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Merhaba,

Şişli Akademi Dergisi’nin yeni bir sayısını daha sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu sayıda konular oldukça çeşitli. Müslüm Gürses örneğinde arabesk müziğin zaman içindeki 
dönüşümünü Leyla Bektaş mercek altına alıyor. Hamza Aksoy ise Sultan filmi örneğinde Türki-
ye’deki göç hareketlerinin Köksap çözümlemesini yapıyor. Bir başka sinema filmi odaklı yazı ise 
Elif Miral Oktay’dan. Oktay, ünlü yönetmen Kubrick’in Stephen King’in aynı adlı romanından 
uyarladığı The Shining filmine neşter atıyor. Kanımca makalenin “Tema ve Renkler” başlığını 
taşıyan bölümü defalarca okunmaya değer. Bu sayının ön plana çıkan makalelerinden biri de 
Evin Doğan’dan. Doğan belki de çağımızın en çok incelenmesi gereken konularından birini ele 
alıyor: Nefret söylemi! Özellikle genç kuşağın ve öğrencilerin makaleyi dikkatlice okumasında 
yarar var. İzzet Umut Çelik’in “Cam”ı bir sanat ve tasarım nesnesi olarak incelediği makalesini, 
Serra Kanyak ve Özden Çelik’in Türkiye’de bir ilk olarak 2014 yılında İstanbul’da açılan ve 2016 
yılında Ankara’da kalıcı hale getirilen bebek evleri sergisi temalı makalesi izliyor. Evren Gümüş 
ve Arif Emre Erden tarafından kaleme alınan “Kültür Turizmi Aracılığıyla İstanbul’u Tanıtmak”, 
Nesibe Yazgan Uslu tarafından kaleme alınan “Edebiyat Arayış ve Başkaldırı: Adalet Ağaoğlu” 
ve Gidenur Özaydın tarafından kaleme alınan “Sipariş Karşılama Merkezleri: Vaka Analizi” bu 
sayının diğer makaleleri.

Görüldüğü gibi, Şişli Akademi Dergisi’nin bu sayısında son derece ilginç temalardan makaleler 
yer alıyor. Bu nedenle derginin farklı ilgi ve arayışlara hitap edeceğini ve keyifle okunacağını 
umuyoruz.

Dördüncü sayıda buluşmak dileğiyle,

Doç. Dr. Cihan ERDÖNMEZ
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MÜSLÜM GÜRSES’İN ANISINA: ARABESK MÜZİĞİN DÖNÜŞÜMÜ*

Leyla BEKTAŞ**

ÖZET

Türkiye’de uzun süre görmezden gelinen, üzerine kelam edilmekten sakınılan arabesk müzik, çok katmanlı 
arabesk kültürün bir parçasıdır. 1960’lı yıllarda kırdan kente göçün hızlandığı bir dönemde büyük bir 
dinleyici kitlesine erişen arabesk müziğin yıllar içerisinde geçirdiği dönüşümü, toplumsal yapıdaki deği-
şimlerden ayrı ele almak mümkün görünmemektedir. Arabesk müziğin simge isimlerinden olan (ve geçtiği-
miz yıllarda hayatını kaybeden) Müslüm Gürses üzerinden yürütülen bu çalışmada, sanatçının hayranları 
tarafından oluşturulan www.muslumcu.com adresinde yapılan paylaşımlardan yararlanılmaktadır. İnternet 
sitesinde yapılan paylaşımlar aracılığıyla, Gürses’in arabesk müziği icra etme biçimindeki değişimin top-
lumsal yapıda yaşanan dönüşümlerle ilişkisi kurulmaya çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: arabesk, müzik, Müslüm Gürses

Türkçeye Fransızca arabesque teriminden giren, Arapça kökenli arabesk sözcüğü, birbiri 
içine girmiş çiçek ve yapraklardan oluşan bezeme ve birbiri içine girerek karışık şekiller alan 
geometrik bezeme tarzı olarak tanımlanmaktadır (Güngör, 1993, s. 17). Bugünkü kullanımında, 
yapısındaki karmaşıklığı korumaya devam eden arabeskin müzik türü olarak anılmaya başlanması 
sanayileşmenin hız kazandığı 1960’lı yıllara uzanır. 1960’lardan itibaren kırsaldan kente, özellikle 
de İstanbul’a göç eden kalabalıkların bir araya gelmeleri sonunda ortaya çıkan arabesk, müzikten 
yeme-içme pratiklerine, toplu taşıma yöntemlerinden, mekânın organizasyonuna kadar pek çok 
kültürel ve toplumsal pratiği dile getirmekte ve çoğunlukla tasvir ettiği durumu küçümseyici bir 
biçimde ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır (Tanju, 2009, s. 25). 
Genellikle müzikle ilişkilendirilen arabesk kavramı, aslında bir kültürü kapsamaktadır. Bireyin 
giyim kuşamı, bakış açısı, ulaşım araçlarını kullanma şekli, evinin ve otomobilinin tasarımı, kı-
sacası bir sembol aracılığıyla dış dünyaya açılmasında arabesk ögelerle karşılaşmak mümkündür. 
Bülent Tanju, kavramsallaştırdığı arabeskin, gecekondu, İstanbul ve minibüsü akla getirdiğini be-
lirtmektedir (Tanyeli vd., 2009). Arabesk kültürün sanayileşmenin çok hızlı bir şekilde yaşandığı 
*4 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen II. Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisan-
süstü Öğrenci Konferansı’nda “Toplumsal Yapıdaki Değişimlerin Arabesk Müzik Üzerindeki Etkisi: Müslüm Gürses 
Örneği” adıyla sunduğum bildiriden hareketle yazdığım bu metni, gecikerek de olsa üç yıl önce kaybettiğimiz değerli 
sanatçı Müslüm Gürses’in anısına atfediyorum.
**İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi
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İstanbul’da yükselmesi, şehrin dönem içindeki konumu dikkate alındığında anlamlıdır. Özellikle 
yürütülmekte olan modernleşme projelerine uyum sağlamakta güçlük çeken ve ekonomik olarak 
alt düzeyde yer alan gecekondularda arabesk kültür daha yoğun olarak yaşanmış ve yaşanmakta-
dır. 

Arabesk kültürün önemli bir bileşeni olan arabesk müzik, Türkiye’de uzun yıllar üzerinde ko-
nuşulmaktan kaçınılan bir konu olagelmiştir. Cumhuriyet elitleri için bilinçsiz bir halk anlayışı, 
sosyalistlere göre devlet-sınıf güdümündeki bir kültürel hegemonya, İslami anlayış için ise gele-
neğe sahip çıkamayış ve dinsel algıdan uzaklaşma olarak düşünüldüğünden görmezden gelinmiş 
(Işık & Erol, 2001), yozlaşmanın müziği olarak addedilmiştir. Aydınların üzerinde konuşmaya 
bile değer görmediği arabesk müziğin  “yabancılaşmanın müziği” (Özbek, 2010, s. 15) olarak 
adlandırıldığı bir dönemde, arabeski anlamanın aslında kırsaldan kente gelen insanların modern-
leşmeye bakış açılarını da anlamak olduğunu 1980’lerin başında dile getiren Murat Belge (2011, 
s. 299), arabeskin  dönemin kendine özgü bireyleşmesi içinde geleneksel ilişkilerin çökmesine 
neden olarak daha çok tüketmeye ve tüketerek hayatta kalmaya dayandığını düşünmektedir. O’na 
göre bu durum, bireylerin kültürü yaratmaktan ziyade yoksunlaştırmalarına yol açmakta ve içsel 
hayat, biyolojik boyuta indirgenmektedir. Arabesk müzik, Belge’nin de belirttiği gibi resmi ku-
ruluşlara girmediği halde kitleselleşmeyi başararak geniş halk kitleleri arasında yaygınlaşmıştır 
(2011, s. 298). Bu durum, arabesk müziğin Türkiye’de uzun yıllar yasaklı olmasının onun yaygın-
laşmasının önünde bir engel olmadığını ve yasaklamalarla arabesk kültürün önüne geçilmesinin 
imkânsızlığını göstermektedir.

Bu çalışmada, tarihsel ve toplumsal zemini bağlamında arabesk müziğin geçirdiği değişim ince-
lendikten sonra, Müslüm Gürses müziği üzerinde durulacak, Gürses’in arabeskle ilişkisi incele-
necektir. Arabesk müziği farklı müzik türleriyle entegre etmiş ve bu eserleri yeniden yorumlamış 
olan Gürses, toplumsal yapıdaki değişimin arabesk müzik üzerindeki etkisini görebilmek için 
güçlü bir isimdir. İnceleme, Müslüm Gürses’in hayran grubunun bir araya geldiği www.muslum-
cu.com adresinde yapılan paylaşımlar üzerinden ilerleyecektir.

Müslüm Gürses’in hayran kitlesi olan Müslümcüler, 39.475 üyesi olan www.muslumcu.com adre-
sinde bir araya gelmekte ve Gürses ile ilgili paylaşımlarda bulunmaktadır.1 2003 yılı Aralık ayın-
dan bu yana faaliyette olan site, Müslümcüler için iletişim aracı olmakta ve Gürses ve müziğiyle 
1. Müslüm Gürses’in vefatının ardından siteye giriş yapıldığında, “Başımız Sağolsun” temalı bir sayfa açılmaktadır. 
Gürses’in vefatının üzerinden ne kadar süre geçtiğini gösteren bir sayaç işlemekte, zaman ibaresinin ardında, “... yasta-
yız! Özlüyoruz seni Müslüm Baba” yazmaktadır. Müslüm Gürses için büyük harflerle, “Dostumuz, canımız ciğerimiz, 
sırdaşımız, dert ortağımız, kaderimiz, hüznümüz, Müslüm Babamızı kaybettik! Hasret rüzgarları çok erken esti doya-
madık sana; sesine! Nefesine! Şefkatine! Sevgine! Müslüm Baba...” yazmaktadır. Bu sayfaya tıklayarak anasayfaya 
erişmek mümkündür. Site, şu an da faatliyetini sürdürmektedir [Erişim tarihi: 1 Şubat 2016].

2. YÖNTEM
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aralarındaki bağı kurmaktadır. Forum ortamı üzerinden belli başlıklar altından faal bir şekilde yeni 
konular açılmakta ve tartışılmaktadır. Üyeler, profil fotoğrafı olarak genelde Müslüm Gürses’in 
fotoğrafını, Gürses’in albüm/kaset kapaklarını kullanmaktadırlar. Her yıl Gürses’in doğum günü 
için organizasyon tertip edilmekte ve o gün Dünya Müslümcüler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu 
günde birkaç kişi bir araya gelerek hediye almakta ve bütün site üyeleri adına Müslüm Gürses’e 
takdim etmektedir. Gürses’in hayatı, haberleri, besteleri, görselleri, reklam görüntüleri, filmleri 
sitede paylaşılmıştır. Forum üzerinde arabesk, Müslümcülük, Müslüm Gürses’in kişiliği ve şarkı-
larıyla ilişkileri gibi konular tartışılmaktadır. 

Çalışma kapsamında Müslüm Gürses’in müziğindeki değişimin Müslümcüler üzerindeki etkisi, 
2006 yılında açılan bir forum başlığı altındaki yorumlar ve Nisan 2012’de siteye üye olunarak 
aynı başlıkta açılan forumda paylaşılanlar üzerinden değerlendirilmiştir. Bunlardan hareketle 
Müslümcülerin, Gürses’in  değişimine bakış açıları ele alınmıştır.

Kent kültürünün bir ürünü olan arabesk müziğin ortaya çıkışı, sanayileşmeyle birlikte kentlere 
gelenlerce, başlarda minibüslerde ve şehirlerarası otobüslerde, ardından da gecekondularda yo-
ğun olarak dinlenilir olmuştur. Geleneksel müzikte var olan acı, özlem gibi duyguları daha yoğun 
olarak işleyen arabesk müzik, Türkiye’de özellikle gençler arasında çok fazla dinlenmiştir. Yapısı 
itibarıyla gençlerin hayatı anlamlandırma tarzıyla ilintisiz mesajları ve ezgisi olsa da Türkiye’de 
kendilerine has müziği olmayan gençler tarafından benimsenmiş ve burada tanımlanan hayat tarz-
ları üstlenilmiştir (Belge, 2011, s. 299). 

Gelenekten kopuşu sembolize eden arabesk müzik, geleneksel müziğin koro halinde söylenen 
yapısından ayrılmaktadır. Bireysel olarak icra edilmesinin ardında kolay söylenebilirliği ve ma-
kamının olmaması önemli bir sebeptir (Belge, 2011, s. 346). Bu özellikleriyle de sanayileşme 
ile daha fazla dayatılan bireyleşme düşüncesine hizmet etmekte ve hayatın tüm yükünü bir tek 
arabesk müzik dinleyen kişi çekiyormuşçasına bir atmosfer çizmektedir. Ancak dile getirilmekte 
olan tüm sıkıntılar yoğun bir kadercilik duygusu altında ifade edilmektedir. “Başa gelen çekilir” 
anlayışı hâkimdir. Bu tutum, bir karşı söylem ya da iktidara karşı bir protesto üretmekten uzaktır. 
Sınıfsal bir direniş ortaya koymak yerine kaderci bir şekilde karşılık vererek sistemin devamlı-
lığına hizmet etmektedir (Işık & Erol, 2001, s. 26). Bu durumu Orhan Gencebay, “Sanatçı acıyı 
göstermeli… Çözüm getiremez ama acıyı gösterir” diyerek yorumlar (Akt. Belge, 2011, s. 356).

Türkiye’de arabesk müziği ortaya çıkaran pek çok etmenlerin başında devlet müdahalesi gel-
mektedir. Modernleşen hayat pratiği, Türk müziğine radyo yasağı uygulanması, şarkılı Mısır 

3. ARABESK MÜZİK VE TARİHSEL ARKA PLANI
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filmlerinin Türk sinemasında gösterilmesi (Özbek, 2010, s. 137-153); makro eksende çeşitli ku-
rumların uyguladığı politikaların mikro eksende bireylerin hayatı anlamlandırma çabaları ola-
rak dışavurumu, bir tür kentlileşme-kentlileşememe ve modernleşme-modernleşememe serüveni 
(Işık & Erol, 2001), kapitalizmle birlikte hızlı değişim temposu içindeki bireyleşme ve geleneksel 
ilişkilerin kopması (Belge, 2011) arabesk müziğin ortaya çıkmasında ve dinlenmesinde etkili ol-
muştur. Cumhuriyet sonrası dönemde, Osmanlı ile bağları koparma adına Klasik Türk Müziği 
yapılmasının engellenmesi, 1930’lu yıllarda Türk Müziği’nin radyolarda yayınlanmasının üzerine 
halkın alışık olduğu müziği Arap radyolarında arayıp bulması ve bu radyoların ilgi toplaması, 
Arap müziğinin Türkiye’de yoğun olarak dinlenmesine zemin hazırlamıştır. Göçle birlikte büyük 
şehre gelen ve kırsaldaki alışkanlıklarını hızla sanayileşmekte olan şehirde devam ettiremeyen, bu 
ortamdan maddi ve manevi anlamda pay almayı başaramayan büyük bir topluluk yerleştiği kentin 
çeperlerinde, kente ve pratiklerine yabancılaşırken, sorunlarını dışavurmak için sığındığı arabesk 
müzik  aracılığıyla dertlerini dile getirmeye çalışmışlardır. Bu yüzden de devletin müdahalesi ve 
beraberinde gelen yasaklamalar arabesk müziğin dinlenmesini engelleyememiştir.2

Arabesk müzik dönemin şartlarına bağlı olarak zaman içerisinde değişimler göstermeye başlamış-
tır. Arabeski 1970’lerde benimseyen popüler sınıfların zaman içerisinde konumunun değişmesi, 
arabeskin gelişen müzik endüstrisiyle birlikte farklılaşması, çeşitlenmesi ve yaygınlaşması, ide-
olojik hegemonya ve demokratik yaşamda gözlemlenen daralmayla yakından ilişkilidir (Özbek, 
2010, s. 205). 1980’lerle birlikte arabesk müzik, belli bir grubun siyasi görüşlerini yönlendirmek 
için bir araç olarak kullanılır. Arabesk müzik dinleyen ve birçoğu apolitik olan büyük bir grup, 
siyasi partiler tarafından elde edilmeye çalışılmış ve başarılı da olunmuştur. Seçimler öncesinde 
özellikle sağ görüşlü partiler, arabesk müzik dinleyen, yoksul ve kaderci kesimi kendi safına çek-
meyi başarmıştır.Başlarda sol görüşe daha yakın olan bu grup, sol kanattan herhangi bir destek 
alamadığı ve hayat pratiklerinde bir ilerleme kaydedilemediği için zamanla sağ görüşe kaymıştır. 
Turgut Özal ile birlikte dikkate alınmaya başlanan ve seçim müziklerinde de yer bulan arabesk 
müzik, burjuvazi tarafından da kabul görmüştür. Orhan Gencebay’ın yanı sıra Müslüm Gürses, 
Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses gibi yorumcular da arabesk kervanına katılmış, her birinin de kendi 
özgü bir hayran kitlesi oluşmuştur. Belge (2011, s. 357-358), bu yıllarda arabesk müziğin artık 
belli bir noktaya geldiğini ve bu noktadan sonra değişip kendini aşması gerektiğini, aksi takdirde 
yok olacağını söylemektedir. Tam da Belge’nin söylediği gibi toplumsal yaşamda baş gösteren 
değişiklikler arabesk müziğe de yansımış ve arabesk müzik dinleyici kitlesiyle birlikte müziğin 
kendisinde de değişimler gözlenmiştir.  

2. Bu yasaklamalara bir diğer örnek de bir dönem Türk sinemalarında yoğun olarak izlenen şarkılı Mısır filmlerinde 
Arapça şarkıların söylenmesinin yasaklanması olmuştur. Bunun üzerine hazır müzik üzerine Türkçe sözler yazılmış, 
bütün bu gelişmeler, arabesk müziğin toplumdan kopması yerine halkın ona daha fazla sahip çıkmasına neden olmuştur. 
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Müslüm Gürses3, arabesk müzik yapan diğer yorumculardan farklı bir yerde konumlanan, kendine 
has bir dinleyici kitlesine sahip olan bir isimdir. Kendilerine Müslümcüler diyen grup, Müslüm 
Gürses’in arabeske olan yaklaşımını yalnızca müzik bağlamında değerlendirmeyen, bunun bir 
hayat biçimi olduğunu düşünen ve gündelik hayatlarında Müslümcülüğün işaret ettiği gibi yaşa-
yan/yaşamaya çalışan kişilerden oluşmaktadır. Gürses’in müziğini ve dinleyici kitlesini iki ayrı 
dönemde ele almak gerekmektedir. Bu çalışmada savunulan görüş, Gürses’in ikinci döneminin 
1990’ların sonlarına tekabül ettiği ve yorumcunun müziğinde ciddi kırılmaların gözlendiği yö-
nündedir. 

Gürses’in ilk dönem dinleyici kitlesi, toplumun sosyoekonomik anlamda en alt kesiminde yaşa-
yan, toplumsal sistemin gözden çıkardığı kişilerdir (Özer, 1998). Müslüm Gürses’i “Baba”ları 
olarak tanımlayan, ailelerinden biri olma özelliği atfeden bu kişiler için Gürses, delikanlı, kabada-
yı, öteki, yaban, eril karakterin bir sembolüdür (Işık & Erol, 2001, s. 41). Gürses; görünüşü, dav-
ranışları, şarkıları ve filmleriyle bahsedilen özellikleri sürekli yeniden üretmiştir. Müslümcüler, 
1980’lerde Türkiye’de uygulanmaya başlayan serbest piyasa ekonomisine katılamayan, maddi de-
ğerlerin egemen olduğu dünyada manevi değerleri ön plana çıkaran bir gruptur. Acılarını unutmak 
yerine onunla birlikte yaşayan Müslümcüler, “aşk”larıyla dünyaya tepkilerini göstermektedirler 
(Işık & Erol, 2001, s. 106). Bu acıyı yaşamayı bir erdem olarak görmekte ve Müslümcülüğün 
temeline yerleştirmektedirler. Acı çekmenin delikanlılık kültüyle de çok yakın bir ilişkisi vardır. 
Müslümcüler, kendilerini dünyanın kahrını çekmeye gelen kişiler olarak görmekte ve bu durumu 
benimsemektedirler. Müslüm Gürses toplumun lümpen kesimine, acı çekmenin soyluluk kazan-
dırdığını, acı çekenlerin ise Takdir-i İlahi tarafından belirlendiğini telkin etmektedir. Özer (1998), 
bu insanların Gürses’in müziği ile toplumun geri kalan kısmına çektikleri acıları duyurmaya ça-
lıştıklarını ve bu yüzden hep yüksek sesle müzik dinlediklerini belirtmektedir.

Yaşadığı toplumdaki adaletsizliklere isyanı olan, delikanlılığa büyük değer atfeden ve hayatın tüm 
zorlukları karşısında yiğitçe duran, bu duruşu namus ile özdeşleştiren Müslümcüler, apolitik ol-
makla birlikte yaşayış biçimleriyle milliyetçi kültüre yakındır. Şiddete eğilimli olan Müslümcüler, 
konserlerde kendilerini jiletleyerek esrik bir hâl içine girmişlerdir. İçinde bulunduğu toplulukla 

3. 1953 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. Asıl adı Müslüm Akbaş’tır. Bir süre sonra annesini ve kardeşini kaybeder. Zor 
koşullarda geçen bir çocukluk döneminin ardından Adana’da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasını kazanır 
ve orada şarkı söylemeye başlar ve bu esnada Gürses soyadını alır. Buradan ayrılıp bir süre terzilik yapar, ancak mü-
zikten kopamaz. Tekrar gazinolarda şarkı söylemeye başlar. O sıralarda büyük bir trafik kazası geçirir ve ölümden son 
anda kurtulur. Zorlu ameliyatların ardından hayata döner, ancak bundan sonraki yaşamında kendine çok dikkat etmesi 
gereklidir. Anadolu’yu dolaşarak şarkılar söylemeye devam eden Gürses, ilk plağını 1968’de doldurur ve göçle büyük 
şehre gelenlerin acılarını, dışlanmışlıklarını ve kaderle ilişkilerini birbiri ardına çıkardığı albümler ve rol aldığı sinema 
filmleriyle anlatır (muslumcu.com, 2006). Gürses, 3 Mart 2013 yılında hayata veda etmiştir.

4.  MÜSLÜM GÜRSES ARABESKİ
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iletişime geçme yöntemi olan jiletleme, bu grubun acı ve cesaretle bir arada olduklarını ve acıya 
önem vermediklerini göstermektedir (Işık & Erol, 2001, s. 138). 

4.1 Arabesk Müziğin Değişimi ve Müslüm Gürses

Müslüm Gürses’in müziğinde ikinci dönem olarak nitelendireceğimiz, 1990’ların sonlarından gü-
nümüze uzanan süreç, aslında arabesk müzik için de yeni bir dönemdir. Arabesk müzik üzerindeki 
önyargılar çözülmeye başlamış, TRT’de arabesk müzik üzerindeki yasaklamalar kalkmıştır. Yal-
nızca arabesk müzikte değil, diğer müziklerde de sınırlar bulanıklaşmaya başlamış ve keskin sı-
nırlar silinmiştir. Can Kozanoğlu da bu duruma işaret etmiş ve 1990’ların başına kadar her sosyal 
grubun belli bir davranış kalıbı, estetik değeri ve tüketim biçimi olduğunu, ancak artık bu netliğin 
bulandığını dile getirmiştir (1995, s. 127). Bahsedilen durum, 2000’lerde iyice yükselişe geçmiş, 
tüketim kültürünün hayatın her alanında kendini dayatması, kültürel ortamı da etkilenmiştir. Fark-
lı müzik türleri birbirlerini etkilemeye, pop müzikte arabeskin, rock müzikte pop müziğin izlerine 
rastlanmaya başlanmıştır. İnsanların yaşayış pratikleriyle ve paralel olarak isteklerindeki farklılaş-
malarla açıklanabilecek olan bu durum, en fazla da tüketim kavramındaki değişimle anlaşılmakta-
dır. Serbest piyasa ekonomisinin şaha kalktığı bugünlerde net sınırların silinmesiyle tüketicilerin 
istek ve beklentilerindeki keskinlik, daha parçalı ve girift bir hâl almıştır. Müzik piyasasında göz-
lenen değişimler de bu durumdan etkilenmiştir. Bu dönemde Sezen Aksu’nun Firuze albümünde 
pop ve arabeskin etkileri görülmüş, içerisinde Orhan Gencebay’ın Zelzele adlı bestesi yer almış; 
Duman, Halimiz Yaman albümünde arabesk müzik ezgilerinden yararlanmıştır. 2000’lerde Du-
man’ı, Nev, Emre Aydın, Altıncı Cadde, Hayko Cepkin, Göksel gibi isimler izlemiştir (Yalçın-
kaya, 2008). Müslüm Gürses de popüler rock ve pop parçalarını cover’layarak bu sürece ayak 
uydurmuş ve 2000’lerin ortasında çıkardığı Aşk Tesadüfleri Sever albümüyle müziğinde büyük bir 
değişim başlatmıştır. Müziğe başladığı dönemden bu yana Gülhane Parkı’nda verdiği konserlerle 
bilinen Gürses, Hayal Kahvesi, Al Jamal gibi Müslümcülerin uğramayacağı mekânlarda konserler 
vermeye başlamıştır. Teoman’ın Paramparça adlı eserini seslendiren; Nilüfer, Sezen Aksu gibi 
isimlerle düet yapmaya başlayan Gürses’in Aşk Tesadüfleri Sever albümünde şarkılarının sözlerini 
de yazar ve şair Murathan Mungan yazmıştır. Gürses; Garbage, Björk, Leonard Cohen, Bob Dylan 
gibi isimlerin eserlerini Mungan’ın yazdığı sözlerle yeniden yorumlamıştır.

Farklı bir kitleye doğru yüzünü dönen Gürses, ne İsa’ya ne de Musa’ya yaranmak gibi bir derdinin 
olmadığını (Değirmenci, 2006), artık konserlerinde sahneye jilet yerine çiçek atıldığını söyleye-
rek bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir (Kelebek Hürriyet, 2009). Şarkı sözle-
rinde de kadere ve kula isyan yerini biraz da olsa umutlu havaya bırakmıştır: “Can sevmiş, gönül 
vermiş boş yere/ Yenik düşmüş aşk yüzünden dertlere/ Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere/ Ta-
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lihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler”4 gibi şarkılardan uzaklaşarak “…Başlamak istiyorsan 
yeni bir hayata/ Gölgeni yedek bırak/ Bırak ardında/ Hayat tekrarları sever/ Yeniden başlamayı/ 
Kuşlar dalları sever/ Kanatlarsa uçmayı…”5 tarzında parçalar seslendirmeye başlamıştır. İlk dö-
nem eserinde kaderin, talihin, aşk yüzünden dertlere yenik düşmenin tasviri yapılırken, son dönem 
çalışmasında, yeni bir hayatı müjdelemekte ve bu hayata ulaşmak için neler yapılması gerektiği 
konusunda öneriler vermektedir.

Müslüm Gürses’in son döneminde müziğinde gözlenen değişim Müslümcüleri bir hayli etkilemiş-
tir. Bu duruma ilişkin getirilen farklı yorumlarda Müslüm Gürses’in kendilerini terk ettiği düşün-
cesinden, başkaları tarafından aklının çelindiğine uzanan geniş bir yelpaze dikkat çekmektedir. 
Müslümcülerin son dönem Müslüm Gürses ile ilgili yorumları muslumcu.com adresinde oluştur-
dukları platformda açılan forum sayfalarından derlenmiştir. 2006 yılında açılan bir foruma verilen 
yanıtlar6 üzerinden Müslümcülerin düşünceleri saptanmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Fo-
rumda açılan “Sizce Müslüm Gürses değişti mi? Müslüm Gürses müziği değişti mi? Değiştiyse ne 
derece? Değişimi nasıl karşılıyorsunuz? Bu değişim sizi ne derece tatmin etti? Kısacası Gürses’in 
son albümlerinden süregelen, değişim diye nitelendirilen/yorumlanan konuyu enine boyuna ma-
saya yatıralım” görüşü üzerine Müslümcülerden biri şu yorumu yapmıştır: 

Eskiden Müslüm Gürses dinlemeyen entel diye adlandırdığımız kesim, son al-
bümlerini özellikle Aşk Tesadüfleri Sever albümünü benimsemiş durumdadırlar.  
Bu insanlar zamanında Müslüm Gürses anılınca “Iyy” diyen, basına yansıdığı kadarıyla hiç olum-
lu tepki vermeyen ve hatta tabiri caizse Müslüm Baba’yı yerden yere vurmaya çalışanlar değil mi? 
Şimdi… Gürses entel barlarda sahne alıyor, Duman’la konser veriyor, rock konserlerine çıkıyor 
vs… Kısacası, eskiden entel kesim onu dinlemezdi, fakat şu an benimsemiş durumdalar. (…) artık 
Müslüm Gürses anıldığı zaman (…) “Son albümü güzel” diyorlar. [Gürses] kendisine karşı olan 
kesimi de Müslümcüler kervanına kattı ve ağızlarına mühür çekerek çok kurnaz ve akıllıca bir iş 
yaptı tezini ortaya atıyorum. Düşüncem en fazla bir albüm daha bu oyunun bir parçası olabilir, 
oyun uzarsa gerçek Müslümcüleri kaybedebilir Baba. Yeni albümü biz gerçek Müslümcüleri tat-
min ederse bu tezimin ispatı olur diye düşünüyorum. Bu bir oyun değilse işte o zaman işimiz zor.

Bu görüş, Müslüm Gürses’in önceleri kendisini dinlemeyen ve Müslümcüleri aşağılayan kesimi 
dinleyici kervanına katabilmek için bilinçli olarak yapılan bir hamle olarak değerlendirmektedir. 
2006 yılında yapılan bu yorum, Müslümcülerin tahminlerinin tersine çıktığını ve aslında Gür-
ses’in oyun oynamadığını göstermiştir. Oyun değilse işlerinin zor olduğu yorumu bir başkası tara-
fından, “… Müslüm Gürses, rock şarkılarını yorumladı, müziği değişti, özünden saptı. Entel diye 

4. Müslüm Gürses’in 1987 yılında piyasaya çıkan aynı isimli albümü olan Talihsizler isimli eserden alınmıştır.
5. Müslüm Gürses’in 2006 yılında piyasaya çıkan aynı adlı albümü olan Aşk Tesadüfleri Sever adlı eserden alınmıştır.
6. Müslümcülerin ifadeleri yalnızca yazım ve dilbilgisi açısından düzenlenmiş, içeriğe müdahale edilmemiştir. 

5. BULGULAR VE YORUMLAR
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adlandıran kesimleri sevindirdi, bizden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Değişimi üzülerek karşılıyorum. 
Eski Baba’ya dönmesini beklemiyorum, ama en azından daha fazla ileri gitmesini istemiyorum” 
sözleriyle yorumlanmıştır. Burada bir temenni dile getirilmektedir. Değişimin teyidi yapılmış, 
Gürses’in farklı bir kesime hitap etmeye başladığı fark edilmiştir. O’nu bu haliyle kabul ettikleri-
ni, ancak daha fazlasının gerçekleşmemesini istemektedirler. Bu durumu yalnızca Gürses ile iliş-
kili olarak görmeyip, birlikte çalıştığı kişilerin de üzerinde çok fazla etkisi olduğunu, hatta onların 
bu duruma mahal verdiklerini düşünmektedirler:

Arkadaşlar hepimiz durumun farkındayız; Baba değişti! Ama Baba’yı kim neden değiştirdi ve 
Baba bu değişime neden ortak oldu bunları tartışmak gerekir. (…) Baba’yı değiştirenin Yunus 
Bülbül7 ve yapımcıları olduğunu düşünüyorum. Baba’nın ve dolayısıyla kendi isimlerinin rekla-
mını çok farklı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Son albümünde Murat Mungan, “Ortaya şahane 
bir albüm çıkarttım” dedi. Ya sen kimsin? Aklın sıra Baba’yı mı kullanıyorsun? (…) Baba, Yunus 
Bülbül’e uydukça bizlerden uzaklaştı. (…) ama inanıyorum ki ve ümit ediyorum ki Baba kendi-
sine yakışan bir biçimde albüm çıkartacak ve biz sevenlerini, hatta fanatiklerini, evlatlarını çok 
sevindirecek.

