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MUHAFAZAKÂRLIK ve LİBERALİZM ARASINDA: YENİ
SAĞIN SİYASAL İKİLEMİ1
BETWEEN LIBERALISM and CONSERVATISM: THE NEW
RIGHT POLITICAL DILEMMAS
Demokaan DEMİREL2
ÖZET
Yeni sağ siyasal açıdan 1980’lerin başlarından günümüze kadar etkisini sürdürmekte olan siyasal bir ideolojidir. Yeni sağ politikalar muhafazakârlığın güçlü devlet
vurgusu ile liberalizmin serbest piyasa ekonomisinin tam rekabet koşulları altında
işlemesine dayanmaktadır. Yeni sağın en önemli niteliklerinden biri kolektivizmi
savunan refah devletine yönelttiği ciddi eleştirilerdir. Yeni Sağ’a göre devlet ekonomik yaşamda alacağı siyasal kararlar ile planlayıcı ve denetleyici bir rol üstlenmelidir.
Kamu harcamaları asgari seviyeye çekilmelidir. Muhafazakâr açıdan yeni sağ, otorite,
organik toplum kavramı ve toplumsal kurumlara saygı ile hiyerarşik ilişkilerin korunması ilkelerine dayanır. Bireyci ve liberteryen olmayan etik değerleri benimser.
Yeni Sağ liberal açıdan serbestlik, özgürlük ve ilerleme kavramlarına önem verir.
Yeni sağın iki kolu arasındaki gerilim açık bir dilemmaya yol açmaktadır. Yeni sağın bünyesindeki muhafazakâr ve liberal politikalar zamanla yeni liberalizm ile yeni
muhafazakârlık olarak yeniden tanımlanmıştır. Yeni liberalizm kamu sektöründe
özelleştirme, deregülasyon, piyasa güçlerinin desteklenmesi, sendikalara yasal kısıtlamalar getirilmesi gibi politikaları savunmaktadır. Yeni muhafazakârlık ise bireyleri
doğdukları ırk, din ve toplumsal sınıflar gibi kriterlere göre sınıflandırmayı reddetmektedir. Bu bakımdan liberalizmle örtüşmektedir. Yeni muhafazakârlığın düzen,
istikrar, toplulukların güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunması gibi unsurlar
üzerinde de durması muhafazakârlıkla bütünleştiğini göstermektedir. Yeni liberaller ve yeni muhafazakârlar bireycilik ve piyasa ekonomisinin yararları konularında
uzlaşırlar. Bu bakımdan yeni liberalizmin sivil özgürlüklere yaklaşımı daha muhafazakârdır. Yeni liberalizm ile yeni muhafazakârlığın üzerinde uzlaştığı bir diğer konu
refah devletinin tasfiye edilmesi gerektiğidir. Yeni liberallere göre refah devleti piyasa
ekonomisinin tüm işlevlerini bünyesinde toplamıştır. Yeni muhafazakârlara göre ise,
refah devleti toplumsal kurumlar aracılığıyla çözülmesi gereken meseleleri genel olarak bütçe açıklarına başvurarak çözmeye çalışmaktadır. Her iki ideoloji yeni sağın
devletin küçültülmesi ve etkinleştirilmesine yönelik politikalarını desteklemektedir.
Bu çalışma yeni sağın muhafazakâr ve liberal kanatları arasındaki içsel çelişkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Muhafazakâr ve liberal ideolojinin üzerinde uzlaştığı
temalar üzerinde de durmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Muhafazakârlık, Liberalizm, Yeni Muhafazakârlık, Yeni
Liberalizm, Yeni Sağ
1 Bu makale yazarın “Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi Reformları” adlı yayınlanmamış
doktora tezinden türetilmiştir.
2 Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
demokaan.demirel@kou.edu.tr
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ABSTRACT
The new right is a political ideology that has been influencing politics from
the early 1980s to the present day. New right policies are based on the strong
state emphasis of conservatism and the free market economy of liberalism under
perfect competition conditions. One of the most important qualities of the new
right is a serious criticism of the welfare state advocating collectivism. According
to the New Right, the state should assume a planning and controlling role with the
political decisions it makes in economic life. Public spending should be reduced
to the minimum level. From a conservative perspective, the new right is based on
the principles of authority, the concept of organic society and respect for social
institutions and the protection of hierarchical relations. Individual and nonlibertarian ethical values are adopted. In liberal terms, it attaches importance to
the concepts of liberty, freedom and progress. The tension between the two arms
of the new right leads to an open dilemma. The conservative and liberal policies
within the new right wings have in time been redefined as neo-liberalism and
neo-conservatism. Neoliberalism defends politics in the public sector such as
privatization, deregulation, support of market forces, legal restrictions for unions.
Neo-conservatism refuses to classify individuals according to criteria such as race,
religion and social classes they originate from. In this respect, it overlaps with
liberalism. The new conservatism embraces the same elements of conservative
ideology as order, stability, strengthening of communities, and protection of cultural
values. Neoliberals and neoconservatives agree on the benefits of individualism
and market economy. In this respect, the approach of neoliberalism to civil liberties
is more conservative. Another issue which has been reconciled with neo-liberalism
and neo-conservatism is that the welfare state must be abolished. According to
the new liberals, the welfare state collects all the functions of the market economy
in its own right. According to the new conservatives, the welfare state tries to
solve the problems that need to be solved through social institutions, generally
by applying to budget deficits. Both ideologies support policies the downsizing
and streamlining policies of the new right for the state. This study aims to reveal
the internal contradictions between the conservative and liberal wings of the new
right. It also deals with the themes that are reconciled on the conservative and
liberal ideologies.
Keywords: Conservatism, Liberalism, New Conservatism, New Liberalism,
New Right.

GİRİŞ
Siyasal ideolojilerin toplumsal yapı üzerindeki etkileri kamu politikalarının uygulanma sürecinde ortaya çıkmaktadır. Siyasal iktidarın benimsediği ideolojik çizgi bir anlamda kamu yönetiminde izlenecek icraatlarına temel kodlarını içinde barındırmaktadır. Kamu yönetimi vasıtasıyla
vatandaş-devlet etkileşimi politik alanda siyasal sistemin olumlu ve/veya
olumsuz çıktıları üzerinden sağlanmaktadır. Böylelikle izlenen politikala-
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rın başarısı siyasal iktidarın performansına göre değerlendirilebilmektedir.
Bir siyasal ideolojinin devamlılığı ve kitleselliği de idari sistem üzerinde
kalıcı etkiler bırakıp bırakmamasıyla yakından ilgilidir.
Çalışma kapsamında 1980 sonrasında kamu yönetiminde gerçekleştirdiği reform politikalarıyla dikkatleri üzerine çeken yeni sağın kendi içinde
muhafazakâr ve liberal politik söylemlerden kaynaklanan içsel çelişkileri
irdelenmektedir. Bu kapsamda çalışmanın temel amacı yeni sağın otoriter
ve geleneksel politik yönünü temsil edem muhafazakâr politikalar ile tercih,
bireysel hak ve özgürlükler, piyasanın üstünlüğüne dayalı liberal politikalar
arasındaki farklılıkların ve ortak alanların tespitidir. Bu bakımdan çalışmada
muhafazakârlık ve yeni muhafazakârlığın liberalizmden ve yeni liberalizmden hangi bakımlardan farklılaştığı, liberal ve muhafazakâr politik kanatlar
arasında temel uzlaşı konularının neler olduğu, yeni sağın eklektik ve çelişik
siyasal ikileminin muhafazakâr ve liberal politikalar arasında ne gibi bir hassas denge gözetilerek aşıldığı sorunları üzerine odaklanılmaktadır.
Çalışmada ilk önce muhafazakârlığın doğuşu ve politik ilkeleri ile tarihsel süreçte kazandığı yorumsal farklılıklar ele alınmıştır. Muhafazakârlığın
postmodern dönemde kazandığı yeni anlam ve politika farklılıkları yeni
muhafazakârlık başlığı altında incelenmiştir. Çalışmanın diğer kısmında
liberalizmin temel değerleri ve Avrupa ile Amerika’da ortaya çıkış sebebine dair farklılıklar ortaya konmuştur. Refah devletinin krizine bağlı olarak
radikal çözüm önerileri getiren yeni liberalizm akımının devlet yönetimini
sınırlandırmaya yönelik ekonomi politikaları incelenmiştir. Bu kapsamda
sosyal adaletin veya dağıtımcı adaletin bireysel özgürlükler üzerinde bir
tehdit oluşturduğunu belirten Hayek ve Friedman’ın görüşlerine yer verilmiştir. Çalışmada yeni sağın içsel çelişkileri ve eklektik siyasal konumu ayrı
bir başlık altında değerlendirilmektedir.

1. Muhafazakârlık
Politik açıdan muhafazakârlık ilk Fransız Siyasetçi François Rene Chateubriand’ın Le Conservateur adlı dergisinde 1818 yılında kullanılmıştır
(Vural 2011: 8). Muhafazakâr düşüncenin zemininde 1789 Fransız İhtilâli
sonrası toplumsal, ekonomik ve siyasal arenadaki değişim sürecine duyulan tepkiler yer almaktadır. Muhafazakâr düşüncenin önde gelen isimlerinden Russell Kirk’e göre; muhafazakârlık aşkın bir sistemi, doğal hukuk kurallarının geçerliliğini, otoriter yapılara karşı saygıyı, özgürlük ile mülkiyet
arasındaki ilişkileri temel almaktadır. Muhafazakârlıkta birey dışında aile,
din gibi aracı organik kurumlar da önem taşır. İnsan doğasının üstünde ve
elzem bir kurum olarak devletin gerekliliğine vurgu yapılır; ancak siyasal
otorite olarak devletin sınırlandırılması da muhafazakârlığın temel vurgularındandır (Özipek, 2004: 12-13). İngiliz muhafazakârlığının temsilcilerinden Edmund Burke hayır işlerinin kişiler ve sivil toplum kuruluşlarınca
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üstlenilmesi gerektiğini savunur (Barry, 1989: 106). Bu paralelde Robert
Nispet (2007:7) toplumsal çerçevede sivil topluma ait örgütlenmelerin güçsüzleşmesinin ana nedeni olarak bürokratik devletin sorumluluklarındaki
artışa işaret etmektedir. Buna göre; muhafazakâr düşünce devletin ekonomik, siyasal ve ahlaki işlerden bağışık tutulması ile birlikte bu tür işlerin aile,
mahalle gibi gönüllü ortak birimlere bırakılmasını öngörür (Nispet, 2007:
94-95). Özellikle muhafazakârlıkta refah devleti bazı yönlerden totaliter olarak tanımlanır. Çünkü refah devletinde insanlar kendilerinin ne şekilde davranacağına karar veremezler. Aksine insanların hareket tarzları devlet politikaları tarafından önceden dikte edilmiştir (Oakeshott, 1962: 79- 81).
Devletin ekonomiye artan müdahaleleri de olumsuz karşılanır. Ağır
vergiler ve idari düzenlemeler vergi kaçıran ve vergilerini zamanında ödemeyen bir grubun oluşumuna yol açmaktadır. Bu durumda ekonomik faaliyetler piyasa dışına çıkarılmakta, sosyal programlar, ayni ve nakdi yardımlar ile devletin kaynak dağılımına müdahale etmesi olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır. Özellikle sosyal programlar ve işsizlik tazminatları bireylerde atıl kalma hissini kuvvetlendirmektedir (Barlett, 1982: 18-22, Ture,
1982: 22). Sosyal yardımlardaki artışlarla birlikte işgücü piyasasındaki
emek arzı gitgide azalış göstermektedir.
Muhafazakârlığa yönelik tarihsel süreçte üç farklı yaklaşımın geliştirildiği görülmektedir. Bunlardan birincisi, tarihsel-türsel yorumdur. Bu yoruma göre; Fransız Devrimi’ne ilişkin rasyonalist veya teorik akıl aristokratik
ve ruhban sınıfına ait değerlerden geçmişin tecrübelerinden soyut olduğu
için köksüz ve kibirli olarak görülür ve eleştirilir (Vincent, 2005: 82). Sanayi
devrimi öncesindeki tarım toplumunun kurumları ve feodal düzenin korunmasının gerekliliği üzerinde durulur. Evrenselci-antropolojik yoruma
göre, muhafazakârlık evrensel olarak görülen belli değerler ve sistematik
olarak bilinen düşüncelere bağlılığa dayalıdır. Bu yaklaşımda muhafazakârlığa tarihsel koşullar altında yaşanması zorunlu bir süreç gözüyle bakılır.
Duruma özgü yorumda muhafazakârlık toplumsal değerleri önceleyen bir
tutum olarak liberal düşünce ile ideolojik bakımdan bir denge arayışı içine
girmiştir (İnce, 2010: 26-30).
Hamsher-Monk (1987: 28) ise muhafazakârlığı, “biçimsel” ve “özsel” olmak üzere iki çerçevede incelemektedir. Buna göre; biçimsel muhafazakârlıkta korunması gereken statükodan doğan herhangi bir kural veya ideal olarak
iyi şekilde tanımlanan bir değer yoktur. Var olan kurumların korunması ve
belli bir süreç kapsamında tedricen değişimi önem taşır. Özsel muhafazakârlık ise; belirli kurallardan veya kurumların gerekliliğinden bahseder.
Giddens (2002: 32), muhafazakârlığı “eski” ve “yeni” olarak ikiye ayırmaktadır ve Ronald Reagan ile Margaret Thatcher dönemleri dışındaki muhafazakârlığın kapitalist değerleri göz ardı etmesiyle birlikte “eski” olarak
nitelendirilmesinin uygun olduğunu düşünmektedir. Eski muhafazakârlı-
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ğın başarısız bir ortaçağ düşüncesine saplanıp kaldığı gerçeğinden hareketle kapitalizm sonrası toplumda kendine yer bulamadığını belirtmektedir.
Kirk (2008: 244-250), muhafazakârlıkta sürekliliğe dayalı bir ahlaki yapının
mevcudiyetini geleneklere ve adetlere bağlayarak itiyat ve ihtiyat prensibi
temelinde muhafazakârlığın insan doğasının kusurlu olduğu gerçekliğinden hareket ettiğini belirtmektedir.
Muhafazakârlığı “Kıta Avrupası Muhafazakârlığı” ve “Anglo-Amerikan
Muhafazakârlığı” şeklinde ikiye ayırmak da mümkündür. Kıta Avrupası muhafazakârlığı, teokrasi ve monarşiden yana aydınlanma devrimini reddeden
bir siyasi üsluba sahipken; Anglo-Amerikan muhafazakârlığı, kendi içinde
İngiliz ve Amerikan Muhafazakârlığı olarak ayrılmaktadır. İngiliz muhafazakârlığı Kıta Avrupası muhafazakârlığına göre liberal, faydacı ve uzlaşıya
açıktır. Anglo-Amerikan geleneği ise liberal muhafazakârlığı betimler.
İngiliz muhafazakârlığında merkezi hükümetin ve yasama organının
gücüne, siyasal birliğe daha fazla önem verilirken; Amerikan muhafazakârlığında yerel değerlere, toplumsal kurumlar arasındaki yakın ilişkilere,
dinsel hususlara vurgu yapılmaktadır (Akdoğan, 2004: 31). Genel anlamda
muhafazakârlık devlete ve kamu kurumlarına saygıyı önemseyen bir siyasal ideolojidir. Çünkü devlet otoritesinin sağlanamadığı bir durumda istikrarlı bir toplumdan söz edilemez ve ahlaki temellere dayalı toplumsal yapı
büyük ölçüde zarar görür.

2. YENİ MUHAFAZAKÂRLIK
Yeni muhafazakârlığın muhafazakârlığın modern dönemlerden postmodern döneme geçişte büründüğü yeni şekli tasvir etmektedir. Yeni muhafazakârlık fırsat eşitliğine ve sosyal durum eşitliğine karşı çıkar. Refah
devletinin yeniden dağıtımcı etiğini reddeder. Devletin müdahaleci politikalar izlemesinden yana değildir. Geleneksel etik değerlere geri dönülmesini savunur. Yeni muhafazakârlığın bu görüşleri İngiltere, ABD ve Kanada’da
yeni sağ partilerin seçim zaferlerine zemin hazırlamıştır (Resnick, 1984:
138). Yeni muhafazakârlar serbest piyasadaki seçim yapma özgürlüğü ile
özel mülkiyet arasındaki güçlü ilişkinin önemine inanırlar ve tam rekabet
koşulları altında işleyen serbest piyasanın toplumsal açıdan dini ve kültürel
örgütlenmelerle desteklenmesini savunurlar (Gül, 2006, 82-83; Mert, 1997:
59-60). Bu yönüyle yeni muhafazakârlık, sosyal-felsefi unsurlarla topluma
ilişkin kültürel özellikleri sosyal bilimler alanındaki yeni teorik gelişmeleri gözlemleyen geniş perspektifli bir siyasal ideolojidir (Dubiel, 1998: 13).
Yeni muhafazakârlığın toplumsal politikalarında ekonomik büyüme vurgusu göze çarpar. Ekonomik büyümenin sağlanması bakımından bireysel
girişimlerin teşvik edilmesi de gereklidir (Safi, 2007: 64). Yeni muhafazakârlık iyi işleyen bir toplum yapısı için din, milliyetçilik ve gelenekler
gibi kavramlar üzerinde durur. Yeni muhafazakârlığın diğer niteliği kitlesel
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bir hareket olma yönünde çaba göstermemesidir (Harper ve Clarke, 2004:
41-55). Yeni muhafazakârlığın diğer bir niteliği siyasal birliğin korunması
için sosyolojik bir olgu olarak toplumsal birliğin devamlılığının sağlanmasını önemsenmesidir. Bu bakımdan güçlü bir merkezi devletin varlığı savunulur (Schmitt, 1976: 28). Hantal devlete karşı çıkmalarına rağmen; serbest
piyasanın teşvik edilmesi ve sosyal konulardaki ahlaki değerlerin korunması
durumlarında devletin yönlendirici ve öncü politikalarına ihtiyaç duyulduğu
görülmektedir (Dye, 1994: 50). Yeni muhafazakârlar kapitalizmin üstünlüğünü ve serbest piyasanın rekabetçi değerlerini kabul etseler de gelişmiş sanayi
toplumlarını aşırı tüketim odaklı ve köksüz olarak nitelendirirler. Geleneksel
dini politikalara dönüş ve soyut etikçiliğin günümüz toplumlarının sorunlarına çözüm getireceğine inanırlar (Beneton, 1991: 115).
Ekonomik açıdan yeni muhafazakârlar vergi oranlarını özel sektörün teşvik edilmesi açısından düşürmekten yanadır. Refah devleti her türlü kamu
hizmetini bünyesinde topladığı için eleştirilir. Yerel açıdan alternatif hizmet
sunum yollarının desteklenmesi gerektiği belirtilir (Kristol, 2004: 68-69).
Politik duruş bakımından yeni muhafazakârlık anti-komünist bir dış siyaset
izlenmesinden yanadır. Yeni muhafazakâr politikaları savunanlar ABD’nin
küresel bir güç olmasından yana olan liberal çizgideki kişilerden oluşurlar
(Lobe, 2004: 85). Yeni muhafazakârlık bireyleri ırk, dil, din, mezhep gibi unsurlara göre ayrıştırmayı reddetmesi bakımından liberalizmle örtüşür. Düzen, istikrar, toplumsal kurumlara saygı, kültürel değerlerin korunması açısından da muhafazakârlığın devamı niteliğinde sayılır (İnsel, 2005: 12-13).

3. LİBERALİZM
Avrupa’da liberalizm devletin varlık sebebine ilişkin unsurları ılımlı bir
biçimde yorumlamak için ortaya çıkmıştır. Avrupa liberalizmi devletin istikrarlılığını sağlayacak bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa’dan
farklı olarak Amerika’da liberalizm Amerikan devletinin kuruluşu ve bağımsızlığına yönelik bir başlangıç noktasıdır ve liberalizm devleti sınırlandırıcı bir araç olmaktan çok devletin meşruiyeti sağlayan bir fonksiyona
sahiptir (Foucault, 2008: 217). Liberalizmin temel ilkeleri sınırlı devlet,
serbest girişimin desteklenmesi, piyasada bireyler arasında icra edilen hukuki sözleşmelere dayanır. Bütün kolektivist girişimlere karşı bireycilik ve
bireysel ilişkilerde etik ilkelere riayet edilmesi izlenilen iki temel politikadır
(Sabine, 1991: 103). Bireycilik terimsel açıdan bireyin önemini ve çıkarlarını vurgulayan, bireysel özgürlük ve tercihleri ön planda tutan fikirlerin
savunulmasıdır (Marshall, 1999: 73). Bireyin varlığı toplum, sınıf gibi bütünsel kavramlardan daha önceliklidir ve birey her türlü kurumsal yapıdan
daha fazla öneme sahiptir (Arblaster, 1984: 47).
Bireycilik, bireylerin kendi aralarında düşünce özgürlüğüne sahip olmalarını, birbirlerine saygı duymalarını sağlar. Bireysel kabiliyet veya tercihlerin ortaya çıkarılmasında etkili bir araçtır (Hayek, 1960: 19). Liberalizm
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bu noktada insanlar arasında farklılıklara yol açan siyasal ve hukuksal düzenlemeleri reddettiği için eşitlikçi bir yaklaşıma da sahiptir. Tarihsel kurumlara veya kültürel özelliklere bireye kıyasla ikincil bir önem atfedilmesi
liberalizmin evrensel niteliğini ortaya koyar (Gray, 1989: 10). Serbest piyasa
liberalizmde rekabet kurallarının işlemesi, kâr maksimizasyonu, girişimciliğin artması, özel mülkiyet haklarının korunması bakımından önemlidir
ve devletin oyunun kurallarını koyduğu, müdahaleden sakındığı, ancak
etkin bir biçimde denetlediği bir alanı tanımlar. Özellikle liberaller piyasa ekonomisi sayesinde bireysel özgürlüklerin arttığını savunmaktadırlar
(Yayla, 2004: 30-34). Bu kapsamda devlet vatandaşların özgürlüğünü korumak adına iç ve dış güvenlik, adalet, özel anlaşmaları uygulamak gibi
fonksiyonları yürütecek ve rekabetçi piyasaları verdiği teşviklerle motive
edecektir. Ekonomik açıdan liberal politikaların yabancı yatırımları arttıracağı ve piyasa aktörleri arasındaki kaynak likidesini hızlandırarak özel
sektörün esnek bir hareket tarzına kavuşmasını sağlayacağı, uluslararası
rekabete yönelik verimlilik odaklı politikalarda başat bir rol üstleneceği
düşünülmektedir (Küçükyalçın, 2006: 39).
Liberalizmde, piyasa üretim araçlarının özel sahipliğine dayalı bir sistemdir. Piyasa kapsamında bireylerin talep esnekliği, üretim tekniklerindeki gelişmeler, kaynakların rasyonel biçimde dağılımı daha iyi koordine edilir ve bireysellik adına herkes kendi adına hareket ederek birbirine karşılıklı
fayda sağlar (Rand, 2004: 38; Barry, 2002: 29-31). Bu durum liberalizmin
negatif özgürlük anlayışının bir göstergesidir. Negatif özgürlük anlayışıyla bireyler devletin baskı ve müdahalelerine maruz kalmaksızın serbestçe
hareket edebilmektedir ve kendi kararlarını istediği gibi verebilmektedir
(Yayla, 2015: 149).

4- YENİ LİBERALİZM (NEOLİBERALİZM)
Neoliberalizm sosyal devletin sonu olarak tanımlanabilir. Liberalizm gibi
sosyal aktörlerin toplumsal kısıtlamalardan arındırılması gerektiğini savunur. Buna göre; mikro ekonomik bazda firmalar kârlarını, bireyler çıkarlarını maksimize etme özgürlüğüne sahip kılınmalıdır. Özel mülkiyet kavramı
kolektif haklar ve zorunluluklardan, devlet müdahalesinden korunmalıdır.
Devlet müdahalesi sadece mülkiyet haklarının başkaları tarafından ihlâlini
önlemek için gereklidir (Gough, 2002: 405). Harvey’e göre (2005: 64-66),
günümüz devletlerinin çoğunun benimsediği özgürlüklerin, serbest piyasa
sisteminin, liberal özel hukuk sözleşmelerinin özelleştirme, delegasyon, deregülasyon, tam rekabete dayalı emek mobilitesi anlayışı ile yönetişimci bir
yapıya dayalı kurumsallaşmanın gündeme gelmesi neoliberalizmin öncelikleri arasındadır. Klasik liberalizmdeki piyasanın görünmez el aracılığıyla doğal
işleyişi neoliberalizmde devletin piyasa ekonomisine işlerlik kazandıracak koşulları önceden oluşturması şeklinde ifade edilir (Polanyi, 2016: 190-200).
Neoliberalizme göre, eski ekonomik teorilerin yeniden canlandırılması
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mümkün değildir. Sosyolojik açıdan toplumdaki cari piyasa ilişkilerinin düzenli ve adaletli bir biçimde geliştirilmesi gereklidir. Devlet tarafından piyasalara yapılacak genel müdahaleler veya klasik liberalizmin reel yasalara
dayalı biçimde ekonomide rekabeti sağlayabileceği düşüncesi reddedilir.
Buna göre, piyasa değerlerini içselleştirecek ve kurumsallaştıracak güce sahiptir. Bu da klasik liberal anlayıştaki ekonomik insan kavramının davranış
biçimlerinin önceden tespitinin yapılabileceği bir varlık olmadığını gösterir
(Hamann, 2009: 42). Neoliberal düşüncede ekonomik insan yasal veya sosyal
haklarından çok rasyonel ve fırsatçı bir biçimde faiz, yatırım ve rekabet gibi
unsurlarca motive edilir (Foucault, 2008: 292).
Neoliberal yaklaşımın piyasa anlayışında devlet sermayenin hareket alanı
için gerekli koşulları sağlamalıdır. Piyasanın bazı alanlarda başarılı olamama
ihtimaline karşı klasik liberallerden farklı olarak sınırlı da olsa devletin gerektiği durumlarda müdahalelerde bulunması gerektiği savunulur (Erdoğan,
1998: 25). Neoliberal yaklaşımın önde gelen özelliklerinden biri devletin küçültülmesi politikaları kapsamında özelleştirmenin iktisadi verimliliğin ön
şartı olarak savunulmasıdır (Acı, 2005: 206). Bu bakımdan yabancı sermaye
kaynaklı sıcak para akışını sağlamak için devlet gücünün sistematik kullanımı ile kapitalizmin amaçları doğrultusunda neoliberal politikalar küreselleşme aracılığıyla yeniden üretilmektedir. Mali disipline dayalı politikalar,
finansal sektörün ve şirket birleşmelerinin desteklenmesi, devletin sosyal
güvenlik alanındaki yardımlarının azaltılması, merkez bankası aracılığıyla
piyasalarda fiyat istikrarının sürdürülebilirliğine yönelik bir tutum izlenmesi
bunun başlıca örnekleridir (Saad-Filho ve Johnston, 2005: 18-27). Bu kapsamda kamu sektörü rekabete kapalı, verimsiz ve kırtasiyeci olarak nitelendirilmektedir. Gamble (1986: 30-31), yeni liberalizmde “piyasa iyi, hükümet
kötü” söyleminde birleşen üç ekolün etkili olduğunu belirtmektedir. Bunlardan birincisi, klasik iktisat yaklaşımındaki ekonomik bireyciliktir. Diğeri
kapitalizmi etik ilkeleri doğrultusunda tanımlayan aşırı liberteryenizmdir.
Son ekol Carl Menger, F. Von Wieser, Ludwig von Mises ve Hayek’le devam
eden Avusturya İktisat Okuludur. Neoliberalizmin önemli temsilcilerinden
Hayek’e göre, devletin yegâne amacı barışı ve adaleti sağlamak, özgürlükleri teminat altına almaktır (Hayek, 1960: 193-197). Hayek bireylere ödevler
yüklemeyen, belli bir kuralın doğuracağı sonuçlarla ölçülmeyen negatif bir
adalet anlayışını savunmaktadır (Hayek, 1995: 79). Hayek’e göre, toplumdaki her kurum kosmos adı verilen kendiliğinden bir düzene sahiptir. Kataliksi
de denilen kendiliğinden düzen serbest piyasa ekonomisi kapsamındaki pek
çok bağımsız değişkenin sözleşme hukukuyla ilgili kurallar çerçevesinde hareket etmesiyle oluşmaktadır. Piyasa herkes için yetenek ve şans faktörlerine
göre farklı bir biçimde işleyen, belli kuralları olan; ancak sonuçların önceden
kestirilemeyeceği bir saha niteliğindedir (Hayek, 1995: 150-158). Hayek en
büyük eleştirilerini sosyal adalet anlayışına yöneltmektedir. O’na göre, sosyal
adalet bireylerin belli kurallar ve kalıplar kapsamında yönlendirilmesi gerek-
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tiğini savunan güdümlü bir ekonomik yapının sonucudur. Oysaki piyasanın
geçerli olduğu bir düzende “toplum için değer” üretme adına sosyal adalet
anlamsızdır. Piyasa kendi içinde değer üretme kapasitesine sahip bir varlık
olarak ürettiği hizmetlerle toplum içinde dengeli bir değer farklılaşmasını
sağlayacaktır (Hayek, 1995: 102-110). Bu noktada Hayek, 1967 tarihli “Felsefe, Siyaset, Ekonomi İncelemeleri” adlı eserinde sahte ve gerçek (klasik)
liberalizm arasında bir ayrıma giderek kendisini klasik liberal geleneğe dâhil
etmiştir. Sahte liberalizmi ise Fransa’da kurucu nasyonalizm Amerika’da refah kapitalizmi, Avrupa’da sosyal devletçilik denen hükümet müdahalelerini
savunan pragmatik bir yaklaşım olarak nitelendirmiştir (Hayek, 1967: 160).
Neoliberalizmin önemli temsilcilerinden biri de monetarist politikalarla
piyasadaki para arzı ve talebinin yönlendirilmesinin ekonomideki fiyatların
genel seviyesini belirlemede ve enflasyonist politikalara çözüm getirmede
etkili olduğunu savunan Milton Friedman’dır. Friedman’a göre; liberal bir
ekonomik düzen bireylerin ekonomik özgürlükleri açısından başlı başına bir
amaçtır. Ekonomik özgürlükler ise siyasal özgürlüklerin geliştirilebilmesinin
bir teminatıdır. Bu bakımdan özgür bir toplumda devlet rekabeti sağlamalı,
para arzı ve talebi arasındaki hassas dengeyi korumalı, anlaşmazlıkların çözümünde hakemlik yapmalı, sadece yardıma muhtaç kişilere destek vermelidir (Friedman, 1988: 32- 65).

5. YENİ SAĞ’IN İÇSEL ÇELİŞKİLERİ
Yeni sağ kavramsal olarak ilk kez 1975’te Kevin Philips, Richard Viguerie, Terry Dolan, Howard Philips ve Paul Weyrich gibi siyaset bilimcilerin
görüşleri ile sosyal açıdan muhafazakâr politikaları tanımlamak için kullanılmıştır. Yeni sağ devlet otoritesini savunan geleneksel muhafazakâr anlayışı destekler. Ailevi değerlere sıkı bir bağlılık, dinin kamusal alandaki artan rolü, kürtaj ve pornografinin yasaklanması gibi muhafazakâr değerleri
benimser. Aynı zamanda girişimciliğin desteklenmesi, birey hak ve özgürlüklerinin korunması, ekonomik büyümede serbest piyasa ekonomisinin
rolü gibi değerleri benimsemesiyle geleneksel liberal akım ile de sıkı bir
ilişki içindedir (Gamble, 1986: 35-36; Vural, 2011: 92-93).
Yeni sağ liberal çizgiye sahip çeşitli iktisadi okulların politik reçetelerini
kendi bünyesinde toplamıştır. Bu okullar Milton Friedman’ın öncülük ettiği
Chicago Okulu, F. von Hayek’in Avusturya İktisat Okulu, James Buchanan
ve Willliam Niskanen gibi iktisatçıları barındıran Kamu Seçimi Okulu ve
Arz Yönlü Okuldur. Bu okullar enflasyonun para arzının devlet tarafından
kontrolüyle azalacağını savunurlar. Vergi oranlarındaki düşüşlerle de özel
sektör yatırımlarının canlandırılmasını talep ederler. Devleti küçültme politikaları kapsamında özelleştirmenin önemi vurgulanır. Kamu yönetiminde kuraları azaltma, esneklik artışını ifade eden deregülasyon politikalarının yaygınlaştırılması ve kamu sektörünün daha fazla özel sektörle rekabet
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yarışına girmesi amaçlanır. Bürokrasinin çalışma şekli verimsiz bulunarak
anayasal iktisadi bir yaklaşımla borçlanma, vergi oranları, kamu harcamaları ve yatırımlarına anayasalarca bir tavan getirilmesi gerektiği belirtilir
(Ashford, 1993: 38).
Yeni sağ yaklaşım, özellikle devletin işlevleri ve kamu hizmetlerinin verimliliği sorunsalına odaklanmıştır. Sosyal devlet planlama ve piyasalara
müdahale gibi unsurları içerdiği için kamusal harcamalarını gereksiz yere
arttırmakta ve mikro ekonomik bazda üretkenliği olumsuz bir yönde etkilemektedir. Rekabetin sağlayacağı kaliteli hizmet sunumunun rasyonel
maliyetlerle gerçekleşmesi ve bireyin girişim özgürlüğünü kullanabilme
imkânı böylelikle ortadan kalkmaktadır (Çam, 2006: 31). Yeni sağ açıkça
görüldüğü üzere tutarlı bir düşünce sistematiğine sahip değildir. Çeşitli politik akımları bünyesinde barındıran kendi bünyesinde çelişik ve eklektik
bir siyasal akımdır. Yeni sağın muhafazakâr ve liberal kanatları arasında bir
gerilim mevcuttur.
Yeni sağ kapsamında muhafazakârlık refah devleti, kolektivizm, kurucu
rasyonellik ve devletin totaliterleşmesi gibi kavramlara liberalizmle birlikte
karşı çıkmakla serbest piyasa sistemi ile minimal devleti savunmakla beraber liberalizmden farklı gerekçelere dayalı bir politik vitrine sahiptir. Muhafazakârlığın piyasaya verdiği önem daha çok piyasanın geleneksel etik değerlerle uyumlu olmasından kaynaklanır. Liberalizm ise yeniden dağıtımcı
adalet ve sosyal yardım politikalarına karşı çıktığından piyasa rejimini desteklemektedir (Vural, 2011: 62-63). Muhafazakârlar ayrıca birey toplum ilişkisinde toplumun bireyi var eden sosyolojik bir olgu olduğunu ileri sürerler.
Bireyin ontolojik bir varlık olarak sadece toplum içinde kendisine anlam bulur (Nispet, 2007). Özgürlük anlayışı açısından da muhafazakârlar liberallere
göre daha tutucudurlar ve özgürlüğün toplumsal kurallara saygı bağlamında
sınırlandırılmasını savunurlar (Cahoone, 2002: 163). Liberalizmin özgürlüğü öncelikli bir değer olarak öne sürmesi yerleşik sosyal yapılara ve otorite
anlayışına zarar vereceğinden eleştirilmektedir (Nispet, 2007).
Muhafazakârlığın ve liberalizmin yeni versiyonlarını karşılaştıran Belsey (1986) yeni liberalizmin birey, tercih özgürlüğü, piyasa, minimal devlet
ilkelerine dayandığını, yeni muhafazakârlığın güçlü hükümet, hiyerarşi,
otorite gibi ilkeleri bulunduğunu ancak her iki ideolojinin özel mülkiyet,
anti-komünist siyaset, hiyerarşik sınıf farklılıklarının korunması, radikal
politikaların izlenmesi için güçlü devlete vurgu yapılması konularında uzlaşı sağladığını belirtmektedir. Özellikle güçlü olan bir devletin hâlihazırda
sınırlı olması da mümkündür. Yeni muhafazakârlar için önemli olan aile,
din, gelenek gibi sosyal kurumların korunması ve istikrarlılığının sağlanmasıdır (Özipek, 2007: 42). Bu bakımdan ekonomik alanda kendini sınırlayan devletin toplumsal sahada güçlü bir otoriteye sahip olması ile varlığını
hissettirmesi gereklidir.
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SONUÇ
Muhafazakârlık 19.yy’da geliştirilmiş siyasal bir doktrindir. Muhafazakâr düşüncenin temelinde Fransız İhtilâline duyulan tepki yatmaktadır.
Muhafazakârlık her şeyden önce devlet otoritesine saygıyı esas alır. Organik toplumsal kurumların devamlılığını ve istikrarını önemser. Toplumsal
gelişmenin devamlılığı için sivil toplum kuruluşlarının devletin sorumluluklarından bazılarını üstlenmesini arzular. Muhafazakâr düşünce her
şeyin devlet tarafından önceden belirlenen kurallara dayandırıldığı refah
devleti yaklaşımına karşı çıkar. Devletin sektörler arası dengeyi koruması gerektiğine inanır. Buna göre, devlet ekonomideki kaynak dağılımının
istikrarlı bir biçimde kendiliğinden gelişmesine aşırı biçimde müdahalede bulunmayacaktır. Muhafazakârlığın yeni versiyonu olan yeni muhafazakârlık, muhafazakârlığa ilişkin geleneksel, ahlaki değerlerin korunmasını
önemsemektedir. Aynı zamanda serbest piyasaya dayalı bir ekonomik modelin üstünlüğünü de savunmaktadırlar. Özellikle devletin kalkınması için
gerekli ekonomik büyüme politikalarının tercihi siyasal birliğin korunması
açısından bir gereklilik olarak algılanır. Ekonomik büyümenin sağlanması
için vergi oranlarının düşük tutulması özel sektörün yatırımlarının arttırılması için önemlidir. Özel sektörün teşvik edilmesi sermaye birikimine
dayalı yabancı yatırımlarının arttırılmasını sağlayıcı bir metot olarak görülür. Dış siyaset bakımından kapitalizmin ve küreselleşmenin üstünlüğüne
dayalı anti-komünist bir yaklaşım sergilenir.
Liberalizm Avrupa’da devletin varlık nedenine ilişkin unsurların ılımlı bir yaklaşımla yorumlanması amacıyla ortaya çıkmıştır. Amerika’da ise
devletin meşruiyetini sağlayan yegâne bir unsur olarak görülmektedir. Sınırlı devlet, serbest girişime dayalı politikaların desteklenmesi, bireycilik,
temel hak ve özgürlüklerin korunması, bireylerin fırsat eşitliğine dayalı bir
biçimde piyasa aktörleri arasında tercihte bulunabilmeleri, özel sektörün
esnek bir biçimde piyasadaki ekonomik politikaları yönlendirmesi gerektiği belirtilir. Liberalizmin 1970 sonrasında yeni liberalizm formatında
özelleştirme, deregülasyon, delegasyon gibi devleti sınırlandırmaya yönelik
politikalara dayalı bir biçimde “ekonomik insan” modelini ön plâna çıkardığı gözlemlenmektedir. Refah devletine getirilen ciddi eleştirilerle birlikte
sosyal güvenlik alanındaki kamusal yardımların ve yatırımların azaltılması
üzerinde durulan en önemli konudur. Bu çerçevede sosyal adalet anlayışına
göre bireylerin yönlendirilmeleri kabul edilemez. Sosyal adalet veya diğer
adıyla dağıtımcı adalet ekonomik özgürlüklerin geliştirilebilmesinin önünde önemli bir engel olarak görülür.
Yeni sağ muhafazakâr ve liberal değerleri kendi bünyesinde içselleştiren
eklektik bir siyasal ideolojidir. Devlet otoritesine dayalı “güçlü bir devlet”
yapısı kurgulamaya yönelik politik bir duruşla ailevi ve dini değerler kürta-
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jın ve pornografinin yasaklanması gibi sosyolojik bir bakış açısından hareket eden yeni sağ muhafazakârlıktan büyük ölçüde etkilenmiştir.
Girişimcilik, bireycilik, serbest piyasa düzeni, özelleştirme ve kamu hizmetlerinin verimliliğini sağlamaya yönelik alternatif hizmet yöntemlerinin
benimsenmesi bakımından ise yeni sağ liberalizmden izler taşır.
Yeni sağ muhafazakârlık piyasayı sosyal ve etik değerlerle uyumlu bir
olgu olarak ele alınır. Liberalizm ise piyasa sistemine sosyal yardım politikalarının sonlandırılması gerektiği düşüncesinden hareketle karşı çıkmaktadır. Muhafazakârlar toplumcu bir bakış açısına sahipken; liberalizm
bireycidir. Muhafazakârlara göre; liberal bir değer olan özgürlük sınırlı bir
çerçevede tanımlanmalıdır. Özgürlükler toplumsal düzenin devamlılığı ve
toplumsal kurumların sürdürülebilirliği temelinde sınırlandırılmalıdır. Hiyerarşi ve otoriteyi savunan muhafazakârlıkla bireysel tercih özgürlüğünü
ve minimal devleti savunan liberalizm arasında bir gerilim olduğu açıktır.
Ancak bu gerilim özel mülkiyet hakkının korunması, hiyerarşik açıdan sınıf farklılıklarına saygı, anti-komünist bir dış siyaset izlenmesi konularında
sağlanan uzlaşıyla birlikte aşılmaya çalışılmaktadır.
Muhafazakârlığın güçlü bir devlet oluşturma özlemi, liberalizmin güçlü
bir devletin aynı zamanda sınırlı olabileceği, sınırlı bir devlet yapılanması
kapsamında da toplumsal kurumlara saygının ve organik toplum anlayışının
sürdürülebilirliğinin sağlanabileceği teziyle birlikte daha ılımlı kılınmıştır.
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TÜRK YÖNETİM YAPISI VE KAMU YÖNETİMİNDE, SİYASİ
YAKLAŞIMLAR
POLITICAL APPROACHES IN TURKISH MANAGEMENT
STRUCTURE AND PUBLIC ADMINISTRATION
Gökmen KANTAR1
ÖZET
Türkler, tarih sahnesine çıktığı Atayurtlarından, hem coğrafi şartların değişmesi hem de artan nüfus yoğunluğu ile oluşan siyasi baskı sonucu göç etmek
zorunda kalmıştır. Türkler bu göç ile Anayurtları dışında bir hayat mücadelesine
girişmişlerdir. Bu mücadele, her milletin dayanacağı ve katlanacağı bir mücadele
değil aksine bir varoluş mücadelesidir. Türklerin bu ateşle imtihanında en önemli
silahları, şuurlu bir ülküye ve kendilerine has teşkilatlı bir yapıya sahip olmalarıdır.
Nitekim her devletin kendine has bir ruhu vardır. O devletin ruhunu, yine devletin
milletini meydana getiren insanlar oluşturur. Yani her milletin kendine ait bir ruhu
bulunmakla beraber, dünyada var olan diğer milletlerden farklı özellikleri ile ayrılırlar. Kavramsal olarak devlet, yalın töz veya evrensel bir ortak çalışmanın ürünüdür. Bu anlamda insanlar, devlette kendilerine ait tanımlamalarını ve anlamlarını
bulurlar. Kısaca insan odaklı başlayan arzular, milli ülküleri; ülküler de o devletin
amacını belirlemektedir. Bu ülküleri gerçekleştirmenin yolu da etkin bir yönetim
yapısıyla oluşur. Yönetim, sosyal anlamda aileden başlayarak; kamusal alanda devleti de içine alan değerler bütünüdür.
Anahtar Kelimeler: Türk Yönetim Yapısı, Kamu Yönetimi, Devlet ve Siyasi
Yaklaşımlar.

ABSTRACT
The Turks had to emigrate from the motherland on the stage of history as a
result of the political pressure that was created by the changing geographical
conditions and increasing population density. With this immigration, the Turks
have attempted a life struggle other than their homeland. This struggle is not a
struggle against which every nation will endure, but a struggle for existence. The
most important weapons of the Turks in this fire test are a conscious ideal and an
organizational structure unique to them. As a matter of fact, every state has its own
spirit. It is the soul of that state, the people who bring the nation of the state to the
square again. In other words, every nation has its own spirit and it is separated by
its different characteristics from other nations in the world. Conceptually, the state
is the product of a simple or universal collaborative work. In this sense, people
1 Namık Kemal Üniversitesi / İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
gokmenkantar06@gmail.com
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find their definitions and meanings in the state. In short, human-oriented desires,
national countries; the nation also determines the purpose of that state. The way
to realize these countries is also an effective management. Management, starting
from the family in a social sense; the public sphere is the whole of the values that
include the state.
Keywords: Turkish Management Structure, Public Administration, Government
and Political Approaches.

TÜRK YÖNETİM YAPISI VE KAMU YÖNETİMİNDE SİYASİ
YAKLAŞIMLAR

1. Türk Yönetim Yapısı
Tarım, iş araç ve gereçlerini bularak, yerleşik yaşama geçmiş insanlar,
oluşmakta olan toplumsal yaşamı düzene sokmak, geliştirmek ve korumak
için; kural koyan, koyduğu kuralı uygulatan bir güce gereksinim duymuştur. Devlet, bu gereksinim sonucu ortaya çıkmıştır. Başlangıçta toplumu
oluşturanların tümünü temsil etmekle birlikte gelişen toplumsal ayrışma
sonucu zamanla güçlü olanların yön verdiği bir örgüte dönüşmüştür; siyasi, hukuksal ve askeri alanda geliştirilen yapılarla birlikte günümüze dek
ulaşmıştır.
Farklı geleneklere sahip Batı ve Doğu toplumlarında; devletin ortaya
çıkışı, işleyişi konusunda da farklı gelişim süreçleri yaşanmıştır. Batı’daki
devlet, köleciliğe dayalı üretim ilişkileriyle birlikte ortaya çıktı. İnsanın;
kendisine, doğaya ve diğer insanlara yabancılaşmasının ilk evresi olan bu
dönemde devletin amacı; “köle sahiplerini korumak, bunun içinde köleleri
baskı altına almaktı”1. Bu amaçla zorluk ve şiddet, Batılı devletlerin niteliğini belirledi ve bu devlet önce, içinden çıktığı topluma şiddet uyguladı.
Doğu toplumlarında, özellikle de Türk toplumlarında devletin ortaya çıkışı, amacı ve işleyişi; farklı koşullarda olmuştur. Devletin oluşturduğu güç,
şiddet içe yönelik değil, boy ’un ya da kavmin haklarını korumak için dışa
karşı kullanılmıştır; toplumun tümünün çıkarlarını savunmuştur. Batı’da;
kişi, grup ya da sınıf çıkarı öne çıkarken, Doğu’da toplumun genel çıkarını amaç edinen kamucu bir yönetim anlayışı devlete egemen olmuştur.
Dünya tarihine bakıldığında, Türkler kadar çok ve çeşitli devlet kurmuş bir
başka milletin olmadığı, bugün herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Her dönem ve sürekli, dünyanın geniş alanlarına yayılan Türkler, yaşadıkları her
yerde; büyük-küçük, etkili-etkisiz, kalıcı-geçici devlet kurmuşlardır. Uzun
dönemler boyunca çatışmışlar, yenmişler, yenilmişler ancak hiçbir zaman
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devletsiz kalmamışlardır. Tarihin farklı dönemlerinde başka milletler de
güçlü devlet kurmuşlardır ancak hiçbiri Türkler kadar; çok yönlü, yaygın
ve sürekli biçimde yapamamıştır. Macar tarihçi L. Ligeti Türkler ’in devlet
kurma yeteneği konusunda şunları söylemiştir: “ Türk kavmi yayılmacı bir
asker kavimdir ve bu işin tam eri ve en mükemmel örneğidir. Örgütlü gücüne, devlet kurma yeteneğine ne kadar hayran kalsak azdır”2.
Kazım Mirşan, insanlık tarihinde devlet sayılabilecek ilk siyasi yapılanmanın “On Federasyonu” adıyla Türkler tarafından oluşturulduğunu
ve kesin tarih verilememekle birlikte en az M.Ö.8 binlere kadar gittiğini
söylemektedir3. Çinliler’ in “Hyungnu”, Avrupalılar’ ın “Hun” adını verdiği,
Türklerin kurduğu Asya Hun İmparatorluğu, devlet başkanlarına “Tanrıkut” unvanı verilen ve kendisinden öncekiler gibi; boylar, kabileler ve hanlıklardan oluşan bir federasyon örgütlenmesiydi. Asya Hunlarında, Tanrıkut’ un emirleri yani merkezi gücün kararları, özellikle savaş dönemlerinde
kesinlik göstermiştir. M.Ö. 209-174 arasında hükümdarlık yapan Mete döneminde, İmparatorluk en güçlü dönemini yaşamış ve yönetim yapısına
bakıldığında yalnızca bu dönemde çok sayıda boy devleti, imparatorluğa
katılmıştır. M.S. 552 yılında Göktürk Devleti, tüm Orta Asya boylarını birleştirerek büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. M.S. 572 de hakan olan
“Tapo”, ülkeyi yönetim kolaylığını sağlamak ve iç yönetim birimleri halinde
güçlendirmek düşüncesi ile ikiye ayırmıştır. İmparatorluk anlayışı ile bağdaşmayan ve Türk devlet geleneklerine uymayan bu uygulama ile Çin’in
ülkesi dışında o güne kadar pek başarılı olamadığı, kargaşa ve iç çatışma
politikasıyla birleşince yeni yönetim yapılanması adına yapılan bu girişim
parçalanma ve dağılmanın aracı olmuştur. Yeni yapılanmadan altmış yıl
sonra Doğu (630), doksan yıl sonra da (659) Batı Göktürk Devleti yıkılmıştır. Devletsiz kalarak Çin’in denetimi altına giren Göktürk halkı, kısa
bir süre sonra ayaklandı, 682 de Kutluk Devleti adıyla yeniden kuruldu.4.
Göktürk Devleti, devlet yönetiminde katılımcı uygulamalar geliştirmişlerdir, okullar açmışlar, tarım ve sanayi üretimini çeşitlendirmişlerdir. İpek
Yolu’nu denetim ve güvenlik altına alarak ticareti geliştirmişlerdir ve büyük
bir varsıllık yaratmışlardır. Kül Tigin yazıtlarında şöyle ifade edilmektedir.
“ O zamanda, uşakların bile uşakları, hizmetçilerin bile hizmetçileri olmuştu”5. Türkler kendi toplumlarını yöneten devletlerden ayrı olarak, başka
toplumları da uzun süre yöneten çok sayıda devlet kurmuşlardır. M.S 7-14.
yüzyıllar arasında yönetim ve ticaret canlanmıştır, Doğu aydınlanmasının
yükselen değerleri, yalnızca Türk değil, bölgedeki tüm devletleri etkisi altına almaktadır. Devlet-eğitim-bilim ilişkisi bir bütünlüğe ulaşmıştır, devlet
bilimi, bilim de devleti geliştirmiştir. Devlet başkanları, bilim adamlarını
korumaya alarak onlara destek olmuş, okul ve kütüphaneler açılmıştır.
Eğitimle sağlanan toplumsal bilinç, kamusal düzenlemelere yönelik devlet
kararlarının uygulanmasını kolaylaştırmış, halkta var olan devlete saygıyı
arttırarak, onun daha da yetkinleşmesine yol açmıştır.
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7. yüzyıldan sonra kurulan Türk devletlerinde yönetim işlerine, nitelikli
yöneticilerin yanı sıra onların koruma altına aldıkları düşünürler ve yetiştirdikleri kadrolar da katılmışlardır. Bu durum, Türk yönetim geleneğinde
var olan katılımcılığı, etnik ve dinsel hoşgörüyü daha da geliştirmiştir. Devlet, evrensel değerlere sahip, aydın insanlar tarafından yönetilmiştir. Birçok
yörede yerel halk, istikrar sağlayan, geleneklerine ve inancına baskı uygulamayan, Türk yönetimini isteyerek kabullenmiştir. Barışçıl bir ortamda,
onlar Türkleri, Türkler de onları etkilemiştir ve yeni bir uygarlık gelişmiştir.
Türk devletleri, Hindistan’dan Avrupa’nın ortalarına kadar genişleyip, gelişip güçlenmişlerdir. Türkler, kendilerine ait olan devletlerden ayrı olarak
tarihte başka milletler adına kaydedilmiş olan birçok devletin kuruluşunda yer almışlar ve bunların gelişi güçlenmesine yön vermişlerdir. Örneğin,
Cengiz Han’ın kurduğu devlet tarihte Moğol İmparatorluğu olarak geçti
ancak Moğol İmparatorluk ordusunun yüzde 90’ı Türk unsurlardan oluşuyordu6. M.S 868-905 yılları arasında Suriye ve Mısır da egemenlik kuran Tolunoğulları, 935-965 arasında yaşayan Akşit Devletleri ile 1250’den
1517’ye dek Mısır’a egemen olan Memluk(Kölemen) Devleti’ni, Eyyubiler
tarafından tutsak edilen Türk askerler kurmuştur7. Osmanlılar, devleti geliştirip, güçlendirme konusunda daha değişik bir yöntem izlemişler, devletin asker ve bürokrat gereksinimini, Hristiyan çocuklarını devşirip, onları
dilediği biçimde eğiterek karşılamıştır.
Batı da kölecilikle başlayan devlet, toplumdaki köleleri ve köylüleri ezen
bir gücü temsil ederken, Türkler de millet(budun) varlığını koruyan, toplumun tümünü temsil eden, kamusal bir örgüt olarak ortaya çıkmıştır.

1.2. Yönetim ve Kamu Yönetimi Kavramları
Birden fazla kişinin, bir arada yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan yönetim kavramı, devlet örgütünün ortaya çıkmasıyla kamu yönetiminde var
olmaktadır. Yönetim, ekonomistlere göre toprak sermaye ve işgücü şeklinde üretim fonksiyonlarından biri, yönetim bilimcilere göre yöneten ve
yöneticilerden oluşan bir otorite sistemi, toplumbilimciler açısından ise
sınıf ve saygınlık sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu farklı yaklaşımların
buluştuğu ortak nokta ise yönetimin, diğer insanların iş ve eylemleriyle bir
amacı hedef edinmesi ve bu amacı gerçekleştirmesi sürecinden ibaret olduğu şeklindedir8. Özer’e göre yönetim, “Planlıca amaçlanan iş ve işlemlerin
istenen düzeyde sonuçlandırılması maksadıyla belli bir beşeri grubun yönlendirilmesi, sevk ve koordinasyonu” olarak tanımlamaktadır9.
Eryılmaz ise yönetimi; “Mevcut maddi ve beşeri kaynakların, hedeflenen sonuca ulaşmak için düzenli olarak işletilmesi veya kamu kurumlarınca kullanılması süreci” şeklinde tanımlamıştır10. Eryılmaz ve Özer
yaptıkları tanımlarda yönetimin sevk, idare ve koordine kısmı üzerinde
durmuşlardır. Kulukçu ise, yönetimin iş ve işlemlerin kontrol ve koordinas-
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yonunun yanı sıra aynı zamanda bu faaliyetleri yürüten teşkilat ve kurum
olabildiğini de vurgulamıştır. Dolayısıyla yönetim, bir anlamda faaliyet, yani
yapılan işlemler ile ilgili sevk, idare, koordine ve kontrol iken, diğer anlamda,
bu işlemlerin yerine getirilmesinin oluşturan özel işletme ve kamu kurumlarındaki üst otoriteyi anlatır. Bu nedenle yönetim, bazen yürütülen işlemlerle
ilgili olabileceği gibi, bazen de bu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu teşkilatın karar vermeye yetkili yürütme makamından oluşmaktadır11.Yönetici,
kendisine bağlı olarak çalışanların işlerini planlar, eşgüdümleme ve kontrol
araçlarını öngörür12. Yönetim, örgütün elindeki kaynaklarını planlayarak, organize ederek, işleri yürüterek ve kontrol ederek, etkili ve verimli bir şekilde
kullanması ve amaçlarını gerçekleştirmesi sürecidir13. Kamu örgütünün (kuruluşunun) öncelikli ve temel amacı, kamu yararına yönelik kamu hizmeti
üretmektir (Simon, Smithburg ve Thompeson, 1985; s. 21)14. Yönetim, belirli
bir amacın gerçekleştirilmesi için bireylerin işbirliği yapmalarıdır. Bu anlamda yönetim, örgütlenmede, örgütün işlerliğini sağlayacak her türlü yönetsel
etkinlikleri, başka bir deyişle, kaynakların bir araya getirilmesini, eşgüdüm
sağlanmasını, izlenecek yöntemleri ve denetimi de içine alır. Yönetim, hem
kamu kesimi hem de özel kesim için geçerlidir. Ülkemizde, Kara Avrupa’sında olduğu gibi, kamu yönetimine kısaca yönetim ya da idare denilmektedir.
Buna karşılık Anglo-Amerikan ülkelerinde, kamu kesimi için, kamu yönetimi deyimi kullanılmaktadır. Kamu yönetimi deyimi ülkemizde de hem hukuk hem yönetim bilimi alnında kullanılmaya başlanmıştır15.
En büyük yönetim örneğini ise devlet yönetimi, yani kamu yönetimi
oluşturmaktadır. Bu bakımdan yönetim, en küçük ve sosyal bir kurum olan
“aile” den başlayarak en büyük idari otoriteyi elinde bulunduran “Devlet” e
kadar oldukça geniş alanı kapsayan önemli kavramlar bütünüdür16. Geniş
anlamda kamu ve kamu yönetimi ise, devlet ve devlet yönetimi kavramlarıyla bütünleşmekte ve genel yönetim bilimi içinde yer almaktadır. Bu
kapsamda kamu yönetimi bir birinden bağımsız üç erk olan yasama, yürütme ve yargı işlevleriyle devlet örgütünün tümünü içine almaktadır. Dar
anlamda ise, devletin yürütme işlevini içerir ve yürütme organının yetki ve
sorumluluğundaki kamu faaliyetlerinin yürütülmesi sürecini ifade eder17.
Kamu yönetimi; devletin kendi vatandaşlarına hizmet sunmak için halktan gelen istekleri değerlendirerek gerekli organizeyi yapan ve bu maksatla
planladığı hizmet politikasını uygulamaya koyan örgüt; aynı zamanda bir
disiplin, meslek ve icraatlardan oluşan kavramlar bütünüdür18. Vatandaşlar devletin halka sunduğu hizmetlerden faydalanırken kamu kurumu ve
örgütleriyle sürekli olarak muhatap olmak durumundadır. Bu zorunluluk,
kamu kurumları ile vatandaşlar arasında bir etkileşim meydana getirmiştir.
Oluşan bu etkileşimden dolayı kamu yönetiminin vatandaşların güncel yaşantısı üzerinde önemli bir yeri ve önemi bulunmaktadır19.Kamu yönetimi,
toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretmek için çalışan hükümetlerin birçok sorumluluklarını taşıyabilecek derecedeki güce sahip olmak durumundadır.
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Çünkü kamu yönetimi, vatandaşlardan gelen taleplerin tespit edilmesinde
ve talep edilen ihtiyaçlara karşı hizmet üretilmesinde siyasi iktidarın yardımcısı rolünü üstlenmektedir. Bu nedenle kamu yönetim sistemi, seçimle
iş başına gelen hükümet ile seçen halk arasında bir köprü oluşturur ve bu
noktada iktidarın uygulayıcısı durumundadır. Bu haliyle iktidar ve dolaylı olarak da kamu yönetimi, halka vaat edilen hizmetlerin yerine getirilmesinden birinci derecede sorumlu tutulmaktadır20. Halkın ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve çözümü aşamasında siyasi iktidarın yardımcısı konumunda olan kamu yönetiminin en belirgin amacı, hükümetin günlük işlerinin
yürütülmesini takip etmektir. Bu maksatla kurulmuş kamu örgütleri, hem
bireysel hem de kurumsal görevlerin verimli ilişkilere dönüştürülmesi için
oluşturulmuş yapılardır. Kamu yönetimi ise, siyasi kanatta bulunan üst bürokrat ve yetkililerin belirlediği amaçları gerçekleştirmek için karar verme,
bireyleri yönlendirme ve gerekli görevlendirmeleri yapma ile sorumludur.
Bu aşamada hem kamu örgütleri hem de yönetim, beşeri ve maddi kaynakları denetleyerek kontrol altında bulundurmak ister. Böylelikle hem kamu
faaliyetleri yürütülür hem de yönetim sürecinde belli bir gözetim ve denetim ağı oluşturulur21.
Kamu yönetimi içerisinde kamusal hizmetler tür bakımından çeşitlendikçe bu durumun kontrol altında bulundurulması da güçleşmektedir. Bu
nedenle kamu yönetiminde denetime duyulan gereksinim artmaktadır.
Çünkü kamu hizmetlerinin yürütülmesinde oluşan sorunlar ancak denetim ile tespit edilebilmektir. Bu aksaklıkların nasıl giderilebileceği ve bunun
için hangi tedbirlerin alınması gerektiği de yine yapılacak denetimler ile
mümkün olmaktadır. Dolayısıyla halka kamu hizmetleri verilirken verimli
bir yönetimin tesis edilmesi ancak bu faaliyetler üzerinde yapılan denetimler yardımı ile sağlanabilir22. Kamu yönetiminde yönetim ve denetim birbirini tamamlayan bir süreçten oluşmaktadır.
Doğru planlanan bir yönetim sisteminin olduğu yerde denetim de kendinden beklenen sonuçları rahatça verebilmektedir. Denetim sisteminin işlevselliği yönetime olumlu yansır ve yönetimin daha şeffaf ve saydam yürümesini gerekli kılar23. Ayrıca yönetim sürecindeki denetim, kamuda yetkili
bürokratlar ile diğer görevlilerin mevki ve makamlarından dolayı ellerinde
bulundurduğu yetkileri keyfi olarak kullanmalarını önleme açısından son
derece önem taşır24.

2. Kamu Yönetiminin Gelişimi
Türkiye’de, bir bilim dalı olarak kamu yönetimi alanında çalışmalar,
1950’lerin ortalarında başlamıştır; ancak kamu yönetimi öğretiminin tarihi, Osmanlı Devleti dönemine, 15. yy’ a kadar uzanır25. Ayrıca Türk kamu
yönetimi incelenirken, çok eski tarihlerden beri bu alanda fazla miktarda
çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Türk devletlerinde Türk düşünürlerin
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yönetim ile ilgili çok önemli çalışmaları mevcuttur. Birçok Türk düşünürün, devlet yönetimi ile ilgili eserlerinde verdiği ortak mesaj ise yönetimde
adaletin sağlanması şeklinde olmuştur. Bu alanda, Türk yönetim tarihindeki en eski eserlerden biri olarak, Selçuklu Devleti zamanında devletin anayasası niteliğinde olarak kabul edilen ve Selçuklu Devleti’nin veziri Nizam’
ül Mülk’ ün yazdığı “Siyasetname” gösterilebilir. Nizam’ ül Mülk “Siyasetname” adlı bu eserinde, devletin adaleti sağlayamadığı takdirde batacağını
savunmaktadır. Aynı şekilde Koçi Bey, “Risale”, Yusuf Has Hacib, “Kutadgu Bilig”, Kâtip Çelebi “Bozuklukların Düzeltilmesi İçin Tutulacak Yollar”
isimli eserlerinde yönetimde en önemli unsurun adalet olduğunu vurgulamıştır. Farabi’nin de yönetim ve siyaset felsefesinde adaletin gerekliliği
üzerinde durduğu saptanmıştır26. Günümüz kamu yönetiminin temelini
oluşturan ve geleneksel kamu yönetimi olarak adlandırılan sistemin oluşmasına ise Woodrow Wilson, Max Weber ve Frederick Winslow Taylor’un
oldukça önemli katkıları olmuştur. ABD’de Wilson ve Taylor, Avrupa’da ise
Weber’in görüşleri 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında geleneksel kamu
yönetimini şekillendirmiştir.
Wilson, siyaset ve yönetimin ayrı kavramlar olduğunu, siyasetin kamu
hizmetlerinde politika ürettikten sonra yönetime müdahale etmemesini
savunurken, Taylor da her iş için mutlak bir doğru olduğunu ve “Bilimsel
Yönetim İlkeleri” üzerinde ısrar ederek, bu doğruyu bilimsel yöntemlerle uzman kişilerin keşfedebileceğini savunmuş, Wilson’un yönetimle ilgili
görüşlerini desteklemiştir. Alman iktisatçı ve sosyolog Max Weber ise yönetimde Taylor’un “Bilimsel Yönetim İlkeleri’nin uygulanması için bürokrasinin en iyi kontrol edici ve itici güç olduğunu ileri sürmüştür27. Yakın
zamana kadar güncelliğini koruyan Geleneksel Kamu Yönetimi dört temel
ilkeye dayanır28. Bu ilkelerden birincisi ve en önemlisi Max Weber’in kavramlaştırdığı yönetimde hukuki normların korunması, katı hiyerarşi ve
aşırı bürokrasi modelidir. Bu ilkeye göre hukuksallık ile işlemlerin kanunlar çerçevesinde yürütülmesi, hiyerarşik yapılanma ile de örgütün gerçek
yapısına uygun biçimde çalışması sağlanacaktır. Yönetimde bürokrasiyi
savunan Max Weber, kamu hizmetlerinde bu standartlara önem verilerek
verimliliğin daha kolay sağlanabileceğini savunmuştur29. Geleneksel kamu
yönetiminde ikinci ilke, devletin tüm hizmet politikalarını, hizmet dağılımını kendi eliyle koyduğu kurallara aşırı bağlı kalarak yürüten bir mantıkla çalışması gerektiğini savunmaktadır. Bu ilkeye göre devletin refah devleti etkisiyle ekonomik olarak büyüdüğü ve mevcut kaynakların dağıtımı konusunda
prosedürler belirlediği, yönetimin belirtilen bu kuralları uygulamak zorunda
olduğu ileri sürülmüştür. Üçüncü ilke ise, siyaset ve yönetimin birbirinden
ayrı olarak çalışabileceği görüşüdür. Bu mantığa göre, yönetimin esas sorumluluğu siyasilerce verilen görevleri uygulamaktan ibarettir. Yani siyasetçiler,
kamu kurumlarına yapacakları faaliyetler ile ilgili sorumlulukları yükleme
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ve sonunda bu kurumların çalışmalarını denetleme yetkisine sahiptir. Kamu
idarecileri de bu konuda siyasetçilere itaat etmek zorunda tutulmuştur. Son
ilkeye göre ise, geleneksel kamu yönetiminin özel sektör yönetiminden
farklı bir biçimde yürüyen, toplum ve piyasa merkezli bir yönetimden uzak,
her yeni seçilen siyasetçi kadronun ve bürokratların güdümüne odaklı bir
yönetim anlayışı olduğu vurgulanmıştır30. 20. yüzyılın başında başlayıp son
çeyreğinde iyice beliren toplumların demografik yapısı ile ilgili sorunlar,
ekonomik ve ticari gelişmeler, yeni tarımsal üretim yöntemleri, sanayileşmedeki değişim ile bilgi ve teknolojinin insan hayatına getirdiği yenilikler,
yönetimi de etkisi altına alarak değişime zorlamıştır. Sanayi çağında kamu
yönetiminde bütünsellik, merkeziyetçilik, bürokratik ve hiyerarşik bir yapılanma var iken, bilgi çağına doğru gelindikçe, bu yapının bütünden ziyade
parçayı dikkate alan, uzlaşmacı ve esnek bir yapıyı öngören, merkeziyetçilik
yerine yerelliğe değer veren bir sürece girdiği görülmektedir.
Ayrıca bu dönemde kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler ve siyasiler arasında bir etkileşimin yaşandığı
post-modern zihniyetin hâkim olduğu bir sürece girilmiştir31. 1970 yılından sonra ise yönetimdeki bu yenilik ve değişimden kaynaklanan beklentiler, “Yeni Kamu Yönetimi Hareketi” (YKY) olarak adlandırılan bir sürecin
başlamasını tetiklemiştir. Bu dönemde YKY hareketi, gerçekte geleneksel
kamu yönetimine bir tepki olarak ortaya çıkmış ve kamu yöneticilerinin ilgilenmesi gereken alanların genişletilmesini, özellikle de karar aşamasında
yönetime halk iradesinin daha çok yansımasını savunmuştur32.

2.1. Türk Kamu Yönetimi Sistemi
Türk kamu yönetimi sistemi, Fransız yönetiminin etkisiyle “İdari Rejim” ya da “Yönetsel Düzen” olarak nitelendirilmektedir. Bugünkü kamu
yönetiminin örgütsel yapısı, Osmanlı dönemindeki yapıya benzemektedir.
Osmanlı Devletindeki bakanlıklar örnek alınarak merkez örgütü kurulmuş
ve merkezin taşra örgütü ve yerel yönetim kuruluşları ufak değişiklikler
dışında olduğu gibi benimsenmiştir33. Türk kamu yönetiminde; Tanzimat,
I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet dönemlerinin, günümüz kamu yönetimi ve
siyasal sistemi ile işleyiş ve örgütlenmesinde önemli etkileri olduğu görülmektedir. Bu açıdan, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e yönetime ilişkin normatif
unsurlar olan yönetim kurumlarının, düşüncesinin, kültürünün ve yöneticilerin icraatlarının miras kaldığı söylenmektedir34. Bu miras, 1980’lerde
yaşanan kırılmayla 1990’lara taşınmış, 2000 yılından itibaren Türk kamu
yönetiminde köklü, kurumsal ve zihinsel değişim ve dönüşüm başlamıştır.
Türk kamu yönetimi sistemi; Anayasa, kanunlar, idari düzenlemeler,
yönetim ilkeleri ile kültüründen ve uygulamalardan kaynaklanan şu özelliklere sahiptir35:
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•

Kamu yönetimi, kuruluş ve görevlileri ile bir bütündür ve üniter devlet anlayışı içinde, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

•

Türk kamu yönetimi genel çizgileri ile Osmanlı yönetim sisteminin
devamı niteliğinde olup, önceleri yapı ve işleyiş bakımından gizlilik ve
resmi sır esas, açıklık istisna iken; 2003 yılında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun kabul edilmesiyle saydamlık anlamında önemli
mesafeler kaydedilmiştir.

•

Merkeziyetçilik ilkesi egemen bir yönetim sistemine sahiptir. Ancak
2003 yılından İtibaren uygulanan kamu yönetimi reformlarıyla, yerel
yönetimler yeniden düzenlenerek idari ve mali kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik adımlar atılmış; idari ve mali özerklikten söz edilmiştir.

•

Parlamenter demokrasi ile yönetilen Türkiye’de kamu yönetimi hem
geleneksel hem de hukuksal-rasyonel bürokrasi özellikleri taşır.

•

Kamu personel rejimi, kariyer, liyakat ve siyasi tarafsızlığa dayanır ve
kamu personeli köken olarak genelde orta sınıftandır.

•

Kamu yönetiminin çeşitli birimlerindeki yöneticiler ve çalışanlar,
toplumun orta tabakasına mensuptur.

Bu özelliklerden de anlaşılacağı özere, Türk kamu yönetimi teşkilat olarak;
Merkez örgütü, taşra örgütü ve yerel yönetimler şeklinde yapılanmış olup, ilk
bakışta güçlü bir merkeziyetçiliğin hâkim olduğu gözlemlenmektedir. Kamu
yönetiminde, merkeziyetçilik hâkim olsa da özellikle son yıllarda mahalli
idarelerin lehine yetki ve görev kayması yaşanmaktadır ve bu istikamette
gelişmelerin devam edeceği öngörülmektedir. Adem-i merkeziyetçiliğin
dışında, merkeziyetçiliği yumuşatan ve kaynağını anayasadan alan diğer
bir durum da yetki genişliğidir. 1982 Anayasası yetki genişliğini, diğer bir
deyişle merkeze sormadan, merkeze ait yetkileri kullanabilme imtiyazını, il
idaresinin başı olan valiye vermiştir (AY. m. 126). Yetki genişliği ilkesi Türk
kamu yönetiminde hâkim olan merkeziyetçiliğin diğer bir istisnası olarak
kabul edilebilmektedir. Çevik’e göre “yetki genişliği” merkezi birimlerin
birçok konuda bürokratik işlemleri azaltmak ve hizmetlerin daha hızlı
sunulmasını sağlamak amacıyla taşradaki temsilcilerine yetkilerini
devrederek onlara geniş yetki ve çalışma alanı sağlamasıdır36.
Dayanağını Anayasadan alan ve Türk kamu yönetiminde hükümet
politikalarının uygulanması ile idarede koordinasyon ve ahengin
sağlanmasında önemli işlev görmekte olan günümüz il sisteminin
geçmişinin, 1864 Vilayet Nizamnamesi olduğu söylenebilir. 7 Kasım
1964 Nizamnamesi ile livaların (sancakların) temel birim olduğu “Vilayet
Teşkilatı” kurulmuştur. Osmanlı Avrupa’sında 10 vilayet ve 44 sancakta,
Osmanlı Asya’sında 16 vilayet ve 74 sancakta, Osmanlı Afrika’sında 1 vilayet
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ve 5 sancakta uygulamaya giren bu sistemin, 22 Ocak 1871 de yeniden
biçimlendirildiğini ve İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi adıyla
hazırlanıp ilan edildiği görülmektedir. Bu sistemde, vilayette vali, livada
mutasarrıf, kazada kaymakam en yetkili mülki amirdir37. Son yıllarda
Türk kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları ve özellikle
yürürlük tarihinde 30 ili tüm mülki sınırları ile büyük şehre dönüştüren,
6360 sayılı Kanunun (Resmi Gazete, 06.12.2012, 28489) uygulanmasıyla,
konumu ve işlevselliği yeniden sorgulanmaya başlansa da köklü geçmişe
dayanan il yönetiminin, yakın gelecekte de Türk kamu yönetim sisteminde,
taşra teşkilatının temel taşı olmaya devam edeceği muhtemeldir.

3. Türkiye’de İdari Sistem Ve Örgütlenme
Türkiye’de “devlet” örgütlenmesi denildiği zaman akla gelen özellikler;
devletin ulus devlet biçiminde belirlenmesi, merkeziyetçiliğe dayanması,
hukuk devleti olması, toplumsal iradenin mecliste olması ve laiklik ilkesi
temelinde kurulmuş üniter bir devlet olmasıdır. Modern devletin temeli
olan bu öğeler Türkiye’de Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini de içine
alan beş anayasal dönemde oluşmuştur. Bunlar ilk anayasa olarak bilinen
1876 tarihli Kanuni Esasi, Kurtuluş Savaşı dönemine ait olan 1921 Anayasası, Cumhuriyet rejiminin “kuruluş anayasası” olan 1924 Anayasası, 1961
Anayasası ve bugün için yürürlükte olan 1982 Anayasasıdır38. Ancak günümüzde 1982 Anayasasının değiştirilmesi gündemdedir. Bu amaçla Mecliste
kurulmuş olan bir komisyon çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin yönetim yapısının genel ilkesi 1982 Anayasasının 123. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla
düzenlenmektedir. İdarenin kuruluş ve görevleri “merkezden yönetim” ve
“yerinden yönetim”2 esaslarına dayanmaktadır.

3.1 Merkezi Yönetim
Merkezi yönetim, kamu yönetiminde karar mekanizmalarının merkeze
bağlı işletilmesi ve kararların merkezden alınmasını; mali kaynak yönetiminin, personel işlemlerinin ve kamu yönetimi organizasyonunun, merkezi birimler veya onlara bağlı taşra birimleri tarafından yapılmasını ifade
eder39. Türkiye’de merkezi yönetim Cumhurbaşkanlığı-Başbakanlık-Ba2 Türkiye’de yerinden yönetim kuruluşları yer yönünden ve hizmet yönünden olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları il özel idareleri,
belediyeler ve köyler yani yerel yönetimlerdir. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarına
örnek olarak ise üniversiteler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, barolar, ticaret ve sanayi
odaları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar verilebilir. Bunlar kamu hizmetlerini
yerine getirme amacıyla kurulan, kendi kamu tüzel kişilikleri bulunan, kendi bütçeleri
olan, kendi karar ve yürütme organlarına sahip yönetim birimleridir. Ancak yapılan
çalışmada idari alan merkezi yönetim ve yerel yönetimlerle sınırlı tutulmuş, hizmet
yerinden yönetim kuruluşları çalışmanın kapsamına dâhil edilmemiştir.
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kanlar Kurulu makamları üzerinden yükselir. Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatları da merkezi yönetim kapsamında değerlendirilmektedir. Merkezi yönetim başkent ve taşra olmak
üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bununla birlikte merkezi yönetime danışmanlık yapan, görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olan kurumlar
bulunmaktadır.

I. Başkent Örgütü
1982 Anayasası’nın 3. maddesine göre Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
Ankara’da örgütlenen merkez teşkilatı şu şekilde açıklanmaktadır.

A. Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil etmektedir; Anayasa’nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmektedir. Cumhurbaşkanı’nın
1982 Anayasası’nda düzenlenen yasama, yürütme ve yargıyla ilgili görevleri bulunmaktadır. Bunlar: Genelkurmay Başkanını atamak. Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak ve Kurula başkanlık etmek. Bakanlar
Kurulu kararıyla sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan etmek. Kararnameleri
imzalamak, Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını atamak, bu
kurula inceleme, araştırma, denetleme yaptırmak, Yüksek Öğretim Kurulu
üyelerini seçmek ve üniversite rektörlerini seçmektir. Cumhurbaşkanı’nın
görev ve yetkileri 1982 Anayasası’nda önceki dönemlere göre daha güçlü
bir şekilde düzenlenmiş ve 2007 yılındaki Anayasa değişikliğiyle de Cumhurbaşkanı siyasi sistemin temel bir unsuru ve aktörü haline gelmiştir40. 21
Ekim 2007 Halkoylamasıyla, Anayasa’nın Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle, Cumhurbaşkanı’nın 7 yıl olan görev süresi 5 yıla düşürülmüş, bir kez seçilebilme kuralı
ikiye çıkarılmıştır. Bu değişikliklerle, Anayasa’nın Cumhurbaşkanlığı’na
aday gösterme ve seçim sürecine ilişkin maddeleri yeniden düzenlenmiştir.
Değişiklilerden en göze çarpanı, Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçilmesi hükmünün getirilmesidir41.

B. Bakanlar Kurulu
Parlamenter sistem de iki kanattan oluşan yürütme organının, birinci
kanadını Cumhurbaşkanı oluştururken, parlamentoya karşı sorumlu kanadını Bakanlar Kurulu oluşturmaktadır42. Bakanlar Kurulu, Başbakan
ve bakanlardan oluşmaktadır. Bakanlar Kurulu’na, “Hükümet” de denir43.
Bakanlar Kurulu yürütme yetkisini kullanmaktadır ve bu amaçla verilen
görevleri yerine getirmektedir.
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a. Başbakan
Başbakan, Cumhurbaşkanı’nca TBMM üyeleri arasından atanmaktadır.
Genel olarak seçimde en çok oyu almış siyasi partinin başkanıdır. Başbakan,
Bakanlar Kurulu’nun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliği
sağlamakta ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini esas almaktadır.
Bununla birlikte Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara
uygun olarak yerine getirilmesini gözetir ve düzeltici önlemleri almakla
yükümlü liderdir44. Başbakanın görevi yönetim ve gözetim olduğu için
Türkiye’deki mevcut hükümet yapısının “Başbakanlık Hükümeti” olduğu
ileri sürülmektedir45. Başbakanla bakanlar arasında hiyerarşik anlamda bir
ast-üst ilişkisi bulunmamakla beraber, Bakanlar, Başbakanla uyum içinde
çalışmak zorundadır. Türkiye’de başbakan Bakanlar Kurulu içinde önemli
bir siyasi lider konumundadır46. Türkiye’nin yönetim sisteminde başbakana
yardım etmek ve Bakanlar Kurulu’nda eşgüdümü sağlamak amacıyla
gereken sayıda Başbakan Yardımcısı görevlendirilebilmektedir. Başbakanın
teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile sayısı beşi geçmeyecek olan başbakan
yardımcılarının ilgili kanuna göre “bakan” olması zorunludur. 2013 tarihi
itibariye Türkiye’deki başbakan yardımcısı sayısı dörttür.

b. Bakanlar ve Bakanlıklar
Türkiye’nin yönetim yapısı içinde her bakanlıktan siyasi olarak başbakana sorumlu olan bir bakan bulunmaktadır. Her bakan, Başbakana karşı
sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin
eylem ve işlemlerinden de sorumludur. 1946 yılında Türkiye’nin yönetim
yapısına getirilen “Devlet Bakanlığı” uygulaması47 2011 yılında kaldırılmıştır. Yine 2011 yılında hayata geçirilen yeni bir uygulama ise “Bakan Yardımcılığı” olmuştur. Bakan yardımcıları üzerlerine düşen görevin yerine
getirilmesinde Bakana karşı sorumludurlar ve hükümetin görev süresiyle
sınırlı olarak görev yapmaktadırlar. Gerekli görülürse daha önce de görevden alınabilmektedirler. Bakan yardımcılarının bakanlıklardaki hiyerarşik
kademelerine ilişkin farklı görüşler ileri sürülmektedir. 2013 yılı itibariyle
bakan yardımcısı sayısı yirmi bir olup, bunların çoğu eski milletvekilleridir
(Sayan ve Demirci, 2012; s. 213). Bakanlıklar ise Türkiye’de merkezi yönetimin en önemli yapısıdır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı 1984 tarihli 3046 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Bu
anayasal bir ilkedir. Bununla birlikte 2011 tarihinde peş peşe çıkan pek çok
Kanun Hükmünde Kararnameyle 3046 sayılı kanun değiştirilmiş ve Türkiye’deki bakanlıklarda önemli değişiklikler yapılmıştır. 2013 yılı itibariyle Türkiye’de 21 bakanlık bulunmaktadır: 1. Adalet Bakanlığı, 2. Adalet ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı 3. Avrupa Birliği Bakanlığı 4. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı 5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı 7. Dışişleri Bakanlığı 8. Ekonomi Bakanlığı 9. Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanlığı 10. Gençlik ve Spor Bakanlığı 11. Gıda, Tarım ve
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Hayvancılık Bakanlığı 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 13.İçişleri Bakanlığı 14. Kalkınma Bakanlığı 15. Kültür ve Turizm Bakanlığı 16. Maliye Bakanlığı 17. Milli Eğitim Bakanlığı 18. Milli Savunma Bakanlığı 19. Orman
ve Su İşleri Bakanlığı 20. Sağlık Bakanlığı 21. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır. Türkiye’de bakanlıkların tüzel kişiliği yoktur, devlet
tüzel kişiliği içindedirler. Bakanlık merkez örgütü ana hizmet birimleri danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelmektedir.
Görev alanlarıyla ilgili olarak bazı bakanlıkların yurtdışı ve taşra teşkilatı
bulunmaktadır. Bakanlıkların bünyesinde “bağlı”, “ilgili” ve “ilişkili” kuruluşlar da yer almaktadır.

