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İKSAD AVRASYA ZİRVESİ-ANKARA
17-18 Temmuz 2017
SAAT 09:45
AÇILIŞ KONUŞMASI
PROF.DR. SALİH ÖZTÜRK
SAAT 10:00/10:45
KONFERANS:
PROF.DR. NECATİ DEMİR
SAAT 10.55 /12:00
PANEL
PANEL BAŞKANI:
PROF.DR. NEVZAT AYPEK
KONUŞMACILAR:
PROF.DR. NEVZAT AYPEK
PROF.DR. ENVER AYDOĞAN
DR. ERCAN YAVUZ

AAT:12:00/13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
17 TEMMUZ 2017
13:10-14:10
SELANİK SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
DOÇ.DR. ÜMRAN TÜRKYILMAZ
YRD. DOÇ.DR. SABİNA ABİD

KIZILORDA SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
PROF. DR. A. BARAN DURAL
DOÇ. DR. NURİ KAVAK

TAYEB SALİH’İN KUZEYE GÖÇ MEVSİMİ’NDE
DOĞU-BATI SORUNSALI
DOÇ.DR. ÜMRAN TÜRKYILMAZ

ÇORUM’DA BİR TÜCCAR TAİFE:
KAYSERİLİ ERMENİLER
YRD. DOÇ. DR. GÜLCAN AVŞİN GÜNEŞ

TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM
YÖNTEMLERİYLE UYGULANAN YABANCI
DİL ÖĞRETİMİ: İLETİŞİM SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ARŞ. GÖR. MERVE ERGÜNEY

ANNAN PLANI SONRASINDA
TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİNDE KIBRIS
SORUNU
ÖĞR. GÖR. BAHRIYE ESELER
PROF. DR. A. BARAN DURAL

FAS EDEBİYATININ DÜNYAYA AÇILAN
ENTELEKTÜEL YÜZÜ TAHAR BEN JELLOUN
ARAŞ. GÖR. RUKİYE AYDEMİR

KIRIM HANLIĞI’NDA KABİLE
ARİSTOKRASİSİ
DOÇ. DR. NURİ KAVAK

AZERBAYCAN AĞIZLARINDA KULLANILAN
YABANİ BİTKİ ADLARININ ANLAMSAL VE
MORFOLOJİK İNCELENMESİ
YRD. DOÇ.DR. SABİNA ABİD

TÜRKLÜĞÜN DOĞU AVRUPADAKİ SON
KALESİ KIRIM HANLIĞI’NIN JEO-POLİTİK VE
JEO-STRATEJİK KONUMU
DOÇ. DR. NURİ KAVAK

17 TEMMUZ 2017
14:20-15:20
SELANİK SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
YRD. DOÇ. DR. GÜLAY KARAMAN
YAR. DOÇ. DR. KADRİ KURAM

KIZILORDA SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
YRD. DOÇ. DR. KASIM TATLILIOĞLU
YRD. DOÇ. DR. MAHMUD ESAD ERKAYA

MİLLİ KÜTÜPHANEDE KAYITLI BULUNAN
MENSUR
BİR HİKÂYE ÜZERİNE
YRD. DOÇ. DR. GÜLAY KARAMAN

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİNE GÖRE
İMAM-HATİP LİSELERİ:
PROFİLLER, ALGILAR, MEMNUNİYET,
AİDİYET RAPORU’NUN (2017) GENEL BİR
DEĞERLENDİRMESİ
(PROJE RAPORU İNCELEMESİ)
YRD. DOÇ. DR. KASIM TATLILIOĞLU
CEZAYİR KÜLTÜREL YAŞAMINDA ÖNEMLİ
BİR ÂLİM: ABDULHAMÎD B. BÂDÎS
ARAŞ. GÖR. TURGAY GÖKGÖZ

TÜRKÇE’DE GİZLİ ÖZNELER
YAR. DOÇ. DR. KADRİ KURAM
SÖZCÜK ANLAMINA İLİŞKİN
BİR BİLİŞSEL ANLAMBİLİM ANALİZİ:
TÜRKÇEDE “ÜZERİNDE, ÜZERİNE,
ÜZERİNDEN”
EDATLARINA İLİŞKİN GÖRÜNÜMLER
ARŞ. GÖR. FIRAT ŞAHİN

SEYFEDDİN BÂHARZÎ’NİN VÂKIALARI
YRD. DOÇ. DR. MAHMUD ESAD ERKAYA
TASAVVUFTA HAKİKAT KAVRAMI VE
HÂRİSE HADİSİ
YRD. DOÇ. DR. MAHMUD ESAD ERKAYA
HEİDEGGER BAĞLAMINDA BATI
METAFİZİĞİNİN ELEŞTİRİSİ
ÇİĞDEM YILDIZDÖKEN

17 TEMMUZ 2017
15:30/16:45
SELANİK SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
YRD. DOÇ.DR. FİLİZ METE
YRD. DOÇ.DR. BİLGE BAĞCI AYRANCI
SAYISAL VERİLER IŞIĞINDA MOOCLARIN
GÜCÜ
ARŞ. GÖR. MERVE ERGÜNEY

KIZILORDA SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
YRD. DOÇ. DR. HASAN COŞKUN
ARŞ. GÖR. İSMAİL AKKOYUNLU
MEŞRU BİR YATIRIM ARACI OLARAK
MUDAREBENİN GÜNÜMÜZDE KULLANIMI
ARŞ. GÖR. İMRAN ÇELİK

DARBE-SİS İLİŞKİSİ VE“SİS” MEFHUMU
ÜZERİNDEN
DARBENİN ANLATILIŞI
ARŞ. GÖR NİLÜFER ÖZTÜRK AYKAÇ
YRD. DOÇ. DR. ONUR AYKAÇ

ALEVİ/BEKTAŞÎ GELENEĞİNDE MUSAHİPLİK
KURUMU
(TOKAT TÜRKMEN ALEVİLERİ ÖRNEĞİ)
YRD. DOÇ. DR. HASAN COŞKUN

ATASÖZLERİNİN ÖĞRETİMİNDE
CANLANDIRMA YÖNTEMİNİN GELENEKSEL
YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI
YRD. DOÇ.DR. FİLİZ METE
YRD. DOÇ.DR. BİLGE BAĞCI AYRANCI

TÜRKİYE’DE İBN TEYMİYYE İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALAR:
BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
ARŞ. GÖR. İSMAİL AKKOYUNLU

TÜRKÇE’DE -IP EKİ TAŞIYAN
TÜMCECİKLERİN SÖZDİZİMİ VE
ANLAMBİLİMİ
YAR. DOÇ. DR. KADRİ KURAM

JAMES LEGGE’İN (1815-1897)
ÇİN DİNLERİ ARAŞTIRMALARINDAKİ YERİ
ARŞ. GÖR. İLKNUR UĞURLU

TÜRKÇENİN DİL BİLGİSİ KURALLARI
(GRAMMAR OF THE TURKİSH LANGUAGES)
ADLI KİTABIN İNCELENMESİ
YRD. DOÇ.DR FİLİZ METE
YRD. DOÇ.DR. BİLGE BAĞCI AYRANCI

BİLİNENDEN BİLİNMEYENE GİDEN YOLDA
SORU SORMANIN ÖNEMİ
ARŞ. GÖR ZEYNEP ÇELİK

17 TEMMUZ 2017
16:45-17:45
SELANİK SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
DOÇ. DR. TAMER BAYBURA
ÖĞR. GÖR. ZAFER KÖSE
GÖMÜLÜ SİSTEM TABANLI GERÇEK ZAMANLI
AKILLI EV OTOMASYONU VE ANDROİD
UYGULAMASININ TASARLANMASI

ÖĞR. GÖR. ÖMER BOYACI
ÖĞR. GÖR. BEDREDDİN ALİ AKÇA
ÖĞR. GÖR. ÖMER FARUK AKMEŞE

KIZILORDA SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
ARŞ. GÖR. İSMAİL AKKOYUNLU
ARŞ. GÖR. İLKNUR UĞURLU
DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ’NİN “İSLAM
MEZHEPLERİ TARİHİ” İLE İLGİLİ MADDELERİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ARŞ. GÖR.
İSMAİL AKKOYUNLU

GÖMÜLÜ SİSTEM TEKNOLOJİSİ
KULLANILARAK GERÇEK ZAMANLI
SICAKLIK-NEM VE EĞİM KONTROLLÜ
KULUÇKA MAKİNASI TASARLANMASI
ÖĞR. GÖR. ÖMER BOYACI
ÖĞR. GÖR. BEDREDDİN ALİ AKÇA
ÖĞR. GÖR. ÖMER FARUK AKMEŞE
ÖĞRENCİLERİN FİZİK KAVRAMINA
YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
SERAP AĞA & TUĞBA BOLAT & PROF.
DR.MUSA SARI
HASSAS NİVELMAN YÖNTEMİ İLE
DEFORMASYON İZLEME:
ÇORUM OBRUK BARAJI ÖRNEĞİ
ÖĞR. GÖR. ZAFER KÖSE- DOÇ. DR., TAMER
BAYBURA
PROF. DR., REHA METİN ALKAN -PROF. DR.,
VAHAP ENGİN GÜLAL

TANRI’YA DAİR TASAVVUR NOKSANLIĞI:
DEİZM
ARŞ. GÖR. MERYEM ÖZDEMİR KARDAŞ

İNSANIN VAROLUŞSAL KABİLİYETİNE DAİR
BİR ENTELEKTÜEL DÜŞÜNME MODELİ:
NAZAR () نظر
ARŞ. GÖR. H. KÜBRA İMAMOĞLUGİL
ÇİN BUDİZMİ’NDE BUDA ANLAYIŞI:
Mİ LE FO (LAUGHING BUDDHA)
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ARŞ. GÖR. İLKNUR UĞURLU

ÖĞR. GÖR. KAYHAN ALADOĞAN- ÖĞR. GÖR.
MEHMET NURULLAH ALKAN

ÖĞR. GÖR. VELİ İLCİ ÖĞR. GÖR. İBRAHİM
MURAT OZULU
ÖĞR. GÖR. FAZLI ENGİN TONBUŞ ÖĞR. GÖR.

MURAT ŞAHİN

17 TEMMUZ 2017
18:00-19:15
SELANİK SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
PROF. DR. MUSA SARI
AHMET ÇELİK
BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA
BEDENSEL ENGELLİLERE YÖNELİK BAZI
YAPISAL DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ
ÖĞR. GÖR. SEVİL AY
ÖĞR. GÖR. NURDAN BAYKUŞ

ARDUİNO İLE AKILLI HEMZEMİN
GEÇİT BARİYER SİSTEMİ
AHMET ÇELİK

KIZILORDA SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
DOÇ. DR.NURAN AKŞİT ÂŞIK
DOÇ. DR.H. SEÇİL FETTAHLIOĞLU
SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL TURİZM
POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE
YÖNELİK BİR ÇALIŞMA:
TRABZON ÖRNEĞİ
ARŞ. GÖR. EDA KÖSE
PROF. DR.RUKİYE ESER ÖZTAŞCI
GÜLTEKİN
ARŞ. GÖR. MELİS YAZICI
ARŞ. GÖR. CEYDA YURTTAŞ
ANTROPOLOJİK BİR YAKLAŞIMLA
HATAY’DA İNANÇ TURİZMİ
YRD. DOÇ. DR. KADRİYE ŞAHİN

BİLGİSAYAR AĞ GÜVENLİĞİ VE
SALDIRILARDAN
KORUNMA YÖNTEMLERİ
AHMET ÇELİK
FİZİK EĞİTİMİNDE METAFOR VE ANOLOJİ
ARASINDAKİ FARKLAR ÜZERİNE BİR METAANALİZ ARAŞTIRMASI
HAVVA SİBEL KURT
PROF. DR. MUSA SARI
OKULLARDA İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNİN
İNCELENMESİ: MALATYA ÖRNEKLEMİ
ÖĞR. GÖR. SEVİL AY
ÖĞR. GÖR. NURDAN BAYKUŞ

ÖN LİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN
TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI:
BALIKESİR MYO ÖRNEĞİ
DOÇ. DR.NURAN AKŞİT ÂŞIK
DOÇ. DR.NH. SEÇİL FETTAHLIOĞLU
KIRSAL TURİZMİN KADININ GÜÇLENMESİNE
ETKİSİ:
YEREL HALKIN BAKIŞ AÇISINI
BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
DOÇ. DR. NURAN AKŞİT ÂŞIK
DOÇ. DR. H. SEÇİL FETTAHLIOĞLU
EKOKÖYLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
HAREKETİ İLE ÇEVREYE SAĞLAYACAĞI
POTANSİYEL FIRSATLAR
ARŞ. GÖR. EDA KÖSE
PROF. DR. RUKİYE ESER ÖZTAŞCI
GÜLTEKİN
ARŞ. GÖR. MELİS YAZICI & ARŞ. GÖR.
CEYDA YURTTAŞ

18 TEMMUZ 2017
09:30-10:30
SELANİK SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
PROF. DR. MEHMET OKUR
DOÇ. DR. M. SALİH MERCAN

KIZILORDA SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA METE
YRD. DOÇ.DR. ABDULKADİR ALBEZ

LOZAN KONFERASINA DOĞRU
DOÇ. DR. M. SALİH MERCAN

DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ
İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA METE

HEİNRİCH FRİEDRİCH VON DİEZ’İN
İSTANBUL ELÇİLİĞİ VE FAALİYETLERİ
(1784-1790)HEİNRİCH FRİEDRİCH VON
DİEZ’İN İSTANBUL ELÇİLİĞİ VE
FAALİYETLERİ (1784-1790) YRD. DOÇ.
DR. UĞUR KURTARAN

MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜNDE
SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜNE BİR ÖNERİ
YRD. DOÇ.DR. ABDULKADİR ALBEZ

I.DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BASRA
KÖRFEZİNDE REKABET: KUVEYT, KATAR VE
BAHREYN’İN STATÜSÜNE DAİR OSMANLIİNGİLİZ ANTLAŞMASI
PROF. DR. MEHMET OKUR

TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİMCİLERİN
SOSYAL SERMAYE
KAPASİTELERİNE İLİŞKİN NOTLAR
ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET CANSIZ

TEREKE TUTANIN TEREKESİ TUTULURSA:
BİR KUDÜS KADISININ TEREKESİNE DAİR
YRD. DOÇ. DR. GÜLCAN AVŞİN GÜNEŞ

BİLGİ YARATMA SÜRECİNDE SOSYAL
AĞLARIN ROLÜ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ
ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
YRD. DOÇ. DR. HALE ALAN

18 TEMMUZ 2017
SAAT: 10:45-11:45
SELANİK SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
DOÇ.DR YILMAZ YEŞİL

KIZILORDA SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
YRD. DOÇ. DR. HALE ALAN
DR. ZÜBEYDE SÜLLÜ

DR. SİNAN DEMİRTÜRK

İNSAN SERMAYESİ VE KARİYER BAŞARISI
ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL
SERMAYENİN ROLÜ:
KADIN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR
ARAŞTIRMA
YRD. DOÇ. DR. HALE ALAN

DOÇ.DR YILMAZ YEŞİL

BİR KAMU GELİRİ OLARAK HARÇLARIN
TÜRKİYE UYGULAMASINDAKİ YERİ
VE KAMU GELİRLERİNE ETKİSİ
ÖĞR. GÖR. MUSTAFA MELKİN ÖDER
ÖĞR. GÖR AYLİN TAŞKIN

DOÇ.DR.MUHAMMET KOÇAK

ŞEHİR MARKALAŞMASI
VE ŞEHİR MARKALARININ YÖNETİMİ
DR. ZÜBEYDE SÜLLÜ
BİST SERAMİK SANAYİ FİRMALARININ
FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE
GRA YÖNTEMLERİYLE ÖLÇÜLMESİ
PROF. DR. SEYFETTİN ÜNAL
ARŞ. GRV. FATMA KÖSE İÇİGEN
ARŞ. GÖR. HALİME GÜRDAL

18 TEMMUZ 2017
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PROF. DR. MEHMET OKUR
DOÇ. DR. M. SALİH MERCAN
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DR. ZÜBEYDE SÜLLÜ
DR. ÜMMÜGÜLSÜM CANDEĞER

AVRASYA’YA YÖNELİK JEOPOLİTİK
YAKLAŞIMLARA ANALİZ
YRD. DOÇ.DR. YERKİNAY
ONGAROVA

NADİR ŞAH DÖNEMİ
OSMANLI-İRAN DİPLOMATİK
İLİŞKİLERİ
(1736-1747)
YRD. DOÇ. DR. UĞUR KURTARAN
AVRUPA SEYATİNDEN
DÖNENHARİCİYE VEKİLİ YUSUF
KEMAL BEY’İN AVRUPA’DAKİ SİYASİ
DURUM HAKKINDA AÇIKLAMASI (4
NİSAN1338/1922)
DOÇ. DR. M. SALİH MERCAN
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE IRAK VE
SURİYE COĞRAFYASINDA MECLİS-İ
MEBUSAN’A SEÇİLEN MEBUSLAR
PROF. DR. MEHMET OKUR

SOSYAL MEDYA KRİZLERİNİN
TÜKETİCİ SATIN ALMA ALGISI ÜZERİNDE
YARATTIĞI ETKİ: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
DOÇ. DR. CIHAN SEÇILMIŞ
UZM. HÜLYA SAOTAY
TÜRKİYE’DE
BİREYSEL YENİLİKÇİLİK
ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER:
NİTEL BİR ÇALIŞMA
ÖĞR. GÖR. MUSTAFA MELKİN ÖDER
ÖĞR. GÖR. AYLİN TAŞKIN
İÇ GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDA
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET AVANTAJI
SAĞLANMASI
NEVİN AYDIN

İŞLETMELERDE FİNANSAL HALKLA
İLİŞKİLERİN
YERİ VE ÖNEMİ
DR. ZÜBEYDE SÜLLÜ
TÜRK PETROL ŞİRKETİ (1912–1929):
BÖLGESEL ETKİLERİ
DR. ÜMMÜGÜLSÜM CANDEĞER

18 Temmuz 2017
14:45-15:45
SELANİK SALONU
KÜLTÜR VE TRUZİM PANELİ
OTURUM BAŞKANI
PROF.DR. MUHARREM TUNA
PROF.DR. MUHARREM TUNA

KIZILORDA SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
YRD. DOÇ.DR. MELTEM KESKİN KÖYLÜ
ARŞ. GÖR. DR. SEHER GÜLŞAH TOPUZ
VLOGGER’LARIN TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN İÇERİK ANALİZİ METODU İLE İNCELENMESİ

ROJ BOTAN ARSLAN

MOBİL E-TİCARET HAYATI KOLAYLAŞTIRIR MI?

DOÇ.DR. BİLGEHAN GÜLCAN

NEVİN AYDIN
KOBİ’LERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN
KULLANIMININ FİNANSAL SORUN
ÇÖZÜMÜNE KATKILARI
YRD. DOÇ. DR. MELTEM KESKİN KÖYLÜ
THE INCOME GAP IN THE WORLD:
CONCERNS AND INEVITABILITY
ARŞ. GÖR. DR. SEHER GÜLŞAH TOPUZ

DOÇ.DR SELAMİ ERYILMAZ

ÖĞR. GÖR. HAKAN ÇETİNER

TURİSTİK İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN
MARUZ KALDIĞI KÜLTÜREL UYUM
SORUNLARI
YRD. DOÇ.DR. FETHİ NAS
18 Temmuz 2017
16:00/17:30
SELANİK SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
YRD. DOÇ. DR. İLKE BEZEN TOZKOPARAN
YARD. DOÇ. DR. NURCAN AVSİN
ÇEVRESEL GÜVENLİK SORUNU OLARAK
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
YRD. DOÇ. DR. İLKE BEZEN TOZKOPARAN

KIZILORDA SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
YRD. DOÇ. DR. CEMAL İNCE
YRD. DOÇ.DR. MELTEM KESKİN KÖYLÜ
TUZ GÖLÜ’NÜN FİNANSAL YATIRIM DEĞERİ
VE EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI
YRD. DOÇ.DR. MELTEM KESKİN KÖYLÜ

TÜRKİYE NEHİRLERİNİN KUVATERNER
İKLİM DEĞİŞİMLERİNE VE TEKTONİZMAYA
TEPKİSİ: MEVCUT ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA
BİR DEĞERLENDİRME
YARD. DOÇ. DR. NURCAN AVSİN
GÖÇÜN EKOLOJİK ETKİLERİ
ARAŞ. GÖR. YASİN KOÇ
PROF. DR ABDULLAH SOYKAN

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: ANKARA İLİ
AKARYAKIT İSTASYONLARINDA DAĞITIM
UYGULAMASI
ARŞ. GÖR. BİLGE MEYDAN

RADYOMETRİK TARİHLENDİRME
YÖNTEMLERİNİN FİZİKİ COĞRAFYA
ÇALIŞMALARINDAKİ ÖNEMİ
YARD. DOÇ. DR. NURCAN AVSİN

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLER
ARASINDAKİ İLİŞKİ: İKLİM VERİLERİNİN
KENT PLANLAMASINDA KULLANILMASI
YRD. DOÇ. DR. İLKE BEZEN TOZKOPARAN

KARAR VERME ARACI OLARAK
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ:
ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
ARŞ. GÖR. AHMET BAHADIR ŞİMŞEK
İŞGÖRENLERİN İŞE YABANCILAŞMASINDA
KİŞİ-ÇEVRE UYUMU VE KARİYER
BAĞLILIĞININ ROLÜ
ARŞ. GÖR. DR. EMİN ARSLAN & YRD. DOÇ.
DR. CEMAL İNCE
YRD. DOÇ. DR. EDİZ GÜRİPEK
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001
STANDARDI VE
HOPA LİMANI UYGULAMASI
ÖĞR. GÖR. VEYSEL TATAR
MERİÇ B. ÖZER

İNSAN-ÇEVRE İLİŞKİSİ AÇISINDAN POLİTİK
EKOLOJİİ
PROF. DR. ABDULLAH SOYKAN
ARAŞ. GÖR. YASİN KOÇ

POLİTİK DAVRANIŞLAR VE İŞE ADANMIŞLIK
İLİŞKİSİNDE KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN ROLÜ

ARŞ. GÖR. DR. EMİN ARSLAN & YRD. DOÇ.
DR. CEMAL İNCE
YRD. DOÇ. DR. EDİZ GÜRİPEK
18 Temmuz 2017
18:00-19:45
KIZILORDA SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
PROF.DR. NAZMİ AVCI

SELANİK SALONU
OTURUM BAŞKANLIĞI
PROF.DR. SALİH ÖZTÜRK
ÖĞR. GÖR. UĞUR DEMİRBAĞ
BİREY GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ YERİ
ARŞ. GÖR. CEMAL BAYAT

16 NİSAN 2017 ANAYASA REFERANDUMUNDA "HAYIR"
TERCİHİNDE BULUNANLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
( REFERANDUM ÖNCESİ VE SONUÇLARI BAĞLAMINDA
AYDIN İLİ ÖRNEĞİ)

ÇANKIRI İLÇE KÖYLERİNDE BULUNAN
CAMİ YAPILARININ MİMARİ BEZEMELERİ
ÖĞR. GÖR. UĞUR DEMİRBAĞ
MUTFAK SERGİLERİNDEN
UYGULAMALI GASTRONOMİ MÜZECİLİĞİNE
İBRAHİM ÇEKİÇ & ÖĞR. GÖR.
FETHULLAH YILDIZ
KARAÇOMAK BARAJININ (KASTAMONU)
REKREASYON ALAN PLANLAMASI
NURHAN KOÇAN
SERKAN ÖZEL
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ
OTELLERİN HALKLA İLİŞKİLER ARACI
OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIM
DURUMLARI (ELAZIĞ, MALATYA, BİNGÖL,
MUŞ, VAN ÖRNEĞİ)
ÖĞR. GÖR. NİHAL İPEK & ÖĞR. GÖR.
İLKAY YILDIZ
ÇANKIRI MERKEZ İLÇEDEKİ
GELENEKSEL KONUTLARINDAN ÖRNEKLER
ÖĞR. GÖR. UĞUR DEMİRBAĞ

PROF.DR. NAZMİ AVCI
MART 1921 BATUM OLAYLARI
DOÇ. DR. İRAKLİ BARAMİDZE & FIRAT
ÇAKIR
BARTIN AĞZINDA YAPI MALZEMELERİ VE
EVİN BÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ KULLANILAN
ADLANDIRMALAR
GÖNÜL ERDEM NAS
KÜLTÜR - KİŞİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE
KURAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI
YRD. DOÇ. DR. KASIM TATLILIOĞLU
ORTADOĞU’DA DİN VE MEZHEP ÇATIŞMALARI
(LÜBNAN ÖRNEĞİ)

YRD. DOÇ.DR. FETHİ NAS
ORTAK BİR SÖZ VARLIĞININ IŞIĞINDA
ANADOLUDAKİ SÖZ KESME: “MENDİL UCU
BAĞLAMA”
YRD. DOÇ.DR. GÖNÜL ERDEM NAS
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GÜRCİSTAN BATUM’DA TÜRK DİLİ, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ ÇALIŞMALARI
Lile TANDİLAVA1
Ayşe Beyza BÜYÜKÇINAR2
ÖZET
Eski bir Türk yerleşkesi olan Batum şehri, 1921 senesinden sonra tamamen Türk toprağı
olmaktan çıkıp Gürcistan sınırları içerisine dâhil edilmiştir. Bugün Gürcistan‟da Türk nüfusun
ağırlıklı olarak yaşadığı Batum, Türkçe‟nin yoğun olarak konuşulduğu, Türk kültürünün
hissedildiği ve Türk-Gürcü tarihi için bir nevi köprü vazifesi gören önemli bir şehirdir.
Gürcistan‟ın hatırı sayılı üniversitelerinden biri sayılan Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi
bünyesinde Türkoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri yer almakta, ayrıca Türk tarihi, kültürü
ve sanatı ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler ve doktora öğrencileri bulunmaktadır. Bu
bildirinin amacı, Gürcistan Batum‟da Türk-Gürcü ilişkileri için tespit edilerek yapılmış ve halen
yapılmakta olan başlıca akademik çalışma ve etkinlikleri bir araya getirmektir.
Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Batum, Türkoloji, Türk Tarihi

Batum, Karadeniz‟in doğu kıyısında Türkiye, Artvin, Hopa ve Sarp sınır kapısına 15 km
uzaklıkta bulunan Gürcüce Batumi (ბ ა თუმ ი ) olarak adlandırılan ve Gürcistan‟ın Acara
bölgesinin merkez şehri olan bir yerleşim alanıdır. Sovyetler Birliği‟nin Karadeniz‟deki en
önemli limanlarından biri3 olup Batum‟un tarihi Pontus ve Roma hâkimiyetlerinden öncesine
dayanmaktadır. Arkeolojik araştırmalardan anlaşıldığı üzere, Batum‟da Neolitik ve Kalkolitik
Çağ‟a ait bulgulara ulaşılmıştır. Acara bölgesinde yapılan bu araştırmalar, Gürcistan‟ın Anadolu,

1

Doç. Dr. Lile Tandilava, Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi, liletandilava@rambler.ru
2
T.C. MEB Resmi Burslu Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi Gürcistan Tarihi Doktora Öğrencisi, Kurumu:
Ardahan Üniversitesi, b.buyukcinar@gmail.com
3
İdris Bostan, “Batum”, İslam Ansiklopedisi, C.5., 1992. s. 210.
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Mezopotamya ve Ege kültürleriyle etkileşim içerisinde olduğunu ortaya çıkarmıştır.4 Gürcistan‟ın
Altın Çağ dönemi olarak adlandırılan 11-12. yüzyıllar sırasında Gürcü Krallığı‟nın bir parçası
olan Batum, akabinde Gürcistan sınırlarında da etkisi olan Moğol baskınları sırasında
yağmalanmış, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir. 19.
yüzyıla kadar Osmanlı hâkimiyeti altında bulunan Batum, Moskova Antlaşmasının ardından
resmi olarak Türk iradesinden çıkmış, 23 Mart 1921 yılında Giorgi Mazniaşvili komutasındaki
Gürcü askerleri ve Türk askerlerinin çatışmasının ardından Türk askeri birlikler tamamen
Batum‟dan çekilmiş ve daha sonra Batum Gürcistan Devleti hâkimiyeti altına girmiştir. Bugün,
Gürcistan‟ın siyasi yapılanmasında Acara Özerk Cumhuriyeti‟nin başkenti olan Batum‟da,
Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi 1923 yılında kurulmuştur. Üniversitenin şimdiki
rektörü Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji bölümünden Doç. Dr. Merab Khalvashi‟dir. Türk dili, tarihi
ve kültürü ile ilgili akademik çalışmalar Batum‟da sadece Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi‟nde
yapılmakta olup, Türkoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1994 senesinde açılmış, bölümün
akademik kadrosu Tiflis Ivane Javakhishvili Devlet Üniversitesi‟nden Türkoloji bölümünden
mezun Türkologlar‟ın bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur.
Ağırlıklı olarak, Türkiye ve Azerbaycan‟dan lisans bölümleri okumak için gelen Türk ve
Gürcü öğrencileri olan bu bölümün birçok Türk Üniversitesi ile ilişkisi vardır. Artvin Çoruh
Üniversitesi ve Adana Çukurova Üniversitesi‟ne “Erasmus” programı ile öğrenci gönderilmekte
olup, Erzurum Atatürk Üniversitesi ile yapılan protokol gereğince de 15 günlük öğrenci değişim
programları düzenlenmektedir. Ayrıca, Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi ile yakın
ilişkileri olan Ardahan Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Düzce
Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümlerinde de Gürcü misafir öğretim üyeleri
araştırmalarını yapmak ve ilgili derslerde Gürcü dilinin gramerini, Gürcü kültürünü ve
edebiyatını öğretmek için çalışmaktadırlar. Bu durumda, Gürcistan; Batum‟da Türkoloji
çalışmalarının gelişmesi açısından önemli bir rol üstlenmektedir.

4

Amiran Kakhidze, “Ancient centers of metallurgy of the Bronze period in Georgia (Ajara)” Batumi.
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Bugün, Türkoloji bölümünde toplam 90 lisans öğrencisi eğitim-öğretim hayatına devam
etmektedir. Üniversite zaman zaman öğrencilerini Türkiye gezilerine çıkarmaktadır. Yakın
zamanda Kapadokya ve Amasya‟ya gezi için giden Gürcü Türkoloji bölümü öğrencileri
genellikle eğitim sonrası yüksek lisans eğitimleri için Türkiye‟deki devlet üniversitelerini
seçmektedirler. Aynı şekilde, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Genel
Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti‟nin 1416 sayılı kanununa göre; lisansüstü eğitim için
2014 senesinde Ülke Bölge Çalışmaları- Gürcistan Çalışmaları” alanında uzman yetiştirmek
adına kadro açılmıştır. Kurumları olan Ardahan Üniversitesi adına Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından dört doktora öğrencisi Gürcistan‟a resmi burslu statüde gönderilmiştir. Bu dört doktora
öğrencisi 2015 senesinde Batum Şota Rustaveli Üniversitesi‟nde bir yıl boyunca Gürcü Dili
derslerini tamamladıktan sonra iki tanesi doktora eğitimini Batum Şota Rustaveli Devlet
Üniversitesi‟nde devam etmiş bulunmaktadır. Ayşe Beyza Büyükçınar, Türkoloji ve Tarih
Bölümü Öğretim Üyesi olan ve çalışma alanı Osmanlı Devleti – Gürcistan İlişkileri üzerinde
yoğunlaşan Doç Dr. Zaza Shashikadze ve Gürcistan‟ın önemli tarihçilerinden biri olan Prof. Dr.
Otar Gogolishvili danışmanlığında “Altınordu Devleti ve Güney Kafkasya İlişkileri (Gürcü
Kaynaklarına Dayanarak)” isimli doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Aynı statüde bulunan
Fırat Çakır‟da Prof. Dr. Otar Turmanidze ve son dönem Osmanlı Devleti – Gürcistan İlişkileri
konusunda değerli çalışmaları olan Doç. Dr. Irakli Baramidze ile birlikte “1800-1830 yılları
arasında Osmanlı Devleti‟nin Kafkasya Politikası‟nda İmereti Krallığı ve Guri Prenslikleri”
isimli doktora tez çalışmasını hazırlamaktadır. Diğer iki doktora öğrencisi de Kutaisi Akaki
Tsereteli Devlet Üniversitesi‟nde doktora eğitimlerine devam etmektedirler. Bunların yanı sıra,
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü‟nde Araştırma
Görevlisi Dr. Gül Mükerrem Öztürk, 2012 senesinde yüksek lisans mezuniyetini Tiflis İvane
Javakhishvili Devlet Üniversitesi‟nde Gürcü edebiyatı alanında bitirmiş olup, 2016 yılında ise
doktora mezuniyetini Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi‟nde Edebiyat Bilimi (Gürcü
edebiyatı) alanında tamamlamıştır. “Orhan Kemal‟in Gürcüce Çevirileri (El Kızı, Hanımın
Çiftliği, Vukuat Var)” isimli doktora tezini, Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lile
Tandilava ve Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elguja Makaradze
danışmanlığında hazırlamıştır. 2016-2017 seneleri arasında Gürcüce Dil Hazırlık sınıfı derslerine
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de giren doktora öğrencisi Zeinab Ahvlediani, Lile Tandilava ve Marina Aroshidze
danışmanlığında “Türkçe- Gürcüce Leksikografi (Sözlük Bilimi)” isimli doktora tez çalışmasına
devam etmektedir. Tarih, Türk Dili ve Gürcistan İlişkileri bağlamında Batum Şota Rustaveli
Devlet Üniversitesi‟nde Türk araştırmacılar da akademik çalışmalarını sürdürmekte ve üniversite
ile ilişkilerini sıkı tutmaktadırlar.
Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesinin kütüphanesi kapalı arşiv usulüne göre
çalışmakta olup ve genel olarak güncel yayınlar bulunmaktadır. Aynı şekilde Batum Yerel
Kütüphanesi de kapalı arşiv sistemi ile çalışmakta ve genel olarak güncel yayınları bünyesinde
bulundurmaktadır. Batum Acara Arşivi ise yabancı araştırmacıların çalışmalarını yürütebilmeleri
için, çalışmacıları izinli bir şekilde kabul etmektedir. Türkiye- Gürcistan ilişkileri konusunda
genel olarak son dönemle ilgili arşiv kaynakları bulunan bu arşivden, Başbakanlık Osmanlı Arşiv
Müdürlüğü uzmanları dönem dönem gelip çalışmalar yapmışlar ve Türkiye ile ilgili materyallerin
önemli birçoğunu toparlayarak Osmanlı Arşiv kataloğunun “Gürcistan Arşivi” kısmına dâhil
etmişlerdir. Türk dili ve kültürü ile ilgili Batum‟da henüz herhangi bir enstitü veyahut dernek
bulunmamakta ancak ciddi bir şekilde böyle bir enstitü veyahut derneğin varlığına ihtiyaç
duyulmaktadır.
Üniversite bünyesinde Türk kültürü ile ilgili çeşitli konferans, seminer ve etkinlikler
düzenlenmektedir. 2016 yılında T.C. Batum Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsü
aracılığıyla, Karadeniz Teknik Üniversitesi‟nden “Yeniden Doğuşun Şiiri ve Şairi: Mehmet Akif
Ersoy” başlıklı konuşmasıyla Prof. Dr. Ülkü Eliuz ve Fırat Üniversitesi‟nden “Türk Yazı Dilinin
Tarihi Gelişimi” başlıklı konuşmasıyla Prof. Dr. Ahmet Buran, Batum Şota Rustaveli Devlet
Üniversitesi‟nde konferans düzenlenmiş ve bu konferansa Türkoloji ve Türk Dili Bölümünün
öğretim üyeleri ile bölümün lisans ve lisansüstü öğrencileri iştirak etmişlerdir. Yine Türkiye
Batum Başkonsolosluğu tarafından 2015 senesinde Batum Şota Rustaveli Üniversitesi Türkoloji
bölümü ve Türk Dili bölümünün öğretim elemanları ve öğrencilerinin yararlanması amacıyla
okul içerisinde bir sınıf hazırlanmıştır. Üniversite bünyesinde bulunan bu sınıfa, yeni masa,
sandalye, kütüphane, bilgisayar ve kitap gibi ders araç ve gereçleri Başkonsolosluk tarafından
hediye edilmiştir.
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Batum Şota Rustaveli Üniversitesi öğretim elemanları Türk Dili ve Edebiyatı bölümü
kadrosunda bulunan öğretim elemanları: Lile Tandilava ve Lia Ckhonia öncülüğünde üniversite
kadrosunda yardımcı öğretim elemanı olarak geçen Nora Kakhidze, Tsiala Lagvilava, Vardo
Chokhoradze bulunmaktadır. Türkoloji bölümü lisans öğrencileri Türk dili gramer yapısı başta
olmak üzere, Osmanlıca ve Arapça dersler de almaktadırlar. Batum Şota Rustaveli Devlet
Üniversitesi‟ne genellikle Azerbaycan, Nahcivan ve Türkiye‟den yabancı uyruklu öğrenciler
eğitim almak için gelmektedir. Eğim-Öğretime geçiş için Gürcüce dil belgesi şartı olup Batum
Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi Türkoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyeleri
tarafından buna binaen verilen bir senelik Gürcüce Hazırlık sınıfı dersleri verilmektedir. Gürcüce
Hazırlık sınıfı dersleri öğrencilerin ana dili Türkçe olduğu için Türkçe üzerinden öğretilmektedir.
Bunun için Gürcüce Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü tarafından, Türklere Gürcüce öğretimi için ders
kitabı, ödev kitabı ve bir CD hazırlanmıştır. Ayrıca bilgisayar üzerinden kelime seslendirmeleri
yapılarak öğrencilerin Gürcüce kelime bilgisini güçlendirecek projelerde bulunmuşlardır. Bunun
dışında, Gürcü Filolojisi bölümünden çok sayıda akademisyen Topografi çalışmaları için Türkiye
ve Gürcistan destekli projelerle sık sık Türkiye‟de Gürcü nüfusun bulunduğu yerlerde alan
çalışmaları yapmaktadırlar. Özellikle, Acara Bölgesi‟nde Sarp yerleşim alanında ağırlıklı olarak
yaşayan Türk nüfustan ötürü Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi Türkoloji ve Gürcü Dili
Edebiyatı bölümü öğretim üyeleri tarafından 2015 yılında Sarp (ს ა რპ ი ) isimli bilimsel
kriterlere uygun bir çalışma hazırlanmıştır.
Türk Dili ve Edebiyatı ve Gürcü Dili Karşılaştırmalı Yazılmış Seçili Makale ve
Bildiriler:
1. ლ.თანდილავა, მ.ფაღავა
„‟ისტორიული

ჭანეთის

„‟ლაზეთის ტოპონიმიის საკითხები“2014 ბათუმი
აღმოსავლეთ

ნაწილში

დაცული

კულტურული

მემკვიდრეობის ძეგლები‟‟
2. ლ.თანდილავა, მ ხახუტაიშვილი.‟‟
3. ლ.თანდილავა მონოგრაფია (ავტორთა ჯგუფი)‟‟ სარფი‟‟2015 ბათუმი.