Müslüm Gürses’in yöneldiği yeni çevrenin Gürses’i kendileri kadar sevemeyeceğini dile getiren 
ve aralarında bir kıyaslama yapan bir başka kişi, “Çünkü yeni kitlelere ulaşılmak istenirken eski 
kitleyi kendisine küstürdü. İnanın yeni kitlesinde herhangi bir hayranlık yok. Yeni kitlesi Müslüm 
Gürses olsa da olur olmasa da inancında” diyerek Gürses’in düştüğü yanılgıya işaret etmektedir. 
Müslüm Gürses’in geri adım atmayacağını öne süren başka bir görüş, Gürses’in son dönemde de-
ğişmeyen çizgisi göz önüne alındığında doğru bir tespittir: “Baba çıtayı iyice yükseltti. Bu albüm-
den sonra bunun altına düşmez diye düşünüyorum ve daha nice Aşk Tesadüfleri Sever albümünün 
çıkacağına inanıyorum.”

Tüm bu yorumların yanı sıra müzik piyasasında bir değişim yaşandığını ve Müslüm Gürses’in de 
bu durumun dışında kalamayacağını savunan da pek çok görüş mevcuttur:

… genç nesil artık arabesk dinlemez. (…) özenti içindeler. Böyle olunca da müzik sektöründe 
arabesk kavramı yavaş yavaş kalktı. Baba da belki müzik direktörlerinin isteğiyle böyle müzik 
yapmayı uygun gördü. Şunu da unutmadan yazayım: Dikkat ederseniz yapılan yeni müziklerin 
temelinde arabesk kelimeler var…8

Müslüm Gürses tabii ki değişmiştir. Değişen sadece O değildir. Onunla birlikte müzik anlayışı 
değişmiştir. Yaşam tarzı değişmiştir, insanlar değişmiştir; kısacası dünya değişmiştir. Müslüm Ba-
ba’nın bu değişimin dışında kalması imkânsızdır zaten.

Bir başka görüş de zamanın değiştiğini vurgulayarak bu durumu doğal karşılamaktadır. Artık hay-
ranlarının da farklı beklentileri ve hayat pratikleri olduğunu, aynı şekilde müzik yapmaya devam 
7. Müslüm Gürses ile birlikte çalışan, bazı şarkılarının bestelerini de yapan arabesk müzik yorumcusu ve oyuncu.
8. Diğer müzik türlerinde de arabeskin etkilerinin görüldüğüne vurgu yapılmaktadır.
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edemeyeceğini belirtmektedir. Buradan hareketle Müslümcülüğün de yenilenmesi gerektiğine 
dair bir öneri de yer almaktadır:

… zaman değişmiştir. Şimdi Baba kalksa 80’li, 90’lı yıllardaki gibi yine o muhteşem şarkılarını 
seslendirse herkese komik gelebilir. Çünkü o eski aşklar ve sevgiler yok. Lakin Baba bizim gönlü-
müze çoktan tahtını kurmuştur. Hangi albümü çıkarırsa çıkarsın ilk yapacağımız iş kasetçiye gidip 
o albümü almaktır. Yeni Müslümcülük bu olmalı bence. Siz bana değişmemiş insan gösterebilir 
misiniz?

Görüşler Müslüm Gürses’e kırgınlık olduğu yönündedir. Kendilerini yeni bir dinleyici kitlesiyle 
kıyaslayan Müslümcüler, bu değişimi anlamaya çalışmaktadırlar. Değişim birçoğunu memnun 
etmemekle birlikte yoğun olarak paylaşılan görüş, Müslüm Gürses’e duydukları hayranlığın yal-
nızca onun müziği üzerine olmadığı, O’nu bir yaşam biçimi olarak benimsedikleri üzerinedir: 
“Evet Baba’nın tarzı değişti, ama bendeki yeri hiçbir zaman değişmez. Çünkü Baba’yı yalnızca 
söylediği şarkılarla, tarzıyla sevmiyorum. Baba’yı her şeyiyle seviyorum. Şarkı yerine küfretse 
bile yine de severek dinlerim”, “Baba ne söylese dinleniyor valla”.

Müslümcülerin görüşünü, “Değişti, ama yine de babamızdır. Ne yapalım? Ne söylese dinlerim” 
yorumu en iyi şekilde ifade etmektedir. Bu görüş, Müslüm Gürses’in aileden biri gibi görüldüğü 
ve arada sırada aile bireylerinin tepkisini çekecek davranışlar sergilese de bu durumu kabullen-
mek gerektiği yönündedir. Çünkü O, evin babasıdır ve bu tür davranışlar sergileyebilir. Türk aile 
yapısında babaya yüklenen rahatlık/serbestlik, burada Gürses’e atfedilmiştir. Bazen yanlış yapsa 
da evin babasıdır ve hoş görmek gerekir. Bu görüş, değişime dair ilk tartışmaların başladığı 2006 
yılından 2012 yılının ortalarına dek değişmemiştir. Çalışma kapsamında 2012 yılının Nisan ayın-
da gerçekleştirilen benzer bir sorgulamada, yukarıdakileri destekler ifadeler yer almaktadır:

Müslüm Babamızı bizim için baba yapan son çıkardığı albümler, son söylediği şarkılar ya da lüks 
hayran kitlesi değil. Ona baba diyen, onunla kendinden geçen, onun için kanını akıtanlar onu 
Baba yaptı. Ancak ne yazık ki Müslüm Baba artık eskisi gibi olacağa benzemiyor.

Paylaşılan görüşlerden biri de ekonomik kaygılarla duruma yaklaşmakta ve bu değişimi bir ha-
yat mücadelesi olarak değerlendirmektedir: “Arkadaşlar, biz istemiyoruz diye Baba’nın konser 
vermeme gibi bir lüksü yok. Neticede o da ekmek parası peşinde. Yaptığı her şeyde arkasında 
olmamız lazım. “Küskünüm” ile de severiz, “Paramparça” ile de… Önemli olan şahsi güzelliğini 
layıkıyla sürdürmesidir”.
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6. SONUÇ

Arabesk müzik, diğer müziklerde olduğu gibi dönemin beklentileri ve hayat pratikleri doğrultu-
sunda değişmektedir. Müzik türleri arasındaki keskinliklerin zayıfladığı ve farklı tarzların birbi-
rinden etkilendiği bu dönemde arabesk müzikteki değişimler doğal karşılanmaktadır. Ortaya çık-
tığı dönem itibarıyla gelenekten kopuşu sembolize eden arabesk müzik, bugün ilk dönemlerdeki 
misyonundan epey uzaktır. 

Son döneminde popüler şarkıları yeniden yorumlayan, Teoman, Sezen Aksu gibi yorumcularla 
düetler yapan Müslüm Gürses, pek çok reklamın da yüzü olmuştur. “İtirazım var”dan9 “İhtiyacım 
var”a10 uzanan; değişen piyasa şartlarına gerek müziğinde gerekse yer aldığı projelerle uyum sağ-
layan bir tablo sergileyen, itiraz ettiği değişen hayat koşullarının yanına çekmeyi başardığı Gür-
ses, bu haliyle eski Müslümcülerden tepkiler almıştır. Ancak bu tepkiler küçük serzenişlerden 
öteye geçmemiş, son noktada O’nun babaları olduğunu ve ne yaparsa yapsın onu dinlemeye de-
vam edeceklerini beyan etmişlerdir. Bu da, Müslümcülerin yalnızca Müslüm Gürses’in ilk dönem 
şarkılarını beğenerek dinleyen bir gruptan ibaret olmadıklarını, gündelik pratiklerine ve hayatı 
anlamlandırışlarında da Gürses’in etkili olduğunu göstermektedir. Bu yüzdendir ki, Müslüm Gür-
ses’in kaybı karşısında hissettikleri, muslumcu.com’un açılış müziği olarak Gürses’in “İsyanım 
Gecelere” şarkısıyla dile getirilmektedir ve isyan yine başroldedir: “Ayrılıklar yetti canıma/ İsyan-
dayım gecelere/ Seni benden götürenlere/ İsyanım kendi kendime/ Yanımda sen yoksun diye...”
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ÖZET

Gecekondulaşma, estetik düzeydeki melez yapısıyla hem bu dünyanın haksızlıklarına başkaldırmış, hem 
aşktan bahseden bir takım kanallarla kitlelere ulaşmaktadır.

Türkiye’deki modernleşme çabaları eş zamanlı olarak Batı kültür kuralları ve kurumlarıyla yüzeysel biçim-
de bütünleşmeye başlamasıyla birlikte devlet kadroları yeni bir ulusal kimlik edinmeye zorlanmıştır. İktida-
rın onayına terk edilmiş kültürümüz tartışmalı kimlikler yaratmıştır. Dolayısıyla başkalarının modellerine 
göre yorumlanmış olan sınıf ve kimlik çelişkileri, göçmenlerin kültürel ve sosyal hayat alışkanlıklarının 
şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.

Anahtar Kelimeler: Gecekondulaşma, Göçebe kültür, Yersiz-yurtsuzlaşma, Şehircilik

1. GİRİŞ

Toplumsal mekânda bir coğrafyadan diğerine gerçekleşen fiziki hareketliliklerin büyük bölümü 
göç olarak adlandırılır. Göç olgusunun genel anlamda iki biçimi vardır: bunlardan biri zorunlu 
ötekisi ise gönüllü göçlerdir. Zorunlu göçler sürgün, tehcir gibi biçimlerde görünürken gönüllü 
göçlerse daha çok yaşam koşullarını değiştirmek/iyileştirmek amaçlı göç biçimleridir. Toplum-
daki bu hareketlilik aynı zamanda yatay veya dikey hareketlilik olarak da bir başka yönden sı-
nıflandırılabilir. Yatay hareketlilik sosyal ilişkilerin değişmesi sebebiyle sosyal kişiliğin kendini 
yeni ilişkilerdeki kişilere uyarlamasıyla; dikey hareketlilikse sınıf veya statü değişimine bağlı bir 
devinimdir.

Türkiye’de özellikle 60’lı yıllardan itibaren yoğunlaşan bir olgu olarak köyden büyük kentlere 
göçü yukarıdaki iki ayrı sınıflandırma arasında bir yere koymak oldukça zordur. Öncelikle bu göç-
leri neden zorunlu veya gönüllü diye niteleyemeyeceğimizi açıklamak gerekirse, tarımda makine-
leşme sonucu köyde boş kalan iş gücünün şehre özellikle sanayi kesiminde işçi olarak çalışmak 
üzere göçü söz konusudur fakat hepsi bu iş kolunda çalışmayacaktır. Tam da bu sebepten dikey 
hareketliliğin bir bütün olarak gerçekleştiğini söyleyemeyiz çünkü bütün göçle gelen gruplar ta-
rım işçiliğinden sanayi işçiliğine geçmemiştir. Yatay hareketliliğin tam anlamıyla uygun olmayışı 
da konumuzun düğüm noktasıdır. Çünkü yatay hareketlilik yine yukarıda değinildiği gibi sosyal 
ilişkide bulunulan kişilerin değişmesini gerektirir. Oysa Türkiye’deki iç göç dikey olmadığı gibi 
yatay hareketliliğin yaratacağı kentli-köylü arasındaki gerilimli olabilecek ilişkiye karşın gece-
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kondulaşma gibi bir kentsel olgu yaratmıştır. O halde gecekondulaşma sürecinin ne şekilde ger-
çekleştiği, hangi ilişkilere bağlı olduğu ve ne tip ilişkiler doğurduğunun incelenmesi gerekmek-
tedir. 

2. GECEKONDULAŞMA VE YERSİZ-YURTSUZLAŞMA

İdeoloji ve kentleşmeyi 1980 sonrası, İstanbul’da görülen gecekondulaşma hareketleriyle 
bağdaştırarak bir köksap çözümlemesine gidebiliriz: Toplumsal mekânda bir coğrafyadan diğerine 
gerçekleşen fiziki hareketliliklerin büyük bölümü göç olarak adlandırılır. Göç olgusunun genel 
anlamda iki biçimi vardır, bunlardan biri zorunlu ötekisi ise gönüllü göçlerdir.  

Zorunlu göçler sürgün, tehcir gibi biçimlerde görünürken gönüllü göçlerse daha çok yaşam koşul-
larını değiştirmek/iyileştirmek amaçlı göç biçimleridir. Toplumdaki bu hareketlilik aynı zamanda 
yatay veya dikey hareketlilik olarak da bir başka yönden sınıflandırılabilir. Yatay hareketlilik sos-
yal ilişkilerin değişmesi sebebiyle sosyal kişiliğin kendini yeni ilişkilerdeki kişilere uyarlamasıy-
la; dikey hareketlilikse sınıf veya statü değişimine bağlı bir devinimdir.1

Türkiye’de kentsel yapı ile ilgili araştırmaların sonuçları gecekondulaşmanın kentleşme olgusuy-
la özdeş nitelikte olduğunu göstermektedir. Bu sebepten gecekondulaşma kentleşme sorunundan 
bağımsız incelenemez. Aynı araştırmalar bir temel ortak niteliği daha vurgular: “Türkiye’de kent-
leşme (ya da gecekondulaşma) batıda olduğu gibi doğrudan doğruya endüstrileşmenin bir sonu-
cu değildir. Olayın ardında kentlerin çekimi kadar köylerin itimi de yatmaktadır.”2 Bu noktada 
köyleri tarafından itilen göçmenler, kendilerine uygun kentsel bir politika izlenmediğinden kendi 
yöntemleriyle yeni bir yerleşim biçimi meydana getirmişlerdir. 1960’lara kadar olan dönemde 
gecekondular yoksul ailelerin mülkiyeti kendilerine ait olmayan araziler üzerinde kendi olanakla-
rıyla inşa ettiği, geçici konutlardır ancak 1960-70 arası dönemde sivrilen kişiler ‘gecekondu ağası’ 
1. Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir?,(Nilgün Çelebi, Çev.) Ankara: Anı Yayınları, 1999, s.68, Çelebi, s.180-84.
2. Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul: Bilgi Yayınları, 1979, s.362.
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niteliğine bürünmektedir.  “Hemşerilik ve akrabalık ilişkileri temelinde ‘arsa ayarlamak’ ile başla-
yan ileriye dönük spekülasyonlar ve küçük çapta da olsa ‘emlak komisyonculuğu’ türemekteydi.”3 
Böylece gecekondular ticari bir meta haline gelmektedir. 

Yukarıdaki gözlemlerin izini 1978 yapımı Sultan filminde sürmek mümkündür. Filmdeki aşk 
hikâyesinin etrafı gecekondunun meta haline gelmesi sorunu ile kuşatılmıştır. Gecekondu ma-
hallesinin muhtarı yapılacak olan Boğaz Köprüsü’yle değerlenecek arsadan rant elde etmek için 
gecekondu ahalisini bir bir ellerine az miktarda para sıkıştırarak göndermektedir. Dolayısıyla ge-
cekonduda yaşayan insanlar tam anlamıyla yersiz-yurtsuzlaştırılmış bireyler haline gelmektedir. 

Böyle bir yersiz-yurtsuzlaşmanın açıkça kendini göstermesi için onu bir başka iç göç örneğiy-
le karşılaştırabiliriz. Örneğin; Paris şehrinde 1960-70’lerdeki göç dalgalarının konut sorunlarına 
karşı sosyal konut anlayışı benimsenmiş ve Lefebvre’nin nitelemesiyle “mekânın üretilmesi” sağ-
lanmıştır. Ancak buradaki sosyal konut anlayışı da sonunda gettolaşmayı doğurmuştur. Türkiye 
örneğinde ise durum daha farklıdır, sosyal konut projeleri uygulanmadığından kendi imkânlarıyla 
göçmenlerin konut yapması ve belli bir alanda toplanması, gittikleri yerlerde kendi yaşam bi-
çimleriyle birlikte varolmalarını da mümkün kılmıştır. Böylece Paris’te olduğu gibi kentin diğer 
alanlarına kapalı değil açık bir mekân oluşturmuşlardır.4

Sultan filminde, göçmenler köylerindeki ilişki biçimlerini aynı şekilde korumaktadırlar. Şehre 
göçtüklerinde bir tanıdıkları vasıtasıyla buldukları bir arsaya kendi emekleriyle bir gecekondu 
kondurarak, burada köy yaşantısındaki düzenlerini korumaktadırlar. Örneğin; bahçede tavuk bes-
3. Anonim, “Gecekondulu Kentleşme Deneyimi” Cumhuriyet Ansiklopedisi, İstanbul: YKY, 2002, s.149-50.
4. Mustafa Poyraz, “İstanbul ve Paris’in Yoksul Kenarları ile Merkez Arasındaki Bağlar ve Kopma Noktaları”, Toplum-
bilim Dergisi: 26, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2011,  s.15-28.
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lemek, bahçeye bir şeyler ekmek, leğende çamaşır yıkamak, mahallede yaşça büyük bir kadının 
diğerlerinin doğumunda yardım etmesi, leğende yıkanmak, evlenmek için kız isteme ritüelinin 
gerçekleştirilmesi gibi. Gecekondu mahallelerindeki ilişki ağları Deleuze’ün ‘köksap’ kuramıyla 
ifadelendirilebilir. Burada en temel bağlantı, yukarıda bahsettiğimiz gibi köyden kente yapılan 
göçte birçok geleneğin aynı şekilde devam ettiğini görebiliriz. Köydeki ağalık kurumunun kentte 
muhtar olması bunun en belirgin ifadesidir. Filmde muhtar ile arsayı satın almak isteyenler arasın-
daki diyalog özellikle dikkat çekicidir; muhtar burada yaşayanları kendisinin getirdiğini ve ancak 
kendisinin gönderebileceğini, bunun için de bir miktar para vererek onların sessizce gitmelerini 
sağlamanın en uygun yololduğunu söyler. Maksat göçmenlerin kendi aralarında örgütlenmelerini 
önlemektir. Burada çok önemli bir cümle sarf eder: “Ellerine iki kuruş sıkıştırdık mı bu ayı oğlu 
ayılar nerede olsa yaşar…” Nitekim filmin son sahnesinde Sultan ve arkadaşlarının evleri yıkı-
lınca başka bir yerde kendilerine gecekondu kondururken artık bizi kimse buradan atamaz derler, 
tıpkı köküyle koparılıp başka toprağa ekilen bir ağaç gibi. Kim bilir ileride yeni muhtar onlardan 
biri olacaktır. Sonuçta yeniden kendi yaşamlarını kuran bu insanların izini kesik çizgiler halinde 
sürebiliriz, bir gecekondu yaylasından bahsetmemizin imkânını yakalayabiliriz. Deleuze’e göre 
‘her halka veya yayla bir ayrıntılar haritası çıkarıyor, işte bu yüzden her birinin –hayali de olsa- bir 
tarihi ve aynı zamanda bir görüntüsü, bir imajı mevcut. Bir nesneye, bir şahsa ya da bir özneye ait 
olmayan bireyleşme modları.’5

Mahalledeki kadınların bir kısmı fabrikada çalışmakta bir kısmı da evlere gündeliğe gitmektedir. 
Fakat bu kendi aralarında bir statü farkı yaratmadığı halde gecekondu dışındaki ev sahibi olan 
kadınlarla gündelikçiler arasındaki farkı belirginleştirir.Gecekondu mahallesinde kadın ile erkek 
arasında bile böylesine kalın çizgilerle çekilmiş bir fark yoktur. Sultan evini kendi tırnaklarıyla 
kazıyarak yapmıştır ve kendi elleriyle de yıkar. Dolayısıyla kentin kendi içindeki hiyerarşik yapı-
sına karşılık gecekondu yaşamında tek ayrıcalıklı konum muhtardır, ilişkiler ağında sadece onun 
izi/çizgiselliği belli bir yere kadar sürülebilmektedir. 

5. Eribon Descamps, Robert Maggiori, “Bin Yayla Üzerine” Toplumbilim Dergisi: 5,  Bağlam Yayınları, İstanbul, 
1996,s.95.

HAMZA AKSOY                                                                                                                                                                                                                                TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİNİN KÖKSAP ÇÖZÜMLENMESİ: SULTAN FİLM ÖRNEĞİ  



17

Sultan, Kemal ve diğerleri yeniden göçerler çünkü onların bir toprakları yoktur ya da gittikleri 
yerlere kendi köklerini salarlar. Türkiye’de gecekondu kültürü yersiz-yurtsuzlaşmanın karşısında 
yeniden kök salmanın gerçekleştiği bir köksap örneğidir. Deleuze bu yersiz-yurtsuzlaşma devi-
nimlerini Medusa’nın Salı metaforuyla özdeşleştirir:

“…birbirlerini sevmeyen, dövüşen, birbirlerini yiyen insanlar birlikte kürek çekerler. Birlikte kü-
rek çekmek paylaşmaktır, bir şeyi paylaşmaktır, her türlü yasanın, her türlü sözleşmenin, her türlü 
kurumun dışında. Bir sapma, bir sapma devinimi ya da yersiz-yurtsuzlaşma devinimi…”6

Tıpkı son sahnede; çeşme başında kavga eden kadınların bir olup, karısından nefret eden kocanın 
ailesiyle ve diğerleriyle bütün olup kökünü bir diğer yere salmak üzere oradan uzaklaşması gibi.

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Görüldüğü üzere bu tarz filmlerin hikâyeleri ekseriyetle iyi sonlarla bitse de; ailelerin parçalan-
ması, sınıf ve kimlik sorunları, şehre yabancılaşma, aşk ve çaresizlik gibi sık tekrarlanan konuları 
içermektedir. Özetlemek gerekirse, farklı yahut aynı sınıflara mensup insanlar arasındaki aşk hikâ-
yeleri, şehre yabancılaşma ve ayakta kalma mücadelesi bu tarz filmlerin sürekli konuları arasında-
dır.  Bu samimi ve görece aykırı senaryolar işledikleri suçlar ve bir şekilde kurban oldukları sınıf 
ve cinsiyet çatışmalarıyla dolu bir dünyayı yansıtmaktadır. Bu bağlamda ele alacağımız filmlerde-
ki karakterlerin, devrimci bir amaçları yokmuş gibi gözükse de, sergiledikleri ayakta kalma güdü-
6. Gilles Deleuze, “Göçebe Düşünce” Toplumbilim:5, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1996, s.63.  .
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lerinden kaynaklanan somut yıkıcı bir dizi davranışların tezahürleri okuyucuların bilinçaltlarına 
iletilmektedir. Dolayısıyla kent politikaları bağlamında yer alan arabesk filmler, açıkça kalkınma 
politikalarının karanlık yüzünü göstermektedir. Bu kimlik sendromu sadece sınıf çatışmalarından 
değil, kadın ile erkek ve doğu ile batı arasındaki ikilemlerinden kaynaklanan gerilimin tezahürü 
için de uygun bir dil yaratmıştır. Böylelikle, kırsal ötekilerin, çaresizlik ve hayal kırıklıklarıyla 
bezenen geleneksellik anlayışları modernleşme tutkusunda meşrulaştırılmıştır.
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 “Bir film kurgudan ziyade daha çok müziğe benzer - ya da benzemelidir; ruhsal durumların ve 
duyguların birbiri ardına ilerlemesi olmalıdır. Duygunun gerisinde yatan konu, anlam, hepsi son-
radan gelir.” 

 Stanley Kubrick

ÖZET

Çalışma, Stanley Kubrick’in, Stephen King’in 1977 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarladığı ‘The 
Shining’ filminin döneminin toplumsal-ekonomik-politik bağlamında çözümlenmesini içermektedir. Temel 
amaç, filmin gerek aile, erkek iktidarı, şiddet, çalışma düzeni ve etiği gibi meseleleri ele alış biçimiyle 
gerekse görsel atmosferi ve renk şifrelemeleriyle korku türü içindeki diğer örneklerden nasıl farklı bir yere 
konumlandığını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Stanley Kubrick, film çözümlemesi, The Shining
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1. GİRİŞ

The Shining filmi, izleyiciye verdiği müthiş görsel-işitsel keyif, Overlook Oteli’nin tekinsiz at-
mosferi ve Jack Nicholson’ın unutulmaz oyunculuğuyla korku sinemasının en önemli örnekle-
rinden biridir. Filmi kendi türünün içinde önemli ve farklı kılan temel unsur ise; korku türünde 
alışılageldiği üzere tehdit unsurunun, bilinmeyen bir güç, bir canavar ya da bir yabancı değil; 
aksine bizzat en güvendiğimiz, bizi tehlikelerden koruyacağına inandığımız, bize en son zarar 
verebilecek kişilerden olduğunu düşündüğümüz ‘baba’ olmasıdır. Bu bağlamda The Shining, top-
lumsal-ekonomik-politik düzene göndermeleri gizli güç temalarıyla harmanlayarak temelinde şid-
detli bir çekirdek aile eleştirisi taşıyan eleştirel bir korku filmidir.   

2. FİLMİN KISA ÖYKÜSÜ

Eski bir öğretmen ve alkol bağımlısı olan Jack Torrance, başarısız ve tıkanmış bir yazardır. Uzun 
zamandır üzerinde çalıştığı romanını yazmak için sakin bir ortama ihtiyaç duymakta iken, Colora-
do’nun ıssız dağlarında kurulu ve kış mevsiminde şehir merkezi ile her türlü iletişimin tamamen 
kesildiği turistik bir otel olan Overlook Oteli’nden kış bekçiliği teklifi alır. Karısı Wendy ve oğlu 
Danny ile otele yerleşen Jack, kış ilerledikçe hem kişisel problemleri, hem de otelin gizil güçleri-
nin etkisiyle deliliğe sürüklenir. Karısı ve oğlunu balta ile öldürmeye teşebbüs eden Jack’ın sonu, 
otelin bahçesindeki labirentte donarak ölmek olacaktır.

2.1.  ‘The Shining’e Dönemsel Bir Bakış

Filmde Kubrick, “… gizli güçler hikayesini, aile benzeri kişiler arası yapıların başarıyı, hazzı ve 
özdeğerlik duygusunu adaletsizce dağıtan bir ekonomik sistemin yarattığı saldırganlık ve öfke 
gibi olumsuz duyguları özümsemeye zorlanması durumunda ortaya çıkan yıkımı çözümlemek 
için bir araç olarak kullanır.”1 Bu bağlamda kendi döneminin ekonomik-toplumsal eleştirisini 
taşıdığını söyleyebileceğimiz filmde Torrance’lar, zamanının tipik bir orta sınıf Amerikan ailesi-
dir. Filmin geçtiği 80’li yılların Amerikan toplumunu ve ailesini anlamak için ise önceki yılların 
ekonomik-siyasal-toplumsal atmosferine kısaca değinmek faydalı olacaktır. “…tüm dünyada yük-
selen sosyalist hareketler, üçüncü dünya ülkelerinde ulusal kurtuluş mücadeleleri ve yükselen 
anti-emperyalizm bayrağı, ırkçılık karşıtı hareketler, siyah hareketi, öğrenci eylemleri, grevler, 
bütün bunların toplumsal formasyonda ve aydınlar arasında yarattığı etki…ve giderek sorgulan-
maya, karşı çıkılmaya başlanan bir savaş; Vietnam…”2 60’ların başından 70’lerin ortalarına kadar 
öğrenci gençlik ve siyahlar kitlesel bir muhalif hareketin yaratıcısı, öznesi konumundadırlar ve bu 

1. Michael Ryan ve Douglas Kellner, Politik Kamera Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası,     
  Der. Gülşat Aygen, Çev. Elif Özsayar, Ayrıntı Yayınları, 1997, İstanbul, s. 271.
2. Yusuf Şeker, “Hollywood’un Çıkmaz Sokağı: Vietnam”, Sosyalist Fikir Kulübü 4.Bülten, 2004.
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durum ABD’nin -‘ikinci dünya savaşından hiç yara almamasıyla, dönemin belki de tek muzaffer 
ülkesi sayılan, kendini barış ve demokrasinin bekçisi olarak konumlandıran ABD’nin’- hem ulus-
lar arası hem de ülke kamuoyunda ciddi bir prestij kaybı yaşamasına yol açmıştır. Bu nesnellik 
birçoğu için daha güzel daha özgür bir dünyanın umudu iken, başka bir kesim için ise kafa karı-
şıklığı, kaygı ve korkudan başka bir şey ifade etmemiştir. İlginçtir ki, toplumda korku ve kaygının 
hâkim olduğu bu yıllar aynı zamanda korku türünün de en çok örnek verdiği, en popüler olduğu 
yıllardır. Kaygı ve korkunun toplumda bu denli egemen olduğu yıllarda korku türünün yükselme-
sini Ünsal Oskay, bize psikanalitik bir yaklaşımla ile açıklamaktadır: 

“Birey açısından bu tür fantazyaların işlevini anlamak zor değil. Yaşamın yol açtığı tinsel sarsıntılar 
karşısındaki savunma düzeneğinden hareket eden açıklamalar yol gösteriyor bize bu konuda. Sar-
sıntılarda, yaşanan sarsıntının ta kaynağına dönebilen kurtarımlar gerekiyor. Birey, ancak böylece 
sarsıntıyı doğuran acının anlamına erişebilmekte. Psikanalizden kişinin geçmişte yaşadığı korku 
ve endişelerini yeniden ve yeniden yaşama eğilimi gösterdiğini biliyoruz. Bu, bir tür, geçmişteki 
korku ve endişelerin yeniden yaşatılması oluyor. Buna yinelemeye zorlayıcı duygu deniyor. Bu 
eskinin yinelenmesi, düpedüz ağır bir mazoşizmin sonucu olarak yapılmıyor. Kaderin karşısında 
yalnızca edilgin bir biçimde acı çekmekle kalmaktansa, üzerinde egemenlik kurulamayan çağdaş 
yaşamın kişiye ister istemez yaşattığı acıların ve tehlikelerin karşısında bir şeyler yapabilmek, az 
da olsa bunlar üzerinde bir denetim kurabilmek isteği ve umudu ile yapılıyor bütün bunlar…”3 

Sözkonusu dönemde üretilen korku filmlerinin bir diğer altı çizilmesi gereken özelliği ise, yaşa-
nan -özellikle orta sınıfın yaşadığı- korku ve kaygıların karşısına bunları simgeleyen uç örnekler 
yerleştirerek ve bu örneklerdeki ‘kötü’yü muhafazakâr Amerikan toplumsal yapısının otorite fi-
gürlerine alt ettirerek seyirciyi rahatlatmasıdır. Bu yolla hem izleyicide, ‘yaşanılanların daha da 
kötüsü de mümkün’ hissiyatı yaratılmakta, hem de statükonun iktidar ögeleri kutsanmış olmakta-
dır. “Korku sineması değişimi ve yeniyi korkunçlaştırıyor, lanetliyor; orta sınıfın nesnesi belirsiz 
korkularına hedef şaşırtıyor, kaygılarını dindiriyor, onları sakinleştiriyor; kitlelerin sorguladığı 
ve karşı çıktığı statükoyu, mevcudun değerlerini ve iktidarın bizzat kendisini, yeniden güveni-
lir, prestijli ve kutsal kılmaya çalışıyor…”4 Böylelikle seyirci, bir ‘şeytan kulağına kurşun, daha 
kötüsü de var, biz iyiyiz’ duygusunun içine çekilmekte ve Ünsal Oskay’ın deyimiyle ‘ölümsüz 
tanrılar’a dönüştürülmektedir. “Perdede doksan dakikalık kendi bitimli hayatlarını yaşayan ka-
rakterleri seyrederken, seyirci her şeyin bitiminde gene hayattadır. Sanat eleştirmeni ve kuramcı 
Durgnat’ın söylediği gibi sinema sanatı gerçekten sanatçıyı ölümsüz kılmıyor. Ama, seyircinin 
kendisini ölümsüz gibi hissetmesini sağlamış oluyor.”5

3. Ünsal Oskay, Çağdaş Fantazya, Ayko Yayınları, 1982, İstanbul, s.62.
4. Onur Yusufoğlu, “Korku Sinemasına Dönemsel Bir Bakış”, Görüntü Sinema, Sayı 2, Kış 2004, s.21.
5. Oskay, a.g.e., s.60.
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Yaşanan politik, ekonomik ve toplumsal krizlerin ardından, nihayetinde yetmişli ve onu takip eden 
yılların, ABD’nin ‘meşruiyet krizi’ yaşadığı yıllar olarak tarihe geçtiğini söylemek mümkündür. 
Artık devletin temel kurumları halkın güvenini kaybetmiş, birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Top-
lumun büyük çoğunluğunda ciddi bir hoşnutsuzluktan bahsetmek olasıdır. “Halkın ortalama % 
65’i iş dünyasına olumsuz gözle bakmakta; sermayenin adil olduğu düşüncesine halkın sadece % 
19’u inanmaktadır.”6 Ekonominin düşüşe geçmesi, işsizliğin giderek daha yaygın bir sorun haline 
gelmesi, enflasyon ve gelir seviyesindeki azalma; toplumda bir güvensizlik duygusunun hâkim 
olmasına neden olmuştur. Yaşanan bu toplumsal değişim, tam da dönemin yükselen türü olan kor-
ku sinemasına yansımış; filmlerin karakterlerinde bu gerilemenin, toplumun bireylerinde yarattığı 
olumsuz psikolojik etkilerini okumak mümkün hale gelmiş ve ruh halleri kötümser karakterler 
korku sineması sahnesine çıkmıştır. Tıpkı The Shining’in baş karakteri Jack Torrance gibi… Jack, 
tipik bir orta sınıf Amerikan ailesi babasıdır. Karakterin yavaş yavaş deliliğe sürüklenişinde,  gizli 
güçlerin etkisi kadar, toplumun sosyal- ekonomik anlamda erkeğe yüklediği sorumluluk ve bas-
kıların da payının olduğunu söylemek olasıdır. Dönemin orta sınıf ailesi üzerindeki hâkim hoş-
nutsuzluk ve güvensizlik duygusunu, Torrance ailesi özellikle aile reisi Jack Torrance üzerinde de 
okumak mümkündür. Filmin, otel merdivenlerinde gerçekleşen karı-koca tartışması sahnesinde, 
Jack’in, karısı Wendy’ye söyledikleri bu bağlamda düşündürücüdür. Otelde kendilerinden başka 
yabancı insanların ve gizli güçlerin var olduğunu, dolayısıyla bu mekânın oğulları Danny’nin psi-
kolojisine zarar verdiğini düşünen Wendy, otelden ayrılmak istediğini kocası Jack’e söylediğinde; 
aralarındaki diyalog şöyle gelişmektedir: 

Jack Torrance: “Have you ever thought about MY RESPONSIBILITIES?  
Wendy Torrance: Jack, what are you talking about?  
Jack Torrance: Have ever had any single moments thought about my responsibilities? TO MY 
EMPLOYERS! Has it ever occured to you that I have agreed to look after the Overlook until 
may the first! Does it matter to you at all that the owners have put their complete confidence and 
trust in me that I have signed an agreement, a contract, in which I have accepted that RESPON-
SIBILITY? 