C. Yardımcı Kuruluşlar
Türkiye’de hükümete ve bakanlıklara yardımcı olmak, belli konularda
görüş bildirmek, denetim yapmak gibi amaçlarla kurulan çeşitli birimler
bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay,
Sayıştay’dır48. Bu üç yardımcı kuruluşun ortak özelliği anayasada öngörülmüş olmalarıdır49.

a. Milli Güvenlik Kurulu
Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu’na bildirir. Kurulun, Devletin varlığı
ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve
güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere
ait kararlar Bakanlar Kurulu’nca değerlendirilir. Millî Güvenlik Kurulu’nun
gündemi Başbakan ve Genelkurmay Başkanı’nın önerileri dikkate alınarak,
Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar
Millî Güvenlik Kurulu Başbakan’ın başkanlığında toplanmaktadır. 2001 yılında Anayasada Kurulun yapı ve işlevlerinde bazı değişiklikler yapılmış;
Başbakan yardımcıları ile Adalet Bakanı, Kurulun üyeleri arasına alınmıştır. Böylece kuruldaki sivil sayısı asker sayısına göre artmıştır. Bununla
birlikte Kurulun aldığı kararların “tavsiye” niteliğinde olduğu belirtilerek
Bakanlar Kurulunca “öncelikle dikkate alınır” ifadesi kaldırılmış ve yerine
“değerlendirilir” ifadesi getirilmiştir50.

b. Danıştay
Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nca gönderilen
kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartları ve sözleşmeleri
hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek,
idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla
görevlidir. Bu anlamda da devletin en yüksek danışma ve inceleme merciidir. Danıştay üyeleri, birinci sınıf idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu
meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; diğer
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görevlerde bulunan3 ve nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından
Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. 2011 tarihli 6110 sayılı Kanunla
Danıştay daire sayısı on üçten on beşe, üye sayısı doksan beşten yüz elli
altıya çıkarılmıştır. Bu değişikliğin başta Danıştay başkanı olmak üzere Danıştay içinde yapılan seçimlerde büyük etkisi vardır. Çünkü Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından
Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının çoğunluğu ile seçilirler.

c. Sayıştay

Merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına
denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak
ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay denetiminin amacı kamu idarelerinin hesaplarının, mali işlem ve faaliyetlerinin ve iç kontrol sistemlerinin incelenmesi,
kamu idarelerinin bütçeleriyle ilgili olarak TBMM’ye ve kamuoyuna bilgi
sunulması ve bu idarelerin performansının değerlendirilmesidir. Türkiye’de
3 Aralık 2010 tarihinde 5018 sayılı yeni bir Bütçe Kanunu kabul edilmiş,
performans bütçe sistemine geçilmiş, bu kanun çerçevesinde Sayıştay Kanunu da değişmiştir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kaldırılmış ve
Kurula ait her şey Sayıştay’a devredilmiştir.

II. Taşra Örgütü
1982 Anayasasına göre, Türkiye’de merkezi idare coğrafya durumuna,
ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de
diğer kademeli bölümlere ayrılır. Diğer kademeli bölümden kastedilen ilçe
ve bucaktır4. Anayasaya göre ” il” merkezi yönetimin temel örgütlenme birimidir. Türkiye’de 2013 yılı itibariyle toplam 81 il bulunmaktadır. Bununla
birlikte Anayasaya göre, merkezi yönetim kuruluşlarının örneğin bakanlıkların “Bölge Kuruluşları” da oluşturabilmesi de mümkündür.
A. İl Yönetimi
Türkiye’nin yönetim sistemi içerisinde il hem merkezi yönetimin taşra
örgütüdür hem de yerel yönetim birimidir. “İl yönetimi” merkezi yöneti3 Bu görevler; Bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik, generallik, amirallik, Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği veya merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdürlük veya en az
bu derecedeki tetkik ve teftiş kurul başkanlıkları, yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlüğü, bakanlıkların baş hukuk müşavirliği veya birinci hukuk müşavirliği veya Maliye Bakanlığında bu derecelerdeki hukuk
müşavirliği, müşavir avukatlığıdır. İdari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin
yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra devlet hizmetlerinde yirmi yıl çalışmış bulunmaları, birinci derece aylığını kazanılmış hak olarak almaları ve hâkimliğin gerektirdiği ahlak ve karaktere sahip olmaları şarttır. 6110 sayılı kanunla bu görevlerde 3 yıl
çalışmış olma zorunluluğu kaldırılmıştır.
4 Ancak bucak örgütlenmesi 2012 tarihli 6360 sayılı Kanunla kaldırılmıştır
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min taşra örgütü olandır. Alan 1949 tarihli 5442 sayılı “İl İdaresi Kanunu”
ile yönetilmektedir. Anayasa’ya göre illerin idaresi “yetki genişliği” esasına
dayanmaktadır. “Yetki genişliği, merkeze ait karar ve yürütme yetkisinin bir
bölümünün bu yönetimin bir alt kademesindeki memurlara devri demektir.
Yetkinin devredildiği kademe, ilin genel yönetiminden sorumlu olacaktır.”51.

B. İlçe Yönetimi
İlçe genel idaresinin başı kaymakamdır. Kaymakam ilçede vali gibi hem
devletin hem hükümetin temsilcisi değil, yalnızca hükümetin temsilcisidir.
Kaymakam, valinin hiyerarşik yönetimi ve denetimi altındadır. Bununla birlikte kaymakam da vali gibi adli ve askeri örgütler hariç olmak üzere bakanlık
örgütleri eliyle çalışmaktadır.

C. Bucak Yönetimi
5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre bucak, coğrafya, ekonomi, güvenlik
ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen bir idare bölümüdür. Bucak müdürü, bucakta en büyük
hükümet memuru ve temsilcisidir. Ancak bu yönetim makamı kaldırılmıştır.

D. Bölge Kuruluşları
1982 Anayasasındaki mevcut düzenlemeye göre kamu hizmetlerinin
görülmesinde verim ve uyumu sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan
merkezi idare teşkilatı kurulabilmektedir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenmektedir. Bu ifadeden anlamamız gereken, merkezi yönetimin bölgesel düzeyde örgütlenmesine imkân tanındığıdır. Yani uygulamada
bakanlıkları, bölge kuruluşları oluşturabilir. Ancak bölge, il gibi bir yönetim
kademesi değildir. Bölge düzeyinde örgütlenebilmek için, kuruluş kanununda bu durumun belirtilmesi gerekmektedir. Bölge kuruluşlarının kurulması,
kaldırılması, merkezleri ile bölge müdürlüklerine dâhil olacak iller Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Türkiye’de bölge düzeyinde örgütlenen
Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığıdır. Bunun dışındaki bakanlıkların bağlı ve
ilgili kuruluşlarının bölge müdürlükleri mevcuttur. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi
kuruluşların hem aynı hem de değişik şehirlerde bölge müdürlükleri vardır52.

3.2 Yerel Yönetim
Yerel yönetimler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları
yine kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu
tüzelkişileridir. Bu ifadeden anlaşılacağı üzere, yerel düzeyde kamu hizmetlerini yerine getirme amacıyla, kendi kamu tüzel kişilikleri bulunan, kendi
bütçeleri olan, kendi karar ve yürütme organlarına sahip yerel yönetim birimleri kurulmaktadır.

40

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III

I. İl Özel İdaresi
İl Özel İdaresi 2005 tarihli 5302 sayılı Kanun da, il halkının mahalli ve
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip
kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmaktadır. İl Özel idaresinin görev alanı tüm
il sınırıdır. İl Özel İdareleri’ne ilişkin son yasal düzenleme 2005 tarihlidir. Bu
son düzenlemeyle birlikte amaç İl Özel İdarelerini güçlendirmek olmuş ve
önemli sayılabilecek bir takım değişiklikler yapılmıştır. Ancak 12.11.2012
tarihli 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunla Türkiye’deki mevcut büyükşehir belediyesi sayısı
on altıdan otuza yükseltilmiş ve büyükşehir belediyesi olan illerde il özel idarelerinin tüzel kişiliği sona ermiştir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda
tanımlanan il özel idaresinin yetki, sorumluluk ve görevleri (gençlik ve spor,
sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni olan bayındırlık ve iskân,
toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların bakım,
yapım ve onarımı, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım
ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe
tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları d ışında) İl Özel İdarelerinin tüzel
kişiliğinin son bulduğu illerde, ilgisine göre bakanlıklar, bakanlıkların bağlı
ve ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatı, büyükşehir belediyeleri, valilikler tarafından kullanılacak ve yerine getirilecektir.

A. Vali
Vali il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. İl özel idaresi
teşkilatını sevk ve idare eder. İl özel idaresinin yönetiminde stratejik planı
temel alır ve faaliyetleri, personelin performans ölçütlerini hazırlar, uygular,
izler, değerlendirir ve bunlarla ilgili raporları meclise sunar. 2005’ten önce il
genel meclisine vali başkanlık ederken 2005 yılındaki düzenlemeyle meclis
başkanı, üyelerce meclisin içinden seçilmeye başlanmıştır. Böylece vali, meclisin gündemini belirleme yetkisiyle doğrudan yönettiği meclis üzerindeki
gücünü yitirmiştir53. İl encümeni başkanlığı ise devam etmektedir.

B. İl Genel Meclisi
İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi’nin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden
oluşmaktadır. Bu üyeler ilçeler adına seçilmektedir. Üye sayısı ildeki ilçelerin
sayısına ve ilçe nüfuslarına göre değişmektedir. Doğrudan halkın seçtiği tek
organdır. İl Genel Meclisi bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde toplanmaktadır. Önceleri meclise vali baş-
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kanlık ederken 2005 yılında yapılan değişikle birlikte meclis başkanı üyelerce
meclisin içinden seçilmektedir. Valinin önerdiği hususlar dikkate alınmakla
birlikte meclis gündemi meclis başkanı tarafından belirlenmektedir. Böylece
organlar arasındaki denge değişmiş, vali geri planda kalmıştır.

C. İl Encümeni
İl Encümeni, il genel meclisinde karara bağlanacak konuların ön incelemesini yapan ve daha çok yürütmeye ilişkin görevleri olan bir organdır. 6360
sayılı Kanunla İl Encümeni’nin yapısı değiştirilmiştir. Encümen yeni durumda valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi
üyeleri arasından seçeceği üç üye ile valinin her yıl birim amirleri arasından
seçeceği iki üyeden oluşur. 2012 yılındaki bu değişiklikten önce İl Encümeni
beş bürokrat ve beş meclis üyesi olmak üzere on kişiden oluşmaktaydı. Encümen haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanmaktadır. Encümenin görevlerinden bazıları şunlardır: Stratejik plan ve
yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine
görüş bildirmek, yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma
kararı almak ve uygulamak, kanunda öngörülen cezaları vermek, belediye
sınırları dışındaki halka açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
vs. Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilmektedir. Encümen kararında ısrar ederse karar kesinleşir.

II. Belediye Yönetimi
A. Belediyeler
Türkiye’de iki tür belediye vardır. Belediye ve Büyükşehir Belediyesi. Belediyeler il, ilçe ve belde belediyeleri olarak kademelendirilmiştir. Diğeri ise
yalnızca büyükşehirlerde kurulan büyükşehir belediyeleridir. Büyükşehir
belediyeleri de ilçe büyükşehir belediyesi ve büyükşehir belediyesi olmak
üzere iki kademeli bir sisteme sahiptir. “Kentsel yerleşmelerin yönetim mekanizması”5 olan belediye yönetimi ilk defa 1856 yılında İstanbul’da kurulmuş daha sonra 1930 yılında 1580 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Bu kanun
2005 yılına kadar yürürlükte kalmış daha sonra yerini 5393 sayılı Belediye
Kanunu’na bırakmıştır. 5393 sayılı Kanunda belediye, belde6 sakinlerinin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından
seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. İl
ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. 5393 sayılı Kanun bir
önceki kanuna kıyasla belediye sistemine önemli değişikler getirmiştir: Öncelikle bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için gerekli nüfus ölçütü
5
Kentsel yerleşme, tarımsal üretim yapılmayan, iktisadi etkinlikleri sanayi,
ticaret, hizmet sektörlerinde yoğunlaşmış olan mekândır (Güler, 2009: 289)
6 Belediyesi bulunan yerleşim yeridir
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iki binden beş bine çıkarılmıştır7. Bunun dışında belediyelerin yerel hizmet
konusundaki yetki ve görevleri arttırılmıştır. Belediyeler ağırlıklı olarak
altyapıya ilişkin görev ve sorumlukları olan kuruluşlarken eğitim, sağlık,
sosyal yardım, kültür, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi alanlarda da
yetkilendirilmişlerdir54.

a. Belediye Başkanı
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin
temsilcisidir. Belediye başkanı doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Bu
durum belediye organları içinde başkanın konumunu güçlendirmektedir.
Görev süresi beş yıldır. Belediye başkanının görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır: Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını
sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi
stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak ve bunlara uygun olarak bütçeyi, performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili
raporları meclise sunmak, belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde temsil etmek, meclise ve encümene başkanlık etmek, kararlarını uygulamak, belediye personelini atamak,
belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek, şartsız bağışları
kabul etmektir.

b. Belediye Meclisi
Belediye yönetiminin karar organıdır. Meclis üyelerinin sayısı, belde,
kasabaya da kentin nüfus durumuna göre değişiklik göstermektedir. Belediye meclisi üyeleri seçiminde nispi temsil sistemi uygulanır. Meclis bir
aylık tatil hariç, her ayın ilk haftası kararlaştırılan günde toplanır. Belediye
meclisinin görevlerinden bazıları şunlardır: Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerini, personelin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, imar
planlarını ve programlarını görüşmek ve onaylamak, borçlanmaya karar
vermek, belediye ücret tarifelerini düzenlemek, belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermektir.

c. Belediye Encümeni
Belediyenin yürütme ve danışma organıdır. Belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu yüz binin üzerindeki belediyelerde
yedi, diğer belediyelerde beş kişiden oluşur. Haftada birden az olmamak
üzere, önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye encümeninin
görevlerinden bazıları şunlardır: Stratejik plan ile yatırım ve çalışma prog7

6 Mart 2008 tarihli 5747 sayılı Kanunla 43 yeni ilçe kurulmuştur.
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ramlarını, bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek, yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararı almak ve uygulamak, kamularda öngörülen cezaları vermektir.

B. Büyükşehir Belediyeleri
2012 yılında yasalaşan ve tam olarak, 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile
yürürlüğe giren, 6360 Kanun ile büyükşehir belediyesi sayısı 30 çıkmış ve
bu belediye örgütleri için daha geniş bir yapılanma ve görev alanı tanımlanmıştır. Mezkûr Kanunun yürürlüğe girmesiyle, nüfusu 750.000 ve üzeri
olan 30 il, tüm mülki sınırları kapsayacak şekilde, büyük şehre dönüşmüş;
bu illerde, mahalli idare olarak ilçe ve büyükşehir belediye yönetimi kalmış,
bu 30 ilin, il özel idareleri, köyleri ve belde belediyeleri kapatılmıştır.

a. Büyükşehir Belediye Meclisi
Büyükşehir belediyesinin ve bazı hallerde ilçe belediyelerinin karar organıdır. Her ayın ikinci haftası toplanır. Meclis, büyükşehir belediyesine
bağlı ilçe belediyeleri için tespit edilen belediye meclisi üye sayısının, her
ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden
meydana gelir. Büyükşehir belediye meclis üyeleri, her ilçe için seçilmiş
olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle hesaplanmaktadır. Bu üyelikler için ayrı bir seçim yapılmamaktadır. Seçim yalnızca ilçe belediye meclisi üyeleri için olmaktadır.

b. Büyükşehir Belediye Encümeni
Encümen, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her
yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır. Görev ve
yetkileri Belediye Kanununa tabi olan belediye encümenini görev ve yetkileriyle aynıdır. Buna ilaveten Büyükşehir Belediye Kanunu’nda tanımlanan
görevleri yaparlar.

c. Büyükşehir Belediye Başkanı
Yürütme organı olan başkan, belediye meclisi içindeki seçmenler tarafından çoğunluk usulüne göre doğrudan beş yıllığına seçilmektedir. Büyükşehir tüzel kişiliğini temsil eder. Görevleri şunlardır: Belediyeyi kanunlara
ve stratejik plana uygun olarak sevk ve idare eder; bütçeyi uygular; belediye
personelini atar; belediye ve bağlı kuruluşları denetler; meclis ve encümene
başkanlık edip onların kararlarını uygular; belediye ve bağlı kuruluşları ile
işletmelerin etkin ve verimli şekilde yönetilmesini sağlar; belediyenin gelir,
alacak, hak ve menfaatlerini izler ve tahsil eder; yargı mercilerinde belediyeyi temsil eder; gerekirse nikâh kıyar; hizmetlerin yürütülmesinde birlik
ve beraberlik sağlamaktadır.

44

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III

III. Köyler
Köylerin yönetimi 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanununa göre olmaktadır.
Kanun köyü üç değişik açıdan tanımlamıştır. Bunlardan ilkine göre,
nüfusu iki binden aşağı olan yerleşme birimi köydür. Ayrıca cami, okul,
yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan toplu ve dağınık evlerde oturan
insanlar bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte bir köy oluşturur. Üçüncü olarak
köy, bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülmeyen mallara sahip
olan ve kanunla kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlık, yani
bir tüzel kişidir. Köyün kurulabilmesi için o yerleşim yerinin, nüfusu yüz
elliden çok ve iki binden az olması gerekir. Türkiye’de köylerden şehirlere
yoğun bir göç söz konusudur. 30 Mart 2013 mahalli idareler seçimi ile
6360 sayılı Kanun hükümleri gereğince büyükşehre dönüşen 30 ilde köy
yönetimi kaldırılmıştır.

a. Muhtar
Muhtarlık tipi örgütlenme hem illerin mahallelerinde hem de köylerde
bulunmaktadır. Muhtar, hem köy idaresinin başı hem de köyde devletin
görevlisidir. Görev süresi beş yıldır. Siyasi partiler aday gösteremez. Muhtarların bütün işlemleri kaymakam ve valinin vesayet denetimine tabidir.
Köy muhtarlıklarının görevleri, başlıca hizmetlerin ilçede kaymakamlık
yönetiminde kurulan “Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’ne” devredilmesiyle oldukça azalmış durumdadır55.

b. Köy Derneği
Köyde bulunan bütün kadın, erkek seçmenlerden meydana gelmektedir. Köy derneği köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyelerini seçer, yapılması
isteğe bağlı işlerin zorunlu hale getirilmesine karar verir, köyün bir başka
köyle birleşmesine veya ayrılmasına, gerekli şartlar oluştuğunda köyde belediye kurulmasına karar verir. Köy derneğinin kapatılması yönünde ya da
derneğin yerine üyelerin sayısı köylerin büyüklüğüne göre değişen bir köy
meclisi kurulması yönünde görüşler bulunmaktadır56.

c. Köy İhtiyar Meclisi
Köyün yürütme, denetleme ve karar organıdır. İki tür üyesi vardır: Seçimle gelenler ve doğal üyeler. Seçimle gelenler, köy derneği tarafından tek
dereceli ve çoğunluk usulüyle seçilirler. İhtiyar meclisinin doğal üyeleri ise
köy okulunun müdürü ve köy imamıdır.
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SONUÇ
Türkiye’deki merkezi yönetim ve yerel yönetim örgütlenmesi -özellikle
mevzuat hükümleri temel alınarak- açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak özellikle sonuç bölümünde bir kez daha vurgulanması ve gözden kaçırılmaması gereken hususlar bulunmaktadır. Türkiye’nin yönetim yapısının genel
ilkeleri 1982 Anayasası’nda belirlenmiştir. Buna göre idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenmektedir. İdarenin kuruluş ve
görevleri “merkezden yönetim” esasına dayanmaktadır. Merkezi idarenin
yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetleri devlet kamu tüzel kişiliği tarafından planlanır ve yürütülür. Merkezi idare üzerine düşen görevleri yerine getirebilmek için başkent ve taşra teşkilatı olarak örgütlenmiştir.
Başkent örgütü Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu (Başbakan-BakanlarBakanlıklar) ve yardımcı kuruluşlardan meydana gelmektedir. Taşra örgütü ise başkent Ankara dışında, tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlenmedir. Taşra örgütünü il ve ilçe oluşturmaktadır. Yerel yönetimler yani il özel
idareleri, belediyeler ve köyler ele alınmıştır; Mevcut sitemde, Türkiye’de
merkeziyetçilik ilkesine göre örgütlenmiş üniter devlet yapılanması bulunmaktadır. Yerel yönetimler; il, belediye veya köy halkının ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları,
gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu
tüzelkişileri olmakla beraber merkezi yönetimin vesayet denetimi altındadırlar. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimle mali ve siyasi ilişkileri de bulunmaktadır. Son olarak değinilmesi gereken bir husus, Türkiye’de 2013 yılı
itibariyle Anayasa değişikliğinin gündemde olduğu ve başkanlık sisteminin
tartışıldığıdır. Buna bağlı olarak Türkiye’de tüm kamu yönetimi alanının
(hem merkezi hem yerel yönetimler) kanunlarla ve Kanun Hükmündeki
Kararnamelerle çok hızlı bir şekilde dönüştürüldüğünü ve bu dönüşümün
süreceğini söylemek mümkündür.
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5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
5393 sayılı Belediye Kanunu
442 sayılı Köy Kanunu
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KAMU POLİTİKASI AKTÖRÜ OLARAK AĞLAR: TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
AS PUBLIC POLICY ACTORS NETWORKS: THE CASE
OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY
EXCHANGES OF TURKEY
Sabrina KAYIKCI1
ÖZET
Politika ağları, bir politikanın belirlenmesi veya uygulanmasında tek bir aktörün
tek başına başaramayacağı etkinliği birden fazla aktörün birlikte başarmasını ifade
eden bir metafordur. Yönetişimin uygulama araçlarından biri olarak politika ağları,
kamu yönetiminin kamu politikası yapımında tek başına bir aktör olmasının
önüne geçmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar ağları oluşturan aktörleri tespit
etmeye, bu aktörlerin bir araya gelme sebeplerini ortaya koymaya veya bu yapının
toplumsal siyasal etkilerini göstermeye yönelik olabilir. Bu çalışma ile amaçlanan
ise, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üzerinden onun oluşturmuş olduğu ağa
dikkat çekmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için ilgili literatür, TOBB’un ve onun
ağını oluşturan aktörlerin yönetsel belgeleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: politika ağları, yönetişim, TOBB

Abstract
Policy networks are a metaphor for the identification or enforcement of a
policy by several actors working together to achieve an event that a single actor
can not achieve by itself. As one of the implementation tools of governance,
policy networks prevent public administration from being a single actor in the
construction of public policy. The work done in this context may be to identify
the actors that make up networks, to reveal the reasons for these actors to come
together, or to show the social political effects of this work. The Union of Chambers
and Commodity Exchanges of Turkey is an example fort his network. The aim
of this study is to draw attention to the network that it has created by the Union
of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey. To accomplish this aim, the
relevant literature, the administrative documents of the actors forming the network
have been examined.
Keywords: policy networks, governance, TOBB.
1 Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü,
Burdur, Türkiye. E-mail: skayikci@mehmetakif.edu.tr

52

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III

GİRİŞ
Politika ağları, farklı aktörlerin bir veya daha fazla politika sektöründe
ortak bir amacı gerçekleştirmek için karşılıklı bağımlılık içinde etkileşimde bulunmalarıyla ortaya çıkan bir analitik modeldir. Ağlar, literatürde, bu
tanımın da ortaya koyduğu “analitik bir model” (Kapucu, 2017: 1088; Kennis, 1991: 44) olarak kullanıldığı gibi, bir “metafor” olarak da kullanılır. Bu
bağlamda politika ağları, politikanın tek başına kamu kurumları tarafından oluşturulmasındansa aktörlerin karşılıklı işbirliğiyle oluşmasına vurgu
yapan bir metafordur (Kapucu, 2017: 1088; Evans, 2001: 542).
Bir metafor/model olarak politika ağları 1990’lı yıllarda yönetişimin uygulama araçlarından birisi olarak ele alınmıştır. Türkiye’de de yönetişim bu
tarihlerde bir kavram olarak gündeme gelmiş, daha sonraki yıllarda hem
merkezi yönetim düzeyinde hem de yerel yönetim düzeyinde kendisine uygulama alanı bulmuştur. Yönetişimin uygulama aracı olarak politika ağları
da Türkiye’de kamu politikası oluşumu, uygulanması ve değerlendirilmesi
aşamalarında rol oynamaktadır.
Literatürde ağ çalışmalarının iki farklı bakış açısıyla yapıldığı söylenebilir. Bunlardan biri, temel hedefi ağın ortaya koyduğu yapıyı göstermek
olan, bu yapıyı oluşturan aktörleri ve bu aktörlerin bir araya gelme gerekçelerini araştıran çalışmalardır. Diğer ağ çalışmaları, ağın varlığının ağı oluşturan aktörlere ve çevreye etkisini ele alan çalışmalardır (Öztaş, 2015: 117)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) örnek olarak alındığı bu
çalışmanın, sözü edilen ilk inceleme türüne dahil olduğu söylenebilir. Bu
bağlamda çalışmanın amacı, politika aktörleri arasındaki bağları ortaya
koymak ve bu aktörlerin nasıl bir politika ağı oluşturduğuna dikkat çekmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için Türkiye’de pek çok kamu politikası konusunda aktör olarak yer alan TOBB merkeze alınarak bu merkezden çevreye yayılan politika ağı ortaya koyulacaktır. Bu amaca ulaşmak için
“aktörler arası ilişkilerin türünü, yönünü ve şiddetini” (Öztaş, 2015: 120)
gösterebilmek açısından ağı oluşturan aktörlerin kuruluş senetleri, internet
sayfaları ve ilgili literatür incelenecektir. Bu veriler ışığında çalışma ile politika ağları açıklanarak, TOBB örneği üzerinden politika ağlarının yapısı
ortaya koyulacaktır.

Ağlar ve Kaynak Bağımlılığı Kuramı
Kaynak bağımlılığı kuramı, J. Pfeffer ile G. Salancik’in 1978 tarihli The
External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective
başlıklı kitabı ile yönetim örgüt kuramları arasına girmiştir. J. Pfeffer ile G.
Salancik bu kitapları ile kendilerinden önce sistem ve durumsallık yakla-
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şımında önemi vurgulanan çevreye, sağladığı “kaynak” açısından yaklaşmıştır. Örgütü bir açık sistem olarak ele alan kaynak bağımlılığı yaklaşımı,
örgütlerin neyi, neden yaptığı sorusuna cevap olarak örgütlerin varlıklarını sürdürme kaygısı ile çevresini göz önünde bulundurduğunu (Üsdiken,
2015: 83) ortaya koymaya çalışır.
Kaynak bağımlılığı kuramının cevap aradığı temel sorular “örgütler nasıl hayatta kalır, nasıl varlıklarını sürdürebilirler? Kaynaklar, örgütler tarafından nasıl temin edilir? Edilemezlerse ne olur?” (Öztaş, 2015: 33-34)
sorularıdır. Bu sorulara cevap arayan kaynak bağımlılığı kuramı iki temel
kavram üzerine inşa edilmiştir: Bağımlılık ve güç.
J. Pfeffer ile G. Salancik’e göre “bağımlılık”, bir çıktıyı oluşturan aktörler
arasında, sözkonusu aktörlerin istedikleri çıktıya ulaşmak için gerekli olan
koşul ve kaynakları kontrol edemediğinde ortaya çıkan (J. Pfeffer & G.
Salancik, 1978: 40) karşılıklı bir ilişkidir. Bu bağımlılık ilişkisi örgütün varlığını devam ettirebilmek için bir açık sistem olarak çevresiyle ilişkisinin bir
sonucudur. Bir örgütün diğerine bağımlılığı üç faktör göz önünde bulundurularak tespit edilebilir. Kaynaklar birinci faktördür çünkü örgütün çıktıya ulaşması ve varlığını sürdürmesi bu kaynaklara bağlıdır. İkinci faktör,
kaynak tahsisatı üzerinde takdir yetkisi olan çıkar gruplarıdır. Üçüncü faktör ise örgütün ihtiyacı olan kaynaklar üzerinde çıkar gruplarının kontrolünün bulunmasıdır. Söz konusu kontrol, sahiplik, kaynağa ulaşmayı kontrol
etme ve kural koyma yeteneğidir (J. Pfeffer & G. Salancik, 1978: 45, 59).
J. Pfeffer ile G. Salancik’in kuramlarında yer alan ikinci temel kavram,
“güç”tür. Örgütler varlıklarını sürdürmek için çevrelerindeki diğer örgütleri ve onların kaynaklarını dikkate almak zorundadırlar. Bu durum, örgütler arası bir karşılıklı bağımlılık ve denk olmayan bir güç ilişkisi (Öztaş,
2015: 35) doğurur. Güce sahip olanlar, ellerindeki gücü, kendi varlıklarını
sürdürmek ve geliştirmek için önemli pozisyonlara müttefiklerini yerleştirerek kıt kaynakları kontrol etmek ve örgütsel politikaları tanımlamak için
kullanırlar (J. Pfeffer & G. Salancik, 1977: 4).
Kamu kurumlarının özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkisinin
üç temel görünümü vardır. Birinci görünüm, satıcı-müşteri ilişkisi şeklinde
kamunun özel sektörden hizmet/mal satın almasıdır. İkinci ilişki biçimi,
kamunun özel sektöre rakip olarak hizmet sektörüne girişidir. Sonuncusu ise, kamunun düzenleyici bir aktör olarak özel sektörün çevresindeki
bir unsur olmasıdır. Kamu yönetimi, özellikle üçüncü ilişki biçiminde özel
sektörün varlığını sürdürmesini kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir de (Öztaş, 2015: 35, 50). Düzenleyici özelliği nedeniyle kamu
yönetimi ve kamu politikası, politika ağlarının etki altına almak istedikleri bir alan olmaktadır. Öyle ki, “ülke genelinde ve yerel düzeyde yapılan
siyaseti etkilemek örgütler için belirsizlikle mücadele yollarından biridir”
(Öztaş, 2015: 50).
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Kamu Politikası ve Yönetişim
Kamu politikası, hükümetlerin bir sorun alanında eylemde bulunmayı veya
eylemsizlik yönünde tercih yapılmasını( Shafritz vd., 2017: 47; Anderson, 2000:
3) ifade eder. Her toplumsal sorun kamu politikası haline gelemez.2 Bir sorun,
ancak siyasi iktidar tarafından politika gündemine alınırsa o sorun artık kamu
politikası olarak adlandırılabilir. Bu bağlamda temel kamu politikası aktörü, bir
sorun alanında yasal/yönetsel düzenleme yapma/yapmama tercihinde bulunan
hükümetlerdir. Kamu politikası aktörleri literatürde resmi ve gayri resmi aktörler olarak sınıflandırılır. Bu aktörlerin biri hükümet iken diğerleri meclis, mahkemeler, siyasi partiler, vatandaşlar, çıkar grupları, medya, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları (Birkland, 2016: 107-153) ve uluslararası örgütlerdir.
1990’lı yıllara kadar kamu politikasının birincil aktörü hükümetler iken
1990’lı yıllarda yönetim anlayışında yaşanan değişimler beraberinde kamu
politikası yapımında da aktörlerin ağırlığında değişiklikler meydana getirmiştir. Bu tarihlerde kamu yönetimi literatürüne giren ve aktörlerin çoğalmasına sebep olan kavram yönetişim iken bu kavramın meşruiyetini sağlayan
da katılım vurgusudur. Yönetişim, “geminin dümeninde olmaya” (Jessop,
1998: 30) ve yönetmenin anlamında bir değişikliğe3 işaret eder. Bu yeni yönetim anlayışına göre yönetim, yöneten-yönetilen ayrımına vurgu yapan kendisini yönetilenin üzerinde konumlandıran hiyerarşik bir yapılanmayı ifade
eder. Oysa yönetişimde, kamu yönetimi yönetilenlerin üstünde bir yapı değil,
her aktörün eşit olduğu bir oyunda sadece aktörlerden biridir. Bu durum,
yönetim anlayışında kamunun elinde olan iktidarın, yönetişim ile beraber
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında paylaşımını yani katılımı ve demokrasiyi getirir. Yönetişim kavramı ilk kez 1990’lı yıllarda Dünya
Bankası’nın (DB) Afrika’daki yönetim sorunlarına bir çözüm önerisi olarak
kullanılmıştır. DB’nın Afrika için hazırladığı raporda Afrika’daki ekonomik
başarısızlığın sebebi olarak kamu kurumları görülmüş, özel sektör ve piyasa
mekanizmalarının, hesap verebilir bir kamu yönetimi (Sub-Saharan Africa:
From Crisis to Sustainable Growth, s. xii, 60, http://wwwwds. worldbank.org/
external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/12/02/000178830_98
101901364149/Rendered/PDF/multi0page.pdf) ile beraber bu sorunları çözebileceği ifade edilmiştir.
2 Bir politikanın kamu politikası olabilmesi için hükümet kurumları tarafından
benimsenmesi ve uygulanması gerekir. Hükümet kurumları uyguladıkları kamu politikasına bazı özellikler kazandırır. Bunlardan biri, hükümetin politikalara meşruiyet
kazandırmasıdır. Hükümet, yasal düzenlemelerle vatandaşın kamu politikasına uymasını zorunlu hale getirebilir. Ayrıca hükümet, kamu politikasının toplumun tümüne
ulaşmasını, yaygınlaşmasını sağlayabilecek ve politikaya uymayanları cezalandırabilecek bir güce sahiptir” (Dye, 2011: 12).
3 Yönetisimi, yönetmenin yeni bir süreci olarak tanımlayan Rhodes’a göre yönetisimin altı kullanım sekli vardır: minimal devlet, sirket yönetisimi, yeni kamu yönetimi,
iyi yönetisim, sosyosibernetik sistemler ve kendi kendine örgütlenen networkler. Bkz.
(Rhodes, 1996: 652).
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Devletin rolünde 1970’li yıllarda yaşanan değişimin kamu yönetimine
yansıması olarak geleneksel kamu yönetiminin işletme yönetimi ilkeleri uygulandığı taktirde daha verimli ve etkin çalışacağı yönündeki sav ile katılım
denkleminde kendine yer bulan özel sektörün varlığı, DB’nın yönetişim yaklaşımı ile perçinlenmiştir. DB tarafından literatüre kazandırılan yönetişim,
Avrupa Birliği ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından
geliştirilmiş ve denklemin üçüncü ayağı sivil toplum kuruluşları olmuştur.
Tablo 1. Kamu Yönetiminde 3 Dominant Bakış Açısı
(Klijn & Koppenjan, 2016: 8)
Geleneksel Kamu
Yönetimi

Yeni Kamu
İşletmeciliği

Odak

Bürokrasi içinde
farklılaşma ve eşgüdüm

Hükümet kurumları ve
sözleşmeli ilişkilerin iç
işleyişi

Hedefler

Eşitlik, yasallık
ilkelerine göre etkili
ve resmi politika ve
hizmetlerin üretilmesi

Kamu hizmeti sunumu
ve kamu hizmetlerinin
verimliliğini ve
etkinliğini geliştirmek

Merkezi
Fikirler/
Yönetim
Teknikleri

Hizmet dağıtımını
geliştirmek için işletme
Hiyerarşi, emir ve
ve piyasa araçlarını
kontrolü kullanma, hat
kullanma (modern
yönetimi, kurulları takip
yönetim teknikleri,
etme
performans göstergeleri,
tüketici panoları)

Politikacılar

Politikacılar yöneticiler
tarafından tarafsız
bir şekilde uygulanan
hedefleri belirler. Hem
devlet memurları
hem de seçilmiş
yöneticilerine seçilmiş
politikacıların temsilci
kurumları tarafından
hesap sorulur.

Toplumda
Karmaşıklık

Karmaşıklık, politika
analistleri, uzmanlar
ve bilimsel bilginin
girdileriyle oluşan
zihinsel bir dizayn
süreci ile ilgilidir.

Yönetişim Ağı
Perspektifi
Hükümetler ve diğer
aktörler arasındaki
ilişkiler (örgütler
arası odak)
Politika yapma ve
hizmet sunumu
kalitesini ve örgütler
arası koordinasyonu
geliştirme
Network (ağ)
yönetimini kullanma:
aktörleri harekete
geçirme, araştırma
ve bilgi toplaması
örgütleme.

Hedefler politikaların
ve hizmetlerin
Politikacılar hedefleri
oluşturulması,
belirler. Politika
uygulanması
uygulama ve hizmet
arasında keskin bir
sunumu açık
farklılık olmaksızın
performans göstergeleri
etkileşim süreci
temelinde bağımsız
boyunca geliştirilir
kurumlar veya piyasa
ve müzakere
mekanizmaları
edilir. Politikacılar
tarafından yerine
bu sürecin bir
getirilir.
parçası veya
kolaylaştırıcısıdır.
Karmaşıklık,
Karmaşıklık,
etkileşim ve
açık hedeflerin
ağ ilişkilerini
belirlenmesini
gerektirir. Aktörlerle
gerektirir. Uygulama
etkileşim, etkili
birimlerini
sonuçlara ulaşmak
yönetmek için piyasa
için kaçınılmaz ve
güdüleyicilerini
gereklidir.
kullanır.
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Tablonun da ortaya koyduğu gibi politika ağları modelinde geleneksel
kamu yönetiminde yer alan hiyerarşiden ve yönlendirmeden kaçış, kamu
politikası yapımında işbirliği, koordinasyon ve müzakere üzerine odaklanma söz konusudur.

Kamu Politikası Aktörü Olarak Politika Ağları
Ağ, kollektif faaliyet, karşılıklı bağımlılık ve bu karşılıklı bağımlılığın
doğurduğu karmaşıklık özellikleri ile tanımlanabilir. Bu özellikler;
•

Tek bir aktörün baş edemeyeceği, birden fazla aktörün birlikte hareket ederek çözümleyebilecekleri problemler söz konusu olduğunda
ortaya çıkması;

•

Bu karmaşık problemleri çözmek için ihtiyaç duyulan kaynağın karşılanması açısından karşılıklı bağımlı olma hali;

•

Birden fazla aktörün oluşturduğu yapı içinde farklı çıkarların oluşturduğu karmaşıklık halidir (Klijn & Koppenjan, 2016: 10).

Bu özelliklerin fazlalığı çeşitli tanımları beraberinde getirir. Birden fazla
örgütün varlığına vurgu yapan Agranoff ağları, “tek bir örgüt tarafından
başarılamayan problemleri çözmek için var olan çok örgütlü düzenlemeler” (Agranoff & McGuire, 2001: 296) olarak tanımlar. Kenis ise politika
ağlarını, değişen devlet – toplum ilişkileri ile açıklar. Ona göre politika
ağları “devletle toplum arasındaki değişen ilişkiyi yansıtan yeni bir siyasal
yönetişim biçimi”dir (Kenis & Schneider, 1991: 41).
Benson, politika ağını kaynak bağımlılığı üzerinden tanımlamış, kaynak bağımlılığı nedeniyle birden fazla örgütün oluşturduğu karmaşık örgütler olarak açıklamıştır. Rhodes ise Benson’un bu tanımındaki farklı bağımlılık yapılarını temele alarak bu yapıların üyelik, bağlılık ve kaynaklar
bakımından çeşitlendiğini belirtmiş ve tanımı daha ayrıntılı bir hale getirmiştir. Rhodes’a göre bu farklılıklar beş ayrı politika ağını ortaya çıkarır. Bu
ağlar, üyelerinin birbirleriyle ve çevreleriyle bütünleşmelerine bağlı olarak
ayrışırlar. Söz konusu ağlar;
•

Politika toplulukları

•

Mesleki ağlar

•

Hükümetler arası ağlar

•

Üretici ağlar ve

•

Sorun ağlarıdır (Rhodes, 1996: 304).

Rhodes’un sınıflandırmasına göre politika toplulukları, yüksek düzeyde
dikey bağımlılığa sahip olan, üyelerinin katı bir şekilde bağlayıcı üyelikle
ilişkilendirildiği ve hükümetlerin eğitim, istihdam gibi önemli fonksiyo-
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nel alanlarında sorumluluk üstlenen ağ türleridir. Mesleki ağlar, politika
yapmada belirli bir mesleğin çıkarlarını sağlamak için oluşturulmuş ve katılımcıları arasında dikey bağımlılığın esas olduğu yapılardır. Hükümetler
arası ağlar yerel otoritelerin temsilci örgütlerinden oluşur, hizmet sunma
sorumlulukları olmadığı için de katı bir dikey bağımlılık söz konusu değildir. Katı bir dikey bağımlılık içinde olmaması bu ağların, diğer ağlarla
bağlantı kurmasına imkan sağlar. Üretici ağlar politika yapmada ekonomik çıkarları ön plana koyan ve bu çıkarlar gereğince endüstriyel örgütlere
bağımlı olan ağlardır. Sorun ağlarında ise sınırlı düzeyde bağlılığa sahip
olan çok sayıda katılımcı bulunmaktadır (Rhodes, 1996: 304-305). Rhodes’un bu sınıflandırması çerçevesinde, bu makalede örnek olarak alınan
TOBB’un oluşturduğu ağ, politika toplulukları ile mesleki ağ kategorisinde
değerlendirilebilir.
Politika ağları Acar tarafından örgüsel yönetimin bir unsuru olarak ele
alınır. Acar, örgüsel yönetim ile örgütlerin işbirliği ve ortaklık temelinde
hizmet vermelerini ifade eder. Böylelikle politika ağlarının önceki tanımlarında yer alan karşılıklı bağımlılık ve karmaşıklık unsurlarına Acar, işbirliğini de eklemiştir (2004: 3).
İşbirliği, örgütlerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlarına
ulaşmalarını sağlayan bir yol olarak ağlar içinde yer almalarının sebeplerinden biridir. Diğer sebepler arasında ise, ağ kurulması yönünde yasal/
yönetsel bir zorlayıcı unsurun olması, bir ağın üyesi olmakla katılımcılığın
getirdiği meşruiyete ulaşma isteği, çevredeki belirsizliklere karşı daha güçlü
durabilme, yetersiz kaynaklara sahip olmanın getirdiği bağımlılık durumu
sayılabilir (Acar, 2004: 22-23).
Bu güdüleyicilerin biri veya bir kaçının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan politika ağları ağı oluşturan örgütlere bir takım üstünlükler sağlar. Bu
üstünlükler arasında kaynaklara ulaşma, ölçek ekonomisinin getirilerinden
yararlanma, risk ve maliyetlerin paylaşımı, dış piyasalara erişim sağlamak,
yeni ürün ve hizmet geliştirme, öğrenme, hız, esneklik, ortaklaşa lobi yapmak, rakipleri nötralize etmek ya da engelleme” (Acar, 2004: 23) sayılabilir.
Politika ağları bu üstünlüklerini kullanarak karar verme sürecine giriş aracı
olarak danışmanlık yaparak veya kaynak hareketliliğini teşvik ederek (Waarden, 1992: 33) politika yapımında kararların etkilenmesi, politikanın formülasyonu ve o formülasyonun çıktısı olarak yasallaştırma sürecinin önemli
birer aktörü olurlar.
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Tablo 2. Politika ağı yaklaşımının teorik varsayımları
(Klijn & Koppenjan, 2016:142)

Ağlar

Politika
Süreçleri

Çıktılar

Ağ
Yönetimi

Teorik varsayımlar
Aktörler hedeflere ulaşmak için bağımlıdır
Bağımlılıklar, aktörler arasında sürdürülebilir ilişkiler oluşturur.
Bağımlılıklar, çeşitli aktörler için bazı veto güçleri yaratır.
Etkileşimlerin sürdürülebilirliği aktörler arasındaki kaynakların
dağıtımını yaratır ve sağlamlaştırır.
Etkileşimlerin yönünde, kurallar, aktörlerin davranışlarını düzenlemede
biçimlendirilir ve sağlamlaştırılır.
Kaynak dağıtımı ve kural biçimlendirme, dış aktörler için ağların
yakınlaşmasına yol açar.
Ağlar içinde aktörler arasındaki etkileşimler (politika ve konular
hakkında) bir yandan bağımlılıklar arasındaki gerginlikleri çözme üzerine
diğer yandan çatışan çıkarlar üzerine odaklanır.
Aktörler algılar temelinde spesifik stratejileri seçer.
Politika süreçleri karmaşıktır ve aktörlerin, algıların ve stratejilerin
çeşitliliği nedeniyle tamamen öngörülemezdir.
Politika bir ağ içinde oyuna katılan aktörler arasındaki karmaşık
etkileşimin sonucudur.
Hedeflerin, çıkarların çeşitliliği fayda ve maliyetlerin dağılımı üzerine
gerçekleşen ve potansiyel çatışmalar nedeniyle işbirliği otomatik değildir
ve problemsiz gelişmez.
Toplu faaliyet, işbirliği güdüleriyle süreç ve çatışma yönetimi aracılığıyla
ve işbirliği ile bağlantılı riskleri azaltma aracılığıyla geliştirilebilir.

Ağ yaklaşımı, politikanın bağımlı aktörler içinde yer alan pek çok sayıdaki aktör arasındaki karmaşık bir etkileşim sürecinde yapıldığını varsayar.
Bu aktörler, politika sadece işbirliği temelinde gerçekleştirilebildiği için birbirlerine bağımlıdırlar. Fakat bu bağımlılık kendiliğinden oluşmaz, aktörler
tarafından bilinçli bir şekilde oluşturulur (Klijn & Koppenjan, 2016:139).
Bağımlılık temelinde oluşan bu oyunda her bir aktörün kendine ait bir
problem tanımlaması ve beklediği bir sonuç vardır ki bu sonuca ulaşmak
için stratejiler belirlerler. Oyunun sonuçları, oyundaki farklı aktörlerin
stratejilerinin etkileşimlerinin sonuçlarıdır. Bununla birlikte bu stratejileri
etkileyen en önemli unsurlar, ağdaki aktörlerin algıları, güç ve kaynak bölünmeleri ve ağın kurallarıdır (Klijn & Koppenjan, 2016:140).
Politika ağları modeli, toplumsal ağların karşılıklı iletişim ve etkileşim
ortamları içinde kamu politikalarını oluşturma sürecini etkiledikleri üzerinde durur. Bu yaklaşıma göre bir ülkede politika oluşturma konusunda
etkisi bulunan farklı kesimler bu tür ağları oluşturarak etkide bulunabilirler. Bir aktör kendisi bir ağın üyesi olabileceği gibi kendi alt ağlarını da
oluşturarak kamu politikasının belirlenmesi açısından elini güçlendirebilir.
Bu yaklaşıma göre en belirgin ağ oluşumlarına örnek olarak bürokrasi, sivil
toplum örgütleri ve özel sektör verilebilir (Üstüner, 2003: 49). Kamu poli-
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tikası, birden fazla ağın karşılıklı iletişimi/çatışması ile belirlenip geliştirilebileceği gibi bu ağların kendi içlerinde oluşturdukları alt ağlar da kamu
politikasında birer aktör olarak yer alabilirler.

Bir Kamu Politikası Aktörü Olarak TOBB’un Oluşturduğu
Politika Ağı
Kendisini Türkiye’de özel sektörün mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisi olarak tanımlayan TOBB’un ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan
oluşan 365 üyesi bulunmaktadır. Bu üyelere kayıtlı olan firma sayısı ise bir
milyon iki yüz bin olarak ifade edilmektedir.
TOBB, üyelerinin mesleki sorunlarının yanı sıra Türkiye’nin genel
sorunlarını da kendi görev alanı içerisinde kabul etmektedir. Bunun en
önemli göstergelerinden biri, Anayasa Platformuna ev sahipliği yapan meslek kuruluşları arasında yer almasıdır.
TOBB, bir kamu politikası aktörü olmayı görevleri arasında saymış
“özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce görüş ve çözümlerini iletme, kanunlarla ilgili görüşlerini bakanlıklara sunmayı” görev sayarak savunmacılık tarzı bir politika yürütmeyi benimsemiştir. TOBB’un bir
aktör olarak gerçekleştirdiği faaliyetler görüş bildirme, rapor hazırlama ve
yayın faaliyeti, eğitim kurumları kurma, lobi ve bilgilendirme faaliyetleri
yapmak amacıyla yurt dışı temsilcilikler açmadır (https://www.tobb.org.tr/
Sayfalar/Kurulus_Gorev_Organ.php).
Kamu politikası aktörü olarak TOBB, bir yandan kendi kurumsal yapısı
içinde yukarıda belirtilen kamu politikası faaliyetlerini yürütürken, diğer
yandan da oluşturduğu politika ağı aracılığı ile farklı aktörler üzerinde etki
oluşturmakta ve kamu politikası yapım sürecini birkaç koldan etkilemektedir. Şekil 1 bu durumu göstermektedir.
Şekil 1. TOBB’un Politika Ağı
TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı)

İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı)
TOBB

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
TOBEV (TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı)

TEPAV: Burada ele alınan aktörlerden TEPAV, TOBB’un aktarmış olduğu kaynak ile kurulmuştur. TEPAV, 2004’te kurulmuş olup, faaliyet alanını
Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracak araştırmalar yapmak olarak belir-
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lemiştir. Bunu gerçekleştirmek için Ekonomi, Yönetişim, Dış Politika programları (TEPAV Faaliyet Raporu, 2010: 4) çerçevesinde araştırma, inceleme,
eğitim öğretim yayın, ulusal ve uluslararası işbirliği yaparak kamu politikalarını belirlemeye ve bu politikalara yön vermeye devam etmektedir.
TOBB ile TEPAV arasında bir ağ oluştuğunun çeşitli göstergeleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi, vakfın kuruluş malvarlığının TOBB tarafından
tahsis edilen 320 milyar TL olmasıdır (TEPAV Vakıf Senedi, 2010: m.6).
Vakfın maddi anlamda kurucusu olmanın yanı sıra TOBB yönetim kurulu üyesi olan kişilerin aynı zamanda vakfın mütevelli heyetinde 2 üyeliği
birden temsil etmesi (m.8) yine vakıf içindeki gücünü arttırmaktadır. Mütevelli heyet, vakfın en yüksek karar organı olduğundan bu heyet içinde
TOBB’un temsilcilerinin varlığı vakfın çalışmalarına yön vermede TOBB’u
ayrı bir yere koymaktadır. TEPAV vakıf senedi incelendiği zaman görülmektedir ki vakfın kurucusu, maddi desteği, karar vericileri TOBB’den sağlanmaktadır. Ayrıca vakıf sona erince vakfın mal varlığının TOBB Eğitim
ve Kültür Vakfına devrinin düzenlenmiş (m.21) olması ile TEPAV, TOBB,
TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı arasındaki ağ, vakıf senedi vasıtasıyla resmen
kurulmuş bulunmaktadır.
İKV: İKV, Türkiye’nin AB üyeliği konusuna odaklanmak amacıyla 1965
yılında kurulmuştur. İKV, seminer, konferans düzenleme, araştırma yapma
ve yayınlama, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile Türkiye ve AB ilişkileri hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi amaç edinmiştir. Koordinasyon,
tanıtım ve lobi faaliyetleri başlığı altında “AB kurumları ve üye ülkelerin
yetkilileri ile medya mensuplarını Türkiye’ye davet ederek lobi çalışmaları
yaptığını” (www.ikv.org.tr/icerik.asp?konu) ifade etmektedir.
İKV, genel olarak Türkiye-AB üyeliği konusunda çalışmalar yürütmekle
beraber aynı zamanda özel sektörün AB ile ilişkilerini koordine etme faaliyetlerini de yapmaktadır. İKV Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde “kamuoyunu bilgilendirmeye, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının sürece en
aktif şekilde katılımını sağlamaya ve dış tanıtıma” (www.ikv.org.tr/icerik.
asp?konu) odaklandığını ifade etmektedir. Odaklandığı bu konuları hayata
geçirmek için İKV, kamuoyunu bilgilendirme amaçlı seminer ve konferans
düzenleme, araştırma yapma, yayın faaliyetleri, projeler hazırlama, Türkiye’nin ve Türk özel sektörünün tanıtımına yönelik yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri, rapor hazırlama çalışmaları yürütmektedir.
Vakfın kurucuları, TOBB’un üyeleri olan İstanbul Ticaret Odası ile
İstanbul Sanayi Odasıdır. Vakıf ile TOBB arasındaki organik ilişki, bir yandan vakfın merkezinin TOBB Plaza’da yer alması, diğer yandan TOBB’un
mütevelli heyette yer alması ve katkı payı ödemesi ile gerçekleşmektedir.
TOBB’un İKV genel kurulunda 75 kişi ile temsil edilmesinin (İKV vakıf
senedi,
http://www.ikv.org.tr/images/files/%C4%B0KV%20Vak%C4%-
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B1f%20Senedi__.pdf, m.8) düzenlenmiş olması da TOBB’a İKV içerisinde
bir ağırlık kazandırmaktadır. İKV’nin diğer üyelerinin temsilci sayısı tablo
3’te görülmektedir.
Tablo 3. İKV Kurucuları, Mütevelli Kurumları ve Delege Sayıları (İKV Vakıf
Senedi, m.6)
DELEGE
SAYISI

KURUM ADI

İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Odası
TOBB
Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi
İstanbul Ticaret Borsası
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Türk Sanayicileri Ve İşadamları Derneği
(TÜSİAD)
Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Kurucu
Kurucu
Mütevelli
Mütevelli
Mütevelli
Mütevelli
Mütevelli

20
20
75
5
3
2
2

Mütevelli

1

Mütevelli

1

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: Bu üniversite, 2003 yılında,
TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan bir vakıf üniversitesidir.
Üniversitenin karar alma organı olan mütevelli heyet üyelerinden 8’inin
5’i TOBB üyesidir (TOBB başkanı, başkan yardımcısı, TOBB yönetim kurulu sayman üyesi, TOBB genel sekreteri ve Ankara Ticaret Odası meclis
başkanı). Üniversitenin elektronik ana sayfasında TEPAV’a bağlantı linki
oluşturulmuştur. Yine TOBB finansmanı ile kurulmuş olması, karar alma
organlarında TOBB üyelerinin ağırlığı ve TEPAV’la ilişkisi TOBB’un politika ağının bir üyesi olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi önemli
bir unsur olarak değerlendirilebilir.
TOBEV: TOBEV, 2001 yılında TOBB yönetim kurulunun kararı ile kurulmuş olup mütevelli heyeti TOBB Yönetim Kurulu’ndan oluşmaktadır.
TOBEV, TOBB tarafından yürütülen sosyal, kültürel projeleri tek bir çatı
altında örgütlemek amacıyla kurulmuştur.

SONUÇ
Politika aktörleri arasındaki bağları ortaya koymak ve bu aktörlerin nasıl bir politika ağı oluşturduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan bu çalışma ile
Türkiye’de pek çok kamu politikası konusunda aktör olarak yer alan TOBB
merkeze alınarak bu merkezden çevreye yayılan politika ağı ortaya koyulmuştur. Politika ağlarını görmek, ağı yöneten aktörün gücünü ortaya koyar.
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Bu bağlamda, politika ağlarının yönetişimin ortaya koyulma biçimlerinden biri olarak bir yandan yönetişimi hayata geçirirken diğer yandan aslında kamu politikalarının belirlenmesinde bir güç yoğunlaşmasına sebep
olduğu söylenebilir. TOBB etrafında TOBB’un maddi ve düşünsel desteği
ile kaynak bağımlılığı çerçevesinde oluşturulan ağın görünür yüzü olarak
TEPAV, İKV, TOBEV ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak, ekonomik, sosyal ve akademik açılardan
kamu politikalarının saptanması ve değerlendirilmesinde çalışmalarda bulunarak bu politika ağı üyeleri aracılığı ile TOBB’un söz konusu alanlardaki
etkinliğini arttırdığı söylenebilir.
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OSMANLI DÖNEMİ’NDE ANADOLU KENTLERİ
ANATOLIAN CITIES DURING THE OTTOMAN PERIOD
Seçil Mine TÜRK1
ÖZET
Osmanlı kentleri, İslam kenti, Bizans kenti, Türkistan-İran kentleri ve Anadolu-Türk kentlerinin bir sentezi olarak kurulmuşlardır. Bu kentlerin bazı temel özellikleri Osmanlı kentlerinde de aynen devam etmiştir. Osmanlı kentlerinde kentsel
hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu kurumlar kadı, lonca ve vakıftır. Bu
kurumlar, merkezin denetimi altında günümüzde belediyelerin yerine getirmekte
olduğu kentsel hizmetleri üstlenmişlerdir Tanzimat Dönemi ile birlikte modernleşme hareketlerinin başlamasıyla kentsel hizmetler örgütlü bir şekilde yapılmaya
başlanmıştır. Çalışmanın temel amacı, Osmanlı Dönemi’ndeki özellikle İslamiyet
sonrası Anadolu kentlerinin fiziksel, sosyal ve ekonomik açılardan analiz edilmesi
ve kentlerde yerel kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu kuruluşlar
olan kadı, lonca ve vakıflar ile kentin fiziksel yapısının temelini oluşturan mahallelerin incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kentsel Hizmetler, Osmanlı Kenti, Kadı, Mahalle

ABSTRACT
Ottoman cities were formed as the synthesis of the Islamic city, The Byzantine
city, Turkestan-Iran city and the Anatolian city. Some basic features of these cities
remained the same in Otoman cities. The agencies responsible for the local services
were kadi, guild and foundations. These institutions fulfilled the local services that
are met by the municipalities today under the supervision of the center. With
the period of Tanzimat in which the modernization movements began, the local
services has been fulfilled in an organized way. The main purpose of the study is to
examine the Anatolian cities especially after the Islamic period in terms of physical,
social and economic structures and to analyze the kadi, guilds and foundations
that are responsible for the local services and the neighboorhood that form the
basis of the physical structure of the city.
Keywords: City, Local Services, Otoman City, Kadi, District

1 Dr. Öğr. Üyesi, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu
Yönetimi Bölümü/ANKARA smine@gazi.edu.tr
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GİRİŞ
Osmanlı bir imparatorluk olarak merkeziyetçi ve tımar sistemi içinde
yönetilen bir yapıya sahiptir. Osmanlı Dönemi’ndeki Anadolu kentleri de
günümüz anlamında özerk bir yapıya sahip değildir. Kentler merkezden
gönderilen yöneticiler aracılığı ile yönetilmektedir. Bu kentler, İslam
kenti, Bizans kenti, Türkistan-İran kentleri ve Anadolu-Türk kentlerinin
bir sentezidir. Bu kentlerin bazı temel özellikleri Osmanlı Dönemi’ndeki
Anadolu kentlerinde de aynen devam etmiştir. Osmanlı kentlerinde
kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu kurumlar kadı, lonca
ve vakıflar merkezin denetimi altında günümüzde belediyelerin yerine
getirmekte olduğu hizmetleri yerine getirmişlerdir. Tanzimat Dönemi ile
birlikte modernleşme hareketlerinin başlamasıyla kentsel hizmetler örgütlü
bir şekilde belediyeler tarafından yürütülmüşlerdir.
Osmanlı Devleti’nde yerel yönetimler özellikle belediyeler Batıda
olduğu gibi kendiliğinden ve özerk kurumlar olarak ortaya çıkmamışlardır.
Osmanlı’nın ilk kuruluş yıllarında ve Tanzimat Dönemi ile başlayan
modernleşme hareketlerine kadar kentlerde kentsel hizmetler, kadılar,
vakıflar ve loncalar aracılığı ile yerine getirilmekteydi. Kentsel hizmetlerin
yerine getirilmesinde karşılaşılan olumsuzluklar, kentlerin aşırı büyümesi,
nüfus artışı ve kentlerde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yerel yönetimler
önem kazanmaya başlamış ve örgütlü bir yapıya ihtiyaç duyulmuştur.
Yerel yönetimlerin yönetim sistemimize girişi, azınlıkların ve Avrupa
devletlerinin baskısı sonucu Osmanlı yönetiminin tek taraflı iradesiyle
gerçekleşmiş ve Tanzimat Dönemi’nde belediyeler Batılılaşmanın bir
unsuru olarak Fransa’dan alınmıştır. Osmanlı’da bütün devlet yetkileri
padişahta toplandığından yerel yönetimler halkın temsil edildiği, yönetime
katıldığı ve özerk yönetim birimleri değillerdi. Bu birimler, merkezi
yönetimin ağır denetimi altında vergilerin düzenli toplanması, hizmetlerin
iyi yürütülmesi ve güvenliğin sağlanması gibi görevlere sahiptirler. Bunlar,
merkezin taşradaki uzantıları olarak kabul edilmektedir (Eryılmaz, 1997:
31-32).
Çalışma sadece Osmanlı Dönemi’ndeki Anadolu kentlerini ele almıştır.
Bunun temel nedeni, Osmanlı İmparatorluğu’nun çok geniş bir alana
yayılmış olması ve bu alan içindeki tüm kentlerin yapısının farklılıklar
arz etmesidir. Bu kentler, çalışmanın genelinde Osmanlı kentleri olarak
anılacaktır. Diğer yandan, Tanzimat Dönemi çalışmanın ana konusunu
oluşturmadığından, bu döneme Osmanlı kentlerindeki yapının nasıl bir
seyir izlediğinin gösterilmesi bakımından ayrıntılı bir şekilde değinilmemiş,
dönemin temel düzenlemelerine kısaca yer verilmiştir.
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I. Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı
Osmanlı yönetim sisteminin iki temel özelliği vardır (Boztepe, 2013:
2). Bunlardan ilki, İmparatorluğun merkeziyetçi yapısıdır. Bu dönemde
merkezi yönetim yerel yönetimlerin özerk kurumlar haline gelmesini sıkı
bir kontrol mekanizması ile engellemiştir. Bunun en temel örneğini merkezden atanan yöneticiler oluşturmaktadır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde de ayrıntılı olarak bahsedileceği üzere, Osmanlı İmparatorluğunda
yönetim sistemini yürütmeyi temsil eden ve asker sınıfından olan beylerbeyi ya da sancakbeyi ve yargıyı temsil eden ve ilmiye sınıfına mensup kadı
temsil etmektedir. İkinci temel özelliği ise Osmanlı İmparatorluğunun toprak yönetiminin temelini askeri unsurlarla şekillendirilmiş arazi rejiminin
oluşturmasıdır.
Osmanlı toplumunda saray kültürü ve taşra kültürü olmak üzere iki
farklı kültür mevcuttur. Bunlar, askeriler veya memur statüsünde bulunanların oluşturduğu yönetici sınıf ile askeri zümre dışında kalan, üretici olan,
ticaretle uğraşan, vergi veren, yerleşik veya yarı yerleşik halk zümresi olan
reaya yani yönetilenlerdir. Buradan hareketle, Osmanlı kentlerinde temel
sosyal gruplar yönetici sınıf yani bürokrasi ve ordu ile yönetilenler (reaya)
yani çiftçiler ve vergi memurlarıdır. Osmanlı’nın son dönemlerinde ise, bu
sosyal sınıflar, bürokrasi, ordu, dini kurumlar ve adli kurumlar şeklinde
örgütlenmiştir (Çaha, 1994: 90).
Osmanlı’da toprağın sahibi Sultan’dır. Toprak yapısı devlet arazisi, özel
mülk ve vakıf arazileri olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Köylüler belirli bir bedel yani vergi karşılığında bu topraktan faydalanmışlardır. Dirlik
denilen ve tımar, zeamet ve has şeklinde üçe ayrılan bu sistemde toprağın
mülkiyeti devlete, vergisi dirlik sahibine ve kullanım hakkı da köylüye aittir
(Günay, 2003: 33). Bu sistemin temel amacı, devlet tarafından toplanması
zor olan vergilerin toplanmasının sağlanmasıdır. Bu sisteme göre, bazı bölgelerin vergi gelirleri hizmet veya maaş karşılığında askerlere veya devlet
görevlilerine ayrılmıştır. Osmanlı tımar sisteminde toprak sahibi kendisine verilen topraklarda kiracı durumundaydı. Sahip olduğu toprağın değil,
bu topraktan elde edilen ürünün devlet adına topladığı verginin sahibiydi
(Halaçoğlu, 1996: 99).
Osmanlı Devleti’nin taşra teşkilat yapısı ise, eyalet, sancak, liva ve köy
esasına dayanmaktadır. Eyalet ve sancak askeri birimlerdi ve yöneticileri
güvenliği sağlamak ve askerlerin idaresi ile ilgilenirlerdi. Eyaletlerin yönetiminden kadı, eyaletleri oluşturan sancakların yönetiminden ise sancakbeyi sorumluydu. Kadı tarafından idare edilen kazalar ise sancakların altında yer almaktadır. Kazalar mahalle ve köylerden oluşmaktaydı. Görüldüğü
üzere Osmanlı İmparatorluğunda mahalle en küçük idari birimi oluşturmaktadır (Bayartan, 2005: 105) (Hizmet-İş Sendikası, 1999: 16).
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II. Osmanlı Kentini Etkileyen Kent Tipleri
Osmanlı kentlerinde İslam kenti, Orta Asya Türk kenti, Bizans kenti ve
Anadolu-Türk kentinin bazı temel özellikleri kendini göstermektedir. İslam
kentlerinde mekânsal yapının beş ana öğesi vardır. Bunlar, kale, saray ve üst
kademe yöneticilerinin yönetim faaliyetlerini yerine getirdiği yönetici merkez, dinsel görevlerin yerine getirildiği ve toplumsal ilişkilerin geliştirildiği
Cuma Camisi, ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği hanlar, bedestenler ve açık
pazaryerlerinin oluşturduğu kent merkezi, mahalleler ve dış mahallelerdir
(Bal, 1999: 273). Diğer bir deyişle, kale savunma işlevine, yönetici merkez
yönetim işlevine, cami dini işleve, kent merkezi ticari işleve ve mahalleler
de oturma ve konut işlevlerine sahiptir. İslam kentlerinde, kent kendi içine
kapalı duvarlarla birbirinden ayrılan mahallelere ayrılmıştır.
Bu kentler üç temel biçimde oluşmuştur. İlk olarak, belirli bir amaca yönelik olmadan evler yapılmış ve bunların yerleşim birimlerine dönüşmesi ile
kentler meydana gelmiştir. İkinci olarak, verimli tarım arazilerinin bulunduğu yerlerde özellikle aynı aileden olan kişilerin konut alanları oluşturmasıyla
kentler kurulmuştur. Son olarak, dini veya ekonomik nedenlerle kentler ortaya çıkmıştır ve en önemli örnekleri Medine, Şam veya Kudüs gibi kentlerdir. İslam kentlerindeki konutlarla ilgili temel özellikler, içinde yaşayanların
mahremiyetine özen gösterecek şekilde geniş olması, çok katlı olmaması, avlularının bulunması ve temiz su kaynaklarına yakın olmasıdır (Gökbakan,
1995: 379-399).
Orta Asya Türk kent tipi, İç Kale, şehristan (asıl kent) ve Rabad olmak
üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. İç kale, saray ve yönetim yapılarının
toplandığı genellikle kentin orta yerinde konumlanan yerdir. Dinsel yapılar
ve hamamların bulunduğu kentin asıl bölümünü oluşturan ve etrafı surlarla
çevrili olan Şehristan aristokratların, devletin ileri gelenlerinin ve zanaatkârların yaşadığı kesimdir. Ticari faaliyetlerin yapıldığı ve pazar yerinin kurulduğu Rabad ise, kentin dış kısmını oluşturmakta ve varoşları içine almaktadır. Kentin bu üç ana bölümünün dışında mahalleler, ticaret alanı yani pazar
yeri ve ulu cami de bulunmaktadır (Kuban, 1968: 56) (Doğru, 1995: 18).
Bizans kentinde farklı iki model vardır. İlki, Çok Parçalı Kent Modelidir.
Bu model, antik bir kentin üzerine kurulmuş küçük ve birbirinden bağımsız
yerleşmelerden oluşmaktadır. Bu kent tipine örnek olarak Efes ve Bergama
verilebilir (Kuban, 1968: 57). Diğer model ise, Kale-Kent modelidir. Yerleşim
alanının büyük bir bölümü içinde yönetici ve askeri kesimin yaşadığı İçkalenin içinde yer almaktadır. Bu yerleşim yeri surların içindedir. Surun dışında
ise, pazar yeri, tarımsal alanlar ve varoşlar bulunmaktadır.
Anadolu-Türk kentleri ise, 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türklerin
Anadolu’ya göçü ile birlikte oluşmaya başlayan kentlerdir. Anadolu Türk
kentleri Anadolu’da Selçuklu döneminde Orta-Asya Türk kenti ve İran Türk
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İslam kentleri ile Bizans kentlerinin bir sentezi olan kentler olarak ortaya çıkmışlardır. Anadolu kentleri üç şekilde Türkleşmişlerdir. Bunlar, eski kentlerin
Türk-İslam geleneklerine göre gelişmesi, yeni kentlerin kurulması ve göçebelerin kentli olmasıdır (Kuban, 1968: 66).
Bu dönemde, kentlerin askeri, siyasal ve yönetsel işlevleri bulunmaktadır
(Özcan, 2006: 162). Bu kentlerde merkezde büyük cami ve saraylar bulunmakta, pazar ve mahalleler kentin dışında yer almaktadır yani dinsel ve yönetim işlevleri kentin merkezinde toplanırken, ticaret ve konut alanları kentin
dış kısımlarında yer almaktadır (Ergenç, 1978: 105). Anadolu Türk kentleri
Osmanlı kentlerini etkileyen en önemli kent tipidir. Osmanlı döneminde
Anadolu Türk kentlerinin çıkmaz sokak geleneği, pazar yeri, merkezde bir
caminin ve etrafında hastane, okul, medrese gibi kurumların yer alması ve
kentsel yönetim sistemleri varlığını sürdürmüştür.
Osmanlı kent sistemi, kendinden önce kurulan kentlere benzer bir yapı
sergilemiştir: “Balkanlar’da Bizans ve Sırp-Bizans, Kuzeybatı Anadolu’da Bizans, Anadolu’nun diğer yerlerinde Bizans-Selçuklu, Doğu’da Arap, Selçuklu
ve Ermeni kent yapısının izleri görülmektedir” (Cerasi, 1999: 53). Fakat bu
kentler etkilendiği bu kent tiplerinden ayrılan bazı temel özelliklere sahiptir
(Cerasi, 1999: 80-81). Öncelikle, Osmanlı kenti, kırsal alan ile merkez arasında kesin sınırları olmayan kent ile kırın iç içe geçtiği bir açık kenttir. Osmanlı
kentlerinde merkez tek bir noktadan oluşmamıştır. Merkez daha çok ticari faaliyetlerin gerçekleştiği bölgelerden oluşmaktadır. Osmanlı kentlerinde
yöneticiler idari faaliyetleri kendi konutlarında sürdürdüklerinden günümüz
anlamında bir idari merkez de bulunmamaktadır. Son olarak, arazi ile olan
ilişkiler kenti her zaman bir ırmak vadisi olan kendi iç bölgesine bağlamaktadır. Osmanlı kentleri suyun kullanımı ile ilgili olarak ırmakların yakınında
kurulmuştur. Diğer bir neden ise, denizcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
ve ticaretin ırmaklar vasıtasıyla yapılabilmesidir. Fakat Osmanlı kentlerinin
genellikle nehrin çok hızlı akmadığı, düşük hızda aktığı bölgelerin yanında
kurulduğu görülmektedir. Buralardaki sulak alanlar aynı zamanda özellikle
pirinç yetiştiriciliği gibi tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanlar da olmuştur (Faroqhi, 2006: 25-26).

III. Osmanlı Kentinin Oluşumu
Osmanlı kentlerinin oluşumunda genel olarak nüfus kriterinden çok
şehrin işlevsel özellikleri ön plandadır. Osmanlı kentleri kent tanımına uygun olarak tarım dışı faaliyetlerin ağır bastığı, idari ve ticari faaliyetlerin
ön planda olduğu kentlerdir (Aliağaoğlu&Uğur, 2016: 209). Osmanlı hukukuna göre, bir yerin kent olarak kabul edilmesinin temel olarak iki kriteri
vardır. Bunlar, ticaret mekanı ve Cuma Camisi idi (Kejanlı, 2010: 294).
Osmanlı İmparatorluğu’nda kentlerin kuruluşu ve oluşumu devletin
ihtiyaçları doğrultusunda takip ettiği politikalar tarafından belirlenmiş ve
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kentlere idari, kültürel, ekonomik ve askeri fonksiyonlar yüklenmiştir. Osmanlı kentleri iki şekilde oluşmuştur (Acun, 2005: 51-55). İlk olarak, bazı
temel amaçlara yönelik olarak kentler kurulmuştur. Osmanlı’da bazı kentler
imparatorluk içinde ulaşım ve haberleşmeyi sağlayan kervan yolları üzerinde kurulmuş ve gelişmiştir. Buna karşılık, kentler arası ticaret de bu kervan
yolları üzerinden yapıldığından kervan yolları üzerindeki kentler de ticaret yoluyla gelişmiştir. Bazı Osmanlı kentleri ise, güvenlik amacıyla devlet tarafından kurulmuştur. Yeni fethedilen kalelerin özellikle sınıra yakın
olanların etrafında askeri merkezler kurulmuş, bu merkezler yeni fetihlerle kentin sınırları içinde kalınca yerleşim birimleri haline getirilmişlerdir.
Bazı kentler maden kaynaklarına yakın yerlerde kurulmuştur. Devlet için
önemli ve zenginlik kaynağı olan madenlerin sahiplenilmesi ve kontrolüne
önem verildiği için fetihlerin yönünü değerli madenlerin bulunduğu yerlere göre ayarlamışlardır. Diğer yandan, pek çok kent merkeziyetçi yapı gereği çevresindeki kırsal alanı idare etmek üzere kurulmuş ve idare merkezi
olarak teşkilatlandırılmıştır.
İkinci olarak, fetihler sonucunda Osmanlı toprakları, Anadolu ve Rumeli’de genişlemiştir. Fethedilen kentlere öncelikle camiler inşa edilmiştir.
Kentler kurulan bu camilerin etrafında genişlemiştir. Camilerin çevresinde
konut alanları, idari ve ticari faaliyetlerin yer aldığı merkezler oluşmuştur.
Devlet var olan kentleri ise, iki şekilde bünyesine dahil etmiştir. İlk olarak,
Balkanlar ve Doğu bölgesi hariç Anadolu ve Suriye’de uygulanan tımar sistemi yoluyla bu kentler doğrudan eyalet idaresine dahil edilmiş ve devlet
denetimi en üst düzeyde tutulmuştur. İkinci olarak, özellikle Orta Doğu ve
Kuzey Afrika’daki kentler salyane veya hükümet sistemi yoluyla Osmanlı
öncesi mahalli elitlerin elinde bırakılmıştır.

IV. Osmanlı Kent Yapısı ve Kent Yönetimi
Osmanlı İmparatorluğu’nun merkeziyetçi yapısı gereği bütün Osmanlı
kentlerinde merkezi denetim çok fazladır. Bunun en temel örnekleri, esnaf
ve zanaatkârların göreve getirilmesinin merkezi yönetimin taşradaki temsilcisi konumunda olan kadı tarafından belirlenmesi, tüm vakıfların idare
ve denetiminin hükümet merkezine bağlanması ve medreselerin de vakıflar yoluyla hükümet denetimi altında tutulmasıdır. Bunlar merkezin aldığı
kararlar doğrultusunda, merkezin kontrolü altında ve merkezi kurumlar
aracılığı ile gerçekleştirilmektedir (Bal, 1999: 238-239).
Osmanlı kentlerinde beş sosyal sınıf bulunmaktadır. Bunlardan ilki,
kent halkını temsil eden ve sorunlarla ilgili merkezi yönetimle esnaf arasında bir köprü görevi yapan ayan ve eşraftır. İkincisi kadı, müderrisler, vakıf
nazırları ve maliye memurları, asker şefleri, polis mirleri gibi hükümet görevlileridir. Üçüncüsü, esnaf ve tüccarlardır. Dördüncüsü, işçiler ve çıraklar, bağ, bahçe veya dükkânı olanlar, kendisini geçindiren halk tabakaları
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ve vakıflardan yararlanan topluluktur. Beşincisi ise, medreselilerdir (Bal,
1999: 239). Bu minvalde, Osmanlı kenti “mekanik bir biçimde üst üste binmiş, bazen birbirleriyle çakışarak farklı düzeylerde ortak çalışan kurumlar
bütünüdür”. Üst düzeydeki görevlilerden her biri farklı bir kurumu temsil
etmektedir. Bu görevlilerin sorumlu oldukları kurumlar bulunmaktadır.
Yargı yetkisine sahip kadı devletin, çarşı denetimcisi kethuda meslek loncalarının, kahya etnik-dini cemaatlerin, hayır kurumlarının denetimcisi
mütevelli ise, vakıfların sorumluluğunu taşımaktadır (Cerasi, 1999: 68-69).

