞLAR, 6 – 7). BAHADIR, markanın ithal 

edilen bir malda kullanılması halinde, o mal Türkiye’ye ekonomik bir değer yaratmak üzere girince, zaten Türkiye’de ciddi 

kullanım şartının gerçekleşmiş sayılacağını ve bu yönden bir sorun olmayacağını ifade etmektedir (Zeynep BAHADIR, 

Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara 2018, s. 207 - 208). 
93 Nitekim anılan maddenin gerekçesinde, “Madde ile bir markanın iptal halleri 2015/2436 sayılı AB Direktifi ve 2015/2424 

sayılı AB Marka Tüzüğü doğrultusunda söz konusu yetki Enstitüye verilerek yeniden düzenlenmiştir” denilmektedir (bkz. Ünal 

TEKİNLAP/Ersin ÇAMOĞLU, Sınai Mülkiyet Kanunu, İstanbul 2017, s. 50). 
94 Nitekim, 6769 sayılı Kanun geçici madde 4’ün gerekçesinde aynen şöyle denilmektedir: “Madde ile yürürlüğe girmesi 

öngörülen idari iptal prosedürü yürürlüğe girene kadar uygulamada boşluk oluşmaması için geçiş hükümleri öngörülmüştür.” 

(bkz. TEKİNALP/ÇAMOĞLU, s. 286). 
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hallerden biri olan “markanın kullanılmaması” halinin iptal sebebi olarak ne zaman 

kullanılacağı hususu, anılan madde açısından yürürlük tarihi ve önceki 556 sayılı KHK 

dönemindeki markanın kullanılmamasına ilişkin düzenlemeyi oluşturan 14 üncü maddenin 

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal hükmü sonrası uygulamanın hukuken nasıl olması 

gerektiğine ilişkin hukuki görüşe göre değişecektir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, bizim de katıldığımız görüşe göre, markanın 

kullanılmamasına ilişkin hükümlerin uygulanması ancak, 10 Ocak 2022 tarihinden sonra 

mümkün olabileceği için, bu hükmün daha önce uygulanması mümkün değildir. Markanın 

kullanılmaması sebebi ile iptali için 10 Ocak 2022’den diğer sebepler için ise, 6769 sayılı 

Kanunun yürürlük tarihi olan 10 Ocak 2017 tarihinden, idari iptal usulünün yürürlüğe girdiği 

10 Ocak 2024’e kadar, iptal talepleri dava olarak mahkemeye yapılacaktır. 6769 sayılı Kanun 

m. 156, 1 uyarınca, anılan Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme fikri ve sınai haklar 

hukuk mahkemesidir95. 

  Öte yandan yine aynı Kanun m. 156, 5 gereği, üçüncü bir kişi tarafından sınai mülkiyet 

hakkı sahibi aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davalının yerleşim yeri 

mahkemesi olduğundan, kullanmama sebebi ile açılacak iptal davalarında yetkili mahkeme 

kanaatimizce, davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Zira, kullanmama sebebi ile iptal 

davasında, kanaatimizce, iptal davası açan üçüncü kişi ve markayı kullanmadığı iddia edilen 

kişi ise, yasal olarak o an itibariyle marka sahibi olan kişidir96. 

Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi, tek hakimli ve asliye hukuk mahkemesi 

derecesinde kurulan bir mahkeme olup yargılama usulü olarak da yazılı yargılama usulü (HMK 

m. 118 – 315) uygulanacaktır97.  

Bu tarihten (10.01.2024) sonra ise, iptal talepleri Türk Patent ve Marka Kurumuna 

yapılacaktır.  İptal davası açabilecek veya iptal talebinde bulunabilecek kişiler, Kanunda ilgili 

kişiler olarak ifade edilmiştir (6769 sayılı Kanun m. 26, 2). Doğal olarak ilgili kişinin, usul 

hukuku açısından, markanın iptalinde hukuki menfaati olması gereklidir.  Bu çerçevede ve konu 

kullanmama sebebi ile iptal davası olduğuna göre kanaatimizce davayı açabilecek/talepte 

 
95  HSK 1. Dairesinin 30.05.2018 gün ve 839 sayılı kararına göre, “(…) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinin görev alanına 

giren dava ve işlere; a) Bir asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde bu mahkemenin, b) İki asliye hukuk mahkemesi bulunan 

yerlerde 1 numaralı asliye hukuk mahkemesinin, c) İkiden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı asliye 

hukuk mahkemesinin, (…) bakmasına görevlendirmenin 30.05.2018 tarihi itibariyle faaliyette bulunan asliye hukuk (…) 

mahkemesi sayısına göre yapılmasına (…) karar verildi.” (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180531-1.pdf ) 
96 Bkz. aynı yönde BAHADIR, s. 219. 
97 Hakan PEKCANITEZ, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017, s. 198; Ramazan ARSLAN/Ejder 

YILMAZ/Sema TAŞPINAR AYVAZ/Emel HANAĞASI, Medeni Usul Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2018, s. 313. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180531-1.pdf
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bulunabilecek kişi, söz konusu markayı halen kullanan ve bu sebeple tescilli marka sahibinin 

kendi hakkını ihlal ettiğini düşünen veya iddia eden kişidir. Dava açılması söz konusu ise 

davalı; idari iptal usulü uygulanıyor ise, karşı taraf konumunda bulunacak kişi ya da kişiler iptal 

talebi tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişiler veya hukuki halefleri olacaktır (6769 

sayılı Kanun m. 26, 3). 

Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Mahkemeye/Kuruma 

sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde 

kullanılmış olması halinde, kullanmama sebebi ile yapılan iptal davası/talebi reddedilir. İptal 

davası açılacağı/talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmiş ise, talebin 

mahkemeye/Kuruma sunulmasından önceki 3 ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz 

(6769 sayılı Kanun m. 26, 4). 

İptal halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, 

sadece o mal veya hizmet yönünden kısmî iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek 

biçimde iptal kararı verilemez (6769 sayılı Kanun m. 26, 5). 