Jack Wendy’ye, işverenlerine olan sorumluluklarının ve sözleşmenin öneminden bahsetmek-
te; böylelikle önceliği aile bireylerinin ruh sağlığına değil, üstlerine taahhüt ettiği sözlere ver-
mektedir. Jack’in kendisine verilen işe, görevlerine bu sıkı sıkıya tutunuşu, dönemin güvensiz 
ekonomik-toplumsal düzenine bir gönderme niteliği taşımaktadır. Bir aile babası olarak sorum-
luluklarını yerine getirmesi gerekmektedir;  hem zayıf, başarısız bir erkek olduğu için, -ki bu 
başarısızlıkta yine sistemin de payı vardır-  varoluşunu bu görev üzerinden gerçekleştirerek 
6. Ryan ve Kellner, a.g.e., s. 89.

ELİF MİRAL OKTAY                                                                                                                                                                                                                                                         BASTIRILANIN GERİ DÖNÜŞÜ: THE SHINING



23

iktidarını yeniden kazanmak için; hem de işsizliğin ve güvensizliğin hâkim olduğu bu düzen-
de, toplumun sosyal - ekonomik anlamda ona yüklediği erkek olma sorumluluklarını yerine 
getirmek için… “Jack, taşıdığı sorumluluklardan ve sözleşmeden söz ederken; otel bu durum-
da bir ölçüde, ailenin soğuk ve kasvetli bir ekonomik alan üzerinde tecrit edilişine ilişkin bir 
metafor olarak yorumlanabilir. Otel, piyasanın yönelttiği çalışma ve sözleşme baskılarının ko-
layca sızarak şiddet dolu sonuçlara yol açabileceği tedirginlik yüklü bir garnizondur.”7 Nitekim 
film ilerledikçe, Jack’in karısı ve çocuğuna gösterdiği şiddet, ekonomik-toplumsal düzenin de 
eleştirisini içinde taşımaya devam etmektedir. İş ve aile hayatı arasında sıkı bir ilişki kurula-
rak, ekonomik açıdan başarısız olan babanın öfkesi, karısına ve çocuğuna yönlendirilmektedir. 

Filmde, Jack’in daktiloda roman yerine sürekli yazıp durduğu ‘all works and no play makes Jack 
a dull boy’ sahnesi ise, yine dönemin çalışma düzeni ve etiğine gönderme yapan eleştirel bir 
sahnedir. Artık karakterin bunalımını hissetmeye başladığımız, deliliğe adım attığı bu sahnede, 
sayfalarca “hep çalışıp hiç oyun oynamamak Jack’i sıkıcı bir çocuk yapıyor” cümlesi,  Jack’i 
delirten şeyin sadece otel olmadığına vurgu yapmaktadır. Deliliğine katkı yapan bir başka gerçek; 
politik-ekonomik-toplumsal düzenin Jack’in içine hapsettiği hırsları ve bu sebeple istediği gibi 
anlamlı bir yaşam kuramamasından duyduğu acıdır. Jack’in baskılayarak bilinçaltına ittiği gü-
düleri, toplumsallaşma ile ona benimsetilmek istenen değerlere karşı geliştirdiği tutumlar, otelin 
gizli güçlerinin etkisiyle bilinç üstüne çıkmakta, ‘bastırılmış olan geri dönmektedir.’ 

3. FİLMİN DRAMATİK ÇÖZÜMLEMESİ 

3.1. Ana Kahramanlar

Filmin ana karakteri Jack,  ailesinden de yaşantısından da memnun olmayan, orta yaş bunalımı 
yaşayan bir ile babasıdır. Eski bir öğretmen olan Jack, yaşamına artık bir yazar olarak devam 
etmek istemekte; ancak yeni başlangıcının sahnesi olan Overlook Oteli’ne onunla birlikte gelen 
ailesinin, bu başlangıcın önünü tıkayan bir engel olduğunu düşünmektedir. Yazma konusundaki 
tıkanıklığı aslında genel olarak yaşamındaki tıkanıklığının bir uzantısıdır. Ve film ilerledikçe Jack 
Torrance, değişemememin getirdiği bir şiddet patlamasına kapılarak; bir geleneğin yani ailenin ve 
toplumsal yaşamın yerine başka bir geleneği -otelin inziva ve şiddet üzerine kurulu geleneğini- 
benimseyerek karısı ve çocuğunu balta ile öldürmek istemektedir. 

“Jack’in ailesini öldürmeye kalkışması, kendi ailesini öldürmüş olan otelin daha önceki bakıcısı-
nın hayaletinin, bu gizli dünyanın saklı tutulması ve böylece diğer hayaletlerle birlikte ‘ebediyen’ 
bir arada yaşayabilmeleri için verdiği emrin sonucudur. Gizli güçler motifi, bir grup toplumsal 
7. a.g.e, s.272.
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temayı bir araya getirir: Ekonomik başarısızlığın kadına ve çocuğa yönelen eril öfkesi, geçmişteki 
suçlardan doğan şiddet ve uygarlık kurumlarının insan doğasındaki kötülüğü karşısındaki aczini 
öngören muhafazakar düşünce…”8

Jack, dış dünya ile hiçbir iletişimin olmadığı izole Overlook Otel’de, ailesi ile olan bağlarını 
da koparıp, yalnızlaşıp, tamamen zihninin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmaktadır. Jack, 
zihninin içine sürüklendikçe, otelin de gizil güçleri açığa çıkmaya başlamakta, lanetli ve yaşayan 
bir mekân haline gelmektedir. Otel, Jack’i giderek içine alıp deliliğe sürükledikçe, Jack de artık 
kendini tam anlamıyla otele ait hissetmektedir;  ki aslında Jack, ailesinde ve toplumda bulamadığı 
aidiyet hissini otelde, yani kendi zihninin içinde bulmuştur. Filmin en büyük başarılarından biri de 
budur; zihin ve otel arasında kurulan bu müthiş köprü…“Bütün parçalar bir araya geldiğinde, ne o 
otelin o zihne ait olduğunu reddedebiliyoruz ne de o zihnin o otele ait olduğunu. Tıpkı rüyanın mı 
bizim içimizde olduğunu, yoksa bizim mi rüyanın içinde olduğumuzu bilmemek gibi…”9

Filmin bir diğer karakteri Jack’in eşi Wendy, otelin tekinsiz atmosferini tamamlayan,  gerilim ha-
vasını pekiştiren bir karakter olarak karşımızdadır. Çatlayan ve çaresizlikle titreyen ses tonu, ku-
lak tırmalayan çığlıkları ve ağlak surat ifadesi filmin gerilimine kuşkusuz önemli katkı yapan vur-
gulardır. Ekonomik özgürlüğü dolayısıyla kendine ait bir hayatı olmadığı için kocası tarafından 
sürekli küçümsenen ve sözlü şiddet gören Wendy, film ilerledikçe Jack’in hem toplumsal-kişisel 
hem de gizli güçler nedeniyle açığa çıkan öfkesine, fiziksel şiddetine de maruz kalmaktadır. Jack, 
kişisel başarısızlığına ve tıkanmışlığına Wendy’nin sebep olduğunu düşünmekte ve bundan sonra 
yapmak istediği yeni başlangıçların önünde de karısının bir engel oluşturduğunu düşünmektedir. 
Çocuğunun fedakar annesi, pasif ve entelektüel-fiziksel anlamda da oldukça sıradan bir kadın gö-
rünümündeki Wendy ile evli olmak, sanki Jack’e kendi yetersizliğini her an hatırlatmakta,  önce 
evliliğinden ama aslında hayatının bütününden duyduğu derin hoşnutsuzluk öfkeye dönüşerek 
aile bireylerine yönelmektedir. 

Filmin bir başka karakteri Jack’in oğlu küçük Danny, bu tekinsiz otelde geçmişte yaşanmış kötü 
olayları görmesini sağlayan ruhsal güçlere, ‘parlama’ yeteneğine sahip bir çocuktur. Jack de otelin 
bir parçası haline gelmeye başladıkça zamansızlaşmaya, bir bakıma otelin tarihinde yüzmeye baş-
lamakta; bu noktada Kubrick sanki Jack’te oğlu Danny’nin geçmişe ve geleceğe uzanan zihninin 
bir karşılığını yaratmaya çalışmaktadır. 

Filmde, Danny’nin bu psişik yetenekleri görünmeyen arkadaşı Tony ile birlikte sunulur. Filmin 
başında, daha Jack’in işe kabul edildiği ilk sahnede Danny ile konuşan Tony, otelin gizli güçleri ve 
8.  a.g.e., s. 272.
9. Kutlukhan Kutlu, “Sinemayı Değiştiren Modern Klasikler: The Shining”, Sinema, Ağustos 2001, s.103.
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ailenin orada yaşayacağı kötü olayların habercisidir. Filmde, ilk sahnelerde devasa bir otelin kori-
dorlarında bisikletiyle gezerek oyun oynayan küçük çocuk Danny, ilerleyen sahnelerde ‘parlama’ 
yeteneği sayesinde otelin kanlı geçmişine dair imgelerle karşılaşır. Daha önceki yıllarda Overlook 
Oteli’nin kış bekçisinin balta ile öldürdüğü ikiz kızları ve 237 numaralı odada küvetin içinde yatan 
karısının çürümüş cesedi…Artık izlediğimiz çocuk Danny değildir, 237 numaralı oda sahnesinin 
ardından, “Danny otelin geçmişini ve geleceğini giderek daha net bir şekilde görüp, kabuğuna 
çekilerek sahneyi ‘parlama’ yeteneğinin kişileştirilmiş hali olan Tony’ye bırakmaya başlar.”10    

3.2. Tema ve Renkler

The Shining’in temalarını, Kubrick’in filmde anlatmak istediği temaları renklerle şifrelemesi ne-
deniyle, renk çözümlemeleriyle birlikte ele almak gerekmektedir. 

“Filmdeki en baskın renk karşıtlığı kırmızı ile mavi arasındadır. Mavi uygar davranışın, klişelerin 
ve görgünün rengidir. Kırmızı; asansörden fışkıran kandan, Jack’in talimat aldığı banyonun parlak 
kırmızı duvarına kadar dehşet ve vahşetin rengidir… Kubrick, bu belirgin renk tonlarını hakim 
kılmak için çekimlerde filtreler kullanmıştır. Bu, özellikle düzene karşıt sahnelerde dikkat çeker, 
mavi ağırlıklı bir televizyon sahnesinden Jack’in gizli güçler dünyasına girişini gösteren kırmızı 
ağırlıklı sahneye geçişte olduğu gibi. Jack iki dünyanın arasındayken, henüz çıldırmamışken ve 
hâlâ uygarca davranırken hem mavi hem kırmızı renklerde giyinir; oğlu Danny, gizli güçler dün-
yasına girmeye başladığında kırmızı bir halının üzerinde görüntülenir ve parlak kırmızı bir kazak 
giymeye başlar; son olarak Wendy de, gizli güçlerin dünyasına geçişiyle birlikte baskın maviler-
den baskın kırmızılara kayar.”11 

Görsel bir atmosfer kurma adına yetkin bir film olan The Shining, genel olarak aydınlık renklerin 
hakim olduğu bir atmosfere sahiptir. Ferah salonlara ve açık renkle döşeli odalara sahip Overlook 
Oteli’nin bu dingin ve aydınlık duygusu, filmin gerilim duygusu ile mükemmel bir tezat oluştur-
maktadır.  Geniş ve aydınlık ürpertici koridorlar, sanki Jack’in zihninin gizli bölümlerini simgele-
mekte, karakterin zihninde sert çalkalanmalar yaratarak bastırılmış acılarını su yüzüne çıkarmak-
tadır. “Jack’in gün ışığına çıkmanın yollarını arayan öfkesi ve otelin bunu kışkırtıcı - güçlendirici 
etkisi…Kubrick’in, oteli labirentvari koridorları ve   zamansızlığıyla ‘zihnin içi’ gibi göstermesi, 
bağlantıyı daha da belirgin hale getirmektedir..” 12

    
10. a.g.m., s.103.
11. Ryan ve Kellner, a.g.e., s.275.
12. Kutlu, a.g.m., s.104.
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Korku türlerinin diğer birçok örneklerinin gece ve karanlıklarla bezeli görselliğine inat, film 
aydınlıkta geçmektedir. Aydınlığı ve parlaklığı katıksız bir karanlık kadar ürpertici kullanmayı 
başaran Kubrick, serveti ve zenginliği simgeleyen beyaz-sarı gibi açık renklerin ortasında, şiddet 
-vahşeti temsil eden parlak kırmızı tonlarına görsel anlatımda ustalıkla yer vermiştir.  

    

Kubrick’in bu renk şifrelemesi, medeniyetin altında yatan vahşi insan doğası temasına gönder-
meler taşımaktadır. Filmdeki gizli güçler anlatısı, aslında “liberal terbiyenin yavan lakırdısından 
ibaret süslü örtüsünün altında vahşi ve habis bir insan doğasının gizlenmekte olduğu temasını 
işler.”13 Otelin içinde karşılaştığımız, etten kemikten insanlar gibi dolaşan hayaletler de insanın bu 
habis doğasına atıfta bulunan filmin temasını niteleyen görsellerdir. Babaları tarafından doğranan 
ikiz kız kardeşler, garson Graddy, barmen Lloyd, küvette yatan çıplak kadın… Görüntülerinde 
olağanüstü bir hâl yoktur ama seyirciyi herhangi bir korku filminde yer alan canavarlardan ya da 
yaratıklardan daha fazla ürkütmeleri,  aslında sıradan oluşlarının kötülüğün herkesin içinde var 
olabileceği düşüncesini çağrıştırmasıyla açıklanabilir.  

13.  Ryan ve Kellner, a.g.e., s.274.
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Filmin can alıcı sahnelerinden biri olan, otel lobisindeki asansörden adeta bir nehir gibi akan 
kırmızı kan; vahşet ve dehşeti simgelerken bir başka eleştiriyi de içinde barındırır. Overlook ote-
li, Amerikan yerlilerinin kutsal saydığı mezarlarının üzerine inşa edilmiş, dolayısıyla yerlilerin 
ölüleri üzerinde yükselen bir yapıdır. Ve asansörden nehir halinde akan kırmızı kan, Amerikan 
yerlilerine yapılan kıyımlar ile ilgili mesajlar üreten bir sahnedir. 

“Asansörün kapılarının kapalı olmasına rağmen kanın akmaya devam etmesi, bu katliamın göz 
ardı edilemeyeceğini elbet gün ışığına çıkacağını belirtir. Sahnenin sessiz olması ise, bu olayın 
rahat dile getirilemeyen bir tabu olduğunu,  kimsenin bu olayı açıkça dile getirmek istememesini 
anlatır. Zaten olayın geçtiği mekân, Overlook yani  gözardı etmek, kaale alamamak otelidir.”14 

3.3. Final

Filmin kötülüğün insanın doğasında gizlenen ilkel bir kaderi olduğunu, Jack’in deliliğinin ise tü-
rün bir nevi mirası olarak ortaya çıktığını ima ederek, hikâyenin tekrar tekrar yaşanacak bir kısır 
döngüden ibaret olduğuna vurgu yapan finali, pek çok şekilde okunmaya açık bir sondur. Ancak 
Kubrick’in de belirttiği üzere, doğaüstü dünyayı psikolojik bakışla açıklamaya çalışarak filmin 
finalini yorumlamak en doğrusu olacaktır. 

Yıllardır içinde pek çok olay yaşanmış olan Overlok Oteli lanetli ve yaşayan bir mekândır. Önceki 
yıllarda karısını ve kızlarını baltayla öldürmüş olan eski bakıcı Grady’nin, filmin sanrı sahnele-
rinden birinde,  Jack’e onun ‘her zaman bakıcı olduğunu’ söylemesinden ve birkaç işaretten daha 
yola çıkılarak, otelin ‘hizmetkârlarını’ sürekli içinde tuttuğunu, adeta onları sonsuza dek tekrar 
tekrar canlandırdığını düşünmek olasıdır. “Ruhları bu mekâna hapis olan otel sakinleri, “parlama” 
yeteneğine sahip olan yani, bulunduğu mekânın geçmişini görebilen, telepatik güçleri olan ve ge-
leceği sezebilen biri burada ölüp aralarına katıldığında bir güç kazanmaktadırlar.”15 Dolayısıyla, 
toplumsal-kişisel nedenlerle deliliğe sürüklenmeye hazır, başarısız ve tıkanmış bir adam olan Jack 
Torrance, otele geldiğinde psikolojik olarak otelin cinayet arzusunu yerine getirmeye hazır bir 
karakterdir. Kendini otelin güçlü kötücüllüğünün merhametine bırakınca, karanlık rolünü hemen 
üstlenmekte, öfke ve şiddetini aile bireylerine yönlendirmektedir. Bu şiddetin artık doruğa tırman-
dığı, Jack Torrance’in neandertalik bir hayvana dönüştüğü filmin finalden bir önceki sahnesi, -ça-
lılık labirentinde Jack’in oğlu Danny’yi elinde balta ile kovalama sahnesi-, Danny’nin labirentten 
çıkmayı başarıp, anne ve oğlun mutlu kavuşması, ardından hızla oteli terk etmeleri ile son bulur. 
Jack ise otelin bahçesinde donarak ölmüştür. 

14. Bill Blakemore, “Hidden Meanings in the Shining”, 1987, www.drummerman.net/shining/essays
15. Pınar Tınaz Gürmen, “Mükemmelliğin Diğer Adı: Kubrick”, 2006, www.40ikindi.com/sinema
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İletişimden ve sosyal ilişkiden tamamen soyutlanan Jack, Overlook’un hizmetkârı değil efendisi, 
yani kendi zihninin sakini olarak karşımıza çıkar finalde… 1924 tarihli, otelin balo salonunda çe-
kilmiş bir resimdir filmin son karesi… Jack Torrance kalabalığın içinde en önde durmaktadır. Bu 
resim, başka bir bakış açısına göre reenkarnasyona da işaret edebilir, ancak kanımca Jack, ailede 
ve genel olarak toplumda bulamadığı aidiyet hissini kendi zihninin içinde bulmuştur. 

                

“Finaldeki resimde Jack, ilk kez mutlu ve özgür görünür. Ailesel sorumluluktan ve suçluluktan 
kurtulmanın verdiği hazzın görüntüsü, bu hazza ulaşmak için çekilen acı ve güçlüklerle karşıtlık 
oluşturur.  Muhafazakâr psikolojik senaryonun bir noktasında, sadizmle mazoşizm el ele vererek 
acıyı hazza dönüştürür gibidir.”16 

16. Ryan ve Kellner, a.g.e., s. 278.
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* İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi.

ÖZET

Küreselleşme, yoğun göç hareketleri ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kültürler karşılaşmasını attır-
maktadır. Bu karşılaşmaların artması etkin ve verimli kültürlerarası iletişim konusunu gündeme getirmek-
tedir. Kültürlerarası iletişim, farklı kültürlerden gelen ve dolayısıyla farklı kültürel kimliklere sahip bireyler 
arasındaki paylaşım ve etkileşim sürecidir. Kültürlerarası iletişimin etkin ve verimli kılınması, kültürel çe-
şitlilik, toplumsal uzlaşı, barış ve çoğulcu demokratik yapı için vazgeçilmez önemdedir. 

Kültürlerarası iletişimi engelleyen çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Etnomerkezcilik, önyargı-kalıp yargı, 
yabancı düşmanlığı bu unsurların başında gelmektedir. Bu çalışma nefret söylemi konusuna odaklanmakta, 
nefret söyleminin kültürlerarası iletişim engellerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Kültürlerarası 
duyarlılık ve farkındalığın önem kazandığı günümüzde, nefret söylemi pratiklerinin kültürlerarası iletişim 
ve diyalog sürecini engelleyeceği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, kültür, kültürlerarası iletişim, farkındalık, nefret söylemi

1. GİRİŞ

Küreselleşme süreci ile bağlantılı olarak ulusal ve uluslararası politikalar ile iletişim teknolojile-
rindeki gelişmeler kültürler karşılaşmasını arttırmaktadır. Günümüzde yaşanan savaşlar ve çatış-
malar nedeniyle göç ve yerinden edilmelere paralel olarak, farklı kimlilerin veya kültürel yapıların 
karşılaşma oranı da hızla artmaktadır.  Kültürler karşılaşması bir yandan, etkin bir kültürlerarası 
iletişim ve duyarlılık ile kültürel zenginliğe yol açarken, diğer yandan gerilim ve çatışmalara sah-
ne olabilmektedir. Dolayısıyla kültürler karşılaşması, gerek siyasal düzlemde gerekse sosyo-kül-
türel alanda ve akademik alanda kültürlerarası iletişim ve diyalog konularını öne çıkarmaktadır. 

Kültürlerarası iletişim, farklı kültürlerden gelen ve dolayısıyla farklı kültürel kimliklere sahip bi-
reyler arasındaki iletişim ve etkileşimdir.1 Kültürlerarası iletişimin etkin ve verimli gerçekleşmesi 
kültürel çeşitlilik politikalarıyla doğrudan bağlantılıdır. Kültürel çeşitlilik, farklı kültürel kimlikle-
rin sadece bir arada yaşaması değil, her bir kültürün tanınması, korunması ve geliştirilmesine ola-
nak sağlanmasıdır. Dolayısıyla kültürel çeşitlilik yaklaşımının ana politikalara entegre edilmesi, 
kültürlerarası iletişimi de destekleyecek ve güçlendirecektir. 

1. Asker Kartarı, Farklılıklarla Yaşamak Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları, Ankara, 2001, s.12-13.
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Kültürlerarası iletişimin etkin ve verimli gerçekleşmesinde belirleyici olan diğer unsurlar ise, et-
nomerkezcilik,  önyargı ve kalıp yargı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve nefret söyleminden 
arındırılmış söylem ve pratiklerdir.  Gerek siyasal gerek toplumsal alandaki söylem ve pratikler, 
kültürlerarası iletişim ile birlikte, kültürlerarası duyarlılık ve farkındalığı güçlendirme olanağı 
sunacaktır. 

2.  KÜLTÜRLER KARŞILAŞMASI VE İLETİŞİM 

Günümüz dünyası kültürel farklılaşma, kültürel çeşitlilik ve çok kültürlülüğe doğru bir yönelime 
girmiştir. Bu sürecin nedenlerinden biri olarak küreselleşme gösterilmektedir. Küreselleşme genel-
likle, ekonomik sosyal, kültürel oluşumların ve bunların sonuçlarının ulusal sınırları aşarak dün-
ya geneline yayılması şeklinde tanımlanmaktadır. Küreselleşmeyi karmaşık süreçlerin bir araya 
geldiği bir olgular kümesi olarak ele alan Giddens’e göre, küreselleşme yalnızca yukarıya doğru 
bir süreç değil, aynı zamanda yerel özerklik doğrultusunda baskılar yaratarak aşağıya doğru inen 
bir olgudur. Küreselleşme yan yollara da sızmakta, uluslar içinde ve sınırlarında yeni ekonomik ve 
kültürel bölgeler yaratmaktadır.2 Küreselleşme sürecinde modernitenin yapı taşı olan ulus-devlet 
yerine artık kültürel ve kimliksel farklılıklar, tikellikler ve yerellikler ön plana çıkmaktadır. 

Kimlik ve kültür alanındaki değişim ve dönüşüm süreci sadece küresel ekonomik politikaların 
yarattığı yerel, kültürel veya kimliksel ögelerin görünür kılınması, farklılaşmaların artması ile 
sınırlı değildir. Küreselleşmeye paralel olarak göç ve yerinden edilmeler de kültürler ve kimlikler 
için önemli etkiye sahiptir.  Çok boyutlu bir olgu olan göç, siyaset ve ekonomik alan başta olmak 
üzere ve sosyo-kültürel alanı doğrudan etkileyen toplumsal dinamiklerden biridir. Zorunlu göç 
olarak nitelendirilen yerinden edilme,  zorla ya da mecbur kalarak evlerinden veya sürekli yaşa-
makta oldukları yerlerden, özellikle silahlı çatışmaların etkilerinden, genel olarak şiddet içeren 
durumlardan, insan hakları ihlâllerinden veya doğal ya da insan kaynaklı felaketlerden korunmak 
için, uluslararası kabul görmüş devlet sınırlarını geçmeksizin kaçılması veya yerlerini terk etme-
sidir. 

Uluslararası göç, iç göç ve yerinden edilmenin yoğun olarak yaşandığı günümüzde, milyonlarca 
insan savaş, çatışma, açlık ve yoksulluk, işsizlik, gibi nedenlerle göç etmektedir. Birleşmiş Millet-
ler’in 2013 sonunda açıkladığı Küresel Göç Raporu İstatistikleri’ne göre dünya üzerindeki ulusla-
rarası göçmen sayısı her geçen yıl artmaktadır. Rapora göre uluslararası göçmenlerin sayısı 1990 
senesinde 154 milyon iken 2000’de 175 milyona ve 2013’te 232 milyona ulaşmıştır. Bu sayı, dün-
ya nüfusunun %3,2’sini oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) 

2. Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya: Küreselleşme Hayatımızı Nasıl Yeniden Şekillendiriyor, Osman 
Akınhay (çev.), Alfa Yayınları, İstanbul, 2000, s.25.
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her yıl yayınladığı ve hükümetlerin ve partner sivil toplum kuruluşlarının derlediği verilere ve 
kurumun kendi kayıtlarına dayanan Küresel Eğilimler raporuna göre, 2013 yılı sonu itibariyle zor-
la yerinden edilen kişi sayısı 51.2 milyona ulaşmıştır; bu rakam 2012’de rapor edilmiş olan 45.2 
milyon kişiden tam altı milyon fazladır. Bu artışın başlıca nedeni, geçen yılın sonu itibariyle 2.5 
milyon kişinin mülteci durumuna düşmesine ve 6.5 milyon kişinin de ülkelerinde yerinden edil-
mesine neden olan Suriye’deki savaştır. Afrika’da da, özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ve 
2013 yılı sonlarına doğru Güney Sudan’da önemli boyutta yeni yerinden edilmeler yaşanmıştır. 3 
Nihayetinde uluslararası göç ile birlikte farklı etnik, dilsel, kültürel vb. açıdan birbirlerinden farklı 
geçmişlere ve deneyimlere sahip insanlar aynı mekânda bir arada yaşamak zorunda kalmaktadır. 
Ancak bu sadece uluslararası göç için geçerli değil, iç göç için de geçerlidir. Bu durum çok çeşitli 
iletişim ve uyum sorunlarını beraberinde getirmekte; zamanla çözümü zorlaşan sorunlar ortaya 
çıkarmakta, hatta ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel dengelerini bozmaktadır.4 Bu nokta-
da kültürlerarası iletişim ve diyalogun önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü kültürlerarası iletişimin 
amacı, kültürler arasında ortak anlayış, birlikte barış içinde yaşama, demokratik bir toplum olma, 
karşılıklı bağımlılık, demokratikleşme, modernleşme, çağdaşlaşma süreçlerinin bir parçası olma 
şeklinde sıralanmaktadır.5 Kültürlerarası iletişim aynı zamanda, kültürlerarası diyalog, farkındalık 
ve duyarlılığa da çağrıda bulunmaktadır.  Böyle bir iletişim ve etkileşim süreci; marjinalize edilen, 
ötekileştirilen ya da yabancı olarak tanımlanan hiçkimsenin bulunmadığı kapsayıcı toplumların 
bir özelliği olarak kabul edilmektedir. 6

2.1. Kültürlerarası İletişim Engelleri

Küreselleşme, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, savaşlar ve çatışmalara nedeniyle göç ve ye-
rinden edilmelere paralel olarak, farklı kimlilerin veya kültürel yapıların karşılaşma oranı da hızla 
artmaktadır. Kültür karşılaşmalarının, iletişim ve diyalog zemininde karşılıklı paylaşım ve etkile-
şim ile sonuçlanması mümkünken, gerilim ve çatışma ile de sonuçlanması sözkonusu olmaktadır. 
Çatışma ve gerilimde genel olarak siyasal, ekonomik ve sosyal zemin belirleyicidir. Yani kültür-
lerarası karşılaşmanın gerilim ve çatışmayla sonuçlanması aslında ülkedeki hâkim politikalarla 
bağlantılıdır. Egemen politikalarda, “ırkçı”, “ayrımcı”, “ötekileştirici”, ve “dışlayıcı” söylem 
benimsenmesi durumunda toplumsal alanda kültürlerarası iletişim zemininin kurulması zorlaşır. 
Kültürel çeşitlilik politikalarının benimsendiği, demokratik toplumlarda ise kültür karşılaşmala-

3. UNHCR - Global Trends Report, UNHRC, http://unhcr.org/trends2013/, Erişim Tarihi; Şubat 2016.
4.  Zeynep Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2012, 
Cilt:5 Sayı:20, s. 297-298.
5. Erdoğan, a.g.e.
6. Onur Bekiroğlu, Şükrü Balcı, Kültürlerarası İletişim Duyarlılığının İzlerini Aramak: “İletişim Fakültesi Öğrencileri 
Örneğinde Bir Araştırma” , http://docplayer.biz.tr/5576985-Kulturlerarasi-iletisim-duyarliliginin-izlerini-aramak-ileti-
sim-fakultesi-ogrencileri-orneginde-bir-arastirma.html, Erişim Tarihi: Nisan 2016.