1. Osmanlı Kentinin İdari Yapısı
Osmanlı taşra teşkilatı daha önce de belirtildiği üzere kent statüsünde
olan eyalet, sancak ve kaza esasına göre örgütlenmiştir. Bu yerlerde beylerbeyi, sancakbeyi ve zaimler, yargıyı temsil eden kadılar gibi yürütme ve yargı
temsilcileri görev yapmaktadır (Bal, 1999: 252). Kentte ikili bir yönetim sistemi mevcuttur. İlki, tımar sistemi yöneticilerinden oluşan örfi yöneticilerdir.
İkincisi ise, yargı, fetva ve öğretim hizmetlerini yerine getirmekten sorumlu
kadı, imam vb. gibi görevlilerin oluşturduğu ulema/ilmiye sınıfıdır. Bunun
dışında ahi, şeyh, kethüda ve yiğitbaşı gibi esnafın ileri gelenleri ve muhtesipler de kentin yöneticileri arasında yer alıyordu. Görevleri, çarşı ve pazarda satılan malların fiyatlarının belirlenmesi, kentsel üretimin örgütlenmesi,
standartların uygulanması ve denetimin sağlanmasıydı. Tüm bu görevliler
merkezi yönetim tarafından atanmakta ve kentlerde seçilmiş yönetici bulunmamaktadır (Kaygalak, 2005: 27-28).
Osmanlı döneminde, Batılı anlamda bir belediyecilik geleneği yoktur.
Osmanlı kentlerinde, kentsel hizmetler vakıflar, loncalar ve mahalleler tarafından yerine getirilmektedir. Vakıflar kent yönetiminin daha çok sosyal
hizmetlerinden, loncalar ekonomik yapısından ve mahalleler de fiziksel unsurlarından sorumlu tutulmuşlardır. Osmanlı kentinin idaresi ve yargıdan
sorumlu olarak da kadılar görev yapmaktaydı. Yerel yönetimlerin özellikle
de belediyelerin temel görevleri esnaf örgütleri ve vakıflar tarafından yerine
getirilmektedir (Erten, 1999: 100). Osmanlı’da belediye hizmetlerinin tümü
vakıf esasına dayanıyordu. Çoğunlukla askeri yöneticiler tarafından kurulan
ve özerk bir yönetime sahip olan, temel görevleri sosyal hayatın düzenlenmesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yaygınlaştırılması olan vakıflar kent
yaşamının önemli bir unsuruydu. Kentsel altyapı hizmetleri, dinsel ve sosyal
hizmet üreten yapıların kurulması vakıflar tarafından görülürdü. Osmanlı
toplumlarında okul, kütüphane, hastane, sebil, aşevi, yurt ve sosyal yardım
gibi hizmetler vakıflar tarafından yerine getirilmekteydi. Diğer yandan, mescit, türbe, kervansaray, medrese gibi hayır kurumları da yapmışlardır. Fakat
bu kurumlar bir kanuna ve sisteme bağlanmamıştır. Kişilerin iyi niyetlerine,
ferdi ve ortak gayretlerine bağlı kurumlar olarak meydana gelmiş ve görevlerini sürdürmüşlerdir (Çakar, 1979: 67). Bu bağlamda, vakıflar, cami, medrese,
hastane, han, hamam, köprü, çeşme yapımı gibi hizmetlerle ve eğitime, sağlığa
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ve ekonomiye ilişkin hizmetleri yerine getirirlerdi. Kentsel fonksiyonlar açısından bakıldığında ise, vakıflar, kentteki iktisadi, sosyal-kültürel ve idari-siyasi hizmetlerin tümünü yerine getirmekteydiler (Bayartan, 2008, 162).
Görevleri üretim kalitesini yükseltme, kalifiye eleman yetiştirme, iş ve ticaret ahlakını geliştirme ve denetleme, işçileri koruma ve üretimi en ucuz
yoldan tüketiciye ulaştırma olan loncalar ise, esnafla merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin sağlanması için önemlidir (Çaha, 1994: 5). Loncalar, çarşı
ve pazarların düzenlenmesinden, temizliğinden, üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinden sorumluydular. Mahallelerin sosyal ve kültürel hizmetleri de
mahalle örgütleri tarafından karşılanırdı (Hizmet-İş Sendikası, 1999: 16).
Osmanlı’da askeri hizmetlerle sivil ve yargı hizmetleri birbirinden ayrı olmasına rağmen, kent yönetiminde adli, mülki ve belediye fonksiyonları birbirinden ayrılmamıştır. Kadılık kurumu, Osmanlı devlet yönetiminde taşra
yönetiminin temelini oluşturmaktadır (Eryılmaz, 1997: 34). Arap-İslam egemenliğinin de etkisiyle Kadılar bu dönemde kentlerin en önemli yöneticisi
olarak görevlerini sürdürmüştür. Merkezi yönetimin otoritesi de bu noktada
kendini hissettirmektedir. Bunun en önemli göstergesi Kadıların başta yargı olmak üzere neredeyse tüm kentsel hizmetleri yerine getiriyor olmasıdır.
Bu bağlamda Kadılar “hem merkezi otoritenin adamı, hem yargı adamı hem
de belediye olarak görev yapmaktadır” (Erten, 1999: 101). Temel görevleri
ise, hukuki ve adli konularla, kent ve kasabaların güvenlik, asayiş ve belediye
hizmetlerini yürütmektir. Bu bağlamda, Kadı kendine özgü bazı özelliklere
sahiptir. Bunlar, kadının yerel unsurlardan bağımsız hareket özgürlüğüne sahip olarak doğrudan merkeze bağlı olması, adli, idari ve ekonomik konularda yetkisinin eşit derecede olması ve görev süresinin çok uzun olmamasıdır
(Ortaylı, 1976: 95). Bu dönemde dini ve idari işler kadının yetkisi altında
olduğundan diğer bir deyişle kadılar hem idari yargının başkanı hem de merkezi yönetimin temsilcisi olarak görev yaptığından mahkeme binası aynı zamanda belediye hizmetlerinin yürütüldüğü yerdir (Eryılmaz, 1997: 34).
Kadının kentsel hizmetleri yerine getirmesi konusunda bazı yardımcıları
vardır. Bunlar naibler, muhtesip, muhzırlar, çavuşlar, subaşı, mübaşirler, kasamlar, katip ve hademelerdir. Yargı işlerinden kadı vekili olarak görev yapan
naibler sorumludur. Diğer adli işlerden sorumlu olanlar, davalı ve davacıyı
mahkemeye çağırmak ve getirmekle görevli olan muhzırlar, icra memurluğu
ve ulaklık yapan çavuşlar, sancaklarda sancakbeyinin memuru olan, kazalarda kadıya karşı sorumlu emniyet amiri, şeriye mahkemelerinde icra ve iflas
memuru olan subaşı, devlet adına iş ya da soruşturma yapan mübaşirlerdir.
Esnafla ilgili konularda kadıların yardımcısı konumunda olan muhzırlar tüketim maddelerine narh koymak, bunları denetlemek, çarşı ve pazarı teftiş
etmek, ölçü ve tartı aletlerini kontrol etmek, gıda maddelerinin satıldığı dükkân ve işletmeleri denetlemek gibi görevlere sahiptir. (Bal, 1999: 254).

Kamu Yönetimi Çalışmaları

73

2. Osmanlı Kentinin Fiziki Yapısı
Osmanlı kent düzeninin ana sistemi kent bölümlerinin bölgelere veya
yerleşmenin ana öğesini oluşturan konut alanları yani mahalleler, ekonomik
etkinliklerin gerçekleştirildiği çarşı, pazar, hanlar ve bedestenlerin yer aldığı
mekanlar ve eğitim kurumları, cami, imaret, hastane, hamam ve imaretlerin
bulunduğu dini-kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği alanlar şeklinde üç
ana işlevsel gruba ayrılmış olmasıdır. Yerleşim yerleri yani konut alanları ve
ekonomik etkinliklerin gerçekleştirildiği ticaret alanları birbirinden net bir
biçimde ayrılmıştır (Cerasi, 1999: 82).
Osmanlı İmparatorluğu’nda kentler genellikle bir cami etrafında toplanmış, medrese, yemek pişirilen ve dağıtılan yer olan imaret, misafirhane, hastane, hamam, han ve kervansaray, tekke, zaviye ve mektep gibi dini, kültürel
ve sosyal tesisler çevresinde oluşmuştur. Bu kuruluşların çevresinde ise, evler,
dükkanlar, pazar yerleri gibi alanlar bulunmaktadır (Halaçoğlu, 1996: 154).
Osmanlı öncesi dönemde planlamamış yapılar vardır. Osmanlı öncesi Türk
kentinin temel özellikleri avlulu evler, çıkmaz sokaklar ve dolambaçlı yollardır.
Cami, medrese ve ticari binalar da kentin merkezinde alırlardı. Camiler bir ibadet yeri olmalarının yanısıra, hem Müslümanların işlerini gördükleri ve devlet
emri veya kararlarının görüşüldüğü bir yer olarak da kullanılmış, hem de dini
fonksiyonlarının yanısıra eğitim-öğretimde, kamu yönetiminde, adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve askeri amaçların gerçekleştirilmesi konusunda
da hizmet vermişlerdir. Fakat bu binalar hiçbir plan ve programa göre oluşturulmamıştır. Bunların planlı bir biçimde bir araya getirilmesi Osmanlı döneminde külliyelerin yapılması ile olmuştur (Halaçoğlu, 1996: 154) (Acun, 2002: 53).
Külliyeler imaret, medrese, cami, hastane, kütüphane gibi vakıflar tarafından
inşa edilen birimleri bünyesinde toplayan sosyal hizmetler bütünlüğüdür. Külliyelerin inşası Osmanlı devletinin mevcut kentleri koruması ve geliştirilmesi
amacına yönelik olarak takip ettiği politikaların başında gelmektedir.
Osmanlı kentleri, 16. yy’a kadar kale ve kale altı denilen kısımlardan oluşmaktaydı. Bunlar, kalenin içinde yer alan, yöneticilerin oturduğu ve yönetim
faaliyetlerini sürdürdüğü içkale ve kalenin dışında kalan kentin ileri gelenlerinin oturduğu ve ticari ve ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü “kale altı”dır. Kale altı’nda pazar yerleri ve yerleşik olmayan ticari faaliyet ve tarımla
uğraşanlar, kervansaraylar ile bazı tekke ve zaviyeler bulunuyordu. Osmanlı
kentlerinde yöneticilerin konutları aynı zamanda işyerleri olarak işlevini sürdürmüştür. 16. yy’da kentin bu yapısı değişmiş, kalenin karşısında yerleşik
ticaretin yürütüldüğü bedesten denilen kapalı çarşılar yaygınlaşmıştır. Bu
dönemde, vakıflar tarafından inşa edilen yapılar bir bütünlük içerisinde yani
külliyeler şeklinde Osmanlı kentine özgün bir nitelik kazandıran dinsel ve
sosyal yapı topluluğu şekline gelmiş, kalenin karşısında ikinci bir merkez olarak belirmiş ve kentlerin merkezini oluşturmuştur. Bunların çevresinde belli
üretim dallarında ve ticaret ile hizmet faaliyetlerinde uzmanlaşan sokaklar
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oluşmuştur. Bu gelişmelerle birlikte yeni konut alanları ve bu konutları kapsayan mahalleler kurulmaya başlamıştır (Kaygalak, 2005: 28-29). Bu dönemde
kentler, kale, kalenin karşısında pazar yerleri ve bunların çevresinde de konut
alanlarının oluşturduğu mahalleler şeklinde fiziksel bir yapıya kavuşmuştur.
Osmanlı kentleri merkez ve yerleşim birimleri olmak üzere iki kısımdan
oluşmaktadır. Merkezde vakıflar tarafından kurulan ekonomik, kültürel ve
dini faaliyetlerin yapıldığı binalar bulunmaktaydı. Devlet binaları ise, yüksek
bir konumda bulunan kalede ya da ırmak kenarında yer almaktaydı. Kent
merkezi ticari binalar etrafında düzenlenmiştir. Cami de ticari binalar yanında yer almıştır. Kentlerin fiziki yapısı, büyük kentlerde bedesteni, küçük
kentlerde ise pazarları merkeze alacak şekilde düzenlenmiştir (Ergenç, 1980:
106-107) (Acun, 2002: 56).
Osmanlı kentlerinin ikinci kısmını oluşturan yerleşim birimleri merkezin etrafında yer alan mahallelerden oluşmaktadır. Osmanlı kentinde konut
dokusu bütün İslam dünyasında her biri bir dini yapının etrafında düzenlenmiş kendi gelenekleri ve yaşam tarzları ayrı fakat farklı cemaatleri içine
alan temel yerleşme birimi olan mahalle olarak adlandırılan küçük cemaatlere ayrılmaktaydı. Mahalleler, köylülerden, göçebelerden ve başka merkezlerden gelen göçmenlerden oluşan homojen gruplar, etnik kökenlerine veya
aynı toplumsal, mesleki ve dini gruplara ait olmalarına göre kurulmuşlardır
(Cerasi, 1999: 71). İbadet yeri veya pazaryeri bütün mahallenin ortak faaliyeti gerektirdiğinde açılan ve genişletilen cemaat merkezini teşkil ediyordu.
Osmanlı kenti “aralarında organik bağ olmayan mahalle denilen birimlerin
oluşturduğu bir bütündür” (Ergenç, 1980: 104).
Mahallelerin fiziksel yapısına baktığımızda bazı temel özellikler karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle mahalleler büyük bir mescidin etrafında konumlanmış olan evlerden oluşmaktadır. Sokaklar ve evler birbirine yakın olarak
konumlanmış ve İslam mimarisinin de etkisiyle özellikle Müslümanların
oturduğu mahallelerde evler kapısı Kıble’ye dönük bir şekilde yapılmıştır.
Mahallelerin her biri bir dini yapının etrafında düzenlenmiştir. Mahallelerin merkezinde mahkeme, hastane, cami, okul gibi kurumlar yer almaktadır.
Mahalleler arasında ise mesafeler bulunmaktadır ve kapalı bir fiziksel yapıya
sahiptir. Her mahallenin etrafında o mahalleyi diğerlerinden ayıran ve dışa
kapalı olmasını sağlayan bağ ve bahçelerin çitleri ve konutların duvarları bulunmaktadır (Kavruk, 2004: 139). Geniş sokak ve meydan geleneği Osmanlı
döneminde kaybolmuştur. İslam kültürünün etkisi ile birlikte çıkmaz ve dar
sokaklar ile avlulu evler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bahçe içinde ve bir veya
iki katlı olarak inşa edilmiş evler büyük bir kapı ile bu dar sokaklara açılmaktadır (Bal, 1999: 245).
Mahallelerin sosyal yapısına baktığımızda ise, mahalleler birbirinden
Müslüman ve gayrimüslim olarak ayrılmıştır. Müslüman mahallelerde meslek örgütlerinin yöneticileri ve cami imamı söz sahibiydiler. Mahallelerde
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sosyal dayanışma ve yardımlaşma çok güçlüdür. Bunun en temel örneği,
ortak bir fon niteliğinde olan ve her haneden toplanan ortak paranın ortak
harcamalara ayrıldığı “avarız akçası vakfı”dır (Bal, 1999: 244). Osmanlı’da
mahalle bir sosyal kontrol mekanizması olarak görev yapmaktadır. Bireyler yaşadıkları mahalleye göre tanımlanmışlar, vergi verme ve ceza hukuku
konularında mahallede yaşayanların tümü sorumlu tutulmuşlardır (Tok,
2005: 156). Tüm bu özelliklere bağlı olarak, mahalle sosyal açıdan “birbirlerini tanıyan, bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içinde olan kişilerden oluşmuş bir topluluğun yaşadığı yer olarak”
tanımlanmaktadır (Ergenç, 1978: 104).

3. Osmanlı Kentinin Ekonomik Yapısı
Osmanlı kentleri ticaretin ve zanaatın merkezi konumundadır. Kırsal
alandan gelen tarımsal ürünler Osmanlı kentlerinde toplanıp ve merkeze
aktarılmaktadır. Bu ürünler, pazaryeri aracılığı ile kentlilere sunulmaktadır. Kentlerde ise, kırın aksine tarımsal olmayan mallar ve hizmetler üretilmektedir. Böylece, kır ve kent arasında sürekli bir alışveriş olmaktadır
(Kaygalak, 2005: 30).
Osmanlı Devleti’nde genel olarak iç ticaret yapılmaktaydı. Kentlerin
alışveriş merkezleri açık ve kapalı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
Açık alışveriş merkezleri, haftanın seçilmiş günlerinde aynı yerde kurulan
hafta pazarları (semt pazarları) ve her gün açık olan ve devamlı hizmet veren sürekli pazarlardan oluşmaktadır. Kapalı alışveriş merkezleri ise, bedesten, han, kapalı han, çarşıdır (Bal, 1999: 246).
Osmanlı kentinde esnaf örgütleri kent düzeninin korunması ve geliştirilmesinde etkindir. Kentsel yerleşmelerin kendi tüketimleri için tarımsal olmayan üretim örgütleri vardır. Bu örgütler sadece şehre değil, kentin
merkezliğini yaptığı bölgeye de hizmet ediyorlardı. Kentte üretime katılanların hepsi mensup oldukları sanayi dalında, ekonomik, mali, idari ve
sosyal fonksiyonları bulunan bir teşkilatın üyesiydiler. Osmanlı kentlerinin
hepsinde yaygın ve kuvvetli bir esnaf teşkilatı vardı (Ergenç, 1978: 107).
Osmanlı kentlerindeki önemli ticaret kollarına bakılacak olursa, temel
olarak üç alan ortaya çıkmaktadır. Bunlar, dokumacılık, dericilik ve madenciliktir. Dokumacılık alanında özellikle ipek üretimi açısından Bursa,
yünlü dokumacılıkta Ankara tiftik üretimi ile, Kastamonu sof dokumacılığı ile, Bergama, Tokat ve Edirne ise pamuk üretimi ve pamuklu dokuma
ile öne çıkan Osmanlı kentleri olmuşlardır. Dericilik konusunda öne çıkan
kentler ise, İstanbul, Diyarbakır, Tokat, Kıbrıs, Musul, Mardin, Bayburt,
Şumnu, Silistre, Varna ve Niğbolu gibi kentlerdir. Madencilik konusunda
ise, Osmanlı kentleri büyük önem taşımakta hatta Küre, Gümüşhane ve Bilecik gibi bazı kentler madenci kentler olarak gelişimlerini sürdürmüşlerdir
(Doğru, 1995: 141-162).
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V. Tanzimat Dönemi ve Modernleşme
Osmanlı İmparatorluğu’nda kentsel hizmetlerin örgütlü bir şekilde gerçekleştirilmesi uzun zaman almıştır. Bunun temel nedenleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun kendine özgü idari yapısı, toprak rejimi, maliyesi, vakıf düzeni
ve kadılık müessesidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda resmileşmiş bir mahalli
yönetim statüsü 19. yy’da dış dünyaya açılma, kentlerin büyümesi, mali merkeziyetçilik sisteminin yerleşme gereği ve azınlık unsurların siyasal katılımı
ve etnik haklarını elde etmeleri yönünde dış devletlerin baskıları sonucunda
olmuştur (Tekeli&Ortaylı, 1979: 6).
19. yy’da Tanzimat ve Islahat hareketlerinin amacı, Osmanlı devlet yönetimini o döneme göre çağdaş yönetim ilkelerine dayandırmak yani devlet gücünün tek elde toplanmasını ve yerel yönetimleri de kontrol altında tutan tek
merkezden etkin biçimde kullanılmasını sağlamaktı (Görmez 1997: 86). Bu
dönem, Osmanlı Devleti’nin varlığını devam ettirmesi için yapmak zorunda
olduğu kapsamlı ve köklü değişiklikler ve Batılı ülkelerin azınlıklara eşitlik ve
güvence verilmesi yönündeki taleplerinin sonucunda başlamıştır. Batı örnek
alınarak, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu birçok siyasal, kültürel ve idari
değişiklik yapılmış, yapılan bu değişiklikler sonucunda da sivil bürokrasi padişah karşısında daha güçlü bir yere sahip olmuştur (Aslan&Yılmaz, 2001: 295).
Yerel yönetimler de bu dönemde günümüzdeki anlamıyla hizmet vermeye başlamışlar ve daha kurumsal bir biçimde hizmetlerini yerine getirmişlerdir.
19. yy’da modernleşme dönemi ile birlikte daha önce vakıflar yoluyla yerine getirilen faaliyet ve hizmetler devlet tarafından üstlenilmiştir. Geleneksel
Osmanlı kentlerinin modern kent planları çizgisinde yeniden düzenlenmesi
bu dönemde başlamaktadır. Bu dönemde birçok kanun çıkarılmış ve yerel
yönetimlerde örgütlü bir yapılanma gerçekleştirilmesi için bu kanunlarla
bazı düzenlemeler yapılmıştır. Devletin temel hedefleri kent alanlarının yeniden düzenlenmesi, caddelerin genişletilmesi, yeni sokakların açılması, kent
merkezini yerleşim bölgesine bağlayan yolların yapılması, kentler arasında
yolların inşası ve tramvay yolları yapılmasıdır (Acun, 2002: 57).
1839 yılında hazırlanan Gülhane Hattı Hümayununun çıkarılmasındaki
temel amaçlar İstanbul’un çıkmaz sokaklarını, dar yollarını düzenlemek, yolları ve limanları genişletmektir fakat sağlıklı bir şekilde uygulanamamıştır.
1848 yılında çıkarılan 1. Ebniye Nizamnamesi ve 1856 tarihli İstimlak Nizamnamesi ise İstanbul’un yanısıra diğer Osmanlı kentlerinin fiziki yapılarının yeniden düzenlenmesi için çıkarılmıştır. Modern kent kavramı ve Tanzimat’ın düzenlemeleri öncelikle İstanbul ve Bursa’da uygulanmaya koyulmuş,
sonra diğer kentlerde uygulanmaya başlanmıştır (Acun, 2002: 57).
Diğer yandan bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğunda yerel işleri yerine getirmekle sorumlu kurumlar işlevlerini kaybetmeye başladığından, bu
nedenle ortaya çıkan sorunları gidermek ve kent hizmetlerinin düzenli bir
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şekilde yerine getirilmesini sağlamak için yerel özerkliğe, iyi bir mali yapıya
ve personele sahip yeni kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Kent yönetimindeki
önemli düzensizlikleri ve Kırım Savaşı’nın başkentte yarattığı karışıklıkları
gidermek amacıyla, 13 Haziran 1854 yılında İstanbul Şehremaneti kurulmuştur. Şehremanetinin başında merkezi hükümet tarafından atanan bir
şehremini ile Bab-ı Ali’nin ve padişahın onayı ile görevlendirilen 12 kişilik
bir kent meclisi bulunmaktaydı. Şehremini’nin ikinci yardımcısı kent meclisinin de doğal üyesi olup, meclis üyelerinin 2/3’ünün her yıl yeniden değişik
çevreleri temsil edecek biçimde atanması öngörülmüştür (Tortop, 1999: 1).
Osmanlı taşra kentlerinde ise, belediye örgütlenmesi 1864 yılında Vilayet
Nizamnamesinin çıkarılmasıyla başlamıştır. Buna göre, liva ve kaza merkezlerinde -daha sonra hepsinde kurulmadığı görülmüştür- seçimli üyelerden
kurulu meclis-i belediyeler bulunacaktır. Bu Nizamname, Fransız komün sisteminden etkilenerek her köyü bir belediye dairesi olarak kabul etmiş, buna karşın bu belediyelerin kurulma esaslarına, görevlerine ve organlarına ilişkin hükümler içermemiş, aynı zamanda da kent ve kasabalardaki belediye idareleriyle
ilgili bir kararı bulunmamıştır (Ortaylı, 1995: 158) (Tümerkan, 1946: 36-37).

SONUÇ
Osmanlı kentleri Bizans, Orta Asya Türk kentleri ve Anadolu Türk
kentlerinden etkilenmiş olmasına rağmen, özellikle İslam kentinin devamı
niteliğindedir. İslam kentlerinde bulunan Cuma Camisi, pazar yerleri ve
kendi içine kapalı mahalleler Osmanlı kentlerinin en belirgin özellikleridir.
Kadılık sistemi de aynı İslam kentlerinde olduğu gibi Osmanlı kentlerinde
de temel kentsel hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda etkin olmuştur.
Kadılar bu dönemde kentin en önemli yöneticisi olarak hem dinsel hem de
yerel hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu tutulmuştur. Bu durum
Batılı anlamda yerel yönetimlerin oluşturulmasına kadar sürmüştür.
Osmanlı kentleri merkeziyetçi devlet yapısı nedeniyle bağımsız bir yönetim sistemine sahip ve kendi yöneticilerini kendileri seçen kentler değillerdir. Merkezin bir uzantısı olarak ve merkezin ağır denetimi altında
varlıklarını sürdürmüşlerdir. Osmanlı kentlerinde yerel yöneticiler padişah
tarafından atanan, halkın kendi özgür iradesiyle seçilmiş olmayan kurumlar olarak daha çok İslami geleneklere uygun olarak hizmet vermişlerdir.
Sonuç olarak, Osmanlı kentleri Bizans, Orta Asya, İslam ve Anadolu-Türk kentlerinin bir sentezi olarak ortaya çıkan, içine kapanık mahallerden oluşan, merkezinde cami olan, ticaret ve konut alanları bu caminin etrafında oluşan, idari, sosyal ve siyasal merkezler olarak işlevlerini sürdüren
kentlerdir. Bu kentlerdeki kentsel hizmetler, loncalar, kadı ve vakıflar tarafından yerine getirilirken Tanzimat ile birlikte bu hizmetler belediyelerin
kurulmasıyla örgütlü bir şekilde yerine getirilmeye başlanmıştır.
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ LEXUS BELGESELİ
ÜZERİNDEN ANLAMAK
UNDERSTANDING TOTAL QUALITY MANAGEMENT
THROUGH LEXUS DOCUMENTARY FILM
Sabrina KAYIKCI1
ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte eğitim yöntemlerinde de
gelişmeler olmuştur. Film ve belgesellerin sınıf içi eğitim aracı olarak kullanılması da söz konusu gelişmelerdendir. Film veya belgesellerin bir eğitim materyali
olarak kullanımı, öğrencinin almış olduğu teorik bilgiyi somutlaştırmasını ve bu
bilginin kalıcılaştırılmasını sağlamaktadır. Kamu yönetimi derslerinde verilen teorik bilginin bir kısmını modern yönetim tekniği olarak anlatılan toplam kalite
yönetimi oluşturmaktadır. Toplam kalite yönetimi (TKY), müşterinin/vatandaşın
isteği doğrultusunda üretim yapma/hizmet sunmaya yönelik tüm süreci ifade eder.
Bu çalışmanın amacı, teorik bilginin somutlaştırılması açısından belgesellerin kullanılabileceğini Lexus belgeseli ve toplam kalite yönetimi üzerinden göstermektir.
Söz konusu amacı gerçekleştirebilmek için toplam kalite yönetimi ile ilgili
literatür taranmış, ulaşılan teorik bilgiler, Lexus belgeselinde yer verilen görsel
materyalle birleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda belgesellerin teorik bilginin
kalıcılaştırılmasına önemli bir katkı sunduğu savunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Toplam kalite yönetimi, Lexus.

ABSTRACT
With the development of information and communication technologies, they
have also developed in educational methods. The use of films and documentaries as
an in-class educational tool is also an improvement. The use of films or documentaries
as an educational material enables the student to embody the theoretical knowledge
that the student has received and to make this knowledge permanent. Some of the
theoretical knowledge given in public administration courses is composed of total
quality management which is described as modern management technique. Total
quality management refers to the process for producing / servicing the customer
/ citizen at the request of the customer. The purpose of this study is to show that
documentary films can be used for the concretization of theoretical information by
the examples of the Lexus documentary film and total quality management.
1 Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü,
Burdur / Türkiye. E-mail: skayikci@mehmetakif.edu.tr.
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In order to achieve this aim, the literature on total quality management
was searched and the theoretical information reached was combined with the
visual material contained in the Lexus documentary. It has been argued that the
documentary film contributed to making the theoretical knowledge permanent.
Keywords: Total quality management, Lexus documentary film.

GİRİŞ
Yüksek öğretim derslerinde öğrenciye bilgi aktarmanın çeşitli yolları
bulunmaktadır. Yazılı materyal dağıtma, sözlü sunum, tartışma grupları
oluşturma bunlardan bazılarıdır. Söz konusu yöntemler teorik bilginin öğrenciye aktarılması ve bu bilginin somutlaştırılmasında her zaman yeterli
olmayabilir. Böyle durumlarda, yardımcı öğretim materyali olarak sınıflarda kullanılabilecek temel kaynaklardan biri de belgesellerdir. Bu makalede,
TKY’ni öğrencilere anlatırken konunun öğrencinin zihninde kalıcılaşmasına yardımcı olması açısından Lexus LFA belgeseli incelenecektir.
Bu çalışmayı yapmak için ilgili literatür taraması yapılmış, Lexus LFA
belgeseli de araç olarak kullanılmıştır.

TKY ve Teorisyenleri
20. yüzyılda kalite üzerine vurgu artmış ve bu vurgu TKY anlayışının alt
yapısını oluşturmuştur. Bu dönemde kaliteye bakış açısını değiştiren temel
hususlar bilim ve teknolojideki gelişme, insan güvenlik ve sağlığına yönelik
tehditlerin önlenmesi ihtiyacı, kalite konusunda devlet düzenlemelerinin
artması, tüketici beklenti ve hareketlerinin artması, uluslararası rekabette şirketlerin kaliteyi rekabet aracı olarak görmesidir. Tüm bu etkenlerle,
daha önce var olan hataları çözme anlayışından hataları önleme anlayışına
geçilmek ihtiyacı doğmuştur.
TKY, bütünleşik bir yönetim felsefesi olarak sürekli iyileştirmeye, müşteri tatminine, hatalardan kaynaklı yeniden çalışmanın azaltılmasına, uzun
vadeli düşünme ve planlamaya, takım çalışmasını arttırarak çalışanların
kararlara katılımını sağlamaya ve çalışanı güçlendirmeye, rekabetçi kıyaslama ile sürecin yeniden dizayn edilmesine, sonuçların sürekli ölçülmesine, tedarikçilerle güvenilir bir ilişkinin kurulmasına ve son noktada etkinlik ve verimliliğe dayanır (Powel, 1995:16; Tortop, 2016: 243).
Böyle bir yönetim felsefesinin kökleri, 1949’da Japon Bilim Adamları
ve Mühendisler Birliği’nin (JUSE) kuruluşuna kadar götürülebilir. JUSE,
Japon verimliliğini ve II. Dünya Savaşı sonrası Japon yaşam kalitesini arttırmak amacıyla öğrenci, mühendis ve memurlardan oluşan bir komitedir
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(Powel, 1995:16). JUSE’nin önemi, Japon mühendisler için kalite kontrol
eğitimi vermek üzere Juran ve Deming’in Japonya’ya davet edilmesini sağlamasından kaynaklanmaktadır. Deming2 1950 yılında, Juran ise 1954 yılında kalite konusunda ders vermek üzere Japonya’ya davet edilmişlerdir.
Edward Deming, literatürde en çok Deming Döngüsü, Joseph Juran ise
Juran Üçlemesi ile bilinmektedir. Her iki teorisyen de Japonya’da kalite
anlayışının geliştirilmesi açısından çok büyük katkıya sahiptir.
E. Deming: Deming, kaliteyi, örgütün varlığını devam ettirebilmesi
için temel yapı taşı olarak görmektedir. Bu durumu “zincirleme tepkime”
ile şöyle anlatır.
“Kaliteyi artır
maliyetler düşer çünkü işi yeniden yapma oranı,
hatalar, gecikmeler, terslikler azalır; makine zamanı ve materyal daha iyi
kullanılır
üretkenlik artar
yüksek kalite ve düşük fiyatla
pazarı ele geçir, varlığını sürdür
işte kal
daha fazla iş yarat” (Deming, 2014: 3)
Ona göre kalite, tüketicinin hem bugün hem de gelecekteki ihtiyaçları
üzerine temellenen, üretim için gereken malzemeden müşteriye ürünün
ulaştırılmasına kadar olan süreci kapsayan bir anlayışla ele alınmalıdır
(Deming, 2014: 4).
Deming kalite anlayışını, saptadığı 14 madde ile ortaya koyar. Bu anlayış rekabet etmeyi, liderliği, toplam maliyetleri düşürmeyi, sürekli geliştirmeyi, iş başında eğitimi, takım çalışmasını, sıfır hatayı ve kaliteyi temel alır
(Deming, 2014: 19-20).
Ona göre, örgütler kaliteye ulaşmak için öncelikle hizmet/ürünlerini
sürekli geliştirmeli ve rekabet edebilir olmalıdır. Üst yöneticiler sadece
yönetici değil, çalışanını geliştiren, yönlendiren, cesaretlendiren vizyon
sahibi liderler olmalıdır. Üretim ve hizmet sistemi sürekli geliştirilerek kalite ürünün bir unsuru haline getirilmeli, sonradan eklenen/düzeltilen bir
nitelik olmamalıdır. İş standartlarının tek başına kaliteyi getirmediği göz
önünde tutularak çalışanların gönüllü bir şekilde iş yapması sağlanmalıdır, bu da onların katılımı ve yöneticilerin liderliği ile olacaktır (Deming,
2014:19-20).
Kalitenin geliştirilmesinin bir süreç olduğunu düşünen Deming, TKY
literatürüne, aslında Shewhart’a ait olan, Deming döngüsünü kazandırmıştır. Deming’in ilk kez 1950’de Japonya’da kullandığı bu döngü şekil
1’de görülmektedir.

2 Deming, İstatistiki Kaliteyi 1930’lu yıllarda Walter A. Shewhart’dan öğrenmiştir
(Özer & Önen, 2016: 114).
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Şekil 1. Deming Döngüsü

Deming bu döngü ile kalitenin bir çember şeklinde planlama, uygulama, kontrol etme ve gerekli önlemleri alma şeklinde devamlı bir sürecin ve
sürekli iyileştirmenin sonucunda geliştirilebileceğini anlatmak istemiştir.
Joseph Juran: Juran için kalite, tüketici memnuniyeti ve ihtiyaçları bağlamında tanımlanabilir. Kalite ona göre, bu iki kriter açısından ürünlerin
özelliklerini ifade eder. Kaliteyi tanımlarken Juran, gelir odaklı ve maliyet
odaklı bir bakış açısı sergiler. Gelir odaklı kalite tanımında amaç, müşteri
memnuniyetini en yüksek düzeyde sağlamak ve geliri arttırmak iken maliyet odaklı kalite yaklaşımında amaç, tekrar çalışmayı gerektiren hatalardan
ve müşteri memnuniyetsizliğine sebep olacak unsurlardan kurtulmaktır
(Juran & Godfrey, 1998: 2.2).
Juran, kalite yönetiminde 3 yönetsel süreç öngörür. Juran üçlemesi olarak adlandırılan bu üç süreç kalite planlama, kalite kontrol ve kaliteyi geliştirmedir. Söz konusu üç sürecin her biri çeşitli eylemlerden oluşur. Tablo 1,
bu eylemleri göstermektedir.
Tablo 1. Kalite için 3 evrensel süreç (Juran Üçlemesi) ( Juran & Godfrey,
1998: 2.6)
Kalite Planlama
Kalite hedefleri oluştur
Müşterilerin kim
olduğunu tanımla
Müşterilerin ihtiyaçlarını
tanımla
Müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılayacak ürün
özelliklerini geliştir
Ürün özelliklerini
üretebilen süreçler
geliştir
Süreç kontrolünü sağla,
planları işletme güçlerine
transfer et.

Kalite Kontrol

Kalite Geliştirme

Gerçek performansı
değerlendir
Gerçek performansı
kalite hedefleri ile
karşılaştır
Farklılıklar üzerine
harekete geç

İhtiyacı kanıtla
Altyapıyı kur
Geliştirme projelerini
tanımla
Proje takımlarını kur
Sebepleri ve çözümleri
tanımlamak için
kaynaklarla, eğitim ve
motivasyonla takımlar kur
Kazanç elde etmek için
kontrolleri yap
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Kalite yönetimini planlama, kontrol ve geliştirme fonksiyonlarından
oluşan bir süreç olarak gören Juran, kalite konusunda başarılı olan örgütlerin kullandıkları stratejilerin ortak noktalarını belirtmiştir ki bu noktalar
Deming’in 14 ilkesi ile benzerlikler göstermektedir. Juran’ın saptadığı ortak
noktalar;
•

Müşteri odaklılık

•

Kalitenin en üst önceliğe sahip olması

•

Stratejik kalite planlama

•

Kıyaslama

•

Sürekli geliştirme

•

Kalite için yönetimde eğitim

•

Ortaklık (çapraz fonksiyonel takımlar)

•

Eğitim ve planlamaya çalışanların katılımı ile çalışanı güçlendirme

•

Motivasyon

•

En üst yönetimin müşteri memnuniyetini sağlama ve kaliteyi geliştirmeyi sağlayan süreçlerini takip etmesi için ölçütler geliştirilmesi
(Juran & Godfrey, 1998: 2.16 - 2.17)

•

Kalite için üst yönetimin sorumluluğudur (Boaden, 1997: 157).

TKY ve Toyota
Toyota kuruluşundan itibaren “önce müşteri” ve “önce kalite” anlayışı
üzerine kurulmuş olan bir şirket olarak kendisini tanımlamaktadır. Şirket,
1949 yılında istatistiki kalite kontrolü yapmaya başlamış ve bu konudaki
çalışmalarından dolayı da 1965’te Deming ödülünü kazanmıştır. Toyota
“müşteri önceliği”, “sürekli gelişme” (kaizen) ve “tüm katılım” ilkeleri üzerine çalışmalarını kurarak TKY’yi uygulamıştır. Temel ilkelerden olan sürekli geliştirmenin fikri altyapısını oluşturan yaratıcı yenilikçilik düşüncesini
tüm şirkete yayarak daha yüksek kalitede üretim ve iş kalitesine katkı sağlayan bir yaklaşım olan TKY’den yararlanmıştır. Şirketin kalite çalışmaları
açısından temel dönüm noktaları tablo 2’de görülmektedir ( http://www.
toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/data/company_
information/management_and_finances/management/tqm/change.html).
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Tablo 2. Toyota Şirketi ve Kalite
1949

İstatistiki Kalite Kontrole Giriş
Ford’daki öneri sistemine göre,
Yaratıcı Fikir Öneri Sistemi, Eiji
Toyoda ve Shoichi Saito tarafından
kuruldu.

1951

İlk Yaratıcı Fikir Önerileri uygulandı
1952

Mükemmel öneriler sistemini
onurlandırmak için Bireysel Yıllık
Ödülleri başlattı

1953

İstenen kurumsal slogan için fikirler;
‘İyi Düşünce, İyi Ürünler’ seçildi

1958

Tüm-Toyota Yaratıcı Fikir Paneli
Tartışmasının birincisi düzenlendi
(Haziran 1964’te Tüm Toyota Öneri
Sistemi Araştırma Komitesi olarak
değiştirildi)

1964

Kalite güvence ve maliyet
yönetimine odaklanan işlev
tabanlı yapılar kuruldu

1966

Tüm Toyota Kalite Güvencesi
grup çapında slogan olarak kabul
edildi.

1968

Sıfır Hata Kampanyası başlatıldı
İlk Yaratıcı Fikir Eğitmen Eğitimi
yapıldı

1989

1996

2011

Yaratıcı Fikir Öneri Sistemi el kitabı
Tüm çalışanlara dağıtıldı

Bölüm ve bölüm yöneticileri için
şirket çapında yürütülen yönetim
beceri geliştirme programı
uygulandı
Yaratıcı Fikir Önerisi Sisteminin
kuruluşundan bu yana 60 yılı aşkın
anma etkinlikleri yapıldı.
- En iyi uygulamalar ve diğer
etkinlikler hakkında atölye
çalışmaları ve sergiler

Tablonun da ortaya koyduğu gibi Toyota, 1949 yılından itibaren kalite
kontrol, yaratıcı fikirlerin geliştirilmesini destekleyen sıfır hata, yönetici ve
çalışan eğitim programları üzerine çalışmalarını yoğunlaştırarak TKY uygulamalarını gerçekleştirmiştir. Söz konusu uygulamalar, Toyota’yı küçük
bir fabrikadan küresel anlamda üretim yapan ve rekabet eden bir aktör haline getirmiştir. Bu büyümeyi sağlayan temel bakış açısı, sürekli geliştirmedir. Sürekli geliştirme “durduğumuz yerle hiçbir zaman yetinmeyiz ve en
iyi fikirlerimiz ve çabamızla işimizi her gün geliştiririz” (Liker & Hoseus,
2008: 42) şeklinde tanımlanabilir.
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TKY’yi bir yönetim felsefesi olarak 1949 yılından itibaren hayata geçiren Toyota, TKY’nin sürekli geliştirme ilkesini ürettiği araba modelleri ile
hayata geçirmiştir. Lexus LFA, bu modellerden biri, National Geographic
tarafından çekilen belgesel de TKY’ni görsel olarak anlatmanın en iyi yolu
olarak değerlendirilebilir.

TKY ve Lexus LFA Belgeseli
Toyota’nın markalarından biri olan Lexus, müşterisinin kendisini özel
hissetmesi üzerine kurgulanan bir araba modelidir. Öyle ki müşteri, lüks
bir araba almanın yanı sıra o arabaya sahip olmanın getirdiği kendisine
özel davranılma ayrıcalığını da satın almış olmaktadır. Kişiye özel hizmet,
Lexus bayilerinin ayırdedici özelliğidir. Bir arıza ya da bakım söz konusu
olduğunda arabanın, sahibinin evinden alınması ve yerine başka bir Lexus
verilerek müşterinin arabanın bakımı süresince sıkıntı çekmemesi, müşteriye tanınan ayrıcalıklardandır. Bakım/tamir sırasında bekleyen müşteriler
için manikür ve masaj hizmetleri sunulan, internet, buzdolabı gibi araçlarla
donatılmış bekleme odaları (Liker & Hoseus, 2008: 558) Lexus bayileri için
normaldir çünkü müşteri, Lexus sahibi olarak bu ayrıcalıklara da sahiptir.
Toyota başmühendisi Tanahashi Haruhiko, Lexus’un bu lüks otomobil
üretimini ve hizmet anlayışını, bir adım daha ilerleterek lüks bir spor otomobil yapmayı hayal etmiş ve bu hayalin üst yönetim tarafından desteklenmesiyle otomobil müşterilerinin karşısına Lexus LFA çıkmıştır.
Toyota’nın bu yeni modeli, düşünce halinden üretime geçiş aşamasına
kadar National Geographic tarafından belgesele dönüştürülmüştür (https://www.youtube.com/watch?v=xecxYFdaKak). Söz konusu belgesel aracılığı ile Toyota’nın toplam kalite uygulamaları somut bir şekilde göz önüne
serilmektedir.
Deming ve Juran’ın çalışmalarında bulunan ortak TKY ilkeleri kalite,
müşteri odaklılık, sürekli geliştirme, kıyaslama, sıfır hata ve kontrol, takım
çalışması, eğitim, üst yönetimin desteği ve liderlik üzerinden belgeseli izlemek bu somutlaştırmayı kolaylaştırmaktadır.
Kalite: Kalite, müşterinin hem bugünkü hem de gelecekteki taleplerinin
görünümü olarak tanımlanırsa Lexus LFA üretiminin pek çok aşamasının
bu kalite anlayışını yansıttığı söylenebilir. Örneğin, çelik malzeme kullanabilecekken çelikten daha güçlü ve hafif olmasından dolayı işlenmesi daha
zor ve daha maliyetli olmasına rağmen karbon fiber malzemenin kullanılması müşterinin beklentisi doğrultusunda kaliteli bir ürün üretebilmek
için başmühendis tarafından tercih edilmiştir. Ayrıca, girdinin kalitesine
önem verilmesi ve karbon fiber üretimini fabrikanın kendisinin yapması
da Lexus LFA kalitesinin bir göstergesi olarak ifade edilebilir.
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Müşteri odaklılık: Deming, müşteriyi üretim sürecinin en önemli parçası olarak görmüş, kalitenin, müşterinin ihtiyaçları temelinde üretim yapılırsa gerçekleşeceğini savunmuştur (Deming, 2014: 143). Lexus belgeselinde müşteriye öncelik verildiğinin göstergelerinden biri, lüks spor bir araba
müşterisinin yüksek ses çıkaran bir araba isteyeceği düşüncesiyle araba dış
dizaynını ve motor biçimini bu beklenti doğrultusunda belirlemesidir.

Sürekli geliştirme: Sürekli geliştirme, üretim ve hizmet sisteminde değişiklikleri gündeme getirir. Lexus LFA örneğinde sürekli geliştirmenin en
önemli göstergesi, başmühendis Tanahashi Haruhiko’nun, lüks ve rekabet
edebilir bir spor araba üretme düşüncesini üst yönetimle paylaşmasıdır. Bu
düşüncesinin destek bulması ile diğer sürekli geliştirme adımları da atılmıştır.
Başmühendis, üst yönetimden destek almakla birlikte, üretimi 500 adetle sınırlamıştır. Günde 1 araba üreterek 500 otomobil 2 yılda üretilip Lexus
LFA fabrikası kapatılacaktır. Bu 500 otomobil satıldığı takdirde ürün geliştirme, kaliteli malzeme kullanımı ve çalışan ücretlerini maddi açıdan karşılayamayacak ve maliyet geri kazanılamayacaktır. Öyleyse neden böyle bir
yatırım yapılır? Başmühendis bu durumun mantığını şöyle açıklamaktadır:
500 araç şirkete kar sağlamasa da onun marka değerini ve itibarını arttıracak,
gelecekteki müşterilerin kalite beklentilerini karşılamakta kullanılacak bilgi,
teknik ve takım çalışması kültürünü şirkete kazandıracaktır.
Genel sonuçları olan sürekli geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra üretim sürecinde de bu doğrultuda bir takım adımlar atıldığı görülmektedir. Bu adımlardan biri, daha az ağırlık daha fazla güç, ivmelenmenin artması anlamında
olduğundan çelik yerine karbon fiber malzeme kullanımının geliştirilmesidir. Böylece, karbon fiberden yapılan yan panel, araba parçalarının benzerlerinden daha hafif olmasını sağlayarak hem kalite hem de rekabeti ortaya
çıkarmıştır. Ayrıca, sürücü üst paneli için hazırlanan karbon fiber parçanın
örülmesi için özel bir makine dizayn edilmesi söz konusudur.
Sürekli geliştirme yönünde bir diğer adım, küçük ama güçlü ve gücünden dolayı çok ses çıkaran bir motora ihtiyaç, daha önceki üretilen araçların
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motorlarının ise sessiz ve büyük olması nedeniyle Tanahashi’nin, Yamaha
Motor yöneticilerinden yardım almasıdır. Bu yardım sayesinde, LFA motor
mühendisleri yeni bir motor geliştirmeye odaklanmıştır.
Kıyaslama: Sessiz motor üretmek için Yamaha markasının deneyimlerinden yararlanılması LFA motorunun istenilen kalitede üretilebilmesi için
Toyota mühendislerinin faydalandığı bir yöntem olmuştur.
Sıfır Hata ve Kontrol: TKY’de sıfır hata, hataları ortaya çıkmadan önlemeyi ifade eder. Küvetin ana şasisinin üretildiği kapalı odaya girmeden önce
çalışanların (takumi) yabancı tanecikleri yok etmek için üstlerini elektrikli
süpürgeyle temizlemesi temizlik sorunundan kaynaklanacak hataları ortadan kaldırmak içindir. Buna benzer başka bir uygulama yine LFA üretimi
sırasında Iawa City fabrikasında parçacık kirlenmesinin önüne geçmek için
bone ve hava kilitlerinin kullanılmasıdır. Tozun boyanın üstüne düşünce kabarcık oluşturmasından dolayı, boya bölümünde atmosferin günlük olarak
kontrol edilmesi, boyanın üzerindeki leke ve izlerin parlak ışık altında tespit
edilmesi, üretim mekânın temizliğinden kaynaklanabilecek sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çabalardır.
Sıfır hata seviyesine ulaşmak için bir de üretimden kaynaklanabilecek sorunların önüne geçmek gerekmektedir. Bu tür bir sorunun önüne geçmek
amacıyla LFA sürücü üst panel parçasının üretimi için dizayn edilen özel
makine bu işle görevli bir takumi tarafından kontrol paneli üzerinden her an
kontrol edilmektedir. Çünkü söz konusu parça üretilirken en ufak bir hata
işlemi sıkıntıya sokacaktır. Üretilen her motor parçasının yarım gün süren
bir kontrolden geçmesi de olası motor hatalarını önlemek içindir.
LFA’nın üretim sürecinde üretim mekânı ve faaliyetlerinden doğabilecek
sorunların önüne geçmek, istenilen kaliteye ulaşmak açısından başmühendis tarafından yeterli görülmemiştir. LFA’nın parçalarının geliştirilmesi ve
üretilmesi 2000-2004 yılları arasında olmuş, LFA’nın ilk prototipi 2004’te
üretilmiştir. Kontrol, prototip denetimi ile devam etmiştir. Arabanın en zor
pistte denetlenmesi için bütün LFA geliştirme ekibi Almanya’ya giderek dört
yıl boyunca araba bu pistte test edilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, LFA’nın
ince ayarını yapmak için LFA, Almanya’da bir araba yarışına sokulmuş bu
yarıştan elde edilen bilgi çerçevesinde iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
LFA, elden geçirildikten bir yıl sonra yarışta kendi sınıfında birinci olmuştur.
Prototip denemeleri bittikten sonra LFA, 2010 yılında tam üretime geçmiş fakat kontrol süreci henüz sonlanmamıştır. Araba, montaj hattından
çıktıktan sonra 7000 farklı kontrolden geçeceği teftiş alanına aktarılmıştır.
Burada kalite kontrol yapan Hayashi Katsumi, kaporta üzerindeki yüzeyin pürüzsüzlüğünü eli ile dokunarak kontrol etmektedir. Araba iç ve dış
yüzeyi LFA fabrikasında yapıldıktan sonra fabrika dışındaki kalite kontrol bölümüne götürülmektedir. Burada araç, 7 gün sürecek bir kontrole
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maruz kalmaktadır. Bu süreçte, hız göstergesinden frenlere, arabanın su
geçirmezliğine kadar her şey kontrol edilmekte ve kontrole ilişkin raporlar
350 sayfalık kitapçık haline getirilmektedir. Aracın müşteri ile buluşmasından önceki son kontrolü test sürücüsü tarafından yapılmakta ve deneme
sürüşü yapılmaktadır. Aracın kontrol edilebilirliği, motor sesi, gücü, fren
performansı ve titreşim gürültüsü bu aşamada test edilmektedir.

Bir takuminin eliyle yaptığı kontrol (http://www.natgeotv.com/persian/
megafactories/galleries) .

Takım çalışması: Takım çalışması, ortaya çıkarılan ürün/hizmetin kalitesini arttırıcı bir unsur olarak görülmektedir. LFA üretiminde takım çalışmasına önem verildiğinin temel göstergesi, LFA müdürü Yamanaka Shigeru’nun
o göreve getirilme gerekçesidir. Shigeru, bu görevinden önce Toyota Motor
Şirketi’nin farklı fabrikalardaki çalışanlarını bir araya getiren beysbol takımının yöneticisi olarak çalıştığından, organizasyonu yönetebildiği için bu işin
başına getirilmiştir.
Takım çalışmasına önem veren bir müdürün LFA müdürü haline getirilmesinin yanı sıra üretim çalışmaları sırasında da bu anlayışı yansıtan uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Örneğin, başlangıçta arabanın gömleğini
alüminyumdan yapmayı planlamalarına rağmen, karbon fiberin üstünlüklerini görünce mühendis grubunun başmühendisle beraber karbon fiberin
kullanımına karar vermesi takım çalışmasının önemli bir göstergesidir.
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Eğitim: Toyota’nın 50000 kişilik çalışanı arasından 175 kişilik en iyi eğitimli en yetenekli işçileri seçip bir LFA ekibi oluşturması kaliteye ulaşmak
için eğitime verilen önemi göstermektedir.
Üst düzey yönetimin desteği ve liderlik: TKY, üst düzeyin onayı ve
desteği olmadan hayata geçirilebilecek bir yönetim felsefesi değildir. LFA
özelinde başmühendis üst düzey yönetimin desteğini alabilmiş gözükmektedir. Başmühendis Tanahashi Haruhiko’nun hayalini Şirketin üst düzey
yöneticileri ile paylaşması ve onların “bir dene bakalım” şeklindeki cevabı üst yönetimin bakış açısını yansıtan bir ifadedir. Ayrıca yeni bir spor
otomobil yapmak için gereken altyapı olmaması nedeniyle Başmühendisin
sıfırdan bir araba/ekip/fabrika yaratması talebi bir risk doğurmaktayken
yönetim bu yenilikçi düşünceye yine de destek vermiştir.
Yönetimin gerekli liderlik becerisini gösterdiğinin bir kanıtı da belgeselde fabrikada hiç saat görülmemesine rağmen LFA işçilerinin işlerini aksatmadan çalışmaları hatta gönüllü olarak mesai yapmalarıdır. Belgeselde bu
durum, bir takumi tarafından şöyle ifade edilmektedir: “Şefimiz, üretimin
kaliteli olması için ihtiyaç duyduğumuz zamanı kullanmamızı istiyor. İyi
bir şey üreteceğimizi düşünüyorsak fazla mesai yapabiliyoruz”.

SONUÇ
Teorik bilginin öğrencilere en iyi şekilde aktarılması ve somutlaştırılması
açısından belgesellerin kullanımı bu makale ile gösterilmek istenmiştir.
TKY, Lexus LFA belgeseli aracılığıyla anlatılmaya çalışılmıştır. TKY,
kaliteli mal ve hizmet sunumunu, müşteri memnuniyetini, çalışanların
katılımı ile sürekli gelişmeyi amaçlayan bir yönetim felsefesidir. Bu felsefe,
müşterilerin hem bugünkü hem de gelecekteki beklentilerini karşılamayı da
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amaçlar. Bu makalede ele aldığımız Lexus LFA tam da bugünkü lüks spor
araba müşterilerine yönelik ama gelecekte üretilecek arabalara da alt yapı
oluşturacak bir üretim süreci geçirmiş ve TKY’nin uygulama alanlarına bir
örnek oluşturmuştur.
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KÜRESELLEŞMENİN ULUSAL KİMLİK ÜZERİNE ETKİLERİ
IMPACTS OF GLOBALIZATION ON NATIONAL IDENTITY
Pınar AKARÇAY1, Gökhan AK2
ÖZET
Bu çalışmanın konusu, küreselleşme fenomeninin ulus kimlik üzerine olan
muhtemel etkileri ile küreselleşme ve ulusal kimlik arasındaki ilişkinin etkileşimlerini irdelemektir. Bu bağlamda çalışmada, ulus kimliğin oluşumu sürecinde
küreselleşmenin olumlu ve olumsuz taraflarının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Kalitatif içerikli çalışmada, ikincil veri kaynak taraması yapılarak çıkarımlara ulaşılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde küreselleşme ve ulus kimlik kavramları
açıklanmış; ikinci bölümde küreleşmenin boyutları ekonomik, siyasal ve kültürel
açılardan ele alınmıştır. Üçüncü bölümde küreselleşmenin ulusal kimlik üzerine
etkileri incelenerek, kimlik olgusunun modern ve post modern dönemlerde kazandığı anlam ve içerik irdelenmiştir. Son etapta ise, küreselleşme etkisinde kimlik
kavramı ve küreselleşmenin ulus-devlet kavramı ile etkileşimleri incelenerek çalışma sonlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kimlik, Ulus, Ulusal Kimlik, Ulus-Devlet.

ABSTRACT
The main aim of this study is to analyze interactions of relations between
globalization and national identity as well as potential impacts of globalization
phenomenon over national identity. In this respect, it is goaled to explore positive
and negative sides of globalization during the formation of national identity. In this
qualitative study, we will reach findings by making secondary resources literature
study. In the first section of the study, terms of globalization and national identity
will be described; in the second part, economical, political and cultural aspects
of globalization will be examined. In the third part, impacts of globalization over
the national identity will be examined and meaning and content which identity
concept had gained during modern and post-modern eras. In the last step, the
study will be concluded by examining identity notion affected by globalization and
interactions of globalization on nation-state concept.
Keywords: Globalization, Identity, Nation, National Identity, Nation-state.
1 Dr. Öğr. Üyesi, Uppsala Üniversitesi, Misafir Araştırmacı, Institute of Housing and
Urban Research, Uppsala/İsveç, (pinar.akarcay@ibf.uu.se).
2 Dr. Öğr. Üyesi, Nişantaşı Üniversitesi, İİSBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
İstanbul/Türkiye, (gak2081@yahoo.co.uk).
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GİRİŞ
Küreselleşme kavramı, politik ve diplomatik alanlarda özellikle son yirmi yıl içinde en çok kullanılan kavramlardan biri olmuştur. Kavram, birçok
araştırma ve akademik çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Kavramın
çok geniş bir kullanım alanı olması nedeniyle, genel ve herkes için geçerli
bir tanımı bulunmamaktadır. Kavram hakkında yapılan tanımlardan birçok anlam çıkabilmektedir.
Bunun yanında, küreselleşme ile birlikte dünya üzerinden bilgi akışı sınırsız olarak dolaşabilmektedir. Bilginin dünya üzerinden sınırsız dolaşabilmesi her an her yerdeki değişikliği ya da yeni bir şeyi öğrenmeye imkân
vermektedir. Küreselleşme sürecinde ulus devlet egemenliğini tehdit eden
temel olarak üç aktörden bahsedilmektedir. Uluslararası kuruluşlar, küresel
sivil toplum kuruluşları ve çok uluslu şirketler “yeni dünya düzeni” olarak
ifade edilen sürecin şekillenmesinde rol alırken küreselleşmenin sonucu
olarak da gösterilebilmektedir. Küreselleşme, halen devam eden ve sonucu
tam olarak bilinemeyen ideolojik bir süreci ifade etmektedir.
Küreselleşme ile birlikte yaygınlaşan teknoloji devriminin, insan hayatını kolaylaştırıcı etki yaptığı yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojinin nimetlerinden olan internet sayesinde sermaye hareketlerinin serbestliği, dünya
ticaret hacmini arttırıcı bir etki yapmaktadır. Bu sayede dünya refahının
artmakta olduğu iddia edilmektedir. Küreselleşmenin bu gibi olumlu etkilerin yanı sıra olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bu olumsuzluğa örnek
olarak dünya da artış gösteren işsizlik oranı verilebilir. Küreselleşmenin
olumlu ve olumsuz etkileri ülkeden ülkeye göre değişiklik göstermektedir.
Gelişmiş ülkeler bu sürecin kazananı olurken gelişmekte olan ülkeler kaybeden tarafta bulunmaktadır. Bu nedenle, çalışmanın amacı, küreselleşmenin ulus kimlik kavramı üzerine etkilerini irdelemektir.

Küreselleşme ve Ulus Kimlik Kavramları
Küreselleşme Kavramı
Kültür, ekonomi, politika, sosyal yaşam gibi birçok alandaki değişme ve
yeniden yapılanmayı ifade etmek için “küreselleşme” terimi kullanılmaktadır. Bu ifade, bilgi dolaşımının çok hızlı olduğu son 20 yıl içinde sık sık
duyulmaya ve kullanılmaya başlanmıştır (Akkaş, 2008: 7-8). Küreselleşme
ile ilgili matematiksel bir formül gibi bir tanım yapılması pek mümkün değildir. Bunun sebebi, küreselleşme çok boyutlu bir kavramdır ve nereden
bakılırsa farklı bir yorum çıkacak olmasıdır (Korkmaz, 2007: 211).
Küreselleşme, “globe” kelimesinden türemiştir ve globe” teriminin kelime anlamı “küre” veya “dünya”dır. Bazı dillerde de “globalisation” veya “globalization” şeklinde yazılarak dünyaya veya küreye ait, küresel, dünyasal
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anlamlarına gelmektedir. Küreselleşmenin çeşitli açılardan tanımı yapılmıştır. Kimi araştırmacı küreselleşmeye ekonomik yönden, kimi araştırmacı iletişim yönünden, kimisi ise kültürel yönden bakmış ve tanımlarını buna göre
yapmıştır. Yine de literatürde küreselleşme üzerinde uzlaşılan ortak bir tanım
bulunmamaktadır. Bazı küreselleşme tanımlarına bakılacak olursa; Amerikan Ulusal Savunma Üniversitesi küreselleşmeyi; “Malların, hizmetlerin, paranın, teknolojinin, fikirlerin, enformasyonun, kültürün ve halkların hızlı ve
sürekli biçimde sınır ötesine akışı” şeklinde tanımlamıştır (Akt. Aktaş, 2012).
Diğer bir tanıma göre küreselleşme; düşünce, kültürel ve ahlaki değerlerin bilginin çeşitlendiği aynı zamanda birbirine benzediğini ifade eden
geniş kapsamlı bir terimdir. Genel anlamda küreselleşme; “Bütünleşen ama
aynı zamanda parçalanan, evrenselle yerelliğin ironik bir biçimde birbirine
geçtiği ve karıştığı bir dünya imgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.” (Bağçe,
2001: 69) Dolayısıyla, küreselleşme diğer anlamda dünya üzerindeki olumlu ve olumsuz tüm değerlerin sınır kavramı olmadan dünyaya yayılması ve
serbestçe dolaşabilmesidir. Elbette bu durum, dolaşım konusunun büyük
çoğunluk tarafından da kabul görmesini ifade eder (Hasanoğlu, 2001: 72).
Kavram ilk kez, Marshall Mcluhan’ın Komünikasyonda Patlamalar başlıklı
eserinde “global köy” [küresel köy] ifadesinin kullanılması ile günlük dile
girmiştir (Peker, 2012: 4; Scholte, 2001: 14).
Küreselleşme kavramı, 1980’li yıllarda zamanın İngiltere Başbakanı
Margaret Thatcher ve ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde siyasi konuşma dilinde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 90’lı yıllarda ise, kavram
günlük konuşma diline iyice yerleşmiştir (Aktel, 2003: 6). Küreselleşmeden
sonra, yani bilgi ve ekonomik dolaşım hızlandıktan sonra birçok alanda
dolaşım sınırları kalkmış ya da büyük bir engel olmaktan çıkmıştır. Ancak,
bu durum da yerel ya da ulusal bazdaki siyasetçilerin olayların gidiş seyrini
etkileme güçlerini azaltmıştır (Aktel, 2003: 12-15).
Giddens (1990; 2000: 153) ise, “küreselleşme” ve “uluslararasılaşma”
kavramlarının faklı anlamlar taşıdığına dikkat çekmiştir. Keza küreselleşme ulusları yaklaştıran bir kavram değil, ulusal sınırları aşıp “küresel sivil
toplum” gibi yeni bir oluşumu kapsayan kavramdır (Şaylan, 1995: 178). Ancak, bu kapsam risk ve tehlikeleri de içinde barındırabilmektedir. Küreselleşme özellikle son yıllarda kaçınılmaz bir süreç olarak yorumlanmaktadır.
Zira başta ekonomik alanlar olmak üzere devletin (aslında ulus-devletlerin) hareket alanı daha büyük ve güçlü devletler tarafından sınırlanmaktadır (Önder, 2003: 252).
Ekonomik anlamda küreselleşme ise, yerel ve ülkesel ekonomilerin
dünya ekonomi ise iç içe geçmesi olarak tanımlanır (Kutlu, 1998: 366-367).
Daha öncede bahsedildiği üzere ekonomik veya kültürel kavramın birçok
tanımı yapılmıştır. Yamak’a (1998: 7) göre ekonomik küreselleşme; “Sermaye ve hizmet akışının çok hızlandığı, hiçbir sınır tanımadan değiş tokuş
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işlemlerinin yapıldığı yeni bir dönemin özelliği”. Cangir (2001: 205) ise, küreselleşmeyi; “Blokların, hizipleşmenin ortadan kalktığı, ekonomik açıdan
ülkelerin ya da yerel piyasaların birbirine daha çok bağımlı hale geldiği bir iç
içe geçme dönemi, sınırlarla birbirinden ayrılan dünyadan uluslararası bilgi ağlarıyla çevrelenmiş uluslar üstü bir sisteme geçişi anlatan bir kavram.”
olarak açıklamaktadır. Küreselleşme birçok tanımı olmasına rağmen temel
noktası dünyadaki bilgi, kültürel, ekonomik ve siyasal anlamda dönüşüm
ve dolaşımın sınırsız olabilmesidir.
Küreselleşmenin Tarihi
Küreselleşme, dünya üzerindeki değişim, sınırsız dolaşım, bilgi paylaşımı ve kültürel, politik, ekonomik, sosyal, bilimsel birçok alandaki değişimi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Küreselleşme hakkında, her
dönemin gelişmeleri akılda tutularak yorumu yapılmalıdır. Her dönemde
teknoloji farklıdır. Şimdiki küreselleşme ile önceki dönemlerde meydana
gelen küreselleşmenin nitelik bakımından farklı olması kaçınılmazdır.
Steger (2006: 40-59), küreselleşme kronolojisini beş dönem olarak ele
almıştır. Buna göre; “Tarih Öncesi Dönem (İ.Ö. 10000- İ.Ö. 3500): Tarihin
bu döneminde ileri teknolojinin bulunmaması dolayısıyla sınır ötesi iletişimler hiç oluşmamıştır. Modern Öncesi Dönem (İ.Ö. 3500-İ.S. 1500): Tarihin
bu dönemi, yazının ve tekerleğin bulunmasına karşılık gelmektedir. Tüm bu
gelişmeler küreselleşmeyi yeni bir boyuta taşımıştır. Bu gelişmeler ile ulaşım
ve düşüncelerin yayılması kolaylaşmış ve büyük devletlerin kurulmasına yardımcı olmuştur. Erken Modern Dönem (1500-1750): Bu dönem aydınlanma
ve Rönesans arasındaki dönemi yansıtmaktadır. Avrupalı girişimciler kapitalist dünya sisteminin tohumlarını o dönemde atmışlardır. Ulus devletler ortaya çıkmıştır. Modern Dönem (1750-1970): 18. yüzyıl sonunda batılı işletmelerin önemi artmıştır. Dünya ticaret hacmi 1850-1914 döneminde önemli
ölçüde artmıştır. Çağdaş Dönem (1970’den günümüze).”
Görüldüğü üzere küreselleşme, esasen yeni bir olgu değildir. Çağdaş
ve modern dönemde kültür ve sosyal alışverişin olduğu her toplulukta ve
topluluklar arasında yüzyıllardır görülmektedir. Ancak, günümüzde dolaşımın çok hızlı olması yüzünden, küreselleşmenin belirgin bazı aşamalardan geçerek günümüzdeki halini aldığını söyleyebiliriz. 19. yüzyılda,
I. Dünya Savaşı’na kadarki süreçte topluluklar arasında savaşlar ve ticaret
temelli temaslar olmaktaydı. Kültürel ve bilimsel anlamda 19. yüzyıl bir dönüm noktasıdır. Özellikle buhar gücü ve sonrasında elektriğin bulunması,
bunun akabinde bilimin ve yeni buluşların hızlanması, telefon telgraf gibi
iletişim araçlarının kullanılmaya başlanması ve yaygınlaşması bilginin dolaşımını hızlandırmıştır. Görüldüğü üzere küreselleşme kavramı çok daha
eskilere dayanmaktadır. Bu dönemde dünya üzerinden dönüşüm ve paylaşım çoğunlukla bilimsel ve ekonomik alışverişi hızlandırmıştır. Ancak, I. ve
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II. Dünya Savaşları sonrasında yeni dünya düzeni ile çok ciddi teknolojik
gelişmeler yaşanması, ulusların arasındaki iletişim ve rekabeti artırmıştır.
Ancak, 1980’li yıllarla birlikte teknoloji kullanımı günlük hayata girerek
uluslararası iletişim kanalları daha da genişletmiştir. Bilgisayarların kullanımının yayılması şirketlerin, üniversitelerin iletişimini artırmış ve bilgi
paylaşımını daha hızlandırmıştır. Ticaret ve teknolojinin serbest dolaşımının önünde çok az engel kalmıştır. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise, internetin evlere kadar girmesi ile küreselleşme tam karşılığı bulmuştur.
Nitekim 1990’lı yıllar, iletişimi bilgi ve ticaret olmak üzere sınırsız bir
ağ üzerinden evlere kadar getirmiştir. Ekonomik anlamda dünyanın her
noktası ile ticaret mümkün hale gelirken bilginin dolaşımdaki tüm sınırlar
ise kalmıştır. Hatta öyle bir boyuta gelmiştir ki, insanlar dünyanın farklı
noktalarında bir araya gelip bir bütün olarak hareket edip örgütlenebilmektedirler. Artık günümüzde bilginin hızlı dolaşması, aynı zamanda hızlı bir
şekilde tüketme eğilimini de artırmıştır. Hızla tüketim karşılığında talebi
karşılamak için uluslararası sermaye hareketliliği artmış; talebi karşılamak
için hızlı bir şekilde de büyür duruma gelmiştir.
Küreselleşme Kavramının Anlamı
Küreselleşme kavramının etimolojik kökenine baktığımızda, bu kavram, İngilizce karşılığı olan “globalization” kelimesinin Latince “globus”
yani küre kelimesinden türemiştir. (Başkaya, 2005: 325). “Küreselleşme”
kelime olarak ilk kez 1961’de Webster’s Third New International Dictionary
of English Language Unabriged içinde kullanılmıştır (Sarıtaş, 2006: 389).
Ancak, küreselleşme kavramının daha sonraları popülerlik kazanmasına
yol açan durum M. McLuhan’ın (1962: 25), 1962’de yazmış olduğu Explorations in Communication, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic
Man ve yine 1964 yılında yayımlattığı Understanding Media: The Extensions
of Man başlıklı kitaplarında kullandığı “küresel köy” benzetmesidir. McLuhan’ın (1964: 92-93) kullandığı anlamıyla “küresel köy”, elektronik hale
gelen iletişim teknolojilerinin sağladığı hızlı iletişim vasıtasıyla oluşan “…
karşılıklı bağımlılığın, dünyayı küresel bir köy imajıyla tekrar yaratması” ve
“merkez çevre yapısının mekanikleşmiş parçalarının organik bir bütün halinde tekrar toparlanmasıyla tecrübe ettiği” yeni dünyadır. McLuhan’a göre, o
tarihte yaşanılan bu teknolojik hızlanma “…merkezden çevrelere yavaş bir
patlama olmaktan ziyade, ani bir içe doğru patlama ve aynı zamanda mekan
ve işlevlerin birleştirilmesidir.”
Ulus ve Ulus – Devlet Kavramları
Ulus
“Ulus” kelimesinin kullanımı, bugünkü anlamından farklı şekillerde olmak üzere, ulus-devlet olgusundan daha öncelere dayanmaktadır. Kavram,
Latince “nasci” (doğmak) ve “natio” (doğum ya da doğum yeri olarak bir-
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liktelik) kelimelerinden türemiştir (Vincent, 2010: 226). Roma döneminde
aynı bölgeden gelen yabancı grupları nitelerken küçük düşürücü bir içerikte kullanılan bu kavram, Ortaçağ’da anlamını değiştirerek üniversitelere
gelen öğrenci grupları için kullanılmaya başlanmıştır. İlerleyen dönemlerde terim, topluluğun kökeninden ayrı olarak, topluluğun fikir ve amacını anlatmak için kullanılmıştır. 13. yüzyılın sonunda, artık bir “görüş topluluğu”nu nitelemeye başlamış ve ilk kez 16. yüzyıl İngiltere’sinde olmak
üzere bu terim, eliti de içeren anlamıyla beraber ülke nüfusunu, yani halkı
anlatmak için kullanılmaya başlanmıştır. Bu şekilde ilk defa, egemenliğin
taşıyıcısı ve siyasal dayanışmanın temel unsuru olarak modern siyasetteki
anlamını içeren bir bağlamda kullanılmış olur (Kerestecioğlu, 2010: 315316). Bu özelliğiyle ulus kavramı, toplumsal ve kültürel olduğu kadar, siyasal bir anlamı da içerisinde barındırmaktadır.
Modern kullanımıyla ulus kavramının tanımı, ulusun temel nitelikleri,
kesin ve net bir şekilde ortaya konmaktan uzaktır. Örneğin, Fransız düşünür Renan (2000: 19), 1882 yılında düzenlenen bir konferansta yaptığı
konuşmada, ulusların varlığını beraber yaşama iradesiyle açıklar. O’na göre
ulusların varlığı, “bireyin varlığının, hayatın sürekli bir olumlaması olduğu
gibi, günlük bir plebisit” neticesinde açıklanmalıdır. Dolayısıyla, burada ortak kültür, dil gibi unsurlar etkisiz eleman olmamakla birlikte, büyük önem
arz etmezler. Yine Weber’in (2016) de vurguladığı şekilde, bir devletin halk,
din, dil, etnisite, ortak anılar, tarih veya kader birliği, ortak köken veya soy
birliği gibi unsurların her biri veya bunlardan bazılarından hareket edilerek
yapılmış farklı ulus tanımları bulunmaktadır.
Bir görüşe göre ise, “ulus” denildiğinde ilk dil, din, ırk, kültür, toprak,
tarih birliği ön plana çıkmaktadır. Bu kavram kimileri için tümüyle ulusun
tanımını oluştururken kimileri için de ulusun var olması için gerekli olan
temel parçalar olarak görülmektedir. Ulusun oluşturulması için, siyasal bir
birlik gerekmektedir. Uluslar birden çok etnik grubun birleşiminden oluşabilmektedir. Etnik gruplar tek bir etnik gruptan ya da birden fazla etnik
grubun homojen bir şekilde birleşmesi ile oluşabilmektedir. Bu görüşe göre
olması gereken ulus kavramı, dil, din, etnik grup ve siyasi olarak homojen
olmalıdır (Erman, 2011: 31-33). Başka bir görüşe göre ise, bir milletin içerisinde aynı insan topluluklarının olması şart değildir. Farklılıklar olabilmektedir. Bu farklılık birbirine karşı olan bir topluluk anlamına gelmemektedir.
Farklı ama bir arada yaşayabilen, birleşik olarak düşünülmesi gereken insan gruplarıdır (Gündoğan, 2005: 110).
Din, mezhep, etnik kültür ve anlayış açısından farklı olan fakat toplumsal olarak kendi birlikteliğinin farkında olan, sistematik, aktif yapıya sahip
insan topluluklarına millet denmektedir. Aksi halde o insan grubu, kalabalık oluşturmaktan başka bir şey değildir. Belli duygularda aynı hisler paylaşan insanlar milleti oluşturabilmektedirler (Talas, 2008: 65).
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Dil, ahlaki değerler sistemi, ortak kültür bir tarihi süreç sonucu ortaya çıkmışlardır. Bu değerler, toplumları bir arada tutmaktadır. Bu nedenle
ulus, ‘’kökü mazide, gövdesi bugünde, dalları ise istikbale doğru uzanmış
bulunan büyük bir çınar‘’ biçiminde tanımlanmıştır (Güngör 2008: 165).
Millet ve ulus kavramları birbirinden farklı olan kavramlar olsalar dahi birbiri ile ilişkileri bakımından yakındırlar. İki kavram da ortak bir kültüre
sahiptir ve kültürün oluşması için uzun süren bir tarihe sahip olmak gerekmektedir (Talas, 2008: 61). Nitekim Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti esasına dayalı bir vatandaşlık modeli oluşturmuştur. Böylece temelde
milletin egemenliği esas kılınmıştır. Türkler, millet devlet, devlet de millet
için yaşatılmalıdır görüşünü benimsemiştir. Bu nedenle, millet kavramı
Türkler için çok önemlidir. Milleti parçalamaya yönelik girişimler direkt
olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmeye yönelik tehdit kabul edilmektedir
(Talas, 2008: 70).
Ulus-Devlet Kavramının Modernleşmesi
Ulus devlet sürecinin başlangıç yerinin Batı Avrupa olduğu ileri sürülmektedir. Ulus, Batı Avrupa’da kapitalist sistemin bir ürünü olarak ortaya
çıkmış ve kapitalist sistem ile birlikte ortak dil, ortak kültür söylemleri altında bütünleşirken, dışarıdan gelen tehlikelere karşı ulus meydana gelmiştir. Ulus devlet sürecinin başlangıç yerinin Batı Avrupa olduğu ileri sürülmektedir. Ulus, Batı Avrupa’da kapitalist sistemin bir ürünü olarak ortaya
çıkmış ve kapitalist sistem ile birlikte ortak dil, ortak kültür söylemleri altında bütünleşirken, dışarıdan gelen tehlikelere karşı ulus meydana gelmiştir (Aydın, 1998: 60).
Ulus devlet, egemenlik hakkını bir kişinin, bir sınıf ya da zümrenin elinde bulunduğu devlet biçimlerinden farklı olarak ortaya çıkmıştır. Ulus devlet yasama yürütme yargı organlarını elinde bulunduran, yasal olarak yetişkin yurttaşların eşitliğine dayalı siyasal katılımına imkân verecek biçimde
örgütlenen bir politik sistem olarak ortaya çıkmaktadır (Coşkun, 2003:
157). Ulus ve devlet tanımları yapılırken aralarındaki ilişki değinilmesi
gereken önemli bir noktadır. Ulus kavramı kültürel anlamda ortak özelliğe sahip bireylerin oluşturduğu topluluğu ifade etmek için kullanılırken,
devlet teşkilatlanmış ve kanunla güvence altına alınmış insan topluluğunu
ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu iki kavram tarih içinde aynı süreçte
ortaya çıkarak ve birbirlerini etkileyerek karşılıklı olarak birbirlerine katkı
sağlamışlardır.
Ulus devlet kavramları yapı olarak farklı görülse de, merkezileşme ve
toplumu oluşturan bireylerin bir araya gelip benzeşmesine dayanmaktadır.
17. yüzyıl Avrupa’sında monarşinin güçlenmesi bugünkü ulus devlet kavramının temelini atarken 18. yüzyıl ile birlikte bugünkü anlamını almıştır.
Bu sebeple, sosyolojik bağlamda ulus devlet kavramının günümüz modern
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zamanın bir olgusu olarak düşünebiliriz. Tekeli ise ulus devlet kavramının
modernleşme ile ortaya çıktığını savunarak bir önceki tanımı desteklemektedir. Gücün bireylerden meydana gelen toplum tarafından devlette toplanması ve devletin bireylerinin çıkarlarını her şartta korumaya çalışması
ve karşılığından bireylerden sadakat ve destek beklemesi ulus devlet kimliğinin varsayımsal bir oluşumuna neden olmuştur. Devlet yurttaşlarından
beklediği bu sadakati devam ettirmek için merkezileşme ve tek tipleşme
(standartlaşma), hukuken eşitlik, ekonomik anlamda bütünlük gibi garanti
ve sorumluklar yüklenmiştir.
Devlet siyasal anlamda zayıflaması kültürel bütünlük oluşturduğu bireyleri ile çatışmaya girmesine neden olacak ve etki alanını ve müdahale
kapasitesinin azalmasına neden olacaktır. Sarıbay (1996; 1998), küreselleşmenin Batı olarak nitelenen alan dışındaki etkilerinin görülmesi ve incelenmesi gerektiğini belirtmekte ve bu etkileri şu şekilde ifade etmektedir:
(1) Merkeziyetçiliğin azalarak bireyselliğin ön plana çıkması ve bireysel
kimliklerin siyasallaşıp artması;
(2) Merkezi yapı zayıflarken yerel yapıların önem kazanması;
(3) Ancak bunların yanı sıra, tüketimin hızla artması bireylerin kendilerini, kalıplaşmış küresel çerçevede ifade etmeleri.
Tüm bunlarının yanında küreselleşme ile çözülmeye başlayan toplum
üyeleri zamanla ulus devletlerinde parçalanma sürecini başlatmış olmaktadırlar. Ulusçuluğun günümüzdeki amacı bir devlet inşası değil, herhangi
bir etnik grubu, belli bir kültürü ya da inanç sisteminin kabul edilip hale
getirebilmektir. Son yıllarda özellikle yükselişte olan dinsel söylemler ulusçuluk ve gruplaşma oluşturma temellidir.
Ulusların Oluşma Süreci
Modernist yaklaşımlar genel olarak ulusçuluk ve ulus olgularının tarihsel bir ürün olduğu düşüncesinden hareket ederler. Bu yaklaşım çerçevesinde görüşlerini belirten düşünürlerin temel ortak paydaları, ulusları modern
çağın ürünleri olarak görmeleridir. Bu bağlamda kapitalizm, sanayileşme,
kentleşme, merkezi devletlerin kurulup güçlenmesi gibi modern süreçlere
vurgu yapılır. Ulusların oluştuğu koşullar da, böylece, modern çağa özgü
koşullardır. Dolayısıyla uluslar ulusçuluğu değil, tam tersi, ulusçuluklar
ulusları yaratmaktadır (Özkırımlı, 2013: 102).
Sanayi toplumlarında ise durum başka bir boyut almaktadır. Sanayi toplumları, hesaplanabilir ve sürekli bir gelişme temelinde sürdürülebilir bir
büyümeyle var olabilen ve buna dayanan tek toplumdur. Öncelikle iş bölümü olarak, tarım toplumlarının istikrarlarına karşı sürekli hareketliliğe
dayanan sanayi toplumları, tarım toplumlarından daha fazla uzmanlık dalı
içermesine rağmen, bu uzmanlıklar arasındaki mesafe tarım toplumundaki
gibi çok büyük değildir.