SUMMIT BOOK OF FULL TEXTS

ISBN 978-605-9885-44-7

5

EUROASIA SUMMIT

July 17-21, 2017

Ankara / TURKEY

Piri Reis International Congress on Linguistic & History & Geography-I

İKSAD

www.iksad.org

kongreiksad@gmail.com

4. ლ.თანდილავა, ნ. ცეცხლაძე

www.euroasiasummit.org

EAS

გულ კომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები

ქართულსა და თურქულში („Gürcüce ve Türkçe‟de Kalıp Öğeli Bileşikler“) 2015
წელი. კაბადოკია.
5. შემდგენელი ლ. თანდილავა „ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანური ლექსიკონი“
თბილისი. გამომცემლობა „პეტიტი“ 2013.
6. ლ. თანდილავა. მ. ფაღავა. “თურქული ლექსიკა სარფის მეტყველებაში.“ 2015.
ბათუმი
7. ლ. თანდილავა, ნ. ცეცხლაძე, ,,კულტურული დიალოგი ქართულ-თურქული
ფრაზეოლოგიზმების შესახებ (Gürcüce-Türkçe Deyimlerin Varyantlarına Göre
Kültürel Diyaloglar“) 2014. İzmir.
8. ლ. თანდილავა. „თურქული ელემენტები ორდუს მუჰაჯირთა მეტყველებაში“.
ბათუმი. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში. II.
2014.
9. ლ. თანდილავა რედაქტორი

„ალი თანდილავას ლაზური ლექსიკონი“. ა.

ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 2013.
10. ლ. თანდილავა.

„ერთნაირი ნასესხობანი მუჰაჯირების ქართულსა და

ლაზურში“. ბსუ კრებული, N. 7. 2013.
11. ლ. თანდილავა. „თურქული ელემენტები ლაზურის ართაშენულ დიალექტში.“
ქუთაისი. 2013.
12. ლ.თანდილავა. „თურქული ელემენტები შავშურში“. ბათუმი. 2012.
13. ლ. თანდილავა. „მსგავსი ფონეტიკური ცვლილებები ლაზურსა და შავშურში.“
თბილისი. 2012.
14. ლ. თანდილავა, მ. კიკვაძე

,,Вопросы интенсивного обучения грузинскому

языку.
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“სანკტ-პეტერბურგის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი. ბსუ - ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. 2012.
16. ლ. თანდილავა. „ნასესხებ ზმნათა დინამიური სვლა ლაზურში“. ბსუ
ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი 1 საერთაშორისო კონფერენცია. 2011.
17. ლ. თანდილავა. „თურქული ელემენტები კლარჯულში.“ თელავი. 2011.
18. ლ. თანდილავა. „თურქული ლექსიკა ჟორჟ დიუმეზილის ლაზურ ზღაპრებში“.
საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. ბათუმი. 16-18. 05. 2010.
19. ლ.თანდილავა. “ლაზური დიალექტის ხოფური კილოკავის თანამედროვე
პრობლემები“. ბსუ. კრებული. გვერდი 56-58. 2009 წელი.
20. ლ.

თანდილავა.

„ლაზურში

შემოსული

თურქიზმების

ფონეტიკური

ცვლილებები“. ბსუ. კრებული XIII . ISSN 1987-5398, 2009 წელი.
21. ლ.

თანდილავა.

“О

типахтурецкихглагольныхзаимствованнийв

лазском.“

Батуми.2008. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. N 5. გვ.108-114.
22. ლ. თანდილავა. „თურქული ელემენტები ლაზურში.“ 2007. ბათუმი. კრებული
N 7. გვ.54-58.
23. ლ. თანდილავა. “Фонетическая мена турецких звуков лазском.” ისტორიულფილოლოგიური ძიებანი. N 3. სანკტ-პეტერბურგი. ბათუმი. გვ. 47-50. 2007.
24. ლ. თანდილავა. „თურქული ზმნის ფორმები ლაზურში“. ბათუმი. 2007.
25. ლ. თანდილავა. „Динамика турецких элементо в лазском„„ისტორიულფილოლოგიური ძიებანი. N 1. სანკტ-პეტერბურგი. ბათუმი. გვ. 88-92. 2005.
26. ვარდო ჩოხარაძე, ,,eb” mravlobiTi niSniT nawarmoebi saxelebi muhაjirTa
metyvelebaSi”, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2017წ.
27. ვარდო ჩოხარაძე, ლილე თანდილავა, ,,თურქეთში მცხოვრები ქართველებისა
და

ლაზების

მეტყველებაში

შემოსული

თურქული

ნასესხობანი:,

www.umteb.org. 2017.
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28. ვარდო ჩოხარაძე, ,,ბგერის გამჟღერება თურულიდან ნასესხებ ლექსიკაში“,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014წ.
29. მამია ფაღავა, თინა შიოშვილი, შოთა მამულაძე, მერი ცინცაძე, მალხაზ
ჩოხარაძე, ვარდო ჩოხარაძე, ზაზა შაშიკაძე, ნუგზარ ცეცხლაძე, თამაზ
ფუტკარაძე, მაია ბარამიძე, ჯემალ კარალიძე, გამომცემლობა ,,ჰოროსი XXI”,
თბილისი. (მონოგრაფია გამოიცა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო

ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით) გვერდები - 1 - 617; A-3 ფორმატი. 2011.
30. ვ. ჩოხარაძე. ,,თურქული ლექსიკა ქართული მაწარმოებლით მუჰაჯირების
მეტყველებაში“,

ბსუ

ქართველოლოგიის

განათლებისა

ინსტიტუტი,

და

მეცნიერებათა

გამომცემლობა

,,შოთა

ფაკულტეტი
რუსთაველის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ბათუმი, გვ. 46-51, 2013.
31. ვარდო ჩოხარაძე. ,,თურქიზმები შავშელთა ქართულ მეტყველებაში“, ბსუ
სამხრეთ-დასავლეთ

საქართველოს

სამეცნიერო

კვლევითი

ცენტრის

,,კრებული“, ტ. VI ბათუმი, გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“, გვ. 6569, 2009.
32. ვარდო ჩოხარაძე. “შავშური ლექსიკის ზოგიერთი საკითხი”, საერთაშორისო
სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა, კულტურათშორისო კომუნიკაციები, N.
15, თბილისი, გვ. 62-66, 2011.
33. ვარდო

ჩოხარაძე,

“ბგერის

დაკარგვის

შემთხვევები

კლარჯულში“,

ქართველოლოგიის ცენტრის X სამეცნიერო კონფერენცია, 2013 წ.
34. ვარდო ჩოხარაძე, “თურქული ლექსიკა ქართული მაწარმოებლით შავშურში”,
ბსუ-ს ქართველოლოგიის ინსტიტუტის

IX სამეცნიერო კონფერენცია -27

დეკემბერი, 2010.
35. ბსუ-ს I სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“ – 31 იანვარი - 1 თებერვალი,
2013.
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36. ვარდო ჩოხარაძე, “შავშური ლექსიკის ზოგიერთი საკითხი“, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური კონფერენცია - 3-4 ივნისი, 2011.
37. ვარდო ჩოხარაძე, “თურქული ლექსიკა თურქული მაწარმოებლით მუჰჯირთა
მეტყველებაში“, III (XIV) საერთაშორისო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, 29
იანვარი 2015წ.
38. ვარდო ჩოხარაძე, “ბგერის გამჟღერება თურქულიდან ნასესხებ ლექსიკაში”,
საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარუკი მეცნიერებები ინფორმაციულ
საზოგადოებაში - II”, 24-26 ოქტომბერი 2014.
39. ვარდო

ჩოხარაძე,

“ზოგიერთი

თურქული

ნასესხობა

მუჰაჯირებთან”,

აღმოსავლეთმცოდნეთა V საერთაშორისო კონფერენცია ,,საქართველო და
ახლო აღმოსავლეთი“, 30 ივნისი 2013წ. ქუთაისი.
40. ვარდო

ჩოხარაძე,

“თურქული

ლექსიკა

სამხრულ

კილოებში”,

კულტურათშორისო კომუნიკაციები, 28 მაისი 2012, თბილისი.
41. Gül M. Öztürk, “Tarihten Bugüne Dek Türk- Gürcü Edebi İlişki Analizi”, Bilimsel
Eksen- Dört Ayda Bir Yayımlanan Uluslararası Hakemli Dergi, vol:14, pp.33-39, 2015.
42. Gül M. Öztürk, “Orhan Kemal‟in Gürcüce Roman Çevirilerinde Geçen Dipnotlar ve
Kelime Dağarcığı Üzerine Bir Karşılaştırma”, Kültür Evreni- Üç Ayda Bir Yayımlanan
Uluslararası Hakemli Dergi, vol:23, pp.151-161, 2015
43. Gül M. Öztürk, “Gürcücede Yer Alan Alıntı Kelimeler Üzerine İnceleme”, International
Journal of Languages Education and Teaching, Manheimm/GERMANY, pp.1094-1097,
2015. http://www.ijlet.com/DergiTamDetay.aspx?ID=320
44. Gül M. Öztürk, “19. Yüzyıl Türk-Gürcü Edebi Etkileşim Süreci”, Turkish Studies,
vol:10/04,

pp.773-780,

2015.

http://turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=7598&Detay=Ozet
45. Gül M. Öztürk, “Gürcü Yazar İliya Çavçavadze‟nin “Yolcunun Yazıları” Adlı Romanının
Türkçe Çevirisindeki Dil Oyunları Üzerine İnceleme”, Uluslararası Türkçe Edebiyat
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46. Gül M. Öztürk, “Orhan Kemal‟in “El Kızı” Adlı Romanı ile Gürcüce Çevirisinin
Karşılaştırılması Çözümlemesi” (Atasözleri bağlamında)”, Ulakbilge Sosyal Bilimler
Dergisi,

Cilt:

5,

Sayı:12,

s.s.827-836,

2017.

http://ulakbilge.com/ozet.php?dili=1&ref=1493891959&did=107
47. Ozturk Gül. M. “Over Georgia-Turkey Relations according to the Example of Georgia‟s
Turkish Encyclopedias and Dictionaries”, Of The Seventh International Symposium On
Kartvelian Studies, Tbilisi, Georgia, 17-22 October 2016, pp. 260-263.
48. Ozturk Gül. M., “Georgian Translation Review of Turkish Writer Orhan Kemal„s Novel
(According to ―Incidents”),

International Students Scientific Conference Papers

Honoring to the 80th Anniversary of Batumi Shota Rustaveli State University,
Batum/Gürcistan, 25-27 Eylül 2015, pp. 164-166, 2016.
49. Ozturk Gül. M., “19th Century Turkish- Georgian Literary Relations Process”, Vth.
International Comparative Literature Conference, Mersin Üniversitesi/Türkiye, 15-16-17
Ekim, pp, 140-146, 2015.
50. Öztürk G.M., “Tarihten Günümüze Gürcü Edebi İlişkiler”, Творчество Мустая Карима
и мировая художественная культура, Ufa/Başkurdistan, проект №14-14-02501,
pp.124-126, 2014.
51. Öztürk Gül. M., “Türk-Gürcü Edebi İlişkileri Üzerine Bazı Meseleler”, II. Uluslararası
Türk Ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu, Zonguldak/Türkiye,
Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No:4, pp. 155-164, 2015.
52. Ozturk Gül. M., “Georgian Literature In The Turkısh Space”, Internatıonal Conference
Proceedings Humanities in the Information Society –II, Batum, pp. 92-97, 2014.
53. Öztürk Gül. M., “Türkiye‟deki Gürcü Edebiyatı”, 3 th. Internatıonal Conference on
Language And Literature “Turkish In Europe”, Tiran/Arnavutluk, 30 Ekim-1 Kasım,
vol:3, pp.384-393, 2014.
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54. Öztürk Gül. M., “Orhan Kemal‟in Gürcüceye Çevrilen Romanı Üzerine Karşılaştırmalı
Dilbilgisi Analizi: Hanımın Çiftliği”, VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara,
s.s.206, 22-26 Mayıs 2017.
55. Öztürk Gül. M., “Gürcistan‟daki Türkçe-Gürcüce Deyimler Sözlüğü Üzerine Bir
inceleme”, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, ss. 324-332, 3-4 Kasım
2016.
56. Öztürk Gül. M., “Gürcistan‟daki Türkçe-Gürcüce Deyimler Sözlüğü Üzerine Bir
İnceleme”, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, Bildiri Özeti, ss. 6566, 4-6 Kasım 2016,
57. Öztürk Gül. M., “Orhan Kemal‟in El Kızı “adlı romanı ile Gürcüce Çevirisinin
Karşılaştırılması Çözümlemesi (Atasözleri bağlamında)”, 2. Uluslararası Öğrenciler
Sosyal Bilimler Kongresi, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı, Konya, 29.04.2016 (Özet ve tam metin sonra basılacak)
58. Öztürk Gül. M. “Turkish Writer Orhan Kemal Novel Phraseology Georgian Translation
(According to The Foreign Woman)”, The International Scientific Conference, Dedicated
To The 40 th Annivarsary Of The Department Of National Literatures, Literary Relations
And Translation Studies, Tbilisi, Abstract, 43-44, 2016.
59. Öztürk Gül. M., “Over Georgia-Turkey relations according to the example of Georgia‟s
Turkish encyclopedias and dictionaries, Tiflis Ivane Cavahişvili Devlet Üniversitesi
Öğrenci Konferansı, Tiflis, 2016.
60. Öztürk Gül. M. “Yöresel Halk Edebiyatı‟nın Değerlendirilmesi Bakımından Artvin”, 4th
International Conference Tao - Klarjeti, Tiflis, 2016.
61. Öztürk Gül. M. “Turkish Writer Orhan Kemal Novel Phraseology Georgian Translation
(According To The Foreign Woman)”, 4 th International Conference For Bachelor‟s,
Master‟s And Ph.D. Students, Tiflis, Konferans özet kitabı, 2016.
62. Öztürk Gül, “M. Turkish Proverbs And Sayings In Georgian Dictionary”, 3 th
International Conference For Bachelor‟s, Master‟s And Ph.D. Students, Tiflis, Konferans
özet kitabı, ss. 50-51, 2015.
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63. Öztürk Gül. M., “Georgian Literature in Turkish Press”, Second International Conference
For Bachelor‟s, Master‟s And Ph.D. Students, Tiflis, Konferans özet kitabı, s. 92, 2014.
64. Öztürk Gül. M. “Gürcüce‟de Yer Alan Türkçe ve Farsça Kelimeler Üzerine İnceleme”
Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu: 21. Yüzyılda Sözlükçülük, (Sakarya
Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, 26-27 Kasım, 2014), Bildiri Kitap Özeti, 20-21.
65. Öztürk Gül. M., “Orhan Kemal‟in Gürcüceye Çevrilen Romanı Üzerine Karşılaştırmalı
Dilbilgisi Analizi: Hanımın Çiftliği”, VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, ANKARA,
s.s.206, 22-26 Mayıs 2017.
66. Lile Tandilava- Nana Tsetskhladze, “Gürcüce- Türkçe Kelimelerin Varyantlarına Göre
Kültürel Diyaloglar”, Kültür Evreni, S. 26. 2015. ss.102-107.
67. Lile Tandilava, Çoruh Nehir Havzası Gürcü Svel‟de Var Olan Türkçe Kelimeler
(Klarculi), 3. Uluslararası Çin‟den Adriyatik‟e Sosyal Bilimler Kongresi, 27-30 Ekim
2016, Antalya Türkiye.
68. Lile Tandilava – Vardo Chokhoradze, “Türkiye‟de Yaşayan Gürcü ve Lazlar‟ın Konuşma
Dilinde Türkçe‟den Almış Oldukları Ödünç Kelimeler”, UMTEB, 6-8 Nisan 2017, Batum
Gürcistan.
69. Vardo Chokhoradze, “Tao Lehçesine Geçen Bazı Türkçe Kelimeler”, I. Uluslararası
Gaziantep Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Gaziantep Türkiye.
70. Zeinab Akhvlediani, “Modern Çağ ve Gürcüce- Türkçe Leksikografi”, I. Uluslararası
Gaziantep Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Gaziantep Türkiye.
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ინტერესების კონტექსტში. აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130
წლისთავისადმი
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მასალები; გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”,
ბათუმი,

2009.

http://www.dzeglebi.ge/statiebi/istoria/osmaluri_agceris_davtrebi.html
16) Шашикадзе Заза, Два важных документа по истории Юго-Западной Грузии XVI
в., Вестник Московского Университета, серия 13, Востоковедение, Москва 2008,
стр. 54-61.
17) ზაზა შაშიკაძე, აჭარისწყლის ხეობის სოფლები და მათი მოსახლეობა XVI ს-ის
მეორე

ნახევარში,

http://chveneburi.net/ka/default.asp?bpgpid=1156&pg=1;

https://burusi.wordpress.com/category/history/page/283/
18) ზაზა შაშიკაძე, ქართული ენის გაკვეთილები (უცხოელთათვის) - ბათუმი, 2009
წ. (ავტორთა კოლექტივი)
19) ზაზა შაშიკაძე, ქართულ-ოსმალური ურთიერთობიდან XVI ს-ის 30-60-იან
წლებში, ნ.შენგელიას 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული,
თბილისი 2008, გვ. 256-264.
20) ვახტანგ გურული, ზაზა შაშიკაძე, ნუგზარ ზოსიძე, მერაბ ფუტკარაძე, ტესტები
საქართველოს ისტორიასა და გეოგრაფიაში, თბილისი 2007. (ავტორთა
კოლექტივი)
21) ზაზა შაშიკაძე, არზრუმის მეჩეთის ქართული სავაყუფო მიწები, კავკასია და
აღმოსავლეთი #4, თბილისი 2007. გვ. 128-133.
22) ზაზა შაშიკაძე, აჭარა XVI- XVIII სს-ში, ენციკლოპედია ,,აჭარა“, ბიულეტენი
№3, ბათუმი 2007.
23) ზაზა შაშიკაძე, გაზეთ ,,სადაი მილეთის" და ,,სამუსლიმანო საქართველოს"
თურქეთის ბიბლიოთეკებში მოპოვებული ახალი ნომრების შესახებ, ბათუმის
უნივერსიტეტის შრომები, ბათუმი 2005.
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თსუ

აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, თბილისი 2005, გვ. 417-427.
25) ზაზა შაშიკაძე, მურახხასიეს გადასახადი ოსმალეთის იმპერიის ქართულ
პროვინციებში, ბსუ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კრებული, ბათუმი 2005,
გვ. 60-64
26) ზაზა შაშიკაძე, ტესტები საქართველოს ისტორიასა და გეოგრაფიაში –
თბილისი 2007.
27) ზაზა შაშიკაძე, სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა XVI ს-ის აჭარაში
,,ზემო აჭარის ლივის ვრცელი დავთრის“ მიხედვით, ვალერიან გაბაშვილი 90,
თბილისი, 2001, გვ.471-479.
28) ზაზა შაშიკაძე, ოსმალური გადასახადები აჭარაში XVI- XVII სს-ში, ბსუ
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს კვლევითი ცენტრის კრებული III, ბათუმი
2002.
29) Ayşe Beyza Büyükçınar, “Kraliçe Tamar Dönemi Gürcistan‟ın İç ve Dış Meselelerine
Kısa Bir Bakış”, UMTEB, 6-8 Nisan 2017, Batum Gürcistan.
30) Ayşe Beyza Büyükçınar, Kadir Güldür, “X.- XII. Yüzyıllar Arası Gürcü Krallığının
Başkenti: “Kutaisi”, Avrasya Zirvesi, 17-18 Temmuz 2017, Ankara Türkiye.
31) Irakli Baramidze, Fırat Çakır, “Mart 1921 Batum Olayları”, Avrasya Zirvesi, 17-18
Temmuz 2017, Ankara Türkiye.
32) Zaza Şaşikadze, “Acara Tahrir Defterine Göre Acara‟dan Alınan Osmanlı Vergileri”,
XIV TTK Kongresine Sunulan Bildiriler, II cilt, II kısım, Ankara, 2005, გ ვ . 123-124.
33) Zaza Şaşikadze, Ruslan Baramidze, “Acara'da Camilerin Yapılış Tarihi”, Uluslararası
Kongre Gürcistanda İslamiyet, İstanbul, 6-8 Mayıs 2016.
34) Zaza Şaşikadze, Erzurum‟da Lala Mustafa Paşa Camii´nin Gürcü Vakıfları, XV. Türk
Tarih Kurumu Kongresinde sunulan Bildiriler, 4. cilt – 1. kısım, TTK Basımevi,
Ankara 2010.
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Sonuç
Komşu iki ülke olan Gürcistan ve Türkiye‟nin tarihsel kökenlerinin güçlü ilişkilere dayanıyor
olmasından ötürü her iki ülkede belirli sayı ve mecrada çeşitli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya
devam edecektir. Gürcistan, Batum başta olmak üzere ülke genelinde Türk tarihine ve diline ilgi
oldukça büyüktür. Türk dilini ve tarihini araştıran araştırmacılar; Türkiye ile ilişkilerini sıcak
tutarak çeşitli sempozyum, kongre, konferans ve projelere katılmaktadırlar. Bunların yansıra
Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversite‟sinden misafir yabancı öğretim üyesi olarak Türkiye‟de
ki üniversitelerde araştırmalarına devam eden akademisyenler de Gürcistan – Türkiye ilişkileri ve
Türkoloji ve Kartveloji (Gürcü Dil Bilimi) alanlarına katkı sağlamaya devam etmektedirler.
Gürcistan‟da Türkoloji çalışmaları veya benzeri başlıklarla yapılan çeşitli makaleler olmakla
birlikte Türkiye‟ye yakınlığı ve nüfus ağırlığı sebebiyle önemli bir şehir olan Batum‟da yapılan
akademik çalışmalar hakkında literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Ancak,
ağırlık noktası Tiflis olan “Gürcistan‟da Türkoloji” başlıklı birkaç makale çalışmasına ulaşmak
mümkündür. Ancak bu çalışmalar, Batum‟daki çalışmalardan çok az bahsettiği gibi güncel
değildir. Bu sebeple, bu bildiride özellikle Batum‟da yapılan Türk tarihi, kültürü ve edebiyatıyla
alakalı çalışmalar, eğitimler ve projelerden bilim dünyasına haberdar edilmesine ve var olan
isteklerin ve eksikliklerin de açıklanması amaçlanmış ayrıca bu bölgeyi

çalışacak

akademisyenlere referans olması hedeflenmiştir.
Bildiri metninde görüldüğü gibi ağırlıklı çalışmalar Türk dili ile ilgilidir. Ancak genel olarak
çalışmalar Gürcü dilinde yazılmış, az da olsa Rusça makaleler yayınlanmıştır. Türkçe yayınlar bir
hayli fazladır. Hâlihazırda, Türk tarihi ve diliyle ilgili doktora çalışmaları devam etmekte olup,
ayrıca Başkonsolosluğun Türkçe kursu ile birlikte de Batum başta olmak üzere Batum Şota
Rustaveli Devlet Üniversitesi‟nde Türkçe‟ye ve Türk tarihi ile kültürüne olan ilgi gün geçtikçe
artarak devam etmektedir.
Bildiri metninde, Batum Şota Rustaveli Üniversitesi‟nde, Türkçe ve Türk tarihi hakkında
tespit edilen çalışmalar başlıklar altında listelenmiş olup, bazı çalışmalara ise henüz
ulaşılamamıştır. Muhakkak ki, yapılmış olan çalışmalar yukarıda verilen listeden daha fazladır.
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Listeler de çalışmaların orijinal diline sadık kalınarak bu tür çalışmalara referans olacak ilgili
kitap, makale veya bildirinin yazım dili gösterilmiştir.
Kaynakça
1. İdris Bostan, “Batum”, İslam Ansiklopedisi, C.5., 1992. s. 210.
2. Amiran Kakhidze, “Ancient centers of metallurgy of the Bronze period in Georgia
(Ajara)” Batumi.
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II. MEġRUTĠYET DÖNEMĠNDE IRAK VE SURĠYE COĞRAFYASINDAN
MECLĠS-Ġ MEBUSAN’A SEÇĠLEN MEBUSLAR
Mehmet OKUR*
ÖZET
Siyaset bilimi literatüründe seçim en basit tanımıyla demokratik rejimlerde yöneticilerin
belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Yaklaşık yüz elli yıldır da Türk siyasal sisteminde
seçimler yönetime katılma sürecinin en önemli unsurlarından biri olarak uygulanagelmiştir.
Türk siyasal sistemine seçim ilkesinin girmesi ise Tanzimat Dönemi’ne kadar uzanır ve ilk
kez yerel yönetimlerin birer unsuru olarak kurulan Meclislerin oluşturulması sürecinde
kullanılmıştır.
Türk siyasî tarihinde ilk mebus seçimleri 1876 yılının son aylarında başlamakla beraber
seçimin siyasal iktidarın yasallığını sağlamanın bir aracı olarak benimsenmesi II. Meşrutiyetle
birlikte mümkün olmuştur. Meşrutiyetin ikinci kez ilanı teksesli uygulamadan çok sesliliğe
geçişe benzeyen yapısal değişmelerin de başlangıcı olmuş, bu dönemde hem etnik hem de din
anlamında çok farklı topluluklar Meclis-i Mebusan’da yerini almışlardır. 1908, 1912 ve 1914
yıllarında yapılan seçimlerde; Bağdat, Basra, Musul, Halep, Şam, Beyrut Vilayetleri ile bu
vilayetlere bağlı Necd, Kerbela, Kerkük, Süleymaniye, Akka, Trablus ve Lazkiye gibi
sancaklardan bir kısmı mükerrer olmak üzere 160’a yakın mebus seçilmiş olup bunların
yaklaşık 60’ını Araplar oluşturmaktaydı.
Genel anlamda ise her üç dönemde toplam 655 mebusun görev yaptığı bu mebuslardan
çoğunluğu bugünkü Irak ve Suriye coğrafyasından olmak üzere 144’ünün Araplardan
oluştuğu görülmektedir. Bu tablo dönemin Osmanlı yönetiminin farklı milliyetlere ve dinlere
mensup kişileri yönetime dâhil etme çabasını göstermesi açısından dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Meşrutiyet, Meclis-i Mebusan, Irak, Suriye
GĠRĠġ
XVI. yüzyılın başında Osmanlı hâkimiyetine giren Irak ve Suriye coğrafyası; siyasî,
sosyal, ekonomik ve kültürel yönden adeta altın çağını yaşamıştır.1 Zira Osmanlı Devleti,
*
1

Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, okur25@yahoo.com
Ömer Osman Umar, Osmanlı Yönetimi ve Fransız Manda İdaresi Altında Suriye (1908-1938), Atatürk
Araştırma Merkezi, Ankara, 2004, s. 9.
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bölgede merkezi otoriteyi sağlamakla beraber, yerel topluluklara belirli ölçüde özerklik
tanıyan feodal yapıya pek dokunmamıştı.2 Diğer taraftan özellikle Suriye’nin Avrupa ile olan
sıkı ticaret bağları zamanla güçlü bir sosyo-ekonomik yapı ortaya çıkarmıştı.3 Nitekim 1789
Fransız Devrimi sonrasında gündeme gelen milliyetçilik bu yapıdan destek almış, misyoner
teşkilatlarının da etkin faaliyetleri ile özellikle Suriye ve çevresinde güçlü bir zemin
bulmuştur.4
Bu arada Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan beri devam eden kişi hak ve özgürlükleri
ile ilgili düzenlemeleri yeterli bulmayan gençler, örgütlenerek siyasî yapıyı değiştirmek için
harekete geçtiler. “Yeni Osmanlılar” olarak tanınan bu kişiler5 Osmanlı Devleti’nin mutlak
monarşiden anayasalı ve temsile dayalı parlamenter sisteme geçmesini istediler. Sultan II.
Abdülhamit’in tahta geçmesiyle anayasal sisteme geçiş hazırlıkları başlamış, biri halk
tarafından seçilen üyelerden oluşan Meclis-i Mebusan diğeri padişah tarafından atanan
üyelerden oluşacak olan Meclis-i Ayan olmak üzere ikili bir yapıya karar verilmişti.6
23 Aralık 1876’da ilan edilen ve Osmanlı İmparatorluğunu mutlak monarşiden meşrutî
monarşiye geçiren Kanun-i Esasi’nin öngördüğü Meclis-i Mebusan ile Meclis-i Ayan 19 Mart
1877’de çalışmalarına başlamış, ancak fazla uzun ömürlü olmamışlardır.7 Zira Meclis-i
Mebusan’da bazı mebusların 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sarayın da sorumlu olduğunu

2

3

4

5
6

7

Raymond A. Hinnebusch, “State and Civil Society in Syrria”, The Middle East Journal, Washington, Indiana
University Press, 1993, Vol. 47, No.2, p.244; Hakkı Dursun Yıldız, “Arap” Maddesi, TDV, İslam
Ansiklopedisi, Cilt: 3, s. 275.
Volkan Aydos-Meltem Duran, Suriye Ülke Etüdü, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, İstanbul, 2005, s.
9.
Bu dönemde Suriye, Lübnan ve Filistin bölgelerindeki Fransız ve Amerikan Misyoner okullarında Arapçılık
fikriyatının yeşermesi yönünde yoğun bir faaliyet yürütülmekteydi. Ahmet Zekeriyye Al-Salk, Al-Arab ve’lDevle el-Osmaniyye mine’l-hudu’ila’l-muvacehe 1516-1916, Mısr Al-Arabiyye linnesri ve’l-tevzi’, Kahire
2002, s. 265-266; Süleyman Uludağ, “Araplarda İnanç ve İdeoloji Hareketleri”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 14,
Ankara, 1991, s. 40; Umar, a.g.e., s. 23-25.
Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1839-1950), İmge Yayınları, Ankara, 1995, s. 33.
Stanford J. Shaw – Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt: II (Çev.: Mehmet
Harmancı), e Yayınları, İstanbul, 1983, s. 219-220; Nevin Yazıcı, Osmanlılık Fikri ve Genç Osmanlılar
Cemiyeti, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, s. 85-89.
Meclis-i Mebusan’ın ilk toplantısında 69 Müslüman 46’sı gayrimüslim olmak üzere 115 mebus bulunuyordu.
Meclis’i Ayan ise Padişah tarafından belirlenen 21’i Müslüman, 5’i gayrimüslim olmak üzere 26 kişiden
oluşmaktaydı. Hakkı Tarık Us, Meclis-i mebusan (1293/1877), Cilt: II, İstanbul, 1954, s. 13; Sina Akşin,
“Birinci Meşrutiyet Meclis-i Mebusanı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXV,
No: 1, (Mart 1970), s. 21.
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ima eden eleştirileri üzerine8 Sultan II. Abdülhamit 14 Şubat 1878’de meclisi feshedip
yeniden ve biraz daha sert bir mutlak yönetime geçti.9
II. MeĢrutiyet’in Ġlanı ve Seçimler
Şüphesiz II. Abdülhamit’in meclisi feshetmesi Osmanlı aydınları arasında genel bir
huzursuzluk yaratmış, Türk, Arap, Arnavut, Rum, Yahudi gibi farklı etnik veya dinî
düşünceden genç aydınlar başta İttihat ve Terakki olmak üzere gizli cemiyetler kurarak
meşrutiyeti yeniden ilan ettirmeye çalışmışlardır.10 Nitekim Arap aydınları ve cemiyetlerinin
de destek verdiği bu süreç 23 Temmuz 1908’de Kanun-i Esasi yeniden yürürlüğe girmesi ile
sonuçlandı.11
1876 tarihli geçici seçim yönergesi tekrar gözden geçirilerek yeni bir seçim yasası
hazırlandı. 2 Ağustos 1908’de seçim yasasının sancaklara dağıtılmasıyla başlayan II.
Meşrutiyet’in ilk seçimleri, Meclis’in 17 Aralık 1908’deki açılışına değin yaklaşık dört buçuk
ay sürdü.12 Bu süre içinde listelerin hazırlanmasıyla uğraşılmış, Eylül ayı ortalarından itibaren
de müntehib-i sani seçimleri, Ekim sonlarından Aralık ayı başlarına kadar da mebus seçimleri
yapılmıştır.13
1908 seçimleri demokrasi tarihimizde il çok partili seçim olarak kabul edilir. Zira tam
anlamıyla bir fırka özelliği taşımasalar da seçime İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Ahrar Fırkası
katılmış ve sert propagandalara sahne olunmuştur.14 Seçimlerde en etkili kampanyayı Rumlar
sürdürürken15, bu etnik unsurla birlikte Ermeni Hınçaklar, Arnavutlar ve Araplar daha ziyade

8

9

10
11
12

13
14

15

Sultan II. Abdülhamit, İstanbul’u bir Rus saldırısına korumak üzere İngiliz donanmasının Marmara’ya
girmesine izin verilmesini danışmak için 13 Şubat günü her iki meclisi de toplantıya çağırdı. Mebuslardan
çoğunun onaylarını bildirmelerinden sonra astarcılar kethüdası olan Naci Ahmet, Padişah’a “Bizim
fikirlerimizi almakta çok geç kaldınız, felaketi önleme fırsatı varken bize danışacaktınız, Mebuslar Meclisi
kendisiyle ilgili olmayan bu konudan hiçbir sorumluluk kabul etmez” şeklinde eleştiride bulunmuştu. Shaw,
a.g.e., s. 234.
İhsan Güneş, Atatürk Dönemi Türkiye’sinde Milletvekili Seçimleri (1919-1935), Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul, 2017, s. XXIII.
Umar, a.g.e., s.85-93
Shaw, a.g.e., s. 322-324; Umar, a.g.e., 35-37.
Kenan Olgun, 1908-1912 Meclis-i Mebusan Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri, Atatürk Araştırma
Merkezi, Ankara, 2008, s. 55-56.
Demir, a.g.e., s.61.
Çünkü gerek İttihat ve Terakki gerekse Ahrar henüz “parti” olma özelliğe sahip değillerdi. Zira İttihat ve
Terakki hala cemiyet görüntüsü verirken, Ahrar ise ülke genelindeki örgütlenmesini henüz
tamamlayamamıştı. Olgun, a.g.e., s. 62.
E. F. Knight, Türkiye’de Bir Milletin Uyanışı 1908 Devrimi (Çev: Mazhar Ersoylu), İstanbul, 1993, s. 241.
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Ahrar Fırkası’nı desteklemişlerdir. Bununla beraber İttihat ve Terakki kendi adaylarını
seçtirmeyi başarmıştı.16
Osmanlı imparatorluğunda bu seçimler de dâhil olmak üzere, II. Meşrutiyet dönemi
Medclis-i Mebusan seçimlerine katılan seçmen sayısı konusunda ulaşabildiğimiz veriler yok
denecek kadar sınırlı kalmıştır. Her şeyden önce seçim sonuçları bir merkezde toplanıp
açıklanmamıştır. İstanbul’a ulaşan bilgiler seçim mazbatalarının verileriyle sınırlıdır.
Mazbataların ise yalnızca seçilen kişilerin isimlerini içerdiği, uyumlu ve sistemli olmadığı
görülmektedir. Basında ise genellikle mebus sayısının saptanmasına esas olan erkek nüfus
belirtilmiştir.17 1908 seçimlerinde 121 sancaktan 281 mebus seçilmiştir. Ara seçimlerle gelen
42 mebus da bu sayıya eklenirse, I. Dönem toplam 323 mebusun görev yaptığı
anlaşılmaktadır. 1908 genel seçimlerinde ara seçimlerde dâhil olmak üzere 170 Türk, 67
Arap, 31 Arnavut, 6 Kürt, 25 Rum, 12 Ermeni, 4 Bulgar, 3 Sırp, 1 Ulah ve 4 Musevi olmak
üzere toplam 323 mebusun görev yaptığı ortaya çıkmaktadır.18
Kanun-i Esasi’ye göre Meclis-i Mebusan’ın çalışması süresi 4 seneydi (Madde 69).
Anayasa’da yapılan 1909 değişikliklerinde, Meclis-i Umumi’nin her senenin Kasım’ında
açılacağı ve Mayıs başlarına kadar çalışacağı belirtilmişti (Madde 43). Buna göre I. Dönem
Meclis-i Mebusanı’nın normal koşullarda Ekim 1912’ye kadar görev yapması gerekiyordu.
Ancak siyasal gelişmeler 1912 seçimini daha erken bir tarihte, Ocak 1912’de başlatacak ve II.
Meşrutiyet’in ikinci genel seçimi, aynı zamanda Türk tarihinin ilk erken genel seçimi
olacaktır.19
1908 yılından itibaren yönetimde bulunan İttihat ve Terakki Partisi 1908 den 1912’ye
geçen süreçte pek çok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Ülke içerisindeki ekonomik kriz ve
azınlık problemlerine dış politikadaki uluslararası krizler ve sıcak çatışmalar da eklenince
içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürüklenmiştir. Bu dönemde iç gelişmelerde Balkanlarda
Arnavutluk meselesi ve konumuz dahilinde yer alan Suriye’nin güneyindeki (Havran)
Dürzilerin 1910’da başlattıkları isyan hükümeti ciddi sıkıntı yaratmaktaydı. Aynı şekilde
Yemen ve Asir’de de isyan başlamıştı. Dış politikada ise 29 Eylül 1911’de İtalya’nın
Trablusgarp’a saldırması en sıcak ve tehlikeli gelişme olarak ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler
16
17
18
19

Olgun, a.g.e., s. 66.
Demir, a.g.e., s.63.
Demir, a.g.e., s.160-161.
Demir, a.g.e., s.164.
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İttihat ve Terakki’yi zayıflatmış ve muhalefetin şiddetlenmesine hatta Hürriyet ve İtilaf
Fırkasının kurulmasına yol açmıştır.20 Yaşanan bu süreçte Meclis-i Mebusan 18 Ocak
1912’de üç ay içinde seçimler yapılmak üzere Padişah tarafından feshedilmiştir.21
115 Sancak’ta yapılan 1912 seçimleri sonucunda 1908’de olduğu gibi toplam 281
mebus seçilmiştir. Seçilen mebusların 175’i Türk, 48’i Arap, 17’si Arnavut, 15’i Rum, 10’u
Ermeni, 4’ü Yahudi, 5’i Kürt, 5’i Bulgar, 2’si Sırp ve 1’i Ulah’tır. Birinci Dönemde görev
yapan mebuslardan 117’si tekrar seçilmiştir.22
1914 seçimlerine ise İttihat ve Terakki’nin iktidarı kesin olarak elinde tuttuğu ve tek
partili bir yönetim kurduğu bir dönemde gidilmiştir. Ülke bu dönemde cereyan eden Balkan
Savaşlarında ağır bir yenilgiye uğramış, ülke topraklarında önemli ölçüde küçülmeler
yaşanmış, imparatorluğa çok uluslu bir yapı kazandıran Rumeli toprakları elden çıkmış,
Anadolu ve Orta Doğu’daki Osmanlı topraklarının önemini artırmıştır. Şüphesiz bu sonuç
Türkçülük ve İslamcılık fikirlerinin özellikle de Türkçülüğün güçlenmesine neden olmuştur.
Esasında İttihat ve Terakki cemiyeti yönetimi zaten elinde bulunduruyordu seçime
gitmek istemeyebilirdi. Fakat İttihatçılar Balkan Savaşları’nın sona ermesiyle normal siyasi
hayata dönülmesini daha uygun bulmuş ve 1913 sonbaharında genel seçimlere gidilmesine
karar vermiştir.23 Ekim 1913’te başlayan seçimlerin normal koşullarda Şubat 1914’te
sonuçlanması gerekirdi. Fakat İttihat-Terakki cemiyeti ile azınlık temsilcileri arasındaki
anlaşmazlıkların uzaması nedeniyle Meclis ancak 14 Mayıs 1914’te açılabilmiştir. 1914
seçimlerinde 93 sancaktan toplam 254 mebus seçilmiştir. Trablusgarp ve Balkan
Savaşları’ndaki kayıplar neticesinde toplam 26 Sancak artık İmparatorluğun seçim bölgeleri
arasında değildi. Bu dönemde meclise girmeye hak kazanan 257 mebusun 147’si Türk, 69’u
Arap, 16’sı Rum, 15’i Ermeni, 3’ü Yahudi ve 7’si ise Kürt’tü. III. Dönem içinde yapılan ara
seçimle gelen 33 Mebus’ta bu sayıya eklendiğinde toplam 290 mebusun görev yaptığı
anlaşılmaktadır.24