DR. EVİN DOĞAN                                                                                                                                                                                                                        KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ENGELİ OLARAK NEFRET SÖYLEMİ



34

rında iletişim ve diyalog zemini güçlenir. Zira kültürel çeşitlilik, toplum ırk, etnik köken ve dini 
inançların var olma ve kendini ifade etme haklarını gerçekleştirmesidir. Yani kültürel çeşitlilik 
sadece farklı kültürlerin bir arada olması değil, kültürel yapıların tanınması, varlığının korunması 
ve temsil hakkının sağlanmasıdır. Kültürel çeşitlilik, farklı yaşam pratikleri içinde oluşan kültürel 
farklılıkların siyasal düzeyde tanınması ve eşit ölçüde saygıdeğer kabul edilmesidir.7 

Egemen politikaların yanı sıra kültürlerarası iletişimi etkileyen veya belirleyen başka unsurlar da 
bulunmaktadır. Siyasal zeminin dışında/bağlantılı olarak, etnomerkezcilik, önyargı/kalıp yargı, 
yabancı düşmanlığı kültürlerarası iletişimi engelleyen/belirleyen diğer unsurlardır. Önyargı, Gor-
don W. Allport’un tanımıyla “hatalı ya da esnek olmayan bir genellemeye dayalı antipati”dir.  Ka-
lıpyargılar (stereotipler) ise kısaca “kafamızdaki imajlar” şeklinde tanımlanmaktadır. Kalıp yargı-
ların sıklıkla hedef olan gruplar; yaş, cinsiyet, meslek grupları, azınlık grupları ve milliyetlerdir.8 
Önyargı ve kalıp yargılar gibi etnomerkezcilik (etnosantrizm) de kültürlerarası iletişimi, diyalog, 
farkındalık veya duyarlılığı oluşturmada önemli engelden biridir. Nazizm üzerinden ayrımcılık 
ve önyargıyı ele alan Frankfurt Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün üyelerine göre “etnosantrizm” 
saldırganlığa temel oluşturmaktadır. Etnosantrizm, “kendi grubunu merkezde görüp, diğer bütün 
şeylerin ona bakılarak ölçülüp biçildiğini düşünen” bir bakış açısı olarak tanımlanmaktadır. Et-
nosantrik yaklaşım, kendini beğenmişlik ve gururla beslenip, kendini, kendi dışındaki her şeyden 
olumlu anlamda farklı ve üstün görmektir.9 Yabancı düşmanlığı da etnomerkezcilik gibi ben ve 
bizin dışındaki herkesin tehdit unsuru veya düşman olarak görülmesidir. Etnomerkezci yaklaşım 
veya yabancı düşmanlığı, kültürler karşılaşmasını doğrudan gerilim ve çatışmaya dönüştürecek 
unsurlardır.  

Önyargı, kalıp yargı, etnomerkezcilik, yabancı düşmanlığının yanı sıra kültürel/toplumsal veya 
bireysel konumlar da kültürlerarası iletişim engeli olarak değerlendirilmektedir. Örneğin Erdo-
ğan, kültürler arası iletişimde üzerinde durulan ve çözümlenmeye çalışılan ortak sorunları şöyle 
aktarmaktadır: 10

(a) insanları belli kalıplara yerleştirme (stereotyping) (b) diğerleri hakkındaki ön yargılar ve 
faraziyelerde bulunma, (c) cinsiyet, yaş, ırk, din gibi farkların getirdiği yanlış anlamalar, (d) kül-
türel değerleri taşıyan insanın hoş görüden yoksun olması, (e) kültürün dışa kapalı, dışa karşı 

7. Vatandaş, Celalettin, Küreselleşme Sürecinde Toplumsal Kimlikler ve Çokkültürlülük, Değişim Yayınları,  İstanbul, 
2002, s.31.
8. Olca Sürgevil, “Farklılık Kavramına ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan Sosyo-psikolojik Kuramlar 
ve Yaklaşımlar”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Dergisi, Cilt 11, Sayı: 20, s. 96-110
9.Melek Göregenli, “Temel Kavramlar: Önyargı, Kalıpyargı ve Ayrımcılık”, http://www.secbir.org/wp-content/uploa-
ds/2011/01/02-MELEK-GOREGENLI-1.pdf, Erişim Tarihi: Nisan 2015.
10.İrfan Erdoğan, “Ah Canım, Hadi Farklılıklarla Yaşayalım. Yaşıyoruz Zaten!! Kültürler Arası İletişim”, http://www.
irfanerdogan.com/uydurular/21intercultural.htm, Erişim Tarihi: Nisan 2016.
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şüpheci olması, (f) kendini beğenmişlik ve diğer kültürlere saygı eksikliği, (g) kültürel empati 
yokluğu,(h) geleneksel kültürel değerlere sahip olma.

3. NEFRET SÖYLEMİ VE KAPSAMI

Kültürlerarası iletişimi etkileyen ve belirleyen temel unsurlardan biri olarak nefret söyle-
mi gösterilebilir. Nefret söylemi genellikle demokrasi, ifade özgürlüğü, toplumsal barış 
gibi konularla birlikte ele alınan ve özellikle son yıllarda gündeme gelen bir konudur. 
Nefret söylemi bir bireyi veya topluluğu, ırkı, etnik grup aidiyeti, cinsel kimliği, din ve mezhep 
aidiyeti, siyasal söylemi, fiziksel özelliği veya engeli nedeniyle “ayırt edici, “ötekileştirici” ve 
“dışlayıcı” duygular duymak ve bu duyguları sistematize bir şekilde dilsel pratiklerle ifade etmek 
şeklinde tanımlanmaktadır. Nefret söyleminin önemli bir niteliği, salt söylem olarak kalmaması, 
teşvik veya provoke edici bir yönünün olmasıdır.11 Nefret söyleminin uluslararası düzeyde öne 
çıkan tanımlardan biri 1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin aldığı Tavsiye Kara-
rı’nda yer almıştır. R (97) 20 sayılı kararda, nefret söylemi şu şekilde tanımlanmaktadır: 

“Irkçı nefret, yabancı düşmanlığı, anti-Semitizm ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret 
biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her tür ifade biçimi. Hoşgörüsüzlüğe 
dayalı nefret, saldırgan milliyetçilik ve etnik merkeziyetçilik, ayrımcılık ve azınlıklara, göçmenlere 
ve göçmen kökenli kişilere karşı düşmanlık yoluyla ifade edilen hoşgörüsüzlüğü içermektedir.” 

Nefret söylemi, genellikle önyargı, kalıp yargı veya ayrımcılık ile birlikte ele alınmaktadır. Dola-
yısıyla nefret söylemini oluşturan dinamikler aslında kültürlerarası iletişimi engelleyen unsurlar-
dır. Önyargılardan beslenen nefreti yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı çıkaran ifade biçimleri 
için ‘nefret söylemi’ kavramı kullanılmaktadır.12 Nefret söyleminin kaynağı olarak görülen önyar-
gılar, bir gruba ya da grup üyelerine yönelik olumsuz düşüncelerin yanı sıra hoşlanmama, hor gör-
me, kaçınma ve nefret etmeye kadar uzanan olumsuz duyguları içeren tutumlara da yol açarlar.13 
Kalıpyargılar (stereotipler) ise önyargı gibi nefret söylemini besleyen temel unsurlardan biridir. 
“Kafamızdaki imajlar” olarak genellikle tanımlanan kalıp yargıların sıklıkla hedef olan gruplar; 
yas, cinsiyet, meslek grupları, azınlık grupları ve milliyetlerdir.14 Nefret söylemi ile birlikte ele 
alınan kavramlardan bir diğeri ayrımcılıktır. Ayrımcılık önyargılar ve kalıpyargılardan kaynağını 

11. “Nefret Söylemine Karşı Ne Yapmalı”, http://www.yenimedyaduzeni.com/nefret-soylemine-karsi-ne-yapmali/, 
Erişim Tarihi: Nisan 2015.
12. Mutlu Binark, Tuğrul Çomu, “Toplumlarda Farklı Siyasi Görüşlere-Etnik Aidiyetlere-Mezheplere ve Yaşam 
Tarzlarına Yönelik Öfkenin, Nefret Söyleminin Nefret Suçuna Evrilmesi ve İnternet’in Nefret Suçunu Teşvik için 
Kullanımındaki Pervasızlık…”, (Çevrimiçi), https://yenimedya.wordpress.com/tag/nefret-soylemi-ve-internet-mecra-
si, Erişim Tarihi: Nisan 2015.
13.  Göregenli, a.g.e. 
14. Olca Sürgevil, “Farklılık Kavramına ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan Sosyo-psikolojik Kuramlar ve 
Yaklaşımlar”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Dergisi, Cilt 11, Sayı: 20, s. 96-110.
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alan veya desteklenen tutum ve davranışlar olarak değerlendirilebilir. Toplumları oluşturan farklı 
gruplar arasındaki ilişkilerin hiyerarşik ve hegemonik bir sistem içinde örgütlenmesi anlayışırım-
cılığın en önemli ilksel nedenini oluşturmaktadır.15 

Nefret söyleminin hedef grupları karmaşık bir yapıya sahiptir. Zaman ve mekân bağlamında de-
ğişkenlik gösteren nefret söyleminin hedef grupları, sosyo-ekonomik statü veya sınıfsal konumlar 
bedensel özellikler, hastalıklar, kültürel/inançsal temsilleri kullananlar vb. olabilir. Yani “ben” 
veya “bizim” dışındaki herkes veya tüm “yabancılar” nefret söyleminin hedefi olma potansiye-
line sahiptir. Ancak bu potansiyelin açığa çıkması, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel veya da 
psikolojik dinamiklerin varlığını gerektirir. Var olma/yok olma, menfaat sağlama/kayıp verme, 
saygınlık kazanma/kaybetme, birlik/parçalanma gibi birçok ikilem üzerinden nefret söylemi ya-
şam bulabilir. 16  Nihayetinde kaynağını ataerkillik ve iktidar, mitoloji ve din, siyaset ve ideoloji, 
ulus-devlet ve milliyetçilik gibi farklı yapılardan alabilen nefret söylemi geniş bir alanı kapsadığı 
için nefret söyleminin hedef gruplarını/mağdurlarını genel bir çerçevede ele almak zordur. Genel 
olarak, Siyasal / İdeolojik Temelli Nefret Söylemi, Yabancılara -Etnik/Kültürel Kimliklere, Azın-
lıklara, Göçmenlere ve Mültecilere- Yönelik Nefret Söylemi, Kadınlara, Cinsel Kimliklere/Cinsel 
Yönelimlere Yönelik Nefret Söylemi, Dinsel/İnanç ve Mezhep Temelli Nefret Söylemi, Engelli-
lere, Bedensel Farklılıklara, Hastalara Yönelik Nefret Söylemi17 şeklinde bir sınıflandırma nefret 
söyleminin kapsamının anlaşılması için kolaylık sağlayacaktır. 

3.1. Nefret Söylemi Biçimleri 

Nefret söyleminin hedef gruplarındaki farklılaşma, kullanım biçimleri için de geçerlidir. Nefret 
söyleminin kullanım biçimleri toplumdan topluma ve hatta bireyden bireye değişebilmektedir. 
Hâkim siyasal, hukuksal, ekonomik ve sosyo-kültürel yapı nefret söylemi biçimlerini belirleye-
bilmektedir.  Egemen siyasal söylemin kendisi, hukuksal mevzuat, geleneksel yapı veya üretim 
biçimleri gibi değişkenler, nefret söylemini farklı biçimlerde gerçekleşmesine neden olmaktadır. 
Uluslararası Hrant Dink Vakfı’nın haberleri odağına alarak gerçekleştirdiği nefret söylemi tespit 
ve analiz çalışmasında, nefret söyleminin biçimleri şu şekilde tanımlanmaktadır:18

·	 Abartma/Yükleme/Çarpıtma 

·	 Küfür/Hakaret/Aşağılama 
15. Göregenli, a.g.e.
16. Evin Doğan, “Televizyon Haberlerinde Nefret Söylemi: Suriyeli Sığınmacılar Örnek Olayı”, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2015, 
s.26.
17. Doğan, a.g.e.s.27.
18. Uluslararası Hrant Dink Vakfı Nefret Söylemi Metodolojisi http://www.nefretsoylemi.org/metodoloji.asp, Erişim 
Tarihi: Nisan 2016.
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·	 Düşmanlık/Savaş Söylemi 

·	 Doğal Kimlik Ögesini Nefret Aşağılama Unsuru Olarak Kullanma/Simgeleştirme

Abartma/Yükleme/Çarpıtma biçimindeki nefret söylemi, bir kişi ya da olaydan yola çıkarak bir 
topluluğa yönelik olumsuz genellemeler, çarpıtmalar, abartmalar, olumsuz atıflar içeren söylem-
lerdir. “Ben” veya “biz”in dışındaki etnik, ulusal, dinsel- inançsal veya cinsel kimlik yapılarının 
ve kültürel pratiklerin olumsuzlanması veya abartılı genellemeler yapılması, olay veya olguların 
gerçeklikten çıkartılarak çarpıtılması ile nefret söylemi gerçekleştirilmektedir. Küfür/Hakaret/
Aşağılama biçimindeki nefret söylemi, bir topluluk hakkında doğrudan küfür, hakaret, aşağılama, 
hakaret içeren ifadelerin kullanılmasıyla gerçekleşir. Ancak bu her zaman doğrudan olmayabilir, 
dolaylı yoldan veya ima yoluyla da aşağılama veya hakaret içeren nefret söylemi kullanılmaktadır. 
Düşmanlık/Savaş Söylemi ise, bir topluluk hakkında düşmanca, savaşı çağrıştıran ifadelerin yer 
aldığı söylemlerdir. Doğal Kimlik Ögesini Nefret Aşağılama Unsuru Olarak Kullanma/Simgeleş-
tirme yoluyla kullanılan söylemler ise doğal bir kimlik ögesinin nefret, aşağılama unsuru olarak 
kullanıldığı, simgeleştirildiği nefret söylemleridir. 

Nefret söylemi biçimleri yukarıdaki biçimlerle sınırlı değildir, çünkü nefret söylemi mekânsal 
ve zamansal düzleme bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örneğin yok sayma, tanımama, kabul 
etmeme veya inkâr etme gibi biçimlerde de nefret söylemi ortaya çıkabilmektedir. Özellikle “ben” 
veya “bizden” olmayanı yok sayma, tanımama veya inkâr etme şeklindeki nefret söylemi, fark-
lı kültürlerle iletişim ve diyalog kurmayı engellemektedir. Zaten farklı kimlikleri veya kültürel 
yapıların varlığını kabul etmek etkili ve verimli iletişimde bulunmanın ilk koşuludur. Aksi halde 
iletişim zemini de ortadan kalkmaktadır. İletişimin kendisi, paylaşım ve etkileşim süreci olarak 
tanımlanmaktadır. Farklı kültürleri tanıma ve varlığını kabul etme aşaması olmadan anlama, or-
taklaşma, paylaşımda bulunma, empati kurma ve uzlaşma mümkün değildir. Dolayısıyla nefret 
söylemi biçimlerinin her biri aslında kültürlerarası iletişim engellerini oluşturmakta ve kültürlera-
rası duyarlılık ve farkındalığın önüne set çekebilmektedir. 

SONUÇ

Küreselleşme, çatışmalar ve savaşlar, göç ve yerinden edilmeler, iletişim teknolojilerindeki ge-
lişmeler nedeniyle kültür karşılaşmalarının yoğun yaşandığı günümüzde kültürlerarası ileti-
şim ve diyalog konusu da önem kazanmaktadır. Çünkü her kültür karşılaşması, kültürlerarası 
iletişim, farkındalık ve duyarlılık ile sonuçlanmayabilmektedir. Özellikle günümüzde göçmenler, 
sığınmacılar ve mültecilere ilişkin sorunlar çeşitli biçimlerde gündeme gelmektedir. Göçmenler, 
sığınmacılar ve mülteciler, “ben/biz” algısı üzerinden ötekileştirilmekte, önyargı, kalıp yargı, 
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yabancı düşmanlığı ile nefret söylemine maruz kalabilmektedir. Ancak sadece ötekileştirme üze-
rinden değil, siyasal, ekonomik, sosyal veya kültürel alandaki beklentiler veya kayıplarla birlikte 
de gerilim ve çatışma konusu haline getirilmektedir. Bu durum özellikle “yabancılar” konusunda 
ülke yönetimlerinin siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel politikalarının kültürlerarası iletişim ve 
nefret söyleminde belirleyici olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak, kültürlerarası iletişim ve diyalog zeminin yakalanması, kültürlerarası duyarlılık ve 
farkındalığın oluşması yönetsel politikalarla doğrudan ilişkilidir. Toplumsal barış ve demokrasi 
ile birlikte ele alınan kültürel çeşitlilik kapsamında etkin ve verili iletişim ve diyalog için nefret 
söyleminden arındırılmış dil ve söylem pratikleri önem kazanmaktadır. 
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BİR SANAT VE TASARIM NESNESİ OLARAK CAM MALZEME

İzzet Umut ÇELİK*

ÖZET

Bir ifade aracı olarak kullanılan cam malzemenin dünyada ve ülkemizde geçirdiği serüvenin genel bir 
analizi çalışmanın ana omurgasını oluşturmaktadır. İnsanın süreklilik yapısı içeren belleği ve birikimiyle 
oluşan uygarlıkla, doğanın sunduğu maddeye biçim vererek onları işlevsel hale getirmenin eylemi olan 
teknik gelişimin bir özetidir camın serüveni. Teknik bir ihtiyaç olarak başlayan bu gelişime zamanla duygu, 
düşünce ve toplumsal değerlerin bir anlatım aracı olmuştur. Anadolu ise bu serüvenin yaşandığı en önemli 
coğrafyalardan birisidir. Çalışma tarihsel süreç ile başlayıp özellikle 20.yy ile birlikte bir çağdaş sanat 
malzemesi haline gelen cam malzemenin ülkemizde ve dünyada seyrini de özetlemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cam, Bauhaus,Güzel Sanatlar

1. GİRİŞ

Sanat, sanat için midir, toplum için mi, bireysel midir toplumsal mı ya da bir derdi olmalı mıdır 
yoksa olmamalı mıdır? Bunlar daha niceleri eklenebilecek bir sorular dizisi olarak sıralanabilir. 
Tüm bu sorular ve beraberinde oluşan saflaşmalar özellikle Sanayi Devrimi sonunda şekillenmeye 
başlayan modern toplumların sanat ve sanatçı kavramına dair günümüze kadar süregelen tartışma 
konuları olmuştur. 19. yüzyıl sanayi devrimi, devamında gelişen yeni kültürel ve toplumsal ilişki-
ler açısından öncelikle Batı dünyasında önemli sorunlar yaratmıştır. Aydınlanma mantığının top-
lumsal hücrelere işlediği bu yüzyılda lonca sistemi ve el sanatlarının yerine endüstriyel üretimin 
geçtiği görülmektedir. Ancak bu dönüşüm neticesinde üretilen endüstriyel ürünlerin zanaat ağır-
lıklı üretimden daha geride olduğu fark edilmiştir. Endüstriyel seri üretimlerin oluşturduğu bu 
olumsuz tablo sonucunda zanaat ile sanatın yeniden harmanlaması denenmek istenmiş ve bunun 
neticesinde faydalı ile güzel arasında yeniden bir ilişki ve birliktelik kurulması önemli bir ihtiyaç 
haline gelmiştir. Bu iddia neticesinde 19. yy ikinci yarısında İngiltere ve Almanya gibi ülkeler-
de uygulamalı sanatlar alanında önemli gelişmeler olur. 20. yy başlarından itibaren sanatçıların 
“tekniğe karşı değil, teknikle birlikte” söylemini benimsedikleri görülür.1 Bu düşünsel atmosfer 
neticesinde 1919 yılında Walter Gropıus tarafından kurulan “Staatliches Bauhaus” okulu önemli 
bir dönüm noktası olacaktır. 

1. Solmaz Bunulday, “Bauhaus Okulu”, Tarih ve Toplum, Cilt:37,  Sayı:221,  İstanbul, 2002, s. 26-31.
∗ İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi



42

Endüstri ve tekniğin medeniyet inşası için gerekli olduğu ön kabulüyle başlayan okula göre sanat 
ve zanaat bir tasarım birlikteliğinde bulunmalı ve bu birliktelik neticesinde tanımlanan tasarımcı, 
topluma sanat eseri tasarımlar sağlamalıdır.2 Okul ilkeleri arasında tüccar, tekniker ve sanatçı 
arasında bir işbirliği oluşturmak ve bu şekilde sanat kaygısı olan tasarımlar ortaya çıkarmak bu-
lunmaktadır. Teknikle ruh birleşmeli ve gündelik hayatın tüm objelerine hayat vermelidirler.

20.yüzyılın önemli adımlarından biri olan ve etkisi günümüzde de hissedilen Bauhaus ekolü, bir 
manifesto ve üretim sistematiği şekillendirmiştir. Bauhaus eğitim planı içerisinde yer alan işbilgi-
si temel olarak beş malzeme tespit etmiştir. Taş, ahşap, metal, çamur ve cam bu malzemelerdir.3 
Eğitim ve üretim sürecinde bu malzemeler esas alınmıştır.  Bu veriler neticesinde camın özellikle 
20.yüzyıl gündeliğinde ve tasarımda önemli bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz.

2. CAM MALZEMENİN KISA BİR TARİHÇESİ

Günümüzün en vazgeçilmez kullanım malzemelerinden biri olan cam bulunuşundan bu yana kimi 
zaman teknik kimi zamansa anlam dünyası olan bir madde olarak tanımlanmıştır. Eski çağda en 
değerli malzemelerden biri olarak değerlendirilen cam altın kadar pahalıydı. Dönem kaynakların-
da camın değerini tanımlamak için kullanılan “Bilgelik altın ve camdan daha değerlidir” ifadesi 
oldukça önemli bir veri oluşturmaktadır.4

Cam yapımı, büyük olasılıkla M.Ö. 3 bin yılın sonlarına doğru Bronz Çağı’nda başlamıştır. Ar-
keolojik kanıtlar, bu keşfin Mezopotamya’da meydana gelmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
keşif, hiç şüphesiz, yöre boncuklarında, duvar fayanslarında, seramiklerde ve diğer nesnelerde 
kullanılmış cam gibi sır üretimi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu en erken dönemde cam, yarı de-
ğerli ve değerli taşlara alternatif olarak üretilmiştir. Bu nedenle, hemen hemen tüm erken dönem 
camları şeffaf değildir ve oldukça parlak renklerde üretilmişlerdir. Camcılık tarihi için devrim ni-
teliğinde olan gelişme ise Roma uygarlığında ortaya çıkmıştır. M.Ö. 1.yy Roma uygarlığında icat 
edilen üfleme çubuğu Suriye ve Filistin’de bulunan atölyelerde camın kaderini değiştirecek bir 
atılım olacaktır. Üfleme çubuğu atölyelerin ve üretimin artmasına neden olmuştur. Camcılıkta seri 
üretim başlamış, böylece cam gündelik hayatta yer bulmuştur. 5. yy’da Roma İmparatorluğu’nun 
yıkılması özellikle Doğu Roma coğrafyasındaki üretimi sekteye uğratmıştır.5

7. ve 8. yüzyıllarda ise etkin bir İslam kültürünün izleri görülmeye başlar. Erken İslam dönemi 
camcılığında yoğun bir Sasani etkisi gözlemlenir. Birinci binin sonlarında ise İslam camcılığında 

2. Bunalday, a.g.e.
3. Bircan Ak, Sanat ve Tasarım Eğitiminde Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Gerçeği, M.Ü.G.S.F 50.Yıl Yayınları, İstan-
bul, 2008, s.46.
4. Üzlifat Özgümüş, Anadolu Camcılığı, Pera Yayıncılık, İstanbul, 2000, s.11.
5. Özgümüş, a.g.k., s.23.
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daha özgün biçim ve bezemeler oluşmaya başlamaktadır. Abbasi dönemi İslam dünyasında ken-
dine özgü cam form ve tekniklerinin kökleştiği bir dönem olmuştur. Cam ipliği, kesme, yaldız ve 
mineli işleriyle bu dönem günümüz camcılığının etkilendiği en zarif uygulama dönemlerinden biri 
olmuştur. İnsanlığın en önemli yerleşim ve gelişim merkezlerinden biri olan Anadolu coğrafyası 
ise cam tarihi açısından da özel bir öneme sahiptir. Hammadde ihtiyacı düşünüldüğünde Anado-
lu’nun oldukça elverişli bir coğrafya olduğu söylenebilir. Özellikle Ege ve Anadolu’nun güneyi 
Anadolu camcılığının merkezini teşkil etmektedir.

Roma İmparatorluğu’nun Anadolu cam üretimine etkisine baktığımızda cam yapım merkezleri-
nin arttığı sonucunu çıkartabiliriz. Özellikle üfleme çubuğunun bulunmasıyla beraber cam üre-
timinde yaşanan artış tüm yakın coğrafyalar üzerinde etkili olmuştur. Bu etki benzer nesnelerin 
üretilmesine yol açmıştır. Bizans İmparatorluğu’nun camı yaygın ve yoğun biçimde kullandığını 
söyleyebiliriz. Cam Bizans kentlerinde genelde günlük kullanım ihtiyacına cevap veren formlarda 
üretilmiştir. Yapılan kazılarda Bizans’a tarihlendirilen çok sayıda kadeh, şişe ve kandil buluntusu 
ortaya çıkarılmaktadır. Bunların dışında cam mozaik tercih edilen bir başka cam kullanımı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Anadolu yoğun cam buluntusu veren Bizans yerleşimlerinden başlıcalarını 
Amorium, , Demre, İznik ve İstanbul olarak sıralayabiliriz.6(6)

Bizans’ın zayıflaması ve Anadolu’da Selçukluların boy göstermesi cam üretiminde de etkisini 
göstermiştir. Yaklaşık 300 yıl Anadolu’da oldukça kucaklayıcı bir siyaset yürütmüş olan Anadolu 
Selçukluları ile ilgili kazılarda Suriye camlarıyla paralellik gösteren örnekler bulunmuştur. Özel-
likle Kubadabad Sarayı kazılarında yoğun cam buluntu ele geçirilmiştir. Fakat Anadolu genelinde 
böyle bir veriden bahsedemiyoruz. Bu sonucun ortaya çıkmasında cam buluntuların yeterli ilgi 
ve dikkatle değerlendirilmemesinin etkili olduğunu düşünmekteyiz. Devamında şekillenen Os-
manlı İmparatorluğu camcılığı ile ilgili yazılı ve görsel dönem kaynakları bulunmaktadır. İnşaat 
defterlerinden minyatürlere kadar birçok kaynakta cam ile ilgili veri bulunmaktadır. Dönemle 
ilgili değerlendirmelerde bu kaynaklara başvurulmasının nedeni ise son dönemleri dışında Os-
manlı camcılığıyla ilgili bilgi verebilecek buluntuların bulunamamış olmasıdır. Bu durum birçok 
bilim insanında Osmanlının cam üretiminin oldukça geri olduğu düşüncesini doğurmuştur. Fakat 
özellikle son yıllarda metro kazılarıyla başlayan ve tarihi yarımadayla beraber İstanbul’un birçok 
büyük merkezinde devam eden kazılar oldukça etkileyici buluntuların çıkmasına yol açacaktır. 
Dönem kaynaklarında tariflendirilen ve minyatürlerde nakşedilen birçok objenin ortaya çıkarıl-
dığını bilmek heyecan verici olduğu kadar devam eden bu çalışmalarla birlikte dünya camcılık 
tarihinin de sarsılacağını söyleyebiliriz.

6. Özgümüş, a.g.k., s.104.
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19. yüzyıl başlarında Türk camcılığında atılımlar görülür, Beykoz’da bir cam yapım yeri kuru-
lur. Bu atölye sonradan “Beykoz işi” adıyla anılan ve kırmızı ışık yansıtan cam eşyaları, mavi 
cam beyaz fayans karışımı çeşmi bülbülleri ile tanınır. Burada yapılan ve aralarında kristallere de 
rastlanan eşya bir dönemde “Eseri İstanbul” adını almıştır. 1851 yılında Londra’da açılan sanayi 
sergisinde bir Türk cam eseri mansiyon kazanmıştır. Bu eserin yapım yeri olarak İncirköy Fabri-
kası kaydedilmiş. Beykoz ve çubuklu arasındaki bir mahallenin adı olan İncirköy belki de yöre-
deki tek fabrikanın adıdır. 1899 yılından başlayarak aynı semtte camcılığı canlandırmaya çalışan 
Paul Modino, 1902’de fabrikayı 500 kişinin çalıştığı bir işletme durumuna getirirse de bir süre 
sonra kapatmak zorunda kalır.7

Kültürel sürekliliğinin tüm yansımalarını görebildiğimiz günümüz Türkiye’sinde ise modern an-
lamda ilk cam fabrikası Türkiye İş Bankası tarafından kurulan ve ne yazık ki şimdi kaderine terk 
edilmiş olan Paşabahçe Cam Fabrikasıdır. 14.08.1934 tarihinde temeli atılan fabrika 29.12.1935 
tarihinde işletmeye açılmış ve 05.02.1936 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş’ye dev-
redilmiştir. Kuruluşundan bugüne büyük bir atılım gerçekleştirmiş olan Şişe-Cam Fabrikaları 
Türkiye’nin en büyük üretim fabrikası olmasının yanında dünya ölçeğinde de sayılı cam fabrika-
larındandır.8

3. BİR İFADE ARACI OLARAK CAM

Öncelikle camın tek başına bir sanat malzemesi olarak kullanıldığı döneme dair bir şeyler söyle-
meli. 20.yüzyıl ikinci yarısında bu anlamda camın modern dünyada yeni bir soluk alanı yarattığını 
görüyoruz. 1962 yılında Harvey Littleton ilk defa stüdyo boyutunda cam ocağı yapmış ve bu 
anlamda camın salt bir sanat malzemesi olarak kullanılmasının ilk adımını atmıştır.9  Devamında 
ise özellikle Dale Chıuly,Vlademir Klein, Stanislav Libensky ve benzeri sanatçı ve tasarımcılar 
cam sanatı ve tasarımının ufkunu genişletmişlerdir. Günümüzde özellikle Amerika ve Avrupa sa-
nat dünyasında özellikle cam heykeller ve enstalâsyonlar kullanılmaktadır. Bu üretimlerin önemli 
bir ticari piyasası da bulunmaktadır. Bunların dışında aydınlatma objelerinden züccaciyeürün-
lerine kadar çok geniş bir kulvara sahip olan cam üretiminde tasarım kaygısı önemli bir koşul 
haline gelmiştir. Avrupa’da böyle bir süreç yaşanırken bizim coğrafyamızda neler oluyordu. Tam 
bu yıllarda birinci paylaşım savaşından mağlup çıkmış ve hemen ardından ise büyük bir kurtu-
luş mücadelesini kazanmış bir Anadolu tablosu karşımızda durmaktadır. Yeni kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti ilk yıllarında bir altyapı ve omurga oluşturmaya çalışmıştır. Savaştan yeni çıkmış ve 
yorgun bir ruh haline sahip devlet; ekonomi, sanayileşme ve eğitim alanında ciddi problemler ya-
7. Sennur Sezer, “Camcılık Soylu Bir Meslektir”,  http://www.evrensel.net/04/02/22/kultur.html
8. Hasan Kirman, Cam Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
Yayınları, Uzmanlık Tezi, Ankara, 1995, s.5.
9. Larry Shiner, Sanatın İcadı - Bir Kültür Tarihi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2004, s.410-411.
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şayacaktır. Birçok kalkınma modeli düşünmüş Cumhuriyet yönetimi, devletçi politikalarla birlikte 
yine devlet teşvikiyle bir yerli burjuvazi yaratmaya çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 50’li yıllarla 
beraber yoğun bir sanayileşme süreci yaşayacaktır. Bu süreç beraberinde donanımlı ve eğitimli 
bir işgücünü tercih kılmaktadır. Bu ihtiyaçlar neticesinde 1920’li ve 1930’lu yıllarda Almanya’da 
sanat ve tasarım bünyesinde çalışmış ve Bauhaus ekolünü bu anlamda iyi kavramış Prof. Gustav 
Schneck’ten Türkiye’ye dair bir program istenir. Prof. Schneck ilk aşamada bir çalışma programı 
ve yönetmeliği oluşturur. Kurulması düşünülen bölümlerden bir tanesi cam ve cam yontma bö-
lümüdür. 1957 senesinde İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu olarak açılan bu kurumda 
tüm tasarlanan bölümler faaliyete geçirilememiştir. Bu bölümlerden biri de cam sanatı olmuştur. 