İptal incelemesi sırasında  hak sahibinin değişmesi halinde, sicilde hak sahibi olarak 

görünen kişiye karşı işlemlere devam edilir (6769 sayılı Kanun m. 26, 6). İptal talepleri, iptali 

istenen markanın sahibine tebliğ edilir. Marka sahibi 1 ay içinde talebe ilişkin delilleri ve 

cevaplarını mahkemeye/Kuruma sunar. Söz konusu 1 aylık süre içinde talep edilmesi halinde 

mahkeme/Kurum 1 aya kadar ek süre verir98. Mahkeme/Kurum gerekli gördüğü takdirde ek 

bilgi ve belge sunulmasını isteyebilir. Mahkeme/Kurum, iddia ve savunmalar ile sunulan 

deliller çerçevesinde dosya üzerinden karar verir (6769 sayılı Kanun m. 26, 7). Doğal olarak, 

bu süreç bir dava olarak yürütülüyorsa, kanun yollarına başvurulabilecektir99.  6769 sayılı 

Kanun m. 156, 2’de yer alan Kurumun bu Kanun hükümlerine göre aldığı kararlara karşı 

açılacak davalarda ve Kurumun kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine 

açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 

Mahkemesi olduğundan; şayet idari iptal usulü uygulanıyor ise, Kurumun kararına karşı, dava 

 
98 Öğretide, bunun (yani 1 aylık süre verilmesi ve uzatılması ile dosya üzerinden karar verilmesi usulünün), mahkemelerin 

yargılama usulüne ilişkin bir usul düzenlemesi olmadığı; yani burada,  iptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması 

aşamasında uygulanacak bir usul hükmünün söz konusu olmadığı yönünde de görüşler mevcuttur (bkz. Osman Umut 

KARACA, Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, 2. Baskı, Ankara 2018, s. 86 – 87; Gizem 

ÇOŞĞUN, Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılmaması, Ankara, Haziran 2018, s. 92 – 93). Ancak, 

HMK’nın da 6769 sayılı Kanunun da bir kanun olması ve hükümlerin lafzının açıklığı karşısında bu görüşe katılamıyoruz. 

Kanaatimizce, söz konusu hükümlerin, iptal işleminin doğrudan mahkemece gerçekleştirildiği dönemde de uygulanması 

gereklidir. 
99 Buna göre, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinin kararlarına karşı 2 hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilecektir (HMK 

m. 341 ve 345).  İstinaf sonucu verilen bölge adliye mahkemesi kararına karşı da 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir 

(HMK m. 361 vd.). 
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açılacak görevli ve yetkili mahkeme kanaatimizce Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 

Mahkemesi’dir.  

Ancak, burada bir hususu belirtmek gerekmektedir. 6769 sayılı Kanun m. 172 ile 5000 

sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen 15C maddesi ile, 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığının (YİDDB) , ilgili dairenin kararlarına 

2 ay içinde yapılacak itirazları inceleyecek ve karara bağlayacak olan yer olarak belirlenmişti 

Aynı maddenin 3 numaralı paragrafına göre ise, YİDDB’nin  kararlarının Kurumun nihai kararı 

olduğu ve bu karara karşı 2 ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine dava 

açılabileceği ifade edilmekteydi.  Anılan düzenleme de ayrıca 6769 sayılı Kanun m. 146, 1’de 

yer alan “(…) Kurum nezdinde yapılacak tüm işlemlerde uyulması gereken süre, bu Kanun ve 

ilgili yönetmeliklerde belirtilmemişse bildirim tarihinden itibaren 2 aydır. Bu sürelere 

uyulmaması halinde talep yapılmamış sayılır.” hükmü ile uyumluydu.  Ancak, 5000 sayılı 

Kanunun yukarıda belirtilen 15/C maddesi, 02.07.2018 gün ve 773 sayılı KHK m. 86/b hükmü 

gereği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak m. 15/C’nin, YİDD kararlarının Kurumun nihai 

kararları olduğu ve bu kararlara karşı 2 ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 

Mahkemesine dava açılabileceği ve YİDD’nin kararlarının iptaline ilişkin ilam 

kesinleşmedikçe icra edilemeyeceğine dair hüküm varlığını sürdürmektedir. Ancak, yine de, 

mevcut uygulamanın Kurum açısından halen, Kurum kararlarına karşı 2 ay içinde YİDD’ye 

itiraz edilmesi ve onun kararlarına karşı da 2 ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 

Mahkemesine başvuru şeklinde uygulandığı anlaşılmaktadır100. Buna göre, Kurumun kararına 

karşı 2 ay içinde YİDD’ye itiraz edilebilecek ve onun kararına karşı da 2 ay içinde Ankara Fikri 

ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabileceği anlaşılmaktadır101.  Ankara Fikri ve 

Sınai Haklar Mahkemesinin kararlarına karşı dava konusunun değerine göre istinaf ve temyiz 

yoluna başvurulabilir. 

VI. TÜRK HUKUKUNDA MARKA BAŞVURULARINA İTİRAZ HALİNDE 5 

YILLIK KULLANIMI İSPAT ZORUNLULUĞU 

6769 sayılı Kanun m. 6, 1 uyarınca, tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil 

edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış bir marka ile aynılığı veya benzerliği ve 

kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki 

 
100 Örneğin bkz. Kurumun Nisan 2019’da güncellendiği ifade edilen uygulayıcılara yol göstermesi amacıyla yayımladığı 

kitapçık s. 7 (bkz. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/687F1EF0-AED5-45A4-9322-

8C81DDD75863.pdf – Son Erişim Tarihi : 22 Mayıs 2019); SULUK/KARASU/NAL, s. 406. 
101 Aynı yönde bkz. BAHADIR, s. 221 – 222; Zeynep BAHADIR, Markaların İdari İptal Prosedürü, Ankara Barosu Dergisi, 

2017/4 (s. 79 -104) s. 88. 