20
21
22
23
24

Demir, a.g.e., s.166.
Demir, a.g.e., s.176.
Demir, a.g.e., s.289.
Demir, a.g.e., s.301.
Demir, a.g.e., s.329.
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II. MeĢrutiyet Dönemi’nde Irak ve Suriye Coğrafyasından Meclis-i Mebusan’a
Seçilen Mebuslar
II. Meşrutiyet döneminde Irak ve Suriye’den seçilen mebusların kimler olduğuna
geçmeden önce XX. yüzyıl başında Osmanlı devleti sınırları içinde yer alan bugünkü Suriye
ve Irak coğrafyasının o günkü idarî taksimatını belirtmek konunun daha iyi anlaşılmasını
sağlayacaktır. Buna göre 1908 yılı itibariyle adı geçen coğrafyanın idarî taksimatı şöyleydi:25
VİLAYET
Basra

Bağdat

Musul

Halep

Suriye
(Şam)

Beyrut

SANCAK
Basra
Müntefik
Necid
Amara
Bağdat
Divaniye
Kerbela
Musul
Kerkük
Süleymaniye
Halep
Urfa
Maraş
Şam-ı Şerif
Kerek
Hama
Havran
Beyrut
Akka
Trablus
Lazkiye
Nablus

KAZA
3
3
2
1
11
3
3
5
5
4
13
4
4
9
3
3
6
3
3
3
3
2

NAHİYE
8
16
4
6
17
13
4
9
13
6
32
12
28
10
6
12
7
8
4
6
17
7

KÖY SAYISI
121
6
69
14

1147
1163
1084
2022
1319
459
400
35
317
18126
353
256
672
1440
23827

Irak ve Suriye topraklarında XIX. Yüzyıl sonunda bulunan müstakil sancaklar ve
onlara bağlı olan yerleşim yerleri ise şöyleydi:

25

26
27

Ali Cevad, Memalik-i Osmaniyye’nin Tarih ve Coğrafya Lugatı, (4 Cilt), C.1, İstanbul 1995,s.11-12;
Aktaran; Remzi Kılıç, “Irak ve Suriye’nin Tarihi Coğrafyası ve XIX. Yüzyıl Sonu İtibariyle Coğrafi
Konumu”, Türk Kültürü, yıl XXXVIII, s.441, Ankara Ocak 2000, s. 18-31
Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, Ankara 1988, s.136.
Baykara, a.g.e., s.137.
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SANCAK (Liva)
Kuds-ü Şerif

KAZA
5

NAHİYE
12

KÖY SAYISI
407

Deyr-i zor

3

4

139

Cebel-i Lübnan

8

41

93028

EAS

Bugünkü Irak toprakları XX. Yüzyıl başarında, henüz Osmanlı Devleti dağılmadan
önce mülki ve idari olarak; Bağdat Vilayeti: “Bağdat, Kerbela, Divaniye” sancaklarına,
Basra Vilayeti: “Basra, Amara, Müntefik, Elehsa” sancaklarına, Musul Vilayeti: “Musul,
Kerkük, Süleymaniye sancaklarına ayrılmıştı. Ayrıca bir de Şehri Zor müstakil mutasarrıflığı
bulunmaktaydı.29 Yukarıda açıkladığımız ve tablolarla göstermeye çalıştığımız bu yerlerden
II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Meclisi Mebusanı’na seçilen mebuslar aşağıda belirtilmiştir.
Adı geçen mebuslar tarafımızdan Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları dikkate
incelenerek tespit edilmiştir. Ancak çok sayıda birbirine benzer isimleri veya küçük farklıları
tam olarak tespit edemediğimizden bütün isimler ayrı ayrı ele alınarak yazılmıştır.
Meclis-i Mebusan
Birinci Dönem Milletvekilleri (04.12.1324 – 21.05.1327) 4 Yasama Yılı
Basra Vilayeti
Abdülvahap Efendi
(Abdülvahap Paşa)
Talip Bey (Seyyid)
Talât Bey
Talip Paşa (Seyyid Talip Bey)
Hasan El Avan Efendi
Müntefek
Refet Bey
Hızır Hayati Efendi
Hızır Bey

28
29

Bağdat Vilayeti
İsmail Hakkı Bey
Sasun Efendi
İsmail Bey
Es-Seyyid Mustafa Nuri
Efendi
Şevket Paşa
Mehmet Şevket Paşa
Mustafa Nuri Efendi
Divaniye
Mehmet Şevket Paşa
Şevket Paşa
Mustafa Nuri Bey
Kerbela
Abdülmehdi Efendi

Musul Vilayeti
Mehmet Ali Fazıl Efendi
Davut Bostani
Salih Paşa
Hacı Ali Efendi
Fazıl Bey
Mehmet Ali Bey
Mehmet Fazıl Efendi
Kerkük
Mehmet Ali Efendi
İsmail Hakkı Paşa
Mehmet Ali Bey
Salih Efendi
Tevfik Efendi
Süleymaniye
Sait Efendi

Remzi Kılıç, “a.g.m”, ss.18-31.
Besim Darkot, “Irak”, İslam Ansiklopedisi, (13 Cilt), C. 5/2, M.E.B., İstanbul, 1945-1988, s.670.
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Halep Vilayeti
Ali Cenani Bey
Artin Boşgezenyan Efendi
Mehmet Bahaeddin Efendi
Nafi Paşa
Baha Bey
Nail Paşa
Nefi Paşa
Rifat Bey
Meri Paşa
Mustafa Efendi
Mehmet Meri Paşa
Naci Paşa
Mustafa Recep Bey
Kasım Nuri Efendi
Mustafa Bey
Urfa
Saffet Efendi
MaraĢ

kongreiksad@gmail.com

www.euroasiasummit.org

Suriye Vilayeti
Şefik El Müeyyid Bey
Halil El-Berazi Efendi
Aclânizade Mehmet Efendi
Sületman Efendi
Rüştü Bey
Sefili El-Müeyyet Bey
Şefik Bey
Mehmet Süleyman El-Adani Efendi
ġam
Şükrü El-Aseli Bey
Şefik El Müeyyid Bey
Rüştü Efendi
Hasan Şükrü Bey
Abdurrahman Bey
Hasan Tahsin Efendi
Kerek
Tevfik Efendi
Hama
Abdülhamit Zühravi Efendi
Halil El-Berazi Efendi
Rıza Bey
Hamit El- Berazi Efendi
Mustafa Efendi
Havran
Meclis-i
Mebusan
Sadettin Efendi
(El-Halidi)

EAS

Beyrut Vilayeti
Rıza El Sulh Bey
Süleyman El Bustani Efendi
Akkâ
Esat Tevfik Efendi
Esat Efendi
Esad Şukayr Efendi
Tevfik Esat Efendi
Said Efendi
TrablusĢam
Mehmet Fuat Hulisi Bey
Fuat Hulisi Bey
Lazkiye
Emin Arslan Bey
Mehmet Arslan Efendi
Nablus
Ahmet Hammaş Efendi

İkinci Dönem Milletvekilleri (05.04.1328 – 23.07.1328) 1 Yasama Yılı
Basra Vilayeti
Abdullah Saip Bey
Mehmet Naim Bey
Abdullah Efendi
Müntefek
Cemil Efendi
Hamza Bey
Halep Vilayeti
Ali Cenani Bey
Artin Boşgezenyan Efendi
Hâmit Bey
Mehmet Bahaeddin Bey
Mustafa Efendi
Mustafa Bey
Mehmet Bahaeddin Efendi
Urfa
Şeyh Saffet Efendi
MaraĢ
Seçilen Mebus Yok
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Bağdat Vilayeti
Sasun Efendi
Divaniye
İsmail Hakkı Bey
Kerbela
Nuri Bey
Suriye Vilayeti
Seçilen Mebus Yok
ġam
Mehmet Fevzi Paşa
Refet Paşa
Emin Efendi
Kerek
Mehmet Atâullah Bey
Hama
Halil El-Berazi Efendi
Havran
Reşit Tali Bey
İsmail Hariri Efendi

Musul Vilayeti
Seçilen Mebus Yok
Kerkük
Seçilen Mebus Yok
Süleymaniye
Seçilen Mebus Yok
Beyrut Vilayeti
Mehmet Misbah Muharrem
Bey
Akkâ
Seçilen Mebus Yok
TrablusĢam
Mehmet Cesri Efendi
Lazkiye
Seçilen Mebus Yok
Nablus
Seçilen Mebus Yok
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Meclis-i Mebusan
Üçüncü Dönem Milletvekilleri (01.05.1330 – 21.12.1334) 5 Yasama Yılı Mevcut

Basra Vilayeti
Ahmet Naim Bey
Mehmet Hilmi Efendi
Süleyman Feyzi Efendi
Müntefek
Seçilen Mebus Yok

Halep Vilayeti
Ali Cenani Bey
Artin Boşgezenyan Efendi
Hâmit Bey
Nafi Paşa
Ali Münif Bey
Beşir Efendi
Urfa
Şeyh Saffet Efendi
MaraĢ
Abdülkadir Efendi

SUMMIT BOOK OF FULL TEXTS

Bağdat Vilayeti
Sasun Efendi
Mehmet Tevfik Bey
Cemil Zühavi Efendi
Fuat Bey
Divaniye
Fuat Bey
Sami Bey
Ali Haydar Nihat Bey
Hikmet Bey
Mehmet Tevfik Bey
Halit Süleyman Bey
Kerbela
Nuri Bey
Abdülmehdi Efendi
Suriye Vilayeti
Seçilen Mebus Yok
ġam
Şefik El Müeyyid Bey
Mehmet Fevzi Paşa
Hüseyin Avni Bey
Faris El-Huri Efendi
Tavfik Efendi
Kerek
Tevfik El Mecali Efendi
Mehmet Tevfik Efendi
Hama
Abdülkadir Geylani Efendi
Vasfi Efendi
Abdülkadir Hüsnü Efendi
Havran
Emir Şekip Arslan Efendi
Sadettin Efendi (El Hâlidi)

Musul Vilayeti
Mehmet Ali Fazıl Efendi
Mehmet Emin Bey
Fazıl Bey
Süleyman Sudi Bey
Kerkük
Abdullah Sâfi Efendi
Nâzım Bey
Abdullah Bey
Süleymaniye
Hikmet Baban Bey

Beyrut Vilayeti
Süleyman El Bustanî Efendi
Selim Ali Selam Efendi
Akkâ
Abdül Fettah Efendi
TrablusĢam
Sadullah Molla Bey
Lazkiye
Seçilen Mebus Yok
Nablus
Emin Abdülhadi Efendi
Tevfik Hammat Efendi
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Yukarıda belirtmiş olduğumuz Birinci, İkinci ve Üçüncü dönem Meclisi Mebusan’dan
seçilen mebusların isimleri ve hangi bölgeden seçildikleri gösterilmeye çalışılmıştır. Bu
mebuslardan etnik köken olarak Arap olan mebuslar ise şunlardır:
Arap Mebusları

Basra Vilayeti
Seyyid Talip Bey
Refet Bey
Hızır Bey
Züheyirzade Abdullah Efendi
Cemil Efendi
Hamza Bey
Süleyman Fevzi Efendi

Bağdat Vilayeti
Mehmet Şevket Paşa
Seyyid Mustafa Nuri Bey
Abdülmehdi Efendi
Mehmet Tevfik Bey
Cemil Zühavi Efendi
Defterizade Fuat Bey
Halit Süleyman Bey

Halep Vilayeti
Abdülgafur Hamit Bey
Mehmet Bahaeddin Efendi
YERĠNE
Ceberizade SONUÇ
Abdünnafi
Paşa
Bereketzade Rıfat Bey
Mellahzade Meri Paşa
Mustafa Bey
Abdülgafur Hamit Bey
Beşir Efendi

Suriye Vilayeti
Şefik El Müeyyid Bey
Süleyman Efendi
Şükrü El-Aseli Bey
Şefik El Müeyyid Bey
Abdurrahman Bey
Tevfik El Mecali Efendi
Abdülhamit Zühravi Efendi
Hamit El-Berazi Efendi
Sadettin El-Halidi Efendi
Mehmet Fevzi Paşa
Mehmet Ataullah Bey
ReşitTali Bey
İsmail Hariri Efendi
Hüseyin Avni Bey
Faris El-Huri Efendi
Abdülkadir Geylani Efendi
İnaszade Vasfi Efendi
Emir Şekip Arslan Efendi

SUMMIT BOOK OF FULL TEXTS

Musul Vilayeti
Mehmet Ali Fazıl Efendi
Davut Bostani
Salih Efendi
Sait Efendi
Salihpaşazade Nazım Bey

Beyrut Vilayeti
Süleyman El Bustani Efendi
Şakirzade Esat Tevfik Efendi
Emir Adil Arslan Bey
Mehmet Arslan Efendi
Ahmet Hammaş Efendi
Mehmet Misbah Muharrem Bey
Mehmet Cesri Efendi
Selim Ali Selam Efendi
Abdül Fettah Efendi
Sadullah Molla Bey
Emin Abdülhadi Efendi
Tevfik Hammat Efendi
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SONUÇ YERĠNE
II. Meşrutiyet dönemi seçimlerini ile Irak ve Suriye başta olmak üzere Arap
coğrafyasından seçilen mebuslarının tutumunu genel olarak değerlendirildiğinde, özgürlük ve
etnik temele dayanan siyasal çoğulculuk ortamında Arapların da kendi davaları peşine
koştukları, gerek İttihat ve Terakki gerekse diğer siyasi yapılanmalar içerisinde Meclis-i
Mebusan’da yerlerini aldıkları görülmektedir.30 II. Meşrutiyet sürecindeki seçimlerde en çok
mebusu nüfusun gereği ve İttihat ve Terakki’nin örgütlenmesinin bir sonucu olarak Türkler
elde ederken, ikinci sırada ise yukarıda belirtilen sayılardan da anlaşılacağı üzere Araplar yer
almıştır. Diğer taraftan Türk mebusların büyük çoğunluğu İttihat ve Terakkiye mensup iken31
Araplar daha çok bağımsızlardan oluşmaktaydı. Bununla beraber Arap mebuslar mecliste bir
gurup oluşturamamış32, zamanla Ahrar, Mutedil Hürriyetpervan ile Hürriyet ve İtilaf
Fırkası’na dâhil olmuşlardı.33 Fakat Arap mebusların hepsi şüphesiz aynı fikirde ve yaradılışta
değildi. Örneğin Hicaz ve Yemen Arapları ile Suriye ve Iraklılar arasında ciddi farklar vardı.
Hicaz’dan gelenler sinsi, Yemen mebusları ise samimi ve Türklere yakın idi. Mecliste en çok
gürültü yapan, kendilerini göstermeye çalışan Arap mebusları Suriye ve Irak coğrafyasından
gelenlerdi. Nitekim Arap mebusları tabiri geçtiği yerde daha ziyade Suriyeli ve Iraklı
mebuslar kastedilmekteydi. Bununla beraber İttihat ve Terakki gurubunda yer alanlar dâhil
Arap mebusların büyük bir çoğunluğu gerek meclis içerisinde gerekse meclis dışında İslamlık
veya Osmanlılık düşüncesiyle değil, milliyet hissiyle hareket etmişler 34 hatta Birinci Dünya
Savaşı’ndaki isyan hareketinin etkili üyeleri arasında yer almışlardır.35

30
31

32

33
34
35

Demir, a.g.e., s. 231-232.
Esasında Türk mebuslar arasında da tam bir birliktelik olduğu söylenemez. Türklerin çoğunluğu meclisin
açılışında İttihat ve Terakki mensubu iken zamanla bu hareketten ayrılarak bağımsız yada değişik fırkalarda
yer almışlardır. Dolayısıyla İttihat ve Terakkiye tamamen bağlı mebus sayısı 50’yi geçmemiştir. Ancak Türk
mebusların büyük çoğunluğu “ittihad-ı anasır” düşüncesi etrafında birleşmişler ve bunu her fırsatta dile
getirmişlerdir. Olgun, a.g.e., s. 103-104.
Esasında Araplar Halep Mebusu Nafi Paşa başkanlığında bir fırka kurma çalışmalarında bulunmuşlarsa da
İttihatçıların milliyet esasına dayanan böyle bir örgütlenmeye sert tepki göstermeleri üzerine bu
girişimlerinden vazgeçmek zorunda kalmışlardır. H. Cahit Yalçın, “Osmanlı Meclisinde Arap Mebuslar”,
Yakın Tarihimiz, Cilt: 1, Sayı 9 (26 Nisan 1962), s. 265.
Zekeriya Kurşun, Yol Ayrımında Türk-Arap İlişkileri, İstanbul, 1992, s. 50-53.
Yalçın, a.g.m., s. 265.
Demir, a.g.e., s. 232.
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ÇEVRESEL GÜVENLĠK SORUNU OLARAK ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ
Ġlke Bezen TOZKOPARAN*
ÖZET
Güvenlik alanı ile ilgili olan çalışmalar son yıllarda dikkatini çevreye çevirmiştir. Çevre,
güvenliğin yeniden tanımlanmasında birçok tanımın odak noktasında yer almaktadır.
Özellikle küresel ısınma, deniz seviyesinin yükselmesi, ozon tabakasının incelmesi, sınıraşan
kirlilik, balıkların tükenmesi, habitat ve biyolojik çeşitliliğin kaybı, deniz ürünlerinin
kirlenmesi, aşırı derecede alg artışı gibi çevre sorunları ele alınmaktadır.
Son yıllarda çevre sorunları içinde en çok öne çıkan iklim değişikliğidir. İklim değişikliği
sorununun sadece bir çevre sorunu değil aynı zamanda güvenlik sorunu olduğu çeşitli
çalışmalarda ifade edilmektedir. İklim değişikliğinin etkilerinin her ülke için ayrı olacağı
belirtilmektedir. Yine, güvenlik kavramının sadece siyasi ve askeri tehditler çerçevesinde
değil, aynı zamanda çevresel bir olgu olarak değerlendirilmeye başlanmasıyla birlikte,
devletler iklim değişikliğini ulusal güvenlik stratejileri içine almışlardır. Bunun yanında
konuya ilişkin uluslararası çalışmalara katılım sağlayarak, ulusal eylem planlarını
hazırlamışlardır. Ulusüstü birlikler de benzeri çalışmalar gerçekleştirmiştir. İklim
değişikliğinin su kaynaklarından göçe birçok konuyu etkilediği düşünülmektedir. Bu durum
da çevre konularından dolayı ortaya çıkacak olan çatışmaları hızlandıracaktır.
Bu çalışmanın ana sorusu; iklim değişikliğinin çevresel güvenlik sorunu oluşturup
oluşturmadığıdır. Bu soru doğrultusunda çalışmanın temel amacı çevre sorunlarını ile insan
etkileşiminden yola çıkılarak iklim değişikliğinin çevreyi ve insanları etkileyip
etkilemediğinin ve nasıl güvenlik sorunları oluşturduğunun araştırılmasıdır. Çalışma literatür
taramasına dayanacaktır. Kavramsal çerçevenin yanı sıra örnek olaylarla iklim değişikliğinin
çevresel güvenlik sorunu oluşturup oluşturulmadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İklim, Çevre Sorunları, İklim Değişikliği, Çevresel Güvenlik
Climate Change As An Issue of Environmental Security
ABSTRACT
The work related to the security field has been widespread in recent years. The environment is
at the focal point of many definitions in the redefinition of safety. In particular, environmental
issues such as global warming, sea level rise, ozone depletion, transboundary pollution, fish
depletion, loss of habitat and biodiversity, contamination of seafood, and extreme algal
growth are addressed.
*
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Climate change is one of the most prominent environmental problems in recent years. It is
expressed in various studies that the problem of climate change is not only an environmental
problem but also a security problem. It is stated that the effects of climate change will be
different for each country. Again, as the concept of security began to be regarded not only as
political and military threats, but also as an environmental phenomenon, states incorporated
climate change into national security strategies. They have also prepared national action plans
by participating in international work on the subject. The supernational troops also carried out
similar work. It is thought that climate change affects many places from the water resources.
This situation will accelerate the conflicts that will arise due to environmental issues.
The main question of this study is; climate change is an environmental security issue. The
main objective of this question is to investigate whether climate change affects the
environment and people and how it poses security problems, based on the human interactions
with the main environmental problems. The study will be based on literature review. In
addition to the conceptual framework, case studies will attempt to demonstrate that climate
change poses environmental security concerns.
Keywords: Climate, Environmental Problems, Climate Change, Environmental Security
GiriĢ
Dünya yüzeyinin üçte ikisini kaplayan okyanusların üzerinde ısı genellikle daha düşük
olduğu için 1,3 derecelik ortalama küresel ısı artışı, karaların üzerinde 2 derece veya daha
yüksek, kıtaların ortalarında daha da yüksek ve kutupların çevresinde 4-5 derece daha yüksek
ısı anlamına geliyor. Kutup buzullarının giderek atan bir hızda erimesiyle, 2040’a dek tüm
dünyada deniz seviyesi 0,23 metre yükselecek ve bununla birlikte daha şiddetli fırtına
sistemleri özellikle Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya’da nüfus yoğunluğu yüksek bazı nehir
deltalarını su altında bırakacak olan fırtına dalgaları üretecek. Çok fazla toprak kalıcı
biçimde kaybedilecek ve onlarca milyon göçmen, zaten tamamen işgal altında olan komşu
bölgelerde, yeni evler ve geçinme yolları aramaya başlayacak. Bu bölgelerin bazıları ulusal
sınırların ötesinde olacağından çatışma çıkması olasılığı çok yükselecek. Örneğin Hindistan,
deniz seviyesinin altındaki topraklarını kaybettikçe muhtemelen çok sayıda göçmen yaratacak
olan Bangladeş ile arasında üç bin kilometrelik sınır boyunca şimdiden 2,5 metrelik bir çit
inşa ediyor. (Dyer, 2013, s. 27)
Küresel ısınma yağmurun yağış kalıplarını değiştirip dönence altını ve orta enlemlerin
alt kısımlarını yağmurdan yoksun bırakacağı için, dünyanın diğer bölgelerinde de yoğun
kuraklık çiftçileri topraklarından edecek ve benzer biçimde göçmen dalgaları oluşacak. Orta
Amerika ve Karayipler, azalan ekinler, daha şiddetli kasırgalar ve deniz seviyesinin
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yükselmesinin birleşik etkisinde kaldığı için, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ’nin güney
sınırlarında büyük bir baskı oluşacak. Avrupa Birliği (AB)’nin Akdeniz bölgeleri zaten kronik
ve artan kuraklık yüzünden çaresizken, Avrupa’nın güney sınırları da yağmur eksikliğinin
erken kurbanlarından olan Afrika’dan gelecek göçmenler nedeniyle benzer baskılara maruz
kalacak. Gulf ve Orta Atlantik eyaletlerinde deniz seviyesinin altındaki kıyı bölgeleri, çoklu
Katrina Kasırgaları riski ile karşı karşıya kalırken, Birleşik Devletleri’in güneybatısı daha
sıklaşan ve uzun süren kuraklıktan yalnızca tarımsal açıdan değil hızla büyüyen şehirler
yüzünden de sorunlar yaşayacak. Hint ve Pasifik Okyanusları’ndaki bazı küçük ada
devletlerinin boşaltılmaları ve tamamen terk edilmeleri gerekebilecek. (Dyer, 2013, s. 27)
Paylaşılan bu senaryoların yaşanabileceklerin en iyisi olduğunu söylemek
gerekmektedir. Çevrenin karşı karşıya kaldığı baskılar ve doğal kaynakların geri dönülemez
biçimde tahrip edilmiş olmasının yarattığı çevre sorunları yerel, bölgesel ve küresel düzeyde
insanlığı ve gezegeni tehdit eder duruma gelmiştir.
Dünya daha önceden öngörülemeyen, hiçbir sınır tanımayan tehdit ve risklerle karşı
karşıyadır. Tehditler, kıtlık, çevresel bozulmalar, bulaşıcı hastalıklar, nükleer, radyolojik,
kimyasal ve biyolojik silahlar olarak çeşitlenmektedir. Büyük çaplı ölümlere veya yaşam
şansının azalmasına yol açan ve uluslararası sistemin temel birimi olan devleti zayıflatan
herhangi bir olay veya süreç uluslararası güvenliğe tehdittir. Bu çerçevede, dünyanın
ilgilenmesi gereken altı tehdit ve risk grubu bulunmaktadır. Bunlar, terörizm, ülkeler arası
çatışma, iç savaş, soykırım ve diğer büyük çaplı şiddet olayları dahil iç çatışma, nükleer,
biyolojik ve kimyasal silahlar, sınır aşan organize suçlar, açlık, bulaşıcı hastalık ve çevre
sorunları dahil ekonomik ve sosyal tehdit ve risklerdir. (Aydoğdu, 2008, ss. 62-63)
Geleneksel ulusal güvenlik çerçevesi dahilinde çözülemeyecek tehdit ve güçlüklerin bilincine
varılması, sivil toplum örgütleri ve bilim insanları gibi birçok oluşumların ve kişilerin son
yirmi yılda güvenlik anlayışını arındırma ve yeniden tanımlama çalışmaları yapmalarına yol
açmıştır. Artık, çevresel güvenlik gezegenin güvenliğine doğru gelişmektedir.
Ġklim DeğiĢikliği
İklim, iklim bilimcilerin uzun zamandır var olan öngörülerine oldukça denk düşecek biçimde,
dikkat çekecek kadar kaotik ve günümüz gerçeğidir. (Lejano, Tavares-Reager&Berkes, 2013,
s. 69) Vakitsiz gelen sıcak hava dalgaları şimdilerde bütün yıl boyunca zaman zaman ortaya
çıkarken, soğuk dönemler ani, keskin ve kısa ömürlü olma eğilimde olduğu ifade
edilmektedir. Sağanak yağışlar, bazı bölgelerde belirgin biçimde artarken diğer bölgelerde
seyrekleşmekte ve sıklıkla, genellikle yıkıcı sel baskınlarının eşlik ettiği daha yoğun tufanlar
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şeklinde ortaya çıkmakta olduğu bilinmektedir. (Tokar, 2014, s. 28) Paleoklimatolojik kayıtlar
Yerküre‟nin yüzey sıcaklığında tüm zaman ölçeklerinde çok belirgin salınımlar
gerçekleştiğini açık bir biçimde kanıtlamaktadır. Jeolojik devirlerdeki iklim değişikliklerinde
doğal etmenler rol oynamış, yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle kalmamış, ekolojik
sistemlerde de kalıcı değişiklikler oluşturmuştur. Sanayi devrimiyle, özellikle 19. yüzyılın
ortalarından itibaren, iklimdeki doğal değişebilirliğe ek olarak, insan etkinliklerinin de normalin üzerinde sera gazı salınımı, toprak, su ve biyolojik kaynakların yanlış ve aşırı
kullanımı, vb. olumsuz uygulamalar - iklimi etkilediği bilimsel bir gerçektir. (T.C. Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı, 2009, s. 14)
“İklim değişikliği”, karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim
değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan
insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik demektir. (United Nations
framework
convention
on
climate
change
http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf
/conveng.pdf, 02.07.2017)
İklim değişikliğine neden olan sera gazı etkisinin 1960‟lı yıllarda tahmin edildiği
belirtilmektedir. (Kaplan, 1999, s. 44)
İklim değişikliğinin somut çevresel sonuçları, bölgelere göre farklı biçimlerde de olsa
kaçınılmaz olarak toplumsal yapıya da yansımaktadır. (Kaplan, 1999, s. 46) Tarım ve orman
alanları giderek yok olacak, stepler ve çöller artacak, deniz suyu yükselecek, sel felaketleri
çoğalacak, erozyon nedeniyle toprağın niteliği düşecek ve en önemlisi insanların barış içinde
yaşamaları tehlikeye girecek, milyonlarca insan yerlerinden edilecek, göçe zorlanacak ve yeni
toplumsal çatışmalar ortaya çıkacaktır. (Kaplan, 1999, s. 46)
İklim ile ilgili, uluslararası platformda ilk adım 1979 yılında Dünya Meteoroloji
Örgütü (DMÖ)‟nün öncülüğünde düzenlenen 1. İklim Konferansı ile atılmıştır. Kamuoyunun
çevre sorunlarına ilişkin duyarlılığının 1980‟li yıllarda artmasıyla beraber, hükümetlerin
iklimle ilgili konuların daha fazla bilincinde oldukları Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulu‟nun 1988 yılında benimsediği 45/53 sayılı kararda “Küresel iklimin, insanlığın
bugünkü ve gelecekteki kuşakları adına korunması” çağrısından da anlaşılmaktadır. Aynı yıl,
BM Çevre Programı ve DMÖ‟nün ortak girişimi ile iklim değişimine ilişkin bilimsel bilgileri
araştırmak ve değerlendirmekle görevli Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (HİDP)
kurulmuş ve toplantılarına başlamıştır. İklim değişikliğinin bir tehdit olduğunu doğrulayan ilk
raporu 1990 yılında yayımlanmıştır. Aynı yıl, 2. Dünya İklim Konferansı toplanarak, konuyla
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ilgili küresel ölçekte bir antlaşmaya gidilmesi çağrısında bulunulmuştur. (Tuğaç, 2014, s. 4;
Algedik, 2013, ss.12-13)
1992 yılında gerçekleştirilen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı‟nda iklim değişikliği,
ormansızlaşma, biyolojik çeşitliliğin ve denizlerin korunması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi
gibi önlem alınması gereken ekonomik ve sosyal sorunlar ile ilgili izlenecek politikalar ve
kalkınmanın çevre üzerindeki baskısı, üretim-tüketim alışkanlıkları, gelişmekte olan ülkelerin
yoksulluk ve gelişmişlik düzeyleri ile uluslararası ekonominin etkileri üzerine tartışmalar
yürütülmüştür. Ekonomik faaliyetler sürdürülürken çevrenin göz ardı edilemeyeceğine
yönelik ilkelerin benimsenmesi adına önemli bir adım olan Konferansın sonunda uluslararası
seviyede ortaya konulan belgelerden biri de “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(BMİDÇS)”dir. (Tuğaç, 2014, s. 5)
BMİDÇS, “atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli
insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmak” nihai hedefiyle imzaya
açılmış ve 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Tuğaç, 2014, s. 5)
BMİDÇS‟nin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Beklendiği gibi bu sözleşme
sonrasında da sera gazı emisyonlarında kayda değer bir düşüş gözlenmemiştir. Sözleşmenin
yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra 1997 yılında BM‟nin Japonya‟nın Kyoto kentinde
düzenlediği toplantıda katılımcı hükümetler tarafından “Kyoto Protokolü” imzalanmıştır.
(Tuğaç, 2014, s. 5)
Geleneksel Güvenlik Kavramından Çevresel Güvenlik Kavramına GeçiĢ
Çevre sorunlarının son yıllarda artmasıyla insan çevre ilişkilerindeki denge giderek
bozulmaya başlamıştır. Günümüzde bu sorunlar yaşamsal ve küresel düzeyde önemlidir.
Bununla birlikte dünya üzerindeki bütün canlıların varlığını tehdit etmesiyle güvenlik endişesi
oluşturmaktadır. (Algan, 2005, s. 14) Canlıların yaşama haklarıyla bağlantılı olarak güvende
olma hakları en temel gereksinmeleridir. Ulusal güvenlikten çevresel güvenliğe ve gezegenin
güvenliğine doğru genişleyen güvenlik kavramının bu açılardan ele alınması gerekmektedir.
(Aydoğdu, 2008, s. 56) Önceleri topraklarını genişletmek isteyen bir devlet, diğer devletler
tarafından tehdit unsuru olarak algılanırken günümüzde teröre destek veren, çevre kirliliğini
artıran, silahsızlanma koşullarına uymayan ya da nükleer silahlardan arınmayan devletler
tehdit unsuru olarak görülmektedir. (Aksu, Turhan, 2012, s. 73)
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İnsanların ve toplumların en temel güdüsü ve en ilkel ihtiyacı olan güvenlik
karşılanamadığı takdirde, toplumların özgürlük ve gönenç arayışlarını gerçekleştirmeleri
mümkün olamamaktadır. (Aydoğdu, 2008, s. 60) Bunun yanında kamu düzeninin tarihi
bileşeni olarak güvenlik tedbiri, bir özgürlüğün kullanılmasının güvence altına alınmasında
değil, derhal engellenmesinde ifadesini bulduğu belirtilmektedir. (Ortiz, 2001, s. 128) Soğuk
savaştan sonra, güvenliğinin anlamını ve uygunluğunu yeniden düzenleyecek birçok
girişimler olmuştur. (Redclift, 2000, s. 44) Daha sonra 1990‟lı yıllarda ABD‟nin askeri
düşünce ve operasyonlarında güvenlik stratejisinin içine çevresel güvenlik de girmiştir.
(Durant, 2002, s. 116) Geleneksel tanımında ulusal egemenliğe karşı siyasal ve askeri
tehditler olarak ifade edilen güvenlik kavramı, günümüzde bu tanımıyla sınırlı kalmamış
çevresel sorunlar ulusların güvenliğini ve sürekliliğini tehdit etme aşamasına gelmiştir.
(Aydoğdu, 2008, s. 60)
İki türlü güvenlik anlayışından söz edilmektedir. Birincisi sert güvenlik, askeri ve
polisiye önlemlerle sağlanan güvenliktir. İkincisi de esnek güvenlik ya da insani güvenlik diye
nitelendirilen bir güvenlik anlayışı olmaktadır. Esnek ya da insani güvenliğin ilk koşulu,
insanın günlük hayatında kendisini güvencede hissedebilmesidir. (Aydoğdu, 2008, s. 61) Bu
olgunun bileşenleri, (Aydoğdu, 2008, s. 61-62)
1) “Ekonomik güvenlik; yoksulluktan korunma. Yoksulluk, en büyük insan hakları
ihlalidir. Eğer bir toplumsal sistem, yoksulluğu aşmaya çabalamıyorsa, hiçbir zaman insan
odaklı değildir. Öte yandan kalıcı bir yoksulluk, aşılamayan bir yoksulluk, o toplumdaki
bütün dinamizmayı öldürdüğü için de otoriterlikle iç içedir.”
2) “Gıda güvenliği; düzenli ve sürekli yiyeceğe ulaşabilme güvenliği.”
3) “Sağlık güvenliği; hastalıktan korunma ve gerektiğinde sağlık için bakım alma
güvenliği.”
4) “Çevresel güvenlik; kirlilik ve doğal kaynak tükenmesinden korunmak.”
5) “Kişisel veya bireysel güvenlik. Bu, oldukça geniş kapsamlı bir güvenliktir.”
6) “Topluluk ya da grup güvenliği; toplulukların ya da grupların kültürünün veya tarihi
farklılığının korunmasının ve sürdürülmesinin sağlanması da insani güvenlik kapsamında
algılanmalıdır.”
7) Siyasal güvenlik; yurttaşlık ve siyasal hakların kullanılabilmesidir. Bu, yurttaşın
kendi adayını seçebilmesi, seçimlerde oy vermesinden daha ince bir haktır. Bireyin adayını
belirleyebilmesi, başka bir adayı desteklemesi için siyasal baskıdan uzak kalması da insani
güvenlik kavramının bileşenlerindendir.” şeklinde sayılmaktadır.
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Çevresel Güvenlik Kavramı
Çevresel kaynakların maruz kaldığı baskılar ve doğal kaynak tahribatı ile oluşan
küresel çevre sorunları insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Bunların yanında sınır ötesi
çevre sorunları da tüm insanlığı etkilemektedir. Böylece ortaya doğal kaynak kıtlığı çıkmakta
ve temel yaşam destek sistemleri tehlikeye düşmektedir. Bu olumsuz gelişmelerin ulusal ve
uluslararası düzeyde yol açtığı istikrarsızlıklar, uzlaşmazlıklar ve çatışmalar hükümetleri bu
sorunları önleyecek politikalar geliştirmeye yöneltmektedir. (Aydoğdu, 2008, s. 66)
Çeşitli bilim insanları tarafından çevre sorunları, güvenliğe tehdit olarak ele
alınmaktadır. Güvenlik alanı ile ilgili olan çalışmalar son yıllarda dikkatini çevreye
çevirmiştir. Bu durumun barışın, ulusal güvenliğin ve insan haklarının önemli bir parçası
olduğu, yerel ve bölgesel istikrarı sağladığı vurgulanmaktadır. Çevre, güvenliğin yeniden
tanımlanmasında birçok tanımın odak noktasında yer almaktadır. Özellikle küresel ısınma,
deniz seviyesinin yükselmesi, ozon tabakasının incelmesi, sınıraşan kirlilik, balıkların
tükenmesi, habitat ve biyolojik çeşitliliğin kaybı, deniz ürünlerinin kirlenmesi, aşırı derecede
alg artışı gibi çevre sorunları ele alınmaktadır. Bunlar insan hakları, insan sağlığı ve gönenci
ile ilgili olarak çevresel, demografik ve sosyoekonomik tehditlerin artışını da
ilgilendirmektedir. Ayrıca güvenliğin yeniden tanımlanmasını savunanlar, askeri olmayan
tehditlere dikkat çekmenin gerekliliğinden bahsetmektedirler. Çevre sorunları askeri olmayan
tehditlerdir. Çevresel güvenlik, uluslararası güvenliğe, ulusal güvenliğe, şiddetli çatışmalara,
askeri etkinliklere ve insan güvenliğine çevresel boyut getirmektedir. (Aydoğdu, 2008, s. 66)
Bir ülkede yaşayan insanların yaşam kalitesini bozan her türlü tehdit ve doğal olaylar
ulusal güvenliğe yönelik tehditler olarak anlatılmaktadır. Çevre ile güvenlik ilişkisine dikkati
çeken ilk uluslararası belge BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu‟nun 1987 yılında
yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” adlı raporudur. Rapor güvenlik kavramının geleneksel
anlamıyla, yani ulusal egemenliğe karşı siyasal ve askeri tehditler anlamıyla sınırlı kalmayıp
genişletilmesi gerektiğini ve çevre baskısının giderek büyüyen etkilerini, yöresel, ulusal,
bölgesel ve küresel olarak içerir duruma getirilmesini söylemektedir. Rapora göre çevresel
güvensizliğin askeri bir çözümü bulunmamaktadır. (Ortak Geleceğimiz, 1991, s. 44) Rapor
ayrıca çevre baskısının, siyasal gerilimin ve askeri çatışmanın hem sebebi, hem de sonucu
olduğunu vurgulamaktadır. Uluslar çoğu zaman, hammaddeleri, enerji arzlarını, araziyi, nehir
havzalarını, deniz geçitlerini ve diğer kilit çevre kaynaklarını kontrolleri altına almak için
savaşır. Bununla birlikte bu kaynakların daha kıtlaşıp üzerilerindeki rekabetler artınca, bu tür
çatışmaların sayısının da artacağı beklenmektedir. Erozyondan, çölleşmeden ve diğer birçok
çevre sorunlarından oluşacak çevresel baskıların etkilerinin siyasal süreçlerce kontrol
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edilemediği zamanlarda çatışmaların ortaya çıkma olasılığı çok yüksektir. Ayrıca yoksulluk,
adaletsizlik, çevre bozulması ve çatışma, karmaşık ve güçlü bir karşılıklı etkileşim içindedir.
Uluslararası toplumda giderek büyüyen kaygıların bir belirtisi kendisini çevresel mülteciler
olarak göstermektedir. Toplu göçlerin sebeplerinin ilk bakışta siyasal bir başkaldırı veya
askeri bir şiddet olayı gibi gözüktüğü ancak altta yatan sebeplerin arasında genellikle doğal
kaynak tabanının bozulması ve nüfusu besleyemez hale gelmesi de bulunduğu raporda ele
alınmaktadır. (Ortak Geleceğimiz, 1991, ss. 351-352) Çevresel bozulmalar nedeniyle
insanların yaşam alanlarını geçici ya da kalıcı olarak terk etmek zorunda kalmaları küresel
güvenlik üzerinde ciddi tehditler oluşturacaktır. Çevre sorunları, bu hızla artmaya devam
ederse, gelecek yıllarda çatışmaların ana nedenlerini oluşturacaklardır. (Myers, 1994, ss. 17)
Güvenlik konularının artık çevresel kaynakları içerdiği vurgulanmaktadır. (Myers, 1994, ss.
31)
1995 yılında Birleşmiş Milletler Küresel Yönetim Komisyonu tarafından yayımlanan
“Küresel Komşuluk” adlı raporda ise küresel güvenlik, geleneksel odağı olan devletlerin
güvenliği kavramını genişleterek, insanların ve gezegenin güvenliğini de kapsamına almak
zorunda olarak tanımlanmaktadır. Devletin dış saldırılardan korunması olarak bahsedilen
güvenlik, BM‟nin ve diğer uluslararası kurumların toprak bütünlüğünün ihlal edilmezliğini ve
egemen devletlerin iç işlerine dıştan müdahalenin yasak olduğunu vurgulanması ile de
geleneğe yerleşmiş durumdadır. Dıştan gelebilecek bir saldırıya karşı korunmak bugün de
ulusal hükümetlerin esas amaçlarından biridir ve bu nedenle uluslararası toplumun da
amaçları arasındadır. Ancak bunun, küresel güvenliği gerçekleştirirken üstesinden gelinmesi
gereken zorluklardan yalnızca birisi olduğu belirtilmektedir. Güvenliğe yönelik daha başka ve
aynı derecede önemli tehditlerin, yerkürenin yaşam destek sistemlerinden, aşırı ekonomik
yoksulluktan, insan haklarının büyük ölçüde ihlalinden oluştuğu bilinmektedir. (Küresel
Komşuluk, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara, 1996, s. 78 )
Ancak çevrenin çatışmaları önlemede yararlı özelliklere sahip olduğu da
eklenmektedir. Çevre sorunları siyasi sınır tanımamakta, uzun vadeli bakış açısı
gerektirmekte, yerel ve sivil katılımı teşvik etmekte; örgütlenmeyi ekonomik bağlantıların
kutuplaşmasının ötesinde bir noktaya taşımaktadır. Bu özellikler ile kimi zaman sınıraşırı
işbirliğini kurmayı zorlaştırsa da işbirliğinin kök saldığı yerlerde de güvenin artmasına neden
olacağı belirtilmektedir. Ekosistemlerdeki birbirine bağımlılık karşılıklı çıkar olanakları
sağlamaktadır. Birçok ülkenin ekolojik çıkarları aynı anda kesişirler. Örneğin iki ülke ortak
bir deniz ekosistemini paylaşabilir. Karşılıklı bağımlılıklar farklı çevre sorunlarını daha
sağlam çevre işbirliklerine dönüştürme fırsatları yaratacaktır. (Conca, Carius, Dabelko, 2005,
s. 186. )
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Çevresel güvenlik kavramının üç boyutu bulunmaktadır. İlk boyut, “insan ve canlı
varlıkların yaşamlarını ve varlıklarını tehlikeye düşürecek olan çevresel kriz boyutu” olarak
ifade edilmektedir. İkinci boyut “çevre sorunlarının ekonomik ve siyasal istikrarı tehdit eden
niteliği” olurken üçüncü boyutu da “çevresel kaynakların bölüşülmesi ve çevreden
kaynaklanan sorunların ülkeler ve topluluklar arasında çatışmalara neden olma riski”
olmaktadır. Boyutların yanında önemli çevresel güvenlik sorunlarının özelliklerini
şekillendiren üç tane belirli parametre bulunduğu belirtilmektedir. Bunlar, “zaman, mekan ve
etki” dir. Sorunların ele alınmasında kullanılan diğer parametreler ise sorunların mikro, mezo
ve makro olmak üzere ele alınmasıdır. Makro sorunlar bölgenin özelliklerine bağlıdır.
Yereldir. Karmaşık değildir. Mezo sorunlar, büyük konuların küçük kısımlarıdır, genellikle
tek bir ülkenin sınırları içinde bir ile on yıl arası bir zaman dönemini kapsamaktadır. Ülkeler
arasında doğrudan savaş nedeni olacak sorunlar değildir. Makro sorunlar birçok tarafı karşı
karşıya getirmektedir. Bölgeye ait özelliklere sahip, insanları ve çevreyi yok etme tehditi
içeren sorunlardır. (Aydoğdu, 2008, ss. 72-73)
BM Kalkınma Programı, 1994 yılında yayımladığı İnsani Gelişme Raporu‟nda uzun
zamandan beri güvenlik kavramının değişmelere uğradığı, iş güvenliği, sağlık güvenliği,
çevresel güvenlik, gelir güvenliği gibi konular ile birlikte insanlarda güvenlik konusunda
endişeleri artırdığından bahsetmektedir. İnsani güvenlik, fakir ya da zengin ülke fark etmeden
her yerdeki insanlar ile ilgilidir. Bununla birlikte güvenlik tehditleri ülkeden ülkeye değişiklik
göstermektedir. Bu tehditler fakir ülkelerde açlık ve hastalık olarak kendini gösterirken zengin
ülkelerde uyuşturucu ve suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak iş güvensizliği ve çevresel
tehditler bütün ülkeler için ortak tehditlerdir. Kıtlık, etnik çatışmalar, kirlilik, atık ve
uyuşturucu trafiği gibi tehditler ulusal sınırlar ile sınırlı kalmamaktadır. Sonuçları küresel
olmaktadır. (Human Development Report 1994, s. 3)
Günümüzde ise birçok insana göre güvenlik kendini hastalık, açlık, işsizlik, suç,
sosyal çatışma, politik baskı ve çevresel tahribatlardan korumak demektir. İnsani güvenliğin
artık silahlarla ilgili değil; insan onuru ve yaşamı ile ilgili olduğu belirtilmektedir. Bununla
birlikte insani güvenlik kavramı dört önemli kavram üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunlar; insani
güvenliğin evrensel kaygı olduğudur. Yoksul ve zengin ülkeler fark etmeden bütün insanlar
ile ilgilidir. Bütün insanlığı tehdit eden işsizlik, uyuşturucu, suç, kirlilik ve insan hakları
ihlalleri gibi tehlikeler ortaktır. Yoğunlukları dünyanın çeşitli yerlerine göre değişse de, insani
güvenliğe olan bu tehditler gerçektir ve büyümektedir. İnsani güvenliğin bileşenleri birbirine
bağlıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde güvenliğin tehlike altına girmesi diğer ülkeleri de
etkilemektedir. Kıtlık, hastalık, kirlilik, uyuşturucu trafiği, terörizm, etnik çatışma ve sosyal
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parçalanma kendi içlerinde kalmamakta, bir süre sonra ulusal sınırları aşmakta ve küresel
sonuçlar yaratmaktadır. İnsani güvenlikte erken önleme geç müdahaleden daha kolay
olmaktadır. Erken önlemin alınması geç kalmış bir düzeltmeden ya da önlemeden daha az
maliyetlidir. (Human Development Report 1994, s. 22) Rapor insani güvenliğe olan
tehditlerin listesini yedi kategori altında ele almaktadır. Bunlar, ekonomik güvenlik, gıda
güvenliği, sağlık güvenliği, çevresel güvenlik, bireysel güvenlik, kamu güvenliği ve politik
güvenliktir. (Human Development Report 1994, s. 24) Bu raporda çevresel güvenlik insani
güvenliğin bileşenlerinden biri olarak açıkça tanımlandığı görülmektedir.
İnsanların sağlıklı fiziksel çevreye ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçektir. Her ne kadar
ilk başlarda zarar verdikleri ekosistem kendini yenilese de günümüzde artan nüfus yoğunluğu
ve yoğun endüstrileşmeden dolayı kendini yenileyememektedir. Birçok çevre sorunu kronik
ve uzun zamanlıyken bazıları ani olur ve tehlikelidir. İnsani güvenliği tehdit eden çevre
sorunları artık ulusal sınırları aşmaktadır. Arazi bozulması, ormansızlaşma, kirlilik, sera
gazlarının iklimi etkilemesi gibi sorunlar küreseldir. Rapor bu sorunların sınır tanımadığı
gerçeğini vurgulamaktadır. Çevresel tehditlerin ulusal sınırlar ile sınırlı kalmayacağı bir
gerçektir. (Küresel Komşuluk, 1996, s. 78) Ulusal düzeyde çevre, ülkelerin egemenlik
alanlarını yansıtan siyasal nitelikli bir boyut taşımaktayken, uluslararası boyutta çevre, yerelbölgesel ve ulusal boyutların ötesinde tüm ulusların paylaştığı evrensel değerler bütünüdür.
İklimdeki değişimlere bağlı olarak yaşanacak etkiler herkesi ilgilendirir. (Tuğaç, 2014, s. 12)
Ġklim değiĢikliği ve çevresel güvenlik iliĢkisi
Çevresel güvenlik sorunları arasında en fazla dikkat çeken ve üzerinde araştırma
yapılan problem iklim değişikliği ya da küresel ısınma diye isimlendirilen olgudur.
Uluslararası çevre siyaseti alanında iklim değişikliğine yönelik artan ilgi özellikle 2000‟li
yıllardan itibaren belirginleşmiştir. Elbette bunun önemli bir sebebi iklim değişikliğinin ciddi
bir problem olduğuna dair olan kanaatin güç kazanması olurken diğer önemli bir nedeni de
iklim değişikliğinin diğer çevre sorunlarıyla olan yakın ilişkisidir. (Erdem, 2016, s. 268)
Çevre sorunları devletlerarası ve ulus altı (etnik, yerel, topluluklar arası seviyede)
çatışma risklerini artıran bir „tehlike çarpanı‟ (threat multiplier) olarak da düşünülebilir. Bazı
durumlarda doğa felaketleri var olan çatışmaları olumlu ya da olumsuz olarak
etkileyebilmektedir. (Werrell, Femia, 2013, s. 3)
İklim değişikliğine ilişkin bilimsel çalışmaların, politikaların ve tüzel düzenlemelerin
etik boyutlarının sorgulanması bu bağlamda özel bir önem taşımaktadır. İnsanların etkinlikleri
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sonucu ortaya çıkan bu olgu sadece ekosistemleri, tüm canlı ve cansız çevresel değerleri
tehdit etmekle kalamamakta, buna bağlı olarak bazı ülkelerin tümüyle yol olmalarına yol
açabilecek boyutlarda tehlike yaratabilme riski taşımaktadır. Bu durum iklim değişikliğini,
çevre sorunsalının değişen güvenlik anlayışı bakımından en çarpıcı örneklerinden birisi haline
getirmektedir. İklim güvenliği sorunu çevre etiği bakımından gezegenin tümü için bir varoluş
sorunu halini almıştır. Buna karşın çözüm için geliştirilen politikalara bağlı uygulamalar bu
güvensizliği gidermek bir yana, daha da derinleşmesine yol açabilecek nitelikte etik
sorunların mevcudiyetini açıkça göstermektedir. (Algan, 2008, s. 193)
Yeryüzündeki ısı bugünkü değerlere göre her on yılda 0,1 derece artmaktadır. Küresel
ısınmadan dolayı eski dengelere oranla 1-2 derecelik bir artış olmuştur. (Kuloğlu, 2009, s. 81)
Dünyanın 2099 yılında şimdiki sıcaklıktan 1,8 ila 4 derece daha fazla sıcak olacağı ifade
edilmektedir. (Brown, 2008, s. 16) Küresel ısınma sel, kuraklık, sıcak hava dalgaları, hortum
ve tsunami gibi doğal felaketleri tetikleyen bir unsurdur. Öte yandan ormanların ve biyolojik
çeşitliliğin tahribi, içilebilir su kaynaklarının azalması ile hava kirliliği gibi diğer çevre
sorunlarıyla da yakından ilişkisi nedeniyle iklim değişikliği konusu çevre siyaseti alanında ve
küresel siyasette daha fazla dikkat çekmektedir. (Erdem, 2016, s. 268)
Kuzey yarımkürede kar örtüsü ve buz kalınlıkları azalmıştır. Nehirler kirlenmiş ve
suları azalmıştır. Önümüzdeki 100 yıllık bir dönemde de gerekli tedbirler alınmadığı ve büyük
çapta doğal değişiklik olmadığı takdirde küresel ısıda 3 derece kadar daha bir artış olması
beklenmektedir. (Kuloğlu, 2009, s. 81) Bu ısınma, toplam su döngüsünün değişmesine,
tropikal bölgelerde daha fazla suyun buharlaşmasına, kuzey yarımkürede daha fazla yağmur
yağmasına, buzulların daha çok erimesine, denizlerin yükselmesine, kıyı ekosistemlerinin
olumsuz etkilenmesine, kuraklığın ve sellerin artmasına, tarım alanları, ormanlar ve meraların
azalmasına, çölleşmenin artmasına ve iklim kuşaklarının yer değiştirmesine sebep olacaktır.
(Kuloğlu, 2009, s. 81) Yükselen deniz seviyesi Hollanda‟yı, Pasifik Adalarını, Hint
Okyanusu‟ndaki adaların büyük bir kısmını sular altında bırakacaktır. (Kuloğlu, 2009, s. 81)
Buzulların erimesi sonucu okyanuslardaki ve dolaylı olarak tüm denizlerdeki tuz dengesi
bozulacaktır. Bu durum iklim şartlarını dengede tutan “Gulf Stream” gibi sıcak su
akıntılarının işlevinin bozulmasına sebep olacaktır. (Kuloğlu, 2009, s. 81)
Çölleşmenin ardından ani soğuma ile birlikte dünyada Büyük Buzul Çağı‟nın
başlayacağı, ilk olarak İskandinav ülkelerinin buzul çağına gireceği, devamında İngiltere‟nin
büyük bir kısmının buzlar altında kalacağı, insanların yeni yaşam alanları bulabilmek için
göçe ve savaşmaya zorlanacağı değerlendirilmektedir. (Kuloğlu, 2009, s. 81)
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Avrupa nüfusunun yüzde 10‟unun kendi ülkelerini terk ederek coğrafi olarak daha
güneyde yer alan Türkiye, Cezayir, Fas, Mısır ve İsrail gibi Akdeniz ülkelerine göç
edebilecekleri ifade edilmektedir. (Kuloğlu, 2009, s. 81)
Yaşanacak büyük doğal felaketler sonucunda insanların susuzluk, kuraklık, açlık ve
salgın hastalıklarla karşı karşıya kalabilecekleri düşünülmektedir. Susuzluk, kuraklık,
verimsiz toprakların artması, çölleşme, açlık, alçak yükseklikte bulunan ülkelerin
topraklarının hissedilir derecede azalması hatta tamamen yok olması ve salgın hastalıklar,
önce bireysel göçleri, daha sonra da kitlesel göçleri arttırabilecektir. Su kaynaklarına ve daha
verimli topraklara ulaşma ve bunları kullanma, ülkeler için kaçınılmaz hale gelecektir.
Birleşmiş Milletler Göç Örgütünün raporuna göre 2050 yılına kadar 200 milyon kişinin göç
edeceği beklenmektedir. (Kuloğlu, 2009, s. 83)
Göçlerin önce kırsal alandan kentlere iç göç olarak, daha sonra da ülkeler arasında
olacağı değerlendirilmektedir. İç göçlerin büyük kentler üzerinde nüfus baskısının artmasına
sebep olduğu belirtilmektedir. Göçlerin şimdiden başladığı ifade edilmektedir. (Kuloğlu,
2009, s. 83)
Diğer taraftan dünya nüfusu da büyük bir hızla artmaktadır. Halen 6,2 milyar olan
dünya nüfusunun 2015 yılında 7,2, daha sonrada 8 milyar ve üstüne ulaşacağı beklenmektedir.
Bununla birlikte, su kaynaklarının azaldığı, verimli toprakların yok olduğu, çeşitli salgın
hastalıkların artacağı, (Chalecki, s. 6) bazı yerleşim alanlarının sular altında kaldığı bir
ortamda nüfus artışından dolayı küresel iklim değişikliğinin etkileri daha fazla hissedilecek,
sorunlar daha artacaktır. (Kuloğlu, 2009, s.83 ve Chalecki, s. 5)
Su güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, yaşam alanı güvenliği konuları,
öncelikli konular haline gelecek, ülkeler bir diğerinin aleyhine olarak yaşam şartlarını
düzetme çabası içine gireceklerdir. (Kuloğlu, 2009, s. 83 ve Chalecki, s. 6) Bu durum, mevcut
istikrarsızlıkları arttırabilecek, istikrarlı bölgeleri istikrarsızlaştırabilecek, gerilimleri ve
çatışmaları tetikleyebilecek, güvenlik konusunu gittikçe artan bir şekilde ön plana çıkaracak
ve dünya güvenlik sorunları ile karşı karşıya kalabilecektir. (Kuloğlu, 2009, s. 84)
Yaşam alanı kısıtlamalarının kuzey kutbundan başlayıp, İskandinav ülkelerine,
İngiltere‟ye, Batı Avrupa ve oradan da Doğu Avrupa‟ya doğru yayılacağı dikkate alınarak,
göçlerin de bu bölgelerden, nispeten yaşam alanı daha elverişli olan Türkiye‟nin de dâhil
olduğu Akdeniz ülkelerine doğru olması beklenmektedir. Dolayısı ile çatışma ve
istikrarsızlığın daha çok görülebileceği bölgelerin de başta Türkiye olmak üzere Akdeniz
ülkelerinde olacağı düşünülmektedir. (Kuloğlu, 2009, s. 84)
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İklim değişikliğinin önemli ölçüde bir insani güvenlik sorunu olduğu bölgelerden biri
Afrika kıtasıdır. (Werz, Conley, 2012 January, ss. 11-12) Kıtada özellikle Nijerya ve Nijer‟de
kıtlık, çölleşme, etnik çatışmalar ve yoğun göçün görüleceği ifade edilmektedir. (Werz,
Conley, 2012, s. 18) İklim değişikliği öncelikle gıda güvenliğine ve tarımsal üretime zarar
verecektir. Kıtadaki ülke ekonomilerinin ortalama yüzde 30‟u tarım sektörüne bağlı olup
yapılan ihracatın ise yüzde 50‟si yine tarım ürünlerinden yapılmaktadır. Ekonomilerinin
yüksek derecede tarıma bağlı olan Afrika ülkeleri iklim değişikliği sonucunda zarar görecek
tarım üretimi ile hem gıda güvenliği hem de sosyo-ekonomik yaşam koşulları bakımından
olumsuz bir şekilde etkilenecektir. (Erdem, 2016, s. 270) Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli‟ne göre iklim değişikliği neticesinde kıtadaki tarımsal üretim 2020 yılında yaklaşık
yüzde 50 oranında azalacaktır. (Erdem, 2016, s. 270) Bu süreçte özellikle kıtanın yarı kurak
ülke ve bölgeleri daha fazla riske sahiptir. Diğer taraftan, tarımsal üretimle de bağlantılı bir
konu iklim değişikliğinin sonucunda kuraklık ve sel hadiselerinin sayısının artmasıdır.
(Erdem, 2016, s. 270) Afrika İçin Ortaklık Forumu‟nun tahminine göre 75 ile 250 milyon
arasında kıta insanı önümüzdeki yıllarda su kıtlığından etkilenecektir. İklim değişikliğinin yol
açtığı başka bir konu ise bulaşıcı ve salgın hastalıkların yayılma riskidir. (Erdem, 2016, s.
270) Kuraklık ve sellerin daha fazla yaşanma durumuna bağlı olarak kolera, ishal ve sıtma
vakalarının sayısının artacağı beklenmektedir. (Erdem, 2016, s. 270) Özellikle sıtma hastalığı
ölüm riski yüksek olması bakımından kıtadaki insanlar için önemli bir sorundur. Dünya
ölçeğinde her yıl yaşanan 1 milyon civarındaki sıtma vakalarının yüzde 90‟ı Afrika‟da
kaydedilmektedir. (Erdem, 2016, s. 271) Kenya‟da her yıl yaklaşık 40 bin bebek sıtmadan
dolayı hayatını kaybetmektedir. (Erdem, 2016, s. 271) Kıtaaltı Afrika‟da her gün 2000
dolayında beş yaşın altındaki çocuk sıtmadan dolayı ölmektedir. (Erdem, 2016, s. 271)
Afrika için iklim değişikliğinin olumsuz etkileri olarak iki tane alan daha göze
çarpmaktadır. Biri kıtadaki ekolojik sistemin değişmesi ve deniz seviyesinin yükselmesidir.
(Erdem, 2016, s. 271) Bundan hem canlı türleri hem de deniz kıyısındaki ülkelerde yaşayan
(Mısır, Gambiya, Gine Körfezi, Senegal gibi) yaşayan insanlar zarar görecektir. (Erdem,
2016, s. 271) Fas‟ta kıyı ekosisteminin deniz seviyesinin yükselmesi ile yokolma tehdidi
altında olduğu ifade edilmektedir. (Werz, Conley, 2012 April, s. 47) Cezayir, Liberya, Benin
ve Kamerun‟da da iklim değişikliğinden kaynaklanan göçlerin artacağı eklenmektedir. (Werz,
Conley, 2012 April, s. 41) Diğer olumsuz gelişme ise kuraklık ve seller sonucunda tarım
üretimi ve yerleşimleri tahribata uğrayan kırsal nüfusun şehirlere göç etmesidir. Bir tahmine
göre 2050 yılına kadar 200 milyon civarında insan iklim değişikliğinden etkilenerek kırdan
kente göç etmek zorunda kalacaktır. (Erdem, 2016, s. 271)