Eğer ülkemizdeki cam sanatı ve tasarımı eğitimi bu tarihlerde başlamış olsaydı hiç şüphesiz günü-
müz Türkiye’de cam sanatının seyri bambaşka olurdu. Bu sürecin başlaması için tam 31 yıl bek-
lemek gerekecekti. Bu sefer Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne dönüşen kurumda 
cam bir ana bilim dalı olarak kurulur. 1988 yılında açılan bölüm 1992 yılında öğrenci almaya 
başlar ve ülkemizde bu alanda sanat ve tasarım eğitimi veren ilk kurum olma özelliğini taşır.10

Zaman içinde birçok öğrenci yetiştiren ve önemli tasarımlara imza atan okulda farklı cam şekil-
lendirme yöntemleri denenmiştir. Cam malzeme ülkemizde özellikle sanat ve tasarım alanında 
son yıllarda daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Malzemenin fiziksel yapısı ve soğuk ya da 
sıcak şekillendirilme seçeneklerinin çokluğu hem tercih sebebi olmakta fakat aynı zamanda bir 
malzeme bilgisi gerektirmektedir. İnsanın kendini ifade etmesinde içi dışı bir olması ve şeffaflığı 
nedeniyle tercih ettiği bir malzeme olarak cam güçlü bir sembol işlevi taşımaktadır. Bu anlamda 
anlam dünyası oldukça semboliktir.

4. SONUÇ

Ülkemizde güzel sanatlar ve tasarım eğitimi veren kurumlar bu teknik bilgiler ışığında bir eğitim 
müfredatı oluşturmuşlardır. Son yıllarda bu kurumlardan mezun olan ya da eğitime devam edenler 
tarafından açılan cam sergileri oldukça sevindirici bir tablo oluşturmaktadır. Bir ifade ve ihtiya-
cın dile getirilmesi olan bu uygulama dünyada ve ülkemizde birçok atölye tarafından kullanıl-
maktadır. Günümüzde sanat ve tasarım dünyasının vazgeçilmez bir malzemesi haline gelen cam 
Türkiye’de de yeni yeni hak ettiği yeri almaya başlamıştır. Bu anlamda özellikle sanat ve tasarım 
eğitimi veren kurum ve atölyeler büyük önem taşmaktadırlar.  Günümüz 21. yy Türkiye’sinde 
genelde sanat üretiminin özelde ise cam üretimi ve sanatının gelişmesi devlet, okullar ve sanayi 
arasın da ki nitelikli bir ilişkiyle güçlendirilmeli ve önemli sanatsal üretimler insanlık kültür mi-
rasına kazandırılmalıdır.

10. Ak, a.g.e, s.46.
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ÖZET

Türkiye de bir ilk olarak Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi’nde Kasım 2014 tarihinde açılan geçici sergi 2016 
yılından itibaren kalıcı bir sergi olarak Ankara’da rahmi Koç Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluştu. Koleksi-
yondaki evler, tek tek ele alınmış; gerekli yerlerde uzman görüşlerine başvurulmuş ve evlerin içerisinde yer 
alan pek çok minyatür obje, titizlikle bir araya getirilerek envanterlenmiştir. Günümüze ulaşan bu görkemli 
bebek evlerinin her biri tarihi birer belge niteliğindedir. Sergilenen her bir evin gerçekte bir hikâyesi olmak-
la beraber, restorasyon sürecinde, ait oldukları toplumsal süreç ve tarihe ayna tutan detaylar rehberliğinde 
evlerin hepsi yeniden kurgulanmış, insanoğlunun etkileyici hayal gücü kabiliyeti ile bir kez daha hayat 
bulmuştur. Evler, dönemsel olarak 19. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyıla ışık tutmaktadır. Renkleri, kokuları, 
yapıları ve mobilyadan döşemelik kumaşlara, perdelerden halılara, avizelerden oda sayısına gibi pek çok 
detayla sahiplerinin de kişiliğini ve zevklerini yansıtmaktadır. 

Çalışma tüm bu süreci anlatan bir özet ve değerlendirme niteliğinde planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bebek evi, müze, sergileme, koleksiyon.

1. GİRİŞ

Tarihi 16. yüzyıldan günümüze kadar uzanan bebek evleri; oyuncak, koleksiyon objesi, hobi mal-
zemesi, vitrin süsü olarak birçok farklı amaçla kullanılmış, minyatür ev şeklinde tasarlanmış, 
içi küçültülmüş mobilyalar ve oyuncak bebeklerle dekore edilebilen objedir. İlk olarak Antik 
Mısır’da, daha sonra Yunanistan ve Roma’daki çocukların sahip olduğu bebek evleri dolaylı da 
olsa bizlere bebek evi tarihinin o dönemlere kadar uzandığını gösteren kanıtlardır. Bu bilgi, genel 
anlamda dünya müzelerinin eski eserler bölümlerinde sergilenmekte olan birkaç ufak tefek objeye 
dayandığından, oyuncak tarihi uzmanları tarafından oyuncak olarak kabul görmezler. 

Antikçağ’a ait bu tartışmalı objelerin en çarpıcı örnekleri, günümüzde New York’taki Metropo-
litan Sanat Müzesi’nde sergilenen, Antik Mısır şehri Teb’de yapılan arkeolojik kazılar sırasında, 
Meket-Re’nin mezarında bulunmuş olan bir grup minyatür modeldir. M. Ö. 2000’de Mısır’da hü-
kümdarlık sürmüş olan Meket-Re’nin mezarında bulunan bu modeller arasında, bira yapım atöl-
yesi, fırın, tahıl ambarı, marangoz atölyesi, dokuma atölyesi ve bahçe vardır. Bu modellerin içinde 
Meket-Re’nin kendisinin ve kölelerinin zarif minyatür figürleri de bulunmaktadır. Bu tarz küçük 
modellerin, Mısırlıların dini inançları gereği, ölümden sonraki dünyada kendilerine hizmet etme
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leri amacıyla lahitlerin içine yerleştirilmiş oldukları bir gerçek olmakla beraber, oyuncak olarak 
kullanılan küçük evlerle benzerlikleri sebebiyle otoriteler arasında halen tartışma konusudurlar.1

Fransız oyun tarihçisi Becq de Fouquiéres; 1870’lerde yazdığı eserinde, seyyah Pausanias’tan 
alıntı yaparak, Pelops’un karısı Hippodameia’nın minyatür bir fildişi yatağı olduğundan ve bunu 
Tanrı’ya hediye olarak sunmasından bahseder.2 Fouquiéres, Antik Yunan minyatür objelerinin 
oyuncak olup olmadığına dair belki de ilk tartışmayı yaratarak bu yatağın bir oyuncak olduğunu 
söyler.

Antikçağ’a ait bu tartışmalı küçük objelerden sonra somut verilere ulaşabildiğimiz az sayıdaki ilk 
örnekler Ortaçağ’a dayanır. Çocukların eğlencesi, Ortaçağ’ın kaygılı yetişkinleri tarafından önce-
likli hedef olarak düşünülmediğinden, o günlerden günümüze, dağılmış halde ulaşan oyuncakların 
azlığı şaşırtıcı değildir. 

1558’e tarihlenen bilinen en eski bebek evi Nürnberg yapımı bir bebek evidir. Evin sahibi olan 
Bavyera Dükü V. Albrecht, kızı için yaptırtmış olduğu bu ev çok güzel olunca, kendi özel sanat 
koleksiyonuna katmaya karar vermiştir. Kemerli ve renkli camlı pencereleri olan bu dört katlı 
ev Gotik tarzda yapılmıştır. Evin en alt katında bir çalışma odası, kiler, şarap mahzeni, ahır ve 
bir de derslik vardır. O döneme göre şaşırtıcı bir özellik olarak banyosu ve mutfağı ikinci katta 
bulunmaktadır. Ayrıca bu katta bir iç avlu ve meyve bahçesi de yer alır. Evin üçüncü katındaki 
altın süslemeli balo salonunda Dük ve Düşes ile birlikte yedi hizmetçi figürü bulunmaktadır. En 
üst katta ise rahip ve koro müzisyenlerinin bulunduğu bir şapel vardır. Alışılagelmişin dışında 
dokuma tezgâhlarında çalışan kadın figürleri ve çocuk odasında uyuyan çocuklar ile ilk katta 
bulunan hayvanat bahçesi gibi detaylar evi daha da ilginç kılmaktadır.3 Ne yazık ki 1674 yılında 
Münih Sarayı’nda çıkan bir yangın sonucunda yok olan bu ev, günümüze ulaşamamıştır. Bu bebek 
evi ve içindekiler hakkındaki bilgiler 1598 yılında, Johann Baptiste Fickler’in hazırlamış olduğu, 
Dük’ün malvarlığı envanterinden edinilen bilgilerdir.4 Bir Dük’e ait olması ve ihtişamlı görüntüsü 
sebebiyle meşhur olan bu evden daha erken dönemlere ait bebek evi olup olmadığına dair net bir 
kaynak yoktur.  Dük Albrecht’in koyduğu yasak sebebiyle küçük kızının bu bebek eviyle asla 
oynayamamış olması belki de 19. yüzyıla kadar sürecek olan, bebek evlerini oyuncak değil, bir 
koleksiyon objesi, yetişkin eğlencesi olarak kabul eden anlayışın başlangıcı olmuştur. 

1. Flora Gill Jacobs, A History of  Dolls’ Houses, Scribner, United States of America, 1965, s. 12.
2. Jacobs, a.g.e., s. 15.
3. Ink Mendelshon, “Doll Houses Have Been Loved By Children For Centuries”, Kentucky New Era Newspaper, Jul 
18, 1984.
4. Jacobs, a.g.e., s. 24.
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17. ve 18. yüzyıldaki bebek evlerinin erken örnekleri gerçek evlere benzemekteydi. En güzel 
örneklerini Nürnberg’teki Germanisches National Museum’da görebileceğimiz bu 17. - 18. 
yüzyıl evleri, inanılmaz derecede detaylı dekore edilmişti ve o dönemin üst sınıf ailelerinin ve 
hizmetlilerinin günlük yaşantısını gözler önüne sermekteydi. Özellikle mutfak eşyaları ve yemek 
pişirmeye yarayan tüm araç gereç, mükemmel bir şekilde küçültülerek bu bebek evlerinin içine 
yerleştirilmiştir. Müzede sergilenen 1611’e tarihlenen Nürnberg Evi günümüze kadar gelebilmiş 
en eski bebek evidir. En alt katı kiler olan Nürnberg Evi’nin birinci katındaki büyük salonun 
duvarlarını bir piknik sahnesini betimleyen duvar resimleri süslemektedir.5 Bu dönemde Bebek 
evleri “oyuncak” değil daha çok küçük hanımlara ev yönetimini öğretmek için birer “araç” olarak 
görülmekteydi. Evler, küçük kızlara ev bakımının ilkelerini öğretmek için kullanılmıştır, fakat 
garip olan şudur ki bu şekilde zengince düzenlenmiş evleri karşılayabilen aileler, aynı zamanda 
hizmetçileri de karşılayabilecek güce sahipti…

Eğitime düşkün bir Alman ev hanımı olan Anna Koferlin, 1631 yılında aynı amaçla bir bebek evi 
inşa etmiştir. Anna Koferlin bebek evini ücret karşılığı sergileyen ilk koleksiyoncudur. Koferlin’in 
evi artık mevcut değildir; ancak yazdığı bir kitapçığın kapağındaki gravüre bakarak evi hakkında 
fikir sahibi olabiliriz. Kitapçığında, çocukların oyuncağa bakarak evin nasıl idare edilmesi ge-
rektiğini anlayacaklarını yazmıştır. 1765’te Paul von Stetten, “Kızların eğitimi için, gelin olana 
kadar çoğu kızın oynadığı gibi oyuncakların yani bebek evlerinin önemini belirtmeliyim. Eve ait 
olan ve yönetiminde önemli olan her şey ufak boyutta üretilmiştir ve çoğu o kadar zenginliğin 
sınırlarına dayanmıştır ki böyle bir oyuncağın fiyatı 1,000 Gulden veya fazlası olabilmektedir” 
demiştir.6

Zenginlik içermesine rağmen, bu erken bebek evleri aristokratlardan çok tüccarlara aittir. Zengin 
burjuva, görünüşe önem vermiştir ve çocuklarının mümkün olan her türlü modern oyuncağa sahip 
olmasını istemiştir. Bu dönemde Nürnberg bir oyuncak yapım merkezi olmasına rağmen oyuncak-
lar özel oyuncakçılar tarafından değil, kalay dökümünde, dolap yapımında ve gümüşçülükte usta 
zanaatkârlar tarafından yapılmıştır. ChristophWeigel, 1698’de loncaların oyuncaklar üzerindeki 
işçiliğine dair şöyle yazmıştır: 

“Bu oyuncakların ve evlerin yapıldığı malzemelerin bir kısmı gümüştür ve gümüş ile altın za-
naatkârları tarafından tasarlanmıştır; bir kısmı ahşaptır ve oymacılar ile tornacılar tarafından 
yapılmıştır. Diğer parçaları balmumundan şekillendirilmiştir ve özellikle birçok türde hayvan ve 
kümes hayvanları bu şekilde neredeyse doğalmış gibi, derileri üzerlerine geçirilerek veya tüylerle 
güzelce süslenerek yapılmıştır. Gerçekten de büyük şeyleri ufaltarak oyuncak haline getiren bir 

5. Valerie Jackson Douet, Dolls’ Houses The Collector’s Guide, Bison Book, Slovenia, 1994, s. 9.
6. Jacobs, 1965, s. 29.
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zanaat pek nadirdir.” 7

18. yüzyılın başlarına tarihlenen İngiltere’nin en eski bebek evi, Norfolk’ta bulunan, York Baş-
piskoposu’nun  kızı AnnSharp’a ait bebek evidir.8 Bu dönemde İngiltere’nin en popüler bebek evi 
ustası ise mobilya tasarımlarıyla meşhur olan Thomas Chippendale’dir.9 17. yüzyıl ve 18. yüzyılın 
ilk yarısında, Avrupa’da da bebek evi yapımı oldukça yaygındır. Bu dönemde Hollanda deniz 
ticareti konusunda gelişmiş durumdadır ve ticaret gemilerinin tüm dünya limanları arasında gelip 
gitmesiyle diğer mallarla beraber bebek evlerinin de ticareti yaygınlaşmıştır. Döneme ait Hollanda 
bebek evleri gerçek evlerin kopyası olarak yapılmamıştır; genelde kutular ya da küçük bölmeleri 
olan kabinetler şeklindedir. Hollandalı hanımların zanaatkârlara ve sanatçılara ısmarlayarak yap-
tırdığı bu kabinet bebek evleri, dostlar arasında gururla gösterilen birer hobi objesidir.10 Zengin bir 
tüccarın karısı olan Sara Ploosvan Amstel’e ait1743’e tarihlenen kabinet şeklindeki bebek evleri, 
Hollanda 18. yüzyıl bebek evlerinin bilinen en meşhur örneklerindendir.11

17. ve 18. yüzyılda Kuzey Avrupa Ülkeleri’nde de bebek evleri oldukça popüler olmuştur. İsveç, 
Norveç, Danimarka ve Finlandiya’daki müzelerde bu dönemlere tarihlenen çok sayıda bebek 
evine rastlamak mümkündür. Bu müzelerdeki bebek evleri arasında gerçekçi görünen evlerle be-
raber ön tarafı camekânlı, büyük kabinetler şeklinde bebek evleri de yer almaktadır. Ayrıca bu 
dönem evlerinin tipik özelliği, çok zengin bir tüccara ait olsalar bile mobilyalarının oldukça basit 
üretilmiş olmalarıdır. Müzelerde bebek evlerinin yanı sıra dönemin tipik mutfaklarının minyatür-
leri de sergilenmektir. Bu mutfaklar; büyük rafları, yemek pişirme gereçleri ve ocak bölmesiyle 
neredeyse kullanılabilecek vaziyettedirler.12

Bebek evlerinin Avrupa’dan Amerika’ya ihracı da 18. yüzyılda başlamıştır. En erken yerli yapım 
Amerikan bebek eviörneğinin ise New York’taki Van Cortland Müzesi’nde bulunan, 1744 yılına 
tarihlenen ev olduğu söylenebilir.13 Evlerden sonra oyuncak mutfak ve dükkânların yapımı da bir 
hayli ilgi çekmeye başlamıştır. Nürnberg’te yapılmış olan bebek evleri ve aksesuarları, Hollanda 
ve İngiltere’de yapılanlardan çok daha büyüktür. 

Erken dönem bebek evleriyle ilgili altının çizilmesi gereken husus; bebek evi denilince ilk akla 
gelenin “çocuklar için tasarlanmış bir oyuncak” olmasıdır, ancak çocuklar bu evlerle oynayama-
mış, sadece uzaktan izleyebilmiştir. 18. yüzyılda bebek evlerinin hanımların çay partilerinin en 

7. Olivia Brown Bristol, Leslie Geddes, Dolls’ Houses, Reed International Book Limited, China,  1997, s. 16.
8. Douet, a.g.e., s. 13.
9. A.g.e., s. 16.
10. A.g.e., s. 19.
11. A g.e., s. 20.
12. Douet, a.g.e., s. 23.
13. A.g.e., s. 24.
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büyük eğlencesi olması, salonun bir köşesine yerleştirilerek, bir araya gelen herkes tarafından, 
içerisindeki her bir detaya katkıda bulunulması, bebek evlerinin bir “yetişkin oyuncağı” olduğunu 
gösterir. Rönesans dönemi boyunca en güzel düğün hediyesi olarak atfedilen bebek evleri, genç 
çiftlerin, evlerinin değerli bir süsü sayılırlardı. Bu süreçte bebek evlerine çocukların dokunmaları 
ve oynamaları yasakken bu evler ancak 19. yüzyılın ortalarında birer koleksiyon parçası olmaktan 
çıkıp çocuk oyuncağı halini almaya başladı. Evleri yapan zanaatkârlar artık detaylı odalar ve mer-
divenler yerine, genelde dört odalı, basit mimari detaylar içeren evler yapmaya başladılar. 

Dönemin tablolarında ve illüstrasyonlarda hâlâ eskinin detaylı bebek evleri resimleniyorken, ger-
çekte daha basit, ama büyük ve sağlam, çocuklar için üretilmiş bebek evleri moda olmaya başla-
mıştı. Bu evler daha ucuz olduğundan orta halli aileler çocuklarına daha kolay bebek evi alabilir 
oldular. Bu yüzden koleksiyonerler için, Geç Victorian bebek evleri, eski evlere oranla daha kolay 
ulaşılabilirdir. Ayrıca bu dönemde eğitmenler çocukların eğitiminde oyuncakların önemli bir rolü 
olduğunu fark etmiştir. Özellikle kız çocuklarına günlük hayatı öğretmeye bir araç olarak ebevey-
nler çocuklarına bebek evi almaya başlamışlardır.14

19. yüzyıl bebek evleri, bize dönemin orta sınıf yaşantısı hakkında net fikirler verir. Çocuk odaları 
oyuncaklarla doludur; mutfaklar çok iyi detaylandırılmıştır; yatak odaları konforludur; oturma 
odaları günün moda mobilyalarıyla döşenmiştir. Evlerde aile bireyleri ve hizmetçileri temsil eden 
minyatür figürler vardır. Bu dönemde, Almanya, minyatür objeler ve oyuncak yapımında; bunları 
tüm dünyaya ihraç etmekte lider olan bir ülke halini almış; eski 17. yüzyıl bebek evleriyle meşhur 
olduğu kadar seri üretimine geçtiği 19. yüzyıl bebek evleriyle de ön plana çıkmıştır. Bu dönemin 
en bilinen bebek evi üreticilerinden biri Christian Hacker, diğeri ise Moritz Gottschalk’tır. Bu dö-
nemde yaşamlarını küçük apartman dairelerine taşıyan Alman ve Fransızlar arasında, büyük bo-
yutlu olan bebek evleri yerine, oda şeklindeki küçük boyutlu bebek evleri popülerdi. 19. yüzyılın 
sonlarında oda şeklinde Fransız bebek evleri tek tipte görülür; dönemin en belirgin örneklerinden 
biri “Deauville”dir. Fransa’da da Almanya’da olduğu gibi popüler olan oda tipi, kutu şeklindeki 
bebek evlerinin pek çok örneğini de Poissy’deki Musee Du Jouet’de görmek mümkündür.15 Kuzey 
Avrupa Ülkeleri’nin müzelerinde de 19. yüzyıla tarihlenen çok sayıda güzel bebek evi bulunmak-
tadır. Bunlar genellikle Alman malı minyatür mobilyalarla döşenmiştir.16

Bu döneme ait olan İngiltere’deki bebek evleri genellikle aile mirası olarak oldukça iyi saklan-
mıştır. Kişisel koleksiyonlarda ve müzelerde bunları görmek mümkündür. Kraliçe Victoria’nın 
ve Kraliçe Mary’nin bile çocukluklarından kalma bebek evleri vardır. 19. yüzyıl oyuncak endüst-

14. A.g.e., s.27.
15. Douet, a.g.e., s. 29.
16. A.g.e., s. 30.
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risinin şekillendiği bir dönemdir. Ticari amaçla yapılan ilk İngiliz bebek evleri, gerçekçi bir ön 
cephenin ardında dört gözlü bir kutu şeklinde tasarlanmış basit evlerdir. Bu seri üretim evler, ge-
nellikle ince kontrplaktan yapılmışlardır. Odaları yüksek tavanlı, ama küçük boyutlu olan bu evle-
rin mobilyalarını gerçekçi bir stilde yerleştirebilmek oldukça zordur. 19. yüzyılın son çeyreğinde 
Londra’daki G.&J. Lines firması çok sayıda bebek evi üretmiştir. En ucuzundan en pahalısına 
çok çeşitli modeller arasında en kıymetlileri merdivenli olanlardır.17 Seri üretim evlerin en ucuz 
olanları, kullanılmadığı zaman katlanıp kaldırılabilen, kartondan yapılmış, küçük evlerde yaşayan 
ailelere hitap eden bebek evleriydi. Bir İngiliz firması olan  Toy Company 1889’da bu tarz bebek 
evleri üretmiştir.18

19. yüzyıl Amerikan bebek evleri hakkındaki bilgilere ise bir oyuncak ve bebek evi koleksiyoneri 
olan Flora GillJacobs’un “A History of Doll’sHouses” ve “DollsHouses in America” isimli kitap-
larından ulaşılabilir.19 Ailelerin çocukları için, özel tasarımcı veya marangozlara kendi zevklerine 
göre yaptırdıkları, soy isimleriyle anılan bebek evlerine, Amerika’daki pek çok müzede ve özel 
koleksiyonlarda rastlamak mümkündür.

19. yüzyılın sonunda Amerika’da yerli oyuncak firmaları çok büyük miktarlarda bebek evi üret-
meye başlamışlardı. Bu firmalardan en ünlüsü olan Bliss firması, 1832 yılında kurulmuş ve  “Bliss 
Fairy Doll House” adıyla ünlenen bebek evleriyle çok sayıda minyatür banliyö evleri, modern 
şehir rezidansları, dükkânlar, itfaiye istasyonları, kaleler, deniz fenerleri, ahırlar ve çiftlikler üret-
miştir.20 Bu dönemde Amerika’da bebek evi üreten diğer bir firma, 1878 yılında kurulmuş olan 
Converse firmasıdır. Önceleri sadece ahşap kutu üreten bu firma, daha sonra bebek evleri üretimi-
ne geçmiştir.21 Zamanla küçük dairelerde yaşamaya başlayan aileler için katlanıp kaldırılabilen, 
küçük, hafif, karton bebek evleri de Amerikan oyuncak fabrikaları tarafından üretilmeye başlandı. 
19. yüzyılın sonlarında kurulan Mcloughlin firması 20. yüzyılın başındaki dekorasyon tarzını yan-
sıtan evler üretmiştir. Almanya’dan Amerika’ya göçmen olarak gelmiş olan Albert Schoenhut’un 
1872’de kurduğu Schoenhut firması küçük boyutlu, ahşap ve fiberden yapılmış, duvarları taş, 
tuğla veya çini desenli parlak renkli kalın kâğıtlar ile kaplı evler üretmiştir.                                                                                                                 

Bir diğer Amerikan bebek evi üreticisi Chicagolu Dowst Manufacturing Co firması, 1920’lerde 
“Tootsietoy” adıyla, katlanıp yassı halde paketlenebilen bebek evleri üretmiş ve bunları şık kutu-
larla İngiltere’ye ihraç etmiştir.22

17. A.g.e., s. 33.
18. A.g.e., s. 34.
19. A.g.e., s. 41.
20. Douet, a.g.e., s. 44.
21. A.g.e., s.47.
22. A.g.e., s. 48.
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20. yüzyılın başından ortalarına kadar İngiltere’deki G.&J. Lines firması bebek evi piyasasının 
lideri olmuştur. G.&J. Lines, 1931 yılına kadar varlığını sürdürmüş, daha sonra Tri-ang ile bir-
leşmiştir. 1960’lara kadar üretime devam eden firmanın son ürünleri, plastik malzemenin ahşapla 
birlikte kullanıldığı gerçekçi tarzdaki modern evler ve bungalovlar olmuştur.23 20. yüzyılın başla-
rında, II. Dünya Savaşı sırasında ham madde sıkıntısı ve ekonomik zorluklar yüzünden üretimini 
durdurup, silah üretimi amacıyla kullanılan firmalar, savaş sonrası tekrar bebek evi üretmeye de-
vam ettiler. Bu dönemde daha çok Almanya, bebek evleri üreten ve tüm dünyaya ihraç eden ül-
keydi. Amerika’da olduğu gibi, Avrupa’da da 20. yüzyılın başında büyük boyutlu el yapımı evler 
üretilmeye başlanmıştır.24 Aynı dönemde Kuzey Avrupa Ülkeleri’nde de oyuncak dükkânlarında, 
büyük boyutlu ve mükemmel minyatür mobilyalarla dolu, bir servet değerindeki özel bebek evleri 
satılmaktadır.25

Bebek evi ustaları, evlerde malzeme olarak ahşap kullanmaya devam ederken 20. yüzyılın son-
larındaki fabrikalar ahşabın yanı sıra karton, teneke, plastik gibi malzemeleri de kullanır olmuş-
lardır. Amerika’daki Louis Marx firması II. Dünya Savaşı sonrasında bebek evi üretimi konu-
sunda oldukça başarılı olmuş, 1940’larda açılan teneke kapı ve pencereleri olan evler üretirken, 
1950’lerde ve 1960’larda plastik kapı ve pencereleri olan bebek evleri üretmeye başlamış, daha 
sonraları bacaları ve çatısı da plastikten olan evler üretmiştir. Tri-ang firması da savaş sonrası 
üretimlerine devam etmiştir.26

Amerikan Mattel Şirketi’nin 1960’da ürettiği bebek evi olan“Barbie’s Dream House”, kartondan 
yapılmış, katlanıp kutuya konulabilen, içindeki mobilyaları da kartondan üretilmiş,  çocuklu aile-
lerin seyahatlerinde beraberlerinde taşıyabilecekleri şekilde tasarlanmış bir bebek evidir.27

İngiltere’de II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1945 yılında Güney Londra’da kurulmuş olan Barton fir-
ması, önceleri oyuncak atlar üretirken, daha sonraları bebek evleri için mobilyalar üretmeye baş-
lamıştır. İsveç’te 1970’lerde kurulan Lundby firması, Barton ile pazar rekabetine girmiş; 1976’da 
Barton “Caroline’s Home” isimli, içinde parlak renkli plastik mobilyaları olan bebek evini üret-
miştir. Danimarka’da da 1970’lerde Hanse firması, Avrupa’ya, açık planlı karton ve plastikten 
bebek evleri ihraç etmeye başlamıştır.28

20. yüzyılın sonlarında hemen hemen her yerde plastik bebek evleri üretiliyordu. 1970’lerde Hong 
Kong’tan Avrupa’ya ihraç edilen “Blue Box” isimli, pahalı olmayan küçük plastik bebek evlerinin 
23. A.g.e., s. 50.
24. Margaret Towner,  Dolls’ House Furniture, Apple Press, London, 2002, s. 52.
25. A.g.e., s. 53.
26. A.g.e., s. 59.
27. http://www.ladollshouse.com
28. Douet, a.g.e., s. 61- 63.
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içinde uygun plastik mobilyaları da vardı. Blue Box firması, Çin, Singapur ve Malezya’da üretim 
yapmaktaydı.

1990’lı yıllarda Tomyfirması plastik yel değirmeni, plastik çiftlik evi ve plastik tekneler ile daha 
pek çok aksesuar üretmiştir. Aynı yıllarda plastik mobilya üreten diğer firmalar İngiliz Playmobil 
firması ile hem ahşap, hem plastik malzemeyle iyi kalitede bebek evleri ve odalar üreten Alman 
Bodo Hennig firmasıdır. Amerikan Mattel Şirketi’nin Barbie Bebek ve eşi Ken için ürettiği ve-
randalı bebek evi de oynandıktan sonra sökülüp taşınabilir plastik malzemeden tasarlanmıştır. Bu 
dönemde ayrıca kâğıt ve kartondan yapılmış, kitap formunda satılan, kesilip katlanarak ev şeklini 
alan bebek evleri de üretilmeye başlanmıştır. İngiltere’de 1983’te Purnell Yayınevi’nin bastığı 
“Make a Model Victorian House” isimli bu kitap modeli bebek evi ve bundan on yıl sonra Usbor-
ne Yayınevi’nin bastığı Victorian tarzı bir kitap-bebek evi satışa çıkarılmıştır.29

Plastik ve kâğıttan bebek evlerinin yanı sıra monte edilmeye hazır ahşaptan bebek evi model kit-
leri de son yıllarda üretilmeye başlanmıştır. 