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/687F1EF0-AED5-45A4-9322-8C81DDD75863.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/687F1EF0-AED5-45A4-9322-8C81DDD75863.pdf
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tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil 

karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir. Öte yandan 6769 sayılı Kanun m. 

19, 2 uyarınca ise, yukarıda belirtildiği şekilde, tescil başvurusu yapılan bir marka hakkında 

itirazda bulunulması halinde, itiraz dilekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya 

rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olmak şartıyla, başvuru sahibinin talebi 

üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş 

yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itiraza dayanak gösterdiği mal veya hizmetler 

bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı 

sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların 

ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki 

mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması halinde itiraz, sadece 

kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir. İnceleme neticesinde markanın, 

başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği 

sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Aksi halde itirazın 

reddine karar verilir (6769 s. Kanun, m. 19, 3). Karara itiraz ve itiraz usulü m. 20 ve 21’de 

düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere yukarıda belirtilen düzenleme, beş yıldan daha çok bir süredir 

tescilli olup da, son 5 yıldır ciddi biçimde kullanılmayan markalara dayalı itirazlara ilişkindir 

ve bu tür markalara dayalı itirazların reddedileceğini amirdir102.  

VII. TÜRK HUKUKUNDA MARKANIN KULLANILMAMASINDAN 

KAYNAKLANAN DEF’İLER 

 

A. HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARINDA KULLANMAMA DEF’İ 

6769 sayılı Kanun m. 25’te hükümsüzlük davası düzenlenmektedir. Anılan madde 

uyarınca, m. 6, 1’de belirtilen markanın daha önce tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu 

yapılmış marka ile aynı olması sebebiyle marka  tesciline itiraz edilebilmesi hususu, 

mahkemeye başvurarak hükümsüzlük talep etmek için birer sebep olarak da düzenlenmiştir.  

Öte yandan, 6769 sayılı Kanun m. 25, 7 uyarınca, bir markanın daha önce tescil edilen 

veya önceki tarihte başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olması sebebi ile açılan hükümsüzlük 

davalarında, m. 19, 2’de belirtilen markanın 5 yıldır kullanılmıyor olması hususu, bir def’i 

olarak belirlenmiştir.  Bu durumda, kullanıma ilişkin 5 yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi 

 
102 Öğretide, bu sebeple, bu hükümle karşı karşıya kalmamak adına, esasen markasını kullanmayan bazı marka sahiplerinin, 

ufak bazı değişikliklerle her 5 yılda bir başvuruda bulunarak veya hatta 6769 sayılı m. 5, 3’te yer alan, yeni başvuruya 

muvafakat ederek anılan m. 19, 2 hükmünün geçersiz kılınabileceği ifade edilerek, Kanuna bunu önleyecek bir hüküm 

konulmasının daha iyi olacağı haklı olarak ifade edilmektedir (bkz. ÇAĞLAR, s. 11.) 
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esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası 

en az 5 yıldır tescilli ise, davacı ayrıca söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu 

maddenin 2 nci fıkrasında yer alan markasının Türkiye’de ciddi bir şekilde kullanılmakta 

olduğunu veya kullanmamaya ilişkin haklı sebepleri olduğunu da ispat etmek zorundadır (6769 

sayılı Kanun m. 25, 7). 

B. MARKA HAKKINA TECAVÜZ DAVALARINDA KULLANMAMA DEF’İ 

6769 sayılı Kanun m. 29’da marka hakkına tecavüz sayılan haller düzenlenmiştir. Bu 

çerçevede, marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin 

kullanılması marka hakkına tecavüz sayılmaktadır. Anılan maddede örneğin böyle bir marka 

taşıyan malı satmak veya dağıtmak gibi diğer bazı eylemler de marka hakkında tecavüz olarak 

sayılmıştır. 

Bu çerçevede, tecavüz edildiği iddia edilen markanın,  6769 sayılı Kanun m. 29, 2’de 

yer alan en az 5 yıldır tescilli bir markanın Türkiye’de ciddi bir şekilde kullanıldığına veya 

kullanmamaya ilişkin haklı sebepleri olduğuna dair delilleri sunması (ispatlaması) def’i olarak 

ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin 5 yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas 

alınır (6769 sayılı Kanun m. 29, 2). 

Öğretide, bu hakkın yeni bir imkân olduğu ve böylece, tescil edilmesine rağmen 

kullanılmayan marka sahiplerinin, sırf sicilde kayıtlı diye tecavüz iddiasında bulunarak 

tazminat talebinde bulunmalarının önüne geçmek anlamında yerinde bir düzenleme olduğu 

isabetli bir biçimde ileri sürülmektedir103. 

VIII. SONUÇ 

Marka, kelime olarak “belirti”, “im” anlamına gelmekte olup, tarihi gelişim içinde ve 

Türk tarihinde, daha çok bir malın kime ait olduğunun belirlenmesinde kullanılmıştır. 

Günümüzde gelişen ticari hayat ile birlikte, markanın en önemli fonksiyonu, bir teşebbüsün mal 

ve/veya hizmetinin, diğer bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetinden ayırt edilmesini sağlaması 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede, bir markanın korunması için, hukuken tescili 

imkânı getirilmiştir. Öte yandan, bir markanın tescil edilip, sonra uzun süre kullanılmaması hali 

ise, son zamanlarda ticari hayatta hoş karşılanmamaya başlanmış ve giderek uzun süre 

 
103 ÇAĞLAR, s. 12. 
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kullanmama hususunun idari bir otorite tarafından kontrol edilmesi ve onun işlemlerine karşı 

dava yoluna gidilebilmesi hususu genel olarak kabul görmeye başlamıştır. 