Siyaset Bilimi Çalışmaları

103

Diğer taraftan, sanayi toplumlarında iş, büyük ölçüde fiziksel olmaktan
çıkmış ve çıkmaya devam etmektedir. Birçok iş, iyi öğrenilmesi gereken ve
herkesin anlayabileceği bir tür standart dil aracılığıyla açıklanan görevlerin
yerine getirilmesini gerektirir (Gellner, 2013: 109). Artık iş tanımları, büyük oranda, insanların ve anlamların bilgisayarlar aracılığıyla hızlı şekilde
manipüle edilmesini içermektedir. Bütün bunlar kültüre çok derin şekilde
etki ederler. Mesajların farklı yöreler arasında karşılıklı değiş tokuşlarında, anlamın yerel bağlamlara bağımlı olması, kabul edilebilir değildir. Bu
yüzden bağlam, iletişim metotları tarafından yerinden edilir. Böylece anlam, beden dili, kimlik, ses tonu, konuşanın yeri ya da zamanı veya teslim
edildiği bağlamdan etkilenmeden iletilmiş olur. Bunu yapmak içinse, hem
gönderen hem de alıcının sadece mesaja odaklanmak üzere, hangi parçaların mesaja dâhil olup hangilerinin olmadığı konusunda paylaşılan kurallar
bağlamında eğitilmeleri gerekir.
Ulus devletin kurucu öğeleri; sınırları kesin ve belirli toprak parçası, merkezileşen bir yönetim gücü ile ifade edilmektedir (İskenderoğlu, 2001). Talas,
ulus devletin niteliklerini şöyle ifade etmiştir, ulus devletler milletlerin var olma-yok olma mücadelesi ile kurularak gelecekleri milliyetçilik ilkesi ile tasarımlanır, demokrasi ile yönetilir, faaliyetlerin kanunlara uygunluğu hukuk ile
denetlenerek yasama-yürütme-yargının işleyişi özgür basında kontrol edilmektedir (Talas, 2008: 102). Nitekim ulus devleti ayıran belirleyici özellik,
egemenliğin toplumu temsil etme adına devlette toplanmasıdır (Talas, 2008:
91). Egemenlik kavramı; iç ve dış egemenlik olarak iki şekilde adlandırılabilir. Buna göre; iç egemenlikte, devlet sınırları içinde yetki sahibidir. Bu yetkiyi
millet adına kullanmaktadır. Dış egemenlik, devletin tam bağımsız olması
anlamına gelmektedir. Diğer devletlerle hukuki anlamda eşittir, ülke içinde
ondan daha yetkili başka kurum bulunmamaktadır.
Ulus devletlerin önde gelen görevlerinden birisi, toplumların çıkarlarını
koruyarak toplumun üst düzeylere taşınması toplumun onuruna uyan bir
düzene kavuşturulmasıdır (Çeçen, 2009: 34). Ulus devlet önünde, toplumları oluşturan bireylerin dili, dini, ırkı, etnik kökeni önemli olmamaktadır.
Yasal olarak devlet herkese aynı mesafededir. Devlet, bir vatandaşlık tanımlamıştır. Buna göre; din ve vicdan özgürlüğü bulunmaktadır. Her birey istediği dini seçme ve yaşama hakkına sahiptir. Ulus devletin çizmiş olduğu
vatandaşlık tanımının içerisinde milliyetçilik kavramı da bulunmaktadır.
Buna göre milliyetçiliğin göstergesi dil, din, köken değildir. Milliyetçilik,
anayasada tanımlanan vatandaşlığa sahip insanların aidiyet bilinci, toplumun kalkınması için çaba göstermek, ortak duygulara sahip olma anlamını
taşımaktadır. Buna göre ulus devlet, belli bir milli şuura sahip insan topluluklarından oluşmaktadır. Ulus devletler kanunlarca belirlenmiş belli bir
yaptırım gücüne sahiptir. Bu durum, toplum üzerinde bir otorite oluşturmaktadır. İdeolojisi milliyetçiliktir, basını bağımsızdır ve devletin organlarını kontrol etme hakkına sahiptir.
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Küreselleşme ile birlikte, ulus devletin egemenlik gücünün dönüşümü
tartışmalara konu olmuştur. Bu konuda ulus devletin, egemenlik gücünü
elinde bulunduracağı, zayıflatılamayacağı görüşlerinin yanı sıra, ulus devleti uluslararası sermayenin önünde engel olarak gören görüşler de bulunmaktadır. Geleneksel devletten modern devlete geçiş sürecinde devletin
güvenliği sağlamak, adil bir hukuk düzeni oluşturmak, gelişen ve büyüyen
bir ekonomik yapı geliştirmek gibi devletin bazı işlevsel özellikleri olmuştur. Ancak, günümüz dünyasında ulus devletlerin işlevleri ciddi anlamda
tartışılmaktadır. Devletlerin uluslar ile iç ve dış diyalogda olması gerektiği
düşünülürken. Bu sayede devletlerin iç ve dış sorunları çözme beceri geliştirebileceği belirtilmektedir.
Küreselleşme Boyutları
Küreselleşmenin Boyutları
Küreselleşmenin birçok boyutu bulunmaktadır. Sosyal yaşamdan, ekonomiye, kültürden, siyasete kadar birçok boyutu bulunmaktadır. Özellikle
ekonomik, siyasal ve kültürel anlamda küreselleşmeyi üç boyutta incelemek mümkündür:
Ekonomide Küreselleşme
Ekonomik anlamda küreselleşme; dünya üzerindeki iktisadi ve ekonomik tüm hareketliliğin, dinamiklerinin, karar mekanizmalarının dünya
kapitalizminin sermaye birikimlerinde toplanması şeklinde yorumlanır
(Yeldan, 2001: 14). Küreselleşmenin ekonomik boyutu, özünde açık pazar
ekonomisinin özellikle batı ekonomisini geliştirmek için öne çıkarıldığı
savunulmaktadır. Batılı sermayenin daha da büyümesi piyasaları yönlendirebilmesi ve daha da güçlenmesi bu sermayenin güçlendiğinin işaretidir
(Aktel, 2003: 57). Ekonomik gücün belli yerde veya yerlerde toplanması bir
bütünlük oluşturması da kaçınılmazdır.
Sonuç olarak, çok uluslu sermayeler kendi eksenleri doğrultusunda hareket edebilecek ya da rahatlıklar yönlendirebilecekleri bir ekonomik yapı
oluşturmak hedefindedirler. Kendi ekonomi kuralları oluşturmak küresel
sermayenin uygulama alanını da genişletmektedir (Doğan, 2002: 33). Bu
açıdan bakıldığında, ekonomik anlamda küreselleşme mal dolaşımının
önünden engel olmaksızın piyasada dolaşması ve herkesin eşit fırsatlara
sahip olması anlamına geldiği şeklinde de ifade edilmektedir. Bu haliyle
ticarette küreselleşme fırsat eşitliğine denk gelmektedir (Bayraktutan, 2003:
146-147).
Ekonomik anlamda küresel gelişmeler dünyanın yeni düzeni olarak
gösterilmektedir. Dünyanın yeni ekonomik düzeni 1970’li yıllarında sonu
ile 1980’li yılların başından güçlü ülkelerin muhafazakâr yönetimlerinin
piyasa ekonomisine müdahaleleri ile daha belirgin hale geldi. Ekonomi-
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sini daha da güçlü hale getirmek isteyen ABD’de Reagan döneminde serbest piyasa ekonomisi oluşturmak amacıyla bu eyleme dönük politikalar
uygulanmıştır. Bu sürecin sonucunda ise, ABD dünya üzerinden küresel
ekonomiyi yönlendiren tekel konumuna gelerek hedefine ulaşmıştır. Tüm
bunların yanında çok uluslu şirketlerin gelişmesi ve büyümesi sermaye
akışında yüksek oranda hareketliliğe neden olarak ulus devletlerin kendi
ekonomilerinin dışından kalmasına neden olmuştur. 1970’li yılların sonu
ABD ve SSCB arasındaki soğuk savaşın bitmesi nedeniyle önemli bir kırılma noktasıdır. Soğuk savaşın yeni Rusya’nın kapitalist düzene dâhil olması
ile devam etmiştir (Kazgan, 2000: 89).
Tüm bu gelişmeler, sermayeyi elinde tutan büyük şirketlerin gücü ulus
devletlerin gücünün üstüne çıkmıştır. Hatta büyük sermayeye sahip şirketlerin sermayelerindeki hareketlilik ulus devletlerin denetiminin dışına
da çıkmalarını sağlamıştır. Denetim mekanizmalarını kullanamayan ulus
devletlerin yönetim politikaları ve öncelikleri de zamanla değişmeye başlamış ve amaçları “dengeli ulusal ekonomi” değil, “uluslararası rekabet dâhil
olabilen ekonomi” şeklinde değişmiştir.
Kültürde Küreselleşme
Günümüzde dünyanın her köşesinde tanınır olan kişiler, markalar ve
tatlar artmış; paylaşılan farklı değerler ve inançlar çok farklı alanlara yayılmış ve yayılmaktadır. Özellikle iletişim, turizm ve tüketim alanlarındaki küreselleştirici gelişmelerle birlikte artan bu tanınırlık ve yayılma ise,
kültürel küreselleşme olgusuyla, yani küresel düzeyde kültürel akışların
artışıyla paraleldir. Bu bağlamda, öncelikle kültür kavramının incelenmesi
uygun olacaktır.
Küreselleşmenin kültürdeki yansıması sorunların ortak çözümler üretilerek aşılması şeklindedir. Toplumlar problemleri tartışarak birlikte hareket
ederek ve orak bir kültür etrafından çözme ya da tartışma yoluna gitmektedirler (Aktel, 2003: 60). Çok kültürlü uluslarda ulus devlet içindeki çeşitlilik
sorun yaratabilecek bir durum olmasına rağmen post modern düşünce, farklılıkların iletişim ve diyalog ile gelişebileceği aynı zamanda üs bir kültür oluşturabileceği yönündedir. Hukuksal, kültürel, insan hakları, çevre, demokratik
düzen gibi konularda ulusal kültürlerden bağımsız bir dünya kültürü, küreselleşmenin kültür üzerindeki olumlu yansımalarından biridir.
Ortak bir tepki kültürünün oluşması, doğru olanı savunma ve bundan
dolayı destek bulabilmek kültürel anlamda bilgi dolaşımının yani küreselleşmenin sonucudur. Fakat tüm bunlarının yanında küçük kültür gruplarının
ya da etnik grupların, küresel kültür baskısı ile yok olması da anlatılan bu durumun olumsuz yansımasıdır. Geleneklerin yok olarak ortak taklit eden bir
kültür ortaya çıkması ve bu kültüründen bireyleri aşırı tüketime yöneltmesi,
kültürel anlamda küreselleşmenin tehlikeli boyutudur (Sezen, 1999: 60).
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Küreselleşmeyi hızlandıran en büyük etkenin son yıllarda özellikle artan
hızlı iletişim devrimidir. Uydu teknolojileri, internet veri tabanları bilginin
hem hızlı dolaşımını sağlarken aynı zamanda bilginini işlenmesi ve toplanması konusunda ve dijital ortamda saklanıp, depolanıp ve hızlıca iletilmesini
sağlamaktadır. Bu durumda da teknolojik, kültürel ve her anlamda gelişmenin hızlı ve kolayca takip edilebileceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla,
daha öncede değinilen Mcluhan’ın “global köy” kavramına kültürel anlamda
küreselleşmenin son geldiği noktayı vurgulamaktadır. Sürekli iletişim halinden olarak ve bu bahsedilen “global köy”ün bireylerini karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı hale getirmektedir. Kültürde küreselleşme, yüz yüze olmayan ve sembollerle olan bir iletişimdir. Bu nedenle de homojen yapıdaki bir
kültürde gerçekleşmemektedir (Aslanoğlu, 1998: 259).
Ulusal kültürü yok edeceği ve hiçbir temeli ya da birleştirici gücü olmadan sadece görüntüden ibaret olduğu gerekçesi ile eleştirilmektedir. Kimlik
olgusunu yok eden küreselleşme ile ulusal sınırlar yok olmakta, etnik gruplar, halklar, diller ve daha birçok özel alt grup yo olarak özelliklerini kaybetmektedirler (Aydın, 1998: 11). Ancak, ulus devlet içindeki çok kültürlülük
ve farklılaşma ulus devletin varlığını tehdit eden olgulara neden olabilmekte
ve ulusun kimliğinde sorunlara neden olabilmektedir. Oysa ulus devletlerin
istediği “yurttaşlık kimliğinin” korunması ve farklı taleplerin olmamasıdır.
Ancak birey kimliğinin oluşması ulus devletin rolünü zayıflatmakta ve tek
kültürlülük kavramına karşıda direnç oluşmaktadır.
Sonuç olarak, kültürün bir gruba özel bir kimlik oluşumunu ifade etmesi nedeniyle küresel kültürün gerçekleşmesi yakın zamanda pekte mümkün
görülmemektedir. Küreselleşmede kültür bağlamında olabilecekler farklı kültürlerin bir arada olması ama iletişimde ortak bir dilin olması olgusu şeklinde
olacaktır. Bu nedenle, küreselleşmenin kültürel bir karışım olduğu söylenebilir.
Siyasette Küreselleşme
Küreselleşmenin siyasi boyutunda; devlet, toplum ve birey arasındaki
rol dağılımının yeniden şekillenmesi gerekmiştir. Bu durumda sivil toplum
daha fazla üstünlük kullanarak demokratikleşmeyi destekler. Avrupa Birliği,
II. Dünya Savaşı sonrası büyümek için adımlar atmış; bir “Avrupa Kültürü”
oluşturup bünyesindeki ulus devletlerin üstünde Avrupalı kimliği oluşturmak için kültürel ve siyasi hamleler yapmıştır. Küreselleşme karşısında ulus
devletlerin geleceği, bir topluluğa üye olarak daha garanti altına alınmaya
başlanmıştır. Ancak güçlü siyasi yapılar oluşturabilmek için ulus kimliğinin
geri plana itilmesi gerekmektedir. Siyasi anlamda küreselleşme birbirine benzeme pahasına dışarıya karşı güçlü birliğini gerekli hale getirmiştir.
Günümüzde küresel siyaset kavramı giderek önem kazanmaktadır. Küresel siyaset bilindik anlamdaki siyasi kavramlardan farklı bir yapıdadır. Küresel siyasette sivil toplum, ulus devlet, yerel ve devletler üstü kurumlar (birlik-
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ler, topluluklar) daha baskın ve etkin bir rol dağılımına sahiptirler. Karşılıklı
etkileşim söz konusu olup ta bu dört kuvvetin etkileşimi ile günümüz küresel
siyaset anlayışı şekillenmektedir. Bu süreç boyunca ulus devletler varlıklarını
koruyor olsalar bile, etki ve hâkimiyet alanları ulus üstü birlikler ve topluluklar tarafından sınırlanmaktadır.
Daha önce bireysel kimliklerin küreselleşme ile daha belirginleştiği belirtilmiş idi. Bu durum, daha önce ifade edildiği üzere Giddens’ın modernleşme
ile kişisel olma istediği, birliklerin çözülmesine sebep olurken, bireysel kimliklerinden oluşmasına zemin hazırlamıştır. Küreselleşme ile siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik alanlarda aktifleşen birey psikolojik olarak ta yalnızlaşmaktadır. Bu etik değerlerin ayırt edici özelliği bireyin tek yani biricik olduğu
savına dayanmaktadır. Yeni kimliklerde sınıf, din, etnik köken ayrımcılığı
kesinlikle kabul görmemektedir. İşte yeni küresel siyaset, bu tanımlanan bireysel kimlikler üzerinden şekillenmektedir.
Tüketimin artması ile ortaya çıkan yeni yaşam tarzındaki temeli toplumsal etik anlayışının nasıl algılandığı oluşturmaktadır. Etik kavramı din temelli
olarak düşünüldüğü için toplumları ve bireyleri bir arada tutmak için kullanılmaktadır. Keza birey yalnız iken kendini çaresiz ve güvensizlik içinde hissedeceğinden din ya da etik temelli bir kimlik oluşturma istedi bu duygusal
güvensizliği de ortadan kaldıracaktır. Birey küreselleşme ile sosyal yönden
hareketli bir yaşam sürse de yine de güvensizlik içinde hissetmesi, küreselleşmenin çelişkilerinden biridir. Siyasal anlamda bakıldığından küreselleşme tüm çelişki veya belirsizlikler içerde bile ulus devletler üstü toplulukları
güçlendirmiş ve sivil toplum kavramını daha değerli halede getirmiştir. Yeni
kimliklerin oluşması, tek tip olan profillerin yadsınmasına da neden olmuştur. Siyasal küreselleşme birey haklarını temel alan topluluklar oluştururken
aynı zamanda ulus kavramının zayıflamasına neden olmakta ancak yeni kavramlarında ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır.
Küreselleşmenin Ulusal Kimlik Üzerine Etkileri
Ulusal Kimlikler ve Küreselleşme
Geldiğimiz noktada, küreselleşme, ulus, ulus-devlet gibi temel olguları
açıklığa kavuşturduğumuzu söyleyebiliriz. Çalışmanın bu bölümü, küreselleşmenin ulusal kimlik üzerindeki etkisini açıklamaya ayrılacaktır. Bu etkinin araştırılmasından önce ise kimlik kavramının nasıl açıklanacağı, kimliklerin ne ifade ettiği, nasıl tanımlandıkları ve ne şekilde oluştuklarına dair
bir inceleme yürütülecektir. Bundan sonra ise, küreselleşmenin ulus-devletlerle bağlantılı olarak ulusal kimlikler üzerindeki etkileri incelenecektir.
Kimlik Kavramı
Kimlik kavramı, toplumsal sistemin en önemli öğesini ve kökenini
oluşturur. Bu kavram, genel olarak bireylerin hem yaşadıkları çevreler için-
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deki statü ve sosyal konumlarının hem de kültürel konumlarının karşılığı olan çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Etimolojik olarak kimlik kelimesi,
“kim?” sorusundan türetilip, bu sorunun karşılığı olarak bireylerin ya da
farklı nicelik ve niteliklerdeki toplumsal grupların verdiği cevapları içerir.
Bu cevaplar, kişilerin kendilerini nasıl tanımladıklarını ortaya koymasının
yanında, bu tanımlamanın aslında kişilerin içine doğup büyüdükleri toplumdan, yetiştikleri çevreden bağımsız olmadığını da gözler önüne serer.
Diğer deyişle, kimlik, temel olarak kültürün içerisinde biçimlenir ve ortaya
çıkar (Karaduman, 2010: 288).
Böylece insanlar bir yandan kendi farklılıklarını belirtme ihtiyaçlarının
yanında, başkalarıyla bütünleşmeye olan ihtiyaçlarını da gidermiş olurlar. Bu
şekilde kimlik hem bütünleştirici hem de farklılaştırıcı nitelikleri içerisinde
barındırır. Ben veya biz ile bizden olmayan ya da ötekiler arasında sürekli
yeniden oluşturulan bu ilişki, benzer olana olumlu, farklı olana ise olumsuz
nitelikler atfedilmesiyle şekillenir. Bu noktada ben, ötekinin bir parçası, ayrılmaz bir unsuru olarak ortaya çıkar. Keza varoluş, ötekinin varlığıyla mümkün hale gelir. Bu anlamda ötekine duyulan ihtiyaç, kişinin olumsuz niteliklerinden bunları ötekine atfederek ve ötekini kendi dışında konumlandırarak
sıyrılması ve kendini rahatlatmasıyla beraber yürür. Diğer taraftan, bireyin
toplumsal düzen içerisinde karşılaştığı kötülükleri ötekine yükleyerek sosyal
düzenin devamı sağlanır (Karaduman, 2010: 288-289). Kimlik kavramının
temelinde olan ait olma ve kendini açıklayabilme güveni yatar. Kültürel, geleneksel, dinsel, dilsel, siyasi veya sosyal birçok etken kimlik üzerinden etkilidir. Kimlik bireyin kendini tanımlama biçimidir ki aynı zamanda aidiyet ve
doğal sonucu olarak güven duygusu yaratan bir olgudur.
Modern Kimlik
Modern öncesi toplumlarda her türlü toplumsal ve maddi tabakalaşmalar mevcuttu, pek çok özgürlük ise mevcut değildi. Teknik gelişmişlik düzeyinin düşük olması, pek çok insanın tabiatla bir hayatta kalma mücadelesi
içine girmesini getiriyordu. Bunun sonucunda ise kültürel deneyim olarak
dar bir alanda yaşam devam ettiriliyor ve kendini geliştirme olanakları kısıtlı kalıyordu. Modernlik ve özellikle de bilimsel rasyonalite ve aydınlanma
ile bağlantılı siyasi projeler, bu tahakküm biçimlerinin birçoğundan kurtuluşu getirdi. Ancak modernlik tam bir özgürlük sağlayamadı. Modernitenin maliyeti üzerine belirtilen görüşlerin hepsinde, bir tahakküm biçiminin bir başka tahakküm biçimine dönüştüğü vurgusu vardır.
Berman’ın (2012: 27) modernliğin yaşanmasıyla ilgili olarak yaptığı tanımda, modern kimliğin özelliklerini keşfetmek mümkündür; “Günümüzde, hayati önemi olan, kadın erkek dünya da herkesin paylaştığı bir deneyim
tarzı zaman ve mekân deneyimi, kendinin ve diğerlerinin yaşantısı, hayatın
olanakları ve tehlikeleri vardır. Feodal ilişkilerin statik yapısı, yerini kapitalist
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ilişkilerin dinamik ve hareketli yapısına bıraktıkça ve kapitalizm feodalizmin
kalıntılarını süpürdükçe geleneksel kimliklerin yerele yapısı değişime uğramıştır. Modern kimliğin bireyden beklediği rol ve statisel davranışlari bireyin kimliği etrafında şekillenmektedir.” Yine de, modern kimlikle ortaya çıkan bireysellikler ve bireysel özellikler, modern kimliğin her alanda meydana getirdiği
doğrular, kuramlar ve sistemlerin tartışılmaz niteliği içerisinde eritildiklerinden, ön plana çıkamamıştır. Modern kimlik ile dayatılan gerçeklik anlayışı,
kurumlar ve bireyler arasında tek biçimleştirici sıra düzenleri yaratılmasını
getirmiştir (Kale, 2002: 33). Modern toplumlardaki “özel” ve “kamusal” alan
ayrımları, özel alan içerisine giren kültürel durumların ve bunların karşılığı
olan kimliklerin kamusal alanda görünmesini engelleyici bir yapı kurmuştur. Bireylerin kamusal alana dâhil olmaları, “yurttaşlık” kimliği temelinde
ve bunun hukuksal çerçevesine uygunluk derecesinde mümkün olmaktadır
(Öğün, 2005: 130). Görüldüğü gibi, modern kimliğin oluşmasında, bireyin
işi, sosyal yaşamındaki işlevi etrafında oluşmakta olup, bireyin kim olduğunu
gösteren ana seçimleri içeren ciddi bir meseledir.
Post-modern Kimlik
Post-modern bakış açısıyla, modern toplumlarda hızlı büyüme ve
komplikeleşmenin çok büyük yoğunlukla hız kazanmasının bir sonucu olarak kimlik, modern dönemdekine göre çok daha değişken ve zarar görebilir
duruma getirmiştir (Kellner, 2001: 189). Post-modern kimlik, tüketimi ve
buna bağlı imajı oluşturmaya yönelik bir değişkendir. Aynı zamanda değişimi benimseyen bir yapı arz etmektedir. Hem modern, hem de post-modern kimlik, kimliğin bilinçli bir seçimi ve inşa sürecini içeren farkındalığa
sahiptir. Diğer taraftan, post-modernitede; “…modanın, ürünlerin, üretim
tekniklerinin, emek sürecinin, düşüncelerin ve ideolojilerin, etik değerlerin ve
kemikleşmiş uygulamaların hevesi ve gelip geçiciliğinde büyük artış olduğu
gözlenmektedir.” (Harvey, 2010: 319) Böylesi bir kimlik anlayışında, insan,
hayatını istediği zaman değiştirebilir, kimlik her zaman tekrar kurulabilir,
insan kendi seçimleri vasıtasıyla kendi istediği gibi değiştirmede ve kendini
üretmede özgürdür.
Post-modern kimlik inşasında temel öğe olarak imaj ve görünüş sayılabilir. İmaj yoluyla oluşturulan bu kimlikler çok yönlü, akışkanı hızlı ve
çabuk değişmeye meyilli bir özellik gösterir. Bu özellikleri dolayısıyla da
çoğulculuk ve çeşitlilik anlayışıyla birlikte sınıfsal ve ırksal farklılıkların
eşit temsilini öne çıkarırlar (Karaduman, 2010: 289). Bütün bu özellikler
bağlamında, post-modernitedeki kimlik anlayışı, küreselleşme sürecinde
kimliklerin aldığı şekille oldukça örtüşen yanlara sahiptir.
Küreselleşme Etkisinde Kimlik
Küreselleşme, çalışmanın başında da ortaya konduğu gibi, birçok farklı
boyutta işleyen, sınırları yok sayan nitelikteki akışlar ve bu akışların meydana
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getirdiği derin değişimlerle ilgili bir olgudur. Kimlik olgusu yeni bir olgu olmadığından, bu eğilimler de yeni sayılmazlar, Keza insan topluluklarının neredeyse başından beri etnik ve dinsel kimliklerle anlam bulmuşlardır. Ancak
kimlik, “örgütlerin geniş çaplı yapı bozumuna uğramaları, kurumların meşruluklarını yitirmeleri, büyük toplumsal hareketlerin ve gelip geçici kültürel
ifade ediliş şekilleriyle tanımlanan bir tarihsel dönem içerisinde, anlamın
temel, bazen de tek, kaynağı haline” gelmektedir. İnsanlar, anlamı “ne yaptıkları” üzerinden değil,” ne oldukları, ya da olduklarına inandıkları” şeyler
etrafında kurmaktalar: “Toplumlarımız, artan şekilde, ağ ve benlik arasındaki
bir bipolar karşıtlık etrafında yapılanmaktalar.” (Castells, 2010: 3)
Robertson (1996; 1998; 1999), küreselleşmeyi; “Tikelciliğin evrenselleşmesi
ve evrenselciliğin tikelleşmesinin birbirine geçmesini kapsayan derin, ikili bir
sürecin kurumsallaşma biçimi” olarak görür. Ona göre, “her çağdaş küreselleşme tartışmasının analitik açıdan dört temel gönderme noktası –ulusal toplumlar, bireyler, dünya toplumları sistemi ve insanlık vardır. İki büyük tikelci
unsur olan bireyler ve toplumlar, ve iki büyük evrenselci unsur olan insanlık ve
toplumlar sistemi arasındaki ilişkiler, küreselleşmenin hem tikelin evrenselleştiği hem de evrenselin tikelleştiği kurumsallaşmayı içermesini sağlar.” Nitekim
Robertson’un öne sürdüğü sav, küreselleşmenin bireyin kurumsallaşmış inşasını içerdiği ve içermeye devam ettiğidir. Devletin bu kurumsallaşmadaki
rolü, devletle hiçbir bağlantısı bulunmayan uluslararası örgütlerin bireyciliğe
gün geçtikçe daha çok aracılık etmeleriyle birlikte azalmaktadır. Böyle bir
kurumsal birey inşası anlayışını reddeden bir yaklaşım; daha doğrusu, küreselleşmenin böyle kurumsal bir yapıda işlemediğini, daha çok zıtlıklar, karşıtlıklar ve çatışmalar yoluyla ve muğlak, sürekli değişen bir zeminde kültürün
sürekli olarak aktığını ifade eden bir yaklaşım, küreselleşmeye, Bauman’ın
(1999), yazımızın en başında ifade ettiğimiz “yeni dünya düzensizliği”, “kontrol masasının olmayışı” noktasında getirdiği yorumla beraber anlaşıldığında
daha doğru analizleri içereceği kanısındayız.
Küresel dünyanın en önemli gerçeklerinden birisi, göçler ve bu göçler
sonucunda gittikleri yerlerde özgün gruplar olarak yaşamaya devam eden
azınlıklardır. Wallerstein (1998: 130), sınırlardan geçişleri iki türde inceler.
Bunlardan birincisi zengin ülkelerden fakir ülkelere çalışmak için gidenler,
ikincisi ise fakir ülkelerden zengin ülkelere çalışmak için gidenler, ki bunlar
daha önemlidir Keza bu kişiler sürekli olarak kalmak ister ve gittikleri ülkeyle
sürekli kültürel çatışma halindedirler. “Bu insanlar, asimile olmak istediklerinde reddedilir; istemediklerinde ise zorla asimile edilmeye çalışılırlar. Böylece gittikleri yerlerde diasporalar oluştururlar. Ancak, diasporalar içerisinde
oluşan kimlik, ne eskiden bulundukları ülkeyle ne de yaşamakta oldukları
ülkenin kültürüyle tam olarak uyuşmadığından, bu gruplar “arada kalmışlar”
olarak varlıklarını sürdürürler. Yersiz-yurtsuzlaşmış bu gruplar, aslında küreselleşmenin getirdiği en büyük gerçeğin temsilcileridirler”. Küreselleşmenin
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yakın-uzak ayrımını ortadan kaldırıcı, zamanın mekânı yok edici özelliği ve
hareket halinde olmaya dair küresel itki, kültürün de yersiz yurtsuzlaşmasının temelinde yatan özelliklerdir. Dolayısıyla, küreselleşme süreçlerinde
kimlikler de, kültürün uğradığı bu değişimden etkilenmekte, sürekli değişim
gösteren, dinamik süreçler kümesinde oluşmakta ve farklılaşmaktadır.
Küreselleşmenin homojenleştirici bir güç olmadığı, yerel olan ve küresel
olanın sürekli olarak karmaşık ilişkiler içerisinde geliştiği ve değiştiği, kabul
edilebilir bir düşüncedir. Küreselleşmeyi üniter bir gidiş olarak gören yaklaşıma karşı çıkarak işgücü göçleri ve bölgesel ve parasal düzenlemelerle küresel
ekolojik bilincin artmasıyla oluşan karşılıklı bağımlılığı öne sürer. Bu durumlar, eski kolektif kimlik anlayışından daha kapsayıcı bir kimlik anlayışı ihtiyacını ortaya çıkararak eski kimlik anlayışını aşındırmıştır. Göçler, sömürgeleştirilmiş ötekinin artık konumlandırıldığı yerde kalmaması, ötekinin ortaya,
gün yüzüne çıkması ve bunun sadece Yunanistan, İspanya, İtalya ve Türkiye
gibi göç veren coğrafyalara yakın ülkelerde değil, bilakis artık genel olarak
Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde yaşanıyor olması, bu eski kimliğin sonunun
gelmesinde temel etkenlerdendi. Keza kendi hayatlarımız, kültürlerimiz, dillerimiz ve geleceklerimizi alışılageldik biçimde algılama tarzımızda önemli
bir kopuştan söz etmede zamanla başlayacaktır. Küreselleşmeden etkilenen
kimlikler özelliklerini kaybedecek ve kültür denilen kavramın tek tip olması
da kaçınılmaz olacaktır.
Etkisi

Ulusal Kimlik ve Ulus Devlet Kavramı Üzerinde Küreselleşmenin

Küreselleşme ve ulus-devlet arasındaki ilişkiye yönelik araştırmalar,
keskin görüş ayrılıklarına sahne olmaktadır. Diğer tarafta, küreselleşmenin
kendisine kuşkuyla yaklaşan bir görüşün temsilcisi olan Hirst ve Thompson
(1998) veya Ohmae (1996) gibi teorisyenlerin öne sürdüğü görüşün, “ulusal
hükümetlere küresel sistemin belediyeleri gibi baktıklarını” ileri sürerler. Ne
var ki, adı geçen araştırmacılar, küreselleşmeyi ekonomik alana indirgemekle
eleştirilirler.
Küreselleşmenin ekonomik alanda ulus-devletin hareket alanını kısıtladığı, bugün olguya olumlu ya da olumsuz bakış sahibi olsun herkesin kabul
edeceği bir görüştür. Biz de bu durumu, ekonomik küreselleşmeyi incelediğimiz bölümde ele almış ve özellikle Jessop’un (1990; 1993; 1994) görüşleri
bağlamında geçişinde post-Fordist birikim modeli ve liberal ekonomi politikaları birlikte değerlendirerek; Keynezyen refah devleti modelinden çok daha
farklı ve sınırlı bir devlet modeline geçildiğini öne sürmüştür. Jessop, devletin
bu yeni rolüne üç önemli itici güç olduğunu öne sürer. Ulusal devlet bir yandan siyasi olarak hala önemli kalsa ve ulusal egemenliğinin büyük bölümünü
korusa da, iktidarını kendi ulusal sınırları içerisinde dahi kullanabilme kapasitesi, uluslararasılaşmış ve esnek üretim sistemlerine doğru kaymalar ve
küresel çevreden kaynaklanan risklerin giderek artması neticesinde, büyük
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oranda azalmıştır. Jessop, bu özerklik kaybının “hem ulus-üstü koordinasyon
ihtiyacı oluşturduğu hem de ulus altı oluşumlar için alan yarattığını” ileri sürer.
Küreselleşmeyle birlikte; ulus kimlikler gibi çoğulcu ve kitleyi ifade eden
kimlikler yıpranmış olup, bunların yerine alt kimlik, üst kimlik ya da çok
kültürlülük gibi farklı kimlik türleri ifade edilmeye başlanmıştır. Diğer taraftan, küresel dönemde ulus-ötesi ya da ulus üstü kimliklerin yaratılması
çabaları görülmektedir. Küreselleşme sonucunda ortaya çıkan gelişmelerle
modernleşme gerçekleşmiş ve tekli kültür hedeflerinin oluşmasına zemin
hazırlamıştır. Bilinen kültürel yapılar değişerek yeni modern ulusal kimlik
kavramını oluşturmuştur. Ulus devlet bünyesindeki bireyler zamanın gerekli kıldığı kültürel kimliği oluşturabilmek için değişim içinde olmaktadırlar.
Küresel hareketlilik ve gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan birbiri ile benzeşen dinsel, kültürel, etnik düşüncelerin canlanması yeni bir kimlik arayışına
neden olmuştur. Bu sebeple modern toplumların dayatmacı tek tip kimlik
kültürüne karşı oluşan tepki ve direnç bireysel kimliklerin ortaya çıkmasına
sebep olmuştur. Ancak, bu yeni kimlik oluşumu marjinal veya aykırı bir yapıdadır (Karaduman, 2010: 289).
Ulus devlet yapısı ile küreselleşmenin yapısı farklı olduğu için birbirlerine
ters ve farklıdırlar. Ulus devlet ve merkezi yönetimler küreselleşme ile zayıflamakta ve küreselleşme içinde önemleri ile etki alanları azalmaktadır. Buna
karşılık yerinden yönetimin etki alanı ve önemi ise artmaktadır (Dinçer &
Yılmaz, 2003: 25). Sermaye dolaşımının sınırsız olması ve dolaşımını engelleyecek etkilerin olmaması ulus devlet kavramının egemenlik ve etki alanının yeniden tanımlanmasını gerekli hale getirmiştir. Diğer anlamda kamusal
alanda dair her şey yeniden tanımlanıp yeniden değerlendirilmelidir (Parlak,
2003: 356). Pazarların büyümesi, ekonominin hareketlenmesi sadece ulus
devlet kontrolünde yapılmasını zorlaştırmaktadır. Keza küresel piyasalarda
dönüşüm ve etkileşim tek tarafı olmamaktadır (Yüksel, 2001: 14).
Küreselleşme ile ulus devletler içindeki kamu örgütleri veya topluluklarının görev alanları, yetki ve sorumlulukları uluslararası kuruluşların devreye
girmesi ile azalmış ve kimi yerlerde tamamen kalkmıştır. Doğal olarak devlet
bünyesindeki kamu örgütlerinin etkisinin azalması devletin etki alanının da
azalmasına neden olmaktadır. Küresel örgütlerin etki ve yaptırım gününü
yüksek olması ve devletler üstü yapıları nedeniyle kural koyma ve yaptırımda
daha etkinleşmektedirler. Küreselleşmenin ulus devlet ve ulusal kimlik üzerine etkilerine bakıldığından Türkiye bağlamında dikkat çekici nokta devlet
üstü kurumların etkisinin devletten daha güçlü olduğu yönündedir. Ülkenin
jeopolitik konumu nedeniyle ve çok farklı etnik ve kültürel grupları yapısında
barındırması nedeniyle küreselleşmeyle birlikte gelen kültürel çözülme oldukça dikkat çekicidir.
Ulus kimlikler, ulus devletlerin kurulma aşaması ile oluşmaya başlar
ve devletlerin güçlenmesi ile birlikte büyür ve yerleşir. Kimlik kavramı
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aynı zamanda devletin kültür, tarih, sosyal ve ekonomik yapısı tarafından
şekillenmektedir. Ülkemiz temelinde bakarsak baskın olan Türk kültürü
uzun yıllar ve belirli süreçlerden geçmiş bir kimlik oluşturmuştur. Ancak
küreselleşme ile daha bireysellik ön plana çıktığı için alt kültür kavramları
konuşulmaya başlanılmıştır. Ulusal kimlik küreselleşme karşında erimektedir.
Türkiye jeopolitik ve doğal kaynaklara yakınlığı nedeniyle ekonomik açıdan
çevresindeki ülkelerin geçiş yoludur. Bu sebeple küresel piyasanın hareketlilik
alanındadır. Tüm bunların yanında ülkede varlıklarını devam ettiren kültürel
çeşitlilik ve kültür zenginliği aynı zamanda toplumsal çözülme ve kimlik
karmaşası gibi olumsuzlukları da getirebilmektedir. Ulusal kimliklerin
oluşturulması uzun zaman alsa bile çözülmeleri oldukça kolaydır ve her
nesilde bir öncekinden daha fazla küreselleşme etkileri görülmektedir. Ulus
devletler, ulusal kimliklerini bireylerini bir arada tutmak için kullanıyor olsa
da zamanla kültür ve kimlik dokusu bozulmakta ve dolayısıyla da devletin
yurttaşı üzerindeki egemenliği de azalmaktadır.

SONUÇ
Küreselleşme; kültür, ekonomi ve politikanın birbiri ile harmanlandığı
karmaşık bir oluşumdur. Küreselleşme ile bu üç boyut üzerinden değişimler ve yenilikler yaşanmaya başlanmıştır. Özellikle teknolojiyi aktif olarak
kullanan gelişmiş ülkelerde küreselleşmenin etkileri son yıllarda çokça görüşmektedir.
Genele bakıldığında ise, küreselleşme modern toplumlarda daha fazla şey
ifade etmektedir. Değişim ve akabinde dönüşüm, ulus devletlerin küresel dolaşım içinde erimeleri ve eski güçlerini kaybetmeleri anlamına gelmektedir.
Keza küreselleşme ile ulus devletler merkezi yapılarını kaybetmeye başlamışlardır. Aynı zamanda da, uluslar üstü toplulukların gözetimi ve kontrolü altına
girmişlerdir. Merkezi yapısının bozulması ulus devletleri bir arada tutan kültürel kimlik yapısını da etkileyerek merkezi otoritenin yaptırım günü sınırlamış aynı zamanda bireysel anlamda toplumsal hareketliliği hızlandırmıştır.
Zira devletin boşaldığı alanlarda sivil toplum örgütleri aktif hale gelerek ve
uluslar üstü toplulukların desteği ile rahat hareket alanına sahip olmuşlardır.
Her ulus toplum için olmasa da demokratikleşme ve demokrasinin uygulama
alanını genişletme bakımından sivil toplumun güçlenmesi olumlu bir durumdur. Tüm bu değişim ve gelişmeler ulusak kimlik olgusunu da etkilemiştir.
Bilgi dolaşımının hızlanması bireyselleşmeyi ön plana çıkarmış olsa da, ulusal
kimliği oluşturan ulusal değerlerinde çözülmesine neden olmaktadır.
Ekonomik gelişmeler ihtiyaçlara ulaşmayı kolaylaştırmakta, siyasal gelişmeler ise sivil toplumun etkinlik gücünü ve iradesini güçlendirmektedir.
Etrafımızdaki her şeye kolayca ulaşabilmek tüketim hızını tetiklemekle birlikte, aynı zamanda bireysel talepleri de arttırmaktadır. Kısaca, bilgi dolaşımının artması ve ulaşılabilir olmak, yeni bir kimlik yapısı oluştursa da,
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daha önce elde edilen ulusal kimliğin tamamen göz ardı edilmesini gerekli
kılmamalıdır.
Bu nedenlerle, dinsel, kültürel, dilsel ve kültüre dair değerlerin küreselleşme ile anlamını yitirdiği görülmektedir. Bu durum çelişki gibi görülse
de, kültürel kimliğin korunup, aynı zamanda da küreselleşme içinde erimeden kimliksel varlığı devam ettirmenin mümkün olabileceği görülebilir.
Bu yüzden, ulusal kimliğin baskıcı ve otoriteye tabi olma kısımları bertaraf edilerek, kültürel anlamdaki diğer kısmının özümsenmesi ile günümüz
modern kimliklerinde yer edinmek mümkün olabilir.
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AĞ TABANLI KÜRESEL İÇ SAVAŞ
NETWORK BASED GLOBAL CIVIL WAR
Oğuzhan ERGÜN1
ÖZET
Mekânı dış politikanın belirleyici unsurlarından biri olarak ele alan ve devletin
vücut bulduğu siyasi sınırların karakteristiğine dayalı stratejik bakış ile jeopolitik
analizler yapma dönemi kapanmıştır. Siyasi sınırların saldırı ve savaşı tanımlayıcı
karakteri yerini toplumsal fay hatlarına bırakmıştır. Savaş olgusu içe dönmüş, şiddet içe patlayan (implosive) karakter almıştır.
Neoliberalizm ile başlayan sosyal ve siyasi birimlerdeki melezleşme (hybridisation) özne konumlarını belirsizleştirmektedir. Stratejik tutum hibritleşmiştir. Konvansiyonel savaşın “doğrudan” tutumu, gayri nizami harbin dolaylı tutumu ile rol
değiştirmiştir. Jeopolitik güç mücadelesinde, terörize edilmiş sosyal güçler vekalet
savaşlarında yerel Milli Orduların yerini almıştır. Ağ tabanlı Terörizm mimarisi
üzerine kurgulanan “Küresel İç Savaş” dünyanın yeni düzenini şekillendirmektedir. Devlet/Terörizm ikilemi içerisine sıkıştırılan ve indirgenen Dünya Politikası,
Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını normal yönetim tekniği haline getirmiştir.
Bu makalede “Felaketlerin Kesiştiği” (Catastrophic Convergence) çağda, anarşi
kültüründeki topolojik evrilme, aynı işletim sisteminin birer birimi halinde çatışmaları sosyo-kültürel havzalara taşıyan strateji ve terörize sosyal güçler ile oluşturulmaya çalışılan jeopolitik tasarı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ağ Tabanlı Terörizm, Küresel İç Savaş, Kentsel Terör,
Stratejik Kültür.

ABSTRACT
The period of making geopolitical analyses with a strategic view based on the
characteristics of political borders where the state emerges from, addressing space
as a determining factor of foreign politics, has come to an end. Political borders
have ceased their character that defined attacks and wars to get replaced by social
fault lines. The phenomenon of war has become internally inflected, and violence
has assumed an implosive character.
Hybridization of social and political units, which started with the emergence
of neoliberalism, is obscuring the position of subjects. The strategic attitude has
hybridized. The “direct” attitude of conventional war has reversed roles with the
indirect attitude of unconventional warfare. In the geopolitical power struggle,
1

Dr., E. Kur. Albay. Bağımsız Araştırmacı

120

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III

terrorized social powers have taken the place of local National Armies in proxy
wars. “Global Civil War” built on the architecture of Network based Terrorism has
started to shape the new world order. The World Politics stuck in and narrowed
down to the State/Terrorism dilemma has turned the State of Emergency practices
into an ordinary technique of governance.
This paper analyzes the geopolitical design that is attempted to be created in an
era of “Catastrophic Convergence” making use of the topological evolution in the
culture of anarchy, the strategy that has spread out conflicts to socio-cultural basins
as units of one and the same operating system, and the terrorized social powers.
Keywords: Network Based Terrorism, Global Civil War, Urban Terror, Strategic
Culture.

Giriş-Jeopolitik Çizgiler
Yaşadığımız yüzyıl, Kissinger’in ifadesiyle, “karşıtlıklar yüzyılı”2 karakterini sergilemektedir. “Stratejik düşüncenin ilhamını her asırda ya da
tarihin her döneminde olayların yarattığı sorunlardan aldığı gözlemlenmiştir”3. Asimetrik Küreselleşme, soğuk savaş döneminden sonra barış
ikliminin hâkim olması beklenen uluslararası ve yerel atmosferi, zengine
daha fazla gönenç fakire daha fazla yük getiren sera etkisiyle ısıtmış, yerküre adaletsizlik ve eşitsizliğin artan ivmesi ile silahlı çatışmalar ve asimetrik
savaşlar evrenine dönüşmeye başlamıştır. 21. yüzyılda savaş ve şiddet karakterini sisteme uyumlandırmış, asimetrik ve hibrit bir karaktere bürünmüştür. Gerek Ulusal Güvenlik gerekse askeri stratejik alanda başat tutumlar ile destekleyici tutumlar yer değiştirmiştir. Tarihi süreçte iki “tutum”
üzerinden stratejik düşüncenin geliştiği gözlenmektedir. Homeros’ta “Bie”
ve “Metis” olarak adlandırılmış olan tutumlar özetle şu yapıdadır4;
Tablo 1 Stratejik Tutumlar
Bie (Dolaysız Tutum)
Metis (Dolaylı Tutum)
Fiziksel alan
Zihinsel alan
Güçlü olmak
Zeki ve kurnaz olmak
Cesaret
Hayal gücü
Düşmanla doğrudan karşılaşma
Dolaylı tutum, asimetrik durumlar
Onuruyla yıkılma
Kandırma ve hilekârlıkla sağ kalma
Kaynak: Lawrence Freedman Strateji, s. 94 ten faydalanılmıştır.
2 Henry Kissinger, Diplomasi, (Çev. B. Bayram), (10.bas.), İstanbul: Türkiye İş
Bankası Kültür, 2011, s.15.
3
Raymond Aron, (1969), The Evolution of Modern Strategic Thought,
içinde “Problems of Modern Strategy”: Part I, Papers from the ISS 10th Annual
Conference, The Adelphi Papers, Volume 9, Issue 54, London, s.7.
4 Lawrence Freedman, Strateji, (Çev. B. Dışbudak ve T. Belge), İstanbul, Alfa.
2015, ss: 63-72, 94-120.
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Bir noktada “metis” puslu/bulanık mantık alanında hayat bulurken, “bie”
çelişmezlik alanının uç sınırında oturmaktadır. “Metis” pragmatik etiği izlerken, “bie” erdemci veya görev etiğini tercih etmektedir. “Metis” (dolaylı
tutum) karşısındakinden daha küçük ve tek bir hamleye dayanan kesin sonuçlu savaşlarda kazanma ihtimali olmayan tarafların-güçsüzün- tercih ettiği
yöntem olarak gelişmiş ise de Asya’da da hile ve kurnazlıklar bilgelik olarak
(Zhi) kabul görmüştür5. Dünyanın diğer bir köşesinde Hintli Kautilya M.Ö.
IV. Yüzyılda dolaylı stratejik tutumu doktrinleştirmiş, bir “istihbarat devletinin” nasıl yapılandırılacağını yazıya dökmüştür. Kautilya, Arthashastra isimli
kitabında komşuları tarafsızlaştırarak, o ülkede yaşayanların güvenini sarsıp
devleti içten çökerterek ve uygun şartlar oluştuğunda fethederek nasıl bir
devlet kurulup himaye edileceğini açıklamaktadır6.
Stratejik tutum siyasi bir sonuca yönelik eylem tarzı ve sürecidir. Stratejiyi siyaset belirler. Bu bağlamda “Stratejik Etki”nin siyasal değişim üreten araç7 olduğu gerçeği kendisini diğer etkilerden farklı kılmaktadır. Karşıtlıklar yüzyılında strateji ilhamını asimetriden almaktadır. Karşıtlıklar
yüzyılında yaşanan siyasal gelişmeler, asimetrik ve dolaylı tutumun küresel güçlerin/güçlülerin başat tutumu haline geldiğini göstermektedir. Batı
Doğu’yu kendi silahı ile vurmaktadır. Askeri stratejik alanda karşıtlık, bir
esasen konvansiyonel harbin bir destek alanı olan Gayri Nizami Harbin
(GNH) başat aktörünü değiştirmesi ile kendisini göstermiştir. Başat aktörü
terörist yapılar teşkil etmeye başlamıştır. Konvansiyonel Harp ise evirilerek
GNH’ın destek ve alan açma unsuruna dönüşmüştür. Yine Vekalet savaşlarının başat aktörü yerel Milli Orduların yerini kimine göre Terörist Örgütler kimine göre ise “Yeni Silahlı Devlet Dışı Organizasyonlar” almıştır.
Gerilladan farklı olarak yeterli halk desteği olmaksızın eylem gerçekleştiren küçük terörist grupların kentlerde yarattığı şiddet, eylemin büyüklüğünü aşan vahşete imkân sağlamaktadır. Karşı-Terör veya İstikrar
Harekatlarının bilançosu ise bundan misli ile büyüktür. Baudrillard’ın betimlemesiyle özgürlük üreten sistem daha sonra güvenlik son aşamada ise
panik ve terör üretmektedir. İnsanların çoğunluğu özgürlüğün de tartışmalı hal aldığı bir mekânda, büyük kentlerde yaşamak zorunda kalmıştır.
Yine Baudrillard etkili bir tespit ile bu mekânlarda yaşayan insanların terörizmin ve nükleer caydırıcılığın potansiyel rehineleri durumunda olduğunu, bu bağlamda herkesin mevcut düzenden ‘sorumlu’ tutulduğunu8 ifade
etmektedir. Herkesin her şeyden sorumlu tutulduğu bu mekân her geçen
gün genişlemektedir. ABD’li tarihçi Mumford 1960’larda yazdığı kitabının,
önsözünde şunları söylemektedir, “Bu kitap, bir zamanlar simgesel olarak
bir dünya olan bir kentle başlıyor, pek çok yönden uygulamada bir kente
5 Sun Tzu, The Art of War çev. Lionel Giles, M.A. (1910), eBookMall 2002, s. 6
6 Henry Kissinger, Dünya Düzeni, (Çev. S.S. Gül), İstanbul, Boyner Yy. 2016. s.214
7 Colin S. Gray, Modern Strateji, (Çev. H. Öz) Truva, İstanbul, 2008, s.29.
8 Jean Baudrillard, Çaresiz Stratejiler (2.b), (O. Adanır Çev.T), İstanbul, Boğaziçi
Üni. 2011, s. 45- 47.
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dönüşen bir dünyayla bitiyor.” 9 . Görünen o dur ki “Dünya Şehri’nin ortaya
çıkma süreci ile çatışmaların artış trendi arasında simbiyotik bir ilişki doğmuştur ve bu şehir varoşlaşarak “kıyamet saati”ni zorlamaktadır.
Hegemonik mücadeleler, savaşı hibritleştirerek10 doğrudan ve dolaylı
tesir alanını genişletmiştir. Hibrit savaşlar içeren ve jeopolitik tektonik fay
hatlarını tetikleyen11 çevreleme stratejileri, neoliberal dayatmanın ürettiği
eşitsizliklerin sebep olduğu sosyal çatışmalar, sosyal güçlerin terörize edilmesi ve çöken siyasal rejimler, mekânı belli bir amaca göre şekillendirmektedir (Geopolitical shaping12). Son tahlilde Parenti’nin ifadesi ile felaketlerin kesiştiği bir yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamaktayız13. Ayrıca bu yüzyıl,
biyo-iktidarın küreselleşmesi ve biyo-teknolojilerin sıçrama yapacağı bir
yüzyıl olarak betimlenmektedir.

Görsel 1. Anti-Terör İhracatı ve Çarpan Etkisi (Multiplier Effect)
9 Lewis Mumford, The City in History, 1961, Harcourt, Brace and World.
“Tarih Boyunca Kent” Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2007.
10 Konvansiyonel güçlerin örtülü desteğinde, meşru hükümetleri devirmeye,
toprak ilhaklarını sağlamaya yönelik Melez/Hibrit savaşlar sert ve yumuşak güçlerin
müşterek kullanımını konseptini içermektedir. (Konsept: Savaşın maksada uygun
olarak nasıl yürütüleceğine ilişkin genel çerçeve)
11 2011 yılında Almanya Başbakanı Merkel, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ki
“şaşırtıcı görüntüleri”, “siyasi çalkantının bölgenin jeopolitik tektoniğini harekete
geçirdiği” ifadesi ile kamuoyuna aktarmaktadır. Ergün, Postmodern Jeopolitik ve
Küresel Tasarının Eleştirel Çözümlemesi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:6,
Nisan 2015, Sayı:21, ss: 405-443.
12 Oğuzhan Ergün, Jeopolitik ve Ekonomik Şekillendirme, Finans Politik &
Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2015, Yıl 50, Sayı. 585, ss:81-91
13 Christian Parenti, “Tropic of Chaos: Climate Change and New Geography of
Violence, Perseus Books, NY. 2011, s.17.
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Yersiz yurtsuzlaştırma ve iklim değişiklikleri nedeniyle önümüzdeki on
yıllar içerisinde en az 3 milyar insanın daha göçebe durumuna düşeceği14,
göçlerin ortaya çıkardığı gecekondulaşmanın ise zamanımızın en önemli
jeopolitik olaylarından biri olduğu15 öne sürülmektedir. Yersiz yurtsuzlaştırılarak şehir varoşlarında sadaka ekonomisiyle hayatta tutulan bir zamanların üretici kitleleri göçmenler ve mülteciler, çaresiz stratejilerin sürtünmesini yaşayan hükümetlere yük olduğu kadar tehdit teşkil etmeye başlamış, terörize edilmeye uygun bir yapının ortaya çıkması kentleşen savaşın
potansiyel insan kaynağını oluşturmuştur.

Şekil 1. Bölgesel Saldırı ve Ölüm Durumu

Ulusal ve uluslararası güvenlik gerekçesi ile Ad Hoc koalisyonlar, NATO
veya tek taraflı olarak gerçekleştirilen askeri müdahaleler, savunulacak
özne olarak “insan”ı gözetmekten uzaktır. Terörizmden en fazla etkilenen
beş ülke arasında yer alan Afganistan, Irak, Nijerya, Suriye ve Pakistan’da
terörizmden ölümlerin bir önceki yıla göre azaltılması Batı menşeili
müdahalelerin göreli başarısı olarak gösterilmek istenmesine rağmen
gerçek daha önceki dönem verilerinde mevcuttur.
ABD coğrafyası terör sıralamasında 9 bölge içerisinde 7. sıradadır.
Sivil can kaybına maruz kalan ülke sıralamasında başı çeken ülkeler Batı
menşeili anti-terör müdahalelerinin mekânıdır. GTI verilerine göre 2015
yılında ölümlerin %72’si Irak, Afganistan, Nijerya, Pakistan ve Suriye’de
14
Samir Amin, Liberal Virüs, Sürekli Savaş ve Dünyanın Amerikanlaşması,
İstanbul, Yordam Kitap, ss.31-33.
15 Mike Davis,”Planet of Slums, Urban Revolotion and Informal Proletariat”
New Left Review, 26, (Mart/Nisan) 2004.

124

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III

gerçekleşmiştir16. 1995 yılında çatışma/anlaşmazlıkların 1/3’i, 1996’da
1/4’ü, 1997 yılında 1/5’i şiddet içermekte iken 2016 da bu oran 3,5/5’e
yükselmiştir. (Anlaşmazlıkların hemen hemen %66’sı şiddet içermektedir).
Şekil 2 Şiddet Artışı

Kaynak: HIIK Conflict Research, CONFLICT BAROMETER 1997,2002, 2003, 2016,
http://hiik.de/de/konfliktbarometer/

Afrika ve Orta Doğu açısından 2000’li yıllar farklı ekonomi-politik gelişmelere paralel olarak terörün yükselişe geçtiği yıllardır. Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nun (FOCAC) 2000 yılında faaliyete geçmesinden iki yıl
sonra ABD bölgeye yönelik Pan-Sahel projesini (Anti-terör) geliştirmiştir.
Başlangıçta Mali, Niger, Çad ve Moritanya’yı içeren proje daha sonra genişletilmiştir. Bu amaçla kurulan AFRICOM, ABD Savunma Bakanlığına
bağlı olarak çalışan Birleşik Komutanlıkların altıncısıdır. 2013 yılında 35
Afrika ülkesine askerini konuşlandıracağını, askerlerin öncelikle yerleştirileceği ülkelerin Mali, Sudan, Cezayir, Nijerya, Kenya ve Somali olduğunu
ilan etmiş ve yerleşmiştir.
Söz konusu dönemde Çin, tarım, balıkçılık, tekstil, enerji ve diğer sanayi
alanlarında 800’den fazla projenin gerçekleştirilmesinde rol almış Afrika
ülkelerinden Çin’e yapılan ihracat 2001 ve 2006 yılları arasında her yıl yüzde 40 oranında artmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren Çin ile Afrika arasındaki
ticaret yüzde 700 oranında büyümüştür. Bu süreç özellikle 2000’li yıllarda
ciddi bir ivme kazanmıştır. Sahra Altı Afrika ülkeleri ile 2001–2005 yılla-

16 The Institute for Economics & Peace (IEP), “Global Terrorism Index 2017”, http://
visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf
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rında 300’den fazla anlaşma ve kontrat imzalamıştır.17
Suriye, Çin’in kalkınma politikalarında terminal noktası özelliği taşımış
bir ülkeydi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine, Avrupa’nın arka kapısı
olarak adlandırılan Doğu Bloğu’ndan kopmuş ülkelere ve Arap ülkelerine
sıçrama tahtası olması öngörülmüştür. Çin’in İpek Yolu stratejisinde seslendirdiği “Ning Jiu Li,”yani” Birleştirici/Kaynaştırıcı Güç“politikası ile Suriye’nin “Look East” (Doğuya Bakış) stratejisi birbirleriyle örtüşmüştür18.
Çin-Arap İşbirliği Forumu’nun kurulmasıyla Körfez ülkeleri ile karşılıklı
ticaret, 2004 yılında 25 milyar 500 milyon ABD dolarından, 2013 yılında
238 milyar 900 dolara ulaşmış, ham petrol ticareti 40 milyon 580 bin tondan 133 milyon tona çıkarılmıştır19.
Türkiye, Irak ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Antlaşmasını 10 Temmuz 2008’de, ekonomik ilişkilerin çerçevesini belirleyecek Serbest Ticaret
Anlaşması’nın altyapısını oluşturacak “Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması”nı 23 Mart 2009’da imzalamıştır. Türkiye, Suriye, Ürdün, Lübnan
ve Libya, Mayıs 2011’de İstanbul’da bir araya gelerek Ortak Pazar benzeri
bir oluşuma (Şamgen) imza atmaları kararlaştırılmış, ancak gerçekleşememiştir. Söz konusu ülkeler siyasal parçalanma ve çatışma sürecine sürüklenmiştir.
Ekonomik yönden yükseliş hamlelerine karşılık ABD ve ortaklarının geliştirdiği mukabele asimetrik ölçülerde ortaya çıkmaktadır. Mal ve Hizmet
ihracına karşılık bu cephe “anti-terör” ihracatına yönelmiş olmakla birlikte
“talebi” kendileri üretmekte, müdahaleleri sivil can kayıpları ve ekonomik
kayıplar üzerinde çarpan (çoğaltan) etkisi yaratmaktadır.
Bir terör örgütünün ortaya çıkış süreci coğrafya, halk dokusunun farklılıkları, ideolojik şekillendirme, eylem üretebilecek kapasiteye ulaşma (lojistik, eğitim vb. süreçleri tamamlaması) çerçevesinde aktive olma süresi
zamansal farklılıklar arz etmesi gerekirken, şiddet frekansındaki paralellik
“işletim sisteminin” aynı menşeili olması ile açıklanabilir. Aşağıda terör nedeniyle ölüm verilerinin yer aldığı grafiğin çizgisel olarak incelenmesi bu
paralelliği destekleyecek niteliktedir.

17 Rafik İsmayilov, (2007) “Sahra Altı Afrika’nın Gelişme Özellikleri ve
Fırsatlar” II. International Turkish-African Congress, Tasam,Istanbul, 2007 s.74,
Aning, Kwesi & Lecoutre, Delphine “China’s Ventures in Africa”, African Security
Review, 2008, Vol.17, No.1, Mart, ss.39–52 11 Hanson, Stephanie “China, Africa
and Oil” Council on Foreign Relations, 6 Haziran 2008 – http://www.cfr.org/
publication/9557/china_africa_and_oil.html. Erişim Tarihi 20.07.2012
18 Christina Lin, “The Syrian Report”, May 11, 2009; Gulf News, 2010, January 12.
19 AB Haber, Brüksel http://www.abhaber.com/cin-arap-ulkelerinitopluyorcin-arap-forumu-ipek-yoluna-odaklanacak/.
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Şekil 3 Eylem Frekansı

Kaynak: GTI, 2017, şekil 1-220

Anti-terör ihracı yağmayı beraberinde getirmektedir. Örnek olarak halen Fransız Kuvvetlerinin denetimi altına sokulmuş olan Mali 2003 yılında
“Arazi Soygunu” (Landgrabing) faaliyetlerine karşı köylü hareketlerinde
Dünya genelinde öncü bir rol oynamış bir ülkedir. Ancak Mali Yönetimi,
Dünya Bankası ve diğer finans kuruluşlarının baskısı ile 2003 yılından 2011
yılına kadar 540 bin hektar alanı satmak zorunda kalmış, 370 bin hektar
alanın sözleşmesi ise tamamlanmıştır. Bu sahalarda önemli uranyum rezervlerinin de bulunduğu öne sürülmektedir. Bu alan Nijer nehrinin suladığı ve 700 bin civarında insanın göçebe hayvancılık ve tarım yaptığı
bir bölgedir. Mali genelinde 2,5 milyon hektar alan satışa zorlanmakta21
çitçi aileleri şehir varoşlarında sadaka ekonomisine teslim olurken Boko
Haram’ın potansiyel insan kaynağını teşkil etmektedir. 2008 yılı itibarıyla
Libya’da 250 bin hektar alan satın alınmıştır. 2009 yılında ABD Merkezli
Morgan ve Stanley firması 40 bin hektar alan satın alırken, İngiliz Landkom
100 bin hektar alan kiralamıştır.22.

20 The Institute for Economics & Peace (IEP), “Global Terrorism Index
2017”, http://visionofhumanity.org /app/uploads/2017/11/Global-TerrorismIndex-2017.pdf.
21 Olaf Bernau, “Der globale Widerstand wächst” ,ak-analyse & kritik-zeitung
für linke Debatte und Praxis / Nr. 569 /17.2.2012.
22 IFPRI. (13.04.2009). Policy Brief. http://www.ifpri.org/sites /default/files/
publications/bp013all.pdf. Erişim Tarihi 12 02, 2014.
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Ağ Tabanlı Terörizm – Şirketleşen Terörizm ve Ağ Tipi Güvenlik
Crouch, Post-Demokrasi betimlemesinde politikacıları yöneticiden çok ticaret hayatında tutunabilmek için “müşterilerinin” ne
istediğini keşfetmeye çalışan işyeri sahiplerine benzetmektedir23.
Müşteri odaklı şirket ve kamu
yönetimi dünyanın her yerine yayılarak yönetim alanlarını kapsamıştır. Terör örgütü yöneticileri
de birbirleri ile rekabet halinde manşet değeri taşıyan eylemler yoluyla taraftar sayılarını artırmaya çalışmaktadır. Esnek iş gücü yapılanması (gerilladan farklı olarak sosyal yaşamda yerlerini muhafaza etmeleri, halk desteği
olmaksızın varlıklarını sürdürme, belirli bir ücret bağlantılı seyyaliyet-mobilizasyon), ideolojilerini başka gruplara benimseterek-biat ettirerek- adeta
marka hakkı veren “franchasing” uygulamaları, finansal kapasiteyi muhafaza ederek giremedikleri veya girmekten kaçındıkları bölgelerde taşeron
kullanım yöntemini benimsemeleri, hiyerarşik piramiti silikleştirerek yatay ilişkiler düzleminde inisiyatif kullanımı ve bununla bağlantılı olarak ağ
tabanlı (şebeke) organizasyonlar oluşturmaları, belirli alan ve sektörlerde
devlet teşviki alan şirketler gibi sponsor devlet ödemeleri ile bütçe oluşturmaları, finansal türev, sanal para ve mübadele araçları ile gerçekleştirdikleri
illegal ticari ilişkiler (haraç toplama, silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı
gibi) terör örgütlerini terör şirketlerine dönüştürmüştür.
Look, Afrika’da mal ticaretinin yarıdan fazlasının devlet düzenlemesi
olmaksızın gerçekleştiğini öne sürmektedir. Bunun yanında devlet korumasında olmayan alanlardaki ekonomik döngü bölüşülmekte ve bölgesel
güvenlik illegal özel aktörlerce sağlanmaktadır.
Gölge Ekonomi/Yeraltı Ekonomisi (Schattenwirtschaft), uyuşturucu ticareti, devlet kontrolü dışında değerli kaynakların sonuçta illegal malların
ticareti olarak tanımlanmaktadır. Böylece şiddet ekonomisinin (Gewaltekonomi) finansal kaynakları da oluşmaktadır. Kriminal savaş ekonomilerinin küresel ekonomik alana ulaşımı çatışan tarafların savaşı sürdürmesi
için gerekli kaynakları sağlamaktadır24. DAEŞ’in Irak ve Suriye alanında
oluşturduğu ekonomik alan ile Afganistan’da uyuşturucu sektörü diğer örnekleri teşkil etmektedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin
23 Colin Crouch, Post-Demokrasi, Çev. E. Zeybekoğlu, Ankara, Dost, 2016, s.28.
24 Lock, Peter: “Kriegsökonomien und Schattenglobalisierung”, in: Ruf, Werner
(Hg.): Politische Ökonomie der Gewalt. Staatszerfall und die Privatisierung von
Gewalt und Krieg, Opladen, 2003, s. 109
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(UNODC), “2017 Afganistan Afyon Ekim ve Üretim Araştırması” sonuçları kamuoyuna açıklanmıştır. Araştırmaya göre, Afganistan’da 2017’de haşhaş ekimi bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 328 bin hektara ulaşmış.
2016 yılında 4 bin 800 ton olan afyon üretimi ise yüzde 87 artışla 9 bin
tona çıkmıştır. Ülkede afyon üretiminin yaklaşık 1,4 milyar dolarlık gelir
oluşturduğuna dikkat çekilen raporda elde edilen afyondan 320 ila 530 ton
eroin üretildiği vurgulanmaktadır25. Sahada kullanılan Batı menşeili Özel
Askeri Şirketlerin iç çatışmaların uzun sürmesinden büyük gelir sağladıkları ve sona ermemesi için değişik provokasyonlar geliştirdiği bilinmektedir26. Bu şirketlerin şiddet ekonomisi ile ilişkileri çeşitli çalışmalara konu
edilmektedir.
Ağ tabanlı Terörizm ağ tipi güvenlik konsept ve uygulamalarını gündeme getirmiştir. Federal Alman Ordusu Beyaz kitabında, toplumsal, ekonomik, ekolojik ve kültürel koşulların müstakbel güvenlik politikalarının
gelişimini belirleyeceği öne sürülmektedir. Ağ Tipi Güvenlik konsepti
savunmadan korumaya yönelen bir paradigma değişimini işaret etmektedir27. Sadece askeri değil bilakis toplumsal, ekonomik, ekolojik ve kültürel
koşulları kapsayan çok uluslu işbirliğini önceleyen bir anlayıştır. Bu anlayışta üç alanda sınırların kalkması söz konusudur28:
Mekânsal Sınırsızlandırma: Koruma sınırlardan başlamamaktadır. Söz
gelimi enerji tedarik alanlarına kadar geniş bir bölgeye, terörü destekleyen
ülkelere, finansal güvenlik, siber güvenlik ve kontrole kadar uzanabilmektedir.
Zamansal Sınırsızlandırma: Koruma için savunmada olduğu gibi aktif
bir saldırının varlığı gerekli değildir. Bilakis önleyici angajman risk yönetiminin bir şekli olarak öncellenmektedir.
Fonksiyonel Sınırsızlandırma: Koruma, savunmanın aksine askeri karşılık vermeyle sınırlandırılmamaktadır. Bunun yanısıra; örneğin terörizm,
biyolojik, klimatolojik hareketler ve de terör önleyici entegrasyon politikaları ile kültürel tehlikeleri kapsamaktadır29
25 Anadolu Ajansı, 15.11.2017, “BM: Afganistan’da Afyon üretimi rekor düzeyde”,
http://aa.com.tr/tr/dunya/bm-afganistanda-afyon-uretimi-rekor-duzeyde/966213
26
Andreas Schneiker, Die Privatisierung von Sicherheit und Krieg, 2010,
https://www.uni-hannover.de/imperia/md/content/alumni/unimagazin/2010/
sicherheit_10-12_schneiker.pdf Erişim Tarihi: 12.12.2012.
27
Bundesministerium der Verteidigung (Hrsg.): Weißbuch 2006. Aktaran
Christoph Marischka Zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft
der Bundeswehr, Berlin, 25.10.2006, http://www.imi-online.de/download/IMIStudie-2007-08.pdf
28 Weißbuch 2006 s.29 http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/
dokumente/ veroeffentlichungen/ZIF_Policy_Briefing_AG_VerSic_Apr_2011.pdf
29
Stephan Böckenförde, “Sicherheitspolitischer Paradigmenwechsel von
Verteidigung zu Schutz, in: Europäische Sicherheit”, August 2007
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Terör Şebekeleri (Ağ Yapısı)
Ağ, en az iki ya da daha fazla birimi birbirine bağlayan, birimler üzerinde nedensel ve kurucu davranışlar yaratan bir yapıdır. Örgütsel faaliyetlerin
hemen hepsi ağ düzeneği çalışma alanını oluşturmaktadır. Ağın güçlü veya
zayıf bağlantısı, örgütün sektörel alan ve çevre özelliklerine göre değişim
göstermektedir. Merkezin güçlü olduğu hiyerarşik ve dikey ağlardan, ademi merkezi, fonksiyonel yetkilere ayrıştırılmış yatay ağ bağlantılarına uzanan bir tayf oluşmuştur.
Dikey kontrol esasına göre oluşturulmuş örgütler büyüdükleri zaman
kontrolü zorlaşmakta, kontrolü sağlamak için birçok bölümün oluşturulması
ve personel kullanımına gidilmesi gerekmektedir. Kontrol karmaşık bir bilgi
iletişim ve yönetici bilgi sistemlerini gerektirmekte, değişimlere hemen ayak
uydurulamamaktadır30. Teoride merkezi bir otorite altında üst ast komuta
ilişkilerinin olduğu bir yapı hiyerarşik, merkezi bir otoritenin bulunmadığı
yapı ise anarşik olarak kabul edilir. Ancak merkezi bir otorite olmamasına
karşılık kurumlar, kurallar, kabul edilmiş ortak normlar, ideolojiler (Wendt’in ifadesi ile ortak bilgi31), çıkarlar sürdürülebildiği ve nesnel temel ihtiyaçlar karşılanabildiği ölçüde kaotik bir durumu engellemektedir. Ağ içerisindeki örgütler çevreye uyum gösterirken, çevredeki başarılı ağ örgütlerinden
etkilenmekte, onları taklit etmekte ve eşbiçimli yapılar oluşmaktadır
Ağ’ın davranışsal ve kurucu etkiler üretmesi ortak bilgi ve düşüncelerin
bir ürünüdür. Bu bağlamda ağ yapısında sürekli fiziksel/nesnel bir temasın
bulunması zorunlu değildir. Terör veya GNH örgütlenmelerinde coğrafi
bölge sistemi ve alt sektör (mıntıka) yapılanmalarına dayanan, hiyerarşik
komuta ve kontrol bağlantısı içerisinde faaliyet gösteren birçok örgüt, gelişen istihbarat teknolojileri ve gerçek zamanlı müdahale olanakları karşısında çözülmelere uğramış sert arazi koşulları ile çevreli arazi kesimlerine
sıkışmıştır. Halkın refah seviyesinin artışı ve hükümetlerin fakir ve yoksul
bölgelerde daha etkin yönetsel ve ekonomik tedbirler alması örgütlere halk
desteğinin kesilmesine neden olabilmektedir (Güneydoğu Asya bölgesinde
faaliyet gösteren örgütlerin yükseliş ve sınırlandırılmalarına ilişkin inceleme için Çiftçi ve Sevinç’in çalışmalarına bakılabilir32).
Örgüt profilleri yatay ve esnek bağlantılı otonom küçük hücrelerden
müteşekkil yapıya dönüştürmekte, iletişim ve fiziksel teması asgari seviyeye
indirgeyerek davranışsal ve kurucu etkilerini ortak bilgi üzerinden inşa
30
Canan Çetin, “Şebeke Organizasyonları”, İstanbul Üni. Yönetim, 1996,
Yıl 7, Sayı 25 ss: 52-55, s. 52. http://isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr/wp-content/
uploads/2013/09/Y%C3%B6netim-25-1996-6.pdf (Erişim Tarihi: 21.01.2016)
31
Alexander Wendt, Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi, (Çev. H. Ertem
vd.) 2. Bs., İstanbul, Küre, 2016, s. 204, Ortak Bilgi/düşünceler yarattıkları etkiler
bağlamında en az maddi güçler kadar, nesnel, kısıtlayıcı ve gerçektir.
32
İrfan Çiftçi ve Bilal Sevinç, Uzakdoğu’dan Güney Asya’ya Şiddet ve
Terörizm,2015, Ankara, Karınca.
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etmekte, tek yönlü kısıtlı ve gizli iletişim sağlanmaktadır. Bağımsızlık veya
işgale direniş gösteren gerilla örgütlenmeleri ile zayıf devletlerin kontrolünü
ele geçirmeye çalışan, şiddet ekonomisi üzerinden çıkar sağlayan örgütler
geleneksel teşkilatı sürdürmektedir. Bunların dışında kalan, sponsor
devletlerin stratejik çıkarlarına güçlü hedef devlet coğrafyasında hizmet
eden, halk desteği olmaksızın hedef ülkede siyasi baskı oluşturmayı veya
cezalandırmayı hedefleyen, mafyöz ilişkiler içerisindeki terör örgütlerinin
yapılanmaları yatay eksende çoklu ağ tipi örgütlenme olarak kendisini
göstermektedir.
Yeni Devlet Dışı Örgütler kendi ekonomilerini OECD ekonomik alanına bir şekilde bağlanma kapasitesine de sahip oldukları, çatışma ve müdahale alanlarında, devlet kontrolünün zayıfladığı mekanlarda üremektedir.
Terörizm kendi ekonomik ve finansal alanını da yaratmakta şiddet ekonomisi kazancın tekelleştiği maliyetin sosyalleştiği yeni bir eşitsizlik alanı
yaratmıştır. Özellikle sanal para ve “dark net” (deep web) alanı bu “gölge
ekonomi” ye yeni imkanlar sunmaktadır.
Terör ağı yapısı kentleşen kürenin jeolojik değişimi ile uyum sağlamaktadır. Terörizm de kentleşmektedir. Kentleşen terörizmin özelliklerini şu
şekilde sıralamak mümkündür:
Halk desteği elzem değildir.
Üs bölgesi ihtiyacı yoktur
Merkezi kontrol gerektirmez, ortak bilgi yeterlidir.
İletişim kısıtlı, tespiti zor, fonksiyonel olarak yeterlidir.
Lojistik sorunu yoktur
“Beton ormanında” fark edilmek daha zordur, teşhis
güçtür.
Hedef kitle sıkıntısı yoktur, eylemin sansasyonel niteliği
ve manşet değeri yüksek, maliyeti düşüktür.
Halk potansiyel rehinedir.
Halk kolay kitlesel hedef olmasının yanısıra canlı kalkan
olarak kullanılabilmektedir.
Ağ tipi yapılanan terör organizasyonları, Arquilla ve Ronfeldt’in, küresel
veya bölgesel şirket yapılanmalarından hareketle geliştirdiği üç tip ağ örnek
olarak gösterilmektedir. Zayıf bir merkezi kontrol, ademi merkezi olarak
adlandırılan ve uygulanan bir teşkilatlanma biçimidir. Ancak otonom inisiyatifler kullanan ve kendisine yüklenen işi merkezi bir organizasyondan
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bağımsız geliştiren, herhangi bir hiyerarşik bağı olmayan, yine kendi asli işi
dışındaki iş grubunu bir başkasına yükleyen bu yapıyı terör örgütüne tam
olarak uyarlamak sorunludur. Söz konusu şirket yapılanmasında doğru ve
hızlı bilgi akışı (hem yatay hem de dikey) ve karşılıklı güven başarı için
belirleyici bir faktördür33. Bu haliyle ağ gizli örgütlenme ilkelerine uyumlu
değildir. İllegal örgüt yapılanmasında haberleşme çok kısıtlı olup “güven”
söz konusu değildir, özne konumlanmasında “şüpheli” vardır.
Şekil 4 Yıldız Tipi Ağ

Şekil 5 Zincir Tipi Ağ

Şekil 6 Çok Bağlı Ağ Tipi

Sökmen’in aktardığı, Arquilla ve Ronfeldt tarafından “Çoklu Bağlı Ağ
Tipi” yapılanma” olarak ifade ettiği, herkesin birbiriyle ve diğer herkesle
bir bağlantıya sahip şebeke, bir gizli örgütün bir ülkedeki yapılanma şekli
olması olası bir durum değildir.34. Bu ancak şebekede yer alan hücre içi ilişkilerde, seyrek ve sınırlı ölçüde olabilir. İllegal bir örgüt için esas devletin
karşı istihbarat sisteminin güçlü olduğu ülkelerde, kentsel alanlarda gizli
yapılanma ve gizli haberleşme tekniklerinin kullanılmasıdır (Canlı-cansız
posta kutuları, kurye-mutavassıt vb). Herkesin birbiriyle temasta olduğu
yapı, kompartmantasyonun ve “bilmesi gereken” prensiplerini ihlal eder.
İşletme tipi Çoklu Bağ yapılarında diğer bir husus yüksek iletişim ortamına duyulan ihtiyaçtır. Bu durum örgütün kısa sürede çözülmesine yol
açacak bir zafiyettir. Dolayısı ile FETÖ vb. örgütlerde de görüldüğü gibi
sonuçta bir ağ oluşturulmakta ancak kompartmantasyona (Bölümlenme)
büyük önem verilmekte, hücre yöneticileri DEAŞ, El Kaide gibi yapılarda
hücreler dış iletişime geçmemekte, gerektiğinde bölge kuryeleri kullanılmaktadır. Silahlı mücadele kapasitesini büyük ölçüde kaybeden örgütler
ile AB veya ABD gibi güçlü devlet yapılarına sahip ülkelerde cezalandırıcı
ve siyasi eğilimleri etkilemeye yönelik örgütlerin, kent gerillası ve yeraltı
kuvvet yapılanmalarında, fonksiyonel yetki (bu yetkiye sahip kimse, belirli
iş ve görevlerle ilgili olarak direkt kendisi emirler verebilir.) ile otonom faaliyet, kısıtlı-gizli iletişim veya iletişimsizlik, hücre teşkilatlanmasının gereklilikleridir. Hücre yapılanmasında kompartmantasyon, hücreyi kuran,
33 Çetin, a.g.m. s. 52.
34 İnci Sökmen, Ağ Tabanlı Terörist Organizasyonlar. El Kaide Terörist Örgütü
Stratejik Araştırmalar Dergisi / Journal of Strategic Studies 1 (4),2009,107-137, ss:
117,118
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destekleyen ve yönetenlerin birbirini tanımaması, haberleşmenin gizli ve
genellikle tek yönlü akışı ile karakterize edilmektedir.
Zincir tipi ağ yapısının geçiş-transit ülkelerinde ve alanlarda, Yıldız tipi
örgütlenmenin kısal alanlarda gerilla faaliyet örgütlenmesinde kullanımı
zaten söz konusudur. Son tahlilde, ağ tipi teşkilatlanmada örgütün, hedef
ülkeye yönelik niyet ve maksadı, içinde bulunduğu mücadele aşaması
(savunma- denge- taarruz), devletin gücü ve egemenlik sahasını kontrol
yeteneği, halk desteği ve lojistik yetenekler gibi birtakım faktörler etkilidir.
“Yeni Devlet Dışı Aktörler” topraklarında faaliyet gösterdiği devletin
finansal yapılarından tam ya da büyük ölçüde bağımsızlık göstermektedir.
Yeni nesil aktörler grubu; Silahlı Devlet Dışı Aktörler (Armed Non-State
Actors ANSA), Şiddet Yanlısı Devlet Dışı Aktörler (Violent Non-State
Actors- VNSAs), Terörist Gruplar,35 İslami Hareketler, Dini Aktörler, Çok
Kimlikli Aktörler (Identitary Actors) gibi isimlerle de tanımlanmaktadır.
İstihbarat tarihinde iletişim yetersizliği ve manipülasyon ilgili tarafa göre
her sorun yaratan bir olgu olmuştur. Suriye’de DEAŞ lideri Bağdadi’nin El
Kaide tabanını ele geçirerek kendi örgütüne bağlaması ağ tipi örgütlenmenin
bu zafiyet alanında meydana gelmiştir. 2013 yılında Bağdadi, yalan bir
haberle, El Kaide lideri Zevahiri’nin onayının alındığını, El-Nusra ve Irak
İslam Devletinin birleştiğini ve Irak Şam İslam Devlet’inin kurulduğunu
açıklamıştır. Bu durum karşısında Nusra liderleri bağlı oldukları Zevahiri
ile temas etmeksizin karar vermek zorunda kalmışlardır. Bağdadi bu
surette Nusra (El Kaide) ve diğer grupların kontrolünü ele geçirmiştir.
Bağdadi’nin Nisan 2013’teki başarılı darbesi, Nusra’yı neredeyse çöküşün
eşiğine getirmiş, Suriye’de rejime karşı yürütülen mücadeleyi bölmüştür36.
Hiyerarşik bir yapının, bilindik rapor sisteminin olmadığı, yönetim ile
bağlantının kesik, zayıf veya uzun kişisel temas süresine ihtiyaç duyduğu
yapılanmalarda örgüte sızma ve manipülasyon riski fazladır bu durum
istihbarat servislerinin eline ciddi kozlar vermektedir.