Yüzyıllar boyu özellikle Avrupa ve Amerika’da popüler olan bebek evleri, el üretimi, atölye işi 
örneklerinden, fabrikasyon üretim olanlarına varana dek oyun ve oyuncak tarihindeki özel yerini 
her zaman koruyan ve oyuncak sanayisini şekillendiren bir unsurdur. Özellikle 1900’lü yıllarda, 
Avrupa’da rastladığımız, yalnızca bebek evleri satan mağazalara anne babalarıyla giden çocuklar, 
öncelikle ev mi, dükkân mı istediklerine karar veriyorlar; evin kasasını aldıktan sonraysa onu 
dolduracak objeleri tek tek seçiyorlardı. Seçilen her objenin seçen kişinin zevki olduğunu düşün-
düğümüzde, hiçbir bebek evinin birbirinin aynı olmamasının sebebini anlamak da kolaylaşıyor. 

Geçmişten bugüne kalan bebek evlerinin en önemli özelliği, yapıldıkları dönemin kültürünü ve 
tarihini yansıtmalarıdır. Dekorasyon özelliklerinden ev yaşamlarına, ev halkının ne işler yaptığın-
dan, zamanı nasıl kullandıklarına kadar pek çok konuda bilgi edinmemizi sağlamaktadırlar. Evin 
içerisinde yer alan bütün objeler, masalar, sandalyeler, halılar, avizeler, perdeler, giysiler, yapıldığı 
dönemin bir yansımasıdır. Gündelik yaşamda evde kullanılan eşyaları birebir bulmak ve asırlar 
öncesinin modasını, estetik anlayışını görmek mümkündür.

Dünyayı mikro boyutlarda görmemize ve nesiller boyu değişimini izlememize olanak sağlayan 
bebek evleri, tamamen yok olmuş ya da ender rastlanan yaşamları da göz önüne sermektedir. 
Bunun yanı sıra bebek evleri, yetişkinlere, ideal yaşam şekillerini tarafsızca, objektif gerçeklikle, 
günlük yaşamın basit ve fonksiyonel unsurlarını da en yalın haliyle gösterir. Tuvaletler, banyolar, 
merdivenler ve antreler gibi kilit yapısal unsurlar eksik olabilir;  oysa evin işleyişinin sürdürüle-

29. A.g.e., s. 69.
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bilmesi için gerekli olan aletler ya da bahçe ekipmanları gibi günlük ev eşyalarının bulunması, ev 
işlerinin idame ettirilmesinin daha önemli olduğu konusunda bize küçük deliller sunabilir. 

2. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Endüstri tarihinin sayfalarını çevirirken, oyuncak endüstrisinin el yapımı oyuncaklara dek uzanan 
geçmişinde ki mihenk taşlarından birinin bebek evleri olduğunu gördük. Yetişkinlerin çocuk ruh-
larına dokunmak ve çocukların hayal dünyalarına dokunmak ve yeni hayaller eklemek dileğiyle 
Rahmi Koç Müzesi’nde, müzenin 20. yılını kutlayan bir serginin oluşum hikâyesi şekillenmiştir. 

                                                                                           1) MarquetryDolls Villa;

2)Yeşil Villa;
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3) Ruby Villa; 4) Dora Villa;

5) Victorian Balkonlu Büyük Ev; 6) Victorian Ev ;
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7) Orobre Bebek Evi; 8)Manor House;

9) Gottschalk Evi ;
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ÖZET

Çalışma kapsamında kültür turizmi aracılığıyla İstanbul’u etkili bir şekilde tanıtma potansiyeli incelen-
mektedir. Çalışmada İstanbul’un kültürel turizm değerleri ve bu noktadaki güçlü yanları öneriler şeklinde 
ifade edilmektedir. Kültür ve sanat olaylarının potansiyeli araştırılmalıdır. Yerel sanatlar, görsel, yazı mü-
zik, müze gibi anahtar güç alanlarında bölgenin kültürel ürününün gelişimi desteklenmelidir. İstanbul’un 
çekiciliğini artırmak için kültürel aktiviteler yaratarak medyayla bağlantı kurmak, insanların medya 
aracılığı ile kültürel turizm olanaklarının farkına varması sağlanmalıdır. İstanbul’da bin yıllar boyunca 
birçok farklı kültür iç içe yaşamıştır. Hem Hıristiyanlığın hem de Müslümanlığın başkenti olmuştur. Geliş-
miş kültür-sanat yaşamıyla da hem doğunun hem de batının önderliğini yapmıştır. Bu özellikler bağlamında 
kültür turizmi ekseninde İstanbul’u daha doğru tanıtmak Türk turizmi için önemli bir fırsat olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, kent, kültür turizmi, İstanbul

1. GİRİŞ

Turizmin diğer birçok sektörden daha fazla gelir sağlayıcı olması, ülkelerin turist sayılarını ve 
turizm gelirlerini arttırmaları yönünde itici bir güç olmuştur. Turizm çeşitlerini arttırmaktan, 
ulaşım, sağlık hizmetleri, yöresel alışveriş imkânları, eğlence konaklama, yeme-içme sektörle-
ri, kültürel etkinliklerden, pazarlama ve tanıtma faaliyetleri gibi birçok alanı kapsayan turizm 
ürünlerinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesine çalışılmaktadır. Bu durumdan şehirler de na-
sibini almış, birçok şehir ülkelerin turizmlerinde öne çıkarılmıştır. Çok sayıda turistik çekiciliğin 
bir arada bulunduğu şehirler başlıca turizm destinasyonları haline gelmişlerdir. Dünyada kentler 
yarışmaya başlamış, bu nedenle kente yeni şeyler katacak dünyanın dikkatini buralara çekecek 
projelere ve tanıtımlara ihtiyaç artmıştır.

Dünyadaki bütün destinasyonlar kendilerine özgü çekicilikler sunarlar.Bu durum şehirlerin bü-
yüklük, konum, fonksiyon, görünüm ve kültür açılarından farklı ve çeşitli olmasından kaynaklanır. 
Günümüzde turizm piyasasına sunulan ürünler güneş, deniz, kum paketlerinin ötesine geçmiştir 
ve sayısı her geçen gün artmaktadır. Tüketicinin çok geniş bir seçme şansının bulunduğu pazarda 
ilgi çekmek, tercih edilmek için şehirlerin en fazla iddialı oldukları farklılıklarıyla vitrinde olma-
ları ve kesintisiz tanıtım yapılması zorunlu hale gelmiştir.

KÜLTÜR TURİZMİ ARACILIĞIYLA İSTANBUL’U TANITMAK
Evren GÜMÜŞ*

Arif Emre ERDEN*
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İstanbul, ülkemizde iletişim, ulaşım ve finansın başkentidir. Yüzyıllara dayanan geçmişinin 
yarattığı kültür mirası, mimari değeri olan yapılar gereken ilgiyi görmese de sahip olduklarıyla 
ve yaşam biçimiyle kültür turizmi için mükemmel bir yerdir. Dünyanın bir başka yerinde yaşayan 
insanların alışkanlıklarını, yaşam tarzlarını, dini sosyal, kültürel mirasını tanımak için motive 
edildiğinde meydana gelen ve dünya turizm endüstrisinin %37’sini oluşturan kültürel turizm, 
İstanbul’un turizminin geliştirilmesinde ve tanıtımında kullanılacak en önemli potansiyeldir. 
İstanbul’un ülkenin genelinden ayrı bir destinasyon olarak tanıtılması sık sık turizmde krizle 
karşılaşan Türkiye’nin risklerini azaltacak, farklı turist profillerine farklı ürünler sunacak ve turist 
profilini yükseltecektir.

2. KÜLTÜR TURİZMİ

Kültür turizmini anlamak için, öncelikle kültürün ne anlama geldiği açıklığa kavuşturulmalıdır. 
Kültür, toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerleriyle tarih, felsefe, ahlak, bilim, sanat, 
teknik, spor, ekonomi, sanayi, eğitim, hukuk, sağlık, turizm vb. alanlardaki varlığının, süreçleri-
nin ve etkinliklerinin geliştirmelerinin oluşturduğu bir bütündür. Kültür turizmi, doğal ve tarihsel 
kültür varlıklarını, kültürel etkinlikleri ve güncel sanat eserlerini, bazı sosyo-ekonomik olguları, 
turistik bir ürün biçiminde gezginlerin hizmetine sunan bir turizm anlayışıdır. alnızca tarihsel ola-
nı değil, günceli de kapsayan bir terimdir.1

Kültür turizmi, dünyada gittikçe artan bir taleple karşı karşıyadır. Sadece tarihi değeri olan eser-
ler ve ürünlerle değil diğer birçok özelliklerde her türlü kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler 
de kültür turizmi içinde ele alınmaktadır. Turizmi evrensel hale getiren kültür ürünleridir ve bu 
sayede kültür turizmine katılım uluslararası boyutta olmaktadır. Kültür turizmi, yeni kültürleri 
tanıma, geçmişteki kültürleri merak etme temeline dayanan, insanların kendi kültürlerinin eğlence 
yanlarıyla birlikte diğer gruplarının kültürlerine de açık olan yanlarıyla ilgili turizm faaliyetlerinin 
tümünün kapsar.

2.1. Kültür Turizminin Sınıflandırılması

Kültür turizminin içeriği oldukça geniştir. Bu turizm çeşidine katılan turistler, arkeolojik alanları 
ve müzeleri, mimari yerleri, sanatsal galerileri, festivalleri, heykelleri, müzik ve dans etkinlik-
lerini, tiyatro gösterilerini, dini festivalleri izlemek ve katılmak amacını taşımaktadırlar.2 Diğer 
bir deyişle, turistler hem farklı deneyimler kazanmak hem de bu gibi yerleri tanımak, görmek ve 
öğrenmek için kültür turizmi etkinliklerine katılmaktadır.
1. Sema Abi, Türk Tur Operatörlerinin Kültür Turizmi Pazarında Sundukları Ürünler Açısından Yabancı Turist Talebi-
nin İncelenmesi; Kuzey ABD ve Kanada Ülkelerine Yönelik İstanbul’da Bir Araştırma, 2012, s.7-8.
2. Selma Meydan Uygur, Eda Baykan, “Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri”, 
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007, s.5-6.
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2.2. Kültür Turizmine Katılan Turistlerin Özellikleri

Kültürel turizm hareketlerine katılan turistlerin karakteristik özellikleri tatil turizmine katılanlara 
göre oldukça farklılık göstermektedir.3

•	 Diğer turistlerden daha fazla kazanan,

•	 Tatildeyken daha fazla harcayan,

•	 Gidilen yörede yaşayanlara göre eğitim seviyeleri daha yüksek,

•	 Yaş ortalaması genellikle 50 yaş üstü olan,

•	 Daha ziyade gruplar halinde seyahat eden,

•	 Seyahat zamanları genellikle nisandan başlayıp eylül ayına kadar olan döneme yayılabi-
len,

•	 Tatildeyken bölgede daha fazla kalmaya eğilimli,

•	 Davranış ve tutumları diğer turistlere oranla daha ayırt edici olan kişilerden oluşmaktadır.

2.3. Kültür Turizmine Katılma Nedenleri

Turistlerin kültür turizmine katılım nedenleri çeşitli baslıklarda açıklanabilmektedir. Bunlar aşa-
ğıda sıralanmaktadır:4 

•	 Eğitim amaçlı geziler kültür turizminin içinde yer almaktadır. Dil öğrenmek, fotoğraf 
çekmek, resim yapmak veya çizim amaçlı yapılan geziler buna örnek olarak verilebilir.

•	  Klasik öğrenme amaçlı geziler ise, birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişen sürede 
yapılan gezi programı çerçevesinde değişik öğrenme ve bireysel gelişim etkinliklerini 
içermektedir.

•	 Festivaller, tiyatro gösterileri, resitaller ve sanat etkinliklerine katılma amacıyla birçok 
turist seyahat etmektedir.

•	 Kültürel deneyim kazanma isteği içinde yine birçok turist gezilere katılmaktadır.

•	 Turistler, seyahatleri boyunca değişik kültürleri tanımak amacıyla, kültürel alanları ziya-
ret etmektedir veya birçok turist sadece bu amaç doğrultusunda yola çıkmaktadır.

•	  İş gezileri boyunca bazı kişiler kültürel etkinlikleri geliştirmek imkânını bulma arayışı 
içine girebilmektedir.

3. Figen Şahin, Eskişehir İlinin Kültür Turizmi Potansiyeli: Mevcut Durum ve Öneriler, 2012, s.14-15.
4. Uygur, Baykan, a.g.e, s.39-40.
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 3. KÜLTÜR TURİZMİ EKSENİNDE İSTANBUL’UN ÖNEMİ

“Dünya tek hükümet olsa merkezi İstanbul olmalıdır” diyen Napolyon’un bu cümlesi, Asya ile Av-
rupa kıtalarının birleştiği noktada kurulan İstanbul’un, tarihin her döneminde bulunduğu konum 
dolayısıyla stratejik önem taşıdığını göstermektedir. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, İran’a, Mezopo-
tamya’ya ve İsa’dan sonra önem kazanan Kudüs’e giden bütün yolların üzerinde, kilit noktasında 
olmak İstanbul’un önemini arttırmıştır. İstanbul, Roma İmparatorluğu’nun en önemli kentlerinden 
biridir, önce Doğu Roma’ya başkentlik yapmış, uzun yıllar Bizans İmparatorluğu’nun merkezi 
olmuş, hatta dünyanın merkezi, dünyanın başladığı yer olarak kabul edilmiş ve bunu ilan etmek 
için Ayasofya’nın karşısına Yerebatan Sarnıcının yanına, Million Taşı dikilmiştir.5

stanbul’un Türkler tarafından fethi Yeni Çağ’ın başlamasına neden olmuş, tarihte ilk ve son defa 
bir kentin alınışı çağ değiştirecek etkiler yaratmıştır. Osmanlıya geçişiyle birlikte 470 yıl daha 
başkent olma özelliğini sürdürmüştür. 26 asırlık geçmişinde çeşitli uygarlıkların eserlerine sahip 
olan İstanbul, idari olarak olmasa da “Bir başkent daima başkenttir. Ne kadar susturulursa sustu-
rulsun yine konuşur” sözünü doğrularcasına her zaman fikir, sanat, ticaret ve siyasetin merkezinde 
yer almış, ekonomi, iletişim alanında merkez, iki kıta üzerinde yer alması nedeniyle Avrupa’nın 
doğuya açılan kapısı olmuştur.6

İstanbul, ülkenin farklı alanlardaki olanakların çoğunu kendinde toplamakta, Türkiye’nin 
kültür-sanat merkezi olmasının dışında eğitim, sağlık merkezi konumunda bulunmaktadır. Bu 
nitelikleriyle beraber çekiciliğinde etkili olan zengin tarihsel mirası, kültürü, doğal güzellikleri 
ile tamamlayıcı turizm olanakları olarak, geliştirilen uluslar arası havaalanı, kara ve deniz yoluyla 
birçok ülkeye geçit görevi gören ulaşım ve konaklama imkânları, alışveriş ve eğlence olanakları 
ile önemli bir turizm destinasyonu ve dünyanın alternatifsiz kültür turizmi merkezi konumundadır.

İstanbul son birkaç yıldır turizmde gittikçe öne çıkmaya başlamıştır. Bunun nedenlerinden bazıları 
şu şekilde sıralanabilir:7 

•	 İstanbul, 11 Eylül olaylarının ardından Batı dünyası tarafından mercek altına alınmış, 
İslam dünyasının önemli bir şehridir,

•	 Laik değerlerini korumaktadır,

•	 AB’ye üyelik süreci devam eden İslam ülkesinin en batılılaşmış şehridir,

•	 Globalleşen dünyada ticaret ve finansta önemli bir yatırım potansiyeline sahiptir,
5.  Mehmet Altan, Sabah Gazetesi, 28 Temmuz 1997.
6. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, 13.Baskı, İstanbul: Dergah Yayınları, 1999, s. 19.
7. TURYİD, “Eğlence Turizmi”, İstanbul Kültür İstanbul Turizm İstanbul 2005 Değerlendirmesi, İstanbul İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul, 2006, s.337.
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•	 Uluslararası iletişim ve ulaşım gelişmiştir,

•	 Birçok kültürü ve tarihi kalıntıları barındırmaktadır,

•	 Batı dünyasının yüzlerce yıl korktuğu bir imparatorluğun merak edilen yeni keşfedilmeye 
başlanan önemli bir medeniyetler müzesidir.

İstanbul’un önemini arttıran bu özelliklerinden başka son yıllarda kültür, sanat ve spor alanında 
gerçekleştirilen etkinlikler, başarılı kongreler, insanların farklı kültür ve inançlara olan ilgisinin 
artmasıyla İstanbul’un derin tarihinden gelen bir hoşgörüyle farklı kültür ve inançları yaşatma 
yeteneğinin ilgi çekmesi İstanbul’u tüm dünya için çekim alanı yapmaya devam etmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kültür turizminin İstanbul’un tanıtımına katkısında aşağıdaki öneriler doğrultusunda çalışmalar 
yapılabilir:

•	 Turizm sektörü, pazarın bilgi paylaşacak ve yararları sağlayacak diğer bölümleri ile iliş-
kilendirilmeli, tüm endüstri tarafından kullanılabilen anahtar düşünceler ve önerilerle 
ortakların nitelikleri ve işbirlikleri için planlar, fikirler geliştirmelidir.

•	 Kültürel ve etkin mirası korumak için ortak aktiviteler oluşturulmalıdır. Konferanslar, 
film serileri, tarihi programlar, tarihi olaylar, yürüyüş turları, düzenli gösteriler, dans, 
workshop, tur, yemek pişirme gibi yöreye özgü atraksiyonlar ziyaretçiye resmi olmayan 
bir öğrenme fırsatı sağladığı için kültür turizminin tanıtımına hizmet edecektir.

•	 Destinasyon tanıtımında destinasyonun hikâyesi önemlidir. İstanbul için en uygunu seçil-
meli ve bu kullanılmalıdır.

•	 Kültür ve sanat olaylarının potansiyeli araştırılmalıdır. Yerel sanatlar, görsel, yazı müzik, 
müze gibi anahtar güç alanlarında bölgenin kültürel ürününün gelişimi desteklenmelidir. 
Hedef pazarlara ve rekabete uygun kültürel ürün gelişimi sağlanmalıdır. Eşsiz ve önemli 
olaylar yaratılmalıdır. Bunun için sanat çevreleriyle bağlantıları kuvvetlendirmek, kültür 
mirasımızı dikkat çekecek projelere katmak, kültürel atraksiyonları geliştirerek kültürel 
turizm çabaları desteklenmelidir. Kültürel olaylar, İstanbul’un yaşam stilinin bir parçası 
haline gelmelidir.

•	 Kültürel atraksiyonlar devamlı ve düzenli olarak sunulmalıdır, yaz ve kış aylarında farklı 
olaylar yaratılmalıdır, turist tecrübesi artırılmalıdır.

•	 Sanat ve kültürel tecrübeler sunan turiste  birden çok paket sunulmalıdır.
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•	 Uluslararası kampanya ve iletişim içinde sanat ve kültürel miras ürününün sunulması 
teşvik edilmelidir.

•	 Ulusal ve uluslararası standardı olan kültürel olayları geliştirmek, sanat ve kültürel atrak-
siyonları geliştirmek için yayın üretilmelidir.

•	 İstanbul’un çekiciliğini artırmak için kültürel aktiviteler yaratarak medyayla bağlantı kur-
mak, insanların medya aracılığı ile kültürel turizm olanaklarının farkına varması sağlan-
malıdır.

•	 Kültürel atraksiyonlarını düzenlemek ve paketlemek için bağımsız tur operatörleri teşvik 
edilmelidir.

•	 Kültürel turizm tanıtma faaliyetlerinde entegre iletişim yapılmalıdır. Kitlelere yönelik ta-
nıtımlar yapılırken harcanan paralardan daha etkili olabilecek olan bireysel lobicilikten 
yararlanılmalıdır. Yurt dışındaki Türk akademisyenleri, araştırmacıları, öğrencilerine bu 
misyon verilebilir, yazarlarımız, sanatçılarımız birer kültür turizmi tanıtım elçi durumuna 
getirilmelidir.

•	 Basın materyalleri, gazete haberleri imajını yansıtmalı, alışveriş merkezi, otel, restaurant 
gibi turistlerin gidebileceği yerler, pazar seyahat eklerine, internet ortamına, reklam kam-
panyası, hedef pazarlara bağlı olarak seyahat yazarları ve medyayla bağlantı kurulmalı, 
televizyon ve radyo istasyonları kullanılmalı, bölge liderleriyle bağlantı kurulmalı, global 
ve yerel kampanyalar birlikte kullanılmalıdır. Ayrıca kültür turizmi için İstanbul’u tercih 
eden Çin gibi pazarlarda yerel kampanyalar uygulanmalıdır.

•	 Yapılacak tanıtım çalışmaları ile geleceğe yönelik turist popülasyonu oluşturulmalıdır.

•	 İçinde talep yaratmayı ve satış için yapılan dikkat çekmek, ilgi ve istek yaratmak, hareke-
te geçirmeyi sağlayacak faaliyetleri barındırır. Uluslararası alandaki yarışmalar, projeler-
de bu faaliyetlerdendir. Bu amaçla projeler hazırlanmalıdır.
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ÖZET

Sınırlı bir hayat yaşayan ve bu kısa sürede sonsuzluğa, sınırsızlığa ulaşmaya çabalayan insan kendini 
kuşatılmışlığın pençesinden kurtarmak için çeşitli yollara başvurmuştur. Bu kuşatılmışlıktan kurtulmanın 
en kadim ve en güzel yolu sanattır. Sanatla ve sanatçıyla ilgili herhangi bir değerlendirme yapacak kişi 
öncelikle sanat kavramını ve ele aldığı sanatçıyı tanımaya çalışmalıdır. Bu düsturdan hareketle bu çalış-
mada, Adalet Ağaoğlu’nun sanat yolculuğu irdelenerek Adalet Ağaoğlu’nun Türk edebiyatındaki yeri tespit 
edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adalet Ağaoğlu, roman, Türk romanı, edebiyat, zaman, intihar

GİRİŞ

Zamanla sınırlı bir hayat yaşayan ve bu kısıtlı sürede sonsuzluğa, sınırsızlığa ulaşmaya çabalayan 
insan kendini kuşatılmışlığın pençesinden kurtarmak için çeşitli yollara başvurmuştur. Bu dünya-
ya yalnız gelen ve yalnız gidecek olan insanoğlu benliğini özgürleştirmek, hayatını anlamlandır-
mak, bazen de gerçekliği aşarak yalnızca kendine ait olduğunu düşündüğü düş alanında varlığını 
haykırabilmek için çoğu kez sanatın dolambaçlı yollarına sapmıştır. Sanat büyük bir orman gibi 
çeşitli güzellikleriyle sanatçıyı kendine çağırır, sanatçı bu ormanda gerçek oksijeni buldukça de-
rinlere iner; yaratı türleri arasındaki gezintisi farklı türler denemesine, bazı akımlardan etkilenme-
sine bazılarına ise sırt çevirmesine yol açar. Gezinti ilerledikçe sanatçı deneyimlerini paylaşmak 
ister bunu da ormandan topladığı taze meyvelerle, sanat malzemeleriyle, sanatsevere ulaştırır.

Bir sanatçıyla ilgili herhangi bir değerlendirme yapacak kişi öncelikle sanat kavramını ve ele aldı-
ğı sanatçıyı tanımaya çalışmalıdır. Tanımaya çalışmalıdır çünkü “tanımalıdır” gibi kesin yargılar 
içeren cümleler, tanışma çabasına daha en baştan bir darbe indirmek veya onu sınırlandırmak 
olur. Adalet Ağaoğlu hakkında yapılan bu çalışmada amaç zihinlerdeki Adalet Ağaoğlu perdesini 
çekerek pencereleri kapatmak değil; aksine yeni sorular sorarak yazara yeniden dönüp bakmak, 
pencereleri yeniden açmaktır.

2016 yılı Nisan’ından bakıldığında 23 Ekim 1929’da Ankara Nallıhan’da doğan Adalet Ağaoğlu 
–doğum adıyla Adalet Sümer- doğum tarihi itibariyle yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’ni ve onun ilk kuşak temsilcilerini hatırlatır. Kendisiyle yapılan söyleşilerde (Andaç, 2006) bu 
duruma sıklıkla değinen Adalet Ağaoğlu bu kuşak meselesini eserlerinin de temel sorunların
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dan biri haline getirmiştir. Özellikle “Dar Zamanlar” üçlemesi, kuşak farklarını, Türkiye’nin 
geçirdiği sosyal ve siyasal dönüşümleri, yaratılan roman kişileriyle ele alarak hem edebiyat hem 
de edebiyat sosyolojisi alanında değer kazanmıştır. Eğitim hayatını ve aile yaşantısını Feridun 
Andaç’la yaptığı nehir söyleşisinde içtenlikle paylaşan Adalet Ağaoğlu (Andaç, 2006) bir sanat-
çının yazınsal alan dışındaki yaşantısını en yalın haliyle gözler önüne sermiştir. Sanatçıların sanat 
alanları dışındaki bu paylaşımları onların hem insani yönlerini görmemiz hem de eserlerindeki 
bazı gizli kalmış ya da üstü örtülmüş ayrıntıları çözümleyebilmemiz açısından bize sunulan birer 
ipucudur. Bu ipuçlarının kullanımı aşırıya varmadıkça -Umberto Eco’nun deyimiyle “aşırı yorum” 
(Eco, 2008) olmadıkça- yazarı tanıma çabamızdaki eğlenceli adımlardan herhangi birini oluşturur.

Adalet Ağaoğlu, 1946’da Ankara Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara DTCF Fransız Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’ne kayıt olur. Lise döneminde şiirleri ve roman denemeleri olan Ağaoğlu, ilk 
ödülünü üniversitede katıldığı bir şiir yarışmasında almıştır. Üniversiteden mezun olduktan son-
ra Ankara Radyosu’nda çalışan, piyesler yazan Adalet Ağaoğlu’nun oyun yazarlığıyla başlayan 
edebiyat serüveni 1969’da başladığı “Ölmeye Yatmak”la roman vadisine sıçrar. Yaklaşık 14-15 
yıl devam eden oyun yazarlığı süresince Türk romanı üzerine düşündüğünü belirten Ağaoğlu, 
(Andaç, 2006) “Ölmeye Yatmak”ı 1973 yılında yayınlar. “Ölmeye Yatmak”tan sonra 1976’da 
yayınlanan “Fikrimin İnce Gülü” Adalet Ağaoğlu’nun roman anlayışında farklı bir tınıyı temsil 
etse de roman kahramanı Bayram pek çok okuyucunun ilgisini çekmeyi ve bir anti-kahraman gibi 
sevimsizlikle sevimlilik arasındaki ince çizgide yaşamayı başarabilmiştir.

1978 yılında “Sessizliğin İlk Sesi” adlı ilk öykü kitabını yayınlayan Adalet Ağaoğlu edebiyat tür-
leri arasındaki gezintisini sürdürerek öyküye sıçramıştır. Edebiyata öyküyle devam edeceği dü-
şünülürken bir yıl sonra kendisine pek çok ödül kazandıran ve ününü yaygınlaştıran “Bir Düğün 
Gecesi”” adlı romanı yayınlar. Ölmeye Yatmak”ın devamı niteliğinde olan bu roman daha sonra 
“Dar Zamanlar” adıyla yayınlanacak olan üçlemenin de ikinci romanı olma özelliğini taşır. 1984 
yılında “Üç Beş Kişi”yi yayınlayan Ağaoğlu 1985’te anı-roman türünde değerlendirilen “Göç 
Temizliği”ni yayınlamıştır. 1986’da deneme türündeki yazılarını topladığı “Geçerken”i yayınla-
mış ve deneme türünde de iddialı olduğunu göstermiştir. Bir yıl sonra okur karşısına “Hayır” 
romanı ile çıkan Ağaoğlu “Dar Zamanlar” üçlemesini tamamlar. 1991 Şubat’ı “Ruh Üşümesi”ni 
getirir Ağaoğlu okuruna. Aynı yılın Temmuz ayında “Çok Uzak Fazla Yakın” adlı oyununu ya-
yınlayan Ağaoğlu yazınsal türler arasındaki geçişlerini sürdürmeye devam eder. “Çok Uzak Fazla 
Yakın”dan sonra 1993 Şubatı’nda “Karşılaşmalar” adlı deneme kitabını yayınlanan Ağaoğlu aynı 
yılın Kasım ayında “ROMANTİK Bir Viyana Yazı”nı yayınlar. 1996 Temmuzu’nda kendi deyimiy-
le trafik saldırısına uğrayan Ağaoğlu, kabuğuna çekilip, susmak yerine başkaldırısını sürdürür ve 
“Başka Karşılaşmalar” adlı denemesinde sesini yükseltir. 1997’de “Hayatı Savunma Biçimleri” 
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adlı öykü kitabını yayınlayan Ağaoğlu artık, edebiyat dünyasındaki yerini perçinlemiştir.

Okurken yorulabileceğimiz bu yazınsal portre bazı soruları beraberinde getirir. Acaba Adalet Ağa-
oğlu tüm bu çabaları sonucunda istediğini yapabildi mi? Dönüp baktığında kendini hangi yazınsal 
türde daha başarılı görüyor? Edebiyat dışında beslendiği kaynaklar neler? Benzer ya da farklı şe-
killerde çoğaltılabilecek bu sorulara cevap bulabilmek için önce yazarın sözlerine kulak vermek; 
Ağaoğlu’yla yapılmış röportajlara başvurmak doğru bir yöntem olacaktır.

Bir röportajında Adalet Ağaoğlu’na, yazınsal olarak yapmak istediklerini gerçekleştirip 
gerçekleştiremediği sorulduğunda Ağaoğlu’nun verdiği cevap dikkat çekicidir: “Aradıklarımı 
bulabildim mi, yapmak istediklerimi yapabildim mi? Bu sorunuz karşısında düşünüp kalmakta-
yım. “Evet, buldum” ya da “hayır, hiç” diye kestirip atmakta dara düşmekteyim. Çünkü önünde 
sonunda her yeni adımımı bir öncekini yeterli bulmadığım için atmış bir yazarım. Tiyatro oyun-
larından romana, romandan hikâyeye geçişlerimde de denemeler, değiniler derken yıllar sonra 
bir sahne oyunu daha yazışımda aynı yetmezlik duygum baskın olmuştur. Hayatın somutlukla 
akışı çerçevesinde daha farklı kışkırtılar da var tabii. Örnekse ruhsal bunalım, daralma, kaygı ya 
da ani bir aydınlanmaya uğramışlık hali gibi… Evet tamam, yapmak istediklerimi yaptım bitti,” 
demem epey güç” (Ünal). Kendi ifadeleriyle yapmak istediklerini yapıp yapmama konusunda 
olumlu ya da olumsuz net bir cevap veremeyen Ağaoğlu’nun bu sözleri, sanatçılara özgü kafa 
karışıklığı ve yetersizlik duygusunun net bir ifadesidir ve bu iki duygunun sanatçıları üretime 
yönelttiği de bilinen bir gerçektir. 