SUMMIT BOOK OF FULL TEXTS

ISBN 978-605-9885-44-7

42

EUROASIA SUMMIT

July 17-21, 2017

Ankara / TURKEY

Piri Reis International Congress on Linguistic & History & Geography-I

İKSAD

www.iksad.org

kongreiksad@gmail.com

www.euroasiasummit.org

EAS

Uzun yıllardan beri devam eden su kaynaklarının bölüşümü ile ilgili (Aral Denizi, Nil
Nehri, Fırat-Dicle Nehirleri, Ürdün Nehri vb.) devletlerarası ihtilafların iklim değişikliği
neticesinde yaşanacak kuraklıklar ile çok daha fazla çatışma risklerine neden olabileceği de
beklenmelidir. (Erdem, 2016, s. 273) Hindistan- Pakistan arasında Wular Barajı üzerinde,
Hindistan-Bangladeş arasında Farakka Barajı üzerinde ve Hindistan-Nepal arasında Mahakali
Nehir Antlaşması üzerinde devam eden ihtilaflar bunlara örnek olarak verilebilir. (Erdem,
2016, s. 273) Hindistan-Pakistan arasında İndus Nehri üzerindeki ihtilaf tarafların sahip oldukları nükleer silahlar nedeniyle çok daha fazla risk içermektedir. (Erdem, 2016, s. 273)
2003‟deki Darfur Krizi‟nin başlangıcında hayvancılık ile uğraşan yarı göçebe
topluluklar ile çiftçiler arasında yaşanan kuraklıkla da bağlantılı arazi ihtilafları
bulunmaktadır. (Erdem, 2016, s. 273) Darfur‟da 1980‟lerin başlangıcından itibaren yağışlar
yüzde 40 oranında azalmış hayvancılık ile uğraşan halk ile tarımla geçimini sağlayanlar
arasında arazi ihtilaflarında artış gözlenmiştir. Darfur krizinin başlangıcına bakıldığında
kuraklık ortamında ortaya çıkan bu iki grup arasında kaynak (su ve gıda) yetersizliğiyle
bağlantılı bir çatışma olduğu görülmektedir. (Erdem, 2016, s. 273) BM Genel Sekreteri Ban
Ki Moon çatışmanın çeşitli sosyal ve siyasi sebepleri yanında kısmen iklim değişikliğinden
kaynaklanan ekolojik kriz ile başladığını ifade etmiştir. (Erdem, 2016, s. 273)
Suriye‟de ise BM raporlarına göre 2006-2011 yılları arasında toprakların yüzde
altmışında daha önceki dönemlerde hiç görülmemiş bir şekilde kuraklık yaşanmıştır. Ülke
tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde tarımda mahsul kıtlığı yaşanırken kuraklık ve kıtlık
sebebiyle tarımla uğraşan halk yoğun bir şekilde şehirlere göç etmiştir. Geçimi tarıma bağlı
kesimin yaklaşık %75‟inde tamamen bir mahsul kıtlığı olurken ülkenin kuzeyinde
hayvancılıkla uğraşan halk hayvanlarının % 85‟ini kaybetmiştir. (Erdem, 2016, ss. 273-274)
Kuraklık neticesinde tarım üretimindeki azalma ve hayvancılık sektörünün olumsuz
etkilenmesiyle ortaya çıkan yiyecek krizi 2011 yılındaki ayaklanmaları tetikleyen önemli bir
faktör olmuştur. (Werrell, Femia, 2013, ss. 18-19) Esad rejiminin bu krize çözüm bulamaması
ülkedeki muhalif hareketlerin daha da güçlenmesine neden olmuştur. (Erdem, 2016, ss. 273274)
2004 yılındaki Hint Okyanusunda meydana gelen tsunami Endonezya‟nın Aceh
bölgesindeki çatışmalarda ateşkese neden olurken Sri Lanka‟nın Tamil sorununda
çatışmaların dinmesi yerine daha da tırmanmasına neden olmuştur. (Erdem, 2016, s. 275)
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Sonuç
Dünya üzerinde yaşamış olan önceki medeniyetlerin de çevreye etkileri olmuştur
ancak bu medeniyetler sadece bölgesel bir nitelik arz etmiştir ve etkileri günümüzde
yaşananlara kıyaslandığında önemsiz düzeyde seyretmiştir. İlk dönem medeniyetlerin hiçbiri,
çevreye ve gezegene, günümüzdeki gibi küresel ölçekte yapılan düzeyde bir müdahale
gerçekleştirmemiştir. Bununla birlikte, artık gezegenin sadece iklim değişikliği tehdidi ile
karşı karşıya olduğu değil, bu iklim değişikliğinin aynı zamanda insan kaynaklı olduğu da
büyük ölçüde kabul edilmektedir. (Tokar, 2014, s. 19)
Silahların her zaman güvenliği sağlamadığı; küreselleşmekte olan bir dünyada gerçek
anlamda güvenliğin, tamamen ulusal bir temel üzerine oturtulamayacağı, sınır ötesi tehditlere
karşı etkin mücadele için, çok taraflı, hatta küresel bir yaklaşımın gerekli olduğu; bireyler ve
topluluklar güvende değilse, devlet güvenliğinin de son derece hassas hale gelebileceği; askeri
olmayan boyutların, güvenlik ve istikrar üzerinde önemli etkiye sahip olduğu, dünyanın her
yerindeki ulusların, ama özellikle de en zayıf ülkelerin ve toplulukların birçok farklı baskıyla
karşı karşıya kaldığı ortak görüşleri elde edilmiştir. Kaynaklar üzerinde artan rekabet, ciddi
ekonomik çöküşler, bulaşıcı hastalıkların yeniden ortaya çıkması, yoksulluk, nüfus baskısı
gibi faktörler bu ülkeleri güç durumda bırakan faktörler olarak sayılmaktadır. Bununla birlikte
ulus devletler artık kendi sınırları içinde oluşan çevre kirliliğini kendi sınırları içinde tutmak
ya da başka ülkelerden gelecek kirliliğe sınırlarını kapatmak olanağına sahip değildir. Bu
durum, ulus devletlerin klasik güvenlik politikalarının çevre sorunları karşısında ne kadar
güçsüz olduğunu göstermektedir. Ekolojik sınırların ortadan kalkması, her türlü güvenliğin
sonunun geldiği korkusunu da beraberinde getirmiştir.
Demokratikleşme ve sivil toplum, hak arama ve kendi kaderini belirleme hakkı hiç
gerçekleşmemişti. İster seçilmiş olsun ister olmasın hükümetler, kendi vatandaşlarına bile
danışmadan küresel ortak varlıkların sınırlarını çizme ve kimin neyi alacağına karar verme
haklarını dayattılar. Böylece, iklim değişikliği insanların ve gezegenin adalet duygusuna bir
meydan okuma olarak ortaya çıkmaktadır. En kötü darbeyi alacak olanların bu değişiklikte en
az sorumluluğa sahip nüfus olmasında temel bir adaletsizlik bulunmaktadır.
Bununla birlikte, iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi gibi sorunların
çözülebilmesi için küresel işbirliği ve genel bir çevre perspektifi şarttır. Bu noktada küresel
işbirliğinin yürütülebileceği zeminler olarak hükümetlerarası örgütlerin önemi büyüktür.
Günümüzde çevre sorunları ile mücadelede, çevre konusunda rejim ve uluslararası hukuk
kuralları oluşturmada uluslararası örgütler oldukça önemli aktörlerdir. Bu yapılar birçok
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devletin bir araya geldiği platformlar olarak çevre korunmasına ilişkin çeşitli antlaşmaların
oluşturulmasına, normatif kuralların geliştirilmesine ve müzakere süreçlerinin yürütülmesine
katkı sağlamaktadırlar. (Sönmezoğlu, Erler Bayır, 2012, s. 249)
Gelişmekte olan ülkelerin Kyoto‟daki iddiaları, sera gazi emisyonları çok düşük
olduğu için iklim değişikliğinden kendilerinin sorumlu tutulamayacağıydı. Ancak iklim
değişikliğinin en erken kurbanları onlar olacaklardır. Doğal felaketler ve küresel ısınmayla
bağlantılı ortaya çıkan ulusal ve uluslararası göç hareketleri sonrasında etnik ve dini
farklılıklardan kaynaklanan çatışmaların ortaya çıkması da önemli bir araştırma konusudur.
Bu kapsamda „çevre mültecileri‟ ve „iklim mültecileri‟ olgularının gelecekte daha fazla
oranda küresel siyasette yer alması beklenebilir. (Tekeli vd., 2011, s. 129)
İklim değişikliğindeki ilerleme dünyanın önemli bir bölümünü büyük ihtimalle
mahvedecek ve yeryüzünü yaşanamaz hale sokacaktır. Bunun ana nedeni, hayli yıkıcı ve
yoğun seyredecek torunlarımızın fırtınaları değildir. (Giddens, 2013, s. 51) Aksine esas zararı
uzun süre devam edecek olan kuraklık verecektir. İklim değişikliği, artan nüfus ve küresel
ekosistemlerin altını oyan diğer değişiklikler ölümcül olacaktır. Kanada, İskandinavya ve
Sibirya ile kimi adalar hatta tropikal kuşak gibi dünyanın bazı kısımları yaşanabilir olmaya
devam edecektir. Ancak bu bölgeler insanlar için “cankurtaran filikaları” haline geleceklerdir.
İklim değişikliğinden en az zararı görecek alanlar hazırlamak amacıyla esas olarak uyum
çalışmalarına yoğunlaşılmalıdır.
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თურქ ული ე ლე მ ე ნ ტე ბ ი ბ ორჩ ხ ი ს და მ ურღული ს
ხ ე ობ ა შ ი
ELEMENTS OF TURKISH LANGUAGE IN THE BORCHKI AND MURGHULI
VALLEY
Vardo CHOKHARADZE1

ABSTRACT
The studies of the Samkhruli speech have a long history. The first information about the
Samkhruli speech was recorded by researchers and travelers in the XIX century. The
Georgians, who live on the territory of Turkey, have two languages: one of them is Turkish,
that has been studied because it was the language of the country in which they had to live
after leaving Georgia, therefore, it was necessary to know it; the second language is
Georgian, which has not completely been forgotten and removed, because Georgians
always treated everything that remained from Georgia with tenderness and care.
Nevertheless, the Georgian speech was influenced by the Turkish language, what caused
the appearance of the mixture of the both languages, that is spoken today by the Georgians
living in Turkey. We have tried to find out how the Turkish language influenced the
Georgian one and found Turkish elements in them. For example:
1. ა დრე ს - adres - მ ი ს ა მ ა რთი (misamarti –“address”) - ,,ა დრე ს ე ბ ი მ ა ქ ვ ს
ყ უე ლა ს ი “ - (Adresebi makvs kuelasi”).
2. გ ე ნ ჯ - genç - ა ხ ა ლგ ა ზრდა (Akhalgazrda – “the youth” - ,,გ ე ნ ჯე ბ ი ა ღა რ
ი ტყ ვ ი ა ნ გ ურჯი ჯა ს “- (Gendjebi agar itkvian gurdjidjas)...
ს ა მ ხ რული
ქ ა რთული
ტა ოური

მ ე ტყ ვ ე ლე ბ ი ს
ე ნის

ს ა მ ხ რული

ა ჭ ა რულთა ნ

მ ც ხ ოვ რე ბ

კ ვ ლე ვ ა ს

ხ ა ნ გ რძ ლი ვ ი

დი ა ლე ქ ტე ბ ი

–

ი ს ტორი ა

შ ა ვ შ ური ,

აქვს.

კ ლა რჯული ,

ე რთა დ ი ს ტორი ულ ს ა მ ხ რე თ ს ა ქ ა რთვ ე ლოშ ი

ქ ა რთვ ე ლთა

მ ე ტყ ვ ე ლე ბ ა ა . ა ღნ ი შ ნ ული

დი ა ლე ქ ტე ბ ი ს

შ ე ს წ ა ვ ლა ს ს ა ფუძ ვ ე ლი ჩ ა უყ ა რა ა კ ა დ. ნ . მ ა რმ ა , რომ ე ლმ ა ც დი დი
ღვ ა წ ლი და ს დო თურქ ე თი ს ს ა ქ ა რთვ ე ლოს შ ე ს წ ა ვ ლი ს ს ა ქ მ ე ს . 1904
წ ე ლს მ ა ნ ი მ ოგ ზა ურა გ რი გ ოლ ხ ა ნ ძ თე ლი ს ნ ა კ ვ ა ლე ვ ზე შ ა ვ შ ე თს ა და
1

Batumi Shota Rustaveli State University, Academic Doctor of Philology.
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ი მ ე რხ ე ვ ე ლთა

მ ე ტყ ვ ე ლე ბ ი ს

ნ ი მ უშ ე ბ ი და

,,დღი ურე ბ ი ’’ ,,გ რი გ ოლ ხ ა ნ ძ თე ლი ს ც ხ ოვ რე ბ ა ს თა ნ “

გ ა მ ოა ქ ვ ე ყ ნ ა

ე რთა დ (ი ხ . მ ა რი 1911).
ი მ ა ს ა ც ა ღვ ნ ი შ ნ ა ვ თ, რომ XX ს ა უკ უნ ი ს 80-ი ა ნ წ ლე ბ ა მ დე თურქ ე თი ს
ქ ა რთვ ე ლთა

მ ე ტყ ვ ე ლე ბ ი ს

ე რთა დე რთი

წ ყ ა რო

ს ა ქ ა რთვ ე ლოშ ი
ჰ ქ ონ ი ა თ.

XX

,,ჩ ა ნ ა წ ე რე ბ ი “

შ ე ს ა ს წ ა ვ ლა დ ნ . მ ა რი ს

ი ყ ო.

ს ა ბ ჭ ოთა

ქ ა რთვ ე ლ მ კ ლე ვ რე ბ ს
ს ა უკ უნ ი ს

პ ე რი ოდშ ი

მ უშ ა ობ ი ს

და ს ა წ ყ ი ს შ ი

თურქ ე თი ს

ს ა შ უა ლე ბ ა

ე ქ ვ თი მ ე

არ

თა ყ ა ი შ ვ ი ლმ ა

რა მ დე ნ ი მ ე ჯე რ ი მ ოგ ზა ურა ტა ოშ ი (1902, 1907, 1917 წ .წ .) ა რქ ე ოლოგ ი ური
მ ი ზნ ი თ, მ ა ტე რი ა ლური კ ულტური ს ძ ე გ ლე ბ ი ს შ ე ს ა ს წ ა ვ ლა დ.
ე რთი

შ ე ხ ე დვ ი თა ც

ნ ა თე ლი ა , რომ

თურქ ული ს

გ ა ვ ლე ნ ა

ს ა მ ხ რულ

კ ი ლოე ბ ზე გ ა ნ ს ა კ უთრე ბ ი თ ხ ე ლშ ე ს ა ხ ე ბ ი ა ლე ქ ს ი კ ურ დონ ე ზე . რა ც
შეეხება

ს ა მ ხ რული

მ ე ტყ ვ ე ლე ბ ი ს

ფონ ე ტი კ ურ

და

გ რა მ ა ტი კ ულ

ს ტრუქ ტურა ს , ი გ ი ჯე რ კ ი დე ვ ი ნ ა რჩ უნ ე ბ ს თვ ი თმ ყ ოფა დობ ა ს .
მ თე ლი ჭ ოროხ ი ს

ა უზი და

ი ს ტორი ა შ ი ც ნ ობ ი ლი ა

მ ტკ ვ რი ს

ზე და

ნ ა წ ი ლი ს ა ქ ა რთვ ე ლოს

ტა ო-კ ლა რჯე თა დ (ი ხ . თა ყ ა ი შ ვ ი ლი 1991: 197).

ს ა და ც ი ს ტორი ულა დ ჩ ა მ ოყ ა ლი ბ და რა მ დე ნ ი მ ე ქ ვ ე ყ ა ნ ა : ს პ ე რი , ტა ო,
კ ლა რჯე თი , შ ა ვ შ ე თი , ა ჭ ა რა .

გ.

ყ ა ზბ ე გ ი

გ ა ნ ლა გ ე ბ ული

ა ღნ ი შ ნ ა ვ ს ,
ს ოფლე ბ ი ს

ქ ა რთული ე ნ ა , თუმ ც ა
შ ე მ ოგ ა რე ნ შ ი
უწ ოდე ბ ს .

რომ ,

გ ზი ს

მ ც ხ ოვ რე ბ ლე ბ მ ა

გ ა ს წ ვ რი ვ
და ი ვ ი წ ყ ე ს

მ ა თი მ ა მ ე ბ ი გ ურჯე ბ ი ი ყ ვ ნ ე ნ . მ თი ს

მ დე ბ ა რე

,,შ ა ვ შ ე თშ ი

შ ა ვ შ ე თშ ი

12

ყ ვ ე ლა მ

ს ოფე ლს
იცის ,

ხ ა ლხ ი

გ ურჯი ს ტა ნ ს

ძ ა ლი თ მ ოწ ყ ვ ე ტი ლი ა

ს ა ქ ა რთვ ე ლოზე და მ ა თი წ ი ნ ა პ რე ბ ი ს რე ლი გ ი ა ქ რი ს ტი ა ნ ობ ა
ი ყ ო“. გ . ყ ა ზბ ე გ ი ს ც ნ ობ ი თ, შ ა ვ შ ე თშ ი 1874 წ ე ლს კ ომ ლთა რი ც ხ ვ ი
2000 ი ყ ო, ხ ოლო მ ოს ა ხ ლე ობ ი ს რი ც ხ ვ ი 12-14 ა თა ს ს ა ღწ ე ვ და

(ი ხ .