35 Peter Williams, “Violent Non-state Actors and National and International
Security”.s.81.
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail
/?id=93880&lng=en. (25.11.2008). Erişim tarihi 04.12.2012.
36 Harald Doornbos, Jenan Moussa ,The Greatest Divorce in the Jihadi World,
Part.2, Part 3. https://foreignpolicy.com/2016/08/18/the-greatest-divorce-in-thejihadi-world/ 18.08.2016, Erişim Tarihi: 20.12.2017
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Şekil 7Hücre Yapılanması

Küresel İç Savaş
1960’lı yıllarda ilk olarak Hannah Arendt’in “Devrim Üzerine” ve Carl
Schimitt’in “Partizan Teorisi” kitaplarında kullandığı “Küresel İç Savaş” terimlerinden hareket eden Agamben yeni dünya düzeninin ABD tarafından
sonu gelmeyen “Küresel İç Savaş” üzerine kurgulandığını öne sürmektedir.
Devlet/Terörizm ikilemi içerisine sıkıştırılan ve indirgenen Dünya Politikası Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını normal yönetim tekniği haline getirmiştir. OHAL ve Küresel İç Savaş paradigmik olarak stratejik bir
bağlantı içerisindedir. Savaş hukukunun bile geçerli olmadığı Guantanamo
gibi toplama kamplarında sergilenen tutum ile ABD küresel düzeyde bir
OHAL durumunu dikte etmektedir37. Küresel güçler düzeni değil düzensizliği yönetmek istemektedir düzensizlik ulusları canını yakmaktadır ancak
Rand stratejistlerinden Schelling gibi analizciler can yakma gücünü bir pazarlık gücü olarak görmektedir. “Bunu sömürmek diplomasidir. Kötücül
bir diplomasidir ama diplomasidir… Can yakmak için nükleer silaha ihtiyaç yoktur” 38
Terörizm, bir devletin diğer devlete ya da devletlere karşı, sivil halk/
sosyal güçler39 üzerinden yürüttüğü dolaylı bir stratejik tutumdur. Devlet
37 Georgio Agamben, Olağanüstü Hal. (K. Atakay, Çev.) İstanbul: Varlık, 2008, s. 14.
38 Thomas Schelling, Arms and Influence, aktaran L. Freedman, Strateji s. 296
39 Sosyal Güç, bir başkasının davranış ve duygularını, belirli amaçlarla etkileme
kapasite ve yeteneğidir. Sosyal gücün uygulayıcısı bireysel seviyede bir şahıs,
mikro seviyede bir baba, mezo seviyede bir banka yöneticisi, global seviyede
bir Başkan’dır. Güç uygulanan/kurban bireyler topluluğu ve hatta millet olabilir.
Donley, R.E.,, Wınter, D.G.: Measuring the motives of public officials at a distance:
An exploratory study of American presidents. Behavioral Science, 1970, 15, 227236.dan aktaran Erich H. Witte ,Theorien Zur Sozialen Macht, Sozialpsychologıe,
Psychologisches Institut I der Universität Hamburg, HAFOS, 2001 NR. 30 ss: 7-12.
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dışı silahlı grupları desteklemek, himaye etmek (sponsorluk) ya da tolerans
göstermek suretiyle siyasi sonuçlara yönelmektedir. Hosbawm devlet himayeli terörizmin bir devletin diğer devlete karşı uyguladığı bir savaş yöntemi
olarak belirdiği 1980’lı yıllara40 dikkat çekmektedir. Benzer tespitleri Cline ve
Alexander ve Kedikli’de de görmek mümkündür41. Marischka iç savaş betimlemesinde Agamben ile hemfikirdir. “Küresel bir savaşa doğru mu gidiyoruz?
Tam değil: İlan edilmiş bir savaş yok ama sayısız çatışma bölgesi salgın gibi
yayılıyor. Ufukta birleşik savaş cepheleri değil, hiçbir genel stratejik vizyonda
birleşmeyen parçalı mikro-çatışmalar ve tekinsiz ittifaklar var. Bunu tanımlayan terim “dünya savaşı” değil. Buna parçalı küresel iç savaş diyorum. Ve
parçalar birleşmiyor, çünkü savaş her yerde”42
Siyasi bir stratejik tercihe dönüşen Terörizm, strateji ve diplomasi tarihi
ile bağlantılı bir savaş bilimleri konusu olmuştur. Bu yönüyle hukuk tekniği veya sosyal bilimlerin tanımlamalar ile çerçevelenmesi profilini silikleştirmektedir. Terörizmin eylem kipi olan terör ile, bireysel, çevreci, ideolojik
veya “siyasal şiddetin” eylem kipi olan terör arasında amaç, hedef, yöntemler,
yoğunluk, süre, mekân ve taraflar arasında ciddi farklılıklar söz konusudur.
Savaş ve terörizm, çağımızda, hasmın ulaşmak istediği nihai jeopolitik resim odaklı, siyasi bir amaçla devlet otoritesine veya devletlere karşı, devletin
koruma güçlerinin, sivillerin, insani yaşam kaynaklarının hedef alındığı etki
odaklı hareketler toplamında buluşmuştur.
Gerek iç savaş gerekse devletlerarası savaş kavram ve olgusunun belirteci
mekânsal olarak siyasi hudutlara dayanmaktadır. Çatışmalar siyasi hudutlar ile
tanımlanamayacak bir mekânda, sosyo-kültürel tektonik fay hatları topolojisinde43 oluşmaktadır. Siyasi hudutları göz ardı ederek Şekil 8’ye baktığımızda
ağ tabanlı terör organizasyonlarının küresel düzeyde yarattığı çatışma ve şiddet
ortamı, stratejik amacı ne olursa
olsun insanlığa karşı yürütülen Ağ
Tabanlı Küresel İç Savaş kavramını
gündeme getirmektedir.

Şekil 8 Ağ Tabanlı İç Savaşlar ve Çatışmalar

Bu iç savaş kültür havzaları bünyesinde viral bir yayılım
göstermektedir. Siyasi sınırlara
dışsal ancak mekanın toplumsal
platformda, paralel ağ tabanına

40 Hosbawm Eric, Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, İstanbul, Yordam,2008,
ss.137-138.
41
Ray Cline ve Yonah Alexander, Terrorism as State Sponsored Covert
Warfare, Hero Books, 1986, s.41, Umut Kedikli, Uluslararası Terörizm ve Devlet
Sorumluluğu, Ankara, Nobel, 2013, s.132.
42 Christoph Marischka ,(2008), “Rüsten für den globalen Bürgerkrieg” http://
www.imi-online.de/download/IMI-Studie-2007-08.pdf Erişim Tarihi: 21.07.2016.
43 Deforme edilebilen şekillerin geometrisi olarak kullanılmıştır.
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ve işletim sistemine sahip terörist örgütlerin, hegemon güçlere verdiği zarardan daha fazlasını kendi toplumlarına içe patlayan şiddet olarak yöneltmesi, işbirlikleri ve yardımlaşmalar, müşterek negatif mühendisliğe dayalı
işletim sisteminin ürünüdür Özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişimi öncesinde ve sonrasında terör şebekelerinin kullandığı arayüzlerin (simülakr)
arkasındaki yazılımın müşterekliğine Türk kamuoyu yakından tanık olunmuştur. Hobbesçu bir anarşi kültürünün içselleştirildiği

Anarşi Kültürü ve Stratejik Kültür
Bir yapının sosyal olduğunu söylemek aktörlerin eylemlerini seçmede birbirlerini dikkate aldıklarını söylemektir. Bu süreç aktörlerin Benlik
ve Ötekinin doğası ve kimlikleri hakkındaki fikirlerine dayanmaktadır. Bu
fikirlerin bazısı ortak iken bazıları ise özeldir. Ortak fikirler sosyal yapının kültür olarak bilinen alt yapısını oluştururlar. Bukanowsky bunu “siyasi
kültür” olarak adlandırmaktadır44. Siyasi kültür, bir uluslararası sistemin
yapısı hakkındaki – güç içeriği ve çıkarlara anlam kazandıran- en temel
veridir. Kültür çatışma ya da iş birliğine neden olabilir. Bir uluslararası sistemin kültürü rollerin üzerinden temellenir. Wendt’e göre aktörlerin rollerinin ortaya çıktığı uluslararası sistemin yapısını oluşturan üç anarşi türünün merkezinde bir “özne konumu” mevcuttur. Hobbescu kültürlerde bu
“düşman”, Lockecu’da “rakip”, Kantçı’da “dost”tur. Her biri mikro düzeyde
çoklu şekillerde gerçekleşebilecek olan şiddet kullanımına ilişkin Benliğin
Öteki’ne yönelik farklı bir duruşunu ya da yönelimini içerir.
Düşman duruşu birbirlerine yönelik şiddette sınır tanımayan hasımlarını tehdit etmek olabilirken, rakiplerinki birbirlerini öldürmekten kaçınan
fakat çıkarlarını artırmak için şiddet kullanacak (sınırlı şiddet) olan rakipler, dostlarınki anlaşmazlıkları çözmek için şiddet kullanmayan ve güvenlik
tehditlerine karşı bir ekip olarak çalışan müttefikler olabilir45.
Bu alanda çoklu sosyal disiplinler açısından incelenmesi gereken önemli
bir husus, geri bırakılmış veya gelişme çabası içerisindeki toplumlarda, özellikle İslam Coğrafyasında, dini/kültürel/siyasi aidiyetinin olduğu toplumu “düşman” olarak ötekileştirilmesidir. Küresel sorumlulara yönelik fiziki veya moral bir dış patlama (explosive) oluşması gerekirken, bunun evirilerek 2000’li
yıllardan itibaren içe patlayan bir şiddete (implosive) nasıl dönüştürüldüğü,
diğer yandan medeniyetler çatışmasından söz edilirken “medeniyet içi” çatışma sürecinin İslam Coğrafyasında nasıl karşılık bulur hale geldiği konusudur.
Sadece zihniyet açısından konuya baktığımızda, siyasi kültürün Batı’dan farklı olarak geliştiği İslam Coğrafyasının büyük bölümünde, Ortak
bilginin oluşumunda “bir bilen”lerin etkisi büyüktür. Zihinsel modellerin
44 Mlada,Bukanowsky, American identity and neutral rights from independence
to the War of 1812, International Organization, 209-243.
45 Alexander Wendt, Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi, (Çev. H. Ertem vd.)
2. Bs. İstanbul, Küre, 2016, s.318
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oluşumu ve zihniyet konusunda Mahçupyan “zihniyetin bize dış gerçekliğin doğasına ve işleyiş mantığına ilişkin ölçütler veren, sınırlar çizen ve
gözlemlerimize anlam kazandıran bütüncül yaklaşım tarzları” olduğunu
ifade ederek;(…) İdeolojilerin dayandığı Otoriter Zihniyet; gerçekliğin
bilgisine sahip olanları toplumun geri kalanından hiyerarşik olarak farklılaştırır, yöneticiler ile yönetilenler arasında tek yönlü bir bağımlılık ilişkisi
yaratır. Sert bir denetim mekanizmasını meşru hale getiren bu anlayış, sonuçta tüm yönetilenlerin homojen bir bütünlük içine alınarak yönetime
tabi kılınmasını içerir.” (…) Teolojik kökenli Ataerkil Zihniyet ise “gerçekliği bizatihi zihinsel, giderek ulvi bir kaynakta arar. Bu nedenle ilahi gerçeklik ile sıradan insanlar arasında enformel doğal rehberliğe dayanan-aracılar
gerekir” tespitinde bulunmaktadır46.
Zihniyetin “ulvi” makamlarca şekillendirildiği, mutlak itaat-biat mekanizmasının organikleşen bir toplulukça içselleştirildiği radikal İslamcı ve
etnikçi terör örgütlerinde, eylem, maksadı sorgulanmayan ve irrasyonel bir
ritüele dönüşmüştür. Sorgulanamayan “bir bilen”e ya da kutsanmış tek adama bağlı bu örgütlerin manipüle edilmesi, zihniyetin yönlendirilmesi, liderin elde edilmesine bağlı bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgi ve emre
ulaşılamadığı noktada esasen fazlasına ihtiyaç duyulmaksızın ortak bilgi/
zihniyetten hareketle işlev yerine getirilmektedir. Hedef belirlendikten sonra esasen yerine getirilecek işlev “öldür veya öldürül” normunun ötesine
geçmemektedir. Bir bilen’lerin veya din ve kanaat önderi olarak ortaya çıkan kişilerin stratejik amaç ve çıkarlara enstrüman haline dönüştürülmesi
de ayrı bir süreç ve operasyon konusudur.
Stratejik kültür kavramını Rand Corporation araştırmacılarından Synder,
tarih, siyasi kurumlar ve ülkenin stratejik konumunun farklı stratejik davranışlar ürettiğinden hareketle açıklamaktadır. 1977’de tekrar gündeme taşınmıştır. “Sovyet Stratejik Kültürü: Sınırlı Nükleer Seçenekler” adlı eserinde
Synder, stratejik kültürü; düşüncelerin, duygusal tepkilerin ve yerleşik davranış modellerinin toplamı olarak tanımlamıştır47. Stratejik kültür kavramı
bu alana Uluslararası Siyaset Sosyolojisinin “ortak bilgi” kavramından ithal
edilmiş görünmektedir. Konstrüktivistlere göre ortak bilgi (Kültür), aktörlerin birbirlerinin ve aynı zamanda dış dünyadaki devletlerin akılcılığı, stratejileri ve tercihleri hakkındaki inançları ile alakalıdır ve ortak bilgi herkesin
aynı inançlara sahip olmasından ziyade “birbirine kenetli inançlar” gerektirir.
Ortak bilgi bir “etkileşim düzeyi” olgusudur. Normlar, kurumlar, herkesçe
kabul edilen uygulamalar, ideolojiler, kanunlar gibi belirli kültürel şekillerin
tümü ortak bilgiden yapılmıştır. Paylaşılmakta olan inançlar, Hobbeçu bir sa46
Etyen Mahçupyan, Batıyı Anlamak, Zihniyet, Değişim ve Kriz, İstanbul,
İletişim. 2008, s. 92-93
47 Christophe Wasinski, «La culture stratégique: évaluation dun concept et de
ses ramifications en relations internationales », Cahiers du RMES, Vol. III, No.1,
Eté 2006, s. 124.
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vaş veya Kantçı bir daimî barış meydana getirebilir. Kültür çatışma ya da iş
birliğine neden olabilir. Bir uluslararası sistemin kültürü rollerin üzerinden
temellenir. Devletler arasında şiddeti yapılandıran ortak fikirlerdir48..
Bu çerçeveden bakıldığında, ABD Başkanı’nın açıkladığı ve “Önce
Amerika “vurgusu taşıyan “Milli Güvenlik Strateji Belgesi” dört temel ihtiyacın giderilmesi üzerine oturtulmuştur. ABD’nin, halkının ve yaşam tarzının korunması, Amerika’nın refahının korunup güçlendirilmesi, güç kullanarak barışı savunmak ve Amerika’nın nüfuzunu artırmak. Uluslararası
Siyaset Sosyolojisi çalışmalarında yer alan ve “Kimlik”lerin devamlılığının
sağlanması için giderilmesi gereken dört temel nesnel ihtiyaçlar belgeye
yansıtılmıştır; 1. Fiziksel güvenliğin (Varlığın) korunması, 2. Egemenlik/
özerkliğin sağlanması 2. Ekonomik refah 4. Kolektif özsaygı49. Hedef olarak
öne sürülen bu ihtiyaçların “nasıl” karşılanacağı belgenin strateji bölümlerindedir.
Söz konusu belgede büyük güç rekabeti öne çıkarılırken, Çin ve Rusya’yı temel rakip konumuna çekmekle birlikte bu Askeri Strateji Belgesi’nde
tehdit/düşman olarak yer almaktadır. ABD’nin ilişkileri güçlendirmeyi ve
uluslararası hukukun üstünlüğünü tesis etmeyi bir kenara bırakarak, “kuvvet kullanarak barışı tesis etme” hedefi arka planda Hobbesçu bir anarşi
kültürünü, uluslararası siyasete “realist” bakışını ortaya koymaktadır. Uluslararası arenada ayakta kalmak için “öldür veya öldürül” ikilemine kadar
uzanan bu kültür tayfı aynı normları paylaşmayan veya karşı çıkan ulusları
“düşman” kategorisine yerleştirmektedir. Öteki’nin varlığını kendine tâbi
olmadıkça tanımayan bu kültür sürekli çatışma üretmektedir. Gerek Milletler Cemiyeti gerekse BM Kurucu Anlaşmasının etkili olduğu Lookçu,
rekabet ve savaşın sınırlandırılması kültüründen şiddet tarafına ciddi bir
kayma başlamıştır.
2018 yılında da 1992 yılında yayınlanan “Savunma Planlama Kılavuzu” “Bush Konsepti”nin özünü içermektedir. ABD’nin “yeni güç merkezleri
oluşturma teşebbüslerini engellemek ve muhtemel rakipleri daha büyük
roller oynamaya heveslenmeden caydırmak” için gerektiğinde tek başına
harekete geçmekten kaçınmayacak bir kararlılıkla askeri güce dayanmak”
gerekliliği savunulmuştur. “Washington’ın olası her türlü rakibin kalkınmasını yavaşlatarak dünyanın geri kalanı üzerindeki üstünlüğünü koruması gerekliliği”50 bir şekilde tekrarlanmaktadır. Doktrinde yükselmekte
48 Wendt, ss:200-209,316.
49 Wendt, ss:296-301
50 “US Strategy Plan Calls For Insuring No RivalsDevelop”, Patrick E. Tyler, New
York Times, 8 Mart 1992. Gazete aynı şekilde 14ncü sayfasında Wolfowitz’e ait gizli
rapordan geniş bölümler de yayınlamaktadır: « ExcerptsfromPentagon’s Plan :
“Prevent the Re-Emergence of a New Rival” ». Ayrıca ek bilgiler için bkz « Keeping
the US First, PentagonWouldpreclude a Rival Superpower » Barton Gellman, The
Washington Post, 11 Mart 1992.
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ve bağımsız dış politika izlemekte kararlı olan herhangi bir güçlü ülkenin
karşılıklı çıkar için ABD ile iyi geçinmeye ne kadar istekli olduğuna bakılmaksızın ABD’ye karşı bir tehdit ve saldırgan güç olarak tanımlanması
uluslararası yapıyı Hobbesçu anarşi kültürü ile yapılandırma düşüncesinin
bir ürünüdür.
Siyasal alana hâkim Hoobsçu anarşi kültürü askeri strateji alanına yansıması konvansiyonel harbin Etki Odaklı yaklaşımında (Effects-based Operation-EBO), yer almaktadır. Düşmanı mağlup etmek için doğrudan siyasî
sonuçlar doğuran etkiler yaratılmaya çalışılmaktadır. Esasen sivil kayıpların
savaşın sonunu belirlemedeki rolü, yakın tarihte, sivillerin kitleler halinde
ölümüne neden olan Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarında,
Tokyo halkı üzerine atılan yangın bombalarında kendisini göstermiştir.
Yeni yüzyılda hükümetlerin politik direncini kırmak için yaşamsal alana
yönelik etki harekâtları, Kosova, Sırbistan, Irak, Afganistan ve Libya’da görülmüştür. Savaşın yükselen maliyeti ve yasak hedeflere saldırgan duruma
düşmeme isteği, terörizmi, hedef devletten istenilen siyasi çıktıyı alamaya
zorlayan politik bir araç haline getirmiştir. Terörizmin bu denli etkili olmasının arka planında saklı olan “Devlet Destekli Terörizm” kavramı ve
stratejik bir tutumdur. Siyasi tutumunda en kısa sürede değişiklik yaratma
hedefi Warden’in EOB Halka modelinde şekillenmektedir.
Şekil 9 Hedef Geometrisi

Kaynak. Warden Halka Modeli, Kaynak:H. ECİK51,

SONUÇ
Antropozen Çağ’ın bireyi beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan, öngörülemeyen ve önlenemeyen (deprem, volkanik patlamalar vb.) felaketleri kabullenirken, bunun telafi edilebilir sonuçlarını veya öngörülmesine rağmen
önlenmeyen felaketler karşısında hiddetlenmektedir. Adaletsizlik ve asimetrik tahakküm ilişkileri, yersiz yurtsuzlaştırma, Kuzey Amerika’nın 1’e 5 olan
51 H. Hüseyin Ecik, Etki Odaklı Harekât Konseptinin Tarihi Gelişimi, Kavramsal
Çerçevesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Yeri, s. 46, dergipark.ulakbim.gov.tr/
guvenlikstrtj/article/viewFile/5000098948/ 5000092204, Erişim Tarihi 12.05. 2016.
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tüketim üstünlüğünü52 bir Amerikalı çocuğun 43 Hintli çocuğun kaynak tüketimine eşdeğer tüketim53 ihtiyacını jeopolitik eksende koruma ve sürdürme hırsının reel politiğe yansıması sıfır toplamlı bir oyunu tetiklemektedir.
Ağ Tabanlı Terör Örgütleri ya da bunları destekleyerek kullananların
adlandırması ile “Yeni Devlet Dışı Silahlı Aktörler” in kaynak coğrafyalarında şiddet üretiminin zamansal olarak ortaya çıkış dönemi (2000’li yılları
başlangıcı), eşzamanlı olarak paralel frekansta farklı coğrafyalarda izlenen
şiddet trendi (şekil-3 Eylem Frekansı), ekonomik ve siyasi gelişmeleri dizginlemeye çalışan jeostratejik ve negatif mühendislik olgusunu ön plana
çıkarmaktadır. Etki Odaklı Harekât konsepti hibritleşerek siyasi liderliği ve
nüfusu farklı güç unsurları ile hedef almaktadır.
Çin ekonomik havzasını geliştirdikçe paratoner gibi şimşekleri üstüne
çekmektedir. Yıldızı parlayan ülkelerin ve aynı kültür havzasında ortak
paydaları bulunan ülkelerin konstellasyonlar oluşturarak Anglo-Amerikan
hegemonyasına rakip bloklar haline gelmemesi için “çözüştürme” (fragmantasyon) sürecinin nasıl geliştiğine Türkiye yakından tanık da olmuştur
(Şamgen süreci). Silahlı devlet dışı aktörlerin amacı ve öncelikleri ile neoliberal küreselleşme ideolojisinin ulus devletin küçültülmesi, etkisizleştirilmesi ve yerelleştirilmesi ilkesinde fikir birliği mevcuttur.
Orta Çağ’ın teritoryal hakimiyet belirteci frontier (Cephe), siyasi sınırları (Border) etkisizleştirerek kültür havzalarında parçalı olarak belirmeye
başlamıştır. Çatışmalar siyasi hudutlar ile tanımlanamayacak bir mekânda
(mekansızlık), sosyo-kültürel tektonik fay hatları topolojisinde oluşmaktadır. Cephe ve düşman profili silikleşmiştir. Parçalı ve akustik bir yapı sergileyen örgütler aracılığı ile sürdürülen çatışmalar bileşkesi ağ tabanlı küresel
bir iç savaş tehdidi ile karşı karşıya kalığımızı göstermektedir. Kültür havzalarında oluşturulan parçalı cepheler küresel uzam zamanda dama tahtası
örüntüsüne dönüştürülmek istenmektedir. Parçaların birbiri ile irtibat ve
küresel güce iltisakı moleküler zincirleme ağ yapısını tamamlamaktadır.
Zincirin yeni halkalarının Afganistan üzerinden Avrasya’da oluşturulmaya
çalışıldığı gözlemlenmektedir.
Hiddetin doğurduğu şiddet, toplumsal alanda içe patlayan “klonlanmışların terörü” olarak vücut bulmaktadır. Klonlanmışların savaşı bir ağ tabanına sahiptir ve aynı işletim sisteminin birimleri tarafından yürütülmektedir. Ağ tabanlı tehdit güvenlik alanında “savunma” kavramını geri plana
atmış ve “koruma” ön plana çıkarak Ağ Tipi Güvenlik konsepti gündeme
oturmuştur. Bu da mekân, zaman ve fonksiyonel açıdan sınırsızlık ilkelerine dayanmaktadır.
52 Hindistan karşılaştırması WWW Türkiye 2012 raporu
53 Özgül Keleş, “Sürdürülebilir Yaşama Yönelik Çevre Eğitimi Aracı Olarak
Ekolojik Ayak İzinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi” yayınlanmış Doktora
Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007, s.2.
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Nereye kadar? Kissingere göre “küresel güç dengesi yeniden tesis edilinceye kadar kaos egemen olacaktır” ve Büyük Güçler çok sayıdaki egemenlik
altı birimi manipüle etmeye dayalı bir dış siyaset yürütürler ise sonucun
anarşi olması kaçınılmazdır” 54. Bu anarşi ABD’nin realist vizyonunu sergilediği belgede Hoobesçu anarşi olarak yayılma tehlikesi içermektedir ve
o aşamadan sonra olacakları kestirmek zor değildir. “Öldür veya öldürül”.
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GÜVENLİKÇİ POLİTİKALARIN GELECEĞİ
THE FUTURE OF SECURITY POLICIES
İbrahim Attila ACAR1
ÖZET
Ülkeler için güvenlik ihtiyacı artan bir şekilde devam etmektedir. Uluslararası terörizmin en etkin olduğu bölge olan Ortadoğu açısından bu durum daha da
önemlidir. Bölge ülkeleri ekonomik kaynaklarını güvenlik için kullanmaya mecburdur. Bunun anlamı, daha az refah ve sosyal gelişme demektir. Güvenlik, insanların varlığını sürdürmesi açısından da önemlidir. Ancak bunun için sınırlı
kaynaklar kadar bu gücün kim tarafından ve nasıl kullanılacağı ciddi bir sorudur.
Türkiye örneğinde görülen durumda ülke, uluslararası terörizmin hedefi haline
gelmiştir. Çalışmada tehdidin ve güvenlik politikalarının sınırlandırılması incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Askeri Harcama, Ağ Tabanlı Terörizm, Ağ
Tabanlı Güvenlik, Ulusal ve Uluslararası Güvenlik

ABSTRACT
The need for security for countries continues to grow. This is even more
important in terms of the Middle East, the region where international terrorism
is most effective. The countries of the region have to use their economic resources
for security. This means less prosperity and social development. Security is also
important in maintaining people’s existence. However, it is a serious question for
whom and how this power is used as well as limited resources. As seen in countries
such as Turkey has become a target of international terrorism. The issue of working
Paper is to limit the threats and security policies.
Keywords: Security, Military Expenditures, Network Based Terrorism,
Network Based Security, National and International Security
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GİRİŞ
1980’lerden itibaren güvenlik sorunları her 10 yılda bir farklılaştı; farklı
algılandı ve çözümleri de buna göre farklılık arzetti. Çözülmedi belki ama
problemler yapı değiştirdi. Çözümler işlevsizleşti. 10 yıl süren Rusların Afganistan’ı İşgali (1979), İran’da Humeyni’nin yönetimi ele geçirmesi (1979),
Irak-İran Savaşı (1979-1988), 21 farklı ülkenin 38 kentinde gerçekleşen
ASALA terör eylemleri (1975-1985), İtalya Başbakanının öldürülmesi, Kızıl
Tugaylar (1978), İsveç Başbakanı Olof Palmenin Öldürülmesi (1976), Tamil
Kaplanlarının kuruluşu (1976)’nun yanısıra devam eden bölgesel sorunlar:
Balkanlar özellikle Bosna’da soykırım (1992-1995), Ortadoğu, Ruanda, Somali, Yemen vs. Elbette son olarak bildiğimiz Irak’tan Suriye’ye Ortadoğu
coğrafyasının yapısı, Türkiye’de de 1980’lerin ortasından itibaren baş gösteren PKK sorunu, güvenlikçi politikaları etkileyen, 40 yıllık dönemin önemli
olayları arasındadır.
Güvenlik esaslı yaklaşımlardan, güvenliği öteleyen yaklaşımlara doğru
geçiş, bir tür soğuk savaşın da “dönüşmesi” sonucudur. Tek kutuplu dünya ve
dönemin SSCB’sinin super güç olarak kendi iç sorunlarına dalması ve küresel bir savaş ihtimalinin de azalması sonucunu doğurmuştur. Çok geçmemiş
ve SSCB’nin dağılma süreci başlamış, haliyle ortaya çıkan yeni ülkeler dahil
dış ilişkiler ve ulusal güvenlik konularında önemli değişiklikler oluşmuştur.
“Artık güvenlik ve silahlanma ile ilgili harcamalar azaltılmalı” fikri yerleşmeye başlamıştır. 1980‟lerde başlayıp, 1990’lar ile hızlanan bu süreç ülkelerin
sıcak çatışma ortamı yerine “etnik sorunlar, ekonomik güvenlik, toplu göç
ve kaçakçılığın önlenmesi, insan ticareti, uyuşturucu ve çevrenin korunması” gibi sorunlara daha fazla odaklandığı bir dönemdir. Haliyle bu dönem
yeni araçların geliştirilmesi, donanım ve insan kaynağı olarak da farklılaşmayı zorunlu kılmıştır. 2000’ler söz konusu olduğunda, yıl sonundan itibaren
ABD seçim kampanyalarının vaad listelerine değinmemek olmaz. G.W.Bush
(2001) ve Al Gore arasında çekişmeli geçen seçim yarışının gündemi, önceki
dönemlerden alışık olunduğu şekilde, “daha fazla güvenlik” üzerine kurgulanmamıştı. Daha az kamu harcaması, daha fazla sosyal haklar ve uygulamalar bu dönemin başat seçim vaatleri arasındadır.
Bu dönem bireyin güvenliğinin esas alındığı bir dönemdir. Devlet güvenliği, sınır ihlalleri ile iç ve dış tehditler bir sorun olmaktan çıkmış; güvenlik
konusu, bireyle ilgili alanları önceleyen bir yapıya bürünmüştür. Ekonomik
refahın geliştirilmesi ve önündeki engellerin ortadan kaldırılması, sürdürülebilir çevre kaygısı, her tür kimlikler, siyasi haklar askeri mevzulardan daha
çok tartışılır olmuştur (Waever, 1995: 39). Başlıca temsilcilerinin Barry Buzan ve Ole Waever olduğu Kopenhag Okulu da bu kapsamın genişlemesinde
etkili olmuştur. Buzan da özellikle geleneksel güvenlik anlayışını bu açıdan
eleştirmiş ve değişen güvenlik vurgusuna dikkat çekmiştir (1997: 5). Sınır
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güvenliği konusunun salt fiziki olarak algılanmamaya başladığı bu yeni dönem, ülkelerin birbirlerine meydan okuyarak üstünlük sağlamaya çalışmasının ötesine geçmiştir. Ekonomik refah, demokrasi ve hukukun üstünlüğü,
temiz çevre, erişilebilir su konusu dahi toplumlar için değerli görülmeye başlanmıştır (Stritzel, 2007: 357).

Güvenlikçi ve Güvenliksiz Yönetimin Arka Planı
Güvenlik her ne kadar farkedilmese de yine gündemin birinci
sırasındadır. Son dönemde yapılan anketlerin hemen hepsinin ortak yanı,
önceliğin güvenlik meselesine kaymış olmasıdır. İşsizlik gibi, gelir dağılımı
gibi temel ekonomik meseleler güvenlik sözkonusu olunca, gündemin
alt sıralarına düşebilir. Maslow, ihtiyaçların birinci basamağına koyduğu
“güvenlik” konusunu “enlerin eni” ve “önceliklisi” olarak kabul eder. Canı
tehdit altındayken, kişinin diğer ihtiyaçlarına sıra gelmemektedir. Bu
yüzden insanlar, ülkesindeki güvensiz ortamdan kaçmak için aç bi-ilaç
kilometrelerce yürüyüp Türkiye sınırına gelebilmektedir. Bu yüzden gidilen
hedef ülkenin dengeleri var kabul edilir. Kimse kalkıp bir dengesizlikten bir
başka dengesizliğe ve belirsizliğe sürüklenmek istemez.
Güvenlik ilk insandan bugüne ihtiyaçlar sıralamasında birinci sıradadır.
Devletler için de varlığını tehdit konusu, önceliklenen bir husus olarak,
güvenliğin temel gerekçesini “beka” oluşturmaktadır, varlığını sürdürmek…
Kopenhag okulundan Waever’a (1995: 41-42) göre güvenlik, tarihsel
bağlamını yitirmeyecektir. Güvenlik kavramının kalbinde hâlâ “savunma”
ve “devlet” vardır. Güvenlik konusunda askeri terminolojinin azalmasını,
her zaman bir ilerleme olarak düşünmemek gerekmektedir (s. 39). En
büyük sorun güvenlik gündeminin genişleme sınırlarının belirlenmesidir.
Çözümsüz herşeyin çözümünü askeri yöntemlere havale etmek, yükselen bir
trend olmakla birlikte arzu edilir değildir (Buzan, vd., 1997: 2-4).
Güvenlik konusu devletlerin varlığını tehdit eder bir hal aldığında mesele
olur. Yoksa ülkenin kara para aklama ve kayıtdışı paranın merkezi olması;
uyuşturucu, fuhuş, kumar, insan ticareti gibi kaynaklardan gelir elde etmesi
belirli ölçüde kabul edilebilirdir. Bu durumda devletin meşruiyeti değil,
işlemlerinin meşruiyeti sorgulanmaktadır. Gayr-ı meşru işleri olan devlet ile
gayr-ı meşru devlet bu yüzden ayrıştırılmalıdır. Ta ki egemenlik ve bağımsızlığı
tehdit edilene, normal siyasi düzen sekteye uğrayana kadar… Konu bu haliyle
değerlendirildiğinde başka ülkelerin çıkarları, yatırımları, yaptırımları ve
hammadde kaynakları da müdahaleye esas teşkil etmektedir. Bu yüzden
yönetime hakim grupların direnmesi, güvenliği en üst düzeye çıkarması, hatta
kendi halkıyla çatışmayı dahi göze alması ve bundan kaçınmaması anlamına
da gelmektedir (Aras ve Karakaya Polat, 2008: 497). Böylece güvenlik için
güç kullanımı meşrulaşmaktadır. Sonuçta korku, tedhiş, terör yaygınlaşır.
Toplumda panik hali hem siyasete hem sosyal hayata hakim olur.
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GölgeEkonomi/YeraltıEkonomisi(ShadowEconomy/Schattenwirtschaft),
uyuşturucu ticareti, devlet kontrolü dışında değerli kaynakların, sonuçta
illegal malların, ticaretine konu edinmektedir. Amaç, şiddet ekonomisinin
finansmanını sağlamaktır. Kriminal savaş ekonomilerinin küresel ekonomik
alana ulaşımı, çatışan tarafların savaşı sürdürmesi için gerekli kaynakları
sağlaması ile mümkündür (Lock, 2003; 109). Bu kaynağın yasal olup olmaması
önemli değildir. DAEŞ’in Irak ve Suriye alanında oluşturduğu ekonomik alan
ile Afganistan’da uyuşturucu sektörü sayesinde kurduğu ağ önemli bir örnektir.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC), “2017 Afganistan
Afyon Ekim ve Üretim Araştırması” sonuçları, Afganistan’da gerçekleştirilen
üretimin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. Araştırmaya göre,
Afganistan’da 2017’de haşhaş ekimi bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 328
bin hektara ulaşmış. 2016 yılında 4 bin 800 ton olan afyon üretimi ise yüzde
87 artışla 9 bin tona çıkmıştır. Ülkede afyon üretiminin yaklaşık 1,4 milyar
dolarlık gelir oluşturduğuna dikkat çekilen raporda elde edilen afyondan
320 ila 530 ton eroin üretildiği vurgulanmaktadır (AA, 2017). Bu da hem
terörizmin finansmanı açısından önemli, hem de karşıt güvenlik politikaları
açısından izlenmesini gerektiren hayati bir durumdur.
“Sath-ı Müdafaa” kavramında bir “vatan” toprağı ile sınırlanan
mekanların bugünkü anlayıştaki sınırları, güvenlik politikalarının
uygulanmaya başlayacağı yerlere kadar uzanmış durumdadır. Sahada
kullanılan Batı menşeili Özel Askeri Şirketlerin iç çatışmaların uzun
sürmesinden büyük gelir sağladıkları ve sona ermemesi için değişik
provokasyonlar geliştirdiği bilinmektedir. Provokasyon da ciddi bir güvenlik
tehdidi olarak incelenmektedir. Özellikle bazı şirketlerin, şiddet ekonomisi
ile ilişkileri de çeşitli çalışmalara konu edilmektedir.
Burada terörizmin seri ve bir akış halinde devam ettiğini söylemek artık
mümkün değildir. Bir zamanlar “terör ihracı” veya “rejim ihracı” şeklinde
ortaya çıkan bilindik bir ülkeden başka bir ülkeye gerçekleşen akışların yönü
ve niteliği kaybolmuş durumdadır. Ağ Tabanlı Terörizm (Network Based
Terrorism), Her ülke için farklı bir tehdidi önceleyebileceği gibi her bir ülke için
de farklı Ağ Tipi Güvenlik (Network Based Security) konsept ve uygulamalarını
zorunlu kılmaktadır. Almanya da güvenlik politikalarını açıkladığı Beyaz
kitabında, toplumsal, ekonomik, ekolojik ve kültürel koşulların müstakbel
güvenlik politikalarının gelişimini belirleyeceğini ilan etmiştir.
Saldırıyı başlangıç gören “savunma” stratejileri de şimdilik yeni yaklaşımı
çerçevesinde “korunmaya” odaklanmıştır. Ağ Tipi Güvenlik konsepti
savunmadan korumaya yönelen bir paradigma değişimini işaret etmektedir.
Sadece askeri değil bilakis toplumsal, ekonomik, ekolojik ve kültürel koşulları
kapsayan çok uluslu işbirliğini önceleyen bir anlayıştır. Bu anlayışa göre üç
alanda sınırlar, sınır olarak görülmemektedir: Sanılanın aksine mekandan
bağımsız her türlü ihtiyaca “mekansal erişim”, zamanını hedef ülkenin
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belirlediği risk analizine dayalı bir anı ifade eden “zaman ve süreç yönetimi”
ve son olarak savunmayı salt askeri olay ve kavramlarla algılamayan
“fonksiyonel arındırma”. Vatan dışındaki mekanın sınırları, müdahalenin
türleri ve zamanı bir karar alma sürecini gerektirmektedir.
Güvenlikçi yaklaşımı esas alan durumlarda karar alma süreci önemlidir.
Bu durum demokratik toplumlarda siyasi iradenin tercihleri ve toplumsal
talepler ile gelişir. Kullanılan dil ve kavramlara yüklenen manaların ortak
olması beklenir. Müdahale türlerinin seçimi de bir karar gerektirmektedir.
Zaman kaybı olarak görülüp aceleye getirilen ya da zaman kazanmak adına
zamana yayılan bir sürecin ardından, daha büyük bir sorunlar yumağı ile
karşılaşma ihtimali de bulunmaktadır.
Aradau (2004) ve Roe (2004: 282) güvenlik konusunda, bir mesele
normal siyasetin alanından alınarak acil önlemler gerektiren bir
konuma sokulabiliyorsa, tekrar eski hâline de getirilebilir, der; yani
güvenliksizleştirilebileceğini ifade eder. Waever‟a (1995) göre, güvenlik
(security) ve güvenliksizlik (insecurity) durumları birbirlerine karşıtlık
oluşturmazlar. Güvenlik, bir güvenlik sorununun olduğu ve buna karşılık
bazı önlemlerin alındığı bir duruma işaret eder. Buna karşılık güvenliksizlik
durumunda ise yine bir güvenlik sorunu mevcuttur fakat ortada buna yönelik
bir önlem yoktur. Her iki durum da güvenliği baz alır. Güvenliğin her zaman
göreceli bir durum olduğu ve bir kişinin hiçbir zaman tam/eksiksiz güvenlik
içinde bulunamayacağı yönündeki önerme ile kişiye bağlı güvenlik algısı
örtüşmemektedir. Aynı mekanda farklı kişilerin güvenlik hissi farklı olabilir.
Güvenlik arz edenlerin miktar ve nitelik uygulaması da bir tercihtir,
belki farklı paketlerden birini seçişle ilgidir. İşte bu durum, Kopenhag
Okulu‟nun güvenliksizleştirme ile kast ettiği çözüme, yani bir nevi “yeniden
siyasallaştırma” (re-politicization) konusuna daha yatkındır Kısacası
güvenliksizleştirme, meselenin güç/şiddet ya da güvenlik zaafiyeti içermeyen
uygulamalar ve kurumlar yoluyla mücadele edebilmektir. Dolayısıyla
güvenlik veya güç kullanmadan güvenliği sağlamak, güvenliksizliktir ve
güvenliğin gündemden çıkarılmasıdır (Krause ve Williams, 1996: 249).
Siyaset güvenlik konusunun odağındadır. Siyaset, özgürlükler ile güvenlik
araçlarının miktar ve niteliğini belirlemede söz sahibidir (Behnke 2006:
62) Bu yüzden, inşa edilmiş güvenlik söyleminden siyasi yollar dışında
bir çıkış yoktur. Bununla birlikte Campbell’dan (1998) esinlenen Behnke,
güvenliksizleştirmenin asla tam anlamıyla gerçekleşemeyeceğini de iddia
etmektedir. Çünkü “güvenliksizliğin üretilmesi ve meselelerin ve aktörlerin
devlete, topluluğa, topluma yönelik tehdit olarak gösterilmesi, ulusal kimliğin
tekrarlayıcı ve uygulamalı üretiminin bir parçasıdır. Böyle bir kısır denge
durumuyla devletler asla güvende olamazlar, güvenlikleştirici hamlelere son
verilmesi onlara ihtiyaç kalmaması anlamına gelir ki (Campbell, 1998: 12),
kendi kendini yok eden bir sistemden söz etmek mümkün değildir.
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Güvenlikçilik Kimin Tekelindedir?
Temelde güvenlik ihtiyacı bireyin talebidir. Devletler, “dost ve düşman”
tanımlamasına gider. Hele ki bir ulusal kimlik üretebilmek adına, tehdit
ve düşman gibi olgular ile milli ruh ve milli çıkar, hatta ulusal onur adına meseleleri ve aktörleri güvenlik kapsamında analiz eder ve tanımlarlar.
Ancak belli bir noktada, belli tehditler bizim zihnimiz ve hayalimizde daha
uzun süre ve yeterince yer etmeyebilir ve daha uçuk bir söz-eylem olarak
güvenliksizleştirme, kavramsal bir çelişki gibi görünebilir. Çünkü belli bir
meselenin ya da aktörün artık bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını ve olağandışı önlemler gerektirmediğini ilan etmek, aynı zamanda bu bildirimin
doğruluğuna, çıkarımlarına ve sonuçlarına yönelik yeni tartışmaların önünü açmaktadır. Bir bağlantının reddedilmesi bile bu bağlantının potansiyelliğini sürdürmektedir. Bu nedenle, bir mesele, o meselenin yeni statüsünü belirten söz-eylemlerle değil, ancak ve ancak söylem eksikliği yoluyla
güvenliksizleştirilebilir (s. 65).
Kısacası güvenliksizleştirme, nihai anlamda bir siyasi tercihtir ve eskiden güvenlik sorunu olarak kabul edilen meselelerin/ aktörlerin artık bu
kapsamda anılmaması, adlarının güvenlikle ilişkili olarak olumlu ya da
olumsuz hiçbir şekilde kullanılmaması yoluyla gerçekleştirilebilir. Ancak
elbette ki tam bir güvenliksizleştirme hiçbir zaman gerçekleşmez; sadece
güvenlikleştirilen aktörler, meseleler değişebilir. Türkiye örneğinden hareket ederek güvenliksizleştirme ile ulaşılmak istenen amaca yönelik daha
farklı bir yöntem önerilebilir. Kopenhag Okulu‟nun güvenlikleştirme teorisini, “evrensel güvenliksizleştirme” diye tanımladığı, güvenliksizleştirmenin zaman ve mekândan bağımsız olarak nihai etik ve siyasi seçenek
olduğu görüşü eleştirilmektedir. Bilgin (2007), bu yaklaşımın her zaman
tek ve en etik-siyasi seçenek olmayabileceğini iddia etmektedir.
Güvenliksizleştirme konusuna sivil - toplumsal aktörlerin müdahil olması süreci hızlandıırır. “Gelecek korkusu” tehdide dönüşmeden sınırlandırılabilmelidir. Böylece bir “düşük düzeyli politika” (low profile politics)
kurularak, devlet ileri gelenlerinin “güvenlik üzerine konuşma”daki tekelleri sona erdirilecektir. Yeni güvenlik sorunlarının tanımlanması, mevcut
güvenlik sorunlarının merkezi konumuna son verilmesi demektir. Sonuçta
daha demokratik ve sağlıklı bir güvenlik anlayışı ortaya çıkabilir.
Bu söylemin kendi iç tutarlılığı açısından, yıllarca tehdit ile büyütülmüş
ve korkuyu diplomasinin harcı gibi kullanan toplumlar açısından nasıl olacağı tartışılmalıdır. Gerçekten böyle bir tehdidin varlığı ise başlı başına bir
sorundur ve devletler bunu göze almayacaktır. Özellikle demokratik yöntemlerle oluşmuş parlamentolarının elinde bulunan bu yetkiyi, bir uzman
gruba ya da sivil toplum örgütlerine devretmesini beklemek oldukça iyimser bir yaklaşımdır. Sadece güvenliksizleştirme, yani meseleleri güvenlik
gündeminin dışında çözme yönteminin izlenmesi durumunda ise, güvenlik
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gündeminde kalan meseleler, güvenliğin devletçi ve askeri anlayışlarına ve
pratiklerine terk edilmiş olacaktır. Bu nedenle, Waever tarafından tanımlanan ve esasında güvenlik gündeminin hacmindeki bir daralmaya işaret
eden güvenliksizleştirme, amacın farklı ve yenilikçi bir değişim sağlamak
olduğu durumlarda, stratejik ve etik-siyasal bir tercih olmayabilecektir. Bu
durumda daha etik-siyasal olan seçenek, sivil-toplumsal aktörlerin “güvenlik-konuşma”larıdır (Bilgin, 2007: 555-557).
i. Otoriter geçmişi olan devletlerde güvenlikleştirme yaklaşımı, Soğuk
Savaş sonrasının etki ve izlerine yatkındır. Askeri yapılar ve karar
vericilerin altın çağı çoktan bitmiştir (Knudsen 2001: 359). Hatta
güvenlikleştirme kavramı ortaya çıkmadan önce savunma bakanlıklarında ve parlamentolarda güvenlik politikalarına ilişkin örgtütlenme ve karar verme süreci açısından bu yönde değişimlerin olduğu görülmektedir. Ancak hala daha gerek Kopenhag okulu gerekse
sonraki takipçileri nezdinde, 2000’lerin ilk yarısından itibaren özellikle Ortadoğu eksenli istikrarsızlıkların analizinde, geliştirilmeye
çalışılan önermelerin yetersiz kaldığı ve ülkelerin çok kolay güvenlikleştirme ortamına dönmesinin sözkonusu olduğu görülmektedir.
Ancak Knudsen sorunun parlamento bazlı olduğunu ifade etmektedir. Parlamentolar, güvenlik sözkonusu olduğunda kolayca tavıırlarını güvenlik yanlısı olarak değiştirebilmektedir. Aksine bir durum,
devletin varlığını tehdit anlamına geldiğinden güvenlikleştirme çok
kolay bir tercih haline dönüşebilmektedir. Bu el çabukluğunun “aciliyet” (urgency) öne sürülerek demokratik işleyiş ve teamülleri askıya
alma ihtimali, Knudsen tarafından demokratik işleyişe yönelik bir
meydan okuma olarak ifade edilmektedir (Knudsen, 2001: 360).
ii. Demokrasi, farklı çıkarların ve çatışmaların uzlaştırılmasıdır. Parlamentolar bu anlamda faklı güç odaklarının temsil edildiği bir
mekandır. Güvenlik gündemi, bir diğer grup için meşru talep aracı
olabileceği gibi güvenlikle ilgili politikaların tedarikçisi olanlar için
de bir tehdit haline dönüşebilecektir. Bu yüzden acil önlemler gerektiren durumların tanımlanması süreci de önemlidir.
iii. Karar alma süreçlerinde tek lider ya da bir grubun baskın etkisinin
söz konusu olması (Stritzel, 2007: 363) demokratik bir yöntemin
demokrasi dışı aktörler tarafından kontrolü anlamına gelmektedir
ki hem süreci hem de alınan kararları etkileyebilecektir. O halde tehdit konusunun mahiyeti ve güvenliği çağırıcı pozisyonu doğru irdelenmelidir. Düşman uçaklarının sınır ihlali ya da ülke semalarında
görünmesinden tankların sınırı geçmesine; limanların işgalinden
sınır yerleşim birimlerine bomba düşmesine kadar neyin bir tehdit
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olarak algılanacağı ve neye kollektif bir karşılık verileceği de bir süreç
gerektirmektedir (Buzan, 1997: 14). Bu yüzden Kopenhag Okulu tehdit ya da gerçek güvenlik gerektiren durumu irdelemek yerine süreci ve aktörleri ele almaktadır. O zaman da sorun kimlerin güvenliği,
tehdidin mahiyeti ve gidermek için alınması gereken önlemlere ve
maliyete odaklanmayı gerektirmektedir.

Güvenlikçiliğin Öne Çıkmasının Temelleri
Türkiye’de Cumhuriyet kurulduğundan beri, güvenlik konusunda
söylem üretme, daima sivil-askeri bürokratik elitin tekelinde kalmıştır.
Türkiye‟nin “milli güvenlik” tanımı, bu tanımı üretenler dışındaki aktörler
tarafından neredeyse hiç sorgulanmamıştır. Bu geleneksel söylem ayrılma
ve toprak talebi olur endişesine dayanmaktadır. Bir de sıkça dile getirilen
Jeo-politik konum var ki daha fazla öne çıkarak toprak kaybının önüne
geçme eğilimindedir.
İngiltere’nin AB’den çıkmasına sebep olan, neredeyse bütün referendum
kampanyasının temel sloganı olan “76 milyonluk Türkiye Avrupa’da” dövizleri tehdit ve kygı içermektedir. Nüfus, ekonomik anlamda güçtür. Hele
dinamikse, gençse başkalarının korkulu rüyası haline gelebilir. Böylece
başkalarının kolayca at oynatmasına engel olabilecek bu güce fırsat verilir
mi soorusu akla geliyor. Belki bütün bunlara ilave olarak bir de sratejik
bir ürüne sahipse o ülke; başka ülkeler açısından korku ve endişenin kaynağı oluverir. Stratejik ürün bir buluş ya da bir hammaddeye sahip olmak,
belki bir geçiş güzergahı üzerinde olmak şeklinde görülebilir. Bu durum
sahip olan açısından avantajı simgelerken; rakipler nezdinde de eksiklik ve
muhtaçlığı temsil etmektedir. Dolayısıyla güvenliğin ülke içi kadar dış aktörlerin davranışlarına bağlı gelişmesi dikkat çekicidir.
Türkiye’nin, İmparatorluk bakiyesi algısı Sevr Antlaşması‟ndan bu yana
aşırı tedbire odaklanmış durumdadır. Yayılan ve hızla büyüyen bir güçten,
duraklayan ve gerileyen bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı, özellikle son
300 yılına büyük güçlerin düşmanlığı tezini yerleştirmiştir. Buradaki güvenlik duygusu da İkinci Dünya Savaşı sonrası bütün kurumlarıyla batı klübünde
yer alma ile sonuçlanmıştır. NATO ‘nun da dahil edildiği bu süreç, güvenliğin hep gündemde olmasının delilidir. Topraklarında gözü olan “Büyük
Güçler” fobisi yeni değildir. Osmanlıdan başlayan toprak kayıplarıyla, hep
bir geri çekilme korkusu ve “nereye kadar?” endişesi bu tarihsel arka planla
birleşmiştir (Karaosmanoğlu, 2009: 30). “Ver kurtul” şeklinde söyleniveren
sloganlar da bir tür “Sevr Fobisi”ne (Sévresfobia) yolaçmıştır.
Türkiye siyasi ve fiziki konumu gereği, sunduğu fırsatlar yanısıra riskler
de içermektedir. Milli güvenlik söyleminin ve uygulamalarının “devamlı
tetikte olmasını gerektiren” bir ülkenin güvenliği belirli bir dinamizm de
içermektedir (Aydın, 2003: 164). iki kutuplu dünyanın çözülmesi, SSCB’nin
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tarihte bir devlet haline gelmesi, Balkanlarda yaşanan değişim, Sovyetler’in
dağılması ve buna bağlı olarak yeni devletlerin ortaya çıkması, Yugoslavya’nın
çökmesi, Bosna’da yaşanan savaş, Irak’ın Kuveyt’i işgali ve ardından yaşanan
Körfez Savaşı, Orta Doğu‟da barış sürecinin çökmesi gibi temel gelişmelere, Suriye ve Irak’ın bölünme süreci eklenmiştir. Zamanında Sykes-Picot
tarafından oluşturulan sınırlar başka memnuniyetsizliklere de yolaçmıştır.
Bütün bu gelişmeler, hep Türkiye’nin yanı başında cereyan ederken amaç,
ülkenin ve yönetimlerin yenide dizayn edilmesidir.
Türkiye’nin milli güvenlik konsepti yön aramaktadır: “Saldırgan reel-politik – savunmacı reel-politik, kozmopolit – milliyetçi, milli birlik – çoğulcu,
laiklik eksenli –muhafazakar temelli vb. fikirler güvenliği de etkilemektedir
(Karaosmanoğlu, 2009: 42). Ülke içi huzursuzluklar ile uluslararası etkileşim
de ya zorlaşır, ya kolay gelişir. Elit jakoben tavır ise politikaların belirlenmesinde hep etkili olmak ister. (Aydın, 2003: 164). Kamuoyuna ve yönetici
elitlere hâkim olan bu güven(siz)lik algısı, tıpkı dış politikada olduğu gibi,
halk adına karar verme ve tercihler oluşturmaya kadar gider. Sonuçta güvenlik için bir kurumsal yapı oluşturulurken, bu defa oluşturulan yapının güvenilir olup olmadığı tartışılmaktadır.

Güvenlik Ordusu ve Ordunun Güvenilirliği
Bernard Lewis’in Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan gücü tanımlarken
söylediği gibi, “ülkeyi düşmandan kurtaran, Cumhuriyet’i kuran irade onu
kendi haline bırakmayacaktır.” ifadesi orduyu dominant olarak en üst seviyeye oturtmaktadır. Hele ki cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren özellikle
dış politika ve güvenlik alanlarını elinde tutan sivil-askeri bürokratik elitler
uzun vadeli bir “güvenlik yoğun” sürecin temelini atmışlardır. Burada başat
aktör “ordu”dur (Aras ve Polat, 2008: 502). Milli mücadelenin asker kökenli kadroların önderliğinde gerçekleştirilmesi ve ardından yeni devletin bu
kadro tarafından kurulması, hem toplumsal yaşamda ordunun kurtarıcı
rolünün öne çıkmasına hem de bunun resmi söylemde vurgulanmasına sebep olmuştur Bu yüzden 1960, 1971 ve 1980 yıllarındaki darbelerde ve 15
Temmuz kalkışmasında halk, ordunun müdahalesinin yanında yer almış;
15 Temmuz 2016 kalkışmasında ise karşısında yer almıştır.
Türk toplumu “asker millet”, “ordu millet” tanımlamalarına uygun bir
demokrasi süreci de yaşaması sebebiyle, geçmiş yıllardaki “darbe” yoluyla yönetimin ele geçirilmesi ve demokrasinin askeri yöntemlerle ortadan
kaldırılmasına hemen hiç tepki vermemiştir. Orduyu ayrıcalıklı bir konum
kazandıran bu durum, ordunun veya temsil ettiği gücün yüceltilmesi ile ilgilidir. Ancak 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, çaresizliğin değil “keyfiliğin”
önünü açtığı için halk nezdinde bir karşılık bulmamıştır. Gelişmenin temeli,
kurumların yaşayabileceği ortamın hazırlanmasıdır. Bu ortam uygun olduğu
vakit sanat, siyaset, ekonomi ve ticaretten herbirinin geliştiği görülecektir.
Çözüm, bunların gelişebileceği güvenli ortamın sunulmasındadır.
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Ordu için oluşturulan bu güven düzeyi, tarihi ve kültürel şartların da
sağladığı bir durumdur. Türkiye’nin 1990’lardaki ulusal güvenlik sisteminin
merkezinde, Genelkurmay Başkanlığı‟nın ve onun denetimi altındaki
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği’nin bulunması şeklinde
de kendini göstermiştir. Soğuk Savaş dönemindeki stratejik önem algısı ve
NATO‟ya üyeliğin vermiş olduğu güven duygusu, Türkiye için görece daha
dar kapsamlı bir güvensizlik ortamı doğurmuştur. Bunun başka bir sebebi
de tek büyük tehdidin SSCB olarak algılanmasının tabii bir sonucudur.
Ancak Soğuk Savaş bitti. NATO‟ya üyelikle birlikte güvenlik söyleminin altmetnine inmiş olan toprak bütünlüğü sorunu kısmen teminat altına alındı.
Bu defa yeni dönemin şifreleri PKK ile mücadele ve AB’ye üyelik konuları ile
başgösterdi. (Bilgin, 2005: 184). Özellikle Türkiye’nin Güneydoğu’sundan
metropollere doğru yayılma eğilimi gösteren PKK terörü, ordunun siyasette
olmazsa olmaz bir güç hale gelmesinde büyük rol oynadı. Bu yeni dönemde,
Türkiye‟nin milli güvenlik anlayışında ve stratejik tehdit algılamalarında
köklü değişimlerin yaşanmasıyla birlikte, milli güvenlik siyaseti, özellikle
iç tehditlere öncelik verilerek belirlenmeye başladı (Ülman, 2000: 125-126).
Daha önce PKK tehdidi sebebiyle Kandil’e yönelik sınırlı müdahalelerle
oluşan sath-ı müdafaayı aşan mekansızlaştırmanın son örneği, iç tehdidin
son uzantısını yok etmek üzere gerçekleştirilen Afrin Operasyonudur.
Bununla birlikte, bu anlayış değişikliği esasen, bürokratik ve özellikle
de askeri elitin güvenlikleştirici yaklaşımlarının gücünü arttırmıştır.
Tehditlerin nicelikleri, nitelikleri ve türlerine ilişkin algılamalarda yaşanan
dönüşüm izlendi. Güvenlik anlayışındaki bütün bu değişimlere rağmen,
Türkiye‟nin 1990‟lardaki ulusal güvenlik sistemi, aslında Soğuk Savaş
döneminin güvenlik algılamalarıyla uyumlu bir nitelik göstermekteydi.
Söz konusu sistem, 1980-1983 yılları arasında iktidarda bulunan ve bu
sistemin anayasal ve kurumsal dayanaklarını da hazırlayan Mili Güvenlik
Konseyi tarafından hazırlanmıştı. Ordunun hâkim durumda olduğu bu
yapı, MGK Genel Sekreterliği aracılığıyla politikalar belirlenmesinde etkili
oldu. Sistemin bu yapısı sorgulanmış ve yetersiz bulunmuştur.

1990’lar Sonrasında Güvenlikçi Uygulamalar
Dönemin Türkiye’sinin dış politikasındaki başlıca sorunlar, AB ile ilişkiler, Kıbrıs sorunu, başta Ege sorunu olmak üzere Yunanistan’la ilişkilerde yaşanan sorunlar, Suriye ile su sorunu, İran’la rejim ve mezhep ihracı,
ve Irak‟la olan Kuzey Irak sorunudur. Bölgede hep var olan Kürt sorunu
zaman zaman bir dış politika konusuna da dönüşebilmektedir. AB Kopenhag kriterleriyle şekillenen, demokrasi ve insan hakları sorunları; gelişen
ekonomik faaliyetlerle ortaya çıkan Boğazlar‟ın güvenliği ve petrol boru
hatları rekabeti gibi hem eski hem de yeni sorunlar sonuçta güvenlikçiliği
çağırmaktadır (Kut, 2000: 57-58). Milli Güvenlik Kurulu kararları arasın-

Siyaset Bilimi Çalışmaları

155

da devletin üniter yapısı hep ayrıcalık içermiştir. O yıllarda hazırlanan ve
“Kırmızı Kitap” olarak da adlandırılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi‟nde
“bölücülük ve terörizmle savaş” (ya da “ayrılıkçılıkla mücadele”) konusu,
tehdit sıralamasının ilk basamağında yer almıştır.
Bu durum milli güvenlik stratejisi bakımından bir “yön değişikliği‟
olarak ifade edilmiştir. Hep düşman olarak sayılan Yunanistan ve Rusya
Federasyonu’na yönelik savunma konsepti değiştirilmiştir. 1980 ihtilal dönemindeki tanımlamalar bu defa tehdidin kaynağı Suriye-Irak-İran olarak
saptanmıştır (Bilgin, 2005: 187). Milli güvenliğe ilişkin bu köklü değişimde
etkili bulunan husus büyük ölçüde 1990’ların başlarından itibaren ortaya
çıkan Sovyetler Birliği’nin dağılması ve PKK teröründeki yükseliştir.
1990’ların sonu ise esasen “Refah Partisi” faktörüne de bağlı olarak, dindar kesimlerin siyasi ve sosyal talepleriyle uyumlu seçim sonuçlarına sahne
olmuştur. 28 Şubat 1997’deki MGK toplantısında yeniden şekillendirilen
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi‟nde, “irtica” olarak adlandırılan uygulamalar, bir numaralı tehdit olarak yer almıştır. Böylece, 1992‟deki güvenlik söyleminde yer alan ayrılıkçılık ve terörizme, irticanın da eklenmesiyle
tehdit algısının yelpazesi genişlemiştir.
Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde yer alan konular “hayati” kabul edilip,
“milli birlik ve bütünlüğün, ülkenin üniter yapısı ve Atatürkçü Cumhuriyet
rejimi ile “milli çıkarların” korunmasına vurgu yapılarak, izlenen politikanın sorgulanmasının hatta kamuoyu tarafından tartışılmasının bile “vatana
ihanet”le eş tutulabileceği katı ve sınırları dar bir siyasi ortam oluşturuldu.
“Güvenlikleştirilmiş zihinler” sayesinde, dış politika ve güvenlik politikaları konusunda devleti temsil eden askeri-bürokratik elitin söylemi toplumda
tek tipleşmiştir. 1990’lar sonu, siyasi olarak, nisbeten istikrarsız bir dönemi
kapsamaktadır. Farklı koalisyon hükümetlerinin denendiği bu yıllar için,
güvenlikleştirme konusunun odağında PKK terörü bulunmaktadır. Teknolojik ve ekonomik gelişmelerin de toplumun sosyal kesimleri üzerinde
olumlu etkisi olmuştur. Ülkenin, iç meselelere odalandığı bu dönemde güvenlik çözümlerinden etkili sonuçlar elde edildiği söylenebilir.
2000’li yıllar için ise nisbeten daha sakin ve başlarda yaşanan ekonomik
krizlerin de etkisiyle daha durulmuş bir ülkeden söz edilebilir. AB konusunda atılan cesur adımları da kapsayan, tek başına iktidarın imkanlarını sonuna dek kullanan bir siyasi parti yönetiminde devam eden yıllarda,
güvenliksizleştirme konusunda yoğun uygulamalar görülmektedir. Hukuki düzenlemeler ve siyasi haklardaki geniş kullanım imkanları bu döneme
rastlamaktadır. Siyasi istikrar insiyatif almayı ve sorun çözmeyi kolaylaştırmıştır. Ülkede, siyasi olarak dünyanın da içinden geçtiği döneme uygun
ekonomik ve siyasi haklar yoğun kullanılmıştır. Çatışmalar azalmış ve bunun tabii sonucu olarak uzlaşma alanları genişlemiştir. 1980’lerin başından
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itibaren ANAP ile ortaya çıkan “dört eğilimi birleştirme” fikri, 2000’li yıllarda ayrışmaları daha aza inmiş, çatışma alanları sınırlı bir ükenin doğmasına yol açmıştır.
Uzlaşılar elbette bazı çatışmaların bir sonucudur. Her pazarlık da uzlaşmayla sonuçlanmayabilir ama her uzlaşma bir pazarlığın ürünüdür. Güvenlikleştirme, bu pazarlık imkânını ortadan kaldırmaktadır. Güvenliksizleştirme daha fazla diyalog ve farklılıkların kendini ifade etme imkanı bulmasıyla
günden güne güçlenmektedir. Güvenliksizleştirmeye yönelik sürecin daha da
hızlanması ve farklı alanlara yayılması, hem Türkiye‟nin iç barışını sağlaması
açısından yardımcı olabilecek hem de bu sayede “komşularla sıfır sorun” gibi
dış politika hedeflerine yönelik daha sağlam adımlar atmasını mümkün kılabilecektir. Böylece güvenliksizleştirme sürecinden kazanılacak olan deneyim,
örneğin Türkiye‟nin son yıllarda çevre bölgelerine ilişkin olan çeşitli anlaşmazlıklarda üstlenmeye çalıştığı arabuluculuk rolüne de katkı sağlayabilir.
Özellikle güvenlikleştirmeye müsait siyasi ve toplumsal yapıların yoğun olarak görüldüğü Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu gibi bölgelerdeki ülkelerin
veya daha küçük çaplı siyasi aktörlerin aralarındaki sorunlar, büyük ölçüde
güvenlik ikileminin niteliklerine sahiptir.
2003 Irak krizi ile belirli bir ivme kazanan bölge istikrarsızlığı, yaklaşık
on sene devam eden ve yavaş yavaş da bölgeye sirayet eden ve Suriye’ye
de sıçrayan, başka türden sorunların doğmasına neden olmuştur. Türkiye
açısından da yeni Anayasa ile oluşan hakların kullanımı toplumsal aktörlerin bilinç düzeyinin yükselmesinde etkili olmuştur. Demokratikleşme
ve güvenliksizleştirme gibi birbiri içine geçen süreçlerin henüz taze olan
deneyimleri, dünya ekonomik krizi ve coğrafi dalgalanmalarla henüz başlarda uygulama güçlükleri yaşamıştır.kendi sınırları içerisinde sıfır soruna
odaklanırken birden dış alemin sorunları sebebiyle politikalarda sapmalar
başgöstermiştir. Güvenlik genişletici yaklaşımlar yeni bir güvenlik gündeminin oluşmasında etkili olmuştur.

Önce Can Güvenliği
2002 yılı Sayıştay Raporunun uzun açıklamalarında yer alan, kamu harcamalarının içinde verimsiz harcamalar olarak sayılan askeri harcamaların
yoğunluğu çok tartışıldı. 1990 – 2000 yılı arasında yaklaşık 80 milyar dolar
civarında bir askeri harcamanın Güneydoğu Bölgesindeki terör faaliyetleri
için kullanıldığı belirtilmişti. Bu ifadeler güvenlikleştirmenin yoğunlaşmasına da dikkat çekmektedir. Ancak sonuçta terör devam etmektedir ve bu
harcamaların neyi başardığı belli değildir. Bu sorunun cevabı kolay değil,
çünkü terör eylemleri için 2000’li yıllar da harcama bakımından çok önemli
olmuş ancak güvenliksizleştirme daha tercih edilen bir boyut kazanmıştır.
2006 yılına kadar, kamu harcamaları içinde en fazla devlet harcaması
askeri/savunma harcamaları için yapılmaktaydı. Bütçenin ortalama %15’i
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düzeyinde yer alan bu harcamalar; ciddi kaynak kullanıldığını göstermektedir. Türkiye’de eğitim, sağlık, refah gibi harcamaları yerine güvenlikleştirme temelli, savunma sanayi için kaynaklar seferber edilmekteydi. Bu
yüzden Türkiye’de savunma harcamalarından bahsetmeden önce güvenlik
anlayışından bahsetmek gerekir. Türkiye’de güvenlik denildiğinde akıla,
toplumun insani ve sosyal güvenliği yerine devletin askeri asayiş güvenliği
gelmektedir. Dolayısıyla savunma, güvenlik harcaması demek ülkenin ordu
için harcadığı para anlamına gelmektedir. Ülkemizde savunma harcamaları
son 10 yıla göre azalmakla birlikte ciddi bir orandadır. Buna, içinde bulunduğumuz önemli jeo-politik ve teo-politik konjonktür neden olmaktadır.
Güvenlikleştirmenin seyrine bakıldığında, Türkiye’de, 1970 sonrası
özellikle bu alandaki harcamalar önemli ölçüde artmıştır. NATO verilerine göre 1971-1980 arasında en çok savunma harcaması yapan ülke Türkiye’dir. 1970’li yıllardaki bu harcama artışında Kıbrıs Harekatında ABD’nin
uyguladığı silah ambargosu büyük ölçüde etkili olmuştur. 1990-1994 yılları
arasında da PKK terörü nedeniyle silahlanma oranı %15 kadar artmıştır.
Neticede güvenlik için yeterince askeri harcama yapılmıştır. Harcamanın
etkin kullanılması, sonuç alıcı uygulamalara da imkan vermesi açısından
güvenliksizleştirme uygulaması da bir “fonksiyon” olarak devrededir. Sosyal ve ekonomik uygulamalarla desteklenmeyen bir güvenlikçi uygulama,
sonsuza kadar güvenlik yoğun tedbirlerle korunamaz ve sürdürülemez.
2010’lar sonrasında etnik aidiyet ile ön plana çıkan bir siyasi hareketin meşruiyet tabanının yeniden silah ve örgüte dayanması güvenlikçiliği
tekrar ön plana çıkarmıştır. Seçim ve sandık güvenliğini geçtik, can güvenliğinin dahi ciddi sorun haline geldiği bir bölgedeki örgütlenme ve seçim
sonuçlarından bahsedilmektedir. Silahların gölgesinde seçimler yapılır olmuştur. Silah elde ya da Anadolu tabiriyle “yumruk yapılmış el ile tokalaşmak mümkün değil”. Hal böyle olunca güvenlikçi politikaların önündeki
engeller kalkmakta, güvenliksizleştirme anlamsızlaşmaktadır. Bu yüzden
silahla meşruiyet ve silahla zemin kazanmak eylemi Türkiye’nin geleceğinden çalmaktadır.

Güvenlik Yoğun Politikaların Geleceği
Normal bir hayatın doğal akışını etkileyen her bir kötü gidişatın arkasında mutlaka güvenlikleştirme ile ilgili sorunlar aranır. Güvenliği
gerektiren durumların aynı zamanda kendisi, lojistiği ve finansmanı da
önemlidir. Devlet buna karşı kendi kurumları vasıtasıyla cevap verir. Hele
ki güç kullanan oluşumlar söz konusu ise misli ile karşılık gerekir. Ancak
güvenlik gerektiren durumlarda mücadele gerektiren unsurların güvenliği zaafiyete uğratacak bir takım önlemler alması, sızmada bulunması
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veya engellemelere gitmesi da olağandır. “Termit Etkisi”2 olarak ifade
edilebilecek bu durumda, yapıların dıştan görünümü sağlıklıdır, güçlüdür
ve varlıkları dikkate alınmak durumundadır. Bu yapılar, bir şekilde içi boş
kurumlara dönüşmüşse, mukadder son kaçınılmazdır ve kısa sürede yıkılmaya mahkumdur. Yapı dışarıdan sağlam görünecek ancak ilk darbe ya da
ilk olumsuzlukta yerle bir olacaktır. Ülkeyi topyekün hedef alan savaş hali
ile mevzi eylemler içeren terörist faaliyetlere karşı güvenlikleştirme politikaları arasında mücadele yöntemi farklı olacaktır.
Savaş bilinen ve beklenen bir durum olarak ortaya çıkabilir. Taraflar önlemlerini alır, silahlanma başlar, küçük-büyük tehditler oluşur, ihlaller ve
tacizler görülürken kaynakların silahlanmaya gitmesi normaldir. Ülkelerin bütün parasal imkanlarını savaş ve gerektirdiği güvenlik harcamalarına ayırmaları sebebiyle, bu dönemde kaynak ihtiyacı kaçınılmaz olacaktır.
Devletin bir yandan doğal refleksle, kendini koruyacak önlemleri aldığı da
görülr. Terör olayları için ise bu söylenemez. Bu gayr-ı nizami bir durumu
ifade etmektedir. Beklenmeyen bir durumdur, düzenli ve görünen bir düşman olmaması sebebiyle durumu algılamak zaman alabilir. Yeni dönemin
önemli saldırıları buradan gelecektir.
Teröre ve terörün ekonomik sonuçlarına ise savaşlara kıyasla daha az
önem atfedilmiştir. Ancak bu durum son 20 yıl içerisinde yaşanan terör
olayları adam kaçırma, fidye, şantaj gibi yöntemlerin de sıklıkla görülmeye başlanmasıyla değişmektedir. Son 30 yıl dünyada 20.000’den fazla terör
eylemi görülmüş, bu olaylar 100 bin cana mal olmuştur. Bu rakamlara Balkanlardan Ortadoğu’ya, hatta Turuncu devrimlerin olduğu ülkelerin devlet
teröründe ölenler eklenmemiştir. Bunun en önemli sonucu mülteciler sorunudur. Bir de tehlikeli “bilimsel” kisveli deneylerin de sayılması halinde
Çernobil ve Fukuşima gibi “imal edilen” tesisler “ihmal edilen” önlemler
yeni canlara mal olmuştur.
Özellikle terörün dili, yöntemleri ve faaliyetleri teknolojik gelişmelerle
birlikte çeşitlenmeye devam etmektedir. Sonuçta daha fazla güvenlik için
talep edilen önlemler paketi, daha fazla kaynak gerektirmektedir. Başta
2 Adını çoğumuzun “İngiliz Hasta” filmiyle duyduğumuz ve Beyaz karınca
olarak da bilinen termitler, 1-2 cm büyüklüğündeki bedenleriyle, en elverişsiz
kum ve ağaç içlerine dahi yerleşip, yaşayabilen canlılardır. Dikkate değer olan yanı
özellikle topraktan yaptıkları 7 metreyi bulan kule mekanlardır. Benzeri şekilde
bir ağacın içinde hayat sürmeleri de sıkça görülmektedir. Ellerindeki malzemeyi
ustaca işleyerek ortaya çıkardıkları bu yapılar araştırmacıların ilgisini çekmektedir.
Termit yuvaları, özellikle tropik bölgelerde sürekli değişen hava şartlarına karşı
çok korunaklıdır. Dışarıdan bakıldığında bir kaya görüntüsü vermesine rağmen
içi, binlerce karıncanın yolu, hücresi, besin galerisi ve hayat alanı olduğu için
mukavemetsizdir. Benzeri şekilde yerleştikleri ahşap mobilyalar da dışarıdan
sağlam görülmekle beraber, en küçük bir darbe ya da müdahale ile dağılıp
gitmektedir
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personelin eğitimi ile X-Ray cihazlarından dedektörlere, hatta istihbarat
toplanmasına ilişkin kullanılan kaynaklara kadar pek çok teçhizat için para
gerekmektedir. Sabotaj eylemleri ve bunların boşa çıkartılması kadar, sonrasında yeniden imar edilmesi konusu da kaynakların buralara aktarılması
anlamına gelmektedir.
Terörizme kurban verilen canlar, yaralanmalar, terörist faaliyeti engelleme çalışmaları, arama - kurtarma faaliyetleri, binalara ve tesislere verilen
zararlar da tıpkı bir termit gibi yapıyı içten içe çökertmektedir. Bunların
yanı sıra ortaya çıkan “güvensiz bölge” algısı, hem turizm gibi insan dolaşımına, hem de sermayenin dolaşımına engel olacaktır. İlk bomba patladığında hemen iptal edilen otel rezervasyonlarını bu anlamda garipsememek
gerekmektedir. Termit bünyeye girmiş ilerlemektedir.
Bir de olayın daha ileri boyutu var ki bir terör örgütü kendine maddi gelir sağlama adına, kendi Vergi Kanunlarını oluşturmuş olsun.. Kamu
kurum ve kuruluşlarında yandaş bürokratları görevde olsun. İhalelerini,
kendi grubuna destek vermeye ikna edilmiş(!) müteahhit ve taşeronlara
yönlendirip, bunlardan “bağış” adı altında gelir toplasın… bu durum devlete “ortakçılıktır” ve tıpkı yukarıda sözü geçen termit dediğimiz beyaz
karınca etkisi oluşturacaktır.
Bu tür örgütlerin bilinen finans yöntemi, düzenli gelir temellidir: Para
ve mal bağışı durursa faaliyet durur. Bu yüzden örgüt tarafından haraç kadar, vergi ve cezalar da kesilir, Gasp, soygun ve tehditle para toplanır. Fidye alınır, ihaleden komisyon, yerleştirilen her bir personelden pay alınır.
Kaçırılan bazı şahısların serbest bırakılmaları karşılığında kendileri veya
ailelerinden fidye talep edilir.
Terörün aktif olduğu bölgeye seyahat eden firmalardan tutun da acentalara kadar; yerel yöneticilerden tehditle sağlanan gelirler, hatta büyükşehirlerde gözüne kestirdikleri büyük sanayici, işadamı ve otel sahiplerinden
tehdit yoluyla para alınır. Termitler bünyeyi sarmaktadır.
Termitlerin kendi hakimiyet alanına başkaları giremez. Dağların güvenliğinin olmayışı hayvancılığı, şehirlerin güvensizliği toplu yaşamı tehdit
ve tahdit edecektir. Kısa vadede bölgeden ve ülkeden ayrılan kişi sayısının
artması, uzun vadede sektörlerin üretemez hale gelmesi, başta yatırımların gecikmesi ya da ertelenmesi sonucunu doğururken; tüketim ve tasarruf
meylinde görülen değişiklikler ile para tercihinde milli paradan vazgeçip,
döviz ve altına yönelişe de yol açacaktır.
Bu itibarla terör aslında devletin varlığını hedef almaktadır. Devasa binaların içine yerleşen bu küçük böcekler misali, devletin içinde farklı bir
canlı grubu, yaşam alanı oluşmuştur. Özellikle ahşap alanlara giren bu böcekler, göze hoş gelen sevimli mobilyaların içini boşaltıp en küçük etkide kolayca parçalanmasına neden olmaktadır. Terör ve unsurları da devlet
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bünyesinde termitlerin yol açabileceği tahribatı gerçekleştirebilecek canlılardır. Mücadelesi de ona göre olacaktır.

Türkiye’nin Güvenliği Derken
Bugün için Türkiye, küresel güç dengesi piramidinde tam ve etkili bir
güç olarak görülmemekle birlikte, bazı muhtemel planları etkileyebilecek
bir aktördür. Burada erteletme ve geciktirme bile önemlidir. Türkiye’yi tanımlarken kullanılan “Sınırlı Bölgesel Güç” olarak tanımlanan bu durum
“etkilere açık” anlamına da gelmektedir. Ancak bazı ülke lehine değerlendirilen bir takım unsurlar var ki etkisi ve gücü geleceğe yön verecektir.
1950’lerin sonundan itibaren AB’ye girmeyi planlayan Türkiye, AB ve ABD
ile ilişkilerini gözden geçirmek, Çin ve Rusya ile çatışmadan, milli çıkarlarını gözeterek, dengeli ve proaktif politikalar uygulamak zorundadır.
Bulunduğu coğrafya itibariyle Türkiye geniş, geniş olduğu kadar, sorunlar, çatışmalar ve istikrarsızlıklar içeren bir coğrafyada yaşamaktadır.
Türkiye’nin güvenlik meseleleri sınır ihlali şekline dönüşmemekle birlikte,
kontrolsüz geçişler sebebiyle, alarm vermektedir. Bu yüzden enerjisini ve
dikkatini terör ve rejim ile ilgili iç çekişmelere ayırmak zorunda kalan Türk
Silahlı Kuvvetleri, bugün kendi bünyesindeki zararlı unsurların ortaya çıkardığı sorunlarla boğuşmaktadır.
Özellikle Suriye’deki gelişmeler ve Afrin operasyonu kapsamında ABD
ve AB’nin takındığı tutum itibariyle müttefiklik ve Türkiye için “güvenilirlik” düzeyini zorlamaktadır. Özellikle AB süreci reformlar için bir kaldıraç
etkisi oluşturmakla beraber 60 yılı bulan AB üyeliği süreci bir yılan hikayesine dönüşmüştür. Son 15 Temmuz hain darbe girişiminde batı basınında
yer alan yorumlar, çok dostça mesajlar içermemektedir. Sanayi ve ticaret
erbabından, bilim ve fikir insanlarına kadar, ülkenin belirli hassasiyetleri
dışında görüş üretenler için içeriden devşirilenler, batı medyasının Türkiye
tezlerine önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Türkiye hem geçiş ülkesi olması, hem tampon işlevi nedeniyle kendi iç
istikrarı kadar, kendisinden sonraki ülkelerin istikrarı için de önemli bir
ülkedir. Vatanını terkedip gelenler Türkiye’de kalıp yaşayabileceklerini düşünüyorlarsa bu durum, ülkenin huzur ve barış imkanları sunmasından
kaynaklanmaktadır. Aksi halde Yunanistan, Bulgaristan üzerinden Avusturya’ya kadar tüm Avrupa ülkeleri cazibe merkezi olmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği, Avrupa demokrasilerinin de güvenliği demektir. Güvenlik adına vazgeçilen özgürlük düzeyi önemlidir. Bunun
seviyesi toplumsal rıza ile belirlenmelidir.
OHAL uygulamaları, işler çığırından çıktığında önem teşkil etmektedir. ABD, Almanya ve Fransa, bireysel saldırılarda dahi olağanüstü hal
uygulamalarını gündemde tutabilmektedir. Yargı ve Temel Haklardaki dü-
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zenlemeleri içeren 23. Fasıl ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik konularını
kapsayan 24. Fasıl konusunu açma konusunda Türkiye’nin ısrarcı olması
demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler adına bir meydan okuma olarak
görülebilir. Vize muafiyeti konusu gündeme geldiğinde yapılan eleştirilerden olan, güvenlik önlemlerinin gevşetilmesi gerekliliğine dair vurgunun,
15 Temmuz kalkışması ile birlikte değerlendirildiğinde haklılık payının olmadığı görülmektedir.
Avrupa Birliği’nin vize muafiyeti için Türkiye’den talep ettiği ‘Terörle
Mücadele Kanunu’nun değiştirilmesinin ne kadar tarafgir ve Türkiye gerçeklerinden uzak bir önerinin olduğu, son gelişmelerle tekrar anlaşılmıştır.
1991’de yürürlüğe giren, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, terörü
şöyle tanımlamaktadır: “… terör, cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma,
yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk
Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini
zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok
etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her
türlü suç teşkil eden eylemlerdir…”
Buna göre adı ve işlevi ne olursa olsun her türlü eylem takibe alınabilmeli ve engellenmelidir. Bunun adının siyasi parti olması ile vakıf, dernek
olması arasında hiçbir fark gözetilmemelidir. 2003 yılında İspanya Yüksek Mahkemenin kapatılmasına karar verdiği Batasuna, İspanya Anayasa
Mahkemesi’ne itirazda bulunmuş, 16 Ocak 2004’te bu talep reddedilmiştir.
Sonrasında AİHM’den 30 Haziran 2009’da çıkan bir kararla İspanya Yüksek
Mahkemesi’nin kararı haklı bulunmuştur. Batasuna’nın kapatılma gerekçelerine bakıldığında;
i.