Öykü, oyun, deneme, roman gibi pek çok yazınsal türde eser vermiş olan Adalet Ağaoğlu’na 
bu, türsel geçişleri bilinçli olarak mı yaptığı sorulduğunda yazarın verdiği cevap önemlidir: “…
Anlatmaya çalıştığım gibi işte, bir türden ötekine geçişler elbette bilinçli bir seçimimdi. Oyun 
yazarlığından Ölmeye Yatmak’la romana geçişim gibi. Türkiye Cumhuriyeti’nin doğu-batı gibi iki 
kültür arasında sıkışıp kalmasını, Cumhuriyet toplumunun hemen bütün katmanlarında hissedilen 
rahatsızlığı teşhis edip ameliyat masasına yatırmayı sahne oyunu olarak yazamazdım. Tiyatro 
sanatı toplu yapılan bir iş ve yazarın metni daha ortaya çıkmadan sansüre uğrama ihtimali bile 
çok fazla. Roman ise yazarı tarafından tek başına yaratılır. Yeter ki virgülüne kadar tam olarak 
basılsın.” (Ünal). Aslında tüm bu cümleler Ağaoğlu’nun yazınsal kimliğine bilincin damga vur-
duğunun bir göstergesidir. Gerek yazınsal türler arasındaki bu bu bilinçli seçimiyle gerekse eser-
lerinde ana eksen olan bilinçlilik halleriyle Ağaoğlu romancılığı için “bilincin romancılığı” demek 
yanlış olmayacaktır.
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Adalet Ağaoğlu’nun arayışla ve başkaldırıyla yoğrulmuş yazınsal yaşamı irdelendiğinde ön plana 
çıkan kavramlardan birisi de kadındır. Kadın, Ağaoğlu eserlerinin ana öznelerinden biridir. Bazı 
öykülerinde Doğu-Batı karşıtlığından yola çıkarak kadının ezilmişliğini, toplum, çevre ve inanç 
baskısıyla anlatan Ağaoğlu’nu benzer yazarlardan ayıran nokta; geleneksel kadın algısını eleş-
tirdiği kadar ilerici-aydın olarak tanımlanan kadın algısını da eleştirmesi olmuştur. Onun her iki 
görüşü de -ideolojik yanını bir kenara bırakarak- tarafsız bir şekilde değerlendirebilmesi yazınsal 
anlamdaki en büyük başarılarından biridir. Bu konuyla ilgili “Ülkemizde kadının yazgısı değişmi-
yor mu ya da değişiklikler yüzeysel mi? Bu yanlış kadın algısını, erkeksi bakışı neye bağlıyorsu-
nuz?” (Ünal) şeklindeki bir soruya verdiği şu cevap Türkiye’deki kadın ve kadın yazar algısının 
çarpıcı bir örneğidir:  

“Ben hep sert feminist kadın yazarların ikinci sınıflıktan sürekli şikâyet etmelerinin, yani kendi-
lerinin yanı başına ‘erkek yazarlar’ın birden asıl onların ikinci sınıf olduklarını, kendilerineyse 
rahatça birinci sınıflık payının düşeceğini düşünmüşümdür. Şimdi burada istatistik veriler, iki 
cins arasındaki farklılıkları aşma girişimlerinin ilmine bilimine dalmaksızın şu kadarcığını söy-
leyeyim ki; erkek cins hep ‘erkekliğine tutsak’ bir cins büyüyememiş çocuk, çocuktur. Öylece de 
kalakalmıştır. Açıkçası, önümüzde duran asıl sorun erkeğin erkeklik sorunudur. Kadınlar deği-
şimlere karşı daha açıklar, buna daha yatkınlar çünkü durumlarından hoşnut değiller. Kendilerin-
den kurtulmak istiyorlar. Ne kadar ezilirsen o kadar başkaldırır, direnirsin. Fakat nasıl? Sanırım 
sorunuzun yanıtı işte bu ‘nasıl?’da yatmakta. Kapitalist değerler baskını sonucu toplumumuzda 
pek çok şey ‘değiştiği’ gibi ‘kadının yazgısı da ‘değişmekte… Bütün dünyada böyle bu. Kadınlar 
eskisine oranla yavaş yavaş ‘ev kadını’ olmaktan çıkmış, dışarıda çalışmaya başlamış, bir anlam-
da ‘ekonomik özgürlüklerini’ kazanmaya başlamışlardır. Kadın erkek arasındaki ilişkiyi büyük 
ölçüde belirleyen şeylerin önemlilerinden biri bu. İkinci elden gelir sağlama, dayanışma ilişkileri 
de değişmekte. İyi. Peki, ama nasıl? Ne yönde? İşte burası iyi değil. Kadınlar kendilerini otoriteye 
aday görmeye, ‘erkek gibi olmaya’ başlamakta. Baskı ve şiddeti ele geçirme eğilimleri gittikçe 
artmakta. Nasıl yani? Bizde daha yakından gözlemleyip görebildiğim kadarıyla şu otorite sahi-
bi olma eğilimleri yanı sıra ‘özgürleşme’ halleri de yüzeysel. Yani biçimsel. Günümüz değerler 
sistemine bakarak söylenebilir ki, nerdeyse genel anlamda kadınlar şöyle noktalar çevresinde 
dönenmekte, döne döne ölesiye yorulup düşmekteler: Eros, Aşk adına Göze girmek, dolayısıyla 
Tüketim, Tüketim dolayısıyla Lüks, Lüks dolayısıyla Kazanç, Kazanç dolayısıyla düşünce ürünle-
rinin üstünü örten biyolojik sermayenin, açıkçası Beden’in pazara sürülmesi: Haydan gelen huya 
gitmekte… Bu da bir türlü büyüyememiş, kendinden kurtulamamış erkek cinsin hâlâ daha cinsel 
objeye bağımlılığının yarattığı bir piyasa. Ezilmişliğin en ezilmişi olan kadının ‘özgürleşmekten’, 
yani kurtuluştan anladığı yazık ki gecekondudaki komşusuna filanca firmada mankenlik ‘kazandı-
ğı’nı, falanca yarışmada güzel göğüs yıldızı seçildiğini muştulayabilmek…” (Ünal).

Adalet Ağaoğlu, Doğan Hızlan, Orhan Koçak ve Jale Parla ile yaptığı bir röportajda da (Hız-
lan-Koçak-Parla, 1994) edebiyat alanında etkilendiği isimleri ve edebiyat dışında beslendiği kay-
nakları anlatır. Bu söyleşiler yazarı tanımada birer adım olsa da yazarın en çok eserleriyle anlaşıla-
bileceği düşünülecek olursa Adalet Ağaoğlu’nun romanlarında sık kullandığı bazı olgulara dikkat 
çekmek isabetli bir yöntem olacaktır. 
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Adalet Ağaoğlu ilk romanı “Ölmeye Yatmak”tan itibaren kendini tekrarlamaktan kaçınan ve birey 
psikolojisine derinlikli bakmayı hedefleyen bir yazar portresi çizmiştir. Romanlarının geneline 
ve özellikle “Dar Zamanlar” üçlemesine bakıldığında intihar izleğinin belirginliği göze çarpar. 
“Ölmeye Yatmak”ta Aysel intihar girişiminde bulunur ve roman, geriye dönüşlerle hem Aysel’in 
hayatını hem de Türkiye’nin siyasi yaşantısını sorgular. Üçlemenin klasik yanı en ağır basan bu 
ilk kitabı Cumhuriyet’in ilk kuşak aydınlarına özeleştiri yapma çağrısında bulunurken, üçlemenin 
geneline yayılan intihar olgusunun, Aysel tarafından gerçekleştirilen en somut eylemi olma özel-
liğini taşır. Sibel Erol “Toplumsal Dış Gerçekçilik ve Kişisel İç Şiir” başlıklı makalesinde Adalet 
Ağaoğlu’nun eserlerindeki kişilik kavramının varlığının en açık belirtisinin intihar edimine “hazır 
oluş” olduğunu belirtir (Esen-Köroğlu, 2002, s.5-31). “Bir Düğün Gecesi”nde intihar Tezel aracı-
lığıyla dile getirilir ve sorgulanır. “Hayır”da ise Layana’nın intiharı Aysel’in aydın intiharlarıyla 
ilgili çalışması ve kitabın sonunda Üner’in beklenmedik intiharı, intihar izleğinin devamı niteli-
ğini taşır.

Sibel Erol makalesinde Ağaoğlu romanlarının birbirinden farklı olmakla beraber, bir devamlılık 
taşıdığını belirtir ve “tipik Adalet Ağaoğlu” dedirten en önemli ögeleri şöyle sıralar: “1) Mimetik 
tarafı çok belirgin, kuvvetli bir toplumsal gerçekçilik. 2) Her romanda bu gerçek ve gerçekçiliği 
tamamlayan fakat aynı zamanda ona baş kaldırıp, onu aşan, karakterlerin duygularını, ideallerini, 
hayallerini ortaya çıkaran simge yüklü, müzik ve renk dolu şiirsel bir iç dünya ve şiirsel bir iç dil” 
(Erol, agm). Gerçekten de Ağaoğlu külliyatına bakıldığında romanlarındaki toplumsal tabakaların 
altında mutlaka bireyin iç dünyasına yer verildiği ve iç dünyanın inceden inceye işlendiği görülür. 
Ağaoğlu romanları ne yalnızca bireye ne de yalnızca topluma dayar sırtını ve başarısı bu iki ögeyi 
birleştirmedeki kudretinden kaynaklanır. 

Semih Gümüş, Adalet Ağaoğlu’nun romanlarıyla ilgili çalışmasında “ROMANTİK Bir Viyana 
Yazı” ve “Hayır”ı ele alarak Ağaoğlu’nun romancılığını değerlendirmeye çalışır. Gümüş,  Ağa-
oğlu’nun romanlarını “düşünce romanı» kavramıyla açıklar (Gümüş, 2000). Bu dikkat çekici bir 
tespittir. Semih Gümüş, Ağaoğlu romanlarının bir düşünceden hareketle yazıldığı üzerinde durur 
ve özellikle “ROMANTİK Bir Viyana Yazı”ndaki tarih fikrine değinir. Haluk Sunat da “Babalar ve 
Kızları ya da Kızların Yalnızlıkları” adlı makalesinde Ağaoğlu romanlarındaki psikolojik unsurla-
rı ele alarak Ağaoğlu’ndaki baba imgesini sorgular (Esen-Köroğlu, 2002, s.32-46). Bir psikanalist 
olan Sunat, Ağaoğlu’nun Feridun Andaç’la yaptığı nehir söyleşideki “Ah, hele o, babamın eli 
elimde köprüyü geçişim. O zamandan bu yana benim için İstanbul demek, babaların kızlarının 
elinden tuttuğu yer demektir” cümlesinden hareketle Ağaoğlu’ndaki baba imgesini sorgular ve 
Ağaoğlu romanlarına ‘babalar ve kızlar› duyarlılığı ile yaklaşır (Esen-Köroğlu, 2002, s.32). Ze-
keriya Başkal ise “Adalet Ağaoğlu’nun İki Romanında 68 Kuşağı” başlıklı makalesinde “Ölmeye 
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Yatmak”  ve “Bir Düğün Gecesi” üzerinden 68 Kuşağı çözümlemesi yaparak, romanların yazılış 
tarihleriyle 68 Kuşağı arasındaki bağlantıya ve Ağaoğlu’nun kişisel yaşantısıyla bu kuşak temsil-
cilerinin benzerliklerine dikkat çeker (Esen-Köroğlu, 2002, 57-69).

Sibel Erol, Ağaoğlu romanlarındaki “zaman” kavramına değinerek romanlardaki zamanın en az üç 
dereceli olduğunu belirtir: 1. Romanın arka sahnesini oluşturan en az yirmi otuz yıllık bir dönem. 
2. Romanlardaki olayların geçmesinin aldığı zaman 3. An (Erol, agm, s.29). “Dar Zamanlar” üç-
lemesine bakıldığında bu üç katmanlı zamanın varlığı dikkatlerden kaçmaz. Zamanın bu şekilde 
kullanımı romanda bilinçli olarak yapılmıştır ve eserlerin farklı okumalara açık yapılarına oldukça 
uygundur. Ağaoğlu’nun zaman kavramıyla olan ilişkisi “Dar Zamanlar”ın devamı olarak yazdığı 
ve 2014 yılında yayımlanan ancak Ağaoğlu okuyucusundan tam not alamayan “Dert Dinleme Uz-
manı”nda da görülür. Aynı romanda, intihar olgusu var olsa da bu intihar, metnin olay örgüsünde 
intihar da yer alsın kaygısıyla oluşturulmuş bir unsur izlenimi vermekten öteye geçemez.

SONUÇ

Yazınsal bir tür olarak roman ve romanlarda zaman kavramını sorgulamak isteyenler için Ağa-
oğlu romanları bir kilit noktası; farklı Türk yazarlarından beslenerek yapılacak okumalarsa bu 
kilidin tek anahtarıdır.  Romanlarının bu çok katmanlı yapısı, bazı romanlarında bazı şehirleri 
birer ‘kronotop’ mertebesine ulaştırması, akıcı dili ve ele aldığı kavramların Türk romanındaki 
yeri düşünüldüğünde, Ağaoğlu romanlarının daha uzun süre tartışılacağını söylemek büyük bir 
kehanet olmasa gerektir. 
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ÖZET

Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması için işletme hızlı, ekonomik, verimli, etkin, güvenli ve hatasız iş-
lemler yapmalıdır. Bunun için tüketim noktasına fiziksel olarak yakın, taleplere hızlı ve esnek bir şekilde 
cevap verebilecek ve otomatikleştirilmiş dağıtım merkezleri kurmalı ve kullanmalıdır. Dağıtım merkezle-
rinin tüketime yakın yerlerde konuşlanması ve otomatik sistemler kullanılması sipariş teslim hızını art-
tırmakla birlikte olası bir gecikmenin de etkilerini azaltabilmektedir. Müşterilerin isteklerine daha hızlı, 
etkin, güvenli ve hatasız şekilde cevap verebilen işletmelerle çalışma isteği diğer işletmelere oranla daha 
fazla olacaktır. İnsan faktörünün hizmet sektöründeki baskın rolünden dolayı meydana gelebilecek hata-
ları engellemek açısından bilgi teknolojilerinden faydalanılmalı ve hata olasılığı en aza indirgenmelidir. 
Bununla birlikte süreçte kullanılan tüm bilgi sistemleri birbirine bütünleştirilerek verimliliğin arttırılma-
sı sağlanmalıdır. Otomatik sistemler kullanılması aynı zamanda ortaya çıkabilecek ve büyük bir zaman 
kaybı yaratan dokümantasyon işlemlerini de azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılarak işletmeye 
zaman kazandırmaktadır. Bu araştırmada sipariş karşılama merkezlerinin lojistik yönetimi içindeki yeri-
nin belirlenmesinin ardından bir sipariş karşılama merkezinin işleyişinin detaylı olarak ortaya konulması 
ile bu uygulamaların hem müşterilere hem işletmelere sağladığı avantajlar belirlenmiştir. Ek olarak, bu 
araştırmanın önemi sipariş karşılama merkezlerinin lojistik yönetimi açısından öneminin ortaya konulması 
ve bu bağlamda sipariş karşılama merkezlerinin işleyişi ve katkılarının bulunması olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik yönetimi, sipariş karşılama, sipariş karşılama merkezi, vaka analizi 

ORDER FULFILLMENT CENTERS: A CCASE STUDY

ABSTRACT

In order to fulfill customers’ needs a business needs to execute fast, economic, efficient, effective, safe and 
flawless operations. Therefore, automated distribution centers which are physically close to consumers, 
can undertake demand in a fast and flexible manner must be built and utilized. The physical proximity of 
distribution centers and the utilization of automated systems will enable faster order delivery whilst de-
creasing any unforeseen delay in the system. Customer retention will be higher in business which satisfy 
customers’ needs quickly, effective and flawlessly. Considering the impact of human factor in service sector, 
information technologies must be utilized in order to minimize possible errors. Moreover, all information 
technologies must be integrated for efficiency purposes. The utilization of information systems also reduces 
the required time to complete documentation and saves time. This study identifies the role of order fulfill-
ment center in logistics management, explores the mechanism of order fulfillment center and presents the 
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advantages it provides for both the customers and the businesses. In addition, this study is significant in 
the way it highlights the importance of order fulfillment centers in logistics management and it presents the 
mechanism and contributions of the system. 

Keywords: Logistics Management, OrderFulfillment, OrderFulfillment Center, Case Study

1. GİRİŞ

Profesyonel Tedarik Zinciri Yönetimi Konseyi tarafından 2008 yılında “Müşteri gereksinmelerini 
karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin 
etkin ve verimli bir şekilde ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının planlanması, uy-
gulanması ve kontrolünü kapsayan süreç” olarak tanımlanmaktadır. Lojistik, materyal, bilgi ve 
kaynak akımlarından oluşan kaynaklama, satın alma, depolama, ulaştırma ve teslim aktivitelerini 
içeren süreçtir (Mangan et al., 2008). Lojistik, zaman ve uzaklık ile birbirinden ayrılabilen üretim 
ve tüketim noktaları arasında bir köprü görevi üstlenirken anı zamanda müşteri hizmet düzeyi ile 
doğrudan bağlantılıdır (Ballou, 1992). 

Teknik ve fonksiyonel olarak birbirlerine benzerlik gösteren ürün ve hizmetlerin sayıca artması ile 
birlikte lojistik fonksiyonlarının müşteri elde etme ve süreklilik sağlama konusunda öneminin altı 
çizilmektedir (Tuna ve Arabelen, 2013). Aynı zamanda, lojistik gibi rekabetin çok yoğun olarak 
yaşandığı ve pazar payının arttırılmasının çok zor olduğu sektörlerde katma değerli hizmetlerin 
önemi de giderek artmaktadır. Müşterilerinin taleplerini tam anlamda karşılamak isteyen işlet-
meler sundukları hizmetlerin kapsamını genişletmeye başlamışlardır (Murphy and Daley, 2001). 

Katma değerli (destekleyici) hizmetler, sunulan ana hizmetlerin dışında kalan, çekirdek hizmetin 
kullanımını kolaylaştırmayan ve müşteriye fayda sağlayacak tüm ek servisleri ifade etmektedir. 
Bu hizmetlerin sunulması, müşteri memnuniyet düzeyinin arttırılması, müşteri sadakati kazanıl-
ması, rekabetçi üstünlük ve ek kazanç elde edilmesinde üstünlük sağlar (Öztürk, 2011). Lojis-
tik uygulamalarında katma değerli hizmetler arasında sayılan sipariş karşılama merkezlerinin de 
önemi büyüktür. Sipariş döngüsü basitçe, müşterinin ilk siparişi ile bir sonraki siparişi arasında 
geçen süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç müşteri ile satıcı ara yüzeyinde gerçekleşmektedir ve 
müşterinin siparişinin alınması ve yerine getirilmesi ile ilgili tüm süreçleri kapsamaktadır (Bal-
lou, 1992). Sipariş karşılama müşterinin sipariş verdiği andan ve sipariş son haliyle son kulla-
nıcıya teslim edilene kadar geçen süreçteki tüm faaliyetler anlamına gelmektedir. İyi bir sipariş 
karşılama çalışması sonucunda doğru ürün, doğru pakette, doğru zamanda, doğru müşteriye 
ulaştırılarak müşteri memnuniyeti sağlanmalıdır. (Lin ve Shaw, 1998). Sipariş karşılama düzeyi, 
doğrudan olarak müşteri memnuniyet düzeyini ve bunun sonucu olarak müşteri sadakatini etkile-
mektedir. Rekabetin yoğunluğu göz önüne alınırsa müşteri sadakatinin sağlanmasının yani sabit 
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para akışının sağlanmasının işletmeler için önemi açıkça görülmektedir. Sipariş alımı sürecinin 
doğru ilerlemesi tüm sipariş karşılama sürecini doğrudan olarak etkilemekle birlikte genel anlam-
da sağlanan lojistik hizmetin de kalitesini belirlemektedir. Otomatik işleyen süreçte tedarikçinin 
envanter seviyeleri belirlenen miktarın altına düştüğünde otomatik olarak sipariş geçilmekte böy-
lelikle zamandan kazanılırken tedarikçinin siparişi karşılayamamasının sonuçlarından korunması 
hedeflenmektedir. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında bu araştırmada sipariş karşılama merkezlerinin lojistik yö-
netimi içindeki yerinin belirlenmesinin ardından sipariş karşılama merkezlerinin işleyişinin de-
taylı olarak ortaya konulması ile bu uygulamaların hem müşterilere hem işletmelere sağladığı 
avantajlar belirlenecektir. Lojistik yönetiminde sipariş karşılama merkezleri kullanımı üzerine bir 
uygulama olan araştırmamızın amacı sipariş karşılama merkezlerini incelemek ve lojistik yöneti-
mi etkinliğine katkılarını ortaya çıkarmaktır. Ek olarak, bu araştırmanın önemi sipariş karşılama 
merkezlerinin lojistik yönetimi açısından öneminin ortaya konulması ve bu bağlamda sipariş kar-
şılama merkezlerinin işleyişi ve katkılarının bulunması olacaktır. Amaca ulaşabilmek için yuka-
rıda bahsedilen konular tek tek incelenecek ve daha sonra kalitatif bir yöntem olan vaka analizi 
aracılığıyla sektörde faaliyet gösteren bir merkez incelenerek bu merkezlerin lojistik yönetimi 
etkinliğine katkıları ortaya çıkarılacaktır.

2. SİPARİŞ KARŞILAMA

 Gelişen müşteri ilişkilerinin hizmet sağlayanlar için önemi büyüktür (Chou et al., 2009), çünkü 
bu durum uzun süreli işbirliği, yeni müşteriler için referans ve nakit akışı olacağını ifade etmek-
tedir (Lovelock and Wirtz,2011).  Zamanla müşterilerini kendine sadık tutacak olan hizmet sağ-
layıcı da Pazar payını koruyacaktır. Katma değerli hizmetler, temel hizmetlere bağlı ya da ayrı da 
olabilmektedir. Aynı zamanda bu hizmetler temel hizmetlere olan talebi arttırabilme özelliğine de 
sahiptir. Katma değerli hizmetler temel bir hizmete ek olarak farklılaştırılmış bir fiyattan sunula-
bilmektedirler. Böylelikle hem işlem bazında işletmenin gelirini arttırma özelliği bulunurken aynı 
zamanda uzun vadede de işletmenin genel talebini ve dolayısıyla gelirini arttırma kapasiteleri de 
bulunmaktadır. Katma değerli hizmetlerin bir hizmet sektörü olan lojistik sektöründe de önemi 
büyüktür ve lojistik işletmelerine çeşitli üstünlükler sunmaktadır.

Bazı müşteriler için sadece ürünleri müşteriye ulaştırmak yeterliyken bazı müşteriler ambalajlama, 
depolama gibi ek servisler talep edebilmektedir. Yine de genel olarak sipariş karşılama ve dağıtım 
sürecinin içinde barındırdığı adımlar: arz ve talep ilişkilendirilmesi, sipariş yaratılması, yükleme 
talimatının verilmesi, envanter yönetimi, aranan parçaların temin edilmesi ve siparişin müşteriye 
iletilmesi ile sürecin tamamlanması olarak sıralanabilir.  Sipariş karşılama, tedarik zinciri yöne-
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timinde çok önemli bir rol oynamakla birlikte sadece siparişlerin doğru şekilde tesliminden öte 
aynı zamanda toplam maliyeti düşürürken müşteri taleplerini karşılayan bir ağ tasarlanmasıdır 
(Corxton, 2003). Bu sistemin kullanılması daha masrafsız, hızlı ve hatasız bir sipariş alım süreci 
geçirilmesini sağlamaktadır (Lin ve Shaw, 1998). Sipariş karşılamada müşterilerinin beklentileri; 
eksiksiz sipariş teslimi, müşteri ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması, fiyat üstünlükleri, en kısa 
sürede siparişin teslimi, olası gecikmelerden haberdar edilmek ve yetkin işletme yetkilileri ile 
çalışmak olarak sıralanabilir. 

Otomatik sipariş karşılama merkezi kullanımı, bilgi akışı, süreçlerin hatasız yürütülmesi ile ürün 
kalitesinin, gelirin ve kar paylarının artmasını sağlarken aynı zamanda envanter ve gecikmeden 
kaynaklı maliyetleri de düşürmektedir (Lin ve Shaw, 1998). Bu da hem müşterilerin daha yüksek 
standartta hizmet almasına ve dolayısıyla müşteri hizmet düzeyinin artmasına hem de işletmenin 
istikrarlılığına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Sipariş karşılama aktivitelerinin gelişti-
rilmesi için ise: değişkenliğin azaltılması, sipariş şeffaflığı, materyal akışının senkronize edilmesi, 
kritik kaynakların doğru yönetimi ve tedarik zincirinin doğru yapılandırılması önerilmektedir (Lin 
ve Shaw, 1998).

2.1. Sipariş Döngüsü (OrderCycle)

Sipariş döngüsü müşterinin ilk siparişi ile bir sonraki siparişi arasında geçen süreç olarak basitçe 
tanımlanabilir. Bu süreç müşteri ile satıcı ara yüzeyinde gerçekleşmektedir ve müşterinin siparişi-
nin alınması ve yerine getirilmesi ile ilgili tüm süreçleri içinde barındırmaktadır. Satıcının müşteri 
ile iletişimi müşterinin talebini satıcıya iletmesi ile başlar(Chopra et al.,2004). Sipariş döngüsü 
müşterinin siparişi almasına kadar uzanan tüm süreçlerin toplamından oluşan zamanla ilgili tüm 
olayları içermektedir (Ballou, 1992). Müşteri sipariş döngüsüne dahil olan süreçler;

 Müşterinin gelişi ve sipariş vermesi,

• Siparişin sisteme girilmesi,

• Siparişin işlenmesi,

• Müşteri siparişinin karşılanması ve 

• Müşteriye siparişinin teslimi 

• Teslimat sonrası aktiviteler yürüterek performans ölçümü olarak sıralanmaktadır (Chopra 
et al., 2004; Croxton, 2003).
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 Müşteri gelişinden kasıt müşterinin ilk olarak yüz yüze, telefonla veya bir internet sitesi üzerinden 
satıcı ile iletişime geçmesidir. Müşterinin gelişi tüm tedarik zincirlerinin başlangıç noktası olarak 
kabul edilmektedir. Amaç, müşteri ile uygun olan ürünleri buluşturarak müşterinin gelişinin, 
müşterinin sipariş vermesi haline geçirilebilmesidir. Bunun sağlanabilmesi için müşterinin 
geliş şekline göre farklı yöntemler uygulanması gerekmektedir. Eğer müşteri satıcıya telefon 
üzerinden ulaştıysa, müşterinin sipariş vermesi aşamasına geçebilmek için müşterinin telefonda 
çok bekletilmemesi ve konusuna hâkim çağrı merkezi çalışanları tarafından telefonun açılması 
olabilirken, internet üzerinden gelen bir müşteri için bambaşka yöntemler kullanılmalıdır. 
Müşterinin gelişi sürecinin en önemli hedefi müşteri ile iletişimin en yüksek düzeye çıkarılması 
ile müşterinin sipariş vermesini sağlamaktadır (Chopra et al., 2004).  Müşterinin sipariş vermesi: 
müşterinin satıcıya hangi ürünleri almak istediğini belirtmesi ile satıcının bu ürünleri müşteriye 
tahsis etmesi sürecidir. Müşteri gelişi nasıl olursa olsun satıcıya almak istediği ürünleri ve 
miktarını bildirmesi ile başlar ve hedef satıcının sipariş girişini hızlı, hatasız ve bu siparişten 
etkilenen tüm Tedarik Zinciri süreçleri ile iletişim halinde gerçekleştirmesidir. Siparişin sisteme 
girilmesi ve işlenmesi ile müşteri için siparişin hazırlanması sürecine girilir. Müşteri siparişinin 
karşılanması sürecinde sipariş tamamlanır ve müşteriye ulaştırılır. Bu süreç genelde siparişin 
envanterden alınması, paketlenmesi ve müşteriye sevk edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Tüm 
envanterin güncellenmiş olması gerekmektedir ki envanter yenilenmesi gereksinimleri önceden 
bilinsin ve süreçte hız kaybedilmesin. Son olarak, müşteriye siparişin teslim edilmesi ile ödeme 
işlemleri tamamlanarak müşteri sipariş üzerindeki sahiplik haklarını devralmaktadır. 

2.2. Sipariş Karşılama Sürecinin Müşteri Hizmet Düzeyine Etkisi ve Katkıları

Lojistik gibi rekabetin çok yoğun olarak yaşandığı ve pazar payının arttırılmasının çok zor oldu-
ğu sektörlerde müşteri memnuniyeti yani müşteri hizmet düzeyi özellikle önem kazanmaktadır. 
Müşteri hizmet düzeyinin arttırılması için kullanılan temel strateji ise katma değerli hizmetlerdir. 
Rekabetin yoğun olması sebebiyle lojistik hizmet sunan işletmelerin, var olan müşterilerini ko-
rumaları ve hatta ek müşteri kazanmaları işlemenin başarısı ile doğru orantılıdır. Ancak, hizmet 
sektörlerinin çoğunda olduğu gibi lojistik sektöründe de insan faktörü öne çıktığı için hata payı 
yüksektir. Yapılacak en küçük hata veya nakliyede gerçekleşecek gecikmeler işletmelerin müşteri 
profillerini zayıflatmaktadır. Bir işletmenin başarısını belirleyecek ana etken müşteriye sağlanan 
değerdir. Bu değer, lojistik yönetimi çerçevesinde kalite çarpı hizmet güzeyi bölü maliyet çarpı 
zaman olarak hesaplanabilmektedir. Kaliteden kastedilen müşteriye sunulan teklifin teknik özel-
likleri, fonksiyonelliği ve performansı iken hizmet düzeyi: müşteriye sağlanan destek, müşteri 
için ulaşılabilir olmak ve müşteriye bağlılıktır. Maliyetler müşterinin tüm fiyat ve yaşam döngüsü 
masraflarını da içeren işlem maliyetleri olarak kabul edilirken, zaman: müşterinin taleplerine ce-
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vap verilme süresi ve teslimat süresi olarak tanımlanmaktadır (Christopher, 2005). 

Müşterinin sipariş talimatı verdiği ürünler kendisine eksik veya istenilen şekilde ulaştırılmazsa, 
müşterinin ihtiyacı olan çözümler çalıştığı işletme tarafından kendisine sağlamıyorsa, çalışılan 
işletme diğer işletmelere göre daha yüksek fiyatlandırma uyguluyor veya fiyatlandırma ile ilgili 
müşteri hizmet düzeyi arttırma çalışmalarında bulunmuyorsa, siparişin teslimi gecikiyor ve müş-
teri bu gecikmeler konusunda bilgilendirilmiyorsa ve özellikle görüştüğü, teslimatı yürüten işlet-
me çalışanları müşterinin sorularına cevap veremiyor veya beklentilerini karşılayamıyorsa sonuç 
olarak o müşterinin hemen olmasa bile kısa bir süre içinde kaybedilmesi beklenmektedir. 

Müşteri hizmet düzeyi, müşterinin işletme hakkındaki görüşleri ve ticari ilişkiler açısından bü-
yük önem arz etmektedir. Kendilerine sunulan hizmetten memnun olan ve ihtiyaçları karşılanan 
müşteriler çalıştıkları işletmeye uzun yıllar bağlı kalmaktadırlar. Müşteri sadakati ve sonuç olarak 
sahip olunan pazar payının sabit kalması daha önce de belirtildiği üzere rekabetçi sektörlerde 
faaliyet gösteren işletmelere büyük fayda sağlamaktadır. Müşteriler ile uzun süreli ilişkiler kurul-
masının bir başka etkisi de karşılıklı iletişimin gelişmesi ve tarafların daha etkin bir şekilde ticari 
faaliyetlerini yürütmeleridir. Müşteri hizmet düzeyinin arttırılması, işletmelerin ek zaman ve efor 
sarf etmeleri ve işletmeye maliyet yaratılması anlamına da gelmektedir yine de bu maliyetler 
müşteriyi kaybetmenin yaratacağı maliyetlerle karşılaştırıldığında katlanılabilir seviyelerde kabul 
edilmektedir. Müşterilerin sipariş karşılama fonksiyonları üzerine operasyonel ve ilişkisel algıla-
rının müşteri tatmini ile yakından ilişkili olduğu (Daugherty vd., 1998) ve farklı müşteri grupları 
için tatmin olmalarının farklı sipariş karşılama süreçlerine bağlı olduğu bulunmuştur (Mentzer 
vd., 2001). 