AB mevzuatında da bu konuda bir düzenleme yapılmış ve  2015/2436 sayılı AB Marka 

Yönergesi ile böyle bir idari iptal kurumunu tüm üye devletlerin mevzuatlarına aktarması için 

14 Ocak 2022 tarihine kadar bir süre konmuştur. Türk marka hukukunda da aynı yönde bir 

düşünce oluşmuş olup, 10.01.2017 tarihinde RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanunu ile 5 yıl kullanılmayan bir marka için idari iptal imkanı getirilmiştir. 

Söz konusu idari kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Sistemin tam işlemeye başlaması 

hususunda 5 yıllık bir geçiş dönemi öngörülmüştür. Buna göre, öğretide ve yargı uygulamasına 

farklı görüşler var  olmakla beraber, kanaatimizce, gerek kullanmama sebebiyle iptal davası 

gerek ise, marka tesciline itiraz halinde veya hükümsüzlük davasında ya da markaya tecavüz 

davasında kullanmama def’inin kullanılması imkânı, 10 Ocak 2017 + 5 yıl olmak üzere; ancak, 

10 Ocak 2022 yılından itibaren ileri sürülebilecektir. 
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ÖZET 

Çok kültürlülüğün egemen olduğu okullarda Türk öğrenciler de okumakta ve öğrenciler 

kültürel entegrasyon anlamında renkli yaşantılar deneyimleyebilmektedir. Bugün Dünya’nın 

birçok ülkesinde yoğunlaşan göçler, savaşlar, maddi zorluklar, çatışmalar, bir ülkenin sınırları 

içinde birden çok kültürün ülkeler çapında uyum içerisinde süreklilik sağlaması gerektiğini 

belirtmektedir. Bu uyumun sürekli olabilmesinin de ailelerin farklılıklara saygı göstermesini 

bilen çocuklar yetiştirerek sağlanacağı bilinmektedir. Ergenlik döneminde aynı okulun 

içerisinde farklı diller, farklı ırklar, farklı yemek kültürleri ve daha birçok farklılıklara sahip 

olan bireylerin uyum içerisinde eğitim öğretim sürecine devam etmeleri kültürel entegrasyonun 

bir göstergesi olarak ifade edilmektedir.Bu araştırma çok kültürlü öğrencilerin devam ettiği bir 

lisede eğitim gören Türkiye’de yaşayan çocuklarınanne babalarının kültürel entegrasyonla ilgili 

görüşlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla görüşmeler, Konya ilinde yetmiş farklı 

ülkeden öğrenci kabul eden liseye devam eden Türkiye vatandaşı olan 30 öğrencinin anne ve 

babaları üzerinde gerçekleştirilmiştir.Çalışmada kültürel entegrasyonla ile ilgili uzman görüşü 

doğrultusunda düzenlenen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler 

sonucunda elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda 

çalışmaya dahil olan farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kültürel farklılık bağlamında 

birbirlerinden etkilemelerinin yanı sıra Türk kültürü ile yetişen ve ailelerinin yanında kalan 

öğrencilerin kültürel farklılıklardan daha fazla etkilendikleri görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimleler: Çok Kültürlülük, Ortaöğretim, Anne Baba, Kültürel Entegrasyon 
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INVESTIGATION OF PARENTS’VIEWS ON CULTURALINTEGRATION 

 

ABSTRACT 

 

Turkish students also study in schools where multiculturalism is dominant, and students can 

experience colorful experiences in terms of cultural integration. Its tatesthatimmigration, wars, 

financialdifficulties, conflicts, intensified in many countries of the world, multiple cultures with 

in the borders of a country should provide continuity in harmony a crosscountries. It is known 

that continuing this harmony will be provided by raising children who know that families 

respect the differences. It is expressed as an indicator of cultural integration that individuals 

with different languages, differentraces, different food cultures and many other differences 

continue their education process in harmony with in the same school during adolescence. This 

study of multicultural students who are studying in a highschool where the children's parents 

continued living in Turkey aim stoin vestigate the views about cultural integration. For this 

purpose, interviews, Konya in Turkey continued to seventy citizensto acept highschool students 

from 30 different countries were conducted on the student's parents. In the study, a semi-

structuredinter view form organized in line with the expert opinion about cultural in te gration 

wasused. The data obtained as a result of the interviews were evaluated by content analysis. 

The findings will be discussed witht here lated literatüre. As a result of the research, it was 

observed that students from different countries included in the study affected from each other 

in the context of cultural difference, and students who grew up with Turkish culture and stayed 

with their families were more affected by cultural differences. 

 

Keywords: Multiculturalism, Secondary Education, Parents, Cultural Integration 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Dünya’nın her yerinde bireyler farklı kültürlerde olmalarına rağmen iş veya eğitim için 

uzun süre yaşayabilmektedirler. Farklı ülkelerde farklı kültürlere sahip bireylerin bir arada 

yaşamaları toplumsal uyum, kültürel entegrasyon, farklılıklara saygı gibi çok sayıda farklı 

sosyolojik ve psikolojik uyum sürecini gündeme getirmektedir. 

Kültürlerarası entegrasyon ve işbirliği çok kültürlü toplulukların yaşadığı ülkelerde her 

geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Farklı kültürlerin entegrasyona bakış açısı olumlu 

oldukça, kültürel varlıklarını sürdürmek daha kolay hale gelmektedir. Çok kültürlü olmak aynı 
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zaman da da küreselleşmeyi akla getirmektedir. Küreselleşme sürecinde, farklı alanların 

değiştirdiği ve dönüştürdüğü yenilikçi çok fazla gelişimle karşılaşılmaktadır. Günümüzde genç 

bireylerin yurtdışında eğitim görmesi ile güncelleşen küreselleşme süreci, iletişim ve teknoloji 

alanlarındaki gelişmelerle giderek daha fazla tercih edilir bir hale gelmiştir (Ergin ve Armağan, 

2011). 