ყ ა ზბ ე გ ი 1995: 90, 94).
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გ . ყ ა ზბ ე გ ი ს ა ზრი თ, ა ჭ ა რა შ ი თურქ ული ე ნ ი ს გ ა ვ რც ე ლე ბ ი ს
ე რთ–ე რთი

მ ი ზე ზი

თურქ ული

ე ნ ის

ს ი ა დვ ი ლე

და

თურქ ული

მ მ ა რთვ ე ლობ ი ს გ ა ვ ლე ნ ა ი ყ ო (ი ხ . ყ ა ზბ ე გ ი 1960: 32-33).
თურქ ე თი ს ტე რი ტორი ა ზე მ ც ხ ოვ რე ბ ი ქ ა რთვ ე ლე ბ ი ს თვ ი ს ორი
ე ნ ა ა რს ე ბ ობ ს . ე რთი ე ნ ა ე ს ა რი ს თურქ ული რომ ლი ს შ ე ს წ ა ვ ლა
მ ოხ და

ძ ა ლა უნ ე ბ ურა დ

რა დგ ა ნ ა ც

მათ

ა უც ი ლე ბ ლა დ

ს ჭ ი რდე ბ ოდა თ ი მ ქ ვ ე ყ ნ ი ს ე ნ ი ს ც ოდნ ა რომ ე ლშ ი ც ც ხ ოვ რე ბ ა
უნ და
მ ე ორე

გ ა ე გ რძ ე ლე ბ ი ნ ა თ
ენა

ა რი ს

ს ა ქ ა რთვ ე ლოდა ნ

ქ ა რთული

რომ ლი ს

მ თლი ა ნ ა დ ვ ე რ მ ოხ და , რა დგ ა ნ ა ც

წ ა მ ოს ულე ბ ს

და ვ ი წ ყ ე ბ ა

ქ ა რთვ ე ლე ბ ი

და

და

წ ა შ ლა

ყ ოვ ე ლთვ ი ს

ს ა თუთა დ ე პ ყ რობ ოდნ ე ნ და უფრთხ ი ლდე ბ ოდნ ე ნ ი მ ყ ვ ე ლა ფე რს
რა ც კ ი მ ა თ ს ა ქ ა რთვ ე ლოდა ნ გ ა მ ოყ ვ ა თ. მ ი უხ ე და ვ ა დ ა მ ი ს ა
ქ ა რთულმ ა

მ ე ტყ ვ ე ლე ბ ა მ

მ ა ინ ც

გ ა ნ ი ც ა და

თურქ ული

ე ნ ის

გ ა ვ ლე ნ ა და მ ოხ და მ ა თი ა რე ვ ა , რომ ე ლზე ც დღე ს ს ა უბ რობ ე ნ
თურქ ე თშ ი მ ც ხ ოვ რე ბ ი ქ ა რთვ ე ლე ბ ი . მ ა გ :
ა დრე ს - adres- მ ი ს ა მ ა რთი - ,,ა დრე ს ე ბ ი მ ა ქ ვ ს ყ უე ლა ს ი “;
გ ე ნ ჯ - genç - ა ხ ა ლგ ა ზრდა - ,,გ ე ნ ჯე ბ ი ა ღა რ ი ტყ ვ ი ა ნ გ ურჯი ჯა ს “...

,,ე გ ლა ნ ჯა ” - ,,გ ა რთობ ა ”, ,,წ ვ ე ულე ბ ა ”, ,,დროი ს მ ხ ი ა რულა დ
გ ა ტა რე ბ ა ”

–

ი წ ე რე ბ ა

,,Eğlence”,

თურქ ულა დ

წ ა რმ ოი თქ მ ი ს

,,ე Áი ლე ნ ჯე ”, ქ ა რთულა დ ი თქ მ ე ბ ა ,,ე გ ლა ნ ჯა ”: ,,ს ა ხ ლშ ი ა რი ა ნ
ბ ა ღვ ე ბ ი

ე ღლე ნ ჯობ ე ნ “;

,,მ ე ი და ნ ზე

ღა რჭ ი

ე ღლე ნ ჯობ ა ს

ი ჯე ბ ა “; ,,ბ ა ღვ ე ბ ი თ ე გ ლე ნ ჯა გ უა ქ ”…
,,ა Áჩ ი ჩ ე გ ი ”

-

,,მ ზე ს უმ ზი რა ”,

ი წ ე რე ბ ა

,,Ayçiçeği”

და

ი კ ი თხ ე ბ ა ,,ა Áჩ ი ჩ ე Áი ” ქ ა რთულა დ ი თქ მ ი ს ,,ა Áჩ ი ჩ ე გ ი ”:
,,ა Áჩ ი ჩ ე გ ი ს
ხ ე ლი და დე ბ ა ზე

მ ი ნ დვ რე ბ ო
გ ა ზდი ლა ”;

ზორ

ლა მ ა ზი ა “;

,,ა Áჩ ი ჩ ე გ ი ს

Áა ღი

,,ა Áჩ ი ჩ ე გ ი
გ ე რმ ი ე ლი ა “;

,,მ ა ღა ზა შ ი წ ა Á და ა Áჩ ი ჩ ე გ ი ს ზე თი ი ყ ი დე “…
კ რა ვ ა თი – (kravat - ქ რა ვ ა თ) - ,,ჰ ა ლს ტუხ ი ”, ,,ყ ე ლს ა ხ ვ ე ვ ი ”:
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,,კ რა ვ ა თი მ უუბ ა მ ს და მ ი ს ი თა ვ ი კ ა ც ი გ ონ ი ა ”; ,,კ რა ვ ა თი
და ბ მ ი თ კ ა ც ი

ხ ომ

არ

გ ა ხ დე ბ ი ?!”; ,,კ რა ვ ა თი

ვ უყ ი დე , ა რ

მ ე ი წ ონ ა “; ,,კ რა ვ ა თი წ ი თე ლი ი ყ ო და ა რ მ ე ი წ ონ ა “...
დუდუკ ი – (düdük - დუდუქ ) - ,,ს ა ს ტვ ე ნ ი ”, ,,ს ა ლა მ ური ”:
,,ჩ უუს ტვ ი ნ ა
,,დუღუნ ე ბ შ ი

,,დუდუკ ი თ

დუდუკ ი თ“;

წ ი ნ -წ ი ნ

დუდუკ ე ბ ს

დუდუკ ე ბ ი თ და დი ა ნ “; ,,უწ ი ნ

და დი ოდა

ს ოფე ლშ ი “;

უკ რა ვ დე ნ “;

,,ქ უჩ ე ბ შ ი

დუდუკ ე ბ ზე

ი ს ა მ ე ბ დე ნ , ე ხ ლა

გ ა რმ ონ ს დუუკ რა ვ ე ნ “...
ჲ ოხ ს ა - (yoksa - ჲ ოქ ს ა ) - თურმ ე :
,,ჩ ე მ ც ოლს გ უუკ ი თხ ე ს , ქ ი : - შ ე ნ ზორი თ მ ი წ ე გ ი ყ ვ ა ნ ე ს ,
ჲ ოხ ს ა

შენ

მი

წ ა ხ ვ ე ლ?“; ,,ე

გ ა ა კ ე თე თ, ჲ ოხ ს ა
ჲ ოხ ს ა

ე რთი

ჩ ვ ე ნ თვ ი ნ

ქ ოქ ი ,

ე რთი

ქ ორწ ი ლი

ბ ა ჲ რა მ ოღლი ს თვ ი ნ

მ ი ო?“; ,,ჰ უდუდმ ა

ს ი ს ხ ლი

ვ ა რთ“;

გ ა გ ვ ა რი გ ა ,

,,გ ურჯი ს ტა ნ შ ი

ჩ ხ უბ ი ნ ა ა ს წ ი ოთ, Áოხ ს ა გ ა წ ყ დე ბ ა მ ი ლე თი “...
შ ა ხ ა – (şaka - შ ა ქ ა ) - ,,ხ უმ რობ ა ”, ,,ც ე ლქ ობ ა ”:
,,ა ს ე მ ი თხ რა ჰ ე მ შ ა ხ ა , ჰ ე მ გ ე რჩ ე ქ ”; ,,ა ქ ა შ ა ხ ა მ ე ჰ ე ლე
გ უა ქ ძ ა ლი ა ნ ”; ,,ი ს ბ ე ვ რ შ ა ხ ა ჯობ ს “...
შ ა ხ ა ჯი – (şakacı - შ ა ქ ა ჯი ) - ,,ხ უმ ა რა ”, ,,ც ე ლქ ი ”:
,,შ ა ხ ა ჯი ი ყ ო ძ ა ლი ა ნ , და გ რე ხ ი ლი , ს წ ორე ს ა რ გ ე ტყ ოდა ”;
,,ე რთი შ ა ხ ა ჯი ნ ე ნ ე ი ი ყ ო”...
შ ა ფხ ა – (şapka - შ ა ფქ ა ) - ,,ქ უდი ”:
,,წ ყ ა ლშ ი

ჩ ა ც ვ ე ნ ი ლი

Áუნ ა ნ ე ბ ი ს

შ ა ფხ ე ბ ი

მ ე ი ც უა

დე ნ ი ზმ ა ”; ,,შ ა ფხ ა ს ა ბ ურა ვ ს კ ა ც ს ა ”; ,,ი ს შ ა ფხ ი ა ნ ი კ ა ც ი ვ ი ნ
ი ყ ო“...
კ ვ ლე ვ ი ს

შ ე დე გ ა დ გ ა მ ოვ ლი ნ და

ე ნ ობ რი ვ ი ი ე რა რქ ი ი ს
(უფრო

მ ე ტა დ),

ის ე

ყ ვ ე ლა

თურქ ული

ე ნ ის

გ ა ვ ლე ნ ა

დონ ე ზე , - როგ ორც ლე ქ ს ი კ ურ

ფონ ე ტი კ ურ

და

გ რა მ ა ტი კ ულ დონ ე ზე .

შ ე ვ ე ც ა დე მ ე პ ოვ ნ ა თუ რა გ ა ვ ლე ნ ა მ ოა ხ დი ნ ა თურქ ულმ ა ე ნ ა მ
და მ ე პ ოვ ნ ა მ ა თშ ი თურქ ული ე ლე მ ე ნ ტე ბ ი .
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გ ა მ ოყ ე ნ ე ბ ული ლი ტე რა ტურა
1. ლე ქ ს ი კ ონ ი 2001: თურქ ულ-ქ ა რთული ლე ქ ს ი კ ონ ი , I-II, ს ტა მ ბ ოლი .
2. ლე ქ ს ი კ ონ ი 1989: Kâmüsî Türki Şemseddın sâmi.
3. ლე ქ ს ი კ ონ ი 2005:Türkçe- Sözlük, Ankara
4. Марр 1911:

Марр Н.Я. ,,Георгий Мерчул, Житие св. Григория Хандзийского с

дневником поездки в Шавшетию и Кларджию“, ТРАГФ, т.VII, СПБ.
5. თა ყ ა ი შ ვ ი ლი 1991:

თა ყ ა ი შ ვ ი ლი ე ქ ვ თი მ ე , ,,ს ა მ უს ლი მ ა ნ ო

ს ა ქ ა რთვ ე ლო, ქ ა რთული

ე მ ი გ რა ნ ტული

ლი ტე რა ტურა “, ტ. I,

თბ ი ლი ს ი .
6. ყ ა ზბ ე გ ი 1995:

ყ ა ზბ ე გ ი გ ი ორგ ი , ,,ს ა მ ი თვ ე თურქ ე თი ს

ს ა ქ ა რთვ ე ლოშ ი “, ბ ა თუმ ი .

SUMMIT BOOK OF FULL TEXTS

ISBN 978-605-9885-44-7

53

EUROASIA SUMMIT

July 17-21, 2017

Ankara / TURKEY

Piri Reis International Congress on Linguistic & History & Geography-I

İKSAD

www.iksad.org

kongreiksad@gmail.com

www.euroasiasummit.org

EAS

MART 1921 BATUM OLAYLARI
Doç. Dr. Ġrakli BARAMĠDZE1
Dr. Öğr. FIRAT ÇAKIR2
ÖZET
1921 yılının Ģubat ayında Kızıl Ordu “Gürcistan Demokratik Cumhuriyetine saldırmıĢ
ve 25 ġubat‟ta Tiflis‟i ele geçirmiĢtir. Mart ayına gelindiğinde askeri eylemler Batı
Gürcistan‟a sıçramıĢtır. Aynı dönemde Gürcistan BaĢbakanı N. Jordania, TBMM‟nden
Türk ordusunun Gürcistan‟a gelmesini rica etmiĢ ve bunun üzerine Türk ordusu
Batum‟a girmiĢtir. Bu anlaĢmaya göre, Türkler BolĢeviklere karĢı Gürcistan‟a yardım
edecek, bölgenin idari yönetimi ve egemenlik hakları ise Gürcistan‟da kalacaktır. 17
Mart‟ta Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir PaĢa Batum‟a girmiĢ ardından hem
kendisinin Batum valisi hem de Batum‟un Türk toprağı olduğunu ilan etmiĢtir. Bu
sırada, Moskova‟da Rus-Türk görüĢmeleri devam etmekte olup, 16 Mart‟ta “Dostluk ve
KardeĢlik AnlaĢması” imzalanmıĢtır. Bu anlaĢmaya göre, Türk hükümeti Batum‟u
Gürcistan toprağı olarak tanımıĢtır. Türkler, Batum konusunda BolĢeviklere karĢı bir
askerî harekât düĢünmemiĢlerdir. N. Jordania bunu geç anladığından dolayı Jordania
hükümetinin temsilcileri Kutaisi‟de BolĢevikler ve Gürcü Ġhtilal Komitesi ile bir
görüĢme yapmıĢlardır. Bu görüĢmelerin sonucunda ateĢkes yapılmıĢ ve Batum yolu
Kızıl Ordu‟ya açılmıĢtır. 17 Mart‟ta ise Batum‟da “BolĢevik Ġhtilal Komitesi”
kurulmuĢtur. Ancak BolĢevikler bölgedeki bu faaliyetlerine rağmen Türklerle bir
çatıĢmaya girmemiĢlerdir. Türklerle Ruslar birbirlerine karĢı askeri bir hamle
düĢünmediklerinden dolayı bu ihtilal komitesi tarafından General G.Mazniashvili‟ye
Batum‟un Türklerden geri alınması için görev verilmiĢtir. Hemen akabinde G.
Mazniashvili komutasındaki Gürcü askerleri Türklerle çatıĢmaya girerek galibiyet
kazanmıĢlardır. Bu durumda TBMM Moskova‟da alınan taahhüdü kabul etmek zorunda
kalmıĢ ve 28 Mart‟ta Batum bölgesi Türkler tarafından boĢaltmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Batum, Moskova AntlaĢması, G. Mazniashvili.

1

Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi, erekle1770@hotmail.com
MEB YLSY Resmi Burslu Gürcistan Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Doktora Öğrencisi, Kurum:
Ardahan Üniversitesi, cakirfirat10@gmail.com
2
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GİRİŞ
Batum, Kafkasya jeopolitiğinde stratejik açıdan büyük öneme sahip bir Ģehirdir. ġehir
hem stratejik hem de ticari olarak Kafkasya‟nın kilit noktasında bulunmasından dolayı tarihin
farklı dönemlerinde çeĢitli uygarlıkların gözünü diktiği bir nokta olmuĢtur. Nitekim,
Türklerde Kafkasya‟da söz sahibi olmak adına Batum merkezli Acara bölgesine birçok sefer
düzenlemiĢlerdir. Batum, 16. yüzyılda Osmanlı egemenliğine girmiĢ ve yaklaĢık 300 sene
boyunca Osmanlı hakimiyeti altında kalmıĢtır3. 1877-78 Osmanlı – Rus ya da diğer adıyla 93
Harbi olarak bilinen harpte Batum, Rus hakimiyeti altına girmiĢtir. Bunun ardından I. Dünya
SavaĢı esnasında Rusya‟da BolĢevik ihtilalinin çıkması üzerine Ruslar savaĢtan çekilmiĢ ve
Rus kontrolündeki Batum 3 Mart 1918 tarihli Brest – Litovsk antlaĢmasıyla Türklere
bırakılmıĢtır. Ancak, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi‟nin imzalanmasının
ardından doğuda Batum‟u ele geçirmiĢ olan Türk ordusu 1877 sınırının batısına geri
çekilmeye mecbur kalmıĢtır4. Ġtilaf devletleri tarafından mütareke Ģartları bahane edilerek 27
Kasım 1918‟de Ġngilizler Batum‟a asker çıkartmıĢ ve 17 Aralık‟ta ise resmen Batum‟u iĢgal
etmiĢlerdir. Batum bunu takip eden iki yıl boyunca Ġngiliz iĢgalinde kalmıĢ, ardından 7
Temmuz 1920‟de Batum‟dan Ġngiliz birliklerinin çekilmesi üzerine Ģehir Gürcü birlikleri
tarafından iĢgal edilmiĢtir5.
Ancak, her ne kadar BolĢevikler yapılan anlaĢmalarla çarlık döneminde Rus kontrolü
altında olan ülkelerden çekilmiĢse de yine de bu topraklardaki emelleri sona ermemiĢtir.
Nitekim, BolĢevikler ülke içerisindeki MenĢeviklere karĢı kazandıkları üstünlükten sonra bir
yandan MenĢevikleri tamamen ortadan kaldırma noktasına gelmiĢ bir yandan da çarlık
döneminde Rus kontrolü altında olan bölgelere de tekrardan askeri harekatlara baĢlamıĢtır.
11-12 ġubat 1921 tarihinde Sovyet Rusya tarafından Gürcistan‟ın ilhakı ve zoraki
SovyetleĢtirilmesi amacıyla Gürcistan Demokratik Cumhuriyetine karĢı geniĢ çaplı askeri
harekatlara baĢlanmıĢtır. 25 ġubat tarihinde Gürcistan Hükümeti‟nin Tiflis‟i terk etmesinin
ardından 4 Mart tarihinde Kızıl Ordu tarafından Suhum, 10 Mart tarihinde ise Kutaisi iĢgal
3

Detaylı bilgi için bkz. Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağ’ında Kafkasya 1454-1829 (Tarih – Toplum - Ekonomi),
Ġstanbul, Kitabevi, 2015, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlılar’ın Kafkas Elleri’ni Fethi, Ankara, TTK, 1976.
4
Mustafa Bakan, “Milli Mücadele Yıllarında Elviye-i Selase”, International Periodical For the Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/7 Volume, 2008, sy.737.
5
Ahmet Ender Gökdemir, Cenub-î Garbî Kafkas Hükümeti, Ġstanbul, Atatürk AraĢtırma Merkezi, 1989, sy. 220.
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edilmiĢtir. Paralel olarak, Gürcistan‟a karĢı savaĢ hareketlerinde bulunmaya baĢlayan Türkiye
artık 11 Mart tarihinde tekrardan Batum bölgesine gelmiĢtir6.
Sovyet Rusya‟nın Gürcistan‟a karĢı saldırganca politikaları henüz Kasım 1920‟de,
Ermenistan‟ın Sovyet Rusya tarafından ilhakı esnasında planladığı, ancak daha erken olduğu
gerekçesiyle ertelediği bilinmektedir. Yine de 11 ġubat 1921 tarihinde Lore‟de meydana
gelen olaydan sonra, Kızıl Ordu Gürcistan hudutlarını ihlal etmiĢtir. Gürcistan‟da savaĢ
baĢladıktan sonra ise savaĢın ikinci gününde Türkiye Elçisi Kazım Bey Gürcistan‟a tam
destek vermiĢtir7. Bu savaĢta Gürcistan Hükümeti BaĢkanı Noe Jordania, Türkiye‟nin
BolĢeviklerle mücadelede Gürcistan‟a yardım edeceğini düĢünmekteydi. Ancak, Ankara
Hükümeti o sırada Gürcistan‟ın elinde olan Ardahan ve Artvin‟in Türkiye‟ye geri verilmesini,
Batum‟da „‟Nominal‟‟ halk oylamasını talep etmiĢtir8. 22 ġubat tarihinde ise Türkiye Ardahan
ve Artvin‟in boĢaltılmasını talep etmiĢtir. Bunun üzerine Gürcü hükümeti 24 ġubat‟ta
ordusunu “Elviye-i Selase” olarak anılan bölgelerden çıkartmıĢtır. Noe Jordania, bununla
Gürcistan - Türkiye arasındaki yanlıĢ anlamaların bitirilmesini ummuĢtur ama Türkiye‟nin bu
dönemde Gürcistan‟da farklı hedefleri bulunmaktadır. Türkiye‟nin Gürcistan elçisi Kazım
Bey TBMM‟yi, Türk hükümetinin Gürcistan‟da BolĢevikleri durdurması durumunda
Türkiye‟nin

Gürcistan‟da

daha

fazla

bölgeyi

ele

geçirebileceğine

ikna

etmeye

çalıĢmıĢtır9.Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir PaĢa‟nın bu konu ile alakalı pozisyonu
ilginçtir. Kazım Karabekir PaĢa, Ankara‟da Gürcistan‟a askeri yardım gerçekleĢtirme kararı
alındığını ve hatta kendisine BolĢeviklere karĢı saldırı emri verildiğini beyan etmiĢtir. Ancak,
Kazım Karabekir PaĢa‟ya göre, Türkiye, Rusya - Gürcistan savaĢında tarafsız kalmalıydı.
Çünkü, Rusya mağlup edildiğinde Türkiye Antant altında olacaktı. Ona göre, Türkiye Antanta
bağlı olduğundan dolayı Gürcistan Hükümetine yardım edemeyecekti. Bu yüzden
BolĢeviklerle iliĢkilerin iyi tutulması gerekmekteydi10.

6

Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Ġstanbul, YKY, 2016, sy 210; Gökdemir, sy. 220.
Noe Jordania, Geçmişim, Batum, 1990, sy. 123.
8
M. Svanidze, 1918-1921 “Yılları Arasında Batum ve Batum Ġlçesi için Diplomatik Mücadeleler”, Gürcistan
Diplomasisi, Tselistdeuli, C.10, ġubat 2003, sy. 174-175; 2011:41-42 15. Roin Kavrelishvili, “Türkiye
Tarihçiliğinde Batum Konusu (Mart 1921)”, Batum için 18-20 Mart 1921 Tarihli Mücadele, Tiflis, 2016.
9
Svanidze, sy. 175-176.
10
Kavrelishvili, sy. 30-31.
7
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Kazım Karabekir anılarında bu durumu; “Gürcü ordusu Batum‟un kuzeyinde Ruslarla
harp ederken biz Batum‟u iĢgal ediyorduk. Her iki tarafla da çatıĢmaya mahal vermeyecek
hareketlerde bulunulmasını emir verdim” sözleriyle dile getirmektedir11.
Kızıl Ordu Tiflis‟i ele geçirdikten sonra, Gürcistan‟da ki Türkiye elçisi, Kazım
Karabekir PaĢa‟ya Batum‟u iĢgal etmeyi teklif etmiĢtir. Kazım Karabekir PaĢa ise 2 Mart
tarihinde Genelkurmaya Rusya‟nın Batum‟u Türkiye‟ye sormadan iĢgal edebileceğini ve bu
yüzden Batum‟u kaybetmemek için ordunun orada olmasının gerekli olduğunu bildirmiĢtir12.
Ayrıca Kazım Karabekir PaĢa Tiflis‟teki Türk elçisi Kazım Dirik ile aralarında ciddi bir
iletiĢimsizlik olduğunu belirtmektedir13.
2-3 Mart 1921 tarihinde düzenlenen Türkiye Genel Kurmay ve Bakanlar Kurulunda
Batum iĢgali konusu değerlendirilmiĢtir. Batum‟u geri almak için 7. Ordu‟ya bağlı olan
„‟Çoruh Grubu‟‟ kurulmuĢtur14. Bölük komutanı olarak BinbaĢı Ali Rıza Bey ve grup baĢkanı
olarak ise Hopa‟daki BinbaĢı Talat Bey atanmıĢtır15. Paralel olarak, Türkiye Hükümeti,
diplomatik yolla Rusya ile olası askeri mücadeleyi önlemeyi amaçlayarak Kızıl Ordu‟nun
Ahıska‟ya ve Ahılkelek‟e, ayrıca Türkiye‟ye yakın bölgelere de girmemesini talep etmiĢtir16.
Bu geliĢmelere rağmen Gürcistan, Türkiye‟den askeri yardım umudunu hala
kaybetmemiĢtir. Gürcistan Hükümeti, Batum‟da idare ve egemenlik hakkının Gürcistan
Hükümetine ait olacağı Ģartıyla, Türkiye tarafından Batum‟un iĢgal edilmesini kabul etmiĢtir.
Noe Jordania, Türkiye ordusunun Batum‟a girmesinin ardından Rusya ile Türkiye arasında
savaĢ çıkacağını umut etmekteydi. Bu yüzden Türkiye‟ye, Batum‟a Türk ordusu girdiğinde
Gürcü ordusunun kendilerine yardım edeceğine dair söz vermiĢtir17.
9 Mart 1921 tarihinde Genelkurmay BaĢkanlığı‟ndan Kazım Karabekir PaĢa‟ya
mümkün olduğunda Ahılkelek‟i, Ahıska‟yı ve Batum‟u iĢgal etme emri gelmiĢtir. PaĢa‟ya
11

Karabekir, sy. 210.
Kavrelishvili, sy. 30.
13
Karabekir, sy. 210.
14
Svanidze, sy. 177.
15
Serpil Sürmeli, Türk-Gürcü İlişkileri, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2001, sy. 659.
16
Svanidze, sy. 177.
17
Svanidze, sy. 178-179.
12

SUMMIT BOOK OF FULL TEXTS

ISBN 978-605-9885-44-7
57

EUROASIA SUMMIT

July 17-21, 2017

Ankara / TURKEY

Piri Reis International Congress on Linguistic & History & Geography-I

İKSAD

www.iksad.org

kongreiksad@gmail.com

www.euroasiasummit.org

EAS

göre, BolĢevikler Gürcü ordusunu zorlukla yendiğinden dolayı o kadar güçlü değildi. Bu
yüzden BolĢeviklerle çatıĢmaya girebileceğini düĢünmüyordu18.
Böyle zor bir durumda, Moskova‟da BolĢevik Hükümeti ve Mustafa Kemal PaĢa
Hükümeti arasında müzakereler sürmekteydi. 1920 yılı sonunda bir anlaĢmanın düzenlenmesi
düĢünülmüĢtür. Ancak, barıĢ konferansı 26 ġubat tarihinde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Elbette bu
durum tesadüfi değildir. Belli ki, Sovyet Hükümeti, Türkiye Hükümeti‟ni Azerbaycan ve
Ermenistan‟dan sonra, Gürcistan iĢgali gerçeği ile yüzleĢtirmek ve Türklerle kazanan taraf
pozisyonunda müzakere masasına oturmak istemekteydi. Ayrıca, “Moskova Hatıraları” adlı
eserinde Ali Fuat Cebesoy, MenĢevik Gürcülerin Türkler tarafından himaye edileceği
düĢüncesinin Ruslarda büyük panik yarattığından bahsetmektedir19. Yeni kurulan iki hükümet
arasındaki iyi iliĢkilere rağmen müzakereler zorlukla yapılmıĢtır. Müzakerelerde Türkler
Batum, Artvin, Ardahan ve Kars‟ın bırakılmasını talep etmiĢtir. Buna karĢılık Rusya DıĢ ĠĢleri
komiseri G. Çiçerin ise uzlaĢma yoluna gitmemiĢ ve böylece müzakereler çıkmaza girmiĢtir.
Sovyet Rusya Hükümeti BaĢkanı V. Lenin Türkiye‟yi Doğu Asya‟da kendi devrimci
fikirlerinin trampleni olarak değerlendiriyordu. V. Lenin Sovyet Rusya‟nın önemli bir
müttefiki olan Türk hükümetiyle ters düĢmek istemiyordu. Dahası, Mustafa Kemal PaĢa‟nın
Ġtilaf devletleriyle anlaĢacağı ve Batum‟a kendi ordusunu göndereceğinden endiĢeleniyordu. 9
Mart tarihinde V. Lenin, DıĢ ĠĢleri Bakanı G. Çiçerin‟e Türkiye Delegasyonuyla ertelenen
müzakerelerden dolayı endiĢeli olduğunu anlatarak Ġ. Stalin‟in katılmasıyla aynı gün
anlaĢmaya varmak istedi20. Sovyet Rusya Hükümeti Batum‟u koruma Ģartıyla uzlaĢma yoluna
gitti. Konferans sorasında Moskova‟da olan Enver PaĢa, Rusların Türkiye‟ye karĢı tutumunun
değiĢmeyeceğini bildiğinden kendi arkadaĢlarına Batum‟dan vazgeçmeyi ve derhal sözleĢme
imzalanmasını tavsiye etti21. Böyle zor bir durumda Rus ve Türk hükümetleri arasında
müzakereler sürdürülmeye çalıĢılmıĢtır. Sonunda, bu sıkıntılı ortama rağmen Rusya ve
Türkiye arasındaki dostluk ve kardeĢlik sözleĢmesine 16 Mart 1921 tarihinde imza

18

Kavrelishvili, sy. 33; Karabekir, sy. 209.
Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1982, sy. 194.
20
L. Todadze, Aynı Anda Müdahale, İşgal, Zorunlu Sovyetleştirilme, Fiilen İlhak , Tiflis, 1991, sy. 140.
21
Sürmeli, sy. 651.
19
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atılmıĢtır22. Bu anlaĢmayla Türk Hükümeti BolĢeviklerle kurulacak dostlukta Misak-ı Milli
sınırları içerisinde bulunan Batum‟dan vazgeçmiĢ ve Ģehri BolĢeviklere bırakmıĢtır. Ancak,
anlaĢmadan önce, 10 Mart tarihinde Ġ. Stalin 11. Kızıl Ordu komutanı S. Orjonikidze‟ye
„‟Moskova‟da imzalanan sözleĢmeyle Batum, Ahıska ve Ahılkelek bizde kaldı ve Türkiye ile
çatıĢmalardan kaçının‟‟ içerikli yazı göndermiĢtir. S. Orjonikidze, bu bilgiyi Kazım Karabekir
PaĢa‟ya ve 18. Süvari komutanı (Goderdzi geçidini geçerek Batum‟a gelen) D. Jloba‟ya
bildirerek 3 gün içinde Batum‟u iĢgal etmek istemiĢtir23.
Rusya - Türkiye arasındaki diplomatik mücadelelerin bitirilmesi ve Moskova‟da
imzalanan ön sözleĢmeye rağmen, Türkiye Batum‟u geri almak için askeri operasyonlara
baĢlamıĢtır. Bazı araĢtırmacılara göre, Türkiye buna iliĢkin bilgiye sahip değildir. Ancak,
Gürcü kaynakları bu durumun gerçeklerle uygunsuz olduğunu belirtmektedir. Gürcüler,
Ankara Hükümeti‟nin BolĢeviklerin Batum için savaĢmayacaklarını umut ettiğini belirtmekte
ve bu sebeple Türklerin Batum‟a asker çıkardığını belirtmektedir24. Türk kaynakları, S.
Orjonikidze‟nin Kazım Karabekir PaĢa‟ya çektiği protestoya rağmen, PaĢa‟nın Umumi Harp
Riyaseti tarafından bilgilendirilmemesi neticesinde akdedilen Moskova AnlaĢması‟ndan
haberinin olmadığını ve bu yüzden PaĢa‟nın Batum‟dan çekilmediğini belirtmektedir25. Gürcü
kaynakları ise bu konuda Türkiye‟nin Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ile
imzalanan sözleĢmeye uygun olarak hareket ettiğini ve bu yönde Moskova‟da resmi anlaĢma
imzalanmadan önce Batum bölgesini ele geçirmek istediğini belirtmektedir. Sovyet Ordusu
komutanı Jloba, Keda‟da düzenlenen görüĢmede Gürcistan Hükümeti ile imzalanan
sözleĢmeyi kanıt olarak değerlendirerek Kızıl Ordu‟nun Batum‟a doğru hareketini protesto
etmiĢtir. Rusya, kendi ordusunun Batum‟a Gürcü karĢı devrimcileri cezalandırmak için
gittiğini ve Türkiye‟ye karĢı düĢmanlık niyeti olmadığını beyan etmiĢtir26. Batum‟a girdikten

22

Fahir Armaoğlu, 20. Yy. Siyasi Tarihi, Ġstanbul, TimaĢ Yayınları, 2014, sy. 161
Svanidze, sy. 183.
24
L. Toidze, Batum için Mart 1921 Tarihli Mücadele, 2009, Tiflis, sy. 30.
25
Mustafa Sarı, Türkiye Kafkasya İlişkilerinde Batum (1917-1921), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Doktora Tezi, Sakarya 2010, sy.591.
26
Svanidze, sy. 183.
23
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sonra, Kazım Karabekir PaĢa Ġngiliz General Stoks tarafından sorulan soruya, kendileri
tarafından Batum iĢgalinin Gürcistan ile anlaĢılmıĢ ve geçici olduğunu yanıtlamıĢtır27.
Batum amiri Ġ. Purtseladze‟ye göre, Türkiye ordusunun iki makineli tüfeğe sahip olan,
yaklaĢık 500 askerli birinci grubu Ģehre 11 Mart saat 11‟de girdi, sonraki grup 12 Mart gece
saatlerinde girdi. 15 Mart gece saatlerinde ise kendilerine 500 askerli bir grup daha eklendi.
Böylece Batum‟da ki Türkiye Ordusu yaklaĢık 3,500 kiĢiye ulaĢtı28. Türkiye Batum‟a
savaĢmadan girerek polis ve posta binalarına Türkiye bayrakları asmıĢtır29.
12 Mart tarihinde Kazım Karabekir PaĢa BolĢeviklere Kızıl Ordu‟nun yapacağı
herhangi bir operasyona gerek olmadığını ve Ģehirden MenĢevikleri çıkarmayı kendilerinin
üstlendiklerine söyleyerek BolĢevikleri ikna etmiĢtir. Kazım Karabekir PaĢa, 12 Mart gecesi
TBMM‟nin

kendisine

Ahılkelek,

Ahıska

ve

Batum‟da

Ankara

adına

hükümet

yapılanmalarının kurulması emri verdiğini belirtmektedir30. Batum‟a giren Talat Bey kale
komutanı Purtseladze‟ye 5 maddeli talepleri okumuĢ ve 14 Mart tarihinde Kazım Karabekir
PaĢa Türk Genelkurmayına Batum‟da yerel yönetimi iptal ettiğini ve Ankara Hükümeti‟ne
bağlı askerlik ve hukuk yönetimini kurduğunu bildirmiĢtir31. Ayrıca, 14 Mart‟ta Türk süvari
bölüğü Ahılkelek‟i iĢgal etmiĢtir32. 16 Mart tarihinde Ali Rıza Bey, Gürcistan Hükümeti‟nden
Batum‟daki Gürcü ordusunun çıkarılmasını veya silahlarının teslim edilmesini talep etmiĢse
de Gürcü tarafı bu talebi cevapsız bırakmıĢtır33.
Noe Jordania, Türklerin Gürcistan Demokratik Cumhuriyetine yardım etmeyeceklerini
ve Rusya ile savaĢmayacaklarını öğrenince, Batum‟u yine Gürcistan‟a bağlamak için Sovyet
Rusya temsilcileri ile müzakere yoluna gitmeye karar vermiĢtir. Ön anlaĢma yapıldıktan sonra
müzakereler Kutais‟te düzenlenmiĢtir. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti tarafından söz
konusu müzakerelere hükümet baĢkanı yardımcısı ve savunma bakanı G. Lortkipanidze,
askeri konularda müĢavir Ġ. Gedevanishvili, siyasi müĢavir Ġ. Dgebuadze ve sekreter D.
27

Sürmeli, sy. 660.
Svanidze, sy. 180-181.
29
Sürmeli, sy. 664.
30
Karabekir, sy. 210.
31
Sürmeli, sy. 668-670.
32
Karabekir, sy. 210.
33
Sürmeli, sy. 668-673.
28
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Sharashidze katılmıĢtır. Bu müzakerelerde Gürcistan Devrim Komitesini baĢkan yardımcısı
M. Orakhelashvılı, askeri konularda mütevelli Sh. Eliava ve sekreter Ghambarov temsil
etmiĢtir34. Müzakereler Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti temsilcisi Abel Enukidze
baĢkanlığıyla sürdürülmüĢtür. BolĢevik Hükümeti için Gürcistan Demokratik Cumhuriyet
Hükümeti‟nin Gürcistan‟da meydana gelen devrimi kabul etmesi önemliydi. Ancak bu konu
açık kalmıĢtır. Sadece askeri harekatların derhal kesilmesine dair anlaĢma imzalanmıĢtır. Bu
durumda, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Gürcistan Devrim Komitesi‟ne bağlı
orduya Batum‟a girme fırsatı vermiĢtir35.
Bu müzakerelerden Ģüphelenen Tiflis‟teki Ankara hükümeti temsilcisi Kazım Bey, 16
Mart tarihinde Kazım Karabekir PaĢa‟ya Batum‟un acilen Türkiye korumasını kabul eden
Gürcistan MenĢevik Hükümeti‟nin eline geçmesi gerektiğini bildirmiĢtir36. Bu durumda, 16
Mart tarihinde Moskova‟da Rusya - Türkiye dostluk ve kardeĢlik anlaĢması imzalanmıĢtır.
AntlaĢmanın imzalanmasından sonra XI. Kızıl Ordu komutanı Keker, Kazım Karabekir
PaĢa‟ya gönderdiği telgrafta Batum, Ahılkelek ve Ahıska‟nın tahliyesini istemiĢtir. Buna
karĢılık PaĢa, kendilerine yönelik bir protesto çekilmediği için Batum‟u terk etmemiĢ ve Kızıl
Ordu birliklerinin Batum‟a dostluk Ģartları çerçevesinde sokulmamalarını istemiĢtir37.
17 Mart tarihinde Kazım Bey tarafından çıkarılan duyuruya göre, Gürcistan
Demokratik Hükümeti‟nin Batum‟dan ayrılması durumunda, Ģehir ve ilçe yönetimi kendisine
geçecekti. Kazım Bey aynı gece artık Batum valisi olarak Batum‟un Türkiye ile
birleĢtirilmesine dair 9 maddeli bir karar yayınlamıĢtır. Kazım Bey, 24 saat içinde Gürcistan
ordusunun silahlarını teslim etmesini ve Ģehirden ayrılmasını istemiĢtir38. Kazım Bey‟in
kendisini Batum valisi olarak ilan ettiği sırada, Jordania Hükümeti Ģehri 17 Mart‟ta Ġtalyan
planı ile terk etmiĢtir. Dönemin Gürcü Hükümetinin Türkiye‟ye bakıĢ açısını göstermesi
bakımından kurucu meclisin son dakikalarda sarf ettiği Ģu sözler çok önemlidir: „‟Batum‟un

34

Gogolishvili, 2011:113
Gogolishvili, 2011:115
36
Sürmeli, sy. 673, Kavrelishvili, sy. 211.
37
Sarı, sy. 583.
38
Sürmeli, sy. 677-678.
35
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Türklere değil BolĢeviklere bırakılması daha iyidir. Çünkü zaman gelir konseyler yıkılır.
Ancak, Türkiye eline geçen Batum daima Türkiye‟de kalacaktır‟‟39.
Ayrıca, 17 Mart tarihinde Batum‟da ki Gürcü Hükümeti direktifiyle olsa gerek Batum
hapishanelerindeki 1000 kiĢi kadar BolĢevik hapishanelerinden çıkartılmıĢtır. Hapishaneden
çıkan BolĢevik liderlerden biri olan S. Kavtaradze, Batum‟da ki Türk hükümetine paralel
olarak BolĢevik Devrim Komitesi‟ni (Refkom) kurmuĢtur. Bunun üzerine Türklerin Çoruh
Grubu komutanı Ali Rıza Bey 17 Mart akĢamı Kazım Karabekir‟in emriyle Refkom binasını
kuĢatmıĢ ve ele geçirmiĢtir40. Türk kaynaklarına göre, 18 Mart‟ta Kızıl Ordu Batum‟a
demiryolu vasıtasıyla 1000 – 1500 kiĢilik bir askeri birlik sevk etmiĢ, ayrıca, Ahıska
istikametinden Batum‟a doğru ilerleyen 1000 kiĢilik kızıl süvari birliği Acara köprüsüne
gelmiĢtir. Ancak gelen Kızıl Ordu birlikleri Ģehri geri almak için yeterli düzeyde değillerdir.
Bu birliğin komutanı ile Refkom lideri Kazım Bey‟in ofisine gitmiĢler ve Batum‟un Moskova
anlaĢması uyarınca Sovyetlere bırakıldığını belirtmiĢlerdir. Buna karĢılık, Kazım Bey
Batum‟un Türk toprağı olduğunu belirtmiĢtir41. Devrim komitesi Türkler ile açıkça
karĢılaĢmak istememiĢtir. Bu yüzden Batum‟un Türklerden geri alınması için mücadeleyi
Batum‟da kalan Gürcistan Demokratik Hükümeti Ordusu ve onun komutanı Generel G.
Mazniashvili sürdürmüĢtür42.
Bu Ģartlar altında Gürcü Ordusu ve Türk Ordusu arasında çatıĢmalar kaçınılmaz
olmuĢtur. Ancak, Ģu da belirtilmelidir ki Çoruh grubu komutanı Ali Rıza Bey 18 Mart‟ta
çatıĢmalar baĢlamadan önce Kazım Karabekir‟i uyarmıĢ ve çatıĢmalara mahal vermemek için
Türk ordusunun Acara Köprüsüne çekilmesini talep etmiĢtir. Ancak, Türk kaynakları Kazım
Karabekir‟in Moskova AnlaĢmasından haberi olmadığını ve bu gerekçeyle Batum‟dan
çekilme isteğini reddettiğini bildirmektedir43.