Bir işletmenin müşteri profili üçe ayrılmaktadır; hâlihazırda hizmet sağladıkları müşteriler, eski-
den hizmet sağladıkları müşteriler ve potansiyel müşterileri. Bunlar arasında en önemli olan hâ-
lihazırda hizmet sağlanan müşterilerdir çünkü müşteri hizmet düzeyinin sağlanması açısından en 
çok onların ihtiyaçları ile ilgilenilmektedir. Müşterilerin verilen hizmetten memnun kalmaları iş-
letmenin pazarlama maliyetlerini düşürmekle birlikte işletme için istikrar sağlamaktadır. Geçmiş-
te hizmet sunulmuş müşteriler ile tekrar iş yapmak daha az zaman ve efor gerektirmektedir ve bu 
müşteriler memnun kalmaları halinde gelecek işler için işletmeye referans olma eğilimindedirler. 
Aynı zamanda daha önceden birlikte iş yapılmış olmasından dolayı bu müşterilerin ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve buna göre katma değerli hizmetler sunulması işletmeler açısından daha kolaydır 
(LovelockandWirtz,2011). Potansiyel müşteriler ise zaman ve maliyet açısından işletmeler için 
en zorlayıcı müşteri grubudur. Bunun nedeni, bu müşteri grubunun işletme ile ilgili yeterli bilgi-
ye sahip olmamasıdır. Öncelikle, işletmeyi tanıtmak ve güven sağlamak için işletmenin fazlaca 
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zaman ve para harcamasını gerektirecektir. Ek olarak, bu gruptaki müşterilerin ihtiyaçlarının be-
lirlenmesinin zorluğundan ötürü bu gruptaki müşterileri tatmin edecek katma değerli hizmetlerin 
sunulması da fazlasıyla zor ve zaman alan bir süreçtir. 

Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması için işletme hızlı, ekonomik, verimli, etkin, güvenli ve 
hatasız işlemler yapmalıdır. Bunun için tüketim noktasına fiziksel olarak yakın, taleplere hızlı ve 
esnek bir şekilde cevap verebilecek ve otomatikleştirilmiş dağıtım merkezleri kurulmalı ve kul-
lanılmalıdır.İnsan faktörünün hizmet sektöründeki baskın rolünden dolayı meydana gelebilecek 
hataları engellemek (Boshoffand Leong,1998)açısından bilgi teknolojilerinden faydalanılmalı ve 
hata olasılığı en aza indirgenmelidir. Bununla birlikte süreçte kullanılan tüm bilgi sistemleri bir-
birine bütünleştirilerek verimliliğin arttırılması sağlanmalıdır.  Otomatik sistemler kullanılması 
aynı zamanda ortaya çıkabilecek ve büyük bir zaman kaybı yaratan dokümantasyon işlemlerini de 
azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılarak işletmeye zaman kazandırmaktadır. Otomatik 
sipariş karşılama merkezi kullanımı, ürün kalitesinin, gelirin ve kar paylarının artmasını sağlar-
ken aynı zamanda maliyetleri de düşürmektedir. Bu da hem müşterilerin daha yüksek standartta 
hizmet almasına ve dolayısıyla müşteri hizmet düzeyinin artmasına hem de işletmenin istikrarlı-
lığına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Dağıtım merkezlerinin tüketime yakın yerlerde 
konuşlanması ve otomatik sistemler kullanılması sipariş teslim hızını arttırmakla birlikte olası 
bir gecikmenin de etkilerini azaltabilmektedir. Müşterilerin isteklerine daha hızlı, etkin, güvenli 
ve hatasız şekilde cevap verebilen işletmelerle çalışma isteği diğer işletmelere oranla daha fazla 
olacaktır

2.3. E- Sipariş Karşılama 

E- lojistik iletişim, hesaplama ve işbirlikçi teknolojilerin toplamından meydana gelen ve önemli 
lojistik süreçleri müşteri odaklı hale getirebilme yetisine sahip bir sistemdir. Lojistik süreçlerin 
müşteri odaklı hale getirilebilmesi için Tedarik Zincirinde yer alan herkesle veri, bilgi ve tecrübe 
paylaşımı kullanılarak Tedarik Zincirinin verimli çalışması sağlanmaktadır. Bu sistemde hedef 
doğru ürünü, doğru zamanda, doğru şekilde ve doğru kişiye ulaştırarak müşteri memnuniyeti ya-
ratırken envanter ve ulaşım maliyetlerinin kontrol altında tutulmasıdır (Kalakota vd.,1999). Doğru 
bilgi ve öngörülerin envanter yerine kullanılabileceği bu yeni dönemde bilgi paylaşımının envan-
ter maliyetlerini bir hayli düşüreceği görülmektedir. Bu sistemin kullanımı ile lojistik işletmeleri-
ne hızlı değişen müşteri beklentilerine ve sektör durumuna uyum sağlama imkânı sağlanmaktadır 
(Viswanadham,2002). 
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1995 yılında kurulan ve hiç envanter olmadan ve 1 milyondan fazla kitap sunarak açılan Amazon 
şimdilerde stokların değerlendirilmesi konusunda Fortune 500 işletmelerinden bile daha üstün bir 
işletme olmuştur. Bunun altındaki başarının bir kısmı bu sitenin müşterinin ilgisini çekme ve si-
pariş yaratmadaki üstünlüğü olduğu ortaya konulmuştur. Ancak, diğer bir kısmı ise bu işletmenin 
müşterilerin siparişlerine daha başarılı bir şekilde ulaştırmasıdır (Kalakota vd., 1999). Değişen 
dünyayla birlikte artık internet perakendecileri pazarlama hareketlerinden çok sipariş karşılama 
konusuna önem vermeye başlamışlardır. Çünkü internet çağında artık önemli olan renkli, hare-
ketli internet siteleri değil, verilen siparişin sonucunda müşterinin memnun olup olmamasıdır. 
İyi bir sipariş karşılama çalışması sonucunda doğru ürün, doğru pakette, doğru zamanda, doğru 
müşteriye ulaştırılarak müşteri memnuniyeti sağlanmalıdır. Endüstrinin değişimiyle birlikte aynı 
zamanda e-tedarik zinciri tanımı da ortaya atılmıştır. 

E-tedarik zinciri ise tanım olarak: müşterilere farklılaştırılmış değerler sunmak adına stratejik bir 
işbirliği içinde bulunan işletmeler anlamına gelmektedir. Önemli olan müşterilere istedikleri şeyi, 
istedikleri zamanda ve istedikleri şekilde sunarken aynı zamanda maliyetlerinde mümkün olan en 
düşük seviyelerde tutulabilmesidir. Genellikle e-ticaret ile uğraşan işletmelerin sipariş karşılama 
ve dağıtım konularına çok önem vermediği görülmekle birlikte aslında bu tür işletmelerin başa-
rısını belirleyen faktörlerin bunlar olduğu ortaya çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, bütün-
leştirilmiş bir tedarik zinciri altyapısı olmaması veya çok taraflı lojistik hareketlerinin bütünleş-
miş olmamasının e-ticaretin sağladığı faydaların önünü kestiği saptanmıştır. Bir tedarik zincirinin 
partnerleri tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, toptan satışçılar, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar 
(3PL’s), ulaşım işletmeleri ve satışçılar olarak sıralanabilir (Kalakota vd., 1999). 

Bir e-tedarik zinciri, bir grup ticari işletmenin birlikte çalışarak maliyetleri düşürmeleri ve karı 
paylaşmaları olarak etki göstermektedir. Her Tedarik Zinciri üyesinin hem kendi süreçlerini hem 
ortaklaşa yürütülen süreçleri gözden geçirerek bütünleştirmemeleri sonucunda gerçekten başarıya 
ulaşan bir Tedarik Zincirinin sağlayacağı tüm faydaları elde etmeleri mümkündür. Senkronize 
şekilde yürütülen süreçler sonucu ürünlerin nakliyesi, gereksiz süreçler ve fazla envanterle ilgili 
maliyetlerin düşürülmesi hatta yok edilmesi sağlanabilmektedir.

Müşteri odaklı sipariş karşılama çalışmalarının başarısı dört faktöre bağlanmaktadır: sipariş karşı-
lama planlaması, üretim düzenlemesi, dağıtım yönetimi ve uygulamalar arası bütünleşme. Sipariş 
karşılama planlamasının zorluğu değişen şartlar altında yükselen müşteri beklentilerini karşılar-
ken aynı zamanda kısa süre içinde teslimatı gerçekleştirebilmektir. Bu planlama süreci üretimden 
dağıtıma tüm sipariş karşılama süreçlerini dikkate alınarak ortaya çıkarılmalıdır. Dolayısıyla uy-
gulanabilir ve fayda sağlanabilir bir plan oluşturulması için tedarik zincirinin tüm sınırlarının dik-
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kate alınması gerekmektedir. Bu sınırlamalara örnek olarak ulaşım modu yük kapasitesi ve ağırlık 
sınırları, farklı taşıma modları kullanımı, tedarik zincirinin yeniden yapılandırılması, bağlantılar, 
dağıtıcılar,  müşteriler, lojistik sağlayıcılar, tedarikçiler, yükleme ve boşaltma limanlarının kapa-
siteleri gibi etkenler verilebilir (Kalakota vd., 1999). 

Üretim düzenlemesi derken anlatılmak istenen normalde depolama işlevi için kullanılan depo ve 
dağıtım merkezlerinin rollerinin giderek değişmesine ayak uydurabilen bir sistem kurulmasının 
gerekliliği anlatılmak istenmektedir. Bu tür merkezlerde artık kısmi montaj, dizilim, birbirinden 
bağımsız ancak birbirleri ile alakalı ürünlerin bir araya getirilerek paketlenmesi ve tek bir parça 
olarak tedarik edilmesi (kitting), birleştirme uygulamaları, konsolidasyon, ambalajlama ve 
etiketleme gibi farklı uygulamalar da gerçekleştirilmektedir. Böylelikle bu merkezler ürünlerin 
gidiş noktalarına varmadan önce bir süre bekletildiği depolardan çıkıp müşteriler için katma 
değerli hizmet sunan merkez haline getirilmekte ve tedarik zinciri üyelerine çeşitli üstünlükler 
sunmaktadır. Bunun yanında artık beklemeye eskisi kadar tahammülü olmayan müşterilere de 
zamanlı teslimatlar gerçekleştirerek müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır. 

2.4. Sipariş Karşılama Merkezi Teknolojik Altyapı

Dağıtım yönetimi üreticiden son tüketiciye kadar olan sürecin doğru ve verimli bir şekilde götü-
rülmesidir. Bu sürece ambalajlama, gerekli dokümanların sağlanması, gümrükle ilgili çalışmalar 
ve envanter ile depo yönetimi de katılarak bütünleşmiş bir hizmet sunulması mümkündür. Dağıtım 
yönetimi yazılımlarının kullanılması nakliye zamanlarını kısaltmakla birlikte müşteriler için ürün-
lerin nakliyenin her safhasında görünebilir ve takip edilebilir olmasını sağlamakla müşterilere 
güven duygusu aşılamaktadır ve etkin bir bilgi akışı yaratmaktadır. Uygulamalar arası bütünleşme 
ile kullanıcılara doğru datanın istenilen zamanda sağlanabilir olması müşteri memnuniyet düze-
yini arttırırken aynı zamanda tedarik zinciri üyeleri için de etkin bir iletişim ve bilgi paylaşımı 
ağı olarak işlev görmektedir. Sık sık güncellenen dağıtım merkezi envanter bilgisi işlerin etkin ve 
hızlı bir şekilde ilerlemesine olanak sağlayarak doğru kararların verilmesine ve müşteriye hızlı 
geri dönüş yapılmasına yol açarken bu sebeple müşteri memnuniyeti artmaktadır.

2.4.1.Barkot kullanımı 

Tedarik zincirinin herhangi bir safhasında yer alan tüm katılıcımlar zamanlı ve doğru bilgi üret-
mekle ve iletmekle görevlidirler. Bu görevin etkin bir şekilde yerine getirilememesi o işletmenin 
tedarikçi olarak tedarik zincirinden çıkarılması ve pazar payını kaybetmesine kadar gidebilecek 
zararlara yol açabilmektedir. Doğru bilgiye sahip olmayan işletmeler fazladan stok tutarak söz 
verdikleri teslimatı yerine getirmek adına kendilerini sağlama almak istemektedirler.
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Ancak stok fazlasının tutulması yerine geliştirilmiş ve iyileştirilmiş bilgi sahibi olmak bir işlet-
meye çok fazla yarar sağlamaktadır. Bu yararlar arasında stok yerinin küçültülmesi ve çalışan ma-
liyetlerinin azalması, varlıkların doğru kullanımı, envanter devridaiminin hızlanması, daha hızlı 
faturalandırma ve nakit akışına katkı sağlanması yer almaktadır. Ek olarak, bilgi sistemlerinin 
kullanımı ile bilgileri elde etmede sağladığı doğruluk, hız, kolaylık ve elde edilen bilgileri iletimi 
ve paylaşılması gibi imkanlarda bulunmaktadır (Lazol, 2013).

Bir barkot tarandıktan sonra elde edilen bilgi %99,9 doğru olmakla birlikte el ile veri girişi ve 
envanter yönetimi yapımından çok daha verimlidir. Basit bir envanter girişi işleminde 10 haneli 
bir seri numarası girileceği düşünülürse hatalı giriş yapılması olasılığının ne kadar yüksek olduğu 
ortadadır. Bu hata, daha sonra envanter yönetimi, planlama ve müşteri takip sistemlerinde büyük 
problemlere yol açacaktır. 

Barkod sistemi, en etkin kullanılan bilgi teknolojilerinden biri olmakla birlikte bir bilgi kodlama 
teknolojisidir. Her türlü imalat faaliyetinin arkasında, planlama ve bilgi transferini kontrol eden 
bir ağ mevcuttur. Bu ağ sözlü, yazılı ve elektronik olarak kurulabilmektedir. Özellikle büyük şir-
ketlerde iş başarısı için üçüncü seçeneğin kullanılması son derece gerekli görülmektedir. Veri top-
lama sisteminde, verilerin hatasız ve hızlı bir şekilde bilgisayar otomasyonuna kaydedilmesi en 
önemli konulardan biridir. Bunun için klavye kullanılarak yapılan giriş ve otomatik algılayıcılar 
ile yapılan giriş yöntemlerinden biri kullanılabilir(Yıldırım ve Bayraktar, 2014). 

Barkot kullanımı, operasyonların hızlandırılmasını sağlarken toplama ve nakliye işlemlerinde hata 
payını azaltarak müşteri memnuniyetine katkı sağlayan bir sistemdir. Bu sistemin kullanılması en-
vanterin ve ürünün bulunduğu yerin her zaman bilinmesine yol açarak arama zamanını azaltmakta 
ve envanter yönetimini iyileştirmektedir. Ek olarak, işletmenin gelecek talebi karşılayabilecek en-
vanteri olup olmadığını hatasız bir şekilde göstererek işletmenin stoksuz kalmasıyla yüzleşeceği 
sonuçlardan korunmasını sağlar. Bunun yanında verimliliği arttırarak maliyetlerin azaltılması ile 
karlılığa katkı sağlayan bu sistem, operasyon süreçlerinin hatasız olarak gerçekleştirilmesine katkı 
sağlayarak müşteri memnuniyet düzeylerini de arttırmaktadır.

2.4.2. RFID

Sistematik ve etkin lojistik hizmetlerinin e-işletmelere destek olan ana hizmetler biri haline gelmiş 
olması ile yeni küresel işletme stratejileri de ortaya atılmıştır. İnternet teknolojilerinin gelişiminin 
ve e-işletmelerin sayısının günden güne artması ile ortaya atılan bu stratejiler genellikle daha 
az katmanlı dağıtım kanalları barındırması ile müşteri odaklı lojistik, e-lojistik, küçük miktarda 
üretim yapan işletmeler için lojistik, stoksuz lojistik ve üçüncü taraf lojistik hizmetleri kavramları 
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ortaya çıkmıştır (Kim vd.,2008).

RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik ola-
rak tanıma yöntemidir. RFID sistemi, temel olarak bir etiket ve okuyucudan oluşmaktadır. RFID 
etiketleri elektronik ürün kodu (EPC) gibi nesne bilgilerini almak, saklamak, değiştirmek ve gön-
dermek için programlanabilirler. Bu sistemin kullanılmasıyla ürün üzerine yerleştirilen etiketlerin 
okuyucu tarafından okunmasıyla tedarik zinciri yönetimi ile ilgili bilgiler otomatik olarak kayde-
dilebilir veya değiştirilebilir. RFID etiketi, radyo frekansı ile yapılan sorguları almaya ve cevap-
lamaya yarayan bir silikon yonga, anten ve kaplamadan meydana gelir. Yonga, etiketin üzerinde 
bulunduğu nesne ile ilgili bilgileri saklamaya, anten, radyo frekansı kullanarak nesne bilgilerini 
okuyucuya iletmeye yararken, kaplama ise etiketin bir nesne üzerine yerleştirilebilmesi için yon-
ga ve anteni çevrelemektedir. RFID sisteminin barkotla kıyaslandığında sunduğu üstünlüklerden 
biri bu sistemin uzaktan çalışmasıdır. Barkot sisteminde okuyucuların tek tek barkotları okuması 
ile elde edilen bilgiler RFID sisteminde uzaktan elde edilebilmektedir. Bunun yanında barkot 
sisteminde sadece bilgi depolanırken RFID sisteminde depolanan bilgiler üzerinde değişiklik ya-
pılabilmektedir. Aynı zamanda RFID etiketleri barkotlardan 6000 kat daha fazla bilgi saklama 
kapasitesine sahip olduklarından belirli bir ürün için çok daha fazla bilgi barındırmaktadır (Kim 
vd.,2008).

3. SİPARİŞ KARŞILAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Vakalar, gerçek ya da kuramsal bir iş durumunu temel alan, belli gerçekler ve veriler içeren ça-
lışmalardır. Vaka analizinin amacı mantıksal bir yapı oluşturarak, kişinin iş problemlerini çözme 
yeteneğini arttırmaktır. Vakalardaki konular belli bir kişiye, şirkete ya da iş koluna ait değillerdir 
ve genellikle birden çok strateji maddesini ele almayı gerektirirler. Bazen vakada sunulan içerik 
kesin yargılar içermeyebilir. Örneğin iki yönetici bir strateji konusunda anlaşamayabilir ya da aynı 
verilerin farklı yorumları bulunabilir. Tüm vaka analizlerinde, verilen verileri analiz edilmeli ve 
ana sorunları en iyi çözecek belirli çözümler sunulmalıdır. Bu çözümler, vakada verilen bilgileri 
yansıtmalı ve şirketin bulunduğu iş çevresine uygun olmalıdır (Bahadır, 2009). Bu araştırmanın 
amacı, sipariş karşılama merkezlerini incelemek ve lojistik yönetimi etkinliğine katkılarını ortaya 
çıkarmak olarak belirlenmiş olmakla birlikte önemi: sipariş karşılama merkezlerinin lojistik yöne-
timi açısından öneminin ortaya konulması ve bu bağlamda sipariş karşılama merkezlerinin işleyişi 
ve katkılarının bulunmasıdır. 

Vaka analizi safhası için Manisa Organize Sanayi Sitesi içinde yer alan ve bir İtalyan markası olan 
İndesit fabrikası ziyaret edilmiştir. 04.06.2010 tarihinde firmanın Lojistik Yöneticisi Sn. Bay Le-
vent Özer ile yapılan görüşmede sipariş 45 karşılama merkezinin fiziksel tanımı, sipariş döngüsü, 
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teknolojik altyapısı ve firmanın örgüt yapısı hakkında bilgi toplanmıştır. 

IndesitCompany Beyaz Eşya San. ve Tic.A.Ş. Adres: Manisa OSB II. Kısım MUSTAFA KEMAL 
BLV. NO.4-6 Telefon: 0 236 226 15 00 Fax: 0 236 233 28 82 Firmanın Biri Avrupa’da biri Tür-
kiye’de olmak üzere iki merkezi bulunmaktadır. Avrupa merkezi Polonya’da bulunurken Türkiye 
merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. Manisa’daki fabrikada sadece İndesit buzdolapları üretilmek-
tedir ancak, önceden belirli olan ve bütçelendirilmiş sipariş düzeylerine göre üretim yapılmakta-
dır. Ek olarak, bu merkezde 100,000 ürünlük bir stok bulunmaktadır, buzdolabı dışındaki ürünler 
ithal edilmiş olup ürün çeşitliliği çok yüksektir. Bu ürünlerin 50,000’i Avrupa’ya ihraç etmek 
için diğer yarısı ise Türkiye pazarı için elde bulundurulmaktadır. 42,000m2 kapalı alan üzerine 
kurulmuş olan merkezin tavan yüksekliği 8 metre olup sadece set üstü ocak ve davlumbazlar için 
raflama kullanılırken, büyük ürünler clampforkliftler ile sıkıştırılıp üst üste istiflenmektedir. Mer-
kezde genellikle euro palet kullanılmamaktadır çünkü istiflenen ürünler euro paletin taşıma ka-
pasitesinin çok üstündedir. Ek olarak, her biri 5 ton ağırlığa dayanıklı olmak üzere 27 adet rampa 
bulunmaktadır. Bu rampalardan forkliftler aracılığıyla ürünler daha kısa sürede istiflenmektedir.

Sipariş Karşılama Merkezinin Sipariş Döngüsü

İstanbul’da bulunan 60 kişilik bir satış ekibi tarafından hazırlanan ve gelecek 6 aylık döneme dair 
beklenen satış verilerini ve ürün kodlarını içeren Excel dosyaları İstanbul’da bulunan Müşteriler 
Servisine gitmektedir. Müşteriler Servisi öncelikle bu verileri inceleyerek stok durumunu gözden 
geçirmekte ve daha sonra, bu siparişi geçen bayiinin kredi durumunu incelemektedir. En son 
ise stok durumu ve bayiinin kredi durumu uygun ise siparişin Manisa’daki merkeze teslimatı 
gerçekleştirilmektedir. Bu ürünlerden bazıları, dünyanın farklı yerlerinden ithal edildikleri 
veya oralarda üretildikleri için tedarik süresi oldukça uzun olan ürünlerdir. Bu sebeple, Excel 
dosyasının belirttiği seviyelerin ortalama 15,000 üstü stok tutulmaktadır. Ancak, firmanın yapısı 
dolayısıyla satış verilerinin beklenen seviyeleri ile gerçekleşen seviyeler arasında çok fazla fark 
oluşmamaktadır. Sipariş süreci bu firmada, İstanbul merkezi satış ekibi ile başlayıp, müşteri ser-
visinden iletilen bilgiler ile, Manisa tesisi ’ne geçiş yaparak önce bayilere stok teslimi, daha sonra 
stok temini ve stokların gözden geçirilmesi ile sonlanmaktadır.

Sipariş karşılama merkezinde RFID değil, barkod uygulaması kullanılmaktadır. Sn. Özer bu duru-
mu yılda 2 milyon ürün elleçlenmesine rağmen en fazla 5-10 hata ile karşılaştıklarını ve ek olarak, 
her gelen, her yüklenen ürünün barkodu okutulduktan sonra kendilerine geri dönük kontrol şansı 
tanıdığını, o yüzden bu sistemin onlar için en doğru tercih olduğunu belirterek açıklamışlardır. Sn. 
Özer firmanın, karşılaşılan hata sayısının az olması, maliyetin RFID ile kıyaslandığında daha az 
olması ve seri numarası takibi ile her bayiiye ne gönderildiğini kontrol edebilmeleri dolayısıyla 
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RFID’nin getireceği zaman ve hatasızlık kazançlarının, hem başlama maliyeti hem de ürün başına 
RFID etiketlerinin pahalı olması sebebiyle çıkaracağı maliyetten daha az olacağına karar verildi-
ğini ifade etmiştir. Firmanın e-Lojistik konusunda henüz bir uygulamaları olmamasına rağmen, şu 
günlerde test aşamasında olan, 1-2 ay sonra kullanımına başlanacak olan ama, tam olarak gelecek 
yıl yaygın şekilde kullanımına geçilecek olan bir internet sitesi hazırlığı sürmektedir. İnternet 
sitesi üzerinden bayiiler için satış başlatılacak olan portalda bayii satıştan sonra internetteki por-
taldan merkezdeki stok durumunu canlı olarak görebilecek ve sonrasında müşterinin adresini bu 
portal aracılığıyla merkeze iletebilecektir. Böylelikle merkez doğrudan müşterinin evine teslimat 
yapabilecek olup, hem bayiiler için iş yükü azaltılacak hem de gereksiz zaman kaybı ve maliyetin 
önü kesilecektir. 

SONUÇ

Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, 
hizmet ve ilgili bilgilerin etkin ve verimli bir şekilde ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmala-
rının planlanması, uygulanması ve kontrolünü kapsayan süreç olarak tanımlanan lojistik, son yıl-
lardaki verilere göre dünya çapında 6 Trilyon $ olarak hesaplanan bir pazara sahiptir. Lojistik gibi 
rekabetin çok yoğun olarak yaşandığı ve pazar payının arttırılmasının çok zor olduğu sektörlerde 
katma değerli hizmetlerin önemi de giderek artmaktadır. Bu servislerin sunulması, müşteri mem-
nuniyet düzeyinin arttırılması, müşteri sadakati kazanılması, rekabetçi üstünlük ve ek kazanç elde 
edilmesinde üstünlük sağlar. Lojistik uygulamalarında katma değerli hizmetler arasında sayılan 
sipariş karşılama merkezlerinin de önemi büyüktür. Sipariş döngüsü, müşteri ile satıcı ara yüze-
yinde gerçekleşen ve müşteri siparişinin alınması ve yerine getirilmesi ile ilgili tüm süreçleri kap-
samaktadır. Sipariş karşılama merkezi ise, müşterinin sipariş verdiği andan siparişin son haliyle 
son kullanıcıya teslim edilene kadar geçen süreçteki tüm faaliyetleri yönetmektedir. Rekabetin yo-
ğunluğu göz önüne alındığında sabit para akışının sağlanması anlamına gelen müşteri sadakatinin 
sağlanması firmalar için büyük önem taşımaktadır. Sipariş süreci internet üzerinden veya tama-
men otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu sistemin kullanılması daha masrafsız, hızlı ve 
hatasız bir sipariş alım süreci geçirilmesini sağlamaktadır. Firmalar, müşterilerinin ihtiyaçlarının 
karşılanması için hızlı, ekonomik, verimli, etkin, güvenli ve hatasız işlemler yapmalıdır. Müşte-
rilerin isteklerine daha hızlı, etkin, güvenli ve hatasız şekilde cevap verebilen firmalar ile çalışma 
isteği diğer işletmelere oranla daha fazla olacaktır. İnsan faktörünün hizmet sektöründeki baskın 
rolünden dolayı meydana gelebilecek hataları engellemek açısından bilgi teknolojilerinden fayda-
lanılması ve hata olasılığının en aza indirgenmesi önemlidir. Otomatik sipariş karşılama merkezi 
kullanımı, ürün kalitesinin, gelirin ve kar paylarının artmasını sağlarken aynı zamanda maliyetleri 
de düşürmektedir. Bu da hem müşterilerin daha yüksek standartta hizmet almasına ve dolayısıyla 
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müşteri hizmet düzeyinin artmasına hem de işletmenin istikrarlılığına ve sürdürülebilirliğine katkı 
sağlamaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında bu araştırmada sipariş karşılama merkezlerinin 
lojistik yönetimi içindeki yerinin belirlenmesinin ardından sipariş karşılama merkezlerinin işle-
yişinin detaylı olarak ortaya konulması ile bu uygulamaların hem müşterilere hem işletmelere 
sağladığı avantajlar belirlenemeye çalışılmıştır. 57 Lojistik yönetiminde sipariş karşılama mer-
kezleri kullanımı üzerine bir uygulama olan araştırmamızın amacı sipariş karşılama merkezlerini 
incelemek ve lojistik yönetimi etkinliğine katkılarını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca sipariş karşılama 
merkezlerinin lojistik yönetimi açısından önemi ve bu bağlamda sipariş karşılama merkezlerinin 
işleyişi ve katkılarının saptanmasıdır. Amaca ulaşabilmek için vaka analizi aracılığıyla sektörde 
faaliyet gösteren Manisa’da bulunan ve bir İtalyan firması olan İndesit ile yapılan görüşme so-
nucunda; İstanbul’da bulunan 60 kişilik bir satış ekibi tarafından hazırlanan ve gelecek 6 aylık 
döneme dair beklenen satış verilerini ve ürün kodlarını içeren Excel dosyaları İstanbul’da bulunan 
Müşteriler Servisine gittiği, müşteri servisinin öncelikle bu verileri inceleyerek stok durumunu 
gözden geçirdiği ve sonrasında bu siparişi geçen bayiinin kredi durumunu incelediği öğrenilmiş-
tir. İstanbul’daki müşteri merkezi tarafından bu işlemler sonrasında stok durumu ve bayiinin kredi 
durumu uygun ise siparişin Manisa’daki merkeze teslimatı gerçekleştirilmektedir. Bu ürünlerden 
bazıları, dünyanın farklı yerlerinden ithal edildikleri veya oralarda üretildikleri için tedarik süresi 
oldukça uzun olan ürünler olduğu için, Excel dosyasının belirttiği seviyelerin ortalama 15,000 
üstü stok tutulmaktadır. Ancak, firmanın yapısı dolayısıyla satış verilerinin beklenen seviyeleri ile 
gerçekleşen seviyeler arasında çok fazla fark oluşmadığı ifade edilmişti.Karşılaşılan hata sayısı-
nın az olması, maliyetin RFID ile kıyaslandığında daha az olması ve seri numarası takibi ile her 
bayiye ne gönderildiğini kontrol edebilmeleri dolayısıyla RFID’nin getireceği zaman ve hatasızlık 
kazançlarının, hem ortaya çıkacak başlama maliyeti hem de ürün başına RFID etiketlerinin pa-
halı olması sebebiyle barkot sisteminin çıkaracağı maliyetten daha az olacağına karar verildiğini 
ifade etmiştir. Firmanın e-lojistik konusunda henüz bir uygulamaları olmamasına rağmen, test 
aşamasında olan, tam olarak gelecek yıl yaygın şekilde kullanımına geçilecek olan bir internet 
sitesi hazırlığı sürmektedir. İnternet sitesi üzerinden bayiiler için satış başlatılacak olan portalda 
bayii satıştan sonra internetteki portaldan merkezdeki stok durumunu canlı olarak görebilecek ve 
sonrasında müşterinin adresini bu portal aracılığıyla merkeze iletebilecektir. Böylelikle merkez 
doğrudan müşterinin evine teslimat yapabilecek olup, hem bayiiler için iş yükünü azaltılacak hem 
de gereksiz zaman kaybı ve maliyetin önü kesilecektir. Sipariş karşılama işlemlerinin iyileştiril-
mesi ve daha etkin hale getirilmesi için yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi ve değişken bir 
pazarda rekabet eden bu işletmelerin değişen trendleri yakından takip ederek rakiplerine üstünlük 
vermemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla lojistik sektöründe faaliyet gerçekleştiren firmaların or-
ganik bir örgüt şeması tercih etmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla sipariş karşılama merkezi olarak 
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kullanılan Manisa’da yer alan bu tesisin, maliyetleri ve insan hata payını en aza indirgeyerek yük-
sek performans gösterdiği saptanmıştır
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