 

Kültür; insanların davranışlarıyla ilgilifikir vermesi ve bu davranışların güncel olarak 

soyut düşünceler, değerler ve dünyaya dönük algılar oluşturması ile oluşan bir süreci ifade 

etmektedir. Kültür, bir toplumda yaşayanlar tarafından paylaşılır ve yine o toplumun üyeleri 

tarafından rutinleşen anlayışlar, kavramlar, gelenekler ve davranış kalıpları üretir (Binat, 1971; 

Güngör, 1986; Güvenç, 2010; Turhan, 1972; Turan, 1990).Her kültürün, bireyler tarafından 

belirli iletişim, alışkanlık, davranış ve sosyal anlayışları farklıdır(Kartarı, 2006: 119). Ortaya 

çıkan bu farklılıklar toplumsaldır ve toplum kimliğine sahip bireyler tarafından benimsenir. 

Özellikle kültür çok kültürlülüğe doğru boyut kazanırken, her kültürün yaşama bakış açısı, kalıp 

davranışları, iletişim becerileri günümüzde yaşanan gelişim ve değişim olgularıyla beraber 

farklılaşmaya başlamaktadır. Kültür, çok kültürlülük, entegrasyon sürecikültür araştırmalarında 

akla gelen bir bütünü oluşturmaktadır(Cırık, 2008). 

 

Çok kültürlülük, dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, sosyal sınıf, etnik köken, özel gereksinimli 

birey olma ve farklı kültürel değerlere saygılı olmak anlamına gelmektedir (APA, 2002). Bu 

farkında oluş ve saygı gösterebilme, bireyin kendi kültürel kimliğini kaybetmeden iki veya daha 

fazla kültüre yönelik olumlu iletişim ve etkileşim kurma süreci için geliştirilmesi gereken 

süreçleri ifade etmektedir. Aynı zamanda çok kültürlülük, toplumun farklılıklarını anlayışla ve 

saygı ile karşılamakla, farklılıkları, eşitliği öncelik olarak görerekortak bir kültürün 

oluşturulması olarak görülebilir(Gül ve Kolb, 2009). 

Eğitim kurumlarında çok kültürlülükten bahsedildiğinde, çok kültürlü eğitim süreci akla 

gelmektedir. Bu bağlamda çok kültürlü eğitim, farklı toplumlardan gelen öğrencilerin her 

anlamda ve her alanda eşit eğitim fırsatlarına sahip olabilmesini ve farklı öğrenci gruplarının 

birbirleri ile diyalog geliştirebilmelerini sağlamasının yanında(Cırık, 2008; Bohn&Sleeter, 

2000),sosyal uyum konusunda sorunlar oluşturduğu ve akademik başarıyı etkilediği 

bilinmektedir (Ergin ve Ermağan, 2011). Bireyin çevresi ile iyi ilişkiler kurması olarak ifade 

edilen sosyal uyum, farklı toplumlardan gelen bireylerin kendi etnik kültürlerini koruması ve 

sürekliliğini sağlamasıileyeni katıldığı toplumun kültürünü benimseme düzeyini arttırmasını 

gerektirmektedir (Gül ve Kolb, 2009). 
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Çok kültürlülük sürecinin sağlıklı sürdürülebilmesi için öncelikle entegrasyon sürecinin 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Entegrasyon sürecinin gerçekleşebilmesi, olumlu iletişim, 

etkileşim, farklılıklara saygı ile mümkündür. Özellikle eğitim ortamlarında çok kültürlülüğün 

süreklilik sürecinde zorbalık, çatışmalar, uyumsuzluklar, dışlanma, dışlama, iş birliği 

sağlanamaması gibi deneyimlerle karşılaşılmaktadır. Entegrasyon, bireyin çevresinden gelen 

isteklere karşın verdiği tepkiler bütünüdür (Napoli ve ark., 1984). Bunun için öğrencilerin, 

kendi kültürleri dışındaki bireylerin değerlerine saygı duymalarını, farklı kültürlerle ilgili ön 

yargılarını ortadan kaldırmalarını ve farklılıkların insanlar için bir zenginlik olduğunu 

benimsemelerini sağlayacak ortamlar oluşturulmalıdır (Cırık, 2008). Türkiye’de de son yıllarda 

uluslararası okulların sayısı gittikçe artmakta olup, Türkiye’de yaşayan ve yaklaşık olarak elli 

farklı ülkeden gelen öğrencilerin okuduğu eğitim kurumlarına rastlanmaktadır. Bu okullarda 

yatılı olarak kalan öğrenciler, okul içinde Türkiye’de yaşayan öğrencilerle etkileşim içinde 

bulunmaktadırlar. Dolayısıyla çok kültürlülük ve çok kültürlülüğün entegrasyona etkisi bu 

okullarda dikkat çekici ve değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken unsurlar olarak ortaya 

çıkmaktadır. Türkiye’de çok kültürlülüğün eğitime yansıması ile ilgili yapılan araştırmaların 

çoğunlukla öğretmen adayları (Demircioğlu ve Özdemir, 2014; Polat, 2009; Karaçam ve Koca, 

2012), öğretmenler, öğretim elemanları (Demir, 2012) ile ilgili olduğu görülmekte, aileler ile 

ilgili yapılan araştırmalara rastlanmamaktadır. Çok kültürlülüğe yönelik olumlu bakış açısının 

kazandırılmasında ve başarılı bir kültürel entegrasyonda ise ailelere de büyük görevler 

düşmektedir. Bunun için de öncelikle ailelerin kültürel entegrasyonla ilgili düşüncelerinin 

belirlenmesi gerekli görülmektedir. Bu düşüncelerden hareketle araştırmada anne babaların 

kültürel entegrasyonla ilgili görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada anne babaların kültürel entegrasyonla ilgili görüşlerinin 

incelenmesiamacıyla nitel araştırma yönteminin, görüşme tekniklerinden,yarı-yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Nitel araştırmalar, 

kuramoluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları, bağlı bulundukları ortam içerisinde 

araştırmayı veanlamayı ön plana alan bir yaklaşım türüdür (Yıldırım, 2010). Yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği isegörüşme sorularının önceden hazırlandığı, ancak görüşme 

sırasında kısmi esneklik sağlayarak 

oluşturulan soruların yeniden düzenlenmesine, tartışılmasına izin veren bir tekniktir (Ekiz, 