39

Sürmeli, sy. 678.
Sarı, sy. 585.
41
Sarı, sy. 590.
42
A. Daushvili, “Gürcistan Devrimci Komitesi ve Batum Sorunu (Mart 1921)”, Batum için 18-20 Mart 1921
Tarihli Mücadele, Tiflis, 2011, sy. 93.
43
Sarı, sy. 591.
40
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için

mücadelelere

EAS

katılmadığını

belirtmektedir. Gürcü Savunma Bakanı G. Lortkipanidze durumu, „‟Rusya ordusu Türklere
karĢı Gürcistan ordusuna yardım etmemiĢtir. ..... Rus cephe komutanı, ünlü BinbaĢı Jloba,
halkın, “sanki Ruslar Türklere karĢı savaĢıyorlar, aslında ise bu savaĢ Gürcüler ve Türkler
arasında bir savaĢtır” sözleriyle aktarmaktadır44. Buna karĢılık, Kazım Karabekir PaĢa 20
Mart‟ta ki çatıĢmalarda Kızıl Ordu birliklerinin çatıĢmalara dahil olduğunu belirtmektedir.
PaĢa, Gürcü askerlerin püskürtülmesi üzerine Kızıl Ordu‟ya ait süvari birliklerinin savaĢa
dahil olduğunu ve Türklerden esirler alındığını ve bu esir Türk askerlerin Kızıl Ordu
tarafından öldürüldüğünü belirtmektedir45.
Kızıl Ordu ile yaptığı savaĢlarda çok zayiat vermiĢ ve parçalanmıĢ olan Gürcü
ordusundan savaĢma yeteneği olan yeni bir ordu kurulmuĢtur46. G. Mazniashvili, Kazım
Bey‟e ültimatom göndererek bir saat içinde Batum‟dan Türk ordusunun çıkarılmaya
baĢlanmasını, posta, polis, radyo istasyonu binalarının ve Bartskhana kalesinin derhal
boĢaltılmasını talep etmiĢ, aksi takdirde ise savaĢın baĢlayacağını belirtmiĢtir47. Verilen bir
saatlik mühlete Türkler cevap vermeyince General Mazniashvili Bartskhana kalesini iĢgal
ederek kendi tehdidini gerçekleĢtirmiĢtir. Mücadeleler 18 Mart saat 4‟e kadar sürmüĢ ve
akabinde Bartskhana‟daki Türk garnizonu yok edilmiĢtir48. Paralel olarak Türkler gün
boyunca

Kakhaber

cephesine

saldırı

düzenlemiĢlerdir.

Bu

arada

Jloba

süvarisi

Acharistskhali‟ye yakınlaĢmıĢ ve General Mazniashvili‟nin emriyle Stepanovka ve Anari
kalelerinde konaklamıĢlardır. Türk kaynakları ise bu çatıĢmalarla ilgili olarak bir nebze farklı
bilgiler vermektedir. Türk kaynaklarında 17-18 Mart gecesi Türklerin posta, telgraf ve polis
müdürlüklerini iĢgal için teĢebbüste bulundukları ve böylece çatıĢmaların baĢladığı
belirtilmektedir49.
Gürcü kaynaklarına göre, General Mazniashvili‟nin askeri operasyonlarının o kadar
büyük etkisi vardı ki, Türkler, Gürcülere Ġngilizlerin ve Fransızların yardım ettiklerini
44

G. Lortkipanidze, Gürcistan Üzerine Düşünceler, 1995, Tiflis, sy. 222.
Karabekir, sy. 214.
46
R. Uzunadze, R. Surmanidze, N Zosidze, Batum (Tarih ve Modernite), Tiflis, 2013, sy. 94.
47
Giorgi Mazniashvili, Anılar, 1990, Batum, sy. 140.
48
Mazniashvili, sy. 141.
49
Sarı, sy. 588.
45
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düĢünmüĢlerdir. Ancak, Fransa ve Ġtalya‟ya ait gemiler gerçekten Batum limanında olsalar da
savaĢ hareketlerine katılmamıĢlardır50.
Gürcü kaynaklarına göre 19 Mart tarihinde Kakhaberi kalesinde kanlı bir çarpıĢma
meydana gelmiĢ ve her iki tarafta büyük kayıplar vermiĢtir. 19 Mart‟ta ki çatıĢmalar
Gürcülerin zaferi ile sonuçlanmıĢtır. Bunun ardından Batum‟da Türklerin elinde sadece polis
ve posta binaları kalmıĢtır. Bu binaların 20 Mart tarihinde iĢgal edilmesi planlanmıĢtır. Buna
karĢılık Türk kaynakları 19 Mart günü Refkom‟un talebi üzerine çatıĢma meydana
gelmediğini belirtmektedir51.
Yine, Gürcü kaynaklarına göre 20 Mart tarihinde sabah saat 9‟da Kazım Bey General
Mazniashvili‟ye Ģehirden ayrılma kararı aldığını bildirmiĢtir52. Buna karĢılık Türk kaynakları,
bahsi geçen günde yine çatıĢmaların meydana geldiğini ve meydana gelen çatıĢmaların Türk
ordusu içerisindeki haberleĢme eksikliği ve itaatsizlik nedeniyle olduğunu belirtmektedir.
Türk kaynakları çatıĢmaların müsebbibi olarak Batum‟u iĢgal eden 7. Alay‟ın 3. Tabur
bölüklerini göstermektedir. Bu taburun geri çekilme emri aldığı halde geri çekilmediği
belirtilmektedir. Ayrıca, Ali Rıza Bey bu durumun Batum valisi Kazım Bey‟in emri ile bu
hale geldiğini belirtmektedir53.
Gürcü kaynakları Batum‟u Türklerden geri almak için yapılan operasyonda 84 Gürcü
öldürüldüğünü belirtmektedir. Kazım Karabekir PaĢa ise Türk kaybını 4 subay ve 26 er Ģehit,
26 er yaralı ve 46 er kayıp olarak bildirmektedir54. Buna karĢılık Gürcü kaynakları Türklerin
kaybının daha fazla olduğunu belirtmekte ama net bir rakam verememektedir.
20 Mart tarihinde Batum‟da ve ilçesinde ateĢkes yapılmıĢtır. Ankara Hükümeti,
Moskova‟da üstlenen yükümlülükleri mutlaka yerine getireceğini ve Batum, Ahıska ve
Ahılkelek‟ten çıkacağını taahhüt etmiĢtir. 28 Mart tarihinde ise Türk ordusu Batum‟dan
çekilmiĢtir.
50

O. Janelidze, “Gürcü Ordusu ve Batum”, Batum için 18-20 Mart 1921 Tarihli Mücadele, Tiflis, 2011, sy.
139.
51
Sarı, sy. 592.
52
Janelidze, sy. 143-144.
53
Sarı, sy. 592.
54
Karabekir, sy. 214.
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SONUÇ
1921 senesinde Batum‟da meydana gelen Türk – Gürcü çatıĢmaları üzerine yeterli
sayıda

çalıĢma

bulunmamaktadır.

Yapılan

çalıĢmaların

neredeyse

hepsi

Gürcü

akademisyenler tarafından yapılmıĢ olup, Türk akademisyenler tarafından bu konu ihmal
edilmiĢtir. Ayrıca, Türk kaynaklarında bu konu ile alakalı olarak çok az bilgi bulunmaktadır.
Türk ve Gürcü kaynakları incelendiğinde görülecektir ki, her iki tarafın mutabık
olduğu noktalar çok az olup, olayın Ģahitleri meydana gelen çatıĢmalarda farklı bilgiler
vermektedir. Gürcüler meydana gelen çatıĢmalarda Türk tarafını Moskova anlaĢması
kurallarına uymamakla suçlarken, Türklerin bölgedeki en üst düzey görevlisi olan Kazım
Karabekir PaĢa Moskova anlaĢmasından haberdar olmadığını belirtmektedir. Ayrıca, PaĢa‟nın
hatıralarından öğrendiğimize göre bölgedeki Türk ordusu içerisinde emir – komuta zincirinde
de sıkıntılar bulunmakta ve bu durumun gereksiz çatıĢmalara sebep olduğu belirtilmektedir.
Meydana gelen çatıĢmalarda ölen 84 Gürcü askerinden 50 tanesi Batum‟da “KardeĢ
Mezarlığı” olarak bilinen yere gömülmüĢtür. Olayın 1991 senesinde gündeme gelmesinin
ardından ölen askerlerin anısına bir anıt yapılmıĢtır. Geri kalan 34 kiĢinin ise Batum‟un
köylerine gömüldüğü tahmin edilmektedir. Günümüzde bu olay “50 Harbiyeliler” adıyla her
yıl 23 Mart‟ta Gürcistan‟ın Türk iĢgalinden kurtuluĢ günü olarak kutlanmaktadır.
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2. BAKAN, Mustafa, “Milli Mücadele Döneminde Elviye-i Selase ve Batum”,
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic Volume 3/7 Volume, 2008.
3. CEBESOY, Ali Fuat, Moskova Hatıraları, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
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I.DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BASRA KÖRFEZİNDE REKABET:
KUVEYT, KATAR VE BAHREYN’İN STATÜSÜNE DAİR
OSMANLI-İNGİLİZ ANTLAŞMASI
Mehmet OKUR*
XIX. Yüzyıl, Batı dünyasının tümüyle sanayi toplumu özelliklerini kazandığı bir
dönemdir. Bu dönemde meydana gelen teknolojik gelişmeler, Batılı devletlerin her yönden
büyük üstünlük kazanmalarına ve bu gelişmelere ayak uyduramayan devletleri kontrol altına
alma yoluna yöneltmiştir. Özellikle İngiltere ve Fransa bu hususta önemli bir mesafe alıp çok
sayıda sömürge sahibi olmuşlardı. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Almanya ve İtalya’nın da
milli birliğini sağlayıp ciddi bir atılımla sömürge arayışına girmeleri hemen bütün dünyada
yeni gelişmelere ve çatışmalara yol açan en önemli unsur oldu. Zira Almanya’nın takip etmiş
olduğu ekonomik ve siyasi politikalar sömürgecilik çatışmasını Afrika ve Güney Asya’dan
sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkim olduğu topraklara taşıdı.
Son yüzyılda Mezopotamya’da ve Basra Körfezi çevresinde zengin petrol yataklarının
bulunması ise bu coğrafyaya yönelik rekabeti daha da artırdı. Bu bölgenin önemini artıran bir
diğer özellik de Avrupa’yı İngiltere’nin en önemli sömürgesi olan Hindistan’a bağlayan bir
geçit yeri olması idi. Doğu Akdeniz – Basra Körfezi ekseni bu özelliği ile hemen bütün büyük
devletlerin dikkatini çekmekle beraber, Avrupa’nın kuzeyinde sıkışmış olan ve gittikçe
büyüyen sanayisine kaynak ile pazar bulmak isteyen Almanya için daha büyük bir öneme
sahipti. Nitekim Almanya, bu amaçla Babıâli ile ilişkilerini güçlendirmeye başlamış ve
“B.B.B” yani “Berlin-Bizans-Bağdat” diye adlandırdığı demiryolu projesine girişmiştir.
Almanya, bu yolun kullanılmasıyla bölgedeki İngiliz hâkimiyetini sona erdirecek ve yine bu
ülkenin can damarı niteliğinde olan Mısır’ı tehdit edecekti. Aynı şekilde Almanya, sıcak deniz
ile Karadeniz arasına girerek Rusya’nın tarihi hedefine de engel olacaktı.
Almanya’nın Ortadoğu’ya yönelmesi, İngiltere’nin Uzakdoğu sömürgelerinden gelen
yolları güvence altına almak ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Hatırlanacağı üzere İngiltere,
şimdiye kadar Rusya ve Fransa karşısında Osmanlı Devleti’nin özellikle Asya topraklarının
korunmasına çalışarak Afrika’dan Hindistan’a uzanan ticaret yolunu bu ülkelerden
*
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gelebilecek tehlikelerden uzak tutmaya çalışmıştır. Ancak Almanya’nın emperyal bir güç
olarak ortaya çıkması ve Ortadoğu’ya yönelmesi, İngiltere’yi bu politikasından uzaklaştırdı.
İngiltere’nin Ortadoğu politikasının temel prensibi artık geleneksel “Boğazlar Meselesi”,
diğer bir ifadeyle Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni kontrol etmesini engellemekten öte, hızla
gelişen ekonomik ve askeri gücüyle İngiltere’ye rakip olan Almanya’yı durdurmaktı.
Dönemin en büyük devleti olan İngiltere için şimdi önemli olan Körfez petrollerini ve
Hindistan’a giden yolların güvenliğini sağlamaktı. Nitekim İngiltere, Almanya’nın elde ettiği
çıkarları sonuçsuz bırakmak üzere harekete geçti ve Osmanlı Devleti’nin körfez topraklarını
bizzat kontrol etmeye başladı ve Katar Şeyhi Câsim ibnü’s-Sani’nin de bulunduğu Basra
Körfezi kıyılarındaki Şeyhlerle bölgede İngiliz denetimini öngören bir anlaşma imzaladı.
“Deniz Mütarekesi” denilen bu anlaşmaya dayanan İngiltere, Bahreyn’e asker çıkardığı gibi
bu ülke ve çevresindeki bölgelere Osmanlı Devleti dâhil kendisinden başka hiçbir devletin
müdahale etmesine izin vermeyeceğini ilan etti. Nitekim ne zaman Osmanlı Devleti bu
şeyhlerden birinin bölgesine bir memur göndermek, yeni idarî birimler oluşturmak veya asker
almak gibi egemenlik haklarını kullanmak istese İngiltere hep bu mütarekeye dayanarak
bölgenin kendi koruma ve denetlemesi altında olduğunu ileri sürmüş ve engel olmuştu.
İngiltere’nin Basra Körfezi sahillerindeki şeyhlerle gerek “Deniz Mütarekesi”
anlaşması gerekse daha sonraki süreçte yaptığı anlaşmalara göre; Basra Körfezi şeyhleri
İngiltere’den başka bir devletle siyasi ilişkide bulunmayacaklarını, İngiltere’nin görüşü ve
rızası olmadan yabancı memurların ülkelerinde ikamet etmelerine izin vermeyeceklerini ve
arazilerinin İngiltere’den başka bir devlet tarafından işgal edilmeyeceğini veya başka bir
hükümete satmayacaklarını taahhüt ediyorlardı.
İngiltere’nin Akdeniz’den Basra Körfezi’ne Ortadoğu coğrafyasını de facto olarak
kontrol etme girişimlerine karşılık Osmanlı Devleti Almanya ile ilişkilerini güçlendirerek
İngiltere’nin bölgedeki faaliyetlerini durdurmaya ya da etkinliğini kırmaya çalışmış ancak
ekonomiden siyasete içinde bulunulan bir dizi zaafiyet buna imkân vermemiş, hatta
Londra’nın yeni baskı ve şantajlarına da neden olmuştur. Nitekim İngilizler Osmanlı
Hükümeti’nin gümrük vergilerini artırma talebi üzerine Almanların inşa edeceği Bağdat
Demiryolu imtiyazına karşılık kendilerine de Irak’ta ayrı bir demiryolu imtiyazı verilmesini
talep etmişler, reddedilince de Kuveyt’e yönelik yeni operasyonlara girişmişlerdi.
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Osmanlı Hükümeti, II. Meşrutiyetle beraber Araplardaki milliyetçilik ve ayrılık
hareketlerinin sona ereceğini veya asgari düzeye ineceğini umut edip Osmanlı Devleti’nin
diğer Arap coğrafyalarında olduğu gibi Basra Körfezi’nde de nüfuzunu yeniden sağlayacağını
düşündüyse de, bölgedeki geleneksel yapı ve ülkenin içinde bulunduğu malî, siyasî ve askerî
sıkıntılar devlet otoritesini tam olarak sağlanmasındaki umutları boşa çıkarmıştır. Ülkenin
içinde bulunduğu olumsuz şartlara büyük devletlerarasında giderek yükselen gerginlik de
eklenince Osmanlı Devleti Basra Körfezi’ndeki varlığını sürdürme adına siyasî çözüm
arayışlarına girmiş ve bir süreden beri de facto olarak bölgeyi kontrol eden İngiltere ile
anlaşmak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile yeniden diyalog kurması ise
ancak Babıali’nin Almanlarla görüşüp Bağdat Demiryolu Antlaşması’nda İngiltere lehine bazı
değişikliklere giderek yeniden düzenlenmesi ile mümkün olmuştur.
Osmanlı Devleti adına eski sadrazamlardan İbrahim Hakkı Paşa ile İngiltere adına
Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey arasında gerçekleşen bir dizi görüşmeler sonrasında parafa
edilen 29 Temmuz 1913 Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti, Basra Körfezi’ndeki askerî,
siyasî ve ekonomik haklarından önemli ölçüde feragat etmiştir.
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ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ VE KENTLER ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: ĠKLĠM VERĠLERĠNĠN
KENT PLANLAMASINDA KULLANILMASI
İlke Bezen TOZKOPARAN*
ÖZET
Günümüzde iklim değişikliği dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük çevre sorunlarından biri
olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde
iklim değişikliği, “karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek
olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri
sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” olarak tanımlanmaktadır. İklim değişikliği ve
kentler arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Kentler bir yandan sahip oldukları
faaliyetler nedeni ile doğal çevre ve iklim değişikliği üzerinde ciddi etkilere sahipken öte
yandan iklim değişikliği sonucunda meydana gelmesi beklenilen olaylar kentleri meydana
getiren sistemlerin varlığını tehdit etmektedir.
Bununla birlikte, küresel iklim değişikliği ile birlikte kent planlaması ile kent iklimi
arasındaki ilişkiye duyulan ilgi son yıllarda artmıştır. Kent sistemlerinin ve onların
şekillendirdiği kent mekanlarının iklim değişikliğine uyum sağlaması ve planlama, yönetim,
politika gibi kararların bu değişikliğin kent üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak
verilmesi gerekmektedir. Kent ikliminin yapısı ve özellikleri, planlama ve tasarım sürecinde
de ele alınması gereken önemli konulardır. Kentleşme sürecinde istenmeden de olsa planlama
ve tasarım yoluyla iklim yapısında değişimler oluşmaktadır. Mevcut planlama pratiğinde
iklim konuları genellikle planlama üzerine çok az etki etmekte ve planlama sürecine entegre
edilememektedir. Ancak iklim bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmesi sadece meteorologlar için
değil planlama konusunda çalışan birçok farklı disiplin için de hayati önem taşmaktadır. Tüm
canlıların rahat ve konforu ile birlikte iklimsel özelliklerden maksimum yararlanan, daha az
enerji tüketen ve çevreyi minimum kirleten kentlerin oluşturulabilmesi için meteorologlar ile
diğer planlama disiplinleri arasında sıkı bir ilişkinin olması zorunlu hale gelmiştir. Kent
plancıları, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları gibi fiziki çevre ile ilgilenen uzmanlık
alanları, tıpkı hidrologlar ya da klimatologlar gibi iklim verilerini en iyi şekilde
kullanmalıdırlar. Bu çalışmanın amacı kentlere iklim değişikliğinin etkisinin araştırılmasıdır.
Buradan yola çıkılarak kent planlamada kent iklimi verilerinin nasıl kullanılacağının ve iklim
değişikliğinin kent planlamasına nasıl etkilerinin olacağının araştırılmasıdır. Çalışma literatür
taramasına dayanacak olup, kavramsal çerçevenin yanı sıra örnekler ile konu ortaya
konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Kent Planlaması, Kent
Connection Between Climate Change and Cities: Using Climate Data In Urban Planning
ABSTRACT
Today climate change is regarded as one of the biggest environmental problems facing the
world. In the United Nations Framework Convention on Climate Change, climate change is
defined as “a change in the climate resulting from human activities that directly or indirectly
*
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disrupts the composition of the global atmosphere, in addition to the natural climate change
observed in comparable time periods”. There is a bi-directional relationship between climate
change and cities. Cities, on the one hand, have serious effects on the natural environment and
climate change due to their activities, while on the other hand the events that are expected to
take place as a result of climate change threaten the existence of systems that bring cities to
the streets.
Along with global climate change, however, interest in the relationship between urban
planning and urban climate has increased in recent years. Decisions such as planning,
management, and policy should be made in order to adapt urban systems and urban spaces
they have shaped to climate change, taking into account the effects on the city. The structure
and characteristics of the urban climate are important issues that need to be addressed in the
planning and design process. If unintentionally in urbanization process, changes occur in
climate structure through planning and design. In current planning practice, climate issues
often have little impact on planning and can not be integrated into the planning process.
However, the availability of climate information is crucial not only for meteorologists but also
for many different disciplines working on planning. It has become compulsory for
meteorologists and other planning disciplines to have a close relationship so that all living
beings can enjoy the comfort, comfort, maximum use of climatic conditions, consume less
energy and create a minimum polluting city environment. Urban planners, architects,
engineers, landscape architects and specialists interested in the physical environment should
make the best use of climate data, such as hydrologists or climatologists.
The purpose of this study is to investigate the effect of climate change on cities. From here,
the way to use the city climate data in urban planning and how the climate change will affect
the urban planning will be investigated. The study will be based on the literature review and
the subject will be presented with examples along with the conceptual framework.
Keywords: Climate Change, Urban Planning, City
GiriĢ
İklim ve planlama ilişkisi iki bin yıl öncesine dayanan bir ilişkidir ve ilk örneklerini
Romalı mimar ve mühendis Vitruvius kitaplarında yer vermektedir. Aslında geleneksel
yapılaşma biçimlerinde genellikle iklime dikkat edilmektedir ancak endüstrileşme sonrasında
ortaya çıkan kitlesel yapılaşmada bu durum göz ardı edilmeye başlanmıştır. 1970’lerde
dünyada yaşanan enerji krizi ile iklim ve kentsel tasarım arasındaki ilişki tekrar yoğunlaşmaya
başlamıştır. İklim bilimcilerin özellikle Avrupa ülkelerinin çok uzun zamandır ölçüm
yaptıkları ve kentsel iklime dair bilgi sahibi oldukları bilinmektedir. (Dursun, Yavaş& Güller,
2016, s. 148)
İklim değişikliği ve kentler arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Kentler bir
yandan sahip oldukları faaliyetler nedeni ile doğal çevre ve iklim değişikliği üzerinde ciddi
etkilere sahipken öte yandan iklim değişikliği sonucunda meydana gelmesi beklenilen olaylar
kentleri meydana getiren sistemlerin varlığını tehdit etmektedir. Kentsel sistemlerin ve onların
şekillendirdiği kentsel mekanın iklim değişikliğine uyum sağlaması ve planlama, yönetim,
SUMMIT BOOK OF FULL TEXTS