Batasuna parti sözcüsünün şiddeti öven açıklamalar yapması.

ii.

Batusuna yöneticilerinin Venezuela’daki ETA mitingine
katılmaları.

iii.

Batusana’nın Bask Sosyalist Partisine ETA tarafından yapılan
tehditleri reddetmesi.

iv.

ETA teröristlerine belediyeler tarafından ödül verilmesi.

Türkiye’nin terörle mücadelesini zaafiyete uğratacak hiçbir kişi ve kurumsal destekli önermenin ülke güvenliği ve varlık tehdidinin yanında bir
“karşılığı” yoktur. Devlet bu durumu “beka sorunu” olarak algılayıp gerekli
refleksleri gösterecektir. Özellikle 15 Temmuz 2016 kalkışması sebebiyle,
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FETÖ faaliyetleri de mercek altına alınıp gereken önlemler ivedilikle alınmaktadır. Kamu imkanlarını kullanmak ve kamudan menfeatlenmeye devam edenler bu süreçte, öncelikle etkisiz hale getirilip, yargı önüne çıkartılacaktır.

SONUÇ
Türkiye, özellikle son beş yıldır, hedef ülke haline gelmiştir. Fonksiyonel
ve çok yönlü saldırılara muhatap durumdadır. Her olay sonrası artan bir
ölçüde gerçekleşen terör saldırıları karşı önlemler bağlamında, güvenlik
gerektirici politikaları çağırmaktadır. Yakın geçmişte görülen büyükşehirlerdeki sivillere yönelik saldırılardan, bireysel terror eylemlerine; havaalanı
saldırısından gece kulübü baskınına ülkenin doğrudan imaj ve itibarına bir
saldırı vardır. Her bir eylem ile ülke diz çöktürülmeye ve Türkiye’yi güvenliksiz bir ülke olarak göstermeye yönelik bir gayret vardır.
IŞİD’e karşı verilen yoğun mücadelenin önemli aktörlerinden birisi haline gelen Türkiye’nin coğrafi konumu; 2008 krizi sonrası gelişme sürecinde
yoluna devam eden bir ülke olması ve her türlü krizlere ragmen krizi yönetebilme yeteneği, ülkeyi hedefte tutmaya devam etmektedir. Uzmanlar
kısa vadeli belirsizliklerin de ülkeyi yolundan alıkoyamayacağına dikkat
çekmektedir.
15 Temmuz kalkışması da Türkiye’nin istikrarsızlığı için önemli bir
unsur haline gelmiştir. Ülke yönetiminin soğukkanlı müdahalesi, olaylar
büyümeden ve yayılma eğilimi göstermeden control altına alınmasında etkili olmuştur. Böylesi büyük bir kalkışmanın tek başına kurumsal aktörler
marifetiyle oluşacağını söylemek yersizdir. Doğrusu şu ki bu kalkışma, belirli dış destek ve imkanlar gerçekleşmeden ortaya çıkamazdı. Bu gelişmeler
sonrasında ülkenin güvenlikçi politikalarında artış beklenmesi kaçınılmaz
olacaktır.
İngiltere’nin AB üyeliğini sorgulayıp oyladığı seçimde en büyük seçim
sloganlarından birisi “76 milyonluk Türkiye ile AB’de aynı çatı altında olmak ister misiniz?” sorusu idi. Kabul edilsin edilmesin Türkiye, 8 milyonluk Avusturya, 11 milyonluk Yunanistan değildir. AB üyeliği sözkonusu
olduğunda ekonomisi, nüfusu, kültürü ve “imparatorluk bakiyesi” tutumuyla göz ardı edilemeyecek bir pozisyondadır. Bu yüzden bulunduğu bölgede çapı ve çevresi itibariyle etki alanı ve duygusal coğrafyasını harekete
geçirebilecek potansiyeli, Türkiye’yi hedef ülke haline getirmektedir.
Bu hedef olma durumu zaman zaman ekonomik olarak; zaman zaman
mülteciler konusunda olduğu gibi insani boyutta cereyan etmektedir. Geçiş
ülkesi olması sebebiyle her türlü ürünün ticaretinde “yol üstü dezavan-
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tajları” da bulunmaktadır. Silah, uyuşturucu, organ mafyası, insan ticareti
konusunda Türkiye’nin aldığı her türlü önlemler Türkiye’ye yönelik tehdidi
arttırmaktadır. Özellikle 2015'ten beridir, Güneydoğu’da devam eden sıcak
çatışma ortamının geldiği nokta, “Lice’deki kenevir tarlalarının imhası” ile
sonuçlanmıştır. Kenevir tarlalarını gözden uzak bölgelerde, güvenli bir şekilde üretip satanların ekonomik çıkarlarının baltalanması ortamı germektedir. Sonuçta terörün finansmanı bakımından, yaklaşık bir milyar dolarlık
bir ekonomik potansiyelin kullanılamaması, bundan çıkarı olanların kayıpları açısından da imkansızlık anlamına gelmektedir.
Türkiye’nin kendi sınırlarını zorlayan bir duruşu, başta belirlediğimiz
mekan ötesi bir eylem ve bu eylemlerin etkisini göstermektedir. Ekonomik
anlamda gücü ve potansiyeli ile mevcut aktif nüfusu, üzerindeki tehdidi arttıracak boyuttadır. Bölgesinde güç odağı olarak masada olan, yapılacak her
tür operasyonda bilgi verilen ve görüşü alınan bir ülke olması, Türkiye’yi
önemli kılmaktadır. Ancak bu durum, diğer ülkeler tarafından çok istenen
bir durum olarak görülmemektedir. Türkiye’nin hedef alınmasında PKK ve
IŞİD kadar FETÖ marifetiyle ortaya çıkan ve bir “fonksiyonel müdahale”
türü olan 15 Temmuz “kalkışma”sı güvenlikçiliğin önünü açacaktır. Güvenlikçi askeri politikalar yeniden operasyonel bir nitelik kazanmıştır.
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KUVVETLER BİRLİĞİ KURAMI BAĞLAMINDA KÜBA’DA
SİYASAL SİSTEM
THE POLITICAL SYSTEM IN CUBA IN THE CONTEXT OF
THE UNITY OF POWERS THEORY
Atıl Cem ÇİÇEK1
ÖZET
Hükümet sistemlerine yönelik çalışmalar, modern devletlerin rejimlerinin
sınıflandırılması konusunda önemli ipuçları vermektedir. Yapılan bu
sınıflandırmalar, tartışmasız bir şekilde akademik yazına katkılar sunmuşlardır.
İlgili sınıflandırmalar yapılırken, anayasalarda sözü edilen güçlerin konumlarına
yönelik çözümlemeler yapıldığı bilinmektedir. Bu anlamda yasama, yürütme ve
yargıdan oluşan üç temel gücün, birbirleriyle olan ilişkilerinin hükümet sisteminin
ortaya koyulması bakımından büyük önem taşıdığı söylenebilir. Anayasal güçlerin
birbirleriyle olan ilişkileri güçlerin ayrılığı şeklinde olabileceği gibi, güçlerin birliği
şeklinde de olabilir. Çalışmaya temel teşkil eden Küba ise güçler birliği kuramına
göre şekillenen bir hükümet sistemi ile varlığını sürdürmektedir. Biçimsel
olarak Küba’nın en yüksek organı konumundaki Halk İktidarı Ulusal Meclisi,
üstün yetkilerle donatılmış bir meclis görünümündedir. Küba Devlet Konseyi ve
Bakanlar Konseyi’nin, Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin içerisinden seçilmesi, aynı
zamanda yasama organı konumunda da olan meclisin gücünü göstermekle beraber,
işleyişte meclisin devre dışı bırakılabileceği görülmektedir. Zira meclisin senede
sadece iki defa olağan toplanması, iki birleşim arası dönemde Devlet Konseyi’nin
önemli yetkilere sahip olması ve Devlet Konseyi’ndeki konsey başkanının (devlet
başkanının) etkinliği gibi olgular düşünüldüğünde meclisin fonksiyonuna yönelik
tartışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda güçlerin yasamada birleştiği bir sistem ile
güçlerin yürütmede birleştiği bir model arasında kalan Küba, tartışmaların odak
noktasında olmuştur. Çalışma da Küba’nın meclis hükümeti sistemi ve tek adamlık
arasında gidip gelen sistemini ele alma anlamında temellendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hükümet sistemi, kuvvetler birliği, Küba.

ABSTRACT
The studies on governmental systems provide important insights into the
classification of regimes of the modern states. The classifications have undoubtedly
contributed to the academic literature. In these classifications, the positions of the
powers mentioned in the constitutions have been analyzed as well. In this context,
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset
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it can be affirmed that three pillars, namely legislation, execution and jurisdiction,
and the relationship between these pillars play a prominent role in revealing the
governmental system. In terms of the relationship between constitutional powers,
it is possible to apply a division of powers or a unity of powers. Cuba’s governmental
system, which constitutes the basis of this study, is based on the unity of the powers.
Formally, the National Assembly of People’s Power, which is the highest organ of
Cuba, is a parliamentary body equipped with superior powers. Since the Cuban
Council of State and Council of Ministers are elected from National Assembly of
People’s Power, it demonstrates the power of the legislation at the same time. On the
other hand, the Assembly may be by-passed in execution. Likewise, the functions
of the Assembly are problematic since the Assembly holds two regular sessions a
year, the Council of State has prominent authorities, and the activity of Council’s
President (President) is essential. In this context, Cuba remains a point of focus in
the debate, with the system, in which the powers are united in the legislation and
execution. The study was also based on the concept of Cuba’s system as the middle
point between a parliamentary government system and one-man regime.
Keywords: Government system, unity of powers, Cuba.

1.GİRİŞ
Hükümet sistemlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar her dönem
güncelliğini korumaktadır. Siyaset bilimi ve anayasa hukuku alanlarında
yapılan çalışmalarla karşımıza çıkan hükümet sistemleri, özellikle ülkelerin
siyasal rejimlerinin tespitlerine yönelik ipuçları vermesi hasebiyle büyük
önem arz etmektedir. Anayasal kazanım ve geleneklerle şekillenen hükümet sistemleri, devlet iktidarının ortaya çıkışı ve sürdürülmesiyle de yakından ilintilidir.
Anayasal kuvvetler, oluşan ve sürdürülen iktidarın temel garantisi bağlamında değerlendirilebilir. Bu açıdan anayasal devletlerin, anayasa hukuku ve siyaset bilimi açısından genel olarak 3 temel “kuvveti” olduğu kabul
edilir. Kuşkusuz bu 3 temel kuvvet yasama, yürütme ve yargı şeklinde ele
alınmaktadır. Toplumsal gereksinimlere yönelik oluşturulan düzenlemeler,
bu düzenlemelerin uygulanması ve oluşan bir takım anlaşmazlıkları çözme
gibi temel odak noktaları olan bu kuvvetler, devletlerin hükümet sistemlerine yönelik sınıflandırmalarda önemli bir yere sahiptir.
Modern demokratik hukuk devletlerinde yargının “bağımsızlığı” genel
bir kabul gördüğünden, hükümet sistemlerine ilişkin yapılan sınıflandırmalarda daha çok yasama ve yürütme kuvvetlerinin birbirleriyle olan ilişkileri değerlendirme altına alınmaktadır (Teziç, 2006: 392). Bu kuvvetler
arasındaki ilişkilerin incelenmesi sonucunda genel olarak 2 tip hükümet
sisteminin varlığından söz edilmektedir. Bunlar; ilgili kuvvetlerin bir arada
olduğu kuvvetler birliğine dayalı sistemler ve kuvvetlerin ayrı organlarda
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toplandığı kuvvetler ayrılığına dayalı sistemler şeklindedir. Kuvvetler birliğine dayalı sistemler; genel olarak diktatörlük, mutlak monarşi ve meclis
hükümeti sistemi şeklinde sınıflandırılırken, kuvvetler ayrılığına dayalı sistemler; başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Çalışma, Küba’nın hükümet sisteminin ele alınması üzerinde temellendirilmiştir. Küba’da kuvvetler birliğine göre şekillenen bir hükümet sisteminin varlığının olduğu düşünüldüğünden öncelikle kuvvetler birliğine dayalı hükümet sistemleri ele alındıktan sonra Küba’daki hükümet sisteminin
durumu bu bağlamda ele alınmaya çalışılmıştır.

2. Kuvvetler Birliğine Dayalı Hükümet Sistemleri
Kuvvetler birliğine dayalı rejimlerde, kuvvetlerin bir kişi ya da bir organın yetkisinde olması durumu söz konusudur. Yargının genel itibariyle
dışarıda bırakıldığı düşünüldüğünde, yasama ya da yürütme kuvvetinin
yetkileri bünyesinde bulundurması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda
kuvvetler birliğine dayalı hükümet sitemlerini, kuvvetlerin yürütme organında birleştiği hükümet sistemleri ve kuvvetlerin yasama organında
birleştiği hükümet sistemleri şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutmak olanaklı
görülmektedir. Kuvvetlerin yürütme organında birleşmesi ile oluşan hükümet sistemleri mutlak monarşi ve diktatörlük şeklindeyken, kuvvetlerin yasama organında birleşmesi meclis hükümeti şeklinde karşılık bulmaktadır.
Akademik yazında mutlak monarşi ve diktatörlük ile ilgili geniş bir yelpaze
sunulmasına rağmen, meclis hükümeti sistemine ilişkin bu anlamda bir genişliğin olduğu düşünülmemektedir. Çağlar’ın (1989: 266) da dediği gibi
meclis hükümeti sistemi, rejimlerin içerisinde en az bilinenidir. Bu bağlamda ilgili üç sisteme ilişkin de bilgiler verilmekle beraber, meclis hükümeti
sistemi ile ilintili daha derinlikli bir çözümleme yapılmasının, Küba’daki
hükümet sistemini daha da berraklaştıracağı düşünülmektedir.

2.1. Kuvvetlerin Yürütme Organında Birleşmesi
Kuvvetlerin yürütme organında birleşmesi ile oluşan hükümet sistemlerinden birisi mutlak monarşidir. Mutlak monarşilerde hükümdar, kral ya
da monark devlet egemenliğinin tek sahibi ve kaynağıdır. Monarkın egemenliğini sınırlayan bir başka makam veya herhangi bir odak bulunmamaktadır. Yetkilerin bu derece fazla oluşu, bu yetkilerin tek başına hükümdar tarafından kullanılacağı anlamına gelmemektedir. Yetkilerin bir kısmı
doğrudan hükümdar tarafından kullanıldığı gibi, bir kısım yetkiler ise hükümdara bağlı organlar aracılığıyla dolaylı yollarla hükümdar tarafından
kullanılabilir (Demir & Karatepe, 1989: 47). Burada önemli olan nokta yasama ve yürütme erklerinin, yürütmede birleşmiş olmasıdır.
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Kuvvetlerin yürütme organında birleşmesi ile oluşan hükümet sistemlerinden bir diğeri de diktatörlüktür. Diktatörlük; yasama, yürütme ve
hatta yargıya ilişkin kuvvetlerin kimi zaman tek bir elde, kimi zaman da
bir zümrede toplandığı bir sistemdir. Demokratik nitelikler taşımadıkları
halde, göstermelik seçim ve halkoylamaları gibi araçlarla, bazen demokratik kisveye de büründürülmeye çalışılan diktatörlükler, kendi içerisinde de
otoriter ve totaliter diktatörlükler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Gözler,
2017: 77). Yürütmenin en sert ve baskıcı görüntüsü ile şekillenen diktatörlükler genel olarak ortak iyilik mantığı ile şekillenmeye çalışan mutlak
monarşilerden de farklı bir görüntü içerisindedirler.

2.2. Kuvvetlerin Yasama Organında Birleşmesi
Yasama ve yürütme güçlerinin halk tarafından demokratik usullerle seçilmiş bir mecliste toplanması halinde meclis hükümeti sisteminden söz
edilir (Hazır, 2013: 77). Burada dikkat edilmesi gereken nokta, erklerin
yasama organı olan parlamentonun elinde toplanmasıdır. Konvansiyonel
sistem adı da verilen meclis hükümet sistemi, halkın kendisini temsil etmek üzere seçmiş olduğu meclise, hem yasama hem de yürütme yetkisinin
verildiği sistemdir. Meclis hükümeti sisteminde erkler tek bir elde toplandığından, erkler ayrılığı yerine erkler birliği söz konusudur.
Meclis hükümeti sistemi Jean Jacques Rousseau tarafından kuramsallaştırılan egemenliğin tek ve bölünemez oluşu düşüncesine dayanmaktadır
(Gözler, 2017: 78). Genel irade kavramından hareket eden Rousseau (2007:
83-87), egemenliğin genel iradenin uygulanması olduğu için onu aktarmanın ve bölmenin doğru olmadığı kanaatindedir. Toplum sözleşmesi kuramcılarından olan Rousseau, kuşkusuz bunun milli iradenin karşılık bulacağı
meclisler eliyle gerçekleşeceğini düşünmektedir. Böylelikle, özellikle yasama ve yürütmenin, yasama çatısı altında şekillendiği meclis hükümeti sisteminin temelleri atılmıştır.
Meclis hükümeti sisteminin ilk örneğine Fransız Devrimi’nin “La Convention Nationale” (Ulusal Kurultay 1792–1795) döneminde rastlanmaktadır. Türkçe’de “Konvansiyon” diye anılan bu dönemde, Kral 16. Louis tahttan indirildikten sonra, aslında yeni bir anayasa yapmak üzere toplanmış
olan meclis, iktidarı kullanan tek organ durumuna geçmiş, “erkler ayrılığı”,
“iktidarın değerlendirilmesi” gibi kavramlar bir yana bırakılmıştır (Soysal,
1986: 41). Yasama organı, halkın iki dereceli seçimle oluşturduğu bir meclis ve yürütme organı da krallık iken, devrim sonrası bu iki erk de tek bir
meclisin eline geçmiştir (Şaylan, 1981: 70-71). Böylelikle, yasama ve yürütme, hatta bazen de yargılama yetkilerinin bir mecliste toplandığı düzenlere
“Meclis Hükümeti Sistemi” ya da Konvansiyon dönemindeki ilk uygulamadan dolayı “Konvansiyonel Sistem” denilmektedir.
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Devlet egemenliği ile millet iradesinin bölünmezliği ilkesine dayanan
meclis hükümeti sisteminde, devlet egemenliğinin ve millet iradesinin
temsilcisi, milletin seçmiş olduğu meclistir. Meclisin kendi bünyesinden
çıkan yürütme (hükümet) bağımsız bir organ olmayıp, yasamanın (meclis)
aldığı kararları uygulayan ve ona bağlı olarak çalışan bir organdır. Yetkilerini bizzat meclisten alan hükümet, hiçbir zaman meclisin emir ve direktiflerinin aksine hareket edemez. Yasama ile beraber yürütme yetkisinin de
meclisin elinde bulunmasının gerekçesi ise egemenliğin ve onu temsil eden
meclisin bölünemeyeceğidir. Meclis hem yasama hem de yürütme erklerini elinde tutarak bölünmezliğini sağlamaktadır (Demir & Karatepe, 1989:
86). Fransız Devrimi sonrasındaki dönemle beraber ortaya çıktığından,
o dönemden gelen bir deyimle, yürütme organı, meclisin bir “görevlisi”
(commis) durumundadır (Teziç, 2006: 402).
Yasama organının yürütme organından üstün olduğu, hatta yürütmenin tamamen yasamanın emri altına girdiği meclis hükümeti sisteminin
özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Gözübüyük, 2002: 39):
“a) Meclis hükümeti sistemi, meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır; yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır. Bu sistemde, yürütme
ayrı bir erk sayılmaz.
b) Yürütme görevini üstlenen kurul, meclis tarafından seçilir; meclisin
emirleri doğrultusunda, meclis adına bu görevi yerine getirir.
c) Yürütme görevini üstlenen kurul üyeleri, bakanlıklar dikkate alınarak tek tek meclis tarafından seçilir. Ayrıca bir başbakan yoktur. Her
bakan meclise karşı yalnız kendi etkinliklerinden sorumludur. Ortak sorumluluk söz konusu değildir.
d) Yürütmenin yasama üzerinde meclisi dağıtma gibi herhangi bir yetkisi yoktur. Tersine yürütme, yasamanın bir memuru gibi, saptanan
politika doğrultusunda görevini sürdürür. Meclisle yürütme arasında görüş ayrılığı olması durumunda, yürütme, meclisin aldığı karar
doğrultusunda görevine devam eder.
e) Devlet Başkanlığı görevi, meclis tarafından seçilen bir kişi tarafından, yine meclis adına yerine getirilir. Devlet Başkanının görevleri
daha çok sembolik görevlerdir.”
Meclisin üstünlüğü, yürütme tarafından alınan kararları iptal edebilme
ya da değiştirebilme yetkisinin oluşundan da anlaşılmaktadır. Bunun için de
meclisin ilke olarak sürekli toplantı halinde olması gerekmektedir. Bu duruma meclisin “istimrarı” (sürekliliği) adı verilmektedir (Teziç, 2006: 403).
Her ne kadar meclis hükümeti sistemi, egemenliği tek bir kişinin elinden
alıp ulusa vererek demokrasi ilkelerinin uygulanabilirliğinin yolunu açmış
olsa da diktatörlüklere giden yolda önemli bir rol oynadığı da bilinen bir
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gerçektir. Gerçekten de Fransız Devrimi sonrası, Fransa ulusu adına bütün
yetkileri kullanan meclisin en etkili şahsı Robespierre tarafından “tiranlığa
karşı özgürlüğün despotluğunu kuran bir iktidar” olarak adlandırılan Konvansiyon (Meclis Hükümeti Sistemi) Dönemi’nde (Şaylan, 1981: 71), kralın
yürütme erkinin elinden alınarak, halk adına meclisin yetkisine sunulması
dönemin şartları dikkate alındığında, demokrasiye yönelme adına önemli
bir adım olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte eski “Demir Perde”
ülkelerindeki sistem dikkatli bir şekilde incelemeye tabi tutulduğunda, buralardaki meclis hükümeti sisteminin değişik çeşitlemelerin uygulandığı ve
bazı antidemokratik uygulamaların olduğu da bilinmektedir.
Kuşkusuz bütün sistemlerde olduğu gibi meclis hükümeti sisteminde de
sistemin demokratik ya da antidemokratik olduğunun saptanmasındaki temel ölçüt, işleyişin incelenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bugün her birinin
ayrı ayrı siyasi teşkilatı, yasama ve yürütme organı olan kantonlardan oluşan
İsviçre’de, demokratik bir nitelik taşıyan meclis hükümeti sistemi hüküm sürmektedir. Ancak Marksist/Leninist (totaliter) ve Faşist sistemlerde, meclis
hükümeti sisteminin antidemokratik nitelikleri göze çarpmaktadır. Marksist
ve Leninist sistemlerde görünürde bir meclis varken, meclisin üyesi olmak
için aynı zamanda Komünist Parti’nin üyesi de olmak gerekmektedir. Dahası
Komünist Parti üyelerinden oluşan meclisin de Komünist Parti başkanı ya
da genel sekreteri karşısında etkinliği yoktur (Gürbüz, 1987: 183-206). Faşist sistemler de biçimsel olarak halkın seçtiği meclisin yetkili olduğu, ancak
perde arkasında bir önderin yetkileri kendinde topladığı meclis hükümeti
sistemleri olarak karşımıza çıkmıştır. Bunun en güzel örneği de Adolf Hitler
dönemindeki Almanya’dır. Tüm yetkileri kendinde toplayıp, kendini Führer
olarak ilan eden Hitler, meclis ve hükümet üyelerini kendi iradesiyle belirleyerek, faşist bir yönetim kurmuştur.
Tüm bu değerlendirmeler bağlamında Buran’ın da (2009: 79-80) belirttiği gibi, meclis hükümeti sistemleri sahip oldukları yetkiler bakımından
farklılıklar gösterdiğinden ikili bir ayrıma tabi tutulabilirler. Bazı meclisler
olağanüstü yetkilere sahip konumdayken, bazı meclisler ise sınırlandırılmış
yetkilere sahiptir. Bu bakımdan meclis hükümeti sistemleri; “olağanüstü
yetkili meclis hükümeti sistemi” ve ‘’yetkisi sınırlandırılmış meclis hükümeti sistemi” olmak üzere iki gruba ayrılabilirler. Olağanüstü yetkili meclis
hükümeti sisteminde, meclis hem başbakanı hem de bakanları doğrudan
belirleyebilme yetkisine sahiptir. Böylece, meclis tarafından belirlenen
hükümet üyeleri, meclise karşı bireysel olarak sorumludurlar. Zaten meclisle görüş ayrılığına düşen bakanın, kendi görüşünü diretme adına istifa
yetkisi bile bulunmamakta, bakan meclisin görüşüne uymak durumunda
bırakılmaktadır. Olağanüstü yetkili meclis hükümeti sisteminde, meclis
yargı konusunda da yetkili konumdadır. Meclis, yargıda görev alacak kişileri doğrudan belirleyerek ya da yargılama işlevini kendisi yaparak yar-
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gıda da yetkili bir birim olarak karşımıza çıkmaktadır. Meclis üyeleri temsil
görevlerini yerine getirirken, büyük ölçüde ulusal egemenlik anlayışına göre
görevlerini yerine getirirler. Seçmeni temsil etme anlayışı söz konusu değildir. Meclis üyeleri dış etkilere, hatta kendi seçmenlerinin etkilerine karşı da
korunduklarından; seçmenlerden bağımsız olarak ve tamamen kendi iradelerine göre karar alıp uygulayabilmektedirler. Bu tür meclis hükümeti sistemine örnek olarak; 1871–1875 arası dönemdeki Fransa ve 1920–1921 yılları
arasındaki dönemde de Türkiye gösterilebilir. Yetkileri sınırlandırılmış olan
meclis hükümeti sisteminde ise meclis yürütme alanındaki yetkilerinden
taviz vererek, bu yetkilerini bir yürütme organına bırakmıştır. Olağanüstü
yetkilere sahip meclis hükümeti sistemindeki karar almada meydana gelen
yavaşlamalar, hızlı karar alma adına yürütmenin güçlendirilmesini zorunlu
kılmıştır. Bu sistemde, meclis bakanları tek tek belirleyememektedir. Meclis
yerine meclis başkanı uygun bir hükümet üyesini, hükümeti kurmakla görevlendirmeye ve başbakan da birlikte çalışacağı bakanları kendisi belirlemeye başlamıştır. Böylece bakanların meclise karşı olan bireysel sorumlulukları
yerini ortak sorumluluk anlayışına bırakmıştır. Yine bu sistemde meclis yargı
ile olan ilişkilerinde de gözle görülür derecede sınırlamalara gitmiştir. Meclisin yargı organı üyelerinin belirlenmesindeki yetkileri daralırken, doğrudan
yargılama yetkileri de büyük ölçüde kaldırılmıştır. İsviçre ve 1921-1923 yılları arasındaki dönemde Türkiye, bu tip meclis hükümeti sistemine örnek
olarak gösterilebilir.
Tarihsel bir süreç içerisinde incelendiğinde genel olarak meclis hükümeti
sisteminin özellikle toplumsal değişim dönemlerinde başvurulan bir sistem
olduğu görülmektedir. Bu dönemlerde liderler, arkalarına halkın iradesini
temsil eden meclisi alarak, toplumsal dönüşümü sağlama yoluna gitmişlerdir.
Meclis hükümeti sistemi, parlamentarizmden tamamen ayrı bir sistem
olarak adlandırılsa da Sartori ve Mirkine-Guetzevitch gibi yazarlar tarafından parlamentarizmin bir alt dalı olarak görülmektedir. Sartori’ye göre,
meclis hükümeti sistemi genelde parlamentarizmden bir sapma olarak gözükse de, aslında parlamenterizmin çeşitlemesi şeklindedir. Mirkine-Guetzevitch de meclis hükümeti sistemi olarak adlandırılan modelde hem yasamanın hem de yürütmenin yetkilerinin aynı siyasal çoğunluğa sahip güçle
şekillenerek, o güç tarafından kullanıldığını vurgulamıştır (Erdoğan, 1999:
153). Olaya bu şekilde yaklaşan yazarlar, hem parlamenter rejimin hem de
meclis hükümeti rejiminin “çoğunluğun hükümeti” olmaları hasebiyle öz
olarak birbirleriyle aynı olduklarını savunurlar (Özbudun, 1985: 479).
Meclis hükümeti sisteminin iyi işleyebilmesi için öncelikli olarak gelişmiş bir demokratik kültür, siyasete katılım geleneği, belirli bir ekonomik
gelişmişlik, yaygın örgütlenme, kendi kişisel iradelerini demokrasiden
yana kullanan birey, grup ve örgütlerin varlığı gerekmektedir. Bununla
birlikte, mecliste tek parti yerine en az iki partinin yer alması, mecliste
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yer alan partilerin birbirlerinden farklı görüşleri taşımakla birlikte; ortak
konularda bir araya gelebilme anlayış ve geleneğinin gelişmiş olması da gerekmektedir.
Meclis hükümeti sisteminin dünyadaki uygulamaları incelendiğinde,
1792-1795 yılları arasında Fransa’da, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Weimar dönemindeki bütün Alman eyaletlerinde, 1920-1929 arası dönemde
Avusturya’da, 1921 Anayasası ile Türkiye’de, Letonya, Litvanya ve Estonya
gibi Baltık ülkelerinde ve halen İsviçre’de uygulandığı görülmektedir (Loewenstein, 1957: 82; Erdoğan, 2007: 20).

3. Küba’nın Siyasal Rejimine İlişkin
Küba’nın siyasal rejiminin ortaya koyulması için özellikle yasama ve yürütme erklerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin detaylı bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

3.1. Küba’nın Siyasal Yapısı
Küba Cumhuriyeti Anayasasının 1. maddesinde devlet; “Küba bağımsız
ve egemen bir sosyalist işçi devletidir; siyasi özgürlük, sosyal adalet, bireysel
ve kolektif refah ve insani dayanışma adına herkesin katılımı ile ve herkesin
iyiliği için örgütlenen birleşmiş ve demokratik bir cumhuriyet olarak kurulmuştur.” şeklinde tanımlanmıştır (Küba Cumhuriyeti Anayasası, 2008: 17).
Uygulamada devletin, Küba Komünist Partisi’nin politikaları ekseninde tek
partili bir şekilde idare edildiği söylenebilir (Orenstein, 2009: 3).
Küba Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinde egemenliğin halka ait olduğu ve devletin bütün gücünün halktan doğduğu düşüncesi hâkimdir. Bu
gücün ya doğrudan halk tarafından ya da oluşturulan meclisleri ile bu meclislerin anayasal bir şekilde yetki verdiği diğer kurumlar tarafından kullanıldığı belirtilmektedir. Rejimi korumanın son çaresi, silahlı mücadelenin
de içinde olduğu, her türlü aracın kullanılabileceği bir halk müdahalesi
şeklindedir (Küba Cumhuriyeti Anayasası, 2008: 17–18).
Küba siyaseti “sosyalist cumhuriyet” çerçevesinde oluşur. Küba, yasal
olarak Jose Marti’nin prensipleri ve Marks, Lenin ve Engels’in politik düşünceleri rehberliğinde sosyalist bir ülke olarak tanımlanır. Anayasada kapitalizme asla geri dönülmeyeceği ve adil toplum yaratma anlamında kendini kanıtladığına inanılan sosyalizmle yola devam edileceğinin vurgusu
yapılmıştır (Küba Cumhuriyeti Anayasası, 2008: 18).
Marksist-Leninist felsefe çerçevesinde örgütlenen Küba Cumhuriyeti,
Anayasasının 9. maddesinin a fıkrasında devletin yapması gerekenleri sıralarken de kuruluş felsefesi gereği sosyalizm, ekonomi, emek gibi vurgulara
atıfta bulunmuştur. İlgili maddeye göre devlete; halkın sosyalizmi kurmaya yönelik gerçekleştireceği girişimlere destek vermek, ülkenin bütünlük
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ve egemenliğini muhafaza ederek savunmak, insanların özgürlüğünü temin
ederek bütünsel gelişimlerini güvence altına almak, insanın yine insan tarafından sömürülmesine son vermek, milli ekonomiyi planlı bir şekilde yönetmek gibi misyonlar yüklenmiştir (Küba Cumhuriyeti Anayasası, 2008: 19)

3.2. Küba Halk İktidarı Ulusal Meclisi
1976 yılında kurulan Halk İktidarı Ulusal Meclisi (Cuba Foreign Policiy
and Government Guide, 2003: 37) Küba’nın en yüksek organı ve tüm halkın egemen iradesinin temsilcisidir. 614 üyeden oluşan meclis, doğrudan
ve salt çoğunluk esasına göre yapılan seçimlerle beş yıllığına şekillenir (August, 2013: 174). Meclis, Küba’nın yasama organı olarak görev yapmaktadır
(Orenstein, 2009: 8). Oluşan mecliste işçi, çiftçi, öğretmen, araştırmacı, bilim insanı, sanatçı, asker, sporcu ve bazı kilise görevlileri gibi meslek gruplarının temsiliyeti sağlanır (Hernandez, 2012: 78).
Ulusal Meclis tek meclisli bir parlamentodur ve eğer özel bir durum yoksa yılda iki kez olağan toplanır (Cuba Country Reports on Human Rights
Practices, 2003). Üyelerin 1/3’ünün talebi ya da Devlet Konseyi’nin çağrısı
üzerine de özel bir oturum yapılabilir. Eğer Ulusal Meclis oturumda değilse
yasama görevine daimi bir komisyon bakar (Hernandez, 2012: 78).
Seçimlerden sonra oluşan meclis, kendi içinden Devlet Konseyi’nde üye
olarak görev yapacak 31 kişiyi belirler. Buna ek olarak konsey sekreteri,
Bakanlar Kurulu, yüksek mahkeme üyeleri ve başsavcı seçimleri görevi de
meclise aittir. Nihayet ülkenin yürütme anlamında kaderini belirleyen Devlet Konseyi’nin başkanını seçmek de meclisin görevleri arasındadır (Orenstein, 2009: 8).
Anayasa’ya göre Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin bazı önemli yetkileri;
Anayasa’da gerçekleştirilmesi düşünülen reformlara karar verme, yasaları onaylamak, revize etmek ya da yürürlükte kaldırma, mevcut yasalar ve
kanun hükmünde kararnamelerin anayasal uygunluğuna karar verme, kalkınmayı gerçekleştirebilmek adına oluşturulmuş ulusal planları görüşerek
onaylama, devlet bütçesini onaylama, hem iç hem de dış politikanın ana
eksenini belirleme, savaş ilan etme, barış anlaşmalarını onaylama, meclisin
başkan, başkan yardımcısı ve sekreteri ile Devlet Konseyi’nin başkan, birinci
başkan yardımcısı, diğer başkan yardımcılarını, sekreterini ve diğer üyelerini
seçme, Yüksek Halk Mahkemesi’nin başkan, başkan yardımcılarını ve diğer
yargıçlarını seçme, Cumhuriyet başsavcı ve başsavcı yardımcılarını seçme ve
genel af ilan etme şeklindedir (Küba Cumhuriyeti Anayasası, 2008: 43-45).
Ulusal Meclis tarafından onaylanan yasalar, ilgili yasalarda belirtilen tarihte yürürlüğe girerler. Yasalar, kanun hükmünde kararnameler, kararnameler ve ulusal devlet organlarının kararları, düzenlemeleri ve diğer genel
hükümler Cumhuriyet Resmi Gazetesi’nde yayınlanır (Küba Cumhuriyeti
Anayasası, 2008: 46).
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3.3. Küba Devlet Konseyi
Devlet Konseyi, Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin toplantı halinde olmadığı dönemlerde temsil hakkını elinde bulunduran organdır. Konsey,
alınan kararları yürürlüğe koyarak, Anayasa tarafından verilen birtakım
yükümlülüklere riayet eder. Devlet Konseyi, Ulusal Meclis tarafından seçilen 31 üyeden oluşur. Devlet Konseyi; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve
üyelerden oluşmaktadır. Başkan, başkan yardımcısı, konsey sekreteri ayrıca
Bakanlar Kurulu üyesidir. Devlet Konseyi’nin başkanı, aynı zamanda, devletin ve hükümetin de başıdır (Küba Cumhuriyeti Anayasası, 2008: 48-51).
Konseyin en önemli fonksiyonu, Ulusal Meclis’in toplanmadığı sürelerde yasama görevini sürdürerek önemli kararlar almaktır. Fakat tüm kararlarda Ulusal Meclis’in onayı gerekmektedir. Devlet Konseyi icraatlarından
ötürü Halk İktidarı Ulusal Meclisi’ne karşı sorumlu olmakla birlikte meclise tüm icraatlarının hesabını da vermek zorundadır (Küba Cumhuriyeti
Anayasası, 2008: 43). Aslında alınan kararlarda, konsey başkanının (devlet
ve hükümet başkanı) etkinliği düşünüldüğünde, başkanın meclise hesap
vermesi şeklinde cereyan ettiği söylenebilir.
Genel olarak Devlet Konseyi’nin yetkileri Anayasa’nın 90. maddesinde
şu şekilde sıralanmıştır (Küba Cumhuriyeti Anayasası, 2008: 48-51):
• Halk İktidarı Ulusal Meclisi’ni özel oturumlara çağırmak,
• Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin dönemsel yenilenmesi için seçim
gününü belirlemek,
• Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin iki oturumu arasında kanun hükmünde kararnameler çıkarmak,
• Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin iki oturumu arası dönemde, başkanının inisiyatifiyle Bakanlar Konseyi’nin üyelerinin değiştirmek,
• Yüksek Halk Mahkemesi Yönetim Konseyi aracılığıyla mahkemelere yönelik genel yönergeler yayınlamak,
• Cumhuriyet Başsavcılığı’na yönelik yönergeler yayınlamak,
• Başkan’ın inisiyatifiyle, Küba’nın diğer devletlerdeki diplomatik
temsilcilerini atamak ve geri çağırmak,
• Nişan ve onur unvanları vermek,
• Diğer devletlerin diplomatik temsilcilerini tanımak ya da reddetmektir.
Devlet Konseyi’nin başkanı, uygulamada ülkenin kaderini belirleyici mekanizma konumundadır. Devlet başkanı konumundaki Raul Castro, Devlet
Konseyi başkanlığı, Bakanlar Konseyi başkanlığı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı görevlerini uhdesinde bulundurmaktadır (Orenstein, 2009: 4).
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3.4. Küba Bakanlar Konseyi
38 üyeden oluşan Küba Bakanlar Konseyi, yürütmenin ve yönetim yapısının en yüksek organı olarak hükümeti oluşturur. Bakanlar Konseyi’nin
bileşenleri; Başkan, birinci başkan yardımcısı, başkan yardımcıları ve başkanın belirlediği diğer üyeler şeklindedir (Orenstein, 2009: 9).
Uygulamada, bakanlar doğrudan Ulusal Meclis’e karşı sorumludur.
Konsey yılda iki kez toplanan Ulusal Meclis’e, sunulmak ve onaylanmak
üzere sosyal ve ekonomik gelişmeleri içeren genel planları hazırlar. Gerek
Ulusal Meclis’in gerekse de Bakanlar Konseyi’nin normal şartlarda yılda 2
kez toplanmaları, Devlet Konseyi’nin etkinliğini beraberinde getirmektedir. Bakanlar Kurulu, dış politikayı ve hükümetlerle ilişkileri düzenler ve
yönlendirir. Devlet Konseyi’nin onayına müteakip anlaşmaları düzenler ve
onaylar, dış ticareti ve bütçeyi denetler. Devlet Konseyi’nden geçen ve meclisin onayladığı yasaları uygular (Industrial Workers of The World, 2017).
Bakanlar Konseyi’nin sahip olduğu yetkiler genel olarak aşağıdaki gibidir (Küba Cumhuriyeti Anayasası, 52-53):
• Politika, ekonomi, kültür, toplum ve savunma alanlarında Halk
İktidarı Ulusal Meclisi’nin belirlediği çalışmaları örgütlemek ve
yürütmek,
• Sosyo-ekonomik kalkınma için Halk İktidarı Ulusal Meclisi’ne taslak
planlar önermek ve kabul edilmeleri durumunda uygulanmalarını
örgütlemek, yürütmek ve yönetmek,
• Cumhuriyet’in dış politikasını ve diğer hükümetlerle ilişkilerini
yürütmek,
• Uluslararası anlaşmaları kabul etmek ve Devlet Konseyi’nin onayına
sunmak,
• Dış ticareti yönetmek ve denetlemek,
• Devlet bütçesinin taslağını oluşturmak ve Halk İktidarı Ulusal
Meclisi’nce onaylandıktan sonra uygulanmasını sağlamak,
• Kanun teklifleri oluşturmak ve Halk İktidarı Ulusal Meclisi veya
Devlet Konseyi’nin değerlendirmesine sunmak,
• Devletin idaresini yürütmek, merkezi ve yerel yönetim
kurumlarının etkinliklerini birleştirmek, eşgüdümünü sağlamak ve
yönlendirmektir.

3.5. Küba Yüksek Mahkemesi
Küba Yüksek Halk Mahkemesi, yargı erkinin en yüksek organıdır ve
kararları nihaidir. Mahkeme üyeleri 2,5 yıllığına, Ulusal Halk Meclisi

176

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III

tarafından seçilir ve ona karşı sorumludur. Yüksek Mahkeme, yürütme organından tamamen bağımsızdır. Tüm seviyedeki mahkeme hâkimi, meclisler tarafından seçilir. Örneğin taşra hâkimlerini, taşra meclisleri; belediye
hâkimlerini, belediye meclisi seçer. Halk Yüksek Mahkemesi; bir başkan, bir
başkan yardımcısı, uzmanlar ve diğer hâkimlerden oluşur. Bölümleri; genel,
Danıştay, ceza mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi, idari mahkeme, işçi mahkemesi, devlete işlenen suçlar ve askeri mahkemeden oluşur (Morais, 2015).
Yüksek Halk Mahkemesi, kendi Yönetim Konseyi aracılığıyla yönetmelikler teklif edebilir ve çıkartabilir, uygulanması tüm mahkemeler için
zorunlu olan kararlar alır ve kurallar koyar ve deneyimlerine dayanarak,
hukukun yorumlanmasında ve uygulanmasında bir örnek yargı uygulamalarının tesis edilmesi için bağlayıcı talimatlar yayınlar. Cumhuriyet Başsavcılığı, temel amacı itibariyle devlet kurumlarının, ekonomik ve sosyal
kurumların ve vatandaşların Anayasa, yasalar ve diğer yasal düzenlemelere
katı bir biçimde uymalarını temin ederek ve kamu davalarının açılması ve
uygulanması sürecinde devleti temsil ederek yasallığın denetim ve korunması konusunda yetki sahibi olan devlet kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısı talimatlarını doğrudan Devlet Konseyi’nden alır. Cumhuriyet Başsavcısı ile yardımcı savcılar Halk İktidarı Ulusal Meclis’i tarafından seçilir ve
görevden alınırlar (Küba Cumhuriyeti Anayasası, 2008: 63-64).

3.6. Küba’da Seçimler
Genel itibariyle Küba’da iki tip seçim bulunmaktadır. Bunlardan ilki 2,5
yılda bir gerçekleştirilen yerel düzeydeki seçimlerdir. Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu seçimlerde belediye meclislerinde görev alacak üyeler belirlenir. 5 yılda bir gerçekleştirilen seçimlerde ise ulusal düzeydeki meclise
seçilecek temsilciler belirlenir. Aday olmak isteyenler, oluşturulan seçim
komisyonlarına başvuruda bulunurlar. Adayların kısa fotoğraf ve kısa biyografilerinden oluşan bilgilendirme yazıları, kamuya açık bir şekilde sergilenerek, tüm seçmenlerin ulaşımına sunulur (August, 2013: 162-175).
Seçim süreci sırasında herhangi bir seçim kampanyası yürütülmemektedir. Seçim kampanyası yasaklanmasına ek olarak, adayların seçmenlere
köklü vaatler yapma durumları da söz konusu değildir (Estrada, 2017). Bu
bağlamda seçim olgusu dinamik bir süreçten ziyade, hukuksallık içerme
anlamında gerçekleşmektedir. Köklü değişim ya da dönüşümden ziyade,
seçimler, mevcut sistemin devamlılığı yönünde bir meşruiyet yaratmaktadır (Hawkins, 2001: 453). Propaganda ve vaatlerin yasaklığının, fırsat eşitliğinin tam anlamıyla hayata geçirilmesine yönelik olduğu düşünülmektedir.
Küba’da seçme ve seçilme hakkına ilişkin iki tane yaş sınırı bulunmaktadır. Seçme hakkı için 16 yaşına gelmiş olmak yeterlidir. Yine 16 yaşını
tamamlayan herkes, belediye meclislerine üye olarak seçilebilir. Ulusal
Meclis’e seçilme konusundaki yaş kriteri ise 18 olarak belirlenmiştir. Oy
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kullanabilmek için belirtilen yaş kriterlerine ek olarak, Küba vatandaşı olmak, seçimlerden en az 2 yıl öncesine kadar Küba’da oturmak, akıl sağlığı
yerinde olmak, tutuklu ve politik haklardan yoksun olmamak gerekmektedir. Aday olmak için de yine Küba vatandaşı olmak ve ilgili seçimlerden 5
yıl öncesinden itibaren tüm siyasal haklara sahip olma koşulu aranır. Seçime katılan vatandaşların kullandıkları oyların %50+1’i, seçilmek için yeterlidir (Cuba Electoral System, 2016).
Modern demokrasilerdeki çok partili siyasal hayatın Küba’da karşılık
bulduğu söylenemez. Komünist Parti’nin ülke içerisindeki hegemonyası,
böyle bir durumu engeller niteliktedir. Özellikle Fidel Castro ile beraber
şekillenen, devlet başkanlığını, hükümet başkanlığını ve parti başkanlığını
uhdesinde birleştirme (Luciak, 2005: 244), klasik anlamdaki demokratik
seçimlerin dışında bir görüntü yaratmaktadır.

4. SONUÇ
Modern devletlerin siyasal rejimlerinin belirlenmesi ve buna yönelik sınıflandırmaların yapılması bağlamında anayasal kuvvetlerin büyük önem
taşıdıkları bilinmektedir. Anayasada yer alan kuvvetlerin birbirleriyle olan
ilişkileri temel belirleyici mekanizma durumundadır. Çalışmanın konusu
bağlamında ele alınan kuvvetlerin birliği ile anlatılmak istenen, özellikle
yasama ve yürütmenin, bir çatı altında olmasıdır. Bu çatı yürütme olabileceği gibi yasama da olabilir. Kuvvetlerin yürütmede birleştiği rejimler,
mutlak monarşi ve diktatörlük gibi rejimlerdir. Kuvvetlerin yasamada birleşmesi ise meclis hükümeti sistemini ortaya çıkarmaktadır.
Küba Anayasası’nda, ülkenin sosyalist bir işçi devleti olduğu vurgulanmıştır. Klasik Marksist kuram açısından bakıldığında, kuvvetler ayrılığının
oluşumu, burjuva sınıfının sınıfsal çıkarlarını öncelediğinden pek de üzerinde durulan bir nokta değildir. Dolayısıyla özellikle klasik Marksizm’in
kuvvetler birliğini savunduğu iddia edilebilir (Turhan, 1991: 455-456). Sosyalizmi Anayasal bir kabul olarak ele alan Küba’nın klasik Marksizm’den
etkilendiği açıktır.
Küba’ya ilişkin tartışmaların, daha çok demokrasi eksenli bir nitelik
aldığı görülmektedir. Tek adamlık rejimlerinden, Marksist demokrasiye kadar uzanan geniş bir sistem adlandırmasının varlığı ile karşılaşmak
mümkündür. Bu değerlendirmelerin büyük bir çoğunluğunun da ideolojik
temelli yapıldığı görülmektedir. Küba’nın siyasal rejimine ilişkin övme ve
yerme noktasında odaklanan bu değerlendirmelerden sıyrılmaya çalışıldığında, rejimin, tek adamlık ve meclis hükümeti sistemi arasında gidip geldiği söylenebilir. Zaten demokrasiye ilişkin tartışmaların da biçimden çok
öze yönelik olması gerektiği düşünülmektedir.
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Seçimler, propagandasız ve büyük oranda vaatsiz gerçekleştirilmiş olsa
da bir temsil mekanizması üzerine temellendirilmiştir. Özellikle yasama
organı konumundaki Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin oluşturulması konusunda toplumsal kesimlere kontenjanlar ayrılması, göreceli de olsa temsilde adalet açısından kayda değerdir. Siyasi partilerin klasik anlamdaki çok
partili siyasal sistemlerin işlevleri doğrultusunda faaliyet gösterememeleri
ise, modern demokratik modellerle kıyaslandığında sorunlu görülmektedir. Rejim savunucularının temsiliyetin sadece siyasal partilerle sağlanmadığı fikrine sahip oldukları görülmektedir. Örneğin 2000’li yılların başında
Küba Parlamento Başkanlığı görevini yürüten Ricardo Alarcon’un demokrasi eksikliği konusundaki eleştirilere, “Küba’da vatandaş sayısı kadar siyasi parti var” cevabı bunu çok iyi yansıtmaktadır (Serrano, 2005). Buna
rağmen Küba Komünist Partisi ile devletin simbiyotik ilişkisi de denkleme
dahil edilmelidir.
1959 yılında gerçekleşen devrim sonrasında, yönetimi ele alan Fiedel
Castro, 2006’da sağlık sorunları nedeniyle, yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya bırakmıştır. 2011’de de Raul Castro önce, gerçekleşen seçimlerle birlikte oluşan Halk İktidarı Ulusal Meclisi’ne, sonra da meclisin belirlediği
Küba Devlet Konseyi’ne seçilerek, devlet başkanlığına getirilmiştir. Küba’nın kurulduğundan beri Castro kardeşler tarafından yönetilmesi, kuvvetler birliğine dayalı tek adamlık söylemlerini de beraberinde getirmiştir.
Buna karşın, Anayasa’da en üstün organ olarak Halk İktidarı Ulusal Meclisi gösterilmektedir. Bir yasama organı olarak çalışan meclis, aynı zamanda
halkın temsiliyeti anlamında da önem arz etmektedir. Yürütme organları
olan, Küba Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu’nun, Halk İktidarı Ulusal
Meclisi içerisinden çıkması, kuvvetlerin yasama organında birleşmesi tezi
ile şekillenen meclis hükümeti sistemine uygun düşmektedir. Ulusal Meclis’in toplanmadığı sürelerde yasama görevini sürdüren konsey, aldığı tüm
kararlarda meclisin onayını almak durumundadır. Anayasa, Devlet Konseyi’nin icraatlarından ötürü Halk İktidarı Ulusal Meclisi’ne karşı sorumludur. Yine meclise, tüm icraatlarının hesabını vermek durumundadır. Biçimsel anlamda yasama organının üstünlüğü görülmektedir.
Meclis hükümeti sisteminde, meclisin sıkça toplanmasından kaynaklanan meclisin sürekliliği ilkesinin, Küba’daki sistemde karşılığı olmadığı görülmektedir. Olağanüstü haller dışında meclisin senede iki kez toplanması,
birtakım yetkilerin konsey ve Bakanlar Kurulu’na devredilmesi anlamına
gelmektedir. Özellikle meclisin, iki oturumu arasında kanun hükmünde
kararnameler çıkarmak ve başkanının inisiyatifiyle Bakanlar Konseyi’nin
üyelerinin değiştirmek gibi işlevler, Devlet Konseyi’nin etkinliğini artırmaktadır. Buna ek olarak devlet başkanının, konseydeki nüfuzu da düşünüldüğünde, sistemin bu oranda meclis hükümeti sisteminden uzaklaştığı
görülmektedir.
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Tüm bu değerlendirmeler dahilinde, Küba’daki siyasal sistemin keskin
çizgilerle sınıflandırılması doğru bir okuma gibi görünmemektedir. Yine de
meclis hükümeti sistemi ile tek adamlık arasında gidip gelen Küba’daki siyasal sistemin, biçimsel anlamda meclis hükümeti rejimi görüntüsü vermekle
beraber, modern anlamda bir demokratik sistem olmadığı söylenebilir.
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KENTE EKOLOJİK BAKIŞ EKSENİNDE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT
“SUSTAINABLE CITY’ WITHIN AN ECOLOGICAL
OUTLOOK AXIS
Hasan ERTÜRK1, Sanem BERKÜN2
ÖZET
Yaklaşık üç yüz yıldır egemen olan pozitivist paradigmanın, “mekanik dünya
görüşü” ile birlikte oluşan “doğaya egemen olma” düşüncesi, insanlar ile ekolojik
sistemler arasındaki ilişkileri belirleyici olagelmiş ve bu ilişki neticesinde ekolojik
sistemlerin devamlılığı ciddi bir tehdit altına girmiştir. Canlılar üzerinde doğrudan
ya da dolaylı etkiler bırakabilen çevre, insanların bilinçsiz kullanımından kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyadır. Bu olumsuzlukların en çok hissedildiği yerleşim
birimleri ise dünya nüfusunun git gide artan bir çoğunluğunun yaşadığı kentlerdir.
Kentlerde azalan yaşam kalitesi; ekolojik ilkelerin kent politikalarının şekillenmesi
sürecinde iskelet olması gerekliliğini de artmaktadır. Bu gereklilik; “sürdürülebilir
kent” kavramını 20. yüzyıl sonlarına doğru dünya gündemine getirmiştir. Bu çalışma ile kente ekolojik bakışı ifade eden sürdürülebilir kent kavramın gelişim süreci
incelenerek, insanlık için sürdürülebilir kentlerin önemine dikkat çekilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kent, Ekolojik Sistem, Paradigma, Sürdürülebilirlik,
Sürdürülebilir Kent

ABSTRACT
The ‘dominating the nature’ thought that came out with the ‘mechanic world view’
of the positivist paradigm that has been prevailing for about three hundred years has
been a determinant in the relationship between the human and ecological systems
and persistence of ecological systems has been under threat in consequence. The
environment that can leave a direct or indirect impact on living beings is confronting
the problems arising from humans’ using it unconsciously. The places that these
problems are felt most are the cities in which the majority of the world population is
ever-increasing. Decreasing standards of life in cities increases the necessity that the
ecological principles should be the structure within the figuration of urban policies.
This necessity has raised the ‘sustainable city’ concept onto world agenda in the later
20th Century. With this study, the development process of the sustainable city concept
which expresses the ecological outlook on cities is examined and concern over the
importance of sustainable cities for humanity is raised.
Keywords: City, Ecological System, Paradigm, Sustainability, Sustainable City
1 Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
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GİRİŞ
İnsan ve ekosistem ilişkisi; insanın var olduğu an başlayan ve önemli çevre sorunlarının yaşandığı günümüze kadar uzanan geniş bir süreçte
anlaşılabilir. Bu sürecin başlangıç döneminde insan, çevreyi tanıma ve çevreye uyum sağlama çabası içerisindedir. Demirin bulunması ile başlayıp
Sanayi Devrimi’ne kadar uzanan ikinci dönemde ise insanın doğayı egemenliği altına alma düşüncesi filizlenmeye başlamıştır. İnsanmerkezcilik
olarak isimlendirilen modern düşünce yaklaşımının geliştiği bu dönemde
doğa ve çevre, insana yararlı olduğu sürece korunmuş ve saygı görmüş, aynı
zamanda da acımasızca sömürülmüştür(Ertan, 2004). Başka bir anlatımla;
insan, doğa ile arasındaki oyunun bilinen bütün kurallarını tanımaksızın
ilişkilerini yeniden düzenlemeye başlamıştır (Kılıç, 2013: 14).
Tarım devrimi sonucunda ortaya çıkan kentler, sanayi devrimi ile birlikte hızlı bir büyüme süreci içine girmişlerdir. Bu süreçte kentler; bir yandan
hızlı ekonomik büyümenin sağladığı ekonomik olanakların bulunduğu,
diğer yandan ise ekolojik sistemlerdeki bozulmanın ve çevre sorunlarının
yoğun biçimde yaşandığı mekânlar haline gelmiştir. En önemlisi de uzun
yıllar kentlerin kültürel, ekonomik ve sosyal birer yaşam alanı olmalarının
yanı sıra, ekolojik sistemlerin birer parçası olduğu gerçeği dikkate alınmamıştır. Oysa bir yaşam alanı olarak kentler, doğal ve kültürel bir çok unsurun bir arada ve karşılıklı etkileşim içerisinde bulunduğu ekosistemlerdir.
Yaklaşık üç yüz yıldır egemen olan pozitivist paradigmanın, “mekanik
dünya görüşü” ile birlikte oluşan “doğaya egemen olma” düşüncesi, insanlar ile ekolojik sistemler arasındaki ilişkileri belirleyici olagelmiştir. Doğaya
egemen olma düşüncesi, Bacon’un önerdiği “tekniğin doğaya üstün olduğu” inancını her şeyin üzerinde gören bir yaklaşımı benimsemektedir. Hakim paradigmaya göre bilimsel teknolojik ilerleme, niceliksel gelişmelerin
yanı sıra, toplumsal yapılarda niteliksel bir değişime yol açacaktır. Buna
göre, bilimsel teknolojik ilerleme, aynı zamanda toplumsal ilerlemedir.
İlerlemecilik, modern düşüncenin temel bir parçasıdır.
Kenti ekolojik bir birim olarak ilk kez ele alan Klasik Kent Ekoloji
Kuramı betimleyici iken, Yeni Kent Ekolojisi Kuramı normatif bir nitelik taşımaktadır. Yeni kent ekolojisi kuramı, kentsel gelişimin açıklanması
ve betimlenmesi yerine, kentlerin nasıl olması gerektiğini tartışmaktadır.
Bu tartışma, kentlerin gelişiminin ekolojik sistemler ile uyumu üzerine
temellenmektedir. Bu düşünce, bir yandan değişen paradigmayla; diğer
yandan kentlerdeki yaşam kalitesindeki azalma ile bağlantılıdır. XX. Yüzyılın başlarında Einstein’ın görecelilik kuramı ile kuantum kuramı, hakim
paradigmanın yerine yeni bir paradigmanın gelişimine yol açmıştır. Yeni
(post-pozitivist) paradigmaya göre evren etkileşimsiz, kendi içinde tekdüze, farklı ve kendine özgü sistemlerin bir toplamı olmayıp, değişkenliğin
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hakim olduğu, çeşitlilik ve karşılıklı etkileşimin sistem olgularına doğal
özelliğini oluşturduğu bir yapıdır. Post-pozitivist paradigmanın düzeni
hiyerarşik değil, heterarşiktir. Evren mekanik değil holografiktir. Her şey
birbiriyle ilintilidir ve her parça bütünün bilgisini taşır.
Paradigmadaki değişime paralel olarak, kent ekolojisi yaklaşımı da değişime uğramaktadır. Kent ekolojisi, insan egemen sistemlerdeki yapı ve
süreçleri de kapsayacak ölçüde genişlemektedir. Bu anlamda kent ekolojisi, kentsel büyümenin ekolojik yaklaşımla planlanmasıdır. Böylece kent
ekolojisi, toplumsal yapılarla bağlantılı bir hal almakta ve toplumsal olanla, ekolojik olanın birlikte ele alındığı bütünsel bir yaklaşım söz konusu
olmaktadır. Kent ekolojisinde bütünsellik anlayışı, kentleri var eden tüm
sistemlerin kentlerin yaşam kalitesi ile ilintili olarak ele alınmasını gerekli
kılmaktadır. Kent ekolojisi, mimariyi, estetiği, işlevselliği, sağlığı içerecek
biçimde kentin yaşam kalitesini tanımlamaktadır. Kentlerin yaşam kalitesi
ve kent ekolojisi, kentlerin sürdürülebilirliği ile yakından ilişkilidir.
Modern paradigmadan beslenerek gelişen insanlığın, doğal çevre ilişkilerini bozucu ve taşıma gücünü zorlayıcı etkinlikleri sonucunda kentler;
ekolojik sistemlerdeki bozulmanın ve çevre sorunlarının yoğun biçimde
yaşandığı mekânlar haline gelmiştir. İnsanın geleceğini ve sağlığını tehdit
eden bu olumsuzluklar, ekolojik ilkelerin, kent politikaların şekillenmesi
sürecinde iskelet olması gerekliliğini artmaktadır. Bu gereklilik; “sürdürülebilir kent” kavramını 20. yüzyıl sonlarına doğru dünya gündemine
getirmiştir. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından
ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek
bir kalkınma modeli olan sürdürülebilir kalkınma 1990’lı yıllarda imzalanan uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama planı haline gelmiştir
(Yıkmaz, 2011: 11-15). Sürdürülebilir kalkınma modelinde, sürdürülebilir
ekonominin oluşturulabilmesi için ekonomistlerin ve ekologların birlikte çalışması gerekmektedir(Brown, 2003: 4-11; Ertürk & Sam, 2011: 95).
Sürdürülebilir kalkınmanın kentleşme politikalarına aktarılması ile gelişim
gösteren sürdürülebilir kent yaklaşımı, bir kentin ekonomik ve fiziksel olduğu kadar sosyal, çevresel, kültürel ve politik hedeflerini de karşılaması
gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu yönü ile sürdürülebilir kentleşme kent
ekolojisi kuramının şekillendirdiği bir kentleşme politikasıdır.
Bu çalışma ile kente ekolojik bakışı ifade eden sürdürülebilir kent kavramın gelişim süreci incelenerek, insanlık için sürdürülebilir kentlerin
önemine dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle ekolojik
sistemler hakkında bilgi verilerek, teknosistem olarak kentlere değinilmektedir. Kente ekolojik bakış ile yaşanan paradigma değişimin irdelendiği çalışmada sürdürülebilir kent kavramının gelişmesinin ardında yatan düşünsel değişim aktarılmaktadır.
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Ekolojik Sistemler
Ekoloji sözcüğü ilk kez, 1869 yılında Alman biyoloji bilgini Ernst Haeckel tarafından önerilmiştir. Eski Yunanca oikos (ev) ve logos (bilim, araştırma) sözcüklerinin birleştirilmesi ile türetilen ekoloji sözcüğü “canlıların
birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerinin araştırılması” olarak tanımlanmaktadır(Odum & Barrett, 2008: 2; Ertürk, 2012: 3). Boughey ekolojiyi
basitçe, ekolojik sistemlerin (ekosistemlerin) incelenmesi olarak tanımlamaktadır(Boughey, 1971: 4). Bilim dünyasında uzun yıllar ilgi görmeyen
ekoloji, 20. yüzyılın sonlarına doğru hızlı nüfus artışı, besin kıtlığı, çevre
kirliliği gibi sorunların etkisiyle en önemli bilim dallarından biri olarak öne
çıkmıştır (Keleş vd., 2009: 46).
19. yüzyılda ekoloji bilimi, Rees’e göre iki yaklaşım yanlışlığı üzerine gelişim göstermiştir. Bunlardan ilki bu yüzyılda ekoloji biliminin hayvan ve
bitki merkezli olması ve insanı dışarıda tutan bir bakış açısına sahip olmasıdır. Bu bakış açısında doğa, insan ihtiyaçlarını karşılayan ve insan yaşamının devamlılığı için gerekli olan bir varlıktır. Bu yaklaşım birçok araştırmacıya göre, doğal kaynakların sömürülmesini devamlı ve meşru kılmıştır.
Rees’e göre ikinci eksiklik ise, ekolojinin multidisipliner bir bilim olarak
ele alınmaması ve zooloji ve botanik bilimlerinin tekelinde görülmesidir(Karadağ, 2009: 34). Oysa bilim dalı olarak ekolojiyi, diğer bilim dallarından ayıran önemli özellik pozitif bilimlerin indirgemeci yaklaşımı yerine,
ekoloji biliminin bilimsel olarak bütünsel yaklaşımı kullanmasıdır(Ertürk,
2012: 27-43). Ekolojinin bütünsel yaklaşımı, sistem ekolojisi anlamına gelir
(Capra, 1994: 334-341; Capra, 1992: 304; Ertürk, 2012: 27-29).
Sistem, bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı
unsurların tümü olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi, tüm sistemlerin ortak özelliğini, unsurlar ve ilişkiler oluşturmaktadır. Ancak bir araya gelmiş unsurların ve unsurlar arası ilişkilerin bir sistem
oluşturabilmesi için şu iki koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir.
•

Sistem içindeki unsurlar, bir eylemi gerçekleştirecek ve sürekli,
düzenli ilişkiler sağlayacak biçimde bir araya gelmelidir.

•

Her unsurun sistem içinde özgün bir işlevi bulunmalıdır.

Sistem yaklaşımı, karmaşık bir yapıyı anlama isteğinin göstergesidir.
Sistem yaklaşımında karmaşık ilişkileri incelemek, sorunları çözmek ve
modeller geliştirebilmek için, sistemin unsurlarını ve ilişkilerini bir bütün
olarak düşünmek ve ele almak gerekmektedir. Diğer yandan bir sistemin
alt sistemlerini kendi başına bir sistem olarak ele almak mümkün olduğu
gibi, aynı sistem daha geniş bir sistemin bir alt sistemi olarak düşünülebilir.
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Ekolojik sistem yaklaşımının teorik temeli Ludwig Von Bertalanffy’nın
genel sistem yaklaşımına dayanmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde insanlar bir sosyal ağ içerisinde var olan canlılar olarak görülmektedir(Danış,
2006: 46). Bir ekosistemin dört temel bileşeni bulunmaktadır. Bunlar;
1. Cansız varlıklar. (inorganik ve organik maddeler)
2. Primer üreticiler. (yeşil bitkiler - ototroflar)
3. Tüketiciler (bitkisel ve hayvansal maddeleri yiyenler - hetotroflar)
4. Ayrıştırıcılar (bakteri ve mantarlar - saprofitler)
Odum ve Barrett, ise ekolojik sistemleri deniz ekosistemleri; tatlı su ekosistemleri; karasal ekosistemler; insan tasarımlı ve insanoğlunun yönettiği
ekosistemler olmak üzere dört temel grup altında sınıflandırmaktadır(Odum & Barrett, 2008: 71-458). İnsan tasarımlı ve insanoğlunun yönettiği
ekosistemler, tarımsal ekosistemler ve teknoekosistemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Teknoekosistemler ise, kentler ve endüstriyel alanlardır.

Teknoekosistem Olarak Kentler
Teknoekosistemler, Sanayi Devriminden sonra oluşan, kentsel-sanayi
toplumlarının yaşadığı ve doğal ekosistemlerin yeniden düzenlenmesiyle
oluşturulan ekolojik sistemlerdir. Teknoekosistemler, doğal ekosistemlerdeki yaşam-destek sisteminin yapısını, ileri teknoloji ve enerji kaynakları
sayesinde değiştirebilmektedirler.
Bir teknosistem olarak sanayi kenti, ağırlıklı olarak sanayi üretiminin
gerçekleştirildiği ve bu bağlamda insan toplumlarının yoğunlaştığı ve bu
yoğunlaşmaya paralel olarak tüketim etkinliklerinin de yoğunlaştığı yerleşimlerdir. Bir başka deyişle sanayi kentleri, ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı alanlardır. Madde dengesi modeline göre ekonomik etkinliklerin
gerçekleştirildiği ekonomik sistemler (ve bu bağlamda kentler) bir ekolojik
sistemin parçası olarak düşünülebilir(Ertürk, 2012: 63-67; Hultman, 1993:
43-44). Modele göre, ekolojik sistemler için geçerli olan temel ilkeler, herhangi bir ekonomik sistem için de geçerlidir. Ekonomik etkinlikler için,
ekolojik sistemlerden elde edilen maddelerin ve enerjinin, değişik biçimlerde de olsa, ekolojik sistemlere geri döneceği temel bir ilke olarak kabul
edilmektedir.
Madde Dengesi Modeli çerçevesinde, ekolojik sistemler; gereksinmelerin karşılanması için çeşitli hizmetleri sunan yeniden üretilemez sermaye
malı olarak düşünülebilir. Ekolojik sistemin insana sunduğu hizmetler dört
ana başlık altında toplanabilir. Bunlar (Myrick Freeman, vd., 1973: 12-19;
Hultman, 1993: 42);
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1. Ekolojik sistemler insana öncelikle besin ve oksijen kaynağı olarak
hizmet etmektedir. Bu hizmetin kaliteli bir düzeyde elde edilmesi
insan yaşamının devam ettirilmesi açısından önemlidir.
2. Ekolojik sistemler, insanlara diğer gereksinmelerini karşılamak üzere
gerçekleştireceği üretim ve tüketim etkinlikleri için gerekli enerji ve
mineral girdileri sağlamaktadır.
3. Ekolojik sistemler, insanlara çeşitli etkinliklerden arta kalan atıkların
alıcı ortamı olarak hizmet etmektedir. Ancak ekolojik sistemlerin
atıkları emme ve özümseme kapasitesi sınırlıdır.
4. Doğal çevre insanlara yaşam ortamı olarak hizmet etmektedir.
Nitekim bozulmamış ve özgünlüğünü koruyan bir doğa parçasının
insanlara psikolojik katkısı çok önemli bir işlevdir.
Ekolojik sistemlerden belirtilen hizmetleri temin eden insan toplumlarının günümüzde bu sistemleri “uygun” bir biçimde yönettiği söylenemez.
XX. yüzyıl, sanayileşme ve kentleşmedeki hızlı gelişmelere bağlı olarak,
ekolojik sistemler üzerindeki baskılarının giderek yoğunlaştığı ve bu bağlamda da çevre sistemlerde önemli dengesizliklerin ortaya çıktığı bir yüzyıldır. Gerçekten de XX. yüzyılda, bir yandan nüfusun ve kentleşmenin
hızla arttığı, diğer yandansa bilimsel ve teknolojik gelişmenin insanlara
önemli bir üretim ve tüketim gücü kazandırdığı, ancak aynı oranda da ekolojik sistemlerin bozulmaya uğradığı görülmektedir.
Boughey, küresel boyutta yaşanan çevre krizinin tümüyle kentli halkların dolaylı veya dolaysız biçimdeki doymak bilmez taleplerinden kaynaklandığını belirtmektedir(Boughey, 1971: 8). Boockhin ise, kentlerin ortaya
çıkışı ile birlikte toplumsal yaşamın biyolojik boyutunun hemen hemen bütünüyle darmadağın olduğunu ifade etmektedir(Boockhin, 1994: 169). Bir
milyonluk tipik bir modern kentte, günde 500.000 ton lağım pisliği, 2000
ton süprüntü ve 950 ton gaz ve partikül ekolojik sisteme bırakılmaktadır(Edington and Edington, 1981: 35). Bu zararlı unsurlar sistemde iki yönlü
sorunlar yaratmaktadır. Bir kısmı yaşam ve sağlığa zararlı olduklarından,
bir kısmı da virüsler, parazitler ve hastalık taşıyıcıları güçlendirdiğinden
topluma önemli zararlar vermektedirler. Kentler; ekolojik sistemleri zarara
yol açan sistemlerin ortaya çıkardığı güçlüklerle karşı karşıya kalmışlardır.

Toplumsal Sistem Olarak Kentlere Ekolojik Bakış
İnsan toplumları, tarihsel süreç içerisinde, karmaşık ve birbirleriyle
bağlantılı fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerden geçmiştir ve bu süreçler halen devam etmektedir. Güneş enerjisi, elementlerin dolaşımı, jeofizik
süreçler ve iklim değişimlerini düzenleyen etkenler bu süreçleri oluşturmaktadır. Bu süreçler, insan toplumları da dahil ekolojik sistemlerdeki çe-
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şitli bitki ve hayvan türlerinin karmaşık ve birbiriyle bağlantılı toplumlar
oluşturmalarında en önemli etkenlerdir. Bir ekolojik sistemdeki bütün unsurlar, kendiliklerinden dengeye gelen döngüler, geri bildirim mekanizmaları ve besin zinciri bağlantılarından oluşan karmaşık bir yapı ile birbirlerine bağlanırlar. Ekolojik sistemler, kendilerinden daha büyük bir bütün olan
dünyamızın bir parçasıdırlar(Ponting, 2000: 7-15).
Dünyada yaşayan canlılar açısından en büyük ekolojik sistemi ekosfer
(biyosfer) oluşturmaktadır. Ekosfer, yer küreyi saran atmosferin alt tabakaları ile hidrosferin arasında kalan, canlıların en yoğun yaşadığı alandır.
Denizlerde 200 metreye kadar olan derinlikler, karalarda ise 130 metreye
kadar olan yükseklikler canlıların yoğun olduğu alanlardır ve canlılar ekosfer adı verilen bu katmanlarla alışverişleri içeren, ekolojik ilişkiler içinde
yaşamlarını sürdürmektedir(Ertürk, 2012: 29-30).
İnsan toplumları, diğer tüm canlılar gibi, ekosfer ile etkileşim içinde
olan bir unsurdur. İnsan ve ekosfer arasındaki ilişkiler bütünsellik, bağımlılık ve karşılıklı etkileşim içinde gerçekleşir. İnsan ekosferden biyo-fiziksel
gereksinmelerinin yanı sıra, kültürel gereksinimleri için gerekli olan kaynakları temin eder. İnsan açısından ekosfer; zihinsel ve duyumsal etkinliklerin gerçekleştiği psişik evren (psikosfer), usun kavramı olan düşün
evreni (noosfer), toplumsal kavramları ve ilişkileri içeren toplumsal evren
(sosyosfer) olmak üzere üç evrenden oluşur(Kayır, 2003: 47-54). Toplumsal kurumlar, toplumsal evren içerisinde sürekli olarak bilgi alışverişinin
yanı sıra, enerji ve madde alışverişini gerçekleştirirler. Bu ilişkiler, ekolojik
sistemlerin özelliklerine benzer biçimde örgütlü, bağımlı ve görece uyumlu
ilişki ve etkileşim ağları içinde gerçekleşir. Toplumsal olguların örgütlenme
ve işleyişleri ekolojik sistemlerdeki döngülerle benzerlikler gösterdiğinden,
toplumsal yaşam ile ekolojik yaşam arasında benzerlikler vardır. İnsan açısından yerleşim alanları, yaşamın temel işlevlerinin gerçekleştiği ekolojik
sistemlerdir. Bu bağlamda kentler de, sürekli bağımlılık ve etkileşimlerin
oluştuğu, devingen bir bütün olarak, birer ekolojik sistemdir.
Kentler yoğun bir insan topluluğunun yer aldığı ve insan etkinliklerinin
gerçekleştiği ekolojik sistemlerdir. Çok çeşitli ekolojik koşulları bünyesinde barındıran kentler, ekosferde en çok değişime uğrayan ekolojik sistemlerdir. Tüm ekolojik sistemler işlevlerini yerine getirebilmek için enerjiye
gereksinim duyarlar. Enerji tüm ekolojik sistemlerin ortak bir özelliğidir(Collins vd., 2000: 416-417; Odum & Barrett, 2008: 73). Dengeli ekolojik
sistemlerde enerji girdisi ile çıktısı oransal olarak az çok dengededir. İnsan
etkinliklerinin yoğunlaştığı kent ekosistemlerinde ise, geleneksel anlamda
denge söz konusu değildir.

190

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III

Tablo 1. Enerji Kaynağı ve Enerji Düzeylerine Göre Ekolojik Sistemler

Yıllık Enerji Akışı Güç yoğunluğu (kkal/m2/yıl)
Nüfus

1,000-10,000

10,000-40,000

100,000-3,000,000

Ortalama
Enerji
Değerleri

(2000)

(20,000)

(2,000,000)

2. güneş enerjisine ek olarak
doğal yolla ek enerji ana
ekosistem2
3. İnsan tarafından ek enerji
desteği verilen güneş enerjili
ekosistemler3

4. Yakıt-enerjisiyle
çalışan kentselendüstriyel
teknoekosistemler4

1. Ek desteksiz,
sadece güneş
GRUPLAR
enerjili doğal
ekosistemler1

Örnekler

1. Açık denizler ve
okyanuslar, yüksek
rakımlarda yetişen
ormanlar, otlaklar

2. Gel-git zonunda bulunan
kıyı bataklıkları, haliçler,
deltalar; bazı tropikal yağmur 4. Kentler, banliyöler,
endüstri bölgeleri
ormanları
3. Tarım alanları, su ürünleri
yetiştirilen çiftlikler

1. Bu ekosistemler, bir “uzaygemisi” olan Yarıkürede temel yaşam-destek sistemini (doğal sermayeyi) oluştururlar.
2. Bu ekosistemler, kendi doğal özellikleri nedeniyle verimli sistemlerdir; hem çok miktarda canlı barındırma kapasitesine sahiptirler,
hem de çok miktarda organik madde üreterek bu organik maddenin
bir kısmını depolar ya da başka ekosistemlere aktarırlar.
3. Bunlar, insanlar tarafından sağlanan diğer enerji sübvansiyonlarıyla
veya yedek yakıtlarla desteklenen, gıda ve lif üreten sistemlerdir.
4. Bunlar, başlıca enerji kaynağı olarak güneş yerine yakıt kullanan ve
para kazandıran (ve bunu yaparken aynı zamanda kirlilik yaratan)
ekosistemlerdir. Bu ekosistemler, yaşamın devamlılığı, gıda ve enerji için başka ekosistemlere bağımlıdır (bir bakıma bu ekosistemler,
başka ekosistemler üzerinden geçinen parazit ekosistemlerdir).
Kaynak: Collins vd.,2000: 416; Odum & Barrett, 2008: 133

Tablo 1’de farklı ekolojik sistemlerin enerji kaynakları ve kullandıkları
enerji düzeyleri verilmiştir. Sadece girdi olarak güneş enerjisinin kullanıldığı doğal ekosistemlerde, barındırdığı canlılar için gerekli olandan daha
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fazla üretim yoktur. Bu sistemlerde yılda m2 başına tüketilen enerji miktarı 1.000 ila 10.000 kkal olup, yıllık ortalama enerji tüketimi m2 başına
2.000 kkal’dir. Doğal yolla veya insan tarafından ek enerji desteği verilen
güneş enerjili ekolojik sistemlerde ise, yılda m2 başına tüketilen enerji miktarı 10.000-40.000 kkal olup, yıllık ortalama enerji tüketimi ise m2 başına
20.000 kkal’dir. İnsan egemen teknoekosistemlerde ise, yıllık enerji tüketimi m2 başına 10.000 ila 3.000.000 kkal olup, yıllık ortalama enerji tüketimi
m2 başına 2.000.000 kkal’dir. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi kent ekosistemlerinde, doğal ekosistemlere oranla ortalama 1000 kat, tarım alanlarına
göre de 100 kat daha fazla enerji tüketilmektedir. Yoğun olarak fosil yakıtların kullanıldığı kent ekosistemlerinde yıllık enerji yoğunluğu m2 başına
3.000.000 kilokaloriye kadar ulaşabilmektedir.
Kent ekolojik sistemleri, enerji açısından yoğun oldukları kadar, dışa
bağımlı sistemlerdir. Bir teknoekosistem olarak kent, varlığını sürdürebilmek için, enerji yoğunluğu düşük doğal kırsal ekolojik sistemlere gereksinim duyar. Tarımsal üretimin görece çok az gerçekleştiği kentler, besin ve
su kaynakları açısından kırsal ekolojik sistemlere bağımlıdırlar. Odum ve
Barrett birer teknoekosistem olan kentleri ve sanayi alanlarını, düşük enerjili kırsal alanlar üzerinden beslenen bir çeşit parazit ekosistemler olarak
tanımlamaktadır(Odum & Barrett, 2008: 458).
… Çünkü bu tip ekosistemler kendilerine yeterli değildir
ve yaşam-destek kaynağı bakımından biyosferde başka
ekosistemlere bağımlıdır.
Teknoekosistemler; ne yazık ki, biyosferdeki yaşam-destek sisteminin temel ilkelerine uymadan, hızlı ve rastgele bir şekilde yayılmaktadır. Düzensizliğin bu şekilde devam etmesi halinde, bu
yapay ekosistemlerin kendi gelişimlerini sürdürmek için gerekli
ve zorunlu olan biyolojik alt yapıyı bozup tüketmesinden endişe
edilmektedir. Ülkeler ve ilgili kurum ve kuruluşlar, teknoekosistemlerin kaliteli bir şekilde devamını sağlamak için daha geniş
düzeyde-özellikle şehircilik ve peyzaj planlaması alanlarında
bazı ciddi adımlar atmak zorundadır.
Ekosfer açısından, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mega kentlerin
ortaya çıkması ve aşırı büyümeleri, ekosistemler üzerinde baskıların artışı
açısından özellikle tehdit oluşturan konuların başında gelmektedir.
Teknosistem olarak kentler, yaşam-destek sistemleri için gerekli olan girdilerin önemli ölçülerde dışarıdan elde edildiği ve buna karşın çok miktardaki atığın dışarı verildiği ekolojik sistemlerdir. Ekosferde karaların sadece
%2’sini kaplayan kentler, her yıl kaynakların %75’ini tüketirken, karbondioksit salınımı, kirlilik, gürültü v.b. birçok ekolojik sorunun başlıca kaynağı olmaktadırlar(Gül & Polat). Dolayısıyla ekosistem ile sosyoekonomik
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gelişme arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmamış bir kalkınma stratejisinin
uygulandığı kentler, şu anki ihtiyaçlarını karşılayabilse de gelecekteki temel
ihtiyaçlarının karşılanmasını tehlikeye sokacaktır(Tosunoğlu, 2014: 135).
Bir kentteki üretim ve tüketim etkinliklerinin gerçekleşmesi için
gerekli olan ve kent dışında elde edilen kaynakların bulunduğu verimli
ekolojik sistemler “ekoloji ayak izi” olarak tanımlanmaktadır(Odum ve
Barrett, 2008: 74-75; Collins vd.,2000: 418-419; Levy; Özer, 2002: 82-83).
Ekosistemlerin geri dönüşüm ve yenilenebilirlik kapasitelerini ölçmede
veya dünyanın insanlığa yetmeme durumunu hesaplamada kullanılan bu
ölçüt, insanın yeryüzü kaynaklarını tüketme hızı ile ilgili ekosistemin
sağlıklı veya sağlıksız olma derecesi arasındaki sürdürülebilirlik ilişkisini
araştırarak bu anlamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında çevre
boyutunun önemini ortaya koymaktadır. Ekolojik ayak izi, 1990’lı yılların
başında Mathis Wackernagel ve William Rees tarafından geliştirilmiş bir
ekolojik muhasebe ölçütü olup, bu ölçüt, mevcut teknoloji ve kaynak
yönetimiyle, tüketilen kaynakların üretimi ve bu sırada yaratılan atığın
bertaraf edilmesi için gereken biyolojik olarak verimli toprak ve su alanını
“küresel hektar” (kha) cinsinden ifade etmektedir. Ekolojik ayak izi, altyapı
ve atık karbondioksitin emilimini sağlayacak bitki örtüsü için gerekli
alanları da içermektedir. Kavram ve kavramla ilgili hesaplama yöntemleri
ise ilk olarak Dr. Mathis Wackernagel tarafından doktora tez çalışmasında
gerçekleştirilmiştir. (Tosunoğlu, 2014: 138).
Ekolojik ayak izi, bir toplumun üretim için gerekli kaynaklarının elde
edilmesi ve atıklarının yok edilmesi için gerekli olan kara ve su ekolojik
sistemlerinin büyüklüğünü ifade etmektedir. Buna göre, kentlere kaynak
temin eden orman ve tarım alanları, su kütleleri, doğal ve yarı doğal nitelikteki diğer ekolojik sistemler bir kentin ekolojik ayak izi alanlarını oluşturmaktadır. Ekolojik ayak izi kentlerin atıklarının yok edilmesi de dahil
olmak üzere tüm gereksinimlerinin karşılanması için gerekli olan ekolojik
sistem alanlarını ölçmeye yarayan bir araçtır. Bu araç sayesinde herhangi
bir ülkenin veya kentin ne kadar biyolojik alan kullandığının belirlenmesi
olanaklıdır.
2009 yılı küresel ayak izi verilerine göre insanlık dünya kaynaklarını yerine geri koyma hızından 1,47 kat daha hızlı bir biçimde tüketmiştir. İlgili
dönem için tahmini biyokapasite 12 milyar küresel hektarken insanlığın
ekolojik ayak izi 17,6 milyar küresel hektar olarak hesaplanmıştır. Bu rakam 1961’de geçerli olan tüketilen biyokapasiteye göre 2,4 kat daha büyüktür. Bu durum, Şekil 1’den görülebileceği gibi hedefi aşan bir “fazla” olarak
adlandırılmaktadır. Ekolojik olarak ortaya çıkan bu olumsuz “fazla” iklim
değişikliği, kuraklık, toprak kaybı, biyo çeşitlilikte azalış ve gıda krizleri
gibi sonuçlara neden olmaktadır(Tosunoğlu, 2014: 142-143).
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Şekil 1. Dünya Küresel Ayak İzi (1961-2007)

Kaynak. National Footprint Accounts, 2012 Edition, Global Footprint Network, s. 4.