2009). 
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Çalışma Grubu 

 

Kar topu örnekleme yöntemi ile belirlenen çalışma grubunu,Konya il merkezinde 

bulunançok kültürlü Uluslararası bir okula devam eden Türkiyeli çocuklarınanne babaları 

oluşturmaktadır. Çalışma; gönüllü olan, kartopu yöntemi ile belirlenen 35anne baba ile 

gerçekleştirilmiştir.Çalışma öncesinde araştırmacı ile katılımcılar arasında bireyselgörüşmeler 

gerçekleştirilmiş, araştırmanın amacı ve süreci hakkında bilgiler verilerek sorularıyanıtlanmış 

ve onamları alınmıştır. Çalışma gerçekleştirilirken, etik ve gizlilik ilkelerine özen gösterilmiştir. 

Çalışma grubunu oluşturan çok kültürlü okula devam eden öğrencilerin anne babalarının 

demografik bilgileri incelendiğinde;çoğunlukla anne babaların42 ilâ 46 yaş aralığında (%54,2) 

oldukları, görüşmeye dahil olanların çoğunlukla anne olduğu ve çalışmadığı dikkati 

çekmektedir.Anne babaların çoğunun Konya’da yaşadığı (%71,4), üç çocuğa sahip  olduğu 

(%40,0),anne babaların çoğunun (% 94,2 ) yurtdışına çıkmadığı görülmüştür. Çok kültürlü 

uluslararası okula devam eden çocukların çoğunun kendi istekleri ile bu okula kayıt oldukları 

da (% 65,7) belirlenmiştir 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Çalışmada, veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak 

hazırlanan,  uzman görüşü ile kullanıma hazır hale getirilen ve anne babalarla pilot çalışması 

yapılan Yarı Yapılandırılmış GörüşmeFormu kullanılmıştır. Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

Formunda, çocuk ve aileye ilişkindemografik bilgilerinin (yaş, meslek ve çocuksayısı bilgileri, 

nereli oldukları, yurt dışına çıkış bilgileri) yanı sıra ilgili literatürden yola çıkılarak hazırlanmış 

olan görüşme soruları bulunmaktadır.Görüşme soruları arasında kültürel entegrasyon, 

memnuniyet, davranış değişikliği, çok kültürlülük, bakış açısı, kültür farkındalığı, farklılıklara 

saygı, çokkültürlülük, entegrasyon olmak üzere 9 temayı kapsayan açık uçlu sorular(“Çok 

kültürlü yaşamla ilgili görüşleriniz nelerdir?”, “Kültürel entegrasyonla ilgili görüşleriniz 

nelerdir?”, “Farklı ülkelerden arkadaşlarının olmasıçocuğunuzun insanlığa dair bakış açısını 

nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?Düşüncelerinizi paylaşır mısınız?”, “Çocuğunuzun farklı 

ülkelerden, farklı kültürlerden arkadaşlarının olması evrensel yaşama ilişkin çocuğunuzda nasıl 

bir katkı sağladı? Düşüncelerinizi paylaşır mısınız?”, “Çok kültürlü bir okulda okumak 

çocuğunuzun hangi alışkanlıklarını değiştirdi? Düşüncelerinizi paylaşır mısınız?”)yer 

almaktadır. Görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiş ve anne babalardan izin alınarak yazılı 

olarak kayıt edilmiştir.Görüşmeler 20 dakika ile 30 dakika arasındasürmüştür. Gerektiğinde 

sorular, içeriği değiştirilmedenfarklı şekillerde anne babalara yeniden sorulmuştur. Araştırma 

verileri, Mart- Nisan 2019 tarihleri arasındatoplanmıştır. 
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Verilerin Analizi 

 

Görüşmelerde elde edilen kayıtlar, dijital ortamda Word üzerine aktarılmış,analizlerin 

doğru anlaşılabilmesi için “Görüşmeci-G, Görüşmenin Sırası-01, Anne-K, Baba-B, Yaş-33, 

Nüfus Kayıt Bilgisi-Konya”, G-01-K-33-KONYA şeklinde kodlanmıştır. Tüm yanıtlardan 

Word Belgesi olarak 23 sayfalık veri elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesi için, MAXQUDA 

programı kullanılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde anne babaların verdikleri cevaplar 

kategorik olarak değerlendirilmiştir. Birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar 

çerçevesinde bir araya getirilerek düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. 

 

BULGULAR, TARTIŞMA VE YORUM 

 

Araştırmaya dahil edilen anne babalara sorulan sorularda elde edilen veriler 

kategorileştirilmiş ve Şekil 1'de sunulmuştur. 

 

 

 
 

Şekil 1: Çalışma grubundan alınan yanıtlara ilişkin kodlu bölümlerin dağılımları 

 

Anne babaların verdikleri yanıtlar incelendiğinde, çok kültürlü bir okula çocuklarının 

devam etmesi sürecinde kültürel entegrasyonun gerçekleştiğini düşünen (% 20,7), çocuğunun 

çok kültürlü bir okula devam etmesinden memnun olanların (%20,1), okula devam eden 

çocuklarda farklı kültürden arkadaşlıklar edinildiğinde ortaya çıkan davranış değişikliğine 

ilişkin (%20,1) kodlara ulaşılmıştır. Ayrıca anne babalara sorulan sorulardaçok kültürlülük 

koduna ilişkin yanıtlarda (%13,8), kültürel entegrasyonla ilgili bakış açısına ilişkin yanıtların 
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(%12,0), çok kültürlü bir okulda öğrencilerin kültür farkındalığına yönelik yanıtların (%10,5), 

öğrencilerin çok kültür ortamda farklılıklara saygı duymasına ilişkin yanıtların (%3,3), çok 

kültürlülük ve çeşitliliğin farkında olunmasına ve buna ilişkin etkilerine yönelik yanıtların (% 

3,3), öğrencilere yönelik çok kültürlü bir okulda okurken memnuniyet ve uyum sağlama süreci 

ile ilgili olan yanıtların (% 0,9) olduğu görülmektedir. 