ISBN 978-605-9885-29-4

70

EUROASIA SUMMIT

July 17-21, 2017

Ankara / TURKEY

Piri Reis International Congress on Linguistic & History & Geography-I

İKSAD

www.iksad.org

kongreiksad@gmail.com

www.euroasiasummit.org

EAS

politika gibi kararların bu değişikliğin kent üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak
verilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda kentlerin iklim değişikliğinin etkilerinden minimum
düzeyde etkilenmesi yönünde uyum sağlayacak kentin ve onu oluşturan sistemlerin zarar
görebilirliğinin belirlenmesi ve geleceğe yönelik ekonomik, politik, sosyal ve planlama
kararlarının buna uygun olarak verilmesi gerekmektedir. (Çobanyılmaz&Duman Yüksel,
2013, s. 40)
Kentlerin sosyal, çevresel, ekonomik, kurumsal ve mekansal sistemler ile şekillenen
karmaşık yapısı kent ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi meydana getirmektedir.
(Çobanyılmaz&Duman Yüksel, 2013, s. 48) Küresel iklim değişikliği ile birlikte kent
planlaması ile kent iklimi arasındaki ilişkiye duyulan ilgi son yıllarda artmıştır. Kent
sistemlerinin ve onların şekillendirdiği kent mekanlarının iklim değişikliğine uyum sağlaması
ve planlama, yönetim, politika gibi kararların bu değişikliğin kent üzerindeki etkileri göz
önünde bulundurularak verilmesi gerekmektedir. Kent ikliminin yapısı ve özellikleri,
planlama ve tasarım sürecinde de ele alınması gereken önemli konulardır. Kentleşme
sürecinde istenmeden de olsa planlama ve tasarım yoluyla iklim yapısında değişimler
oluşmaktadır. Mevcut planlama pratiğinde iklim konuları genellikle planlama üzerine çok az
etki etmekte ve planlama sürecine entegre edilememektedir. Ancak iklim bilgilerine
kolaylıkla ulaşılabilmesi sadece meteorologlar için değil planlama konusunda çalışan birçok
farklı disiplin için de hayati önem taşmaktadır. Tüm canlıların rahat ve konforu ile birlikte
iklimsel özelliklerden maksimum yararlanan, daha az enerji tüketen ve çevreyi minimum
kirleten kentlerin oluşturulabilmesi için meteorologlar ile diğer planlama disiplinleri arasında
sıkı bir ilişkinin olması zorunlu hale gelmiştir. Kent plancıları, mimarlar, mühendisler, peyzaj
mimarları gibi fiziki çevre ile ilgilenen uzmanlık alanları, tıpkı hidrologlar ya da klimatologlar
gibi iklim verilerini en iyi şekilde kullanmalıdırlar.
Bu çalışmanın amacı kentlere iklim değişikliğinin etkisinin araştırılmasıdır. Buradan
yola çıkılarak kent planlamada kent iklimi verilerinin nasıl kullanılacağının ve iklim
değişikliğinin kent planlamasına nasıl etkilerinin olacağının araştırılmasıdır. Çalışma literatür
taramasına dayanacak olup, kavramsal çerçevenin yanı sıra örnekler ile konu ortaya
konulacaktır.
Ġklim DeğiĢikliği
İklim, iklim bilimcilerin uzun zamandır var olan öngörülerine oldukça denk düşecek
biçimde, dikkat çekecek kadar kaotik ve günümüz gerçeğidir. (Lejano, TavaresReager&Berkes, 2013, s. 69) Vakitsiz gelen sıcak hava dalgaları şimdilerde bütün yıl boyunca
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zaman zaman ortaya çıkarken, soğuk dönemler ani, keskin ve kısa ömürlü olma eğilimde
olduğu ifade edilmektedir. Sağanak yağışlar, bazı bölgelerde belirgin biçimde artarken diğer
bölgelerde seyrekleşmekte ve sıklıkla, genellikle yıkıcı sel baskınlarının eşlik ettiği daha
yoğun tufanlar şeklinde ortaya çıkmakta olduğu bilinmektedir. (Tokar, 2014, s. 28)
Paleoklimatolojik kayıtlar Yerküre’nin yüzey sıcaklığında tüm zaman ölçeklerinde çok
belirgin salınımlar gerçekleştiğini açık bir biçimde kanıtlamaktadır. Jeolojik devirlerdeki
iklim değişikliklerinde doğal etmenler rol oynamış, yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle
kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler oluşturmuştur. Sanayi devrimiyle,
özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren, iklimdeki doğal değişebilirliğe ek olarak, insan
etkinliklerinin de - normalin üzerinde sera gazı salınımı, toprak, su ve biyolojik kaynakların
yanlış ve aşırı kullanımı, vb. olumsuz uygulamalar - iklimi etkilediği bilimsel bir gerçektir.
(T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2009, s. 14)
“İklim değişikliği”, karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim
değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan
insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik demektir. (United Nations
Framework
Convention
On
Climate
Change
http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf
/conveng.pdf, 02.07.2017)
İklim değişikliğine neden olan sera gazı etkisinin 1960’lı yıllarda tahmin edildiği
belirtilmektedir. (Kaplan, 1999, s. 44)
İklim değişikliğinin somut çevresel sonuçları, bölgelere göre farklı biçimlerde de olsa
kaçınılmaz olarak toplumsal yapıya da yansımaktadır. (Kaplan, 1999, s. 46) tarım ve orman
alanları giderek yok olacak, stepler ve çöller artacak, deniz suyu yükselecek, sel felaketleri
çoğalacak, erozyon nedeniyle toprağın niteliği düşecek ve en önemlisi insanların barış içinde
yaşamaları tehlikeye girecek, milyonlarca insan yerlerinden edilecek, göçe zorlanacak ve yeni
toplumsal çatışmalar ortaya çıkacaktır. (Kaplan, 1999, s. 46)
İklim ile ilgili, uluslararası platformda ilk adım 1979 yılında Dünya Meteoroloji
Örgütü (DMÖ)’nün öncülüğünde düzenlenen 1. İklim Konferansı ile atılmıştır. Kamuoyunun
çevre sorunlarına ilişkin duyarlılığının 1980’li yıllarda artmasıyla beraber, hükümetlerin
iklimle ilgili konuların daha fazla bilincinde oldukları Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulu’nun 1988 yılında benimsediği 45/53 sayılı kararda “Küresel iklimin, insanlığın
bugünkü ve gelecekteki kuşakları adına korunması” çağrısından da anlaşılmaktadır. Aynı yıl,
BM Çevre Programı ve DMÖ’nün ortak girişimi ile iklim değişimine ilişkin bilimsel bilgileri
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araştırmak ve değer-lendirmekle görevli Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (HİDP)
kurulmuş ve toplantılarına başlamıştır. İklim değişikliğinin bir tehdit olduğunu doğrulayan ilk
raporu 1990 yılında yayımlanmıştır. Aynı yıl, 2. Dünya İklim Konferansı toplanarak, konuyla
ilgili küresel ölçekte bir antlaşmaya gidilmesi çağrısında bulunulmuştur. (Tuğaç, 2014, s. 4;
Algedik, 2013, ss. 12-13)
1992 yılında gerçekleştirilen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda iklim değişikliği,
ormansızlaşma, biyolojik çeşitliliğin ve denizlerin korunması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi
gibi önlem alınması gereken ekonomik ve sosyal sorunlar ile ilgili izlenecek politikalar ve
kalkınmanın çevre üzerindeki baskısı, üretim-tüketim alışkanlıkları, gelişmekte olan ülkelerin
yoksulluk ve gelişmişlik düzeyleri ile uluslararası ekonominin etkileri üzerine tartışmalar
yürütülmüştür. Ekonomik faaliyetler sürdürülürken çevrenin göz ardı edilemeyeceğine
yönelik ilkelerin benimsenmesi adına önemli bir adım olan Konferansın sonunda uluslararası
seviyede ortaya konulan belgelerden biri de “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(BMİDÇS)”dir. (Tuğaç, 2014, s. 5)
BMİDÇS, “atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli
insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmak” nihai hedefiyle imzaya
açılmış ve 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Tuğaç, 2014, s. 5)
BMİDÇS’nin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Beklendiği gibi bu sözleşme
sonrasında da sera gazı emisyonlarında kayda değer bir düşüş gözlenmemiştir. Sözleşmenin
yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra 1997 yılında BM’nin Japonya’nın Kyoto kentinde
düzenlediği toplantıda katılımcı hükümetler tarafından “Kyoto Protokolü” imzalanmıştır.
(Tuğaç, 2014, s. 5)
Kent Planlaması ve Ġklim ĠliĢkisi
Kentleşme devriminin kıyısında kalan bölgelere bakıldığında, bölgelerin aralarındaki
farklılıklar önemli ölçülerdedir. Coğrafi bakımdan Yakındoğu’nun diğer kısımlarından
oldukça soyutlanmış bir konumdaki Anadolu yaylasında, yerleşik düzene geçmiş tarım
toplumları, bol miktarda bulunan hammadde kaynaklarını değerlendirmeye uzun zamandır
başlamışlardı. (Hout, Thalmann, Valbelle, 2000, s. 109) Yakındoğu iklimi tarihinin ayrıntıları
az bilinmekteyse de, son 6 binyıl süresinde yağış miktarı kayda değer değişikliklere uğramış
gibi görünmemektedir. (Hout, Thalmann, Valbelle, 2000, s. 110)
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Günümüzde iklim koşulları genelde tarihi koşullar hakkında tahminler yürütülmesine
olanak sağlasa da, bitki örtüsü için aynı iddia ileri sürülmemektedir. Halen kuraklık içindeki
bazı yörelerde keşfedilen zengin buluntularda eskiden son derece verimli olan bazı toprakların
giderek verimsizleştiklerini ortaya koymaktadır. (Hout, Thalmann, Valbelle, 2000, s. 110) İlk
kentli toplumlarda da iklim değişikliğinden erozyona, yeraltı sularının azalmasından toprağın
ekime açılıp aşırı otlatma sonucu doğal bitki örtüsünün yok edilmesine kadar tahribatlar
görüldüğü bilinmektedir. Bunların yanında inşaat, ısınma ya da maden işletmeciliği amaçlı
tüketiminde tahribatı çoğalttığı eklenmektedir. (Hout, Thalmann, Valbelle, 2000, s. 111)
Kentleşmeyi kuramsal temellere oturtulurken bazı görüşler planlama kavramına
dayanmaktadır. (Keleş, 2016, s. 47) Planlama, gelecekteki eylemlerle ilgili kararlar bütünü
olarak ifade edilmektedir. Planlamanın ayırıcı özelliği olarak rasyonellik ilkesinden ve eldeki
bilgilerden yararlanma zorunluluğundan bahsedilmektedir. (Keleş, 2016, s. 48) Buradan yola
çıkılarak planlama, gelecekte yer alacak faaliyetlerle ilgili bulunan ve hedeflere optimal
amaçlarla varmaya yönelmiş olan bir kararlar dizisinin hazırlanması süreci olarak
tanımlanmaktadır. (Keleş, 2016, s. 48) Plancıların öncelikli görevi mevcut durumu korumak,
geliştirmek ve belirli kentsel alanlarda dönüşümünü sağlamak olduğu bilinmektedir. Bu
koşullarda mevcut durum ile doğal ve tarihi eserlerin ve anıtların korunarak geliştirilmesi,
doğal afetlere karşı karşı güçlendirilmesi önemli bir uğraş haline gelmektedir. (Ersoy, 2012, s.
23) İklim değişikliği gibi tehditler de doğal afetler içinde sayılmaktadır.
90’lı yıllarda araştırmacılar insanların çevresel değişimlerden, özellikle de iklim
değişikliğinin etkilerinden zarar görebilirliği konusuna odaklanmışlardır. İklim
değişikliğinden zarar görebilirlik konusu kentler çerçevesinde ele alındığında, iki yönlü bir
etkileşim ortaya çıkmaktadır. Kentlerde gerçekleşen faaliyetler bir yandan iklim değişikliğine
sebep olurken diğer yandan kendileri bu değişime karşı hassastırlar ve olumsuz
etkilenmektedirler. (Blakely, 2007, s. 12) Ancak kentler iklim değişikliğinin kendisinden çok
değişim süreci sonucunda meydana gelen sıcaklık artışı, deniz seviyesinin yükselmesi, yağış
rejimlerinin ve rüzgar hızlarının değişmesi, tayfun, sel gibi olaylardan etkilenmektedir. Doğal
tehlikeler şeklinde nitelendirilen bu olaylar nüfusun, sosyal, kültürel ve ekonomik
faaliyetlerin yoğunlaştığı kentlerin zarar görebilirliğini artırmaktadır. (Çobanyılmaz, Duman
Yüksel, 2013, s. 40)
Gelecekte nüfusun %80’inin (yaklaşık 4 milyar kişi) gelişmekte olan ülkelerin
kentlerinde yaşayacağı ve buna bağlı olarak kentsel büyümenin %95’inin de bu kentlerde
meydana geleceği tahmin edilmektedir. Artan bu talep karşısında kentlerin doğal ve ekonomik
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sınırlarını aşarak büyümelerinin iklim değişikliğinin etkilerinden zarar görebilirliklerinin
artmasına neden olması beklenmektedir. (Çobanyılmaz, Duman Yüksel, 2013, s. 40)
Yapılan araştırmalar kentlerde doğal tehlike türlerinden hidrolojik (taşkın-ani taşkın,
aşırı rüzgar/kıyı taşkını; kütle hareketi-kaya düşmesi, toprak kayması, göçük gibi),
meteorolojik (kasırga gibi) ve iklimsel (ekstrem sıcaklıklar, kuraklık, yangın gibi) tehlikelerin
iklim değişikliği ile birlikte meydana gelme olasılığının yükseleceğini göstermektedir. Bu
tehlikeler karşısında kentlerin ne kadar etkileneceği ve zarar görebileceği, ekonomik
faaliyetlerden fiziki yapıya ve hatta bireylere kadar esneklik gösterip gösteremeyeceklerinin
belirlenmesi; kent ve kentlileri gelecekte iklim değişikliğine bağlı olarak yaşayacakları
olaylara ve değişimlere hazırlıklı olmaları gerekmektedir. (Çobanyılmaz, Duman Yüksel,
2013, s. 40)
Kentsel alanlar ile kırsal alanlar arasında iklim farklılıklarının olduğu bilinen ve kabul
edilen bir gerçektir. Kentleşme sürecinde ortaya çıkan planlı ve plansız birçok gelişme kentsel
iklimi etkilemekte ve normal günlerde gece sıcaklıklarında 12 Co’ye varan sıcaklık
farklılıkları yaratmaktadır. Kentsel ısı adası oluşumu olarak ifade edilen bu durum kentsel
yaşam kalitesini etkileyen ve kentlerin yaşanabilirliğini belirleyen en önemli hususlardan biri
olmaktadır. (Dursun, Yavaş& Güller, 2016, s. 148)
Kentsel alanlarda ortaya çıkan açık-kapalı alan dengesi, sert yüzeyler, yapılı çevrenin
biçimlenişi, kaplama malzemeleri, sokak geometrisi ve kent formu gibi tasarım elemanları,
kentsel ısı adası oluşumu, yağmur suyunun tutulması, taşkın kontrolü, değişken rüzgar
alanları, yüzey sıcaklık farklılıkları ve kirlilik bölgeleri gibi birtakım olumsuzlukları ortaya
çıkarabilmektedir. Mevcut planlama pratiğinde iklim konularına yaklaşım ve ele alış oldukça
problemlidir. Plan kararları üzerinde iklim verilerinin çok az bir etkiye sahip olduğunu ve
iklim konuları ile planlama arasında etkileşim bulunmadığı ifade edilmektedir. (Dursun,
Yavaş& Güller, 2016, s. 148)
İklim ve planlama ilişkisi denildiğinde akla gelen durum dış mekanlar da termal
konforun yani yaşam kalitesinin artırılması olmaktadır. Bu doğrultuda iklimle ilişkili yapılan
çalışmalarda; kentsel mekanda konfor düzeyini belirleyen tanımlayıcı analizler yapılırken
kentleşme problemlerinden bahsedilmediği ifade edilmektedir. (Dursun, Yavaş, 2017, s. 47)
Kent plancılarına bu süreçte düşen görev iklim koşullarını planlama çalışmalarında girdi
olarak kullanmalarıdır.
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Kent ikliminin yapısı ve özellikleri, planlama ve tasarım sürecinde ele alınması
gereken önemli konulardır. Kentleşme sürecinde istenmeden de olsa planlama ve tasarım
yoluyla iklim yapısında değişimler oluşmaktadır.
Bu süreçte kent iklimine etkinin boyutlarını belirleyen faktörler ise şunlardır; (Balık, Duman
Yüksel, 2014, s.1)
•Yapılaşmış alanın büyüklüğü ve yoğunluğu
•Yapıların şekli, büyüklüğü ve mekandaki konumlanmaları
•Sokakların genişliği, tasarımı ve sokak yapısının hakim rüzgar yönüyle ilişkisi
•Alt yapı elemanlarının şekil ve büyüklüğü ile bina elemanlarına etkisi
•Sokaklar ve park alanlarındaki gölgelenme koşulları
•Kentin makroformu
•Kentteki endüstri alanlarının özellikleri ve konumları
•Kent içi ulaşımın türel dağılımı
•Yeşil alanların büyüklüğü, kent içindeki dağılımı
Kent Planlamasında Ġklim Verilerinin Kullanılmasına ĠliĢkin Çözüm Önerilerine Bir
BakıĢ
Kent planlamasında tüm kent ölçeğinde farklılaşan çözüm önerilerine yer verilmesi
gerekmektedir. Kent makro (tüm kent), mezo (mahalle ve küme) ve mikro (bina) olmak üzere
üç ölçekte ele alınabilmektedir. (Dursun, Yavaş, 2017, s. 47) Bu ölçek sisteminde kent
planlama genellikle tüm kent formu, mahalle ve küme ölçekleriyle ilgilidir. İklime duyarlı
tasarım sürecinde kompakt (derişik) ya da yaygın kent formu, bina konumlandırılışı, sokak
yönlenmeleri ve yoğunluk önemli kriterlerdendir. İklim duyarlı bir planlama için öncelikle
iklim koşullarının anlaşılması ve buna uygun tasarım ilkelerinin belirlenmesi gerekmektedir.
(Dursun, Yavaş, 2017, s. 47)
Planlama ile ilgili kriterler yaşam kalitesine doğrudan etkileri nedeniyle dikkatlice ele
alınmak zorundadır. Makro ölçekteki konu başlıkları şunlardır(Dursun, Yavaş, 2017, s. 48):
Kent geometrisi, yoğunluk, yerleşim dokusu ve arazi kullanımları gibi tasarım elemanları
kentsel ısı adası oluşumu, hava akımları, gölgelenme.
Kent Geometrisi
Kent geometrisi kentsel iklim ve dış mekan konforu açısından en belirleyici etmen
olarak ifade edilmektedir ve bina yüksekliği ile sokak genişliği arasındaki oran (Y/G) ile
gökyüzü görünürlük oranları –GGO- (Sky View Factor-SVF) üzerinden analiz edilmektedir.
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(Eliasson, 2000, s. 32) Bu göstergeler kentin güneşlenme ve havalanma imkanlarını
tanımlayan önemli ölçütler olarak yaz mevsimi içinde çokça kullanılmaktadır. Sokaklarda
yaya seviyesinde hissedilen iklimsel koşullar hakkında belirleyici olan bu etmenler tasarım
sürecinde dikkatli bir biçimde belirlenmelidir. (Dursun, Yavaş, 2017, s. 48) Yüksekliğin
genişliğe oranı “0”a eşit olduğunda o bölgede bir yapılaşma olmadığı, “4” olduğunda ise derin
bir kanyon formu olduğunu anlaşılmaktadır. Orta yoğunluklu bir yerleşimde bu oran “1”
civarlarında bir sonuç vermektedir. GGO oranları da benzer durumları ifade ettiği ancak
sayısal karşılıkları farklı olduğu, değerin “1” olduğu durumlarda yapılaşma söz konusu
değilken “1”den küçük olduğunda kanyon formu oluştuğu belirtilmektedir. (Dursun, Yavaş,
2017, s. 48) Y/G oranının yüksek olması ise kentsel alanlardan atmosfere ısı yayılımını
kısıtlayan ve gece soğumasını yavaşlatan bir süreci ifade etmektedir. (Dursun, Yavaş, 2017, s.
48) Sokak tasarımlarıyla ilgili olarak yazında kullanılan kanyon geometrisi kavramı da iklime
duyarlı tasarımlar için önemli bir girdi oluşturmaktadır ve Y/G oranıyla belirlenmektedir.
Kanyonlardaki yatay ve dikey yüzeyler yaşam kalitesine etki eden tasarım elemanları
olmaktadırlar. (Dursun, Yavaş, 2017, s. 48) Gökyüzü görünürlük oranı hesaplamaları
matematiksel olarak yapılabildiği gibi çeşitli yazılımlar vasıtasıyla da yapılabilmektedir.
RayMan programı bu hesaplamayı yapabilen araçlardan birisi olarak yaygın olarak
kullanılmaktadır. (Dursun, Yavaş, 2017, s. 48) Oranın hesaplanmak istediği sokakta,
balıkgözü lense sahip bir fotoğraf makinesi ile yerden 1,5 m yükseklikte gökyüzüne doğru dik
olarak alınan bir fotoğraf, bu program aracılığıyla yapılacak hesaplama için yeterli
olmaktadır. (Dursun, Yavaş, 2017, s. 48) Kent geometrisi ile ilgili olarak diğer bir önemli
husus bina hacimleri ve biçimleridir. Eğer bina yüzeyleri geniş ve büyükse güneş ışınlarını
tutma düzeyi yüksek olacaktır ve ısı yayımı daha uzun sürecektir. (Dursun, Yavaş, 2017, s.
49) Kentsel alanlardaki rüzgar akımları da iklim duyarlı tasarım rehberlerinde vurgulanan
önemli konulardandır. Rüzgar ile yapılı çevrenin ilişkisi kentsel yaşam kalitesi üzerinde
önemli bir belirleyiciliğe sahiptir. İnsan sağlığı, iç ve dış mekan konforu, kentsel ısı adası
oluşumunu engelleyici etkileri nedeniyle kentsel hava akımları dikkate alınmak zorundadır.
(Dursun, Yavaş, 2017, s. 49)
Yoğunluk
Yoğunluk bir kentsel yerleşimin yalnızca fiziksel yapısına dair bilgi vermemekte, o
bölgedeki yaşam biçimini de yansıtmaktadır. Ayrıca, kentsel iklimi etkileyen ve sokakların
havalanma düzeylerini belirleyen bir etmen olarak gözükmektedir. Yüksek yoğunluklu ve
derişik (kompakt) tasarlanmış kentsel alanlarda sıcaklığın daha fazla olduğu görülmektedir.
(Dursun, Yavaş, 2017, s. 50) Bu türden etkileri dolayısıyla yoğunluğun kentsel alanlarda
kontrol edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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Arazi Kullanımı ve Yerleşim Dokusu
Farklı arazi kullanımları, bu kullanımların geometrisi ve tasarımı kentlerin enerji
dengesini ve iklimsel karakterini belirlemektedir. Kentsel alanlarda iki tür kullanım
bulunmaktadır. Bunlar soğuk hava üreten alanlar olarak kabul edilen park, nehir ve göller ile
kentsel çekirdeği ve sanayi bölgelerini kapsayan yerleşim alanlarıdır. (Dursun, Yavaş, 2017,
s. 51) Karma kullanımlar her türden iklim tipinde kullanılan planlama çözümleridir ancak
gürültü kirliliği gibi bazı problemlere yol açtığı da bilinmektedir. (Dursun, Yavaş, 2017, s. 51)
Yerleşim dokusu olarak özellikle konut alanlarının tasarımı kentsel iklim koşulları açısından
önemli olmaktadır. Kümelenme sıcak havayı ortak mekânlar da toplamak için daha uygun bir
tasarım olarak kullanılmalıdır. (Dursun, Yavaş, 2017, s. 51)
Bitkilendirme ve Açık/Yeşil Alan
Kentsel alanlarda yapılaşmış bölgeler dışında önemli arazi kullanımları parklar ve
yeşil alanlardır. Bu türden alanların kent iklimi ve hava kalitesi üzerine olumlu etkileri
bilinmektedir. Yeşil alanlar, yağmur sularının drenajını yapan, hava kirliliğini ve trafik
kaynaklı gürültüyü azaltan ve doğal havalandırma sağlayan alanlar olarak önerildikleri yerlere
dikkat edilmesi gereken alanlardır. (Dursun, Yavaş, 2017, s. 51) Zarar görebilirlik bir takım
baskılara maruz kalarak, çevresel ve sosyal değişimler ile kapasite ve uyum eksiliğinden
kaynaklanan etkilenebilirlik ya da risklerin kollektif bir sonucu olarak; toplumun, yerel
otoritelerin, firma ya da organizasyonların içsel ve dışsal acil durumlar ile uğraşabilme ve
hayatta kalabilme yeteneğidir. (Çobanyılmaz, Duman Yüksel, 2013, s. 40)
Kentsel iklimin analiz ve değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan çalışmalarda, başta
kentsel iklim özellikleri, arazi kullanımları, yeşil alanlar ve plan kararları olmak üzere birçok
veri incelenerek mekansal Kentsel İklim Haritaları (Urban Climatic Map, UC-Map)
oluşturulmaktadır. Son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde (Japonya, Almanya, Çin,
Vietnam, Singapur, Brezilya, Tayvan, Portekiz, İngiltere, İspanya, İsveç ve Hollanda)
gözlemlemeye başladığımız kentsel iklim haritası çalışmalarını, analiz haritaları ve öneri
müdahale haritaları olmak üzere iki kategoriye ayırmak mümkündür. Analiz Haritaları ile
(Urban Climatic Analysis Map, UCAnMap) kentin iklimsel özellikleri ve termal konfora
etkiler incelenmekteyken, Öneri Haritalar ile (Urban Climatic Recommendation Map, UCReMap) mevcut durumu iyileştirecek mekansal öneriler geliştirilmektedir. Analiz Haritaları,
yerel iklimin, topografyanın, rüzgar desenlerinin ve bitki örtüsünün olumlu ve olumsuz
etkilerini değerlendirerek, alandaki homojen özellik sergileyen birimleri gruplamakta ve farklı
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mekansal özellikleri olan alanları sınıflandırmaktadır. Tüm bu bilgileri içeren analiz haritaları,
kent plancıları için karar aşamasında rehber niteliği taşımaktadır. Öneri Müdahale Haritaları
(Urban Climatic Recommendation Map, UC-ReMap) ise analiz haritaları sonucunda
belirlenen olumsuz özellikteki alanları en aza indirerek, pozitif nitelikteki yerleri korumak
amacıyla her bölgeye ilişkin planlama önerilerini içerecek şekilde geliştirilmektedir. (Dursun,
Yavaş& Güller, 2016, s. 148)
Kentsel iklim haritalarının geliştirilme sürecinde iklim bilimciler ve plancılar, verilerin
değerlendirilmesi ve plan kararlarına dönüştürülmesi noktasında birlikte çalışmaktadır.
Üretilen kentsel iklim haritaları, bölge ve kentin iklimsel verilerini içeren mezo ölçeklerden
mahalle ve sokakların iklimsel bilgilerini içeren mikro ölçeklere kadar inmektedir. (Dursun,
Yavaş& Güller, 2016, s. 148)
Dünyanın bir çok yerinde mekansal boyutu olan iklim haritaları üretildiği ve bazı proje
örneklerinde elde edilen bu haritaların planlama sürecine doğru bir biçimde entegre edildiği
gözlemlenmektedir. Bu haritalarının hazırlanması sürecinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
en fazla yararlanılan yöntem olmaktadır. Yapılan çalışmalarda özellikle Almanya’nın
Stuttgart kenti, 200 farklı GIS tabanlı iklim haritası ile öne çıkmaktadır. Kent yöneticilerinin
1938 yılında, kent iklimi ve planlama ilişkisini araştırmak amacıyla iklim bilimcilerle çalışma
kararı alması üzerine, kentte iklimsel veriler planlamanın önemli bir faktörü haline gelmiştir.
GIS tabanlı iklim haritalarında rüzgar, güneş, radyasyon, sıcaklık, yağış vb. özelliklere göre
bölgelerin genel sınıflamaları yapılmış ve sonucunda planlamayla ilgili iklimsel özellikler
metin ve haritalarla sergilenmiştir. (Dursun, Yavaş& Güller, 2016, s. 148) Stuttgart için
yapılan çalışmada, iklim ve havalandırma haritaları, topografya haritaları, kent haritaları, arazi
kullanım planları, hava fotoğrafları, ortalama günlük rüzgar hızı gibi meteorolojik ve coğrafik
bilgiler kullanılmıştır. (Dursun, Yavaş& Güller, 2016, s. 149)
Tokyo, 2005 yılında üretilen Termal Çevre Haritası ile öne çıkan bir başka örnektir.
Kentteki 23 bölgenin ısı dağılımı ve yüzey koşullarının atmosferik etkisini gösteren haritada,
ticari alanlar ve yerleşim alanlarının atmosferik etkileri sınıflandırılarak farklı renklerle
gösterilmiştir. Bu iki tür gösterimin yanında yeşil alanlar, açık alanlar ve karma alanlar olarak
alandaki termal çevre karakteristiği toplam 5 türe ayrılmıştır. (Dursun, Yavaş& Güller, 2016,
s. 150)
Bir başka örnek olarak İspanya’nın Bilbao kentinde, iklim özelliklerine göre farklı
alanlar belirlenmiştir. Kentsel İklim Analiz Haritasında planlama için iklimsel özellikler
incelenerek termal konfor etkilerine göre soğuk havadan yüksek sıcaklığa kadar 7 kategori
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oluşturulmuştur. Kentsel İklim Öneri Haritasında, kentsel alanlar koruma, devam ettirme ve
geliştirme olarak 3 ana kategoride ele alınmıştır. (Dursun, Yavaş& Güller, 2016, s. 150)
İsveç’in Göteborg kentinde ise Norra Alvstranden projesi ile eski bir tersane alanının
konut bölgesine dönüştürülmesi sırasında olumsuz iklimsel etkilerin azaltılması konusunda
odaklanılmış ve projenin başından itibaren iklim bilimciler sürece dahil edilmiştir. (Dursun,
Yavaş& Güller, 2016, s. 151)
İklim verilerinin planlama sürecine kullanılabilecek araçlar şöyle verilmektedir (Balık,
Duman Yüksel, 2014, s.2):
Kentsel Termal Konfor Haritaları
Kentsel iklimin kent ekosistemi üzerindeki etkilerini belirlemek için kentsel alan
termal konfor kapasitesinin bilinmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. (Balık, Duman
Yüksel, 2014, s. 2) Kentsel alanlardaki yoğun nüfus artışı, hızlı yapılaşma, sanayileşme, taşıt
yoğunluğu vb. gelişmeler kentsel ısı adası yoğunluğunu artırıcı etkiye sahiptir. Bunun
sonucunda kentler içinde çevrelerine göre farklı iklim özelliklerine sahip mikro iklim alanları
oluşmaktadır. Termal konfor modelleriyle yapılan ölçümler, gözlemler, hesaplamalar açık
alan planlamasında kullanılacak verileri sağlar. Bunun için mekansal çeşitlilik göz önünde
bulundurularak termal konfor haritaları hazırlanır ve bu haritalar planlama stratejileri için
termal konfor verilerini mekansal olarak ortaya koyar. (Balık, Duman Yüksel, 2014, s. 2)
Hesaplamaların yer aldığı termal konfor haritaları içinde insan kaynaklı ısı değerleri ve
zamansal-mekansal ısı çeşitlenmesiyle ilgili veriler yer almaktadır. Planlama ile ilgili olarak
termal konfor haritalarının oluşma sürecini etkileyen temel parametreler şunlardır (Balık,
Duman Yüksel, 2014, s. 2):
• Alan Morfolojisi (bina geometrisi, yüzey özellikleri, bitki örtüsü vb.)
• Meteorolojik Parametreler
• Zaman Parametreleridir.
Hava Kirliliği Haritaları
Sürdürülebilir gelişme için yapılan mekansal planlama eylemlerinde hava kalitesi
verilerini bilmek, anlamak ve planlama içerisinde yorumlamak önemlidir. Özellikle ulaşım
kaynaklı kirliliğin zamansal-mekansal çeşitlenmesini belirlemek için hava kirliliği
klimatolojisinin verilerinden faydalanmak gerekir. Çünkü yapılan bölgesel planlar, kentsel
planlar ve alınan arazi kullanım kararlarının temel amaçları içerisinde gelecekte insanların
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hava kirliliğinden etkilenip etkilenmeyeceğinin belirlenmesi önemli bir yer tutar. Bu
etkilenebilirliği minimum seviyeye indirmek için kente ait hava kirliliği verilerinin planlama
sürecinde kullanılması zorunludur. (Balık, Duman Yüksel, 2014, s. 3) Kentlerde hava kirliliği
seviyesinin yüksek olması insan sağlığı üzerinde ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Hava kirliliği
kronik rahatsızlıklar, solunum problemleri, dolaşım sorunları, akciğerde kalıcı zararlar,
fiziksel kapasitenin azalması vb. rahatsızlıkların yanı sıra bazen ölümle sonuçlanan
hastalıklara neden olmaktadır. Ayrıca kentsel ortam görünürlüğünü azaltır, alt-yapı zararlarına
neden olur ve bitki örtüsünü olumsuz etkiler. Hava kirliliğinin tüm bu olumsuz etkileri kentsel
planlama sürecinde plancıların hava kalitesini dikkate alarak stratejiler geliştirmesini zorunlu
kılar. Bunun için plancıların çalışmalarına hava kirliliği haritalarını dahil etmeleri gerekir.
(Balık, Duman Yüksel, 2014, s. 3) Kentsel ortam hava kirliliği haritaları hazırlanırken
öncelikle alanla ilgili problemler belirlenir. Bu süreçte ticari-sanayi arazi kullanımları, binayol yapılaşma oranları, ulaşımda kullanılan yakıt miktarı, tüketilen kent enerjisi, açığa
çıkarılan kentsel atıklar vb. çalışma alanına ait veriler incelenir. Bunların yanı sıra insan
kaynaklı emisyon ölçümleri yapılır ve partikül maddelerin alandaki zaman-mekansal
değişimleriyle ilgili ölçümler yapılır. (Balık, Duman Yüksel, 2014, s. 3) Kentsel alanlar için
hazırlanan hava kirliliği haritaları kentsel hava kalitesi hakkında da bilgiler sunar. Kentsel
hava kalitesi üzerine arazi kullanımları, teknoloji, kentsel-kırsal ayrılma, bölgesel ulaşım
sistemleri, topografya, rüzgar-basınç vb. birçok mekansal ve iklimsel elemanın etkisi vardır.
Özellikle hava kalitesi üzerinde mekansal etkiyi azaltmak için planlama yoluyla doğru
müdahaleler yapılmalıdır. (Balık, Duman Yüksel, 2014, s. 3)
Ayrıca kent planlama sürecinde kullanılan araçların yanında yerel iklim özelliklerini
iyileştirmek, iklimin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, kentsel yüzey karakterini
korumak için kullanışlı metotlar geliştirmek için kent iklimi ile ilgili olarak yapılan model ve
simülasyonların sonuçlarını planlama sürecine dahil etmeleri gerekmektedir. (Balık, Duman
Yüksel, 2014, s. 4)
Modellerin birçok çeşidi vardır. Her birinin amacı farklı verileri ortaya koymaktır.
Modellerin bazıları şunlardır (Balık, Duman Yüksel, 2014, s. 4):
Ölçek Modelleri
Kent atmosferini anlamak için önemli kolaylıklar sunar. Özellikle bu modeller ile
rüzgar tünellerinin kentsel ortamdaki akışları ve türbülans dağılımları üzerine simülasyonlar
oluşturulur. Bu modellerin sonuçları, kentsel pürüzlülüğün (bina yapısı-yüksekliği) atmosferik
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olaylar üzerindeki etkilerini belirlemek kentsel arazi kullanım planlarında daha yoğun
kullanılmalıdır.
İstatistiksel Modeller
İklim üzerinde kentlerin etkilerini belirlemek için sayısal veriler sunarlar. Bölge
iklimine ait uzun dönem iklim verileri bu modeller aracılığıyla değerlendirilir. Kentsel ısı
adası oluşumları, sıcaklık farklılıkları, rüzgar hızı değişimleri, yağmur deseni, nemlilik
miktarı vb. iklim elemanlarına ait veriler kullanılarak gelecekte oluşacak iklim koşullarıyla
ilgili simülasyonlar elde edilir.
Sayısal Modeller
Burada özellikle hesaplamalı akışkanlar dinamiği, Reynold sayıları, büyük-girdap
simülasyon vb. modelleri kullanılır. Bu modeller aracılığıyla kentsel ortam hava akışıyla ilgili
hesaplamalar yapılır. Özellikle modellemeler için sokak kanyonlarının içi tercih edilir ve
gelecekte oluşacak hava kirliliği potansiyelleriyle ilgili simülasyonlar oluşturulur.
Sonuç
İklim, kentlerin dünya üzerinde ilk görülmesiyle birlikte insanların yaşamasını,
kentlerin yerleşme yerlerini ve o zamanki planlama anlayışlarını şekillendiren bir faktör
olmuştur. Günümüzde iklimin değişiklik göstermesi ile ortaya çıkan durumların kentleri
oldukça etkilediği bilinen bir gerçektir.
Kentlerde yaşayan nüfusun hızla artması sonucunda bu alanlardaki arazi örtüsünde
belirgin değişiklikler olmakta ve büyüyen kente hizmet vermek üzere daha fazla endüstriyel,
ticari ve ulaşım servisi geliştirilmektedir. Bilinçsiz kentleşme ve sanayileşme, atmosferin sınır
tabakasındaki ısı ve su döngüsünü etkilemekte ve kent iklimini farklılaştırmaktadır.
Kent planlaması ile kent iklimi arasındaki ilişki de özellikle iklim değişikliği ile
birlikte son yıllarda ele alınan konulardan biri haline gelmiştir. Kent planlamasında ve
uygulanmasında kent iklimi önemlidir. Bununla birlikte planlama sürecine kent iklim
bilgisinin dahil edilmesi için; kentsel iklim konusunda bilgi ve bilinç eksikliği, plancılar ve
klimatologlar arasındaki iletişimin eksikliği, kent iklim bilgisini planlama sürecine entegre
etmek amacıyla hazırlanmış plancıları için uygun araç-gereçlerin eksikliği tamamlanmalıdır.
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İklim verileri kent planlamasından kent güvenliğine kadar birçok konuda
kullanılabilecek bir bileşendir. İnsan yaşamını geniş ölçüde etkileyebildiği için iklim ve iklim
verileri; kent ve toplumla ilgili çalışmaların her aşamasında yer alabilecek özelliktedir.
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United Nations framework convention on climate change. Erişim Tarihi: 02.07.2017,
http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf
/conveng.pdf
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მწერალთა გაერთიანებები XX საუკუნის I
20-იანი და 30-იანი წლების აჭარაში
THE WRITER’S UNIONS IN ADJARA IN 20TH AND 30 TH OF THE XX. CENTURY

Manana TAVDGİRİDZE1
ABSTRACT
Foundation of the first writers’ union in Adjara, in one of the regions of Georgia, faced with many
confrontations and history of its establishment encompasses many different viewpoints. It is
accepted that the first writers’ union was founded in Adjara on 7th of August 1927 and it was
Adjara proletariat writers’ association. In fact, the history of professional union had started there
long before. The writers’ section was considered to be as the Batumi organization of the “Georgian
writers’ union founded in 1917 (since 1920, the “Writers’ union of Georgia’). The local
newspapers, “Utskebebi (notes)” notified the reader about the meeting, dated April 29, 1921, of the
Georgian writers and poets visiting Batumi. The newly established section started its activity and 1
published the literary newspaper “the Poetry day” in 1921. The confrontation with “New writers’
union’ clarifies this fact. In 1992, in the newspaper “Bakhtrioni”, Titsian Tabitze expresses his
outrage regarding the establishment separate “writer’s unions: in Batumi and Kutaisi. In April 23,
1932, the union resolution on transformation “literary –artistic organizations” considered it
unacceptable for single artistic groups to exist separately. And, therefore, Adjara branch of
Georgian Soviet writers was established. This ended history of independent writer’s unions in
Batumi.

დღემდე მიღებული თვალსაზრისით, მწერალთა პირველი გაერთიანება აჭარაში
1927 წლის 7 აგვისტოს შეიქმნა და ეს იყო აჭარის პროლეტარულ მწერალთა ასოციაცია,
რომელიც იმავე წლის 20 სექტემბრიდან სახელდებულ იქნა, როგორც საქართველოს

1

Batumi Shota Rustaveli State University Academic Doctor of Philology.
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პროლეტარულ მწერალთა ასოციაციის აჭარის განყოფილება. კერძოდ, იმჟამინდელი
სამთავრობო გაზეთი ,,ფუხარა” 1927 წელს იუწყებოდა:
,,კვირას,

7

აგვისტოს,

განათლების

მუშაკთა

სახლში

შესდგა

აჭარისტანის

პროლეტარულ მწერალთა პირველი საორგანიზაციო კრება.
აჭარისტანში პროლეტარულ მწერალთა ორგანიზაციის ჩამოყალიბების შესახებ
მოხსენება გააკეთა ამხ. მახარაძემ, რომელმაც მოკლედ აღნიშნა პროლეტარულ მწერლობის
მოკლე წარსული და თანამედროვე მდგომარეობა, შეეხო მისი განვითარების და გზის
საკითხებს საქართველოში.
მომხსენებელმა აღნიშნა აჭარისტანში მყოფ პროლეტარულ მწერალთა შეკავშირების
და მუშაობის მასებში გადატანის საჭიროება.
მოხსენების ირგვლივ გამართულ მსჯელობაში მონაწილეობა მიიღეს: ამხ. ამხ. თ.
სიხარულიძემ, ბონდო კეშელავამ, მიშელ ასტრალმა, ევ. ჯიჯეიშვილმა და სხვ.
კრებამ ერთხმად საჭიროდ სცნო პროლეტარულ მწერლობის შეკავშირება და აირჩია
ხელმძღვანელი ბიურო შემდეგი შემადგენლობით: ამხ. ამხ. თ. სიხარულიძე, მახარაძე, ევ.
ჯიჯეიშვილი, ჯემალ ნოღაიდელი და დ. ბერუჩაშვილი.
კანდიდატებათ: ამხ. ამხ. შ. ასტრალი და ლეჟავა (ქალი).
ახლადარჩეულ ბიუროს დაევალა მომავალი სამუშაო გეგმის გამომუშავება და
აჭარისტანში მყოფ პროლეტარულ მწერლობის აღრიცხვაზე აყვანა” (“ფუხარა” 1927:#179).
ეს

ნამდვილად

იყო

პროლეტარულ

მწერალთა

პირველი

ორგანიზაციული

გაერთიანება აჭარაში: ამ პერიოდისათვის საბჭოთა ხელისუფლება ჯერ კიდევ ითმენდა
მწერალთა სხვა, ასე თუ ისე დამოუკიდებელი ჯგუფების არსებობას, მაგრამ იმედოვნებდა,
რომ პროლეტარული მწერლობა, პარტიის მხარდაჭერით, იქცეოდა წარმმართველ ძალად
ლიტერატურულ ფრონტზე და შეძლებდა იდეოლოგიური დიქტატურის დამყარებას
მწერლობაში. შესაბამისად, ერთი მხრივ, ცდილობდა, მაქსიმალურად გაეძლიერებინა
ცენტრალური

ორგანიზაცია,

მეორე

მხრივ,

ქმნიდა

რეგიონულ

გაერთიანებებს:

დაახლოებით, ამავე პერიოდში დაარსდა პროლეტარული ასოციაციის ადგილობრივი
განყოფილებები სხვადასხვა ქალაქში.
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ამდენად, მწერალთა პროლეტარული გაერთიანების შექმნა ბათუმში საბჭოთა
ხელისუფლების პოლიტიკის ნაწილი იყო და არა ლიტერატურული პროცესების
ბუნებრივი განვითარების შედეგი.
ნიშანდობლივია, რომ ხშირად შემდგომი პერიოდის მკვლევრები

მწერალთა

პროლეტ. გაერთიანების შექმნის ფაქტს ახასიათებენ არა როგორც პროლეტარულ
მწერალთა პირველ ორგანიზაციულ გაერთიანებას, არამედ საზოგადოდ, მწერალთა
პირველ ორგანიზაციულ გაერთიანებას აჭარაში. აქ მხოლოდ ორიოდე ფრაგმენტს
დავიმოწმებთ: შ. ქურიძე განიხილავს რა ზემოხსენებულ კრებას, აღნიშნავს: ,,...ასე ჩაეყარა
საფუძველი მწერალთა პირველ ორგანიზაციას ბათუმში – საქართველოს პროლეტარულ
მწერალთა ასოციაციის აჭარისტანის განყოფილებას” (ქურიძე 1970:10).
ი.

ბიბილეიშვილის

სიტყვით

კი:

,,აჭარაში

მოღვაწე

მწერალთა

პირველი

ორგანიზაციული გაერთიანება მოხდა 1927 წლის 7 აგვისტოს...” (ბიბილეიშვილი 2003:17).
სინამდვილეში, მწერალთა პროფესიული გაერთიანების ისტორია აჭარაში უფრო
ადრე

დაიწყო.

კერძოდ,

როგორც

ადგილობრივი

გაზეთი

,,უწყებები”

ამცნობდა

მკითხველს, “1921 წლის 29 აპრილს მემედ აბაშიძის თავმჯდომარეობით ბათუმში შედგა
იქ მყოფ ქართველ მწერალთა და მგოსანთა კრება, რომელმაც დაადგინა: 1) დაარსდეს
ქართველ მწერალთა სექცია, რომელიც იმუშავებს რევკომის სახალხო განათლების
განყოფილებასთან არსებული ხელოვნების განყოფილების მზრუნველობის ქვეშ;

2)

დაევალოს ბათომში მყოფ ყველა მწერალს, განურჩევლად მიმართულებისა, ჩაეწერონ
სექციაში; 3) 7 მაისისთვის გამოიცეს ქართული პოეზიის გაზეთი, ამისთვის შედგეს
სარედაქციო კოლეგია: სანდრო ჩაჩიკაშვილი, სიმონ წეველი (გაჩეჩილაძე) და ს.
ქართლელ-იმერელი (სენო წერეთელი); 4. პერიოდულად გამოიცეს სალიტერატუროსამეცნიერო ჟურნალი; 5. გაიმართოს ლექციები, საღამოები; 6. გამოიცეს იაფფასიანი
ბროშურები” (კვერენჩხილაძე 1983:379).
აშკარაა, რომ მწერალთა სექცია ჩაფიქრებული იყო როგორც 1917 წელს შექმნილი
,,ქართველ მწერალთა კავშირის” (1920 წლიდან ,,საქართველოს მწერალთა კავშირის”)
ბათუმის ორგანიზაცია. სხვას ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, სწორედ 1917 წელს
მწერალთა I ყრილობაზე დადგინდა, რომ 7 მაისი პოეზიის დღედ გამოეცხადებინათ. ამ
თვალსაზრისით, ლოგიკური იყო მწერალთა კრების თავმჯდომარედ მემედ აბაშიძის
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არჩევაც. ზემოხსენებულ ყრილობაზე მიწვეულ მწერალთა სიაში, რომელიც 1917 წლის 17
ივნისს გამოქვეყნდა გაზეთ ,,სახალხო ფურცელში”, მემედ აბაშიძეც იყო.
ცხადია, რომ ახლად დაარსებულმა სექციამ გარკვეული საქმიანობა იმთავითვე
დაიწყო. ამას ისიც მოწმობს, რომ 1921 წელს მართლაც გამოიცა გაზეთი ,,პოეზიის დღე”.
ასეთივე გაზეთი გამოიცა 1922 წლის 7 მაისსაც.
თუმცა,

როგორც

ჩანს,

სექციის

სრულფასოვან

მოქმედებას

თან

სდევდა

დაბრკოლებებიც. ამას მოწმობს ისევ გაზეთ ,,უწყებების” ცნობა, რომლის თანახმადაც,
გაერთიანების ფორმირება ამავე წლის ნოემბერშიც არაა დამთავრებული. კერძოდ, 1921
წლის 23 ნოემბერის 199-ე ნომერში აღნიშნულია:
,,ამ კავშირის დაარსება ბათუმში მეტად დაგვიანდა, მაგრამ როგორც ნათქვამია,
უმჯობესია გვიან, ვიდრე არასდროს.
მეორე დღეა ბათუმში მყოფმა ქართველმა მწერლებმა და ლიტერატორებმა თავის
კავშირი ორგანიზაციულ ფაქტიურად არსებულად გამოაცხადეს და გამგეობაც აირჩიეს.
როგორც ცენტრში, ისე აქაც მწერალთა და ლიტერატორთა კავშირი გარდა ზოგად
ლიტერატურულ კულტურულ მუშაობისა, მიზნად ისახავს სამუსლიმანო საქართველოს
შესწავლას და გამოკვლევას, წიგნებისა და ჟურნალების გამოცემას.
კავშირი ჯერ-ჯერობით ნორჩი და უსახსროა, გამგეობას ჯერხნობით არავითარი
ნივთიერი ფონდი არ აქვს თავის განკარგულებაში” (სამხრეთელი 1921:#199).
,,მეორე დღე” ნიშნავს 1921 წლის 22 ნოემბერს. ფინანსური პრობლემების
მოსაგვარებლად მწერლებს საქველმოქმედო საღამოს მოწყობა განუზრახავთ. ,,უწყებების”
202-ე ნომერში ამ საკითხს ეხება ვინმე ,,ბათომელის” წერილი:
,,ხვალ

ყოფილ

საკრებულო

დარბაზში

იმართება

ქართველ

მწერალთა

და

ლიტერატორთა კავშირის საღამო.
ამ საღამოს მიზანია ბათომის ქართველ მწერალთა კავშირს ნივთიერად ხელი
გაუხსნას და მუშაობის საშვალება მისცეს.
სამწერლო და ლიტერატურული დარგის მუშაკნი ერის პოტენციალ ავლადიდების
გამომხატველნი არიან, მწერლობა – ლიტერატურა ყველა ხალხის გონებრივი და სულიერი
ძალაა.
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შემოქმედებით

იცნობენ

ერს

და

საკუთარ

შემოქმედების მიხედვით აკუთვნებენ მას შესაფერ ალაგს მსოფლიო კულტურის ოჯახში.
მწერლობა განსაკუთრებულ პატივს და სათუთად მოპყრობას მოითხოვს.
სამწერლო

ასპარეზზე

გამოსულთათვის

ერი

უნდა

ჰქმნიდეს

შესაფერ

უზრუნველყოფილ პირობებს და მათ მუშაობას ხელს უწყობდეს.
...ქართული მწერლობა და ლიტერატურა ყოველთვის მწარე ბედის ანაბარათ იყო
მინებებული.

თვით

ბუმბერაზნი

მწერალნი

და

ლიტერატორნი

ჩვენი

ქვეყნისა

აბსოლუტურ სიღატაკეს განიცდიდნენ.
ქართველი მწერალი თუ ლიტერატორი ლუკმა პურის ძებნის გზაზე რა გინდ
ნიჭიერიც არ უნდა ყოფილიყო იგი თავის მოწოდებას ვერ ემსახურებოდა და
შეუმჩნევლად ჰქრებოდა.
... ლუკმისათვის რამდენ მწერალს და ლიტერატორს დაუტოვებია თავისი
პირდაპირი გზა და გადავარდნილა ცხოვრების მეშჩანურ უფსკრულში. მაგრამ რა საჭიროა
მოთხრობა იმისი, რაც ყველამ ზედ მიწევნით იცის...
ამ ჟამად ქართველ მწერალნი და ლიტერატორნი ამ ახირებულ ყოფასთან
საბრძოლველად და ქვეყნის წინაშე თავის წმინდა მოვალეობის შესასრულებლად
შეერთებული გამოდიან საკუთარ კავშირში, საერთო ძალით ებრძვიან ცხოვრების
სიდუხჭირეს და გაერთიანებულად მუშაობენ სამწერლო ასპარეზზე.
ასეთი შეკავშირება ცენტრის მერე მოხდა ბათუმშიც.
ეს კავშირი, როგორც ნორჩი და ნივთიერად ცარიელი ხელით ჰმართავს თავის
საღამოს და მის შემოსავალითYჰფიქრობს სამუშაოდ ხელის მომართვას” (ბათომელი
1921:#202).
აჭარის მწერალთა გაერთიანების საქმიანობის შესახებ ცნობები მწირია. ფაქტია, რომ
მემედ აბაშიძე ვერ შეძლებდა მის ხელმძღვანელობას: იგი როგორც ბოლშევიკებისთვის
იდეოლოგიურად მიუღებელი, ამავე წლის 6 დეკემბერს დააპატიმრეს, ჯერ ბათუმიდან
გაასახლეს და თბილისში ცხოვრების უფლება მისცეს. შემდეგ, იგი რამდენიმე წლის
განმავლობაში, სხვადასხვა სახის სასჯელს იხდიდა (კვერენჩხილაძე 2007:260).
მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, ეს ორგანიზაცია უქმად არ ყოფილა. ,,პოეზიის
დღის” გამოცემა უკვე ვახსენეთ. გარდა ამისა, რამდენიმე ჟურნალი თუ გაზეთი გამოსცეს
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მწერალთა ცალკეულმა ჯგუფებმაც: ჟურნალი ,,კანდელი” (1922 წ.), გაზეთი ,,ასპიროზი”
(1923 წ.), გაზეთი ,,მწვერვალი” (1923 წ.), ,,აჭარისტანი” (1926 წ.) და სხვა.