Kent Ekolojisinde Paradigma Değişimi
Daha önce de belirtildiği gibi kentler, ekolojik sistemlerden yararlanılarak, sosyo-kültürel ve ekonomik etkinliklerin yoğun biçimde gerçekleştiği
alanlardır. Kentler, bir yaşam alanı olarak, doğal ve yapay çevreden oluşan
birer teknoekosistemlerdir. Bu bağlamda kentler yapay çevrenin, doğal çevreye baskın geldiği alanlardır. Ancak bu durum, kentlerin ekolojik sistemlerin bir parçası olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Kentlerde de ekolojik
sistemlerin işleyiş ilkeleri olan; bütünlük, öz denetim, sınırlılık, çeşitlilik,
yok olmama, bedelsiz yarar olmaz ilkeleri geçelidir(Ertürk, 2012: 29-42).
Bir ekolojik sistemde dayanışma içinde karşılıklı ilişkilerden oluşan
bir bütünsellik vardır. Ekolojik sistemlerde, denge durumundaki sapmaları düzeltecek geri besleme mekanizmaları bulunmaktadır. Ancak bu sistemlerde sınırlılık (taşıma kapasitesi) söz konusu olup, taşıma kapasitesi
aşıldığında sistemin dengesi bozulmaktadır. Sistemin dengesi ile sistemin
çeşitliliği arasında doğru yönlü bir ilişki olup, çeşitlilik sistemin sigortasını
oluşturmaktadır. Ekolojik sistemlerde termodinamik yasalarına uygun olarak, sistemde var olan enerji ve madde bir şekilde diğerine dönüşebilmekte, ancak bu sistemden yok olmamaktadır. Sistemden yok olmayan enerji,
her dönüşümde daha az yoğun ve dağınık biçime dönüşmektedir. Benzer
şekilde döngülerden çekilen maddeler de biçim değiştirerek sisteme geri
dönmektedir. Taşıma kapasitesinin sınırlı olduğu ekolojik sistemlerde, sistemlere yapılan aşırı müdahaleler sonucu oluşan bozulmalar, sistemlerin
tepkisel çıktıları olarak, insanlığı olumsuz biçimlerde etkilemektedir.
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Modern düşünce sistemi öncülerinden Descartes, insanın ahlaki kaygısının tabiatı içermemesi gerektiği düşüncesini savunur. Çünkü tabiat bir
makinaya indirgendiği için onun karşısında ahlaki bir tutumdan söz etmek
olanaksızdır (Ünaldı, 2013: 90). Bu düşünce sisteminde gelişen pozitivist
paradigmanın, “mekanik dünya görüşü” ile birlikte oluşan “doğaya egemen
olma” düşüncesi, insanlar ile ekolojik sistemler arasındaki ilişkileri belirleyici olagelmiştir(Ertürk, 2012: 8-25; Ertürk, 2011; 25-64). Doğaya egemen olma düşüncesi, Bacon’un önerdiği “tekniğin doğaya üstün olduğu”
inancını her şeyin üzerinde gören bir yaklaşımı benimsemektedir. Hakim
paradigmaya göre bilimsel teknolojik ilerleme, niceliksel gelişmelerin yanı
sıra, toplumsal yapılarda niteliksel bir değişime yol açacaktır. Buna göre,
bilimsel teknolojik ilerleme, aynı zamanda toplumsal ilerlemedir. İlerlemecilik, modern düşüncenin temel bir parçasıdır.
XIX. yüzyılın ortalarında gerçekleşen sanayi devrimi sonrasında, ekonomik ve toplumsal değişmelerin fiziksel mekana yansıması ile sanayi
kentleri ortaya çıkmıştır. Sjoberg’e göre, sanayi kenti ile sanayi öncesi kentleri ayıran temel unsur teknoloji, örgütlenme ve sosyal kontroldür (Ertürk
& Sam, 2011: 95-102). Sanayi kentinin belirleyici özelliği üretim yapısıdır.
Sanayi kenti ağırlıklı olarak tarımsal olmayan üretimin yapıldığı, hem tarımsal hem de tarımsal olmayan üretimin kontrol ve dağıtımının toplandığı mekânlardır. Bu bağlamda sanayi kenti, hinterlandı ile yakın ilişkiler
içindedir. Bu ilişki sadece ekonomik ve sosyal boyutlarda olmayıp, ekolojik
ilişkileri de içermektedir. Sanayi kentinin teknolojik gelişmişliği, bu mekanlarda, belirli bir büyüklük ve yoğunlaşmayı oluşturmanın yanı sıra,
sosyolojik açıdan türdeş olmayan, ancak işbölümü içinde bütünleşebilen
toplumsal yapıları oluşturmaktadır.
Kentleşme kırda çözülme ve kentlerdeki yoğunlaşma ve iki mekan arasındaki akımlar ile gerçekleşmekte olan bir süreçtir. Erken sanayileşen ülkelerde gerçekleşen kentleşme, sanayinin çekim gücüne dayalı bir süreç
içinde dengeli gerçekleşirken, gelişmekte olan ülkelerde kırın itici gücüne
dayalı dengesiz bir süreç olarak gerçekleşmektedir. Dengesiz gerçekleşen
kentleşme birçok ekonomik ve toplumsal nitelikli sorunların yanı sıra,
plansız ve düzensiz kentlerin ortaya çıkmasına ve ekolojik sistemde olumsuzlukların artmasına yol açmaktadır(Ertürk & Sam, 2011: 10-25). Odum
ve Barrett, büyümeyi destekleyecek ve devam ettirecek alt yapı olmaksızın
gerçekleşen hızlı büyümenin, hızlı bir çöküşle sonuçlanacağını belirtmektedir. Onlara göre, ekolojik sistemlerin taşıma kapasitesini dikkate almadan
plansız ve kontrolsüz gerçekleşen her süreç olumsuzlukla sonuçlanacaktır(Odum ve Barrett, 2008: 409). Nitekim kentlerdeki bu nitelikteki gidişe dur diyebilmek için toplumun kent planlaması ile yakından ilgilenmesi
gerekmektedir. Kentler, bağımlı birer ekosistem olarak, ayak izleri kendi
büyüklüklerinden kat kat daha fazla olan mekânlardır. Aynı zamanda kent-
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ler, yerkürede en fazla değişime uğrayan ekosistemlerdir (Collins vd.,2000:
416) . Kentlerin ekolojik sistemler üzerinde taşıma kapasitesini aşan ölçülerde oluşturduğu baskı, bu alanlarda çevre sorunları olarak adlandırılan ve
istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır(Ertürk, 2012: 93-163; Cunningham
& Saigo, 1995: 526-529). Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, katı atıklar, gürültü gibi olumsuzluklar kentlerde yaşam kalitesini azaltmaktadır(Schreiber & Clemmer, 1982: 258-302; Richardson, 1978: 280-307; Seneca &
Taussing, 1979: 322-343; Watt, 1982: 282).
Kentlerde yaşam kalitesi kavramsal olarak, hem mimari ve estetik anlamı, hem de kentin havası, suyu, yeşil alanları ile kentli yurttaşın çevre
sağlığı anlamını içermektedir. Kent ekolojisi estetik ve işlevselliği bir arada içerecek biçimde, kentin yaşanacak yer olarak kalitesini tanımlamaktadır(Kışlalıoğlu & Berkes, 2007: 132-151). Onlara göre ekolojinin “en uygun çözümü doğa bulmuştur” kuralına paralel olarak, yöresel ve geleneksel
mimari, doğaya uygun bir yapım tarzıdır. Oysa günümüzün kentlerinde
ve yapılarında, geleneksel mimarinin geliştirdiği doğa ile uyumlu yapım
tarzları yok olmuştur. Hızla büyüyen kentlerde kent toprağının hızlı değer
artışına paralel olarak oluşan rant ve spekülasyon, kentlerin planlı ve ekolojik ilkelere uygun biçimde gelişmesini engelleyici etkiler ortaya çıkarmaktadır(Ertürk & Sam, 2011: 161-165). Örneğin kent toprağının değerindeki
artışa paralel olarak, yeşil alanlar azalmakta ve tarım toprakları tarım dışı
amaçlar için kullanılmaktadır. Konut yerleşimi ve sanayi alanlarında yapılaşma olabildiğince fazla tutularak, yeterince yeşil alan ayrılmamaktadır.
Klasik kentsel ekoloji kuramı betimleyici iken, yeni ekolojik kuram normatif bir nitelik taşımaktadır(Ertürk & Sam, 2011: 83-94). Yeni ekolojik
kuram, insanın doğanın efendisi haline getirilip, kendinden sonraki kuşakların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını göz önünde bulundurmadan doğayı talan
etmesine ve diğer canlılardan üstün tutulmasına tepki göstermektedir(Levi-Strauss,1997: 7). Yeni kent ekolojisi kuramı, kentsel gelişimin açıklanması ve betimlenmesi yerine, kentlerin nasıl olması gerektiğini tartışmaktadır(Naess, 1992: 54-70). Bu tartışma, kentlerin gelişiminin ekolojik
sistemler ile uyumu üzerine temellenmektedir. Bu düşünce, bir yandan değişen paradigmayla; diğer yandan kentlerdeki yaşam kalitesindeki azalma
ile bağlantılıdır. XX. Yüzyılın başlarında Einstein’ın görecelilik kuramı ile
kuantum kuramı, hakim paradigmanın yerine yeni bir paradigmanın gelişimine yol açmıştır(Ertürk, 2012: 46-50; Capra, 1994: 335-338; Naess, 1992:
54). Yeni (post-pozitivist) paradigmaya göre evren etkileşimsiz, kendi içinde tekdüze, farklı ve kendine özgü sistemlerin bir toplamı olmayıp, değişkenliğin hakim olduğu, çeşitlilik ve karşılıklı etkileşimin sistem olgularının
doğal özelliğini oluşturduğu bir yapıdır. Post-pozitivist paradigmanın düzeni hiyerarşik değil, heterarşiktir. Evren mekanik değil holografiktir. Her
şey birbiriyle ilintilidir ve her parça bütünün bilgisini taşır.
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“1960’ların sonuna doğru dünyaya yayılan çevre bilincinin etkisiyle yeryüzü ekosisteminin korunması ve doğayla iç içe yaşam önem kazanmıştır.
Ekolojik, sürdürülebilir, temiz, yeşil, sağlıklı veya sıfır atık-sıfır karbonlu
yaşam alanlarının oluşturulması küresel bir vizyon haline gelmiştir”(Meydan Yıldız, 2016: 24). Paradigmadaki değişime paralel olarak, kent ekolojisi
yaklaşımı da değişime uğratmıştır. Kent ekolojisi, insan egemen sistemlerdeki yapı ve süreçleri de kapsayacak ölçüde genişlemştir. Kent ekolojisi,
kentsel büyümenin ekolojik yaklaşımla planlanmasıdır(Collins vd.,2000:
423-424; Karadağ, 2009:31-47; Sılaydın vd., 2001: 647-650). Bu bağlamda
kent ekolojisi, toplumsal yapılarla bağlantılı bir hal almakta ve toplumsal
olanla, ekolojik olanın birlikte ele alındığı bütünsel bir yaklaşım söz konusu
olmaktadır. Kent ekolojisinde bütünsellik anlayışı, kentleri var eden tüm
sistemlerin kentlerin yaşam kalitesi ile ilintili olarak ele alınmasını gerekli
kılmaktadır. Kent ekolojisi, mimariyi, estetiği, işlevselliği, sağlığı içerecek
biçimde kentin yaşam kalitesini tanımlamaktadır. Kentlerin yaşam kalitesi
ve kent ekolojisi, kentlerin sürdürülebilirliği ile yakından ilişkilidir.
Son yıllarda kent ekolojisinin giderek önem kazanmasına paralel olarak, ekolojik planlama yaklaşımı da önem kazanmıştır (Yılmaz, Duman,
2001: 443-444; Sılaydın vd., 2001: 648-649). Geleneksel planlamada yerleşmeler, işlevsel bölgelerden oluşan teknik bir sistem olarak görülmekte ve
mekanistik bir anlayış ile planlamada ekonomik verimlilik ana hedef olarak
belirlenmektedir. Ekolojik planlamada ise, yerleşimler organik bir sistem
olarak, kendini yenileyebilen, dinamik, canlı, biyotik unsurlarla bütünleşebilen bir yapı olarak kabul edilmektedir. Genellikle ekolojik planlamanın
sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için bir araç olduğu kabul edilmekle birlikte, bu görüşü eleştiren yaklaşımlar da bulunmaktadır.

Sürdürülebilir Kent
Bu gün bir çok ülkenin gelişme hedefleri arasında bulunan “sürdürülebilir kalkınma” sustainable development), kavramı ilk kez; 1980 yılında
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (International Union for Conservation
of Nature) tarafından kullanılmıştır. Bununla birlikte kavram tüm dünyada ancak 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu3* tarafından hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” isimli rapor ile
tanınır hale gelmiştir. Brundtland Raporu olarak da bilinen raporda “sürdürülebilir kalkınma; bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi
ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak”
şeklinde tanımlanmaktadır(United Nations, 1987). “Sürdürülebilirlik, devamlılık arz eden toplumsal, ekonomik veya ekolojik herhangi bir sistemin
fonksiyonlarının kullanılan kaynakları bozmadan ve tüketmeden aralıksız
3 Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 1983 yılında Birleşmiş Milletler (BM)
tarafından kurulmuştur.
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olarak devam etmesini öngören, yüksek verimliliği hedefleyen anahtar bir
kavramdır”(Atıl vd., 2005: 217). Sürdürülebilirlik, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel bir şekilde ortaya çıkan çevre sorunları ile mücadele
etmek ve ekosistemin korunmasını sağlamak üzerine geliştirilmiştir. Sürdürülebilirlik kavramının, kent kavramı ile birlikte ele alınması ise oldukça
yenidir. Sürdürülebilir kentlere ulaşma amacı; özellikle 20. Yüzyılın sonlarından bu yana kentleşme politikalarını şekillendiren en önemli konular
arasındadır. 1992 Rio Yeryüzü Zirvesi’nde sürdürülebilir kalkınma, tüm
insanlığın 21. yüzyıldaki ortak hedefi olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda, 21. yüzyılda çevre ve kalkınma sorunlarıyla başa çıkılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılmasına yönelik ilkeleri ve eylem alanlarını ortaya koyan “Gündem 21” başlıklı Eylem Planı, Zirve’nin temel çıktısı
olarak BM üyesi ülkelerce kabul edilmiştir(Karakuzulu, 397).
Sürdürülebilir kent yaklaşımı, bir kentin ekonomik ve fiziksel olduğu
kadar sosyal, çevresel, kültürel ve politik hedeflerini de karşılaması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Yapısı ve işleyişiyle dünyanın bölünmezliğini,
bütünlüğünü içeren kentler, sürdürülebilir kentlerdir. Başka bir ifade ile
sürdürülebilir kentler, yalnızca o şehirde yaşayanlarla ilgili değil, diğer
kentlerin toplumlarını ve böylece bütün dünyanın toplumlarını ilgilendiren bütüncül bir yaklaşımı benimsemektedirler(Sezgin & Ünüvar, 2011:
13-15). Bu yaklaşım kentsel gelişmenin etkilediği ve kentsel gelişmeyi etkileyen tüm çevresel, sosyal ve ekonomik unsurları birbiriyle ilişkili biçimde
içermekte ve kentin geleceğinin katılımcı süreçlerle kararlaştırılmasının
gereğine işaret etmektedir(Keskin, 2012: 85). Dolayısıyla merkezi yönetimler kadar yerel yönetimlerde sorumluluk üstlenmekte ve tüm karar mercilerinin varlık sebeplerinden biri de sürdürülebilirliği sağlamak olarak görülmektedir(Selman, 1996: 85-86).
Sürdürülebilir kent kavramının üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı bulunmamakla birlikte sürdürülebilir gelişmenin öğeleri olan çevresel, ekonomik, politik, sosyal, demografik, kurumsal ve kültürel amaçlar, sürdürülebilir kentleşme olgusunun da bir parçası olarak değerlendirilmektedir
(Satterthwaite, 1997: 1668). Sürdürülebilir bir kent için çevresel amaçlar,
kentin ve yakın çevresinin kirlenmesini önlemekte ve hızla tükenen çevresel kaynakların kendini yenileyebilmelerine fırsatlar sunmaktadır. Çünkü
sürdürülebilir kent, kaynaklar tükendiğinde ekosistemde telafi edilemez
durumlar oluşacağı bilinciyle yönetilmektedir. Ekonomik açıdan kentsel
sürdürülebilirlik amaçları içerisinde kentteki hizmetlerin toplumun tüm
kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan etkin hizmet sunumu ve ekosistemi
koruyan bir anlayışla kentin bir yerleşim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesine çalışılmaktadır. Sürdürülebilir
kentler fiziksel boyutta nüfus büyüklüğü açısından optimal büyüklüğe sahiptir. Sürdürülebilir kentlerin ulaşım sistemleri; trafik yoğunluğuna bağlı
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olarak çevreyi tahrip etmemekte, görüntü ve gürültü kirliliğine yol açmamaktadır. Keza bu kentlerde kentsel peyzajın bozulmasının ve yol güvenliğinin azalmasının önüne geçilmektedir. Sürdürülebilir kentlerde yönetsel
ve sosyo-kültürel amaçlar kapsamında özellikle, kentlerde yaşayan insanların yaşam kalitesinin artırılmasıyla ilgilenilmektedir(Keskin,2015: 3436). Bu amaçlar bağlamında sürdürülebilir kent; insan gereksinmelerine
günümüz kentlerinden daha iyi yanıt veren ve kent sistemlerinin gelecek
kuşakların gereksinimlerinin karşılanmasını engellemeyecek bir biçimde
geliştirilmesini sağlayan kent olarak tanımlanabilir(Ertürk, 1996: 175).
Kentsel sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak için gerekli uygulamaların
(kentsel politikalar ve kent planlama) geliştirilmesi konusundaki çabalar
günden güne artmakla birlikte bu uygulamaların başarılı olması için, mevcut durumun tespit edilmesi, uygulamaların izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yerel yönetimler ve merkezi idare,
karar vericiler ve uygulayıcılar; ekonomik, çevresel ve sosyal koşullardaki
değişiklikleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmek istemektedirler(Gürel
Üçer, 2017: 111). Bu kapsamlı bakış açısı yalnız ve ancak kenti ekolojik bir
sistem olarak görmekle sağlanabilir.

SONUÇ
Sürdürülebilir kalkınma stratejisinin önemli bir halkasını oluşturan
sürdürülebilir kentler düşüncesini uygulamaya aktarabilmek için yaratıcı
önlem ve politikalara gerek bulunmaktadır. Bu önlem ve politikalar, insanlığın bugünkü ve gelecekteki gereksinmelerini karşılama potansiyelini zenginleştirici nitelikte olmalıdır. Bu nedenle kaynakların kullanımında, yatırımların yönlendirilmesinde, teknolojinin oryantasyonunda ve kurumsal
yapıların değişiminde uyumlu bir değişim süreci gerekmektedir. Uyumlu
değişim süreci kentin, ekolojik, ekonomik, sosyal ve siyasal bileşenlerini
bütüncül bir biçimde ele almakla ve sürdürülebilir kentsel gelişmeyi hedeflemekle sağlanabilir.
Toplumsal olanla, ekolojik olanın birlikte ele alındığı kent ekolojisi yaklaşımında bütünsellik anlayışı, kentleri var eden tüm sistemlerin kentlerin
yaşam kalitesi ile ilintili olarak ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Kent ekolojisi, mimariyi, estetiği, işlevselliği, sağlığı içerecek biçimde kentin yaşam
kalitesini tanımlamaktadır. Kentlerin yaşam kalitesi ve kent ekolojisi, kentlerin sürdürülebilirliği ile yakından ilişkilidir.
Ekolojik bakış açısıyla sürdürülebilir bir kent; kaynakların etkin kullanımına, sistemin taşıma ve kendini yenileme kapasitesini aşmamaya,
ekosistemin fiziksel unsurlarının bozulmadan korunabilmesine özen göstermektedir. Oluşan sorunların çözülebilmesi ve makro ölçekte istenen
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi, kentsel etkinliklerin ekolojik ilkelere
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uygun olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Çünkü kentlerde sürdürülebilirliğin sağlanması, kaynakların korunmasını, ekosistemin devamlılığını,
ekonomik kalkınmayı destekleyici önlemlerin alınması için gereken değişimin yapılmasını mümkün kılacak niteliktedir. Bu değişim sürecinin temelinde de ekolojik ilkelere uygun hedef ve amaçların benimsenmesi ve
politikaların uygulanması bulunmaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SAĞLANMASINDA
YAVAŞ ŞEHİRLER
CITTASLOW IN GENERATING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Sanem BERKÜN1
ÖZET
Bu çalışma ile sürdürülebilir kalkınma için üretilen kentleşme modellerinden
biri olan yavaş şehirler incelenmiştir. Yavaş şehirlerin ortaya çıkışı, gelişimi,
sunduğu açılım ve zayıf yönleri yanında yavaş şehir olabilmek için sağlanması
gereken kriterlerin yer aldığı çalışmada, Uluslararası Yavaş Şehirler Birliği’ne
yönelik bilgiler de bulunmaktadır. Çalışmada sürdürülebilir kalkınmanın içeriği
ve insanlık için taşıdığı önem aktarıldıktan sonra sürdürülebilir kalkınmanın
kentsel boyutta gereklilikleri ile yavaş şehir olma kriterleri arasındaki paralelliğe
dikkat çekilmiştir. Yavaş şehirler dünyanın bir miras değil emanet olduğu
düşüncesi çerçevesinde, hem bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaşayacak
insanları ve onların yaşam kalitelerini merkeze almakta ve bu bakış açısı ile
modernleşmenin getirdiği değişimin negatif etkileri ile mücadele etmektedirler.
Kentlere özgünlüklerini ve yerel özelliklerini kaybetmeden sürdürülebilir bir
kalkınma gerçekleştirebilmeleri için ipuçları sunan, insanlara ise daha yavaş ve bir
o kadar da daha mutlu bir yaşam kalitesi vaat eden yavaş şehirlerin; sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanmasında sunacağı açılımlara yönelik akademik ilgiyi artırmak,
çalışmanın nihai amacını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Yavaş Şehir, Çevre, Kent

ABSTRACT
Cittaslow, which is one of the urbanisation models generated for sustainable
development is analysed with this study. Besides the occurrence, development, the
insight it offers into, the weaknesses and the necessary criteria to be provided to
become a Cittaslow, there is also information related with Cittaslow International
Network within the study. After the content of sustainable development and the
importance it has for humanity are stated in the study, the parallelism between the
requirements of sustainable development in urban extent and the Cittaslow criteria
are remarked. Within the scope that the world is not a heritage but a consignation,
Cittaslow centers the people that would live in the same place both now and in the
future and their standards of living, and with this point of view, it struggles the
1 Dr. Öğr. Üyesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
sanemberkun@mynet.com - sanemberkun16@gmail.com
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negative effects modernisation brings. Academic concern oriented at the insight
that would be offered into generating sustainable development with the Cittaslow,
which offers clues for the cities to implement a sustainable development without
losing their authenticity and locality also promises people a slower yet happier
standard of living, is the ultimate aim of the study.
Keywords: Sustainable Development, Cittaslow, Environment, City

GİRİŞ
Günümüz toplumlarında nüfusun gitgide çoğalan bir bölümü kentlerde
yaşamaktadır. Modern dünyada kentler birçok açıdan tek tipleşerek özgünlüklerini kaybetmektedir. Ayrıca bu kentlerde yaşam kalitesinde önemli
azalmalar gözlenmekte, yaşanan sorunlar gitgide karmaşık bir hale bürünmektedir. Dünyanın birçok yerinde görülen benzer problemler; insanlığı
geleceği için kent merkezli çözümler aramaya yöneltmiş, modern dünyanın
ortaya çıkardığı sorunlara üretilen alternatif çözümlerden biri de yavaş şehir olarak isimlendirilmiştir.
Sürdürülebilir bir kentleşme modeli olan yavaş şehirler dünyanın bir
miras değil emanet olduğu düşüncesi çerçevesinde, hem bugünün hem de
gelecekte aynı yerde yaşayacak insanları ve onların yaşam kalitelerini merkeze almaktadırlar. Kentin ekonomik, kültürel, sosyal ve politik hedeflerini
kentte refahı artıracak şekilde belirlemekte, çevrenin ve doğal kaynakların
korunmasını desteklemektedirler. İtalya’da doğmuş, zamanla tüm dünyaya
yayılmış bu modelde: birçok tek tipleşmiş kentten farklı kalabilmede şehirlerin hangi alanlarda önemli ve özel olduklarının doğru belirlenmesi ve bu
özelliklerini koruması için stratejiler geliştirmesi sağlanmak istenmektedir.
Çalışma ile yavaş şehir akımının gelişim süreci değerlendirilmektedir. Yavaş şehirlerin oluşumu yakın bir tarihsel geçmişe sahip olmakla birlikte bu
kentleşme modelinin sürdürülebilir kalkınma ve iyi yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik sunduğu açılımlar, onları dünya genelinde hızla yaygınlaştırmaktadır. Bu çalışma ile yavaş şehir akımının sunabileceği açılımlar
irdelenmekte ve yavaş şehirlere yönelik akademik ilginin artırılması hedeflenmektedir. Çalışmanın önemli bir diğer hedefi ise sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için gerekenlerin yavaş şehirlerde bulunduğunun altını
çizmektir.

Yavaş Şehir Kavramı ve Yavaş Şehirlerin Gelişimi
Endüstri devrimiyle başlayan kırdan kente göç, kentsel yığılmalara
neden olarak kentlerin nüfus ve alanca büyümesine yol açmış ve bu göç
küreselleşmeyle uluslararası bir boyutta ivme kazanmıştır. Yerleşim yoğunluğunun fazla olması, farklı kültürlere ve inançlara sahip insanları, bir
arada yaşamak zorunda bırakmış, toplumsal düzen bozulmuş, sınıfsal ay-
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rımlar başlamış, zorunlu kültürel değişmeler yaşanarak geleneksel kültürel
kazanımlar ve toplumsal değerler yok olmuştur. Günümüz toplumlarında
nüfusun gitgide çoğalan bir bölümü, modern dünyanın birçok ‘aynılaşmış’
kentinden birinde, asgari çevre kalitesinde yaşamak durumunda kalmaktadır. Bu kentlerde öne çıkan sorunlardan bazıları; çevre kirliliği, doğal kaynakların tükenmesi, işsizlik, gecekondulaşma, trafik tıkanıklıkları, güvenlik
sorunları, sağlıksız ve işlenmiş gıdalarla beslenmek durumunda kalma olarak sıralanabilir. Farklılıkların törpülenmesi, yerel kimliklerin ve özelliklerin kaybedilmesi, bu değişimin istenmeyen diğer sonuçları arasındadır(Özgenç, 2012: 79-92). Dünyanın birçok yerinde görülen ve yukarıda birkaçına
değinilen benzer problemler; insanlığı geleceği için kent merkezli çözümler
aramaya yöneltmiş, modern dünyanın ortaya çıkardığı sorunlar alternatif
kent modellerinin tartışılması ve üretilmesini gerekli hale getirmiştir.
İçinde bulunduğumuz dönemde dünyanın bir miras değil emanet olduğu
düşüncesi çerçevesinde, hem bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaşayacak insanları ve onların yaşam kalitelerini merkeze alan farklı sürdürülebilir
kent yaklaşımları ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşımlarda gelecek kuşakların da gereksinmelerini dikkate alan, doğadaki diğer canlılara hayat hakkı
tanıyan ve insanın doğanın efendisi değil bir parçası olduğu görüşünü taşıyan bir anlayış benimsenmektedir (Keskin, 2012: 84). “Yavaş şehir”( slow
cities / cittaslow) sürdürülebilir kentleşme için üretilen yaklaşımlardan biridir. Bu modelde, birçok ‘aynılaşmış’ kentten farklı kalabilmede şehirlerin
hangi alanlarda önemli ve özel olduklarının doğru belirlenmesi ve bu özelliklerini korumak için stratejiler geliştirmesine vurgu yapılmaktadır. Başka
bir ifade ile yerel değerlere sahip çıkılması, yerel değerlerin korunması ve
geliştirilmesi en büyük gereklilik olarak görülmektedir(Sırım, 2012: 120).
Bu kentlerde yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılmasına, ekosistemin işlevlerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına, zararlı emisyonların kritik eşik değerlerinin altında kalmasına ve çevreye geri
dönüşü olmayan zararlar verilmemesi koşuluyla ekonomik faaliyetlerin devam edebileceği bir kalkınma stratejisinin benimsenmesinin gerekliliğine
işaret edilmektedir(Daly, 1990: 2).
1986 yılında ayaküstü atıştırmanın (fast food) yaygınlaşmasına karşı
bir duruş olarak “Yavaş Yemek” (Slow Food) akımı doğmuş ve bu akımın
başarısı sonucunda İtalyanlar, yavaş şehir (Cittaslow) hareketini başlatmışlardır(Pearce, 2011: 150). Roma’daki İspanyol merdivenlerinde yapılan
Mc Donalds açılışının Carlo Petrini önderliğindeki grup tarafından İtalyan
makarnası fırlatılarak protesto edilmesiyle başlayan harekette, açılan hızlı
yemek restoranlarıyla meydanın estetiğinin bozulduğuna dikkat çekilmiştir.
Öte yandan yemek yemenin, abur cuburla karın doyurmak ve hızla tüketmek olmadığı belirtilmiş, hızlı yemeğe bir tepki olarak yavaş yemek denilen ve doğaçlama şekillenen karşı hareket giderek geliştirilmiştir. Bu hareket zaman içerisinde sadece gıda üzerine değil yaşam, yolculuk, eğitim
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gibi başka alanlarda da ortak bir yavaşlık felsefesinden beslenen bir akıma
dönüşmüştür(Şahinkaya, 2010: 1).
1999 yılında İtalya Toskana’nın küçük bir kasabası olan Greve’de; Yavaş Yemek Hareketi’nin başkanı Carlo Petrini, Greve in Chianti Belediye
Başkanı Paolo Saturnini, Orvieto Belediye Başkanı Stefano Cimicchi, Bra
Belediye Başkanı Francesca Guida ve Positano Belediye Başkanı Domenico Marrone tarafından düzenlenen bir sempozyumda konunun kentsel
politika bağlamında değerlendirilmesi gerektiği ortaya konulmuş ve yavaş
şehir Cittaslow ağı kurulmuştur(Radstrom, 2011: 390). Paolo Saturnini
sempozyumda yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kentlerin kendilerini
değerlendirmelerini ve farklı bir kalkınma modeli ortaya koymaları fikrini
ulusal boyuta taşımıştır(http://cittaslowturkiye.org/). İdealleri kısa zamanda benimsenmiş, yerel boyutta kurulmuş olan bu ağ, uluslararası bir harekete dönüşmüş ve kent ve çevre arasındaki uyumlu ilişkinin sürdürülebilir
kentleşme açısından önemine dönük ilgi artmıştır.
Cittaslow; slow food (yavaş yemek) felsefesini küçük kentlerin tasarım
ve planlamasında kullanmayı amaçlamakta ve önemli fırsatlar sunmaktadır
(Miele, 2008: 136). Yöre sakinlerinin yaşadıkları yere karşı öz bilinç oluşturmasından hareketle yöresel gelişimi destekleyen bir akım olan yavaş şehir,
yerel farklılığı ve bölgenin kendine özgü unsurlarını önemsemektedir(Mayer & Knox, 2006: 322-330). Başka bir ifade ile küreselleşen dünyada modernleşme yolunda ilerlerken, yerel değerlerini ne şekilde koruması gerektiğini göstermektedir(Miele, 2008: 137). Bu bakış açısı yavaş şehir akımının
amblemine de yansımıştır. Amblem; tarihi şato, beton binalar ve salyangozdan oluşmaktadır. Tarihî şato geçmişi, geçmiş nesillerden miras kalan kültürel değerleri, betonarme binalar ise çağdaş medeniyeti, şehirlerin beton
yığınlarıyla dolmasıyla zevksiz, ruhsuz ve yaşanılması zor mekânlar haline
dönüşmesini ifade etmektedir. Birbirinden farklı anlamlar çağrıştıran iki
binanın hemen önündeki salyangoz ise belli bir hayat tarzına karşı oluşan
tepkiyi sembolize etmektedir. Amblem ile yemek kültüründen şehir planlamasına kadar her şeyin yavaşlık, sakinlik ve bir de tarihî mirasa saygı prensipleriyle düzenlenmesi gerektiği anlatılmaktadır. Şekil 1’de de görüldüğü
gibi bu görüntünün altında İtalyanca ve İngilizce karışımı “Yavaş Şehirler”
anlamındaki “CittaSlow” yazısı bulunmaktadır (Özgenç, 2012: 112-113).
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Şekil 1 Yavaş Şehir Amblemi(Kaynak: http://www.cittaslow.org)

Pink’e göre yavaş şehirler; çevreyi koruyan ve çevresel değerleri geliştiren, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak kenti yöneten,
gıda üretiminde doğal ve çevre dostu teknikleri kullanan yerel yönetim
modelini benimsemiş yerleşimlerdir (Pink, 2008;98), Mayer & Knox ise
alternatif bir kentsel gelişme anlayışı olarak tanımlayıp ana akım kentsel
gelişim anlayışının karşısına konumladıkları yavaş şehir modeli ile yerel
halkın yaşadıkları yere olan bağlılığını güçlendirerek, kentsel gelişimin sağlanacağına işaret etmektedirler (Mayer & Knox, 2006: 324-325). Honore’e
göre yavaş şehir anlayışı ile kentsel gelişimde geleneği koruyarak modern
dünyanın iyi yanlarını sonuna kadar benimsemek mümkündür (Honore, 2008: 89). Tüm bu tanımlamalarda da anlatılmak istendiği üzere yavaş
şehir; insanların birbiriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri,
kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan
kentlerin gerçekçi bir alternatif olacağı görüşünde olanların savunduğu bir
kentleşme modelidir(Ünal & Zavalsız, 2016:900).

Uluslararası Yavaş Şehirler Birliğinin Yönetim Yapısı ve Organları
Kendisini, “Yaşamın Kolay Olduğu Kentlerin Uluslararası Ağı” olarak
tanımlayan “Cittaslow – Rete Internazionale Delle Città Del Buon Vivere”
“Cittaslow İnternational Network”, nüfusu 1.500 ile 50.000 arasında olan
küçük kentlerin veya büyük kasabaların dâhil olabildiği uluslararası bir ağdır(Özkan, 2011: 25). Yerel kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin katıldığı birlik İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşan cittaslow
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yani “yavaş şehir” yada “sakin şehir” anlamına gelen ismi kullanmaktadır
(Günerhan vd., 2010: 32-33). Kar amacı gütmeyen, süresiz bir kuruluş olan
Uluslararası Yavaş Şehirler Birliği (Cittaslow International Association), 15
Ekim 1999 tarihinde İtalya’nın Orvieto kentinde kurulmuştur. Birliğin ulusal ve uluslararası merkezi Orvieto kentindedir. Birliğin resmi iletişim dilleri
İtalyanca ve İngilizcedir ve yavaş şehir olarak tanımlanmak istenen şehirlerin değerlendirilmesi bu birlik tarafından yapılmaktadır (www.cittaslow.org;
Çerçi, 2013: 90).
Birlik, çalışma ilke ve prensiplerini bir tüzükle kayıt altına almıştır ve 28
madde ve 5 ek belgeden meydana gelen Uluslararası Yavaş Şehir Tüzüğü, birliğin kuruluşundan organlarına, katılım için yerine getirilmesi gereken kriterlerden üyelik sorumluluğuna, logo ve fon kullanımlarına kadar pek çok
alanda tanım ve ilkeleri ortaya koymaktadır(Sırım, 2012: 123). 50.000‟den
az nüfusu olan küçük kentler, belediyeleri aracılığıyla birliğe başvurmakta ve
üyelik, birliğin kentsel, toplumsal, çevresel, kültürel konularda oluşturduğu
kriterlerin en az %50‟sini hayata geçirmiş olması koşuluyla gerçekleşmektedir(Çakar, 2016: 26).
Cittaslow Birliğinin organları Uluslararası Genel Kurul, Uluslararası Koordinasyon Komitesi, Uluslararası Başkan, Başkanlık Konseyi, Garantörler
Kurulu, Uluslararası Bilimsel Komite ve Denetçi’den oluşmakta ve bütün
organlar 3 yıllığına seçilmektedir. Uluslararası Genel Kurul bütün üye şehirlerin temsilcilerinden oluşmakta, stratejik kararları almakta ve Uluslararası
Başkanı, Uluslararası Koordinasyon Komitesini, Garantörler Kurulunu ve
Denetçiyi seçmektedir. Uluslararası Koordinasyon Komitesi 22 üyeden oluşmakta ve yılda en az iki kez toplanmaktadır. Komite, Birliğin icra organıdır.
Bilimsel komite, değişik disiplinlerden uzman ve akademisyenlerden oluşmakta olup Birliğin işleyişi ve hareketin tüm faaliyetlerini bilimsel ve kültürel
yönden geliştirme amacıyla katkıda bulunmaktadır. Bilimsel komite, başvuran kentlerin Cittaslow markasının verilmesi çalışmalarında birlikle işbirliği
içerisindedir(Çerçi, 2013: 90-91).
Bir ülkede en az 3 cittaslow üyesi bulunduğunda ulusal cittaslow ağı kurulmakta ve Ulusal Koordinasyon Komitesi oluşturulmaktadır. Bu komite o
ülkeden cittaslow olmak isteyen kentlere yol göstermekte ve başvurularını
değerlendirerek Uluslararası Koordinasyon Komitesine sunmaktadır (Çerçi,
2013: 91).
Yavaş Şehir Olabilme Kriterleri
Nüfusu 1.500 ile 50.000 arasında olan küçük kentler veya büyük
kasabalar yavaş şehir olabilmektedir. Yavaş şehir olarak tanımlanmak
isteyen yerleşimler değerlendirme sürecine alınmakta, yavaş şehir
birliği tarafından belirlenen kriterlerin en az %50’sini sağlamak ve 59
şartlı sözleşmeyi imzalanmak durumundadır. Kriterler, kentlerin hangi
alanlarda önemli ve özel oldukları üzerine düşünmelerini sağlamakta ve bu
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özelliklerini korumak için strateji geliştirmeleri için yararlanabilecekleri
bir kılavuz niteliğini taşımaktadır. İmzalanan sözleşmede belirlenmiş
kriterler başlıklar halinde şöyle sınıflandırılabilir(Sezgin ve Ünüvar, 2011:
130; Keskin, 2015: 64; Çerçi, 2013: 95-96; Özkan, 2011: 52-86; Çakar,
2016: 29-30; Ünal, 2016: 19; Radstrom, 2011: 316);
Çevre Politikaları (11 Madde): Çevre politikaları kriteri, çevre kirliliğinin, kentte yaşayan insan sağlığı üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin
azaltılmasını, enerji kullanımının çevreye vereceği zararların önüne geçilmesini ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasını
hedeflemektedir. Bu kapsamda yerel yönetimlerin başta hava, su ve toprak
olmak üzere her türlü çevre kirliliğine karşı alacağı önlemler değerlendirilmekte ve görüntü, gürültü ve ışık kirliliği gibi kentsel çevre kirliliklerinin kontrol altına alınması istenmektedir. Kentsel ve evsel çöp atıklarının
ayrıştırılması ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılması beklenmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin bu hususta EMAS ve ECOLABEL ya da ISO
9001; ISO 14000, SA 8000 ve Gündem 21 projeleri gibi çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi de teşvik edilmektedir.
Altyapı Politikaları (13 Madde): Altyapı politikaları kriteri, kentin yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen altyapı konularını ele almaktadır.
Bu kapsamda tarihi ve kültürel mekânların korunması ve yaşanır hale getirilmesi, trafik, yaya, toplu taşıma gibi ulaşım stratejilerinin daha çevreci
oluşturulması, doğal ürünlerin satılabileceği ticari merkezler kurulması,
bozulan kentsel alanların yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Yerel
yönetimler yapacakları yenilik ve düzenlemelerle kendi kentlerinin potansiyelleri doğrultusunda belli ölçülerde altyapı alanında belirlenmiş kriterleri gerçekleştirmekle yükümlüdürler.
Teknolojiden Yararlanılarak Kent Kalitesinin İyileştirilmesi Çalışmaları (9 Madde): Kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik çeşitli
tedbirlerin yer aldığı bu kriter insanların kent hayatından kopmaları ve teknolojiyi yaşamlarından çıkartıp daha ilkel yöntemlerle yaşamaları anlamına
gelmemektedir. Aksine bilişimi ve teknolojiyi daha çevreci bir yaşam biçimine entegre etmeyi öngörmekte ve kentsel kalite için teknolojinin ve teknolojik altyapıdaki tesislerin kurulması teşvik edilmektedir. Metin içerisinde sıklıkla vurgulaan yavaşlık kavramı daha iyi bir yaşam kalitesine vurgu
yapmaktadır. Bu kapsamda; tüm kenti fiber optik kablolu ve kablosuz sistemlerle donatmak, vatandaşların internet yolu ile bilgilenmelerine yardımcı
olmak ve isteyenlerin evden çalışmalarını (telework, homeoffice) sağlamak
istenmektedir. Öte yandan biyo-mimari konusunda kent içinde bir ofis
kurulması, halkın teşvik edilmesi, bilgilendirilmesi ve iyi uygulamaların
gerçekleştirilebilmesi için eğitim programlarının düzenlenmesi hedeflenmektedir. Yeni teknolojilerin kullanılması ile halka alternatif hizmet götürme yollarının belirlenmesi, çevre politikaları başlığını destekler şekilde
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kentte oluşabilecek görüntü kirliliği ve tehlikelerin önlenmesi için kablosuz sistemlerin kurulması, kent içinde gürültünün yoğun olarak yaşandığı
alanlarda gürültünün önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması bu bölümde yer alan diğer maddeler arasındadır.
Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Faaliyetleri(11 Madde):
Bu kriter kapsamında, organik çiftçiliğin geliştirilmesi için gerekli planların
yapılması, yerel ve geleneksel ürünlerin desteklenmesi, sertifikalandırılması
ve tanıtılması, yerel mutfak kültürünün yaygınlaştırılması, geleneksel zanaatların yaşatılması, doğal alanların korunması ve bu konuda bilincin artırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Kriterler
arasında yerel üretimi yaygınlaştırmak ve kente ekonomik girdi sağlayacak
her türlü yerel etkinliği ve üretimi desteklemek gibi sorunluluklar yanında
kentlerin dış güçlere ve ekonomilere bağlı olmaksızın kendi mikroekonomilerini oluşturmak, kendi üreticilerini direkt kendi müşterileri ile buluşturup
aracısız temiz ekonomi yaratmak da bulunmaktadır. Kent ve okul bahçelerinin, yerel kültürün gelişmesine olanak sağlaması için desteklenmesi gibi
göstergelerde bu kapsam içerisinde yer almaktadır.
Konukseverlik Ölçütü (5 Madde): Bu kapsamda halkı ve çalışanların konukseverlik konusunda eğitilmesi, turistik mekânların yönlendirme işaretleri ile kolay ulaşılabilir hale getirilmesi, mağazalarda dürüst ve basit ticaret
kurallarının kullanılması, gezi programları ve yerleşim yerini tanıtıcı broşürler oluşturulup bunların nasıl edinilebileceği konusunda duyurular yapılması
bulunmaktadır.
Farkındalık Ölçütü (3 Madde): Bu kapsamda kentin değerlerinin ve Cittaslow felsefesinin gelen ziyaretçiye en iyi şekilde tanıtılması hedeflenmektedir. Cittaslow’a katılmak için başvuru yapılmadan halkın, Cittaslow hareketi,
amaçları, yöntemleri ve prosedürleri hakkında bilgilendirilmesi, “Yavaş” felsefesinin benimsenmesi ve Cittaslow kapsamında uygulanacak projeler hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca örnek uygulama çalışmalarının yapılması, Cittaslow ve SlowFood hareketlerinin tanıtımı ve geliştirilmesi
konusunda projeler tasarlanması da istenmektedir.
Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi Çalışmaları (7 Madde): Yerel nitelikli yavaş yemek (Slow Food) örgütünün kurulması, “Terra
Madre” (Toprak Ana) planının ve yemek konusunda örgütlenmiş dernek, vakıf, birlik, cemiyet veya örgütlerin desteklenmesi, yok olma tehlikesi ile karşı
karşıya olan ürünlere yönelik olarak Slow Food bünyesinde projelerin tasarlanması istenmektedir. Slow Food tarafından korumaya alınan yerel nitelikli
ürünlerin ve geleneksel beslenme alışkanlıklarının, eğitim programlarında,
restoranlarda, okul kantinlerinde kullanılması, okul bahçelerinde tarımsal
üretim konusunda örnek uygulamaların yapılması, Slow Food hareketi işbirliği ile okullarda beslenme ve tat konularında eğitimler düzenlenmesi de
kriter kapsamında yapılması gerekenler arasındadır.
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Yukarıda genel hatlarıyla yer verilen kriterlerden de anlaşılacağı üzere yavaş şehir kentleşme modelinde temel amaçlar arasında, şehirlerdeki yaşam
kalitesini artırma çabası ve şehirlerin franchise şirketlerinin etkin olduğu tek
tipleşmiş mekânlar olmasının önüne geçilmesi bulunmaktadır. Yöresel, bölgesel ve kültürel farkındalıklar ve şehirlerin ve çevresinin özgün değerlerin
vurgulanması da yavaş şehir akımının amaçlar arasındadır, çünkü yerel dinamikler ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan daha sürdürülebilirdir(Ergüven,
2011: 204).

Yavaş Şehirlerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
Yavaş şehirlerin gelişmesinin temelinde yavaş hareketi bulunmaktadır
ve yavaş hareketi kültürel bir değişim, bir yaşam felsefesidir. Bizatihi tarifi
ve özüyle yaşamın ta kendisidir. Birçok açılım sunabilecek yavaş şehirlerin,
olumlu yansımalarının gerçekleşmesinde öğrenme, tanıma, bilinçlenme ve
uygulama büyük bir önem taşımaktadır. Yavaş şehirlerin olumlu yönleri
şu şekilde sıralanabilir(Sezgin & Ünüvar, 2011: 191; Olgun; 2016: 24-25;
Özhancı et al, 2012: 164);
• Yavaş şehirler, modern yaşam ile geleneksel yaşam arasında köprüler
kurarak kentsel yaşam kalitesini artırmaya çalışmaktadır.
• Yavaş şehirler, kentlerin, kendilerine özgü kaynaklarını ön plana çıkararak organik ürünlerin tüketimini teşvik etmekte ve insanların
sağlıklı yaşaması için oldukça önemli açılımlar sunmaktadır.
• Yavaş şehirler, hazır gıda kullanımını azaltacak önlemler almakta, bu
kapsamda kent insanının yaşam kalitesi, yiyecek kültürü göz önünde
bulundurularak artırılmak istenmektedir.
• Yavaş şehirler, kentlerin ulusal kimliğine sahip çıkması için önemli
çalışmalar yürütmekte ve bu kentleşme hareketiyle şehirlerin aynılaşmasının önüne geçilmek istenmektedir.
• Yavaş şehir akımının temel felsefesi insan odaklıdır. Daha yaşanılabilir bir dünya için yenilenebilir enerji kullanımı teşvik edilmektedir.
Kaynakların kullanımı ve tüketimi yavaşlatılarak, sürdürülebilirliğin
artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca var olan çevrenin ve yeşil alanların korunarak artırılması, bisiklet ve yaya yolları sayısının artırılması, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması ve çevreye dost mimarinin geliştirilmesi yavaş şehir olabilmek için zorunluluktur.
• Yavaş şehir akımıyla yerel kimlik canlandırılarak, şehir pazarlama
politikalarının kalitesi ve verimliliği artmaktadır. Yerel ürünlerin
pazarlamasındaki kolaylık bölge kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır.
• Hayatın giderek anlamsız olması ve aynılaşması insanların psikolo-
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jilerini olumsuz şekilde etkilemektedir. Buna göre yavaş şehir akımı
bu aynılaşmayı ortadan kaldırmak için fırsattır.
• Yavaş şehirler, bağlantılar kurarak zaman yoksunluğu sorununa da
çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. Bu hayatın tek amacının bir yerlere yetişmek olmadığını, içinde bulunan andan zevk alınması gerektiğini insanlara hatırlatmaktadır.
Öte yandan yavaş şehirleşme süreci yerel bir hareket olarak başlamış giderek uluslararası bir boyuta bürünmüş ve küreselleşme yolunda ivme kazanmıştır. Geliştirilen kriterler tüm üye kentler için yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak kriterler üyelere farklı ölçüde uygulanma tehlikesi taşımaktadır.
Öte yandan yavaş şehir başkenti seçilen şehirlerin bulundukları ülkedeki gelişmeleri yönlendirebilecek konumda olmaları ön elemeleri yaparken tarafsızlıklarını kaybetmelerine neden olabilecek bir risktir. Diğer risk ve sorunlar ise
şu şekilde sıralanabilir(Ergüven, 2011, 208; Canlı, 2016: 45-47);
• Halk çalışmaları ciddiye almayabilir
• Şehirler dışarıdan yavaş ve/veya elit olarak algılanabilir
• Yavaş şehir olunduktan sonra talebin karşılanamaması, kontrol edilememesi ve yönlendirilememesi de önemli bir risktir.
• Yavaş şehir olma ile ilgili diğer bir risk paradoksal nitelik taşımaktadır. Yavaş şehir etiketinin miras endüstrisi içinde boyut değiştirerek
marka farkındalığına ulaşması durumunda, yavaş şehirler zamanla
turizm yoluyla kolayca cazibe merkezine dönüşebilirler.
Ancak tüm bu risk ve sorunlar uygun programların oluşturulması, yavaş felsefesinin doğru anlaşılması ve bu konuda farkındalığın artırılması
için çaba gösterilmesi ile aşılabilir görülmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında ve yaşam kalitesinin artırılmasında yavaş şehirlerin
sunacağı açılımlar, bu çabayı karşılar niteliktedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı
Toplumların gelişim sürecine paralel olarak, farklı dönemlerde değişik anlamlar kazanmış kavramlardan biri de kalkınma kavramıdır. Çünkü
kalkınma kavramı, toplumsal değişime etki eden faktörlerin etkililik derecesine bağlı olarak içerik kazanmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu
olarak toplumsal değişimlerin neden ve sonuçlarını inceleyen iktisatçı, sosyolog ve tarihçilere göre kavrama farklı anlamlar yüklenmektedir. Örneğin
Marks kalkınmayı tarihsel şartlardaki değişimlerle açıklarken, Milner kalkınmayı, o dönemdeki hükümet faaliyeti olarak değerlendirmektedir. Keza
kalkınma kavramının aynı dönemde farklı içeriklerde kullanıldığı ve çoğu
zaman sanayileşme, modernleşme, ilerleme, büyüme ve yapısal değişme
gibi kavramların yerine koyulduğu da görülmektedir(Berkün & Ofluoğ-
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lu, 2016: 1100; Yavilioğlu, 2002: 59-60). Olguyu açıklamak için kullanılan
kavramlar için üzerinde uzlaşılmış karşılıklar oluşturulamamakla birlikte
kavramlar, hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler açısından
anlam ve önemini korumaya devam etmektedir(Erbay & Özden, 2013: 4).
Tarihsel sürece bakıldığında Sanayi Devrimi sonrasında insanlık tarihinde büyük bir ilerleme ve ekonomik kalkınma yaşanmıştır. 1950 yıllarına
kadar uzanan kalkınma sürecinde, üretim sisteminin katkıları abartılmış,
buna karşılık doğanın katkıları önemsenmemiştir. Bu dönemde uygulanan
ekonomik sistemler, belli bir fabrika üretim ve otomasyonuna dayanan
kitlesel üretim ve bu üretimle uyumlu kitlesel tüketim norm ve pratiğini
içselleştirmiş tüketim toplumu yaratmayı başarı olarak değerlendirmişlerdir. Başka bir ifade ile kalkınmanın niteliksel boyutunu ihmal etmişlerdir(Şengül, 2002: 8; Ertürk, 2011: 319). Doğanın adeta tüketim maddesi
gibi kullanıldığı bu süreçte, madenler ve fosil yakıtlar başta olmak üzere
doğal kaynakların tüketimi hızlanmıştır. Birçok ülkenin kendisini ekonomik bakımdan gelişmiş-gelişmemiş statüsü içerisinde bulduğu bu rekabet
ortamında dünya için tehdit oluşturacak birçok çevresel sorun üretilmiştir.
Yenilenemez kaynakların hızla tükenmesi, yenilenebilir kaynakların tahribi biyolojik çeşitliliğin azalması, yok olan ormanlar, tahrip olan topraklar, genişleyen çöller, artan karbondioksit düzeyleri, artan sıcaklıklar, daha
yıpratıcı fırtınalar, eriyen buzullar, yükselen deniz seviyesi insanlığın karşı
karşıya kaldığı çevre sorunlarından yalnızca birkaçıdır. Üstelik başlangıçta
kalkınma adına mazur görülen bu sorunlar yerel olmaktan çıkıp giderek
bölgesel ve daha sonra da küresel hale gelmiştir(Berkün & Ofluoğlu, 2016:
1101; Kaypak, 2011:19-20). Ekonomi ve ekosistem arasında bozulan denge
kalkınmanın sürdürülebilirliğinin mevcut uygulamalarla sağlanamayacağı iddialarının kabulünü kaçınılmaz hale getirmiş ve bu kabul, 20. yüzyıl
sonlarına doğru “sürdürülebilir kalkınma” kavramını dünya gündemine
taşımıştır (Ayres, 2001: 122).
Günümüzde bir ekonominin, üretim (GSMH) hacminde meydana gelen artışa odaklanılmakla birlikte insanların daha iyi yaşamaları için artan ekonomik olanakların sosyal sorunların çözülmesinde kullanılmasının
gerekliliğine de işaret edilmektedir(Köklü, 1973: 117; Güven, 1995: 5-6).
Başka bir anlatımla kalkınma kavramıyla, hem niceliksel artışlar hem de
niteliksel değişim ifade edilmektedir(Berber, 2011: 8). Keza Türk Dil Kurumu Sözlüğünde de kalkınma, bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya
görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içeren toplumsal
ve kuramsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme olarak tanımlanmaktadır(TDK). Latince kökü “subtenir” olan sürdürülebilir kelimesi ise “korumak” anlamını taşımaktadır. 2. Dünya Savaşı sonrasındaki hızlı kapitalist
büyümenin ekolojik denge üzerinde yarattığı sorunların farkına varılması
kalkınma ile çevre arasındaki bağları güçlendirmiş ve iki kavram arasında
ilişki kurulmuştur(Torunoğlu, 2003; Muscoe, 1995).
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Kalkınmanın bir anlık değil süreklilik taşıması gerektiğine vurgu yapan
“sürdürülebilir kalkınma” sustainable development), kavramı ilk kez; 1980
yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği (International Union for Conservation of Nature) tarafından kullanılmıştır. Bununla birlikte kavram tüm
dünyada ancak 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu2* tarafından hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” isimli rapor ile
tanınır hale gelmiştir. Brundtland Raporu olarak da bilinen raporda “sürdürülebilir kalkınma; bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi
ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak”
şeklinde tanımlanmaktadır(UN, 1987). Bu tanımdan yola çıkarak sürdürülebilir kalkınma şema haline getirilmiş ve Şekil 2’de görüldüğü gibi üç daire
modeli (three pillar veya three circles model) geliştirilmiştir. Modele göre
ancak ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda eş zamanlı ve eşit kalkınma
sürdürülebilirliği getirebilmektedir. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma kavramının tanımı içerisinde yer alan “ihtiyaç” kavramı toplumların temel ihtiyaçlarına işaret etmektedir. Tanım içerisinde yer alan “ödün verme” ifadesi
ise, bir kısıt unsurunu vurgulamaktadır. Bu kısıtlama Şekil 3’de görüldüğü
gibi çevrenin gelecek nesillere yönelik toplumsal ve ekonomik ihtiyaçların
karşılanabilirliği noktasında sınırlayıcı durumuna dikkat çekmektedir(GEKA, 2011: 6).

Şekil 2 Üç Daire Modeli
(Kaynak: GEKA, 2011: 6)

Şekil 3 Ekonomik ve Toplumsal
Gelişmenin Çevresel Kısıtları
(Kaynak: GEKA, 2011: 6).

Sürdürülebilir kalkınma ile doğal kaynakların, insan ile doğa arasında
denge kurarak kullanılması ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak verecek şekilde bugünden tüketilmemesi amaçlanmaktadır.
1972 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde sürdürülebilir kal2 Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 1983 yılında Birleşmiş Milletler (BM)
tarafından kurulmuştur.
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kınma politikaları alanında yetkili organ olan Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP) kurulmuştur. UNEP 1975’te Uluslararası çevre eğitim
programını uygulamaya koymuş ve sonrasında yapılan Uluslararası toplantılarda çevre eğitim stratejileri belirlenmiştir. Stratejiler kapsamında
evrensel sorumluluk bilincinin ve uluslararası dayanışma ruhunun artırılması öngörülmüştür (Erkal et al., 2011, 148). Sürdürülebilir kalkınma
kavramı, 1992’de Gündem 21 ve Rio de Janeiro’da Birleşmiş Milletler Çevre
ve Kalkınma Zirvesi ile kalkınma stratejilerinde öne çıkan ifadeler içerisine
girmiştir. 1996 Habitat II Zirvesi, 1997 Rio +5 Zirvesi ve 2002’de Johannesburg Zirvesi (Rio +10) ise sürdürülebilir kalkınma için uluslararası platformda atılan diğer adımlar arasındadır (Berkün & Ofluoğlu, 2016: 1104).
Sürdürülebilir kalkınma; ekonomik, sosyal ve çevresel sistemlerin esnekliği korunarak, sürdürülebilir bir zaman diliminde bireyler ve toplumun kendi isteklerini gerçekleştirmelerini ve kendi potansiyellerini ortaya
çıkarmalarını sağlayacak bir dizi fırsatın yaratılmasını hedeflemektedir(Islam et al., 2003: 2). “Kalkınmanın her şeye rağmen olmaması gerektiğine”
ve kaynakların aşırı tüketilmeden kullanılmasına vurgu yapılmaktadır(Kaypak, 2011: 20). Daha açık olarak sürdürülebilir kalkınma ile yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılmasına, ekosistemin
işlevlerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına, zararlı emisyonların kritik eşik değerlerinin altında kalmasına ve çevreye geri dönüşü olmayan
zararlar verilmemesi koşuluyla ekonomik faaliyetlerin devam edebileceği
bir kalkınma stratejisine işaret edilmektedir(Daly, 1990: 2). Çevresel açıdan
refah olmadıkça toplumsal ve ekonomik açıdan da refahtan söz edilmeyeceğine dikkat çekilmektedir (GEKA, 2011: 6).
Sürdürülebilir kalkınma, toplumların ekonomik kalkınma yanında
çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek noktasında yararlandıkları bir stratejidir(TÜBİTAK, 2003). Bu strateji birçok alanda olduğu gibi kentleşme
yaklaşımlarında da etkisini göstermiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde
dünyanın bir miras değil emanet olduğu düşüncesi çerçevesinde, hem bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaşayacak insanları ve onların yaşam
kalitelerini merkeze alan farklı sürdürülebilir kent yaklaşımları ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşımlarda gelecek kuşakların da gereksinmelerini dikkate alan, doğadaki diğer canlılara hayat hakkı tanıyan ve insanın doğanın
efendisi değil bir parçası olduğu görüşünü taşıyan bir anlayış benimsenmektedir (Keskin, 2012: 84). “Yavaş şehir”( slow cities / cittaslow) sürdürülebilir kentleşme için üretilen yaklaşımlardan biridir. Daha öncede işaret
edildiği gibi bu modelde, birçok ‘aynılaşmış’ kentten farklı kalabilmede şehirlerin hangi alanlarda önemli ve özel olduklarının doğru belirlenmesi ve
bu özelliklerini korumak için stratejiler geliştirmesine vurgu yapılmaktadır.
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Bir Sürdürülebilir Kent Yaklaşımı Olarak Yavaş Şehir
Sürdürülebilir kent yaklaşımı, bir kentin ekonomik ve fiziksel olduğu kadar sosyal, çevresel, kültürel ve politik hedeflerini de karşılaması gerektiğine
vurgu yapmaktadır. Yapısı ve işleyişiyle dünyanın bölünmezliğini, bütünlüğünü içeren kentler, sürdürülebilir kentlerdir. Başka bir ifade ile sürdürülebilir kentler, yalnızca o şehirde yaşayanlarla ilgili değil, diğer kentlerin
toplumlarını ve böylece bütün dünyanın toplumlarını ilgilendiren bütüncül
bir yaklaşımı benimsemektedirler(Sezgin& Ünüvar, 2011: 13-15). Bu yaklaşım kentsel gelişmenin etkilediği ve kentsel gelişmeyi etkileyen tüm çevresel,
sosyal ve ekonomik unsurları birbiriyle ilişkili biçimde içermekte ve kentin
geleceğinin katılımcı süreçlerle kararlaştırılmasının gereğine işaret etmektedir(Keskin, 2012: 85). Bu nitelikler yavaş şehir olmak isteyen kentlerin gerçekleştirmesi gereken kriterler ile büyük bir paralellik içerisindedir.
Sürdürülebilir bir kent için çevresel boyut, kentin ve yakın çevresinin
kirlenmesini önlemekte ve hızla tükenen çevresel kaynakların kendini yenileyebilmelerine fırsatlar sunmaktadır. Çünkü sürdürülebilir kent, kaynaklar tükendiğinde ekosistemde telafi edilemez durumlar oluşacağı bilinciyle yönetilmektedir(Keskin,2015: 34). Yavaş şehir çevre politikaları kriteri
de benzer bir bakış açısı ile çevre kirliliğinin, kentte yaşayan insan sağlığı
üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin azaltılmasını, enerji kullanımının
çevreye vereceği zararların önüne geçilmesini ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasını hedeflemektedir.
Ekonomik açıdan kentsel sürdürülebilirlik kapsamı içerisinde kentteki hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan etkin
hizmet sunumu ve ekosistemi koruyan bir anlayışla kentin bir yerleşim
birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesi
bulunmaktadır(Keskin,2015: 35). Yavaş şehir yerel ürünlerin ve üretimin
desteklenmesi faaliyetleri içerisinde de, yerel üretimi yaygınlaştırmak ve
kente ekonomik girdi sağlayacak her türlü yerel etkinliği ve üretimi desteklemek gibi sorunluluklar yanında kentlerin dış güçlere ve ekonomilere
bağlı olmaksızın kendi mikroekonomilerini oluşturmak, kendi üreticilerini
direkt kendi müşterileri ile buluşturup aracısız temiz ekonomi yaratmak da
bulunmaktadır. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken doğal alanların korunması
ve bu konuda bilincin artırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir.
Sürdürülebilir kentler fiziksel boyutta nüfus büyüklüğü açısından optimal büyüklüğe sahiptir. Sürdürülebilir kentlerin ulaşım sistemleri; trafik
yoğunluğuna bağlı olarak çevreyi tahrip etmemekte, görüntü ve gürültü
kirliliğine yol açmamaktadır. Keza bu kentlerde kentsel peyzajın bozulmasının ve yol güvenliğinin azalmasının önüne geçilmektedir(Keskin,2015:
35-36). Bu nitelikler yavaş şehir olabilmek için belirlenen kriterlerle ol-
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dukça uyumludur. Nüfusu 50.000’in üzerinde olan yerleşim birimleri yavaş
şehir olmak için başvuru yapamamaktadır. Öte yandan yavaş şehir olabilmek için gereken altyapı politikaları kriteri, kentin yaşam kalitesini önemli
derecede etkileyen altyapı konularını ele almaktadır. Bu kapsamda tarihi
ve kültürel mekânların korunması ve yaşanır hale getirilmesi, trafik, yaya,
toplu taşıma gibi ulaşım stratejilerinin daha çevreci oluşturulması, bozulan
kentsel alanların yeniden değerlendirilmesi bulunmaktadır.
Sürdürülebilir kentlerde yönetim ve sosyo-kültürel boyut yavaş şehirlere benzer bir şekilde, kentlerde yaşayan insanların yaşam kalitesinin artırılmasıyla ilgilenmektedir. Yavaş şehir teknolojiyi kullanarak hayatın kaliteli ve herkesçe yaşanabilir olmasını amaçlamakta, bölgeye özgü değerlerle
sürdürülebilir gelişmeyi hedeflemekte ve yerel ekonomik yaşama katkı yaparak gelir adaletini sağlamaktadır(Yurtseven, et al., 2010: 40).Toplumsal
bütünleşme; çeşitlilik ve kültürel kimliğin geliştirilmesi; tarihi, doğal, dini
ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasında büyük bir öneme sahiptir(Keskin,2015: 36). Yavaş şehirler de; insanların
birbiriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri yerleşimlerdir. Cittaslow hareketi, amaçları, yöntemleri ve prosedürleri hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenerek, insanların kendine yeten, doğasına, gelenek
ve göreneklerine sahip çıkan bilinçte olabilmesi hedeflenmektedir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi yavaş şehir kriterleri sürdürülebilir bir kente kavuşmak isteyen yerel yönetimler için yol haritası niteliğindedir. Yavaş şehir hareketi ile kent, kendi ölçeğinde barındırdığı hayatı daha doğru bir hızda
yaşamayı kentlilere sunma imkânı bulabilmektedir. Yavaş şehirler, sahip oldukları değerleri koruyarak yahut sürdürülebilirliklerini sağlamak adına bir
takım uygulamaları yönetim politikası şeklinde benimsemeye çalışarak değişimin negatif etkileri ile mücadele edebilmektedirler(Özkan, 2011: 89-92).
Yavaş şehir hareketinde atılan her adımın kentin refahını artırmaya yönelik olmasına özen gösterilmektedir. Kentin potansiyelini kullanarak kenti ve halkı kalkındırmak istenmektedir. Kentin doğal yapısını bozmadan
kendi kendine yetebilmesi için çalışılmaktadır. Dünya üzerinde tüm kentlere hitap eden ve çevresel, politik, ekonomik ve kültürel anlamda alternatif
bir yönetim ve yaşam biçimi sunmaktadır. Tam da bu özellikleri ile sayıları
hızla çoğalmaktadır.

SONUÇ
Sürdürülebilir kalkınmanın kentleşme boyutunda sağlanabilmesi için
yararlanabilecek modellerden birisi de yavaş şehirlerdir. Yavaş şehirler; çevre ve altyapı politikaları, ekonomi faaliyetlerindeki tercihleri ve teknolojiden yararlanırken belirledikleri kriterler ile çevre dostu ve doğa ile bütünleşik bir felsefeye sahiptirler. Öte yandan yavaş şehirler, iyi yaşam kalitesinin
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artırılmasını kentin kendi özellikleri ile sağlamasını olanaklı kılmaktadırlar. Türkiye’nin de içinde bulunduğu pek çok ülkenin birçok kenti ve ilçesi
yavaş şehirleşme sürecindedir. Ekonomi ve ekoloji arasındaki ilişkiyi koparmadan bir kalkınma stratejisi geliştirdiğinden, yavaş şehirlere, bu şehirlerde yaşayan halkın ilgi ve desteği de artmaktadır.
Nüfusun hızla büyüdüğü günümüz sanayi kentlerinin çoğunda yerel
özellik ve özgünlükler kaybedilmekte, doğal güzellikler yok olmakta ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak alt yapı, çevre ve ulaşım problemleri yaşanmaktadır. İnsanlar zamanla yarışır bir biçimde yaşadıkları bu tek tipleşmiş
kentlerde, çevre kalitesinde yaşanan azalmaya tanık olmakta ve çoğu kez
modern dünyanın değişim hızına uyum sağlamada zorlanmaktadırlar. Bu
durum birçok kişinin hayallerini birbirlerine yakınlaştırmakta ve hayatlarının ilerleyen dönemlerinde küçük, doğal güzellikleri bozulmamış ve
herkesin birbirleriyle samimi ilişkiler içerisinde güvenle yaşadığı kasabalara taşınma isteğiyle ifade edilmektedir. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesinde
önemli bir açılım olan, değişimin negatif etkileri ile mücadele eden, temiz
ve yeşil teknolojileri benimseyen, yerel boyutta sürdürülebilir bir kalkınma
modeli olan yavaş şehirler; dünya genelinde isimlerinin aksine hızlı ve nitelikli bir gelişim göstermektedirler.
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DİJİTAL KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ
YERELLEŞMESİNİN BİR SONUCU OLARAK AKILLI
KENTLER VE YEREL YÖNETİM İLİŞKİSİ
SMART CITIES AND LOCAL GOVERNANCE RELATIONSHIP
AS A RESULT OF LOCALIZATION OF DIGITAL THE PUBLIC
ADMINISTRATIVE CONCEPT
Salih BATAL1
ÖZET
Akıllı kentler; sürdürülebilir, çevresel değerlere saygılı ve yaşam kalitesi yüksek bir kent sunabilmek için tasarlanmıştır. Günümüzde, kentlerde yoğun göç ile
başlayan, ekolojik dengenin bozulması ile devam eden, güvenlik, ulaşım, sağlık vb.
başlıklarla çeşitlenen bir dizi sorun akıllı kent uygulamaları aracılığıyla aşılmaya
çalışılmaktadır.
Türkiye’de e-devlet ile başlangıcı gerçekleştirilen kamu yönetiminde dijital
dönüşüm çalışmalarının akıllı kent uygulamaları ile devam ettiğini görmekteyiz.
Buna göre akıllı kentlere; “yerel yönetimlerde teknoloji unsurunun karar mekanizmalarına yoğun etkisiyle ortaya çıkan yeni bir yönetim felsefesidir” diyebiliriz.
Akıllı kent yönetimi konusunda merkezi kamu idaresinin ortaya koyduğu bir
takım strateji ve eylem planları bulunmaktadır. Söz konusu belgeler devletin akıllı kent yönetimi konusunda yerel yönetimlere desteğini ortaya koymakla birlikte
aynı zamanda yol gösterici ve usul belirleyici bir etkiye de sahiptir. Ancak unutulmamalıdır ki, akıllı kent uygulamaları da dâhil olmak üzere kentlere dair her türlü
planlama ve uygulama konusunda ilk olarak karşımıza yerel yönetimler çıkmaktadır. Yerel yönetimler, yaşadıkları kentin sorunlarına dair en net çözüm fikirlerine sahip olan, kentsel hizmetlerin sağlanabilmesi adına kanunla yetkilendirilmiş
kurumlardır.
Akıllı kent yönetimi konusunda yerel yönetimlerin kapasiteleri, finansman durumları, çevresel etmenleri, kültürleri ve kentte birlikte yaşadıkları hemşerilerinin
beklentileri asıl belirleyici unsurdur.
Çalışmada genel hatları ile kamu yönetiminde dijital dönüşüm ve akıllı kent
konusu irdelenmiş olmakla birlikte sonuç olarak yerel yönetimlerin konuya yaklaşımları ve ilgisi açıklanmaya çalışılmıştır. Söz konusu ilgi, akıllı kent uygulamalarının geleceğini belirleyecek temel faktördür.
Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Dijital Kamu Yönetimi, Akıllı Kentler, Yerel
Yönetimler.
1
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ABSTRACT
Smart cities are designed for sustainable, respectful to environmental values
and a city with a high quality of life. Nowadays, cities, which start with intensive
migration, continue with the deterioration of ecological balance, security,
transportation, health and so on. a number of issues varying from the headings are
being tried to be overcome through intelligent urban practices.
Starting with e-government in public administration realized that they
worked in Turkey, we see that the digital transformation continued with the smart
city applications. According to this, intelligent cities; “Is a new philosophy of
management that emerges in local governments with the intense influence of the
technology element on decision-making mechanisms” can be said.
There are a number of strategies and action plans put forward by the central
public administration on intelligent urban management. These documents,
while showing the support of the government to the local administrations on
intelligent urban management, also have a guiding and procedural influence at the
same time. However, it should not be forgotten that, firstly, confrontational local
administrations are emerging about all kinds of planning and implementation of
cities, including intelligent urban applications. Local governments are statutory
entities that have the clearest solution ideas on the problems of the city they live in
and are able to provide urban services.
Local governments’ capacities, finances, environmental factors, cultures and
the expectation of their fellow citizens living together in the city are the main
determinants of intelligent urban management.
In the course of the study, digital transformation and intelligent urban issues
were examined in public administration, and as a result local governments’
approaches to the subject and their interest were tried to be explained. This interest
is a key factor that will determine the future of smart urban practices.
Keywords: Digitalization, Digital Public Administration, Smart Cities, Local
Governments.

GİRİŞ
19. yüzyılın sonlarından itibaren kentler ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerden dolayı önemli oranda değişime uğramıştır. Bu değişim süreci
kentlerin sadece fiziki yapısı veya toplumsal ilişkileri ile sınırlı kalmamış
aynı zamanda kentte yaşam kültürü ve kentsel hizmetlerin sunumu bakımından da etkilerini göstermiştir. Göç olgusu ile birlikte kentlerin yönetimi daha zor ve karmaşık hale gelmiş, çözülemeyen sorunlar zaman içerisinde çeşitlenip ve derinleşerek günümüze kadar ulaşmıştır.
Günümüzde yerel yönetimler mevcut sorunların çözümü için çeşitli
dönüşüm projeleri uygulamakta olup, her alanda yeni bir kent tasarımını
gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Söz konusu çalışmaların temel hedefi
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kentleri daha yaşanabilir mekânlar haline getirerek yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Akıllı kent vizyonu bu arayışın bir sonucudur.

1. DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM
Dijitalleşme kavramı teknolojik gelişmelerin toplum tarafından benimsenerek yeni bir kültürün oluşmasını ifade eder. Dijital dönüşüm ise teknoloji aracılığıyla tüm sektörlerin amaçlarına ulaşmasını sağlayan bir yenilik
hareketi olarak tanımlanmaktadır.
Dijital dönüşüm kavramı Türkiye için yabancı bir kavram değildir.
Ancak başlangıç döneminde (2000-2005) beklenen ilgiyi görmemiştir. Bu
durumun sebepleri olarak kamu bürokrasisinin teknolojiye mesafeli yaklaşımı ve yeni yönetim anlayışlarının uygulamada etkin sonuç vermesinin
zaman alması gösterilebilir.
Türkiye’de dijital dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için birçok faktör
sürece katılmaktadır. Sivil toplum kuruluşları Dijital Türkiye Platformunun
kurulmasını sağlamışlardır.
Kamu kurumları olarak ise Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlar dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlamaktadır (Karagöz, 2016: 72-74).

2. KENTLERDE DİJİTALLEŞME VE TEKNOLOJİ UNSURU
Kentsel yaşam alışkanlıklarında yaşanan değişimlerin başlangıcı sanayi devrimine dayanmaktadır. Teknoloji bir yandan yaşam kalitesi üzerine
olumlu etkiler yaparken diğer yandan bir takım sorunların oraya çıkmasına neden olmaktadır. Söz konusu sorunların çoğu çevresel nitelikte olup,
21. yüzyılda yoğun teknoloji kullanımının sonucu olarak ekolojik dengenin
bozulması gerçeği karşımıza çıkmıştır (Oktay, 2007).
Teknoloji ve bilgi üretimi üzerine şekillenen ve sanayileşmesini tamamlayan toplumlar zaman içerisinde ekonomik bir yapıya dönüşmektedir. Bu
anlamda kentler; bilgiyi üreten ve kentsel yaşam formlarında kullanan bir
organizmaya sahiptir (Erkan, 1992: 1).
Günümüzde yaşanmaya devam eden çok boyutlu küreselleşme etkisi
kentlerde yaşanan dönüşümlerin hızlanmasına neden olmaktadır. Bu süreçte uygulanan politikalar, stratejisi bulunmayan kentsel alanların doğmasına neden olmakta ve kentlerde yaşayan insanların gereksinimleri karşılanamamaktadır (Bıçakçı, 2014: 5-6).
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2.1. Dijital Kentten Akıllı Kente
Dijital yeryüzü kavramının devamı olarak dijital kent kavramı ortaya
çıkmıştır. Buna göre dijital kent hizmet odaklı bilgisayar altyapısını ifade
etmektedir. Dolayısıyla dijital teknolojiler ile birlikte kentteki tüm sosyal
gruplar, girişimciler, kurum ve kuruluşlar birbirine bir ağ üzerinden bağlanmaktadır (Meydan Yıldız, 2016: 88-90).
Akıllı kent ise yeni ve hızlı gelişen bir anlayış olarak ortaya çıkmıştır.
Akıllı kent yaklaşımının temel amacı, kentleşme olgusunun insan ve doğa
üzerinde bıraktığı negatif etkilerin en aza indirilmesi, yoğun kentleşme
etkisinin azaltılması ve daha yaşanılabilir kentler oluşturabilmek için yeni
planlama yaklaşımlarını hayata geçirmektir.
Akıllı kent kavramının ortaya çıkmasında birbirinden bağımsız teknolojilerin bir araya gelmesi, değişken sosyo-ekonomik unsurlar, yönetim,
ekonomi ve politika gibi faktörler önemli rol oynamaktadır.
Bu bakımdan, akıllı kent kavramının uygulamaya konulmasında her
kent kendine özgü yaklaşımlar ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu yaklaşımlar kimi zaman farklı ülkelerin kentlerinde benzeşirken kimi zaman aynı
ülkenin iki kentinde farklılaşmaktadır (Kaygısız & Aydın, 2017: 59-60).
Akıllı kentlerin altı temel bileşenden bir araya geldiği kabul edilmektedir. Bunlar: Akıllı Ekonomi, Akıllı İnsan, Akıllı Yönetişim, Akıllı Hareketlilik, Akıllı Çevre ve Akıllı Yaşam bileşenleridir (Akdamar, 2017: 203).