Anne babaların yanıtları grup olarak değerlendirildiğinde en çok kullandıkları 

sözcüklerden oluşan sözcük bulutları aşağıda verilmiştir.  

 

 
Şekil 2: Anne Babalardan  Alınan Yanıtlara İlişkin En Çok Kullanılan Sözcüklerden Oluşan 

Sözcük Bulutu 

 

Yukarıda görülen bulut çalışmasında, yapılan araştırmaya ilişkin olarak elde edilen 

sözcüklerin sayısal olarak yoğun kullanımları görülmektedir. Küçük karakterli sözcükler daha 

az sıklıkla tekrarlanmış olup, büyük karakterli sözcükler ise, daha fazla sıklıkla tekrarlanmış 

olduklarını ifade etmektedir.  Sıklıkla kullanılan sözcükler bulut içerisinde de görüldüğü gibi, 

“çok, kültürlü, Konya, kültürel, bir, düşüncelerinizi”, sözcüklerinin ön plana çıktığı 
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belirlenmiştir. “şehir, kültürlerden, farklı, farklılıklar, evrensel, entegrasyonla” sözcüklerinin 

de daha az sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.  

 

Araştırma sonucunda çalışmaya dahil olan farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kültürel 

farklılık bağlamında birbirlerindenetkilemelerinin yanı sıra Türk kültürü ile yetişen ve 

ailelerinin yanında kalan öğrencilerinkültürel farklılıklardandaha fazla etkilendikleri 

görülmüştür. Özellikle anne babalarla yapılan bu çalışmada da görüldüğü gibi temalar Türk 

kültüründe yetişmiş çocuklar için çok kültürlülüğe ilişkin olumlu deneyimlerin yaşandığını 

göstermektedir. Özellikle öğrencilerin kültürel entegrasyon ile ilişkili olarak evrensel bakış 

açısına doğru evrildikleri görülmüştür. Aileleri tarafından da yönlendirilse, öğrenci kendisi de 

seçmiş olsa, çok kültürlü bir okulda okumaktan dolayı memnun oldukları görülmüştür. Bu 

durum, öğretmenlerin çok kültürlülüğe bakış açısının olumlu olması, öğrencileri tanıması, 

öğrencilerin kişisel ve kültürel farklılıklarına saygı göstermesi, öğretim programını çeşitli bakış 

açılarını incelemelerine yardımcı olacak şekilde düzenlemesi gibi olumlu özellikler (Başbay ve 

Bektaş, 2010) ve Türkiye’nin sahip olduğu çok kültürlü yapısı ve bu yapının beraberinde 

getirdiği kültürel zenginliğin aileler üzerindeki olumlu etkisi ileaçıklanabilir (Gencer, 2011). 

Aynı zamanda velilerden alınan yanıtlar doğrultusunda öğrencilerin Dünya ülkelerine ilişkin 

görüşlerinin olumlu yönde farklılaştığı dikkat çekmektedir. Velilerle yapılan görüşmelerde çok 

kültürlü bir okuldan farklı kültürlerin entegrasyonuna yönelik daha fazla ve daha çeşitli 

etkinliklerin yapılabileceğine ilişkin öneriler ifade edilmiştir. Araştırma bu bulgusu ile çok 

kültürlülük konusunda ailelerin bakışaçısını incelemesi ile örnek niteliğindedir.Özellikle farklı 

ülkelerden gelen çocuklarla Türk çocukların aileleriyle vakit geçirebilecekleri, karşılıklı 

kültürlerin daha fazla deneyimlenebileceği çalışmaların arttırılması talep edilmiştir. Çok 

kültürlülükle ilgili okulun içeriğinden herkesin haberdar olmaması nedeniyle öğrencilerin 

Konya’da sosyal uyum ve sosyal iletişimin kısıtlı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yeni çalışmalar 

yapıldığında destek olabileceklerini ve çok kültürlülük bilincinin toplum tarafından 

tanındığında daha güvenli ve hoşgörülü bir ortamın ortaya çıkabileceği belirtilmiştir. Yılmaz 

(2000) ise araştırmasında çok kültürlü toplumlarda yaşayan farklı ülkelerden gelen çocukların 

için okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının önemi üzerinde durmuştur. Cırık (2008) 

çalışmasında ülkelerin eğitimle ilgili sorunlarına çözümler üretirken, çok kültürlü eğitim 

çalışmalarına da yer vermeleri gerektiğini vurgulamış; Başbay ve Bektaş (2010) ise çok kültürlü 

farklı eğitim etkinliklerinin eğitim programlarının tamamına yansıtılarak toplumu oluşturan 

bireylerin farklılıkları tanıma ve destekleme yönünde gelişimlerinin desteklenmesi gerekliliği 

üzerinde durmuştur. Bu bağlamda, Konya’da ve Türkiye’nin diğer illerinde bulunan 
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uluslararası liselerindeki farklı ülkelerden gelen öğrencilerle kültürlerine ilişkin çalışmaların 

arttırılması gerektiği düşünülmektedir. Türkiye’de ailesinin yanında yaşayan öğrencilerle ve 

anne babalarla çalışmalar yaparak kültürel çeşitliliğin etkilerinin araştırılması planlanabilir. 