ძნელი

სათქმელია, რა კავშირი ჰქონდათ ამ გამოცემებს მწერალთა სექციასთან, მაგრამ ფაქტია,
რომ ბათუმში სალიტერატურო პრესა, ასე თუ ისე, არსებობდა. ამასთან, როგორც ვთქვით,
სექცია

შეიქმნა

,,რევკომის

სახალხო

განათლების

განყოფილებასთან

არსებული

ხელოვნების განყოფილების მზრუნველობის ქვეშ”. ამიტომ გასაკვირი არაა, რომ მასთან
პროლეტმწერლებიც

თანამშრომლობდნენ.

ყოველ

შემთხვევაში,

წერილში

,,საქ.

პროლეტმწერალთა ასოციაციის 10 წ. თავი” პ. ობოლი აღნიშნავდა: ,,აჭარისტანში ჯერ
კიდევ 1921 წელს არსებობდა მწერალთა საზოგადოება, რომელშიც გაერთიანებული
იყვნენ

როგორც

პროლეტარული

მწერლები,

ისე

სხვადასხვა

მიმართულებათა

მიმდევრები. 1924 წლიდან ბათომში ჩამოყალიბდა საქართველოს პროლეტმწერალთა
ასოციაციის აჭარისტანის განყოფილება, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა პროლეტარული
ახალგაზრდობა” (ობოლი 1931:#136).
1921 წელს ბათუმში შექმნილი მწერალთა გაერთიანება საქართველოს მწერალთა
კავშირის ნაწილი რომ იყო, ამას ისიც ცხადყოფს, რომ მას ,,ახალი მწერლობის კავშირიც”
დაუპირისპირდა. ტიციან ტაბიძემ გაზეთ ,,ბახტრიონში”, 1922 წელს, ვარამ გაგელის
ფსევდონიმით გამოაქვეყნა წერილი ,,ხელოვნების მთავარი შტაბი”, რომელშიც იგი
აღშფოთებას გამოთქვამდა ბათუმსა და ქუთაისში ,,ცალკე მწერალთა კავშირების”
დაარსების გამო. მისი აზრით, ამგვარი ქმედებები მწერალთა დაქსაქსვას უწყობდა ხელს:
,,ამ დროს იწყება დეკადანსი მწერალთა კავშირის. ...კონსტიტუციით ვერ მოხდა მისი
ლეგალიზაცია, რადგან კავშირები ამ კონსტიტუციით წარმოებით სისტემაზე არის
აგებული, ამან უფლებრივად ბევრი ზიანი მიაყენა მწერალთა კავშირს, მაგრამ ამას კიდევ
იმოდენა უბედურება არ ექნებოდა, რომ თვითონ კავშირი არ დაქსაქსულიყო. პირვანდელ
მწერალთა კავშირის მაგიერ, რომელსაც ყველა ენტუზიაზმით ეკიდებოდა, დღეს
მწერალთა კავშირი დაარსდა ,,აჭარისტანში”. (ამას თავის დროზე განიხილავს ისტორია)
მწერალთა კავშირი დაარსდა ქუთაისში, რომელსაც აქვს თავისი გამოცემები და სრულიად
ანგარიშს არ უწევს ტფილისს, თვითონ ტფილისში კავშირი ორად გაიყო და თუ საერთო
მუშაობაზე შეიძლება ლაპარაკი, პირიქით, აქ ზოგიერთ უპასუხისმგებლო პირებმა ისეთი
ანტაგონიზმი დაბადეს, რომ ლამის არის მწერლობა შეაძულონ ყველას.”
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საქმე ისაა, რომ საქართველოს მწერალთა III კონფერენციაზე, რომელიც 1921 წლის 912 ოქტომბერს გაიმართა, საქართველოს მწერალთა კავშირი ორად გაიხლიჩა: იმის გამო,
რომ კავშირის პრეზიდიუმის ზოგიერთი წევრი (“ცისფერყანწელები” და სხვანი) ახალ
გამგეობაში ვერ მოხვდა, მწერალთა ნაწილი გავიდა კავშირიდან და დააარსა ,,ახალი
მწერლობის კავშირი”. როგორც ვხედავთ, ეს წინააღმდეგობა, გარკვეული თვალსაზრისით,
ბათუმელ მწერლებსაც შეეხო. ამ შემთხვევაში კი ჩვენთვის არსებითი ისაა, რომ ტიციან
ტაბიძე 1922 წელს აღიარებს მწერალთა ორგანიზაციის არსებობას აჭარაში.
აჭარაში

მწერალთა

კავშირის

დაარსების

თარიღის

განსაზღვრისას

გასათვალისწინებელია მწერალ პ. ობოლის წერილი “საქ. პროლეტმწერალთა ასოციაციის
10 წ. თავი”, სადაც აჭარაში მწერალთა გაერთიანების ისტორიის განსხვავებულ ისტორიის
განსხვავებულ ვერსიას აცნობს მკითხველს:
“აჭარისტანში ჯერ კიდევ 1921 წელს არსებობდა მწერალთა საზოგადოება,
რომელშიც გაერთიანებული იყვნენ როგორც პროლეტარული მწერლები, ისე სხვა და სხვა
მიმართულებათა მიმდევრები” (ობოლი 1931:#136).
რაც შეეხება ამ დროისათვის მოღვაწე მწერლებს, პერიოდული პრესის გარდა, მათ
შესახებ ინფორმაციას ვღებულობთ იმ ლიტერატურული ჟურნალებითაც, რომელთა
გამოცემა პირველივე ნომრის დაბეჭდვის შემდეგ შეწყდა. კერძოდ, ჟურნალ “პონტოსში”
იბეჭდება აკაკი გორგილაძის, დათა თაქთაქიძის, ლელიან ანელის, ვანიონ დარასელის და
სხვათა თხზულებები.
გარდა ამისა, როდესაც იმართებოდა თბილისში სრულიად საქართველოს მწერალთა
ყრილობები, რა თქმა უნდა, დელეგატის მანდატით იწვევდნენ აჭარაში მოღვაწე
მწერლებსაც. მკვლევარ რ. კვერენჩხილაძეს ახალი მწერლობის კავშირის 1921-23 წლების
წევრთა მონაცემების საფუძველზე სიაში შეყავს გრიგოლ ცეცხლაძე. ამავე ავტორს მემედ
აბაშიძესთან ერთად ვხვდებით სრულიად საქართველოს მწერალთა ყრილობის (1926წ.)
დელეგატთა შორის საქართველოს მწერალთა კავშირის (ძველი) სიით (კვერენჩხილაძე
2008:361).
ამ საკითხთან დაკავშირებით საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდის საქართველოს
პროლეტარულ მწერალთა ასოციაციის აჭარის განყოფილების წევრთა სია, რომლის
მიხედვითაც დგინდება 10-20-30-იან წლებში ბათუმში მოღვაწე მწერალთა სამწერლო
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და
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პარტიული მიმართულება. უპარტიო

თადუმაძე

EAS
ბარნაბა

შემოქმედებით პროცესში 1918 წლიდან გამოჩენილა, შავიშვილი – 1920 წლიდან და ა. შ.
ამდენად, 20-იან წლებში, პროლეტარული მწერლობის აჭარის განყოფილების
ჩამოყალიბებამდე, მწერალთა მყარი გაერთიანება არ ჩანს. მათ საქმიანობა უწევთ
რევკომის ზედამხედველობის ქვეშ, თუმცა ბათუმში მოღვაწე ზოგიერთი მწერალი ამა თუ
იმ ლიტერატურული გაერთიანების წევრია და მისი სახელით საქართველოს მწერალთა
ყრილობებსაც ესწრება.
1927 წლის 7 აგვისტოს, როგორც ვთქვით, შეიქმნა აჭარის პროლეტარულ მწერალთა
ასოციაცია (იმავე წლის 20 სექტემბრიდან _ საქართველოს პროლეტარულ მწერალთა
ასოციაციის აჭარის განყოფილება), რომლის თავმჯდომარედაც თომა სიხარულიძე
აირჩიეს. ამ პერიოდში მწერალთა სექციის არსებობის შესახებ ცნობები არ მოგვეპოვება.
ფაქტია, რომ, ,,რევკომის სახალხო განათლების განყოფილებასთან არსებული ხელოვნების
განყოფილების მზრუნველობის ქვეშ” მოქმედი ორგანიზაცია თუ ჯერ კიდევ არსებობს,
მნიშვნელოვანი აქტიურობით არ გამოირჩევა.
1932 წლის 23 აპრილის ცნობილმა საკავშირო დადგენილებამ ,,სალიტერატუროსამხატვრო ორგანიზაციათა გარდაქმნის შესახებ”, მიუღებლად მიიჩნია ხელოვანთა
ცალკეული დაჯგუფებების არსებობა. ამ დადგენილების საფუძველზე მთელ საბჭოთა
კავშირში გაუქმდა ცალკეული სამწერლო ორგანიზაციები. ამავე წლის 27 ივნისს გაიხსნა
საქართველოს საბჭოთა მწერლების საგანგებო ყრილობა და შეიქმნა ,,საქართველოს
საბჭოთა მწერლების კავშირი”. ბუნებრივია, პროცესი რეგიონებშიც გაგრძელდა. ამავე
წლის 6 ოქტომბერს, აჭარის მწერალთა პირველ საგანგებო ყრილობაზე დაარსდა
საქართველოს საბჭოთა მწერლების აჭარის განყოფილება, რომლის თავმჯდომარედ
აირჩიეს დავით დუმბაძე, მოადგილედ _ ნესტორ მალაზონია, ხოლო პასუხისმგებელ
მდივნად _ პარმენ ლორია.
ამით დასრულდა მწერალთა დამოუკიდებელ გაერთიანებათა ისტორია ბათუმშიც
და მთელ საქართველოშიც, ჩაქრა თავისუფლების ის მცირედი ნაპერწკალიც, ამგვარ
გაერთიანებებში რომ ბჟუტავდა. მწერლობა, ორგანიზაციული თვალსაზრისით, სავსებით
და სრულად იქცა ბოლშევიკური ქვეყნის იდეოლოგიურ დანამატად და მსახურად.
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KARAÇOMAK BARAJININ (KASTAMONU)
REKREASYON ALAN PLANLAMASI
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KOÇAN
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın
nurhankocan@mynet.com
Serkan ÖZEL
Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kastamonu
ozelserkan81@hotmail.com
ÖZET
Günlük yaşantısı içinde sıkılan insanların dinlenmeleri ve yenilenmeleri için farklı mekanlara
ihtiyaçları vardır. Doğal alan ve kaynaklar üzerinde talep oluşturan dinlenme eylemleri için
gerekli olan mekanların planlanması amacıyla rekreasyon alan planlaması kavramı ortaya
çıkmıştır. Bu bağlamda açık alanların rekreatif amaçlı kullanımlara ayrılmasında alan
kullanım ölçütleri belirlenerek, rekreasyon potansiyeline sahip alanların tespit edilmesi
gerekmektedir. Bu çalışmada nitel ve nicel faktörlerin birlikte ele alındığı bir planlama
yaklaşımıyla Karaçomak Barajının (Kastamonu) ve çevresinin mevcut özellikleri göz önüne
alınarak rekreasyon açısından en uygun alanlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla analiz
edilmiştir. Karaçomak Barajı (Kastamonu), Karaçomak Deresi üzerinde, sulama, taşkın
kontrolü, içme suyu temini amacı ile 1969 - 1976 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.
Baraj Kastamonu Merkezine 6.5 km, Kastamonu Kadıdağı mesire yeri ve kamp alanına 16
km, Küre Dağı Milli Parkına 200 km ve Ilgaz Dağı Milli Parkına 46 km uzaklıkta
bulunmaktadır. Çalışma alanı içerisinde Akçakese, Bahadır, Budamış ve Bulacık Köyleri
bulunmaktadır. Araştırma alanının sınırı baraj sınırının 3 km’lik çevresi olarak alınmıştır ve
araştırma alanının büyüklüğü yaklaşık 29.5 km2 olarak belirlenmiştir. Çalışmada Arcgis 10.0
CBS yazılımı kullanılmıştır. Alana ait veriler sayısallaştırılmış ve analiz edilerek potansiyel
alanlar için altlık haritalar oluşturulmuştur. Potansiyel rekreasyon alanlarının belirlenmesi için
daha önce konuyla ilişkili yapılan çalışmalardan alınan normlara göre uygunluk değerleri
verilmiştir. Araştırma sonucunda 27 rekreasyon noktasından 12 adeti Akçakese Köyü sınırları
içerisinde, 10 adeti Bahadır Köyün sınırları içerisinde, 4 adeti Budamış Köyü sınırları
içerisinde ve 1 adeti Bulacık Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yüksek puan alan
rekreasyon noktaları Akçakese köyü sınırları içerisinde ve DSİ’nin Karaçomak Barajı idari ve
sosyal tesislerinin bulunduğu alanda yoğunlaşmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon planlaması, alan kullanım, Karaçomak Barajı (Kastamonu).
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RECREATION AREA PLANNING OF KARAÇOMAK DAM (KASTAMONU)
ABSTRACT
People who are bored in daily life need different places for their relaxation and renewal. The
concept of recreation area planning has emerged in order to plan the places required for
recreational activities that create demand for natural resources and resources. In this context,
it is necessary to determine the areas with recreation potential by determining the land use
criteria in order to divide open areas for recreational purposes. In this study, the most suitable
areas in terms of recreation were analyzed by means of Geographic Information Systems
considering the current characteristics of Karaçomak Dam (Kastamonu) and its surroundings
with a planning approach including the qualitative and quantitative factors. Karaçomak Dam
(Kastamonu) is a dam built on the Karaçomak Stream between 1969 and 1976 with the aim of
irrigation, flood control and drinking water supply. The dam is located 6.5 km from
Kastamonu Center, 16 km from Kastamonu Kadıdağı recreation area and camp site, 200 km
from Küre Mountain National Park and 46 km from Ilgaz Mountain National Park. Akçakese,
Bahadır, Budamış and Bulacık Villages are within the study area. The boundary of the study
area is taken as 3 km periphery of the dam boundary and the size of the survey area is
determined as 29.5 km2. ArcGIS 10.0 GIS software was used in the study. The data belonging
to the area has been digitized and analyzed to create base maps for potential areas. The
conformity values are given according to the norms taken from previously conducted studies
in order to determine the potential recreation areas. As a result of the research 27 recreation
points are located within the study area, 12 sub-areas are in Akçakese Village, 10 sub-areas
are in Bahadır Village, 4 sub-areas are in Budamış Village and 1 sub-area is in the boundaries
of Bulacık Village. Recreation points with high scores are concentrated within the borders of
Akçakese village and the area where Karaçomak Dam of DSİ's administrative and social
facilities are located.
Keywords: Recreation planning, land use, Karaçomak Dam (Kastamonu).
1. GĠRĠġ
Ülkesel, bölgesel ve diğer alt ölçekteki mekansal planlamaların ekonomik, siyasi ve sosyal
gelişmelere cevap vermede yeterli olamaması, yeni yerleşim alanları inşaa etme ihtiyacı,
yerleşim alanlarının çevresindeki ekolojik alanların ve doğal kaynakların tahribine ve alan
kullanımında plan dışı gelişmelerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple doğanın
potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, geliştirerek sürdürebilirliğini sağlamak ancak
birbiri ile çelişmeyen kullanım seçeneklerini araştırarak, bir plana dayalı olarak uygulamak,
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sürekli bakım ve denetimini sağlamakla mümkün olabilir (Akten ve ark., 2009; Erdoğan ve
ark., 2013).
Günlük yaşantısı içinde bunalan insanın dinlenmek için değişik bir mekan arama ihtiyacı
doğmuştur. Bu yüzden, insanların en az haftada bir kez, kent dışında bir yeşil alanda, bir
piknik yerinde veya bir deniz kıyısında, doğa ile baş başa yorgunluğunu çıkarması
gerekmektedir. Dinlenmek ve eğlenmek kavramlarının önemli bölümünü içeren rekreasyon,
insan yaşantısının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (Öztürk, 2005).
Rekreasyonel aktivitelerin doğal alanlarda yoğunlaşması ve tercih edilmesi rekreasyon
alanlarının turizm ile bağlantısını kuvvetlendirmekte ve kırsal kalkınmada ön plana
çıkmaktadır. Bu bağlamda açık ve yeşil alanların rekreatif amaçlı kullanımlara ayrılmasında
alan kullanım ölçütlerinin belirlenerek, rekreasyon potansiyeline sahip alanların belirlenmesi
gerekmektedir. Kırsal rekreasyon alan planlaması sosyal ve ekonomik planlamalarla alana
özgü değerlerin çevreden gelecek baskıları ve etkileri en aza indirerek sürdürülebilir
kullanımını sağlamaktadır (Koçan, 2012). Plan kararlarının alınması zorunlu bir adımı olan
peyzaj planlama çalışmaları doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesini amaçlanmaktadır.
Alanın sahip olduğu doğal ve kültürel özellikler göz önünde bulundurularak oluşturulmuş
altlıklar, planlama hiyerarşisinde peyzaj özelliklerinin analiz edilmesi aşamasında büyük
öneme sahiptir (Erdoğan ve ark., 2013).
Bu çalışmada Karaçomak Barajı ve çevresinin mevcut özellikleri göz önüne alınarak nitel ve
nicel faktörlerin birlikte ele alındığı bir planlama yaklaşımıyla ve rekreasyon açısından en
uygun alanlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla analiz edilerek belirlenmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın ana materyali ve konusu Karaçomak Barajı ve çevresidir. Baraj sınırını
çevreleyen 3 km’lik alan araştırma sınırı olarak belirlenmiştir.
Alan sınırı;


1/25000 ölçekli topografik haritada (F31-a3, F31-b4) sınırları içerisinde kalmaktadır.



Arcgis 10.0 CBS yazılımı içinde yer alan Arc toolbox modülünde eşyükselti eğrileri
oluşturulmuştur.
Araştırma alanının büyüklüğü yaklaşık 29.5 km2 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın yöntemi,
konuyla ilgili daha önceden yapılan çalışmalarda kullanılan farklı yöntemlerin, araştırma alanı
koşullarına uygun olarak yorumlanması ile geliştirilmiştir. Buna göre araştırmanın yöntemi
birbiriyle ilişkili birkaç aşamadan oluşmaktadır. Bu amaçla öncelikle;
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CBS ortamında sayısallaştırılmış eşyükselti eğrileri analiz edilerek altlık haritalar
oluşturulmuştur.



Potansiyel rekreasyon alanlarının belirlenmesi için uygunluk çözümlemelerinde
belirleyici olabilecek kriterler ve alt kriterler daha önceden yapılan çalışmalara göre
seçilmiştir.



Arazi uygunluk kriterlerine göre uygun alanlar belirlenmiştir.
Tablo 2.1. Rekreasyon uygunluk kriterleri
Seçilen Kriterler

Seçilen Alt Kriterler

Ulaşım

0-0.5 km
0.5-1 km
1-1.5 km
1.5-2 km
Ormanlık alan
Bozuk Ormanlık alan
Otsu alanlar
Tarım alanları
0-100 m
100-250 m
250-500 m
500-1000 m
774-956 m
956-1139 m
1139-1321 m
1321- >
%2-6
%6-12
%12-20
%20-30
%30- >
Yok yada hafif
Orta şiddetli
şiddetli
Drenaj sorunu var
Drenaj sorunu yok
Yüksek risk
Orta risk
Düşük risk
En düşük risk
6. ve 7. Sınıf Toprak
3. ve 4. Sınıf Toprak
1. ve 2. Sınıf Toprak

Bitki Varlığı

Su Varlığına
Yakınlık

Yükseklik
REKREASYON

Eğim

Erozyon

Drenaj
Heyelan Riski

Arazi Kullanım
Kabiliyeti Sınıfı
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Uygunluk
Değerleri (Ud)
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
4
3
2
1
4
3
1
4
1
4
3
2
1
4
2
1

Uygunluk
Katsayısı (Uk)

3

3

3

1

2

1

2

2

1

ISBN 978-605-9885-29-4
98

EUROASIA SUMMIT

July 17-21, 2017

Ankara / TURKEY

Piri Reis International Congress on Linguistic & History & Geography-I

İKSAD

www.iksad.org

Bakı

Alan Kullanımı

Tarıma Uygun
Alanlar

kongreiksad@gmail.com

www.euroasiasummit.org

Güneşli Bakılar
Düz Alanlar
Gölgeli Alanlar
Bozuk Orman alanları
Orman alanları
Yerleşim yerleri
Tarım arazi ve diğ. açık alanlar
Tarıma hiç uygun olmayan al.
Tarıma uygun olmayan alan
Marjinal ve Dikili tarım arazi
Özel ürün arazi
Mutlak tarım arazi

3
2
1
4
3
2
1
4
3
3
2
1

EAS

1

2

1

Alana ilişkin sayısal haritaların değerlendirilmesinde Belkayalı ve Aydın, (2016), Akten ve
ark. (2009), Surat ve ark. (2016) çalışmalarında kullandıkları uygunluk değerlendirmeleri
dikkate alınmıştır.

Şekil 1. Çalışma alanı detayı
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3. BULGULAR
3.1. AraĢtırma Alanının Doğal Özellikleri
Kastamonu İli Batı Karadeniz Bölgesi’nde 41°21' kuzey enlemi ile 33°46' doğu boylamları
arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 775m.dir. Yüzölçümü 13.108,1 km²dir ve
ülke topraklarının %1,7’sini oluşturur. Kastamonu İli çoğunlukla engebeli arazilerden
oluşmaktadır. İlin kuzeyinde Batı Karadeniz Dağları bulunmaktadır. İsfendiyar (Küre)
Dağları il merkezinin kuzeyinde, Ilgaz dağları ise il merkezinin güneyinde yer alır. Doğuda
Çatalzeytin İlçesi’nin Sinop ile birleştiği noktadan, batıda Bartın İl sınırına kadar kıyı sınırı
devam eder. Karadeniz’e olan bu kıyının uzunluğu 170 km’dir. Kastamonu yüzölçümünün
%74,6’sı dağlık ve ormanlık, %21,6’sı plato ve %3,8’i ovadan oluşur. Dağılımdan da
anlaşılacağı gibi ilin tarıma elverişli geniş alanları yoktur. Ancak vadiler etrafında küçük
ovalar göze çarpar. Bunlardan önemlileri Daday ve Taşköprü ovalarını içine alan Gökırmak
ile Tosya tarım alanını kapsayan Devrez Vadileridir. Ayrıca Araç, Cide ve Devrekani Çay
yatakları çevresinde ekim ve dikime elverişli alanlar bulunmaktadır (Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, 2016).

Şekil 2. Kastamonu yer bulduru haritası
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3.1.1. Bitki Örtüsü
Kastamonu İli’nde orman ve fundalıklar önemli bir oran teşkil etmektedir. Kastamonu İl
merkezinin kuzeyinde sahil şeridi boyunca uzanan dağ silsileleri üzerinde sık orman örtüsü
görülür. İlin güneyinde Ilgaz bölgesinde ibreli orman örtüsü hakimdir. İlde genelde orman
ağaçları Kızılcam, Karaçam, Sarıçam, Göknar, Ardıç gibi ibrelilerle Kayın, Meşe, Kavak,
Kestane ve Çınar gibi yapraklılar mevcuttur. Ayrıca Ormangülü, Çobanpüskülü, Kocayemiş,
Böğürtlen, Yabani fındık gibi ağaççıklar da görülmektedir. Yağış ve nem oranı yüksek
olduğundan zengin bir orman altı örtüsü vardır (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2016).

Şekil 3. Corine alan kullanımı (URL-1)
3.1.2. Su Varlığı
Kastamonu İli’ndeki suların drenajı Gökırmak, Devrez Çayı, Valay Çayı, Araç Çayı ve
bunların kolları tarafından sağlanmaktadır. Gökırmak’ın en önemli kolları Karaçomak,
Karasu, Kumluca, Karadere, Akkaya ve Dona Dereleri’dir. Taşköprü İlçe sınırlarına kadar
Daday Çayı ismi ile akar. Valay Çayı Devrekâni sınırları içinden çıkarak Cide yakınlarından
denize dökülür. Devrez çayı Ilgaz dağlarının güney eteklerinden çıkarak Tosya civarından
geçer ve doğuya doğru akarak Kargı civarında Kızılırmak’a karışır. Araç çayı Ilgaz
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dağlarından çıkıp Araç İlçesi’nden geçerek Karabük’te Soğanlı Çayı ile birleşip Filyos adını
alarak yoluna devam eder.
Tablo 3.1. İklim özellikleri

(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2016)
3.1.3. Yaban Hayatı
Karaçomak Baraj Gölü’nde 6 takıma ait 8 familyaya mensup 17 farklı tür bulunmaktadır.
Tespit edilen türler Angıt, Yeşilbaş, Pasbaş patka, Yeşilbacak, Orman düdükçünü, Dere
düdükçünü, Halkalı küçük cılıbıt, Gri balıkçıl, Erguvani balıkçıl, Yüyük ak balıkçıl, Küçük ak
balıkçıl, Leylek, Kara leylek, Sakarmeke, Küçük batağan, Bahri, Karabatak olarak kayda
alınmış (Ugış ve ark., 2016). Alana yakın 2005 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla
tescillenmiş Ilgaz dağı yaban hayatı geliştirme sahası bulunmakta olup, koruma altına alınan
yaban hayvanı türü (hedef tür) Kızıl Geyik (Cervus elaphus)’tir (URL-2).
3.1.4. Topografik Yapı
Araştırma alanı topografik haritası, yükselti gruplarına ayrılarak incelendiğinde 7 farklı
yükseklik kademesi oluşmaktadır. Araştırma alanı olan Karaçomak Barajına ait yükseklik
grupları ve dağılımını gösteren harita Şekil 4’da gösterilmektedir.

Şekil 4. Yükseklik haritası
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Araştırma alanının eğim gruplarının belirlenmesinde Şekil 5’deki eğim grupları esas
alınmıştır.
Alanının bakı analizleri ve dağılımı ise Şekil 6’ de verilmiştir.

Şekil 6. Bakı analizi
3.1.5. Toprak Yapısı
Araştırma alanındaki toprak tipleri ve ayrıntıları TC Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
Kastamonu İli Arazi Varlığı 1993 yılına ait raporundan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Şekil 7. Arazi kullanım yetenek sınıfları
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Büyük toprak grupları, arazi kullanım yetenek sınıfları, erozyon, toprak derinliği, yetenek
sınıfı alt faktörleri, sınırlayıcı toprak özellikleri ve drenaj başlıkları altında incelenmiştir
(Anonim, 1994). Araştırma alanında I. sınıftan VII. sınıfa kadar olan toprak yetenek
sınıflarının hepsi değişik oranlarda mevcuttur. Bu sınıfların araştırma alanında kapladıkları
alan ve yüzdeleri Şekil 7’de gösterilmiştir. Araştırma alanında ağırlıklı olarak VII. sınıf
araziler görülmektedir. Araştırma alanında erozyon etkili ve yaygındır. Bu sınıfların araştırma
alanında kapladıkları alan Şekil 8’da gösterilmiştir.
3.2. AraĢtırma Alanının Kültürel Özellikleri
3.2.1. Lokasyon ve UlaĢım
Karaçomak Barajı, Kastamonu'da, Karaçomak Deresi üzerinde, sulama, taşkın kontrolü, içme
suyu temini amacı ile 1969-1976 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Baraj 41.304455
enlem ve 33.742947 boylamda yer almaktadır. Kastamonu Merkezine uzaklığı 6.5 km,
Kastamonu Kadıdağı mesire yeri ve kamp alanına 16 km, Küre Milli Parkına 200 km, Ilgaz
Dağı Milli Parkına 46 km uzaklıktadır. Çalışma alanı içerisinde Akçakese Köyü, Bahadır
Köyü, Budamış Köyü ve Bulacık Köyü bulunmaktadır.
3.2.2. Altyapı
Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 1.100.000 m3, akarsu yatağından
yüksekliği 49,00 m, normal su kotunda göl hacmi 23 hm3, minumum su kotu 862.2 m,
maksimum su kotu 893 m normal su kotunda göl alanı 1 km2 dir. 2.596 hektarlık bir alana
sulama hizmeti vermekte, yılda 5.71 hm3/yıl içme suyu sağlamaktadır.
4. SONUÇ
4.1. Heyelan Duyarlılık, Su Toplanma Alanları ve Drenaj Aksları
Araştırma alanında yapılan eğim, bakı, yükseklik, yamaç eğriselliği, ulaşım verileri
kullanılarak heyelan duyarlılık analizi yapılmıştır. (Şekil 9). Alanda orta risk heyelan alanları
ağırlıkta olmakla beraber yüksek riskli heyelan alanları çalışma alanının %30’unu
kaplamaktadır.
1/25000’lik dört paftanın DSİ’nin su toplanma alanlarını ve drenaj akslarını belirleme
yöntemine uygun olarak Arcgis’de su toplanma alanları ve drenaj aksları çıkartılarak 16 farklı
sınıflandırmaya ayrılmıştır. Bu sınıflandırmalardan çalışma alanı içerisinde kalan toplama
alanları, sınıflandırma değerlerine göre uygunluk değeri almış ve rekreasyon alanı belirlemede
rol oynamıştır. Drenaj aksının etrafında 1 metre bant atılarak drenaj alanının etki alanı
belirlenmiştir.
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Şekil 10. Su toplanma alanları ve Drenaj
aksı

4.2. UlaĢılabilirlik ve Suya Yakınlık Analizi
Ulaşılabilirlilik bir alanın rekreasyonel potansiyelinin belirlenmesinde son derece önemli bir
kriterdir.

Şekil 11. Ulaşım olanakları analizi
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Çalışma alanı ulaşım ağlarının üzerinde bulunduğu için rekreasyonel bakımdan son derece
uygundur. Ancak 0-2 km arasında yapılan zonlama dışında kalan alanlar rekreasyonel açıdan
daha az uygundur (Şekil 11). Çalışma alanı içerisinde baraj gölüne (suya) yakınlık
rekreasyonel potansiyelinin belirlenmesinde önemli bir kriter olarak kabul edilmiştir.
Mesafelerine göre rekreasyon alanlarına uygunluk derecelendirmesi yapmak için 100 m
mesafe aralarla baraj gölü çevresi sınırlanmış ve Şekil 12’ de göle yakınlık haritası
oluşturulmuştur.
4.3. Tarıma Uygun Alan Analizi
Araştırma alanındaki Kastamonu İli Arazi Varlığı 1993 yılına ait raporundan yararlanılarak
toprak derinlikleri ve eğim analizi paftası çakıştırılarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı eğim normları baz
alınarak tarıma uygun alanlar belirlenmiştir. Mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazileri
“rekreasyon alanı olarak uygun olmayan alanlar” olarak kabul edilmiştir.

Şekil 13. Tarıma uygun alanlar
4.4. AraĢtırma Bulgularının Uygunluk Değerlerine Göre Sınıflandırılması
Tablo 2.1. Rekreasyon uygunluk kriterlerinde belirtilen uygulama değerlerine göre araştırma
bulgularını Arctoolbox’da spatial analyst, reclass modülünden reclassify seçeneğiyle yeniden
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sınıflandırılmıştır. Drenaj alanlarının sınıflandırılmasında drenaj hatlarının etrafında 1
metrelik tampon alan oluşturularak içerisinde kalan alan sakıncalı, dışında kalan alanlarsa
uygun alan olarak değerlendirilmiştir.

Şekil 14. Drenaj alanlarının sınıflaması

Şekil 16. Alan kullanımı sınıflaması
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5. POTANSĠYEL REKREASYON ALANLARININ BELĠRLENMESĠ
Sınıflandırılan bulgular Arctoolbox’da spatial analyst, map algebra sekmesinde raster
calculator seçeneğiyle rekreasyon uygunluk katsayılarına göre çakıştırılarak oluşan haritada
yüksek puan alan piksellerin potansiyel rekreasyon alanları olarak karşımıza çıkmıştır.
Tablo 4.1. Uygunluk kriterlerine göre araştırma bulgularının çakıştırılması formülasyonu
Raster calculator: pot"rst_yol" * 3 + "rec_bitki" * 3 + "rec_suson" * 3 +
"rec_yuksklik" * 1 + "rec_slp" * 2 + "rec_erezyon" * 1 + "rec_drenaige" * 2 +
"rec_heyelan" * 2 + "rec_arzsnf" * 1 + "Reclass_asp" * 1 + "rec_alan" * 2
Çıkan potansiyel rekreasyon alanları haritasında 1 adet 77, 76, 75 puan alan piksel, 5 adet 74
puan alan, 1 adet, 26 adet 72 puan ve 27 adet 71 puan alan piksel belirlenmiştir.

Şekil 18. Potansiyel rekreasyon alanları
Tablo 5.1. Rekreasyon alanların taşınmaz bilgileri
Obje No
1
2
3
4

Nokta Değer
77
72
74
72
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5
7
8
9

72
72
72
72

110/4
110/4
250/1

10

72

250/1

11

72

250/1

12
13
14
15
16
17
18
19
20

72
75
76
74
73
71
71
71
71

110/4
110/4
110/4
113/63
250/1

21
22
23
24
25
26
27
28

71
71
71
71
71
71
71
71

113/63
101/13

www.euroasiasummit.org

Orman
Orman
Çamlıkbaşı devlet
ormanı
Çamlıkbaşı devlet
ormanı
Çamlıkbaşı devlet
ormanı
Orman
Orman
Orman
Orman
Çamlıkbaşı devlet
ormanı
Orman
Orman

EAS

AKÇAKESE
BAHADIR
BAHADIR
BUDAMIŞ
BUDAMIŞ
BUDAMIŞ
AKÇAKESE
AKÇAKESE
AKÇAKESE
AKÇAKESE
BAHADIR
BAHADIR
BAHADIR
BAHADIR
BUDAMIŞ
AKÇAKESE
AKÇAKESE
AKÇAKESE
BAHADIR
BAHADIR
BULACIK
BAHADIR
BAHADIR

Şekil 19. Rekreasyon noktalarının googleearth aktarımı
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Rekreasyon alanlarını gösteren yüksek puan alan piksellere noktalar atılıp Googleearth’e
aktarılarak alanlar incelenmiş Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama
Uygulamasından da alanların taşınmaz kimlikleri ve nitelikleri araştırılmıştır. Araştırma
sonucunda 27 rekreasyon noktasından 12 adeti Akçakese Köyü sınırları içerisinde, 10 adeti
Bahadır Köyü sınırları içerisinde, 4 adeti Budamış Köyü sınırları içerisinde ve 1 adeti Bulacık
Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Yüksek puan alan sırasıyla 1, 14, 13, 15, 3 numaralı noktalar Akçakese köyü sınırları
içerisinde baraj su toplama alanı kıyısında bulunmaktadır. 10 ve 11 numaralı rekreasyon
noktaları DSİ’nin Karaçomak Barajı idari ve sosyal tesislerinin bulunduğu alanda
bulunmaktadır. En düşük kottaki 15 numaralı nokta 887 m kotunda olup en yüksekteki 26
numaralı nokta 1053 m kotunda ve en yüksek puan alan 1 numaralı rekreasyon noktası 897 m
kotunda bulunmaktadır.

Şekil 20. Rekreasyon uygunluk haritası
Rekreasyon uygunluk haritasında alınan değerleri en düşük’den, en yükseğe göre dört eşit
parçaya “En uygun alan, Uygun alan, Zayıf alan, Uygun olmayan alan” olarak
sınıflandırdığımızda aşağıdaki bilgiler ortaya çıkmaktadır.
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En uygun rekreasyon alanlarında 5000 m2 ve üzeri rekreasyon planlamasına uygun alanlar
incelendiğinde ID:710 numaralı Bahadır Köyü Karandı Mahallesi yakınlarında bulunan alan
hariç 20 alan baraj çevresi etrafında bulunmaktadır.
Alanlar Googleearth 27.07.2016 görüntüsü üzerine atıldığında 189, 427 ve 490 ID numaralı
alanlar baraj suyu içeresinde kalmakta olup 18 adet rekreasyon planlamasına uygun alan
kalmaktadır.
Tablo 5.2. Rekreasyon uygunluk alanların alan bilgileri
PARÇA
UYGUN OLMAYAN
ALAN
ZAYIF ALAN
UYGUN ALAN
EN UYGUN ALAN

MİNUMUM
ALAN M2

MAXİMUM
ALAN M2

TOPLAM M2

304

400

657128

2344036

427
142
166

400
400
400

4982369
10440129
28196

10364827
16255597
423439

Şekil 22. 5000 m2 ve üzeri en uygun rekreasyon alanları

SUMMIT BOOK OF FULL TEXTS

ISBN 978-605-9885-29-4
111

EUROASIA SUMMIT

July 17-21, 2017

Ankara / TURKEY

Piri Reis International Congress on Linguistic & History & Geography-I

İKSAD

www.iksad.org

kongreiksad@gmail.com

www.euroasiasummit.org

EAS

Şekil 23. Rekreasyon alanlarının Googleearth’e aktarımı
Tablo 5.3. Rekreasyon planlamasına uygun alanların bilgileri
ID

GRIDCODE

AREA

19

4

5621

43
59
60
96
121
139
175
189
221
229
268
327
335
357
377
427
439
490
515
710

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10790
5470
6520
6642
9059
10224
10561
9354
7859
6002
27697
17908
23617
10176
28196
5473
22293
19420
11708
15285
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Şekil 24. Yüksek değer alan noktalar ve rekreasyon alanlarının Googleearth’e aktarımı

6. DEĞERLENDĠRME
Kastamonu Merkez İlçe’nin içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Karaçomak Barajı,
önemli bir peyzaj öğesi olan su ve çevresindeki ormanlık alanlarla bölge insanının rekreasyon
ihtiyacını karşılamada alternatif bir yer olarak önemli potansiyele sahiptir. Orman
Bakanlığının CORİNE Uygulamasında baraj ve çevresindeki 1996 yılından 2012 yılına
kadarki arazi örtüsü ve arazi kullanımı değişimi incelendiğinde makilik ve çalılık alanların en
fazla kayba uğradığı, bu alanların önemli ölçüde orman alanına döndüğü, bu dönüşümün
alandaki doğal bitki örtüsü ve yaban hayatın gelişiminde olumlu yönde katkı yaptığını
söyleyebiliriz. İkinci en fazla gelişme gösteren tarımsal alanların ise bölgede insan
faaliyetinin artmasından kaynaklandığını varsayabiliriz.
Belirlenen rekreasyon alanlarının tamamı hazineye ait alanlarda gözükmekle birlikte barajın
yakın çevresinde bulunan alanların Değirmenci ve Akçaağaç Mahalleleri sakinleri barajın kıyı
kesiminde mülke sahiptir. Bu sebeple baraj ve çevresinde yapılacak planlamada bölge
halkının görüşü alınarak ekoturizm planlaması yapılabilir.
Baraj alanı yakın çevresindeki rekreasyon planlamasına uygun alanlarda piknik, kamp,
manzara seyir ve fotoğrafçılık alanı, kuş gözlem noktaları, restaurant yerleri yapılabilir. Baraj
alanı çevresinden uzakta olan rekreasyon alanları da planlanacak yürüyüş güzergahları ile
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birbirlerine bağlanarak trekking güzergahları oluşturulabilir. Barajdan uzak olan Karandı
Mahallesi yakınlarındaki rekreasyon alanında da piknik ve kamp alanları planlanabilir. Suya
dayalı rekreasyon aktiviteleri olarak motorsuz su araçlarıyla gezinti, su kayağı, kano
gezintileri, olta balıkçılığı yapılabilir. Çalışma alanı içerisinde bulunan köy halkının önemli
gelir kaynağı olarak büyük baş hayvancılık yer almaktadır. Alternatif gelir kaynağı
sağlanması amacıyla köy halkının ürettiği gıda, yöreye özgü el sanatları ve hediyelik eşya vb.
için satış stantları konabilir.
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