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Türkiye’deki kültürel yaşama ilişkin uyum süreçlerinin 

incelenmesi, bu okullara devam eden Türk öğrencilerle sosyal ve akademik paylaşımlarını da 

arttıracağı düşünülmektedir. İnternet ağı aracılığı farklı ülkelerden gelen öğrencilerin velileriyle 

de görüşmeler yapılarak, onların çocuklarının Türk kültürüne ilişkin düşünceleri ve 

çocuklarındaki değişimlerin incelenmesi önerilmektedir. 
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ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SERGİSİ 

Vilnius Üniversitesi / Litvanya 
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Zeynep GÜRMAN 

 

Afyonkarahisar İli nüfusuna kayıtlı olup, Trabzon İli Sürmene ilçesi doğumlu ilk ve orta 

okul eğitimini Balıkesir. Hakkari. Ankara, Konya illerinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi 

İktisat Fakültesinde lisans eğitimini yaptı, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatlarında Yüksek Lisansını tamamladı. Yurt içi ve yurt dışında 

birçok sergiye katıldı. Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Derneğinde resim eğitmeni, Halkeğitim 

Müdürlüğünde Ebru öğreticisi olarak çalışmakta. 
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Fatma ÖZTÜRK 

 

1979 yılında Öğretmen Kız Meslek Lisesi Giyim Bölümünden mezun oldu. Kız Teknik Meslek 

Yüksekokulunda Asistan olarak görev yaptıktan sonra, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim 

Fakültesi Giyim Sanatları Eğitim Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yardımcı doçent olarak 

çalıştı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı 

Bölümünde önce doçent daha sonra Profesör kadrosunu aldı. Halen Gazi Üniversitesi Sanat ve 

Tasarım Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 
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Gülenay YALÇINKAYA 

1958 Afyonkarahisar doğumludur. İlk, orta ve yüksek öğrenimimi Ankara’da yapmıştır. 2000-2005 

yılları arasında Afyonkarahisarlı ustaları izleyerek ve ustalardan A. Yaşar Kocataş ile uygulamalar 

yaparak geleneksel tepme keçe yapımını öğrenmiştir. 2005 yılından bu yana geleneksel ve özgün keçe 

çalışmaları yapmaktadır. “Halk Plastik Sanatlarından Keçe ve Afyonkarahisar’da Yansıması-Keçeye Ter 

Düştü” adıyla yayınlanmış  kitabı 2009 yılında, “Keçe-Afyonkarahisar’da Geleneksel Bir El Sanatı” adlı 

e-kitabı 2011 yılında yayımlanmıştır. Sanatsal faaliyetini Afyonkarahisar’da kendi işliğinde 

sürdürmektedir.  
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Ülkü KÜÇÜKKURT 

Bursa/Yenişehir’de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalında 

1993 tarihinde tamamladım. Aynı yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi Eşme Meslek Yüksek 

Okulu Halı-Kilim programına öğretim görevlisi olarak atandım. 1997 yılında Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları bölümünde yüksek lisans 

eğitimimi tamamladım. 2018 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 

Sanat ve Tasarım Bölümünde sanatta yeterlik aldım. “İzmir Etnografya Müzesinde Bulunan 

Çeşitli Yörelere Ait Halı ve Kilimler”, “Bursa’nın Yenişehir İlçesi Gökçesu-Barçın Köyünde 

Çeyiz Sandığı ve Çeyiz Sandığında Oyalar” Doç. N. Rengin Oyman ile birlikte hazırladığımız 

“Afyonkarahisar’da Keçe Üretimi ve Keçe Atölyeleri” başlıklı üç kitabım, birçok kitap 

bölümüm, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğum bildirilerim, kişisel ve karma 

sergilerim bulunmaktadır.  Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 

görevimi sürdürmekteyim. 

 

 

KEÇE NAZARLIKLAR SERGİSİ: Anadolu’da kötü enerjinin canlılara, eşyalara zarar 

verdiğine inanılmakta bu nedenle çeşitli nazarlıklar kullanılmaktadır. “Keçe Nazarlıklar” 

kişisel sergisinde nazar inancını temsil eden bazı motifler, eşyalar kullanılarak geleneksel tepme 

keçe tekniği ile nazarlıklar oluşturulmuştur.  
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Eser: 1  

Kullanılan Malzemeler: Yeni Zelanda merinos yünü, iğne oyası, tığ oyası, kırk yama parçası, çeşitli 

kumaş parçaları, nazar boncuğu. 

Boyutu: 45 cm X 50 cm 
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Eser: 2  

Kullanılan Malzemeler: Yeni Zelanda merinos yünü, çeşitli kumaş parçaları, üzerlik otu, düğmeler. 

Boyutu: 47 cm X 47 cm 
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Eser: 3  

Kullanılan Malzemeler: Yeni Zelanda merinos yünü, iğne oyası, ayna parçaları. 

Boyutu: 43 cm X 58 cm 
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Eser: 4  

Kullanılan Malzemeler: Yeni Zelanda merinos yünü, tığ oyası, penye ip, nazar boncukları. 

Boyutu: 45 cm X 45 cm 
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Eser: 5  

Kullanılan Malzemeler: Yeni Zelanda merinos yünü, çeşitli kumaş parçaları, nazar boncuğu, iğne 

oyası, tığ oyası. 

Boyutu: 45 cm X 45 cm 
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Eser: 6  

Kullanılan Malzemeler: Yeni Zelanda merinos yünü, ayna parçaları. 

Boyutu: 45 cm X 50 cm 
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Eser: 7 

Kullanılan Malzemeler: Yeni Zelanda merinos yünü, kırk yama parçası, iğne ve yığ oyası. 

Boyutu: 40 cm X 45 cm 
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Eser: 8  

Kullanılan Malzemeler: Yeni Zelanda merinos yünü, ayna parçaları. 

Boyutu: 35 cm X 65 cm 

 



 

Sa
yf

a3
8

8
 

 

Eser: 9  

Kullanılan Malzemeler: Yeni Zelanda merinos yünü, ayna parçaları. 

Boyutu: 20 cm X 75 cm 
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Eser: 10  

Kullanılan Malzemeler: Yeni Zelanda merinos yünü, ayna parçaları. 

Boyutu: 20 cm X 75 cm 
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Eser: 11  

Kullanılan Malzemeler: Yeni Zelanda merinos yünü, ayna parçaları, karanfil kurusu, nazar boncuğu. 

Boyutu: 50 cm X 55 cm 