2.2. Akıllı Kentlerin Yönetimi
Birleşmiş Milletler raporlarına göre 7.5 milyarı aşan dünya nüfusunun
yarısı kentsel mekanlarda yaşamakta olup, 2050 yılında bu oranın %70 olacağı tahmin edilmektedir. 2017 Dünya Nüfus Tahmini Raporu’nda, dünya
nüfusunun 2030’da 8.6, 2050’de 9.8, 2100 yılında ise 11.2 milyar kişiye ulaşması beklenmektedir.
Dünya Bankası’nın verilerine baktığımızda ise, 80 milyon olan Türkiye
nüfusunun yaklaşık %72’si kentsel mekânlarda yaşamakta olduğu, 2030’da
Türkiye nüfusunun yaklaşık 88 milyonu bulacağı ve kentler yaşayan nüfus
oranın %80’i geçeceği ifade edilmektedir (Akıllı Şehir Çanakkale, 2017: 6).
Akıllı kentler konusunda hedeflenen sonuçlara ulaşabilmek için öncelikli çalışma alanları belirlenmelidir. Bu alanlar, kentsel diğer göstergeleri
de etkileyebilme gücüne sahip olmalı ve bir lokomotif görevi üstlenerek
kentin yaşam kalitesini yukarılara çekebilmelidir. Buna göre akıllı kent yönetiminde öncelikli çalışma alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Ulaşım: Kentlerde ulaşım ve erişilebilirlik en temel sorunu oluşturmaktadır. Bu sorunun içeriğinde ise zamanında ve nitelikli ulaşım alt başlıkları
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bulunmaktadır. Ayrıca kentlerde yaşanan nüfus artışı ve buna bağlı olarak
gelişen trafik, karbon salınımını arttırmakta olup, ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır.
Enerji Kaynakları: Dünyada enerji kaynakları sınırlı olarak bulunmaktadır. Dünyadaki enerjinin tüketiminde kentler %75’lik orana sahip olup,
karbondioksit salınımında %80 orana sahiptir. Dünya nüfusunun yarı günümüzde kentlerde yaşarken, oranın yakın gelecekte çok daha yükselmesi
beklenmektedir. Bu durumda kentler yeni bir anlayış geliştirmek durumundadır.
Su Kaynakları: Günümüzde içme suyu ve atık su alt yapısı kentlerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı gibi enerji tüketiminde de önemli
oranda paya sahiptir. Suyun tüm kentsel yaşam alanlarına ulaştırılabilmesi
ve atık suyun geri dönüşümünün sağlanabilmesi akıllı kent yöntemleri ile
daha etkin hale getirilebilir.
İlk Yardım ve Güvenlik Hizmetleri: Kentlerde yaşanan nüfus artışı, güvenlik hizmetleri ve ilk yardım müdahaleleri konusunda yeni bir yöntem
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre söz konusu hizmetlerin verimli
kullanılabilmesi, altyapı hizmetleriyle uyumlu çalışan bir yönetim sistemiyle sağlanabilir (Sağlam, 2014: 28-29).
Akıllı kent yönetiminin sağlanabilmesi için bazı faktörler ön plana çıkmaktadır. Bu faktörlerin uyumlu ve etkin kullanımı sonuca ulaşma bakımından önemlidir. Aksi halde aksayan kısım diğer faktörlerin de etkisini
azaltmaya neden olabilmektedir. Buna göre akıllı kent yönetiminin etkinliğini belirleyen temel faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Yönetim ve Organizasyon: Akıllı kent, yönetim ve koordinasyon merkezli bir girişimdir. Uygulamalar sırasında oluşabilecek sorunları çözme ve
alternatifler üretme konusu yine bir yönetim fonksiyonunu ifade etmektedir. Bu süreçte alternatif yönetim usulleri geliştirilmelidir. Çünkü yönetimde çok boyutluluk teknolojide de çok boyutluluğu beraberinde getirmektedir.
Kent yönetimleri akıllı kent uygulamalarını hayata geçirmeden önce öğrenen örgüt haline gelmeli, gerekli hallerde bilgi transferi yollarına başvurarak kendilerini geliştirmelidir.
Teknoloji: Akıllı teknolojiler kentlerin ekonomik, endüstriyel, kültürel
ve çevresel gereksinimleri ile kentte yaşayan insanların kişisel gelişimleri ve
yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için geliştirilmişlerdir.
Bilgi teknolojilerinin varlığı ve kalitesi akıllı kentlerin tasarımında belirleyici unsur olarak ön plana çıkmakta, teknolojik alt yapının güçlülüğü
kadar kentler akıllı kent haline gelebilmektedir.
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Yönetişim: Kentlerin akıllı kent misyonunu sağlayarak beklenen sonuçlara ulaşabilmesi için toplumun her kesimine hitap edebilmesi, akıllı yönetişim mekanizmalarını geliştirebilmesi ve uygulayabilmesi gerekmektedir.
Bu anlamda yerel yönetimler kente dair karar süreçlerinde kentte yaşayanların yönetime katılımını teşvik edici mekanizmalar oluşturmalıdır.
Ayrıca şeffaflık, hesap verebilirlik, veri paylaşımı gibi değerlerin de akıllı
yönetişim için gerekliliği ihmal edilmemelidir.
Politika Şartı: Akıllı kent yönetimi politik bir tercihtir. Akıllı kent uygulamalarına karar veren yerel yönetimlerin kentin ulusal ve küresel ilişkilerini bu doğrultuda yapılandırması gerekmektedir. Akıllı kent yönetimleri
politik olarak tercihlerini kamuoyu ile paylaşmalı ve kendilerini geliştirmenin alternatif yollarını aramalıdır.
İnsan ve Toplum: Akıllı kentlerde nihai hedef insan yaşamıdır. Amaç-araç ilişkisi bakımından amaç insan, akıllı kent ise bu amacı sağlamak için
kullanılan bir araçtır. İnsan faktörü ihmal edilerek kurgulanan bir akıllı
kentin başarılı olması olanaksızdır. Bunun için bilgili, eğitimli ve katılımcı vatandaşlara ihtiyaç vardır. Ancak akıllı kentle ilgili herhangi bir talebi
olmayan ya da bilinçli bir tercih olarak teknoloji kullanımını reddeden vatandaşların olma ihtimali de bulunmaktadır. Yerel yönetimler eğitim verme
konusunda talebe göre esneklik oluşturmalı ve herkesin farklı yaşam tercihine saygı duymalıdır.
Ekonomi ve Finansman: Kentler yüksek seviyede ekonomik rekabet
edebilirliğe sahip olmalıdır. Ayrıca akıllı ekonomi için iş ve ticaret modellerinin uzmanlaştırılması gerekmektedir.
Akıllı kent teknolojilerinin alt yapısını kurmak önemli oranda finansman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca sermayenin ve iş gücünün
akıllı kentlerde yoğunlaşması yüksek oranda büyümeye yol açmaktadır
(Bıçakçı, 2014: 22-35).
Akıllı kent yönetiminin somut olarak ölçülebilen ve toplumsal olarak
gözlemlenebilen önemli faydaları bulunmaktadır. Bu faydalar kentlerin diğer rekabet halinde olduğu kentlerden öne çıkmasına ve kendilerini daha
da geliştirmesine olanak sağlamaktadır.
Akıllı kent yönetiminin uygulandığı kentlerde sermaye giderlerinde
azalma söz konusudur. Buna göre; teknolojik alt yapı desteğiyle mevcut kapasiteden daha fazla yararlanılmaktadır. Örneğin, mevcut şebeke üzerinden daha ucuz maliyetle daha fazla elektrik iletilmesi.
Bir başka temel fayda işletme giderlerinde azalmadır. Kentsel hizmet
alanlarında uygulanan önleyici bakım ve gerçek zamanlı veriler, tamir ve
bakım maliyetlerinin düşmesini sağlamaktadır.
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Akıllı kentlerin gelirlerinde artışlar yaşanmaktadır. Kent yönetimleri
hizmet kalitelerini yükselterek talep fazlalaşmasını sağlamaktadır. Bu durum gelirlerin yükselmesine neden olmaktadır.
Akıllı kent uygulamaları kentte yaşayan insanlar için daha iyi yaşam
koşulları sunmaktadır. Bu koşullar arasında ulaşım sürelerinin düşerek niteliğinin arttırılması, yüksek güvenlik önlemleri, acil durumlarda müdahalelerinin hızlanması ve verimliliğinin arttırılması, suç oranlarında azalma
vb. unsurlar sayılabilir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013: 32-34).
Ayrıca akıllı kentler aracılığıyla küreselleşmenin yerel halini ifade eden
küyerelleşme kavramı da harekete geçmektedir. Yerel yönetimler dijital ağlar araçlığıyla tüm dünyaya bağlanmakta ve etkileşime geçebilmektedir.

3. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE AKILLI KENT POLİTİKASI
VE STRATEJİLERİ
Türk kamu yönetimi politikaları içerisinde akıllı kent uygulamalarının
temel gerekçelerini içeren bir takım belgeler ve düzenlemeler bulunmakta
olup söz konusu belgeler strateji ve eylem planları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sonuç olarak akıllı kent uygulamaları kamusal gücünü bu verilerden
sağlamaktadır.
Merkezi yönetim tarafından hazırlanan metinler daha çok ulaşım, kentsel hizmetler, enerji ve güvenlik alanlarında yoğunlaşmaktadır. Akıllı kent
uygulamalarının içeriği itibariyle bu yoğunlaşma doğal bir sonuçtur. Türk
kamu yönetimi bakış açısını yansıtması bakımından önemli olarak değerlendirilebilecek başlıca belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz;
Ulaşım alanında 2009 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023 Belgesi
hazırlanmıştır (T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2009).
2008 yılında Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır (Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2008).
TÜBİTAK tarafından Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 20112016 Belgesi hazırlanmıştır (TÜBİTAK, 2010).
Ayrıca yine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2013-2023) bulunmaktadır. Bu belgeler ulaşım politikaları bakımından akıllı kent yönetimine göndermeler yapmakta ve bazı uygulamaların finansmanını, gerekçesini
veya yöntemini ifade etmektedir (T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, 2014).
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Kentsel hizmetler alanında ise 2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentleşme ve imar konularında merkezi ve yerel idareler için
yol haritasını içeren, KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve
Eylem Planı (2010-2023) uygulamaya konulmuştur (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2010).
2009 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Kent Bilgi Sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri temel kılavuzu hazırlanmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında Türkiye Kent Bilgi
Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi hazırlanmıştır. Söz konusu
metinler kentsel hizmetler alanında akıllı kent uygulamalarının temel kaynaklarını oluşturmaktadır (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012).
Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2022
Stratejik Planında akıllı kentlere önemli vurgulamalar yapılmış olup büyükşehir belediyelerinin akıllı kent uygulamalarının destekleneceği birçok
yerde ifade edilmiştir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018).
Enerji alanına baktığımızda Türkiye İklim Değişikliği Strateji Belgesi
(2010-2020) bulunmakta olup (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012),
Türkiye İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2020) uygulamaya konulmuştur (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011).
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinatörlüğünde kamu, özel
sektör ve STK’ların katılımları ile Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (20122023) resmi gazetede yayımlanmıştır (Resmi Gazete, Enerji Verimliliği
Strateji Belgesi (2012-2023), 2012).
Enerji alanında kamunun yapmış olduğu çalışmalara ek olarak, elektrik
dağıtım şirketlerinin katılımıyla 2012 yılında Akıllı Şebeke Platformu kurulmuştur (Akıllı Şebeke Platformu, 2012).
Güvenlik alanında ise, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kentlerin
güvenliğini sağlamaya yönelik olarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi hayata geçirilmiştir (Varol, 2017: 48-49).
Kalkınma planlarına baktığımızda; 10. Kalkınma Planı’nda da akıllı
kent yönetimine göndermeler bulunmaktadır. Söz konusu planın ülkemizin kalkınma politikalarının temelini oluşturduğu düşünüldüğünde akıllı
kent uygulamalarının yakın dönemde artarak devam edeceği sonucuna varılabilmektedir.
10. Kalkınma Planı (2014-2018) Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme hedefi altındaki Bilgi ve İletişim Teknolojileri alt başlığında BİT kullanımı ve
yaygınlaştırılması hedefinden bahsedilmektedir.
Lojistik ve Ulaştırma alt başlığında Trafik Elektronik Denetim Sistemlerinin kullanımının akıllı ulaşım sistemleriyle bütünleşik bir şekilde yaygın-
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laştırılacağı politikası ve ölümlü trafik kazalarının %50 azaltılması hedefi
(No 841) ifade edilmektedir.
Kalkınma Planının Öncelikli Dönüşüm Programları içinde Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programında akıllı enerji sistemlerin geliştirilmesine yönelik beklentiler ortaya konulmuştur (T.C. Kalkınma Bakanlığı,
2013: 111).
10. Kalkınma Planı 2016 Yılı Programında yer alan Yerelde Kurumsal
Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı içinde Bulut Belediye Projesi’nin
uygulanması (Tedbir 431) kararı bulunmaktadır.
Ayrıca büyükşehir belediyelerinin akıllı kent uygulamalarına yönelik
fizibilite çalışmalarının desteklenmesi (Tedbir 433) ve bu kapsamda akıllı
kent uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik kalkınma ajanslarınca
teknik destek sağlanması önerilmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015:
307-308).
TÜBİTAK tarafından yayımlanan Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları
2003¬2023 Strateji Belgesi’nde; Türkiye’nin dünyada rekabet üstünlüğü kazanması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilirlik göz önünde
bulundurularak toplumsal kalkınmanın sağlanması ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi hedefleri bulunmaktadır (TÜBİTAK, 2004).
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında (2006-2010) ise, Türkiye’nin
bilgi toplumuna dönüşüm vizyonu; “Bilim ve teknoloji üretiminde odak
noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan,
bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı bir ülke olmak” şeklinde belirlenmiştir (T.C. Başbakanlık,
2006: ss. 1).
Türkiye’de akıllı kent süreci 2000’li yılların başlangıcından bu yana farklı katılım ve yorumlarla devam etmektedir. Bu çalışmalar içerisinde en dikkat çekici olanlar; akıllı belediyecilik zirveleri, akıllı şehir kurultayları, akıllı
şehirlere dönüşüm hareketi projesi, akıllı kent fuarı, üniversite ve araştırma
merkezlerinde düzenlenen akıllı kent kongre ve sempozyumlarıdır.

3.1. Akıllı Kent Yönetimi ve Yerel Yönetim İlişkisi
Bir kentin akıllı kent haline getirilebilmesi için sadece teknolojik yatırımlar yapmak yeterli değildir. Bunun için yenilikçi ve cesaretli bir yol haritası izlenmesi gerekmektedir. Bahse konu olan adımları atacak olan kent
yönetimleridir. Kentlere dair herhangi bir konu gündeme geldiğinde, üst
politika belgeleri her ne kadar yol gösterici ve düzenleyici bir niteliğe sahip
olsa da temel belirleyici ve uygulayıcılar yerel yönetimlerdir.
Yerel yönetimlerin, kentsel paydaşlar, özel sektör ve sivil toplum unsurlarını bir arada tutarak, bu yapıların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini gözeterek, akıllı kent dönüşüm programını hayata geçirmesi önem arz etmektedir.
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Dünyadaki mevcut örneklere baktığımızda Türkiye’deki duruma benzer şekilde akıllı şehir projelerini geliştirmeden sorumlu kurumlar şehir
konseyleri, belediyeler veya bölgesel yönetimlerdir. Belediyeler akıllı şehir
stratejilerinin geliştirilmesi ve projelerin uygulanması açısından temel yürütücü kurumdur.
Yerel yönetimlerin kapasite ve ölçekleri değiştikçe sorunlar ve sorunlara dair öncelikler de değişkenlik göstermektedir. Bu anlamda her bir yerel
yönetim kendi sorunlarına özgü çözümler bulmaya çalışmakta aynı temel
teknolojik alt yapıdan kentlere özgün farklı çözümler üretilebilmektedir.
Bu durum bir yandan da yerel yönetimlerin diğer birimlerden ayrılması ve
fark yaratması bakımından yeni bir sahanın açılmasına neden olmaktadır.
İlk olmak, tek olmak gibi söylemlerin cazibesine kapılan yerel yönetimler
kimi zaman gerekliliği tartışmalı akıllı kent uygulamalarına da başvurabilmektedir. Ancak bu durum ülkemizdeki yerel siyasal kültür bakımından
çok da şaşırılacak bir durum değildir.
Ülkemizde yaşanan kentsel gelişmeler dâhilinde süreci ele aldığımızda
karşımıza bir takım eksiklikler çıkmaktadır. Örneğin, yerel yönetimlerin
aralarındaki koordinasyon eksikliğinden veya politik ayrışmalardan dolayı
işbirliği, bilgi ve hizmetlerin paylaşımı yeterince gerçekleşmemektedir.
Yerel yönetimler uygulamaya koyacakları projeleri kentsel diğer sistemlerle ile entegrasyonuna özen göstermemektedir (Uçar & Şemşit & Negiz,
2017: 1792-1793).
Akıllı kent uygulamalarının her biri için belirli bir standart çizelgesi bulunmadığından etkisiz ve kentsel hayatı kolaylaştırmayan, popülist projelere rastlamak mümkündür.
Yerel yönetimler ürettikleri akıllı çözüm stratejileri ile ilgili kentte yaşayan insanları yeterince bilgilendirmemektedir. Kimi zaman çeşitli reklam
araçlarıyla bilgilendirmelerde bulunsalar dahi kentte yaşayan insanların
eğitim ve bilgi düzeylerine bağlı olarak uygulama konusunda eğitim vermeleri gerekliliği düşünülmemektedir.
Yerel yönetimler ve merkezi kamu kuruluşları tarafından derlenen veriler, araştırmacıların, ilgili kurumların, akademisyenlerin kullanımına yeterince açık değildir. Bu yaklaşımdan dolayı kamu - özel sektör - üniversite
işbirlikleri gelişmemiş ve yürütülen projelerin daha verimli hale gelebilmesi adına eleştirel bir platform oluşturulmamıştır.
Yerel yönetimlerin ve merkezi kamu kuruluşlarının akıllı kent uygulamaları adına topladığı bilgilerin kullanımını düzenleyen bir mevzuat
bulunmamaktadır. Kişisel verilerin korunması ile ilgili bir düzenlemenin
yapılmış olması söz konusu eksikliği tam anlamıyla gidermemektedir. Bu
durum suiistimale açık bir alan doğmasına neden olmaktadır.
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Yerel yönetimlerde kentsel dönüşüm olarak bilinen proje alanlarında akıllı
kent uygulamalarına yönelik bir strateji bulunmamakta, kentsel dönüşüm ve
dijital dönüşümün bir arada gerçekleştirilebilme imkânı kullanılmamaktadır.
Yerel yönetimlerde ve merkezi kurumlarda ortaya konulan strateji ve
politika hedeflerinin izlenmesine ve performans takibine yönelik herhangi
bir platform bulunmamaktadır.
Yerel yönetimler, kentsel hayatı kolaylaştırma temel hedefini aynı zamanda “kentlerde ekonomik değer yaratmak” gözüyle tekrar irdelemeli ve
akıllı kent yönetimleri kentlerin ekonomik olarak kalkınmasına destek olacak projeler üretmelidir.

SONUÇ
Günümüzde yerel yönetimlerde akıllı kent teknolojilerini kullanma konusunda önemli bir farkındalık oluşmuştur. Bu farkındalık sorunlarla baş
edememenin bir sonucu olarak mecburiyeti de beraberinde barındırmaktadır. Kentlerin küresel bir rekabet içerisinde bulunması, kentsel kaynakların yetersiz kalması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin gündelik
hayata yansıyacak seviyede artması, küresel olarak artan terör vb. vakalar
neticesinde ortaya çıkan güvenlik ve en kısa sürede müdahale ihtiyacı gibi
durumlar kent yönetimlerini yoğun teknoloji kullanımına yönlendirmiştir.
Bu anlamda yerel yönetimler, 21. yy’ın ortaya çıkardığı yeni kentsel düzen
dâhilinde akıllı kentlerin hem yöneticisi hem uygulayıcısı hem de kentte
yaşayanlara öğreticisi durumundadır.
Belediyelerde 2000’li yılların başı itibariyle uygulanmaya başlanan e-belediyecilik hizmetleri bu konuda bir başlangıç özelliği taşımaktadır. Bu sayede yerel yönetimler dijital başlangıcın ilk adımını atmışlardır.
Yerel yönetimlerde akıllı kentlerin kurgulanabilmesi için öncelikle kent
yönetimleri istekli olmalı ve bir irade beyanı ortaya koymalıdır. Sonrasında
kent bilgi sistemi oluşturarak tüm e-belediye uygulamaları ile bu sistemi
entegre hale getirmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki tüm bu çalışmaları
anlamlı kılacak olan kentlilerin söz konusu teknolojiyi kullanabilme oranıdır. Bu noktada kentte yaşayanların bilgi toplumu düzeyine gelmesi gerekmektedir.
Akıllı kent oluşturma süreci bir yandan da kentsel yaşam alışkanlıklarını kazandırma veya kentlileştirme süreci olarak değerlendirilmektedir.
Akıllı kent uygulamalarını benimseyen bir kentli sonuç olarak kentte yaşam kültürünü kazanmış demektir. Aksi halde kentte yaşamasına rağmen
kırsal yaşam alışkanlıklarını sürdüren bir kent topluluğunun yeni düzene
karşı direnç göstereceği ve uyum sağlamakta zorlanacağı bir gerçektir.
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Kentte yaşayan insanların kullanmadığı bir akıllı kent sistemi, belediyelerin kurumsal kararlar almalarında teknolojik destek vermekten öteye
geçemeyecek ve kentte sürdürülebilir, nitelikli yaşamın sağlanmasına yeterince katkı sağlamayacaktır. Söz konusu durumda kurumlar “akıllı” olarak
nitelendirilirken, kentte yaşayanlar bu imkânlardan yararlanamayan bir
toplum haline gelecektir. Netice itibariyle de durum akıllı kentlerin oluşması için şartların sağlanamaması sonucunu doğuracaktır.
Buna göre yerel yönetimlerin teknoloji yatırımlarının yanı sıra, insan
sermayesine de yatırım yapması gerekmektedir. Ancak bu sayede kentte
yaşayan insanların akıllı kent sürecine aktif katılımı sağlanabilir ve akıllı
kent yönetimi bütüncül bir anlayışla hem kurumsal hem de kişisel olarak
gerçekleştirilebilir.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL KONULARA
DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ: EFLANİ İLÇESİ
ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF SENSITIVITY TO ENVIRONMENTAL
ISSUES HIGH SCHOOL STUDENTS: CASE OF EFLANI
DISTRICT
Kemal YAMAN1, Engin ÖZGENÇ2
ÖZET
Bu araştırma, lise öğrencilerinin çevresel konulara ve sorunlara yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler yardımıyla belirlemek amacıyla yapılmıştır. Karabük ili Eflani ilçesinde bulunan Eflani İMKB Çok Programlı Lisesi’sinde 2016-2017 öğretim
yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören 87 kız ve 75 erkek öğrenci olmak
üzere toplam 162 lise öğrencisine, çevre duyarlılıklarını anlamaya, çevre eğitimine ilişkin görüşlerin belirlemeye ve çevreyi kirleten faktörlerin önem derecelerini
ölçmeye yönelik sorular içeren anket uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, lise
öğrencilerinin çevresel konulara duyarlılıklarının belirlenmesine yönelik, çeşitli
değişkenler yardımıyla Eflani ilçesi örneğinde bilimsel veriler elde edilmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre; lise eğitimi alan öğrencilerin, lise öncesi ve lise düzeyinde
çevre eğitimine yönelik eksikliklerinin olduğu, çevre duyarlılığına yönelik bilgi ve
tecrübelerinin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Duyarlılığı, Çevre Eğitimi, Eflani İlçesi

ABSTRACT
This research was conducted in order to determine the attitudes of high school
students towards environmental issues and problems with various variables. Eflani
IMKB Multi-Programmed High School in Eflani province of Karabük has a total
of 162 high school students, 87 female students and 75 male students studying
in 9th, 10th, 11th and 12th grades in 2016-2017 academic year. Questionnaires
were used to determine opinions on environmental education and to ask questions
about the significance of polluting factors. As a result of the application, scientific
data were obtained as Eflani District Example with various variables to determine
the sensitivity of the high school students to environmental issues. According to
the results obtained, it is concluded that the students who are still attending high
1 Doktor Öğretim Üyesi, Karabük Üniversitesi, email:kyaman@gmail.com
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, email:engin7875@
hotmail.com
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school have deficiencies related to environmental education at the pre-high school
and high school levels and the knowledge and experience about environmental
sensitivity are insufficient.
Keywords: Eflani District,
Environmental Education

Environment,

Environmental

Sensitivity,

GİRİŞ
İnsanlar, çevre adı verilen fiziksel, biyolojik, sosyal ve kültürel bir ortamda çeşitli canlılarla beraber etkileşim içinde bulunarak yaşamlarını sürdürmektedirler. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğaya vermiş oldukları zararlar sonucu birtakım çevre sorunları ortaya çıkmaktadır.
Yoğun nüfus artışları, köyden kente göç, çarpık kentleşme, sanayileşmeye
bağlı ekonomik yarış gibi nedenlerle ortaya çıkan bu sorunlar hayatın her
evresinde yaşamı olumsuz etkilemektedir. Bu sorunların önlenebilmesi
veya minimuma indirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bunu sağlamak
için bireylere, çevresel sorunlara karşı farkındalık ve çevresel duyarlılık kazandırılması gerekmektedir. Çevresine karşı olumlu davranışlar sergileyen,
doğal kaynakları dengeli kullanan sorumlu, bilinçli bireylerin yetişmesi
çevresel sorunların önlenmesinde en önemli faktörlerdendir. Bu amaçla,
çevre duyarlılığı oluşturmak için gerekli olan eğitim ilkokuldan başlayarak,
ortaokul ve lise düzeyinde de devam etmelidir.

ÇEVRESEL DUYARLILIK KAVRAMI VE ÖNEMİ
Çevresel duyarlılık, bireyin içinde bulunduğu dünyanın, çevresinin farkında olması ve bu farkındalık neticesinde çevreye dair olumlu tutum ve
davranışlar sergilemeyi ifade eder. Çevremizde gördüğümüz hava, su, toprak, görüntü, gürültü, trafik kirliliği gibi insan hayatını ve canlıları olumsuz
yönde etkileyen sorunlara karşı önlem alabilme, su kaynaklarının kurumasına engel olacak faaliyetlerde bulunma, havayı kirleten etkenleri ortadan
kaldırmaya yönelik çalışmalar yapma, toprak kirliliğine karşı dikkat çekebilme, görüntü ve gürültü kirliliğinin zararları ile ilgili çalışmalar yapma,
doğal hayatın korunmasına yönünde bireyler yetiştirme gibi faaliyetler birer çevre duyarlılığı davranışıdır.
Çevre bilinci oluşturmaya yönelik kurulan çevre kuruluşlarıyla birlikte,
insanlar üzerinde çevresel duyarlılığın oluşabilmesi ve gelişebilmesi adına
çevre bilincine sahip bireylerin yetişebilmesi için bir başka yöntem olan,
çevre eğitimine önem verilmelidir. Çevreye duyarlı ve bilinçli tutum sergileyecek şekilde yetişen birey, çevre sorunlarının kalıcı zararlarını daha iyi
hissedebilecek ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara katılma refleksi kazanacaktır.
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ÇEVRE İÇİN EĞİTİM
Bireylere küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gereken çevre bilincinin, eğitim yoluyla ilköğretim çağlarından başlayarak ortaöğrenim ve üniversite çağlarına kadar devam etmesi gereklidir. Geray (1997: 334) “çevre
için eğitim, her ortamda verilmeli ve çevre hem eğitimin konusu, hem de
bir eğitim ortamı olarak kullanılmalıdır” derken, Ünal ve Dımışkı (1999)
ise çevre eğitiminin yalnızca bilgilendirme amacını taşımadığını, bununla
beraber insanların çevreyi koruma noktasında gönüllü katılımcı haline gelebilmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır.
Global ölçekte çevresel duyarlılığı ve çevre bilincini geliştirebilmek adına çevre eğitimi gündeme taşınmış ve önem kazanmaya başlamıştır. Yaşanan çevre sorunları, ülkelerin yerel boyuttan küresel boyuta doğru çevresel
duyarlılık, çevre eğitimi üzerinde çalışmalar yapmasına yol açmıştır (Şan,
2014: 22).
Çevre eğitiminde hedef kitle tüm insanlardır ve amaç da çevreye duyarlı, çevreyi koruma konusunda olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesidir. Okulların ders programında çevre eğitimine yer verilirse çevre eğitiminin amacına ulaşması sağlanabilir (Şimşekli, Ergül ve Şanlı, 2001). Erten
(2004:3)’e göre ise çevre eğitimi ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar iyidir.
Çünkü okul öncesi ve okul çağlarında oluşan ilgiler ve tutumlar gelecekteki istendik davranışların temelini oluşturur. Özellikle çocukluk çağında
ve genç yaşta oluşan değer yargıları ve tutumlar, erken yaşlarda doğayla
olan ilişkilerde empatinin gelişmesi ve doğaya karşı sevginin oluşmasında
oldukça önemlidir.

ÇEVRE EĞİTİMİNİN HEDEF VE AMAÇLARI
Atasoy ve Ertürk (2008:105-122) çevre için eğitimin temel amacını, bireyin çevresini bir bütün olarak kavraması, çevreyle etkileşiminde eleştirel
bir bakış geliştirmesi, çevre ile ilgili konularda duyarlı, bilinçli, girişken bir
“eko-yurttaş”, gezegenine sahip çıkan “dünya vatandaşı” olarak yetişmesinin sağlanması şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca, çevre için eğitim almış bireylerde, ekolojik hoşgörünün yanı sıra kültürel hoşgörünün de gelişmiş
olması gerektiğini, bu durumun da toplumlar, medeniyetler ve ülkeler arasındaki barış ve dostluğun teminatı olduğunu savunmaktadırlar. Çünkü
çevre için eğitimin hem bireysel ve toplumsal, hem de ulusal ve küresel
önemi ve amaçları vardır. Bireysel ve toplumsal, ulusal ve küresel hedefleri
olan çevre için eğitimin temel amacı, eleştirel bir bakış açısı içerisinde bir
bütün olarak ele alınması gereken çevre konularına duyarlı ve bilinçli olan,
“eko yurttaş”; küresel boyutta ise “dünya vatandaşı” yetiştirmek olmalıdır
Myers, Boyes ve Stanisstreet (2004) çevre eğitiminin temel amacını,
insanların doğal dünyaya olan ilgilerini pek çok yolla desteklemek olarak
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ifade etmiştir. Bu yollardan biri de ekolojik kavramları vurgulamaktır. Bununla birlikte, çevre eğitimi çevreye karşı olumlu tutumu sağlayan bilginin aktarılmasında daha fazla içeriğe sahiptir. Ünal ve Dımışkı (1999) ise
çocuklara verilecek çevre eğitiminin iki amacı olduğunu savunmaktadır.
Bunlardan birincisi çocuklarda kültürel bir birikim sağlamak; ikincisiyse,
çevre sorunlarının çözümü ve özellikle çocuklara sorumlu oldukları alanlar hakkında bilgi vermektir (Aktaran; Bilge, 2015:17).
Çevre eğitiminin temel hedefi toplumun tüm bireylerini bu konuda
haberdar etme, bilgilendirme ve neticede gönüllü vatandaş yetiştirmedir.
Toplumu oluşturan tüm bireylerin gönüllü olmasıyla başarıyı elde etmek
mümkündür. Çevre eğitimi yaşamın, insan hayatının sağlıklı ve sürdürülebilir olmasında önemli role sahiptir (Özdemir, 2003).
Yirmi birinci yüzyılın çevre eğitimi yalnızca çevre bilgi ve duyarlılığımızı geliştirecek bir eğitim olmamalı, aynı zamanda çağdaş insanın çevresel ve
yaşamsal tutum ve davranışlarını kökten değiştirmeli, ayrıca bu eğitim modeli, çevre sorunlarına tepkisini gösteren, bu sorunların çözümü için öneri
getiren, aktif katılımcı, düşünen, tartışan, sorgulayan, sürdürülebilir yaşam
ve sürdürülebilir kalkınmayı kavramış ve benimsemiş, dünya ile uyumlu
bir birey yetiştirmelidir. Ayrıca çevre için eğitim; vatandaşlık, insan hakları,
ekoloji, estetik, ahlâk ve demokrasi eğitimi ile bütünleştiği zaman anlam
ve önem kazanır. Ancak o zaman çevre için eğitim belirlediği hedeflerine
ulaşmış olur (Atasoy ve Ertürk, 2007: 105-122).

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Bu araştırmanın öncelikli amacı lise düzeyindeki öğrencilerin, geçmişte aldıkları veya halen almakta oldukları çevre eğitimi derslerinin onların
çevresel tutum ve bilgi düzeylerine yansımasının ölçülmesi ve böylece çevre eğitiminin etkinliğinin saptanmasıdır.
Çevreye karşı duyarlı bireyler yetiştirme sürecinde, öğrencilerin okul
çağındaki eğitimleri büyük önem taşımaktadır. Üniversite öncesinde çevre
konuları bakımından donanımlı öğrencilerin yetiştirilmesi yönünden ve
bütün öğrencilerin üniversite öğrenimine devam edemeyeceği düşünüldüğünde orta öğretim seviyesinin yeri tartışılmazdır (Uzun ve Sağlam, 2006:
240-250). Çevre sorunlarının çözülmesine yönelik bu çalışmayla beraber,
etkili bir çevre eğitimi almış bireylerle almayanlar arasındaki farklar araştırılacak, çeşitli değişkenler yardımıyla öğrencilerin çevre sorunların karşı
tutum ve davranışları belirlenmeye çalışılacaktır. Bu tür çalışmaların çevre
için eğitim çalışmalarına katkı sağladığı bilim dünyası tarafından da kabul
edilmiştir. Lise öğrencilerinin çevresel duyarlılıklarının bazı değişkenlere
göre incelendiği bu çalışma Eflani İMKB Çok Programlı Lisesi (Bundan
sonra İMBKÇPL olarak anılacaktır) öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının
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arttırılmasına katkı sağlaması ve bu tarz çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından önemlidir.
Araştırmanın temel amaçları doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır:
1-Eflani İMBKÇPL öğrencilerinin çevre duyarlılıklarına ilişkin görüşleri; cinsiyet, sınıf düzeyi, bölümü, anne öğrenim durumu, baba öğrenim
durumu, anne meslek durumu, baba meslek durumu, aile gelir durumu
kardeş sayısı değişkenlerine göre farklılıklar göstermekte midir?
2-Eflani İMBKÇPL öğrencilerinin çevrelerindeki tespit ettikleri çevresel
sorunları, öncelik sırasına göre sıralamaları nasıldır?
3-Eflani İMBKÇPL öğrencilerinin çevre duyarlılığına, çevre eğitimine,
çevreyi kirleten faktörlerin neler olduğuna yönelik verdikleri cevaplar nasıldır?

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Bu araştırma genel tarama modelinde bir araştırmadır. Tarama modelleri, mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate
alarak, durumlar arasındaki etkileşimini açıklayan araştırma yaklaşımlarıdır (Kaptan, 1998: 59). Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan
oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir örneklem üzerinde yapılan tarama
düzenlemeleridir (Karasar, 2007:79). Halen 7 bölüm, 18 sınıf ve toplam 279
öğrencisi olan Eflani İMBKÇPL öğrencilerinden 162 gönüllü öğrencinin
katılımıyla tarama şeklinde anket çalışması uygulanmış ve aritmetik ortalamalar yardımıyla sonuçlar hesaplanarak bilimsel verilere ulaşılmıştır.
Araştırma, 2016–2017 öğretim yılının ikinci döneminde, 279 öğrencisi
bulunan Eflani İMBKÇPL’nin 162 öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Evren
279, örneklem 162 olarak belirlenmiştir.
Anket formunda kullanılacak sorular Bodur (2010), Çabuk ve Karacaoğlu (2003), Beyhun ve ark. (2007:345-350) ile Özmen ve ark. (2005:330344) tarafından geliştirilen çevre eğitimine ilişkin sorulardan yararlanılarak hazırlanmıştır.
Anket 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin kişisel
özelliklerini belirlemeye yönelik 9 soru, ikinci bölümde çevrelerinde tespit
ettikleri çevresel sorunların öncelik durumuna göre sıralanmasının istendiği 6 seçenekli sorular, üçüncü bölümde öğrencilerin çevreye karşı duyarlı olup olmadıklarına ilişkin görüşlerini almaya yönelik 20 soru, dördüncü
bölümde örgün eğitim kurumlarında aldıkları çevre eğitiminin yeterli olup
olmadığına ilişkin görüşlerini ölçmeye yönelik 12 soru ve çevreyi kirleten
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faktörlerin öncelik durumuna göre tespit edilmesine yönelik 23 soru yer
almaktadır.
Anketin uygulanması sonucu anketten elde edilen ölçümlerin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,96 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayısının kabul edilebilir olması için genellikle istenen kritik alfa değeri 0,70 ve
üzeridir (Cronbach, 1951). Buna göre, bu çalışmadaki ölçümlerin güvenilir
olduğu söylenebilir.

ARAŞTIRMA BULGULARI
Kişisel Bilgiler
Araştırmaya katılan öğrencilerin değişkenlere göre kişisel bilgileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Öğrencilere ait dokuz değişken bulunmaktadır. Bu
değişkenlerde yine kendi aralarında 42 demografik özelliğe ayrılmaktadır.
Anket sonuçlarına göre; araştırmaya katılan Eflani İMBKÇPL öğrencilerinin %53,7’sini kızlar, %46,3’ünü erkekler oluşturmaktadır. Öğrencilerin
%26,54’ü 9., %25,31’i 10., % 22,84’ü 11. sınıf ve % 25,31’i 12. sınıf öğrencisidir.
Öğrencilerinin bölümlere göre dağılımları ise; %15,43’ü Alansız meslek programı, % 06,17’si Alansız genel lise programı, % 17,90’ı Eşit ağırlık
programı, % 15,43’ü Adalet programı, %10,50’ si Çocuk gelişimi ve eğitimi
programı, % 23,31’i İmam hatip programı, % 09,26’sı Muhasebe ve finansman programı şeklindedir.
Öğrencilerin annelerinin % 08,64’ü okuryazar değil, %75,93’ü ilkokul,
% 11,11’i ortaokul, % 04,32’si lise mezunu olduğu ve üniversite düzeyinde eğitime sahip anne bulunmadığı, babalarının % 01,85’i okuryazar değil, %65,43’ü ilkokul, % 18,62’si ortaokul, % 09,26’sı lise ve % 04,94’ü ise
üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Annelerin %90,29’u ev hanımı,% 03,09’u işçi, % 0,62’ si ise emeklidir. Anne meslek gruplarında esnaf
ve memur anne bulunmamaktadır. Öğrencilerin babalarının ise %44,44’ü
serbest meslek/çiftçi, %16,67’si işçi, % 14,82’si esnaf, % 06,17’si memur ve
%16,05’i emeklidir. Öğrenci ailelerinin gelir düzeyi ise; % 16,05’i 0-750 TL,
% 50,62’si 751-1500 TL, % 25,93’ü 1501-3001 TL arasında ve % 04,94’ü
3001 TL ve üstü gelir düzeyi aralığında olduğu görülmektedir.
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Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgileri
Öğrenci sayısı
Değişkenler
Demografik Özellikler
Yüzde
(n=162)
Kız
87
53,70
Cinsiyet
Erkek
75
46,30
9
43
26,54
10
41
25,31
11
37
22,84
Sınıf
12
41
25,31
Alansız meslek prog.
25
15,43
Alansız genel lise
10
06,17
Eşit ağırlık
29
17,90
Adalet
25
15,43
Bölüm
Çocuk gelişimi ve eğitimi 17
10,50
İmam hatip
41
25,31
Muhasebe ve finansman 15
09,26
Ok.Yaz. değil
14
08,64
İlkokul
123
75,93
Anne Öğrenim
Ortaokul
18
11,11
Durumu
Lise
7
04,32
Üniversite
0
00,00
Okur yazar değil
3
01,85
İlkokul
106
65,43
Baba Öğrenim
Ortaokul
30
18,62
Durumu
Lise
15
09,26
Üniversite
8
04,94
Ev Hanımı
156
96,29
İşçi
5
03,09
Esnaf
0
00,00
Anne Mesleği
Memur
0
00,00
Emekli
1
00,62
Serbest Mes/Çiftci
72
44,44
İşçi
27
16,67
Esnaf
24
14,82
Baba Mesleği
Memur
10
06,17
Emekli
26
16,05
0-750 TL
26
16,05
751-1500 TL
82
50,62
Aile Gelir
Düzeyi
1501-3000 TL
42
25,93
3001 TL ve üzeri
8
04,94

243

244

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III

Çevresel Sorunların Öncelik Sıralaması
Anketin 10. sorusu “Çevrenizde tespit ettiğiniz sorunları öncelik sırasına göre numaralandırınız?” şeklinde hazırlanmış olup bu soruda hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, görüntü kirliliği ve trafik
gibi seçenekler verilmiştir. Elde edilen verilerin değişkenlere göre dağılımı
ve aritmetik ortalamaları Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre; ankette verilen 6
çeşit çevresel riskin öncelik durumuna göre sıralanması sonucunda 9 farklı
değişkene ait 42 demografik özelliğin verdiği cevaplara göre, çevrede tespit edilen sorunlardan en az risk taşıyan sorun olarak trafik sorunu ortaya
çıkmıştır.
Öğrencilerin cevapları cinsiyet bilgisine incelendiğinde; kız öğrencilerde çevresel kirlilik parametresi öncelik sırasına göre hava kirliliği, su
kirliliği ve görüntü kirliliği şeklinde sıralanmıştır. Erkek öğrencilerde ise
ilk üç sıralama görüntü kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliği olarak ortaya
çıkmıştır. Kız öğrenciler 2,73 ortalamayla hava konusunda duyarlı iken erkek öğrencilerin ise 2,89 ortalama ile görüntü kirliliği konusunda duyarlı
oldukları ortaya çıkmaktadır.
Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf durumuna göre çevre kirliliği
parametrelerinin araştırıldığı sorulara verilen cevaplar şu şekilde özetlenebilir. 9. sınıf öğrencilerinde çevre kirliliği parametrelerinden hava kirliliği,
görüntü kirliliği ve toprak kirliliği, 10. sınıf öğrencilerinde hava kirliliği,
toprak kirliliği ve görüntü kirliliği, 11. Sınıf öğrencilerinde görüntü kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliği, 12. Sınıf öğrencilerinde ise ilk üç sıralama su kirliliği, görüntü kirliliği ve toprak kirliliği şeklinde gerçekleşmiştir.
9. Sınıf öğrencileri 2,35 ortalama ve 10. Sınıf öğrencileri 2,78 ortalama ile
hava kirliliği konusunda duyarlı iken, 11. Sınıf öğrencileri 2,65 ortalama
ile görüntü kirliliği konusunda, 12. Sınıf öğrencileri ise 2,24 ortalama ile
su kirliliği konusunda duyarlı oldukları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre
öğrencilerin sınıf seviyeleri yükseldikçe çevre konusunda daha duyarlı oldukları, yaşadıkları çevrede daha farklı çevresel sorunlara önem verdikleri
görülmektedir.
Ankete katılan öğrencilerin bölüm bilgisine göre çevre tutum puanları
şu şekilde gerçekleşmiştir. Anadolu Meslek Programı öğrencileri 2,40 ortalama ile hava kirliliği, Anadolu Genel Lisesi öğrencileri 2,50 ortalama
ile gürültü, Eşit Ağırlık Bölümü öğrencileri 2,65 ortalama ile su kirliliği,
Adalet Bölümü öğrencileri 2,76 ortalama ile, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümü öğrencileri 2,71 ortalama ile ve İmam Hatip Bölümü öğrencileri
2,46 ortalama ile hava kirliliği konusunda ve son olarak Muhasebe ve Finansman Bölümü öğrencileri ise 2,46 ortalama ile görüntü kirliliği konusunda duyarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bölümler bazında dört farklı
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çevresel sorun ön plana çıkarken, dört farklı bölüm öncelikle en çok hava
kirliliğine karşı duyarlı iken, görüntü kirliliği, su kirliliği ve gürültü kirliliği
birer kez öncelikli sorun olarak öne çıkmıştır.
Öğrencilerin çevre tutum puanları anne öğrenim durumlarına göre incelendiğinde bulunan sonuçlar şu şekildedir. Annesi okuryazar olmayan
öğrencilere ait çevresel sorunların ilk üç sırasında toprak kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliği yer almıştır. Bu sıralama annesi ilkokul mezunu olan
öğrencilerde hava kirliliği, görüntü kirliliği ve su kirliliği, annesi ortaokul
mezunu olan öğrencilerde görüntü kirliliği, su kirliliği ve hava kirliliği,
annesi lise mezunu olan öğrencilerde ise görüntü kirliliği, su kirliliği ve
gürültü kirliliği şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Anne eğitim durumuna
göre üniversite mezunu bulunmadığından bu değişken cevaplanamamıştır.
Annesi öğrenim durumuna göre okuryazar olmayanlarda birinci öncelik
2,21 ortalamayla toprak kirliliği, ilkokul mezunu olanlarda birinci öncelik
2,89 ortalamayla hava kirliliği, ortaokul mezunu olanlarda birinci öncelik
2,72 ortalamayla görüntü kirliliği, lise mezunu olanlarda birinci öncelik
3,01 ortalamayla görüntü kirliliği olmuştur.
Baba öğrenim durumuna göre okuryazar olmayan öğrencilerde birinci
öncelik 2,00 ortalamayla toprak kirliliği, ilkokul mezunu olanlarda birinci
öncelik 2,80 ortalamayla hava kirliliği, ortaokul mezunu olanlarda birinci
öncelik 2,63 ortalamayla hava kirliliği, lise mezunu olanlarda birinci öncelik 2,53 ortalamayla su kirliliği, üniversite mezunu olanlarda ise 2,13 ortalamayla su kirliliği birinci öncelik olmuştur. Anne mesleği ev hanımı olanlarda birinci öncelik 2,85 ortalamayla hava kirliliği, işçi olanlarda birinci
öncelik 1,60 ortalamayla su kirliliği ve emekli olanlarda ise birinci öncelik
1,00 ortalamayla görüntü kirliliği olduğu anlaşılmıştır.
Öğrencilerin baba meslek durumuna göre çevre kirliliği öncelikleri
incelendiğinde, baba mesleği serbest meslek veya çiftçi olan öğrencilerde
birinci öncelik 2,83 ortalamayla hava kirliliği, baba mesleği işçi olanlarda
birinci öncelik 2,74 ortalamayla hava kirliliği, baba mesleği esnaf olanlarda birinci öncelik 2,88 ortalamayla görüntü kirliliği, baba mesleği memur
olanlarda birinci öncelik 2,50 ortalamayla su kirliliği ve baba mesleği emekli olanlarda ise birinci öncelik 2,69 ortalamayla yine hava kirliliği olduğu
sonucu ortaya çıkmıştır.
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Tablo 2. Çevrede Tespit Edilen Çevresel Sorunların Öncelik Sırasına Göre
Sıralanması ve değişkenlere göre dağılımı

Bölüm

Sınıf

Cinsiyet

Değişken

Demografik
özellikler

Öncelik Derecesi
1.
ÇS

Anne Öğr.
Durumu

Ort. ÇS

4.
Ort.

ÇS

3,05 GÖ 3,10 TP

5.
Ort. ÇS

6.
Ort. ÇS

Ort.

3,22 GÜ 3,47 TF

5,40

3,15 GÜ 3,42 TF

5,33

HV 2,73 Su

Erkek

GÖ 2,89 HV 3,07 Su

3,13 TP

9.

HV 2,35 GÖ 3,14 TP

3,28 GÜ 3,30 Su

10.

HV 2,78 TP

11.

GÖ 2,65 HV 3,03 Su

3,04 GÜ 3,27 TP

3,51 TF

5,51

12.

Su

3,07 HV 3,41 GÜ 3,85 TF

5,44

And.gen.

GÜ 2,50 HV 2,28 GÖ 3,30 Su

3,31 TP

3,40 TF

5,70

And.mesl.

HV 2,40 GÖ 3,16 GÜ 3,17 TP

3,20 Su

3,92 TF

5,16

2,90 GÖ 3,22 Su

2,24 GÖ 2,98 TP

2,65 GÖ 2,83 TP

3,79 TF

5,14

3,24 GÜ 3,44 TF

5,42

Eşit ağr.

Su

Adalet

HV 2,76 Su

2,84 GÖ 3,00 TP

3,16 GÜ 5,52 TF

5,72

Çoc.gel.

HV 2,71 Su

2,82 GÖ 3,06 TP

3,41 GÜ 3,47 TF

5,53

İmam htp.

HV 2,46 Su

3,05 GÖ 3,14 TP

3,15 GÜ 3,97 TF

5,22

Muhasebe

GÖ 2,46 Su

3,20 TP

3,40 GÜ 3,46 HV 3,47 TF

5,00

2,21 HV 2,29 Su

3,36 GÖ 3,79 GÜ 3,86 TF

5,50

2,93 GÜ 3,31 HV 3,83 TF

5,45

3,07 TP

3,28 GÜ 3,46 TF

5,33

İlk

HV 2,89 GÖ 2,96 Su

Orta

GÖ 2,72 Su

3,00 HV 3,11 TP

3,28 GÜ 3,44 TF

5,44

Lise

GÖ 3,01 Su

3,02 GÜ 3,03 TP

3,14 HV 3,29 TF

5,57

Ünivrs.

-

-

-

-

Oky. Değil TP

Baba Öğr.
Durumu

Ort. ÇS

3.

Kız

Oky. Değil TP

Anne Mesleği

2.

-

-

-

-

-

2,00 HV 2,67 GÖ 3,00 Su

-

-

-

3,33 GÜ 4,00 TF

6,00

İlk

HV 2,80 GÖ 2,94 TP

3,15 Su

3,22 GÜ 3,52 TF

5,37

Orta

HV 2,63 GÜ 3,00 Su

3,13 TP

3,40 GÖ 3,50 TF

5,33

Lise

Su

2,53 GÖ 2,73 TP

3,27 HV 3,33 GÜ 4,00 TF

5,13

Ünivrs.

Su

2,13 GÖ 2,50 TP

3,13 GÜ 3,38 HV 4,13 TF

5,75

Ev Hanımı HV 2,85 GÖ 3,03 Su

3,13 TP

3,20 GÜ 3,44 TF

5,36

İşçi

Su

1,60 GÖ 2,80 TP

3,00 GÜ 4,00 HV 4,01 TF

5,60

Esnaf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Memur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emekli

GÖ 1,00 TP

2,00 HV 3,00 Su

4,00 GÜ 5,00 TF

6,00
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Tablo 2’nin devamı

Hane Gelir
Seviyesi(TL)

Baba Mesleği

Serb./Çiftçi HV 2,83 GÖ 2,97 TP

3,03 Su

3,24 GÜ 3,46 TF

2,81 GÖ 3,04 TP

3,44 GÜ 3,45 TF

5,47

İşçi

HV 2,74 Su

Esnaf

GÖ 2,88 HV 2,96 Su

3,00 GÜ 3,38 TP

3,54 TF

5,25

Memur

Su

3,00 GÜ 3,60 HV 3,38 TF

5,50

Emekli

HV 2,69 Su

3,23 TP

3,24 GÜ 3,46 GÖ 3,47 TF

4,92

0-750

HV 2,27 TP

2,92 Su

751-1500

HV 2,84 GÖ 2,94 TP

1501-3000 Su
=3001

2,50 GÖ 2,60 TP

3,12 GÖ 3,69 GÜ 3,81 TF

5,19

3,09 Su

5,50

3,16 GÜ 3,48 TF

2,67 GÖ 2,90 HV 3,24 GÜ 3,40 TP

GÖ 2,25 TP

5,52

3,00 HV 3,38 GÜ 3,39 Su

3,48 TF

5,31

3,63 TF

5,38

ÇS=Çevre Sorunları;HV=Hava Kirliliği;GÖ=Görüntü Kirliliği; GÜ=Gürültü
Kirliliği; TP=Toprak Kirliliği;Su=Su Kirliliği;TF=Trafik

Öğrencilerin cevapları ailelerinin gelir durumlarına göre incelendiğinde, aylık geliri 0-750 TL arası olan öğrencilerde birinci öncelik 2,27 ortalamayla hava kirliliği, aylık geliri 750-1.500 TL arası olanlarda birinci öncelik
2,84 ortalamayla hava kirliliği, aylık geliri 1.500-3.000 TL arası olanlarda
birinci öncelik 2,67 ortalamayla su kirliliği ve aylık geliri 3.000 TL ve üzeri
olanlarda ise birinci öncelik 2,25 ortalamayla görüntü kirliliği sonucu ortaya çıkmıştır. Aylık gelir düzeyi 1.500 TL’ nin altında olan öğrenciler hava
kirliliği konusunda duyarlı iken, aylık geliri 1.500 TL’ nin üzerinde olan
öğrencilerde ise çevre duyarlılığı farklılık göstermekte olup su kirliliği ve
görüntü kirliliği ön plana çıkmıştır.
Anne öğrenim durumu ileri seviye olan öğrencilerin çevre duyarlılığı
yaklaşımlarına bakıldığında görüntü kirliliği ön plana çıkarken, baba öğrenim durumu ileri seviye olan öğrencilerin çevre duyarlılığı yaklaşımlarına
göre ise su kirliliği ön plana çıkmaktadır. Genel önceliğe bakıldığında hava
kirliliği ön planda olduğu halde anne baba eğitim düzeylerinin artması sonucu farklı bir çevresel bakış açısı ortaya çıkmıştır. Çevre eğitiminin aileden başladığı görüşü, eğitimli annelerin çocuklarının çevre duyarlılığına
bakış açılarını etkilediği sonucuyla daha belirgin hale gelmiştir. İlçede hava
kirliliğine neden olabilecek sanayi ve fabrika etkenlerinin olmayışı, anket
sonucundan da anlaşıldığı üzere trafik sorununun olmayışı ile beraber
araçlardan kaynaklanan hava kirlenmesinin az olacağı ve ilçenin üç tarafı
ormanla çevrili doğal görüntüsünü koruyan, yüksek rakımlı bir konumda
olması, hava kirliliği konusundaki yaklaşımların birinci öncelik seviyesinde olamayacağı yönünde fikir vermektedir. Dolayısıyla çevre eğitiminin lise
düzeyindeki öğrencilerde yeterli seviyede olmadığı, çevresel konulara yaklaşımda gerçekçi olunamadığı sonucunu doğurmaktadır.
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Çevre Duyarlılığı Testi
Lise öğrencilerinin çevresel sorunlara karşı duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla, çevresel konulara karşı ilgilerine yönelik 20 sorudan oluşan
anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler değişkenlere göre farklılık göstermekte olup, öğrencilerin çevresel sorunlara karşı düşüncelerinin ortaya
çıkmasına ışık tutmaktadır. Çevre duyarlılığı testinde 2, 4, 6 ve 9. sorulardaki sonuçların, cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre incelenmesi sonucunda Tablo 3’deki veriler elde edilmiştir.
Buna göre “İnsanları, hava kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız?” sorusuna, ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin toplamda %
60,5 ‘inin çoğunlukla “bazen” cevabı verdiği görülmüştür. Kızlarda % 26,4
oranında “her zaman” cevabı sonucu ortaya çıkarken, erkeklerde bu oranın
% 16 olduğu görülmektedir. Buna göre hava kirliliği konusunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha duyarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
“Su kullanımında her koşulda tutumlu musunuz?” sorusuna, kızlar %
50,66, erkekler ise % 46,7 oranında “her zaman” şeklinde cevap vermişlerdir. Buna göre su kullanımı ve israfın önlenmesi konusunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha duyarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
“Kullanılan kağıtların her iki yüzünü de değerlendirmeye özen gösterir
misiniz?” sorusuna, kızlar % 66,7, erkekler ise % 58,7 oranında “her zaman” cevabı vermişlerdir. Buna göre kâğıt israfının önlenmesi konusunda
kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha duyarlı oldukları sonucuna
ulaşılmıştır.
“Atıkların çöp kutusuna ulaşmasına dikkat eder misiniz?” sorusuna,
kızlarda % 46,5 oranında “her zaman” cevabı sonucu ortaya çıkarken, erkeklerde bu oranın % 40 olduğu görülmektedir. Buna göre atıkların çöp
kutusuna ulaşması konusunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha
duyarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu soruya bir öğrenci cevap vermemiştir.
“Çöpleri atarken sınıflandırır mısınız?” sorusuna, ankete katılan kız ve
erkek öğrencilerin toplamda % 50,6 ‘sının çoğunlukla “bazen” cevabı verdiği görülmüştür. Kızlarda % 19,5 oranında “her zaman” cevabı sonucu ortaya çıkarken, erkeklerde bu oranın % 20 olduğu görülmektedir. Buna göre
çöpleri atarken sınıflandırma konusunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere
göre daha duyarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 3. Öğrencilerin hava kirliliği, su kullanımı, kağıt kullanımı ve atıklar
konusundaki davranışları.
İnsanları, hava kirliliği konusunda uyarır mısınız?
Değişken
Kız
Erkek
Toplam

Asla

Adet
%
Adet

13
14,9
16

Bazen
51
58,6
47

%

21,3

62,7

Adet
%

29
17,9

98
60,5

Her zaman
23
26,4
12

Toplam
87
100,0
75

16,0

100,0

35
21,6

162
100,0

Su kullanımında her koşulda tutumlu musunuz?
Kız
Erkek
Toplam

Adet

4

39

44

87

%

4,6

44,8

50,6

100,0

Adet

4

36

35

75

%

5,3

48,0

46,7

100,0

Adet

8

75

79

162

% Oranı

4,9

46,3

48,8

100,0

Yazı yazdığınız kâğıtların her iki yüzünü de kullanmaya özen gösterir misiniz?
Kız
Erkek
Toplam

Adet

5

24

58

87

%

5,7

27,6

66,7

100,0

Adet

10

21

44

75

%

13,3

28,0

58,7

100,0

Adet

15

45

102

162

%

9,2

27,8

63,0

100,0

Atıkların çöp kutusuna ulaşmasına dikkat eder misiniz?
Kız
Erkek
Toplam

Adet

9

37

40

86

%

10,5

43,0

46,5

100,0

Adet

9

36

30

75

%

12,0

48,0

40,0

100,0

Adet

18

73

70

161

%

11,2

45,3

43,5

100,0
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Çevre Eğitimine İlişkin Görüşler
Lise öğrencilerinin çevre eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
amacıyla, 12 sorudan oluşan ve evet, kısmen, hayır şeklinde üç farklı cevap
seçeneği içeren anket testi uygulanmıştır.
Öğrencilerin daha önce çevre ile ilgili eğitim alma durumunun
araştırıldığı soruya verilen cevaplar incelendiğinde tüm sınıf düzeylerinde
çoğunlukla toplamda % 48,1 oranında “kısmen” cevabı verildiği
görülmüştür. 11. sınıflarda %21,6 oranında eşit miktarda “evet” ve “hayır”
sonucu çıkmıştır. 9. ve 10. sınıf öğrencileri yaklaşık %30 civarında daha
önce çevre ile ilgili eğitim aldıklarını belirtirken, bu oran 11. ve 12 sınıflarda
düşmüştür. Buna göre tüm sınıf düzeylerinde, daha önce çevre ile ilgili
yeteri kadar eğitim almadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır.
Yapılan anket çalışmasına katılmanın, kendilerine çevre duyarlılığı
konusunda olumlu bir etki yaptığı konusunda kız öğrenciler % 57,0,
erkekler ise %35,6 oranında “evet” cevabı vermişlerdir. Bu sonuçlara göre
kız öğrenciler böyle bir çalışmaya katılmakla, çevre duyarlılığı konusunda
olumlu davranışlar sergileyecekleri görüşünde birleşmişlerdir.
Öğrencilerin çevresel aktiviteye katılma durumlarının araştırıldığı
soruya ise kız öğrenciler %65,5 oranında, erkek öğrenciler ise %50,7 oranında
“hayır” seçeneğini işaretlemişlerdir. Buna göre kız öğrencilerin erkek
öğrencilere oranla çevresel aktivitelere daha az katıldıkları anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak lise öğrencilerinin çevresel aktivitelere katılma noktasında
yetersiz kaldıkları anlaşılmaktadır. Bu soruya iki öğrenci cevap vermemiştir.
Ankete katılan öğrencilerin çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerini tanıma
durumlarının ölçüldüğü soruya verilen cevaplar incelendiğinde tüm sınıflar
düzeylerinde çoğunlukla % 53,4 oranında “kısmen” cevabını vermişlerdir.
9. sınıflar % 27,9 oranıyla en yüksek oranda “evet” diyen sınıf olmuştur. Sınıf
seviyesi arttıkça “kısmen” cevabı oranı da artmaktadır. Bu sonuçlara göre
genel olarak tüm sınıf düzeylerine bakıldığında, lise öğrencilerinin çevreci
sivil toplum kuruluşlarını tanıma konusunda yetersiz kaldığı görüşü ortaya
çıkmaktadır. Bu soruya bir öğrenci cevap vermemiştir (Tablo 4).
Lise öğrencilerinin çevre eğitimine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi
amacıyla uygulanan 12 soruluk test sonuçlarına göre, cinsiyet ve sınıf
düzeyi değişkenleri incelendiğinde genel olarak öğrencilerin çevre eğitimi
konusunda yetersiz bilgi ve deneyime sahip oldukları, çevre bilinci
konusunda yetersiz eğitim aldıkları sonucu ortaya çıkmaktadır.
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Tablo 4. Çevre Eğitimine İlişkin Görüşler
Daha önce çevre ile ilgili eğitim aldınız mı?
Değişken
Kız
Erkek
Toplam

Hayır

Kısmen

Evet

Toplam

Adet

21

42

24

87

%

24,1%

48,3%

27,6%

100,0%

Adet

19

36

20

75

%

25,3%

48,0%

26,7%

100,0%

Adet

29

40

78

44

%

17,9

24,7%

48,1%

27,2%

Böyle bir çalışmaya katılmanın, çevre duyarlılığı ile ilgili sizde olumlu bir
etki yaptığını düşünüyor musunuz?
Kız
Erkek
Toplam

Adet

11

26

49

86

%

12,8%

30,2%

57,0%

100,0%

Adet

11

36

26

73

%

15,1%

49,3%

35,6%

100,0%

Adet

22

62

75

159

% Oranı

13,8%

39,0%

47,2%

100,0%

Çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerini tanıyor musunuz?
Kız
Erkek
Toplam

Adet

24

44

19

87

%

27,6%

50,6%

21,8%

100,0%

Adet

20

42

12

74

%

27,0%

56,8%

16,2%

100,0%

Adet

44

86

31

161

%

27,3%

53,4%

19,3%

100,0%

Daha önce çevresel bir aktiviteye katıldınız mı?
Evet
Kız
Erkek
Toplam

Hayır

Toplam

Adet

57

30

87

%

65,5%

34,5%

100,0

Adet

37

36

75

%

50,7%

49,3%

100,0

Adet

94

66

162

%

58,7%

41,3%

100,0
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Çevreyi Kirleten Faktörlerin Önem Dereceleri
Çevreyi kirleten faktörlerin önem derecelerinin belirlenmesi amacıyla,
23 sorudan oluşan ve önemli değil, az önemli, orta önemli, önemli, çok
önemli şekline beş farklı cevap şıkkı içeren anket formunun lise öğrencilerine
uygulanması sonucunda Tablo 5.’de gösterilen verilere ulaşılmıştır.
Öğrencilerinden çevreyi kirleten faktörleri önem derecelerine göre
işaretlemeleri istenilmiş olup, hangi önceliğe kaç cevap verdikleri ve bu
cevapların toplam cevap sayısına oranı tabloda gösterilmiştir. En son
sütunda ise hangi soruya kaç öğrencinin cevap verdiği ile ilgili katılım
sayıları verilmiştir. Cevaplar incelendiğinde çevre için sorun teşkil eden
faktörlerden 2. sıradaki “su kıtlığı ve su sıkıntısı” sorunu % 82,7 oranla “çok
önemli” seçeneğinde en yüksek oranı almıştır. Lise öğrencileri su kıtlığı
ve su sıkıntısına karşı yüksek oranda duyarlı olduklarını ifade etmişlerdir.
“Su kaynaklarının kirlenmesi” faktörü ise % 76,5 oranıyla ikinci yüksek
orana sahip olmuştur. 1. sıradaki “doğal alanların azalması” sorunu ise %
75,0’lik oranla üçüncü en yüksek orana sahip sorun olarak gözükmektedir.
Lise öğrencileri doğal yaşam kaynağı olan su faktörü konusunda hassas ve
duyarlı olduklarını, doğal yaşam alanlarının azalmasına da karşı oldukları
görüşünü ortaya koymuşlardır.
Çevreyi kirleten faktörlerin önem derecelerine göre sıralanmasında
en az işaretlenen ve en az öneme sahip çevresel sorun ise % 34,4 öncelik
oranıyla “ cep telefonu” sorunu olmuştur. Ayrıca gürültü kirliliği, şişe suları,
fırtınalar ve kasırgalar, görüntü kirliliği ve baz istasyonları % 40’lık oranın
altında kalan çevresel sorunlar olarak gözükmektedir. 13. Sırada yer alan
“biyolojik çeşitliliğin azalması” ile 15. sırada yer alan “çöplükler (atıklar)”
sorunları, dört öğrencinin cevap vermemesi nedeniyle en az katılımın
olduğu faktörler olmuşlardır.
Lise öğrencilerinin çevresel sorunlara karşı duyarlı olmaları, bilinçli
genç nesillerin geleceklerine sahip çıkmaları noktasında çok büyük öneme
sahiptir. Tablo 4’ den de anlaşılacağı üzere doğal yaşam alanlarının ve doğal
yaşam kaynaklarının yok olması lise öğrencileri için ciddi bir sorun olarak
gözükmektedir. Bu tür çalışmaların eğitim öğretim çağındaki genç nesillere
uygulanması, onların çevresel sorunlara karşı bakış açılarının değişmesine
ve çevre konusunda duyarlı birer vatandaş olmalarına katkı sağlayacaktır.
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P*
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23

Tablo 5. Çevreyi kirleten faktörlerin önem dereceleri.
Önemli
Az
Orta
Önemli Çok Önemli Katılım
Değil
Önemli
Önemli
sayısı
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
3
2
8
8
6
4
2
2
5
8
5
10
8
12
6
9
11
9
16
15
8
8
15

1,9
1,2
4,9
5,0
3,7
2,5
1,2
1,2
3,1
4,9
3,1
6,3
5,1
7,5
3,8
5,6
4,9
5,6
9,9
9,3
5,0
4,9
9,3

6
4
2
1
5
1
5
7
8
12
7
11
21
6
3
17
14
12
24
16
10
20

3,8
2,5
1,2
0,6
3,1
0,6
3,1
4,3
4,9
7,4
4,9
7,0
13,2
3,8
1,9
10,7
8,6
7,5
14,9
10,1
6,2
2,4

2
1,3
29 18,1 120 75,0
7
4,3
15
9,3
134 82,7
11
6,8
38 23,5 103 63,6
11
6,8
35 21,7 106 65,8
5
3,1
46 28,4 100 61,7
6
3,7
27 16,7 124 76,5
15
9,3
41 25,3 104 65,2
10
6,2
36 22,2 109 67,3
18 11,2 32 19,9
99 61,5
20 12,3 54 33,3
72 44,4
34 21,0 44 27,2
67 41,4
30 18,9 37 23,3
75 47,2
25 15,8 50 31,6
64 40,5
20 12,6 43 27,0
63 39,6
18 11,7 39 24,7
89 56,3
13
8,1
48 29,8
88 54,7
23 14,5 46 28,9
62 39,0
28 17,3 47 29,0
64 39,5
24 14,9 48 29,8
61 37,9
27 16,8 39 24,2
56 34,8
26 16,4 51 32,1
58 36,5
23 14,2 45 27,2
76 46,9
25 15,5 41 25,5
60 37,3
*PARAMETRELER
P1-Doğal alanların azalması
P13-Biyolojik çeşitliliğin azalması
P2-Su kıtlığı ve su sıkıntısı
P14-Pasif Sigara içiciliği
P3-Kimyasal atıklar
P15-Çöplükler (Atıklar)
P4-Nükleer atıklar
P16-Toprak kirlenmesi
P5-Küresel ısınma
P17-Baz istasyonları
P6-Su kaynaklarının kirlenmesi
P18-Görüntü kirliliği
P7-Fabrikalardan kaynaklanan kirlilik P19-Fırtına ve kasırgalar
P8-Ozon tabakasının delinmesi
P20-Cep telefonu
P9-Çölleşme
P21-Gürültü kirliliği
P10-Araba egzozları kaynaklı kirlilik P22-Pil ve akü atıkları
P11-İç ortam hava kirliliği
P23-Şişe suları
P12-İnsan genetiğindeki değişim

160
162
162
161
162
162
162
162
161
162
162
159
158
159
158
161
159
162
161
161
159
162
161
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Lise öğrencilerinin çevresel duyarlılıklarının incelenmesine yönelik yapılan bu çalışma göstermiştir ki, lise öğrencilerinin geçmişte almış oldukları çevre eğitimlerinin ve halen almakta oldukları eğitimin, öğrencilerde
çevresel duyarlılık kazanma noktasında yetersiz kalmıştır. Çevre duyarlılığı
ile ilgili anket sonuçlarına bakıldığında lise öğrencilerinin orta seviyede
duyarlı oldukları, çevresel sorunları tanıma noktasında yeterli birikime
sahip olmadıkları, çevresel sorunların tanımlarını bilmedikleri, çevresel
aktivitelere katılma noktasında duyarlı olmadıkları, çevreci örgütleri tanımadıkları, herhangi çevresel faaliyette bulunan bir dernekle ilişkilerinin olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca değişkenlere göre verilen cevaplara bakıldığında ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çevre konusunda daha duyarlı
oldukları, anne ve baba eğitim düzeyi yüksek öğrencilerin çevre konusunda
daha duyarlı tutumlar sergiledikleri, gelir durumu yüksek ailelerin çocuklarının da çevresel sorunlara karşı farklı ve olumlu bakış açısı sergiledikleri,
sınıflar düzeyinde üst sınıflardaki öğrencilerin çevresel konular konusunda daha bilinçli oldukları, kardeş sayılarına göre ise sonuçların çok büyük
farklılıklar göstermediği anlaşılmaktadır.
Çevresel sorunlara karşı duyarlılıkların ölçülmesini hedefleyen bu çalışmanın, öğrencilerin çevresel sorunlar karşında olumlu davranışlar kazanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Lise öğrencilerinin, böyle
bir bilimsel çalışmaya katılma noktasında olumlu görüş bildirmesi bundan
sonra yapılabilecek bilimsel çalışmalara da öngörüş sunmaktadır. Çevre
konusunda daha bilinçli bireyler yetiştirmek ve çevresel sorunlara karşı
çözüm arayışlarına giren nesilleri topluma kazandırmak, ancak aile içinde
başlayan eğitimin örgün eğitim çağlarında geliştirilmesiyle sağlanabilecektir. O yüzden bu tür çalışmalara ağırlık verilmeli ve çevre bilinci eksikliğinin temelinde yatan nedenlerin iyi araştırılması gerekmektedir.
Bu araştırmanın sonucuna göre okul dönemlerinde öğrencilere verilen
çevre eğitimlerinin yetersiz kalması, öğrencilere çevre konusunda olumlu
davranışlar kazandırılamaması, konunun sadece öğrenci merkezli olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Okul, öğretmen ve aile faktörleri de çevreci nesiller yetiştirmek için gerekli temel kaynaklardır. Çevre eğitiminin
temelleri önce ailede atılmalıdır. Daha sonra eğitim çağına gelindiğinde,
çevre konusunda birikime sahip öğrencilere olumlu davranışlar kazandırmak daha hızlı ve kolay olacaktır. Okullardaki ders programlarının çevre
eğitimine önem vermesi kadar çevre konusunda duyarlı öğretmenlerinde
bu konuda gönüllü rol model olmaları, istekli davranışlar sergilemeleri eğitimin amacına ulaşmasına büyük katkılar sağlayacaktır.
Lise öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının geliştirilmesi, çevre konusunda pozitif çözümler üreten bireyler konumuna gelmeleri, gelecekte karşıla-

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Çalışmaları

255

şacakları çevre sorunlarına karşı onlar için bir kalkan vazifesi görecektir.
Bu günün gençleri yarının anne babaları olmaları nedeniyle kuşaktan kuşağa geçecek çevre duyarlılığı konusunda öncülük edeceklerdir. Çevre sorunlarının azalması veya yok olması çevreye yönelik yüksek düzeyde duyarlılığa sahip bireylerle sağlanabilecektir. Bu nedenle lise düzeyinde öğrencilere
çevre eğitimi verilmesi, çevre duyarlılığı kazandırma ve gelecekte yaşanacak çevresel sorunların çözümü noktasında büyük önem arz etmektedir.
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YAYALAŞTIRILMIŞ ALAN UYGULAMASININ KENTSEL
VE ÇEVRESEL ETKİLERİ:ZONGULDAK-ÇAYCUMA İLÇESİ
ÖRNEĞİ
URBAN AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF
PEDESTRIANIZED AREA APPLICATIONS: CASE OF
ÇAYCUMA-ZONGULDAK
Kemal YAMAN1, Mehmet ÖZDEMİR2
ÖZET
21. yüzyılda hızlı ve plansız kentleşme ve günden güne artan taşıt trafiği ile
birlikte yayaların özellikle kent merkezlerinde araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde güvenli ve rahat dolaşımı kısıtlanmaktadır. Yerel yönetimlerin vatandaşlara
şehir merkezlerinde hem güvenli hem de huzurlu, görüntü ve gürültü kirliliğinden arındırılmış yaya bölgeleri oluşturmaları önem arz etmektedir. Yaya bölgeleri
oluşturulurken şehirde yaşayan tüm kesimlerin sürece katılımları sağlanmalıdır.
Kentlerin tarihi dokusuna uygun, estetik yönü güçlü, kent kimliğini güçlendirecek
çalışmalar yapılmalıdır. Projemizin konusu olan Çaycuma yayalaştırma projesi ile
ilgili olarak yaptığımız araştırma, anket ve mülakat çalışmaları ve bu çalışmaların
sonuçlarının yorumlanması yayalaştırma projesinin bilimsel anlamda değerlendirilmesine, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulmasına eksikliklerinin tespit edilmesine katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Çaycuma, Çevre, Kentleşme, Yayalaştırma, Yerel Yönetimler

ABSTRACT
In the 21st century, with the rapid and unplanned urbanization and vehicular
traffic which increasing day by day, the convenient and comfortable movement of
pedestrians is restricted in the city centres especially in the areas that has traffic
congestion. It is significant that local authorities shold create pedestrian zones which
are both secure and peaceful, also keep pedestrians away from visual and noise
pollution at the city centres.While creating pedestrian zones the involvement of all
segments of society should be ensured. Researches/ works which are convenient to
historical structure of the city, aesthetically strong and that can strengten the urban
identity should be carried out. The searches, public surveys and engagements that
we made about Çaycuma pedestrianization project- the subject of our project- and
the interpretation of the results of these researches contribute to the evaluation of
1 Dr. Öğretim Üyesi, Karabük Üniversitesi, mail:kyaman@gmail.com
2 Yüksek Lisans öğrencisi, mail: mozdemir6701@gmail.com
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this project scientifically and they also make contribution to revealing pros and
cons and specifying deficiencies of the Project.
Keywords: Çaycuma, Environment, Local Administration, Pedestalization,
Urbanization

GİRİŞ
Ülkemizde ve dünyada, son yıllarda teknolojik, ekonomik ve sosyal alandaki hızlı gelişmelerle birlikte insanların yaşam alışkanlıkları, ihtiyaçları ve
öncelikleri de hızlı bir değişim süreci içerisine girmiştir. TUİK verilerine
göre ülkemizde motorlu taşıt sayısı 1966 yılında 231.977 iken 2016 yılı sonunda bu sayı 21.090.424 ‘e varmıştır (TUIK). Yine aynı dönemler arasında
özel araç sayısı 91.469’dan 11 317 998’e yükselmiştir (TUİK). Özellikle özel
araç sayısındaki hızlı artışın bir sonucu olarak şehir merkezlerinde yayaların rahat ve güvenli dolaşımları sorunlu hale gelmiş, bu durumun çözümü
ile ilgili başta belediyeler olmak üzere, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli çözümler üretilmeye
çalışılmıştır. Bu çözümlerden biri de şehir merkezlerinde yayaların yoğun
olarak kullandığı bölgelerin, kısmen ya da tamamen trafiğe kapatılarak yayaların rahat ve güvenli ulaşım ve dolaşımlarının sağlanması uygulaması
olmuştur.

TRAFİĞE KAPALI YOL UYGULAMALARININ ÖNEMİ
Dünyada ve ülkemizde trafikteki araç sayısının gün geçtikçe artması
yayaların cadde ve sokaklardaki hareket ve rahat dolaşım olanağını sınırlamaktadır. Ayrıca cadde ve sokakların kenarlarına gelişi güzel park edilen
araçlar kentin imajına ve dokusuna zarar vermektedir. Trafiğe kapalı yol
uygulamaları sayesinde insanlar bu alanlarda rahat ve güvenli şekilde dolaşım imkânı bulabilmektedir.
Günümüzde kentlerin özellikle tarihi bölgelerinde yer alan çöküntü alanları yayalaştırma çalışmaları ile canlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu uygulamalar kentsel koruma çalışmalarıyla birlikte ele alınarak (Süher vd.,1992:184196) çevredeki yapılar restore edilmekte, bu yapılara yeni işlevler önerilmekte,
böylece geleneksel kent kimliğinin korunması ve yaşatılması sağlanmaktadır.
Yayalaştırma çalışmaları kent ekonomisine, kentsel kaliteye ve kentlilerin sosyal refahının artmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Böylece
kentlerde perakende ticaretin geliştirilmesi, kent merkezlerindeki yaya hareketlerinin rahatlatılması, kent merkezinin sosyal ve fiziksel imajının güçlenmesi, tarihsel bölgenin korunması ve zenginleştirilmesi, yaya aktiviteleri için
uygun mekânlar oluşturulması sağlanmaktadır (Süher vd.,1992:184-196).
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TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ UYGULAMALARI
Türkiye’de trafiğe kapalı yol uygulama konusunun ilk kez 1955 yılında İstanbul’da toplanan Uluslararası Yollar Kongresinde ele alınmıştır. Bu kongrede kent yolları ve kent trafiği hakkında önemli tartışmalar yapılmış ve yayalar
trafiği hakkında raporlar verilmiştir. Bu raporlar kapsamında, kent içindeki
yaya trafiğinin fazlalığından dolayı, yayalar için ışıklı geçişlerin yapılması ve
kent yollarında bazı kolaylıklar sağlanmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Taşıt ve yaya trafiğinin birbirinden farklı zemin çözümleriyle ayrılmaları fikrinden hareketle yer altı geçitlerinin üzerinde durulmuştur (Aru, 1965:17).
Türkiye’de ilk yaya bölgeleri uygulaması Kızılay-Sakarya yaya bölgesi düzenlemesidir. Bu çalışma kent içi gezinti ve yeşil alanları arttırmak, gerileyen
sosyal işlevleri yeniden kuvvetlendirmek düşüncesinden hareketle uygulamaya konulmuştur (Zafer, 1996; Birişci vd. 2002:4). İstanbul Beyoğlu İstiklal
Caddesi, Sultanahmet ve Taksim, Edirne Tarihî Saraçlar Caddesi yayalaştırma projeleri de en önemli ve en çok bilinler arasında yer almaktadır.
Dinç (2017:32) tarihte ilk yayalaştırma uygulamalarının Leonardo da
Vinci’nin zamanına başladığını, Paris’te kapalı çarşı alışverişlerinin 1800’lü
yıllarda popüler olduğunu, 19. yüzyılda, birçok Avrupa ülkesinde yaya çarşılarının inşa edildiğini bildirmektedir. Bugünkü anlamda ise bilinen trafiğe
kapalı yaya bölgesi uygulaması 1926 yılında B. Almanya’nın Essen eyaletinde
gerçekleştirilmiştir (Özkan vd. ,2001; Aktaran: Birişçi vd. 2002:3). II. Dünya
Savaşı’ndan önce ki bir diğer uygulama ise ABD’nin New York kentindeki
Rockefeller Center’dır (Çağlar, 1992; Birişci vd. 2002:3). Daha sonra 1940’lı
yıllarda Hollanda ve Batı Almanya’da sonraları ise Fransa, İngiltere, İsviçre,
Avusturya, İtalya gibi gelişmiş ülkelerde benzeri uygulamalar gerçekleşmiştir
(Zafer, 1998).

ÇALIŞMANIN AMACI, YÖNTEMİ ve KISITLARI
Bu araştırmanın amacı, Çaycuma şehir merkezinde önemli bir yaya
bölgesi olan Atatürk Bulvarı, Esengin Caddesi ve Mustafa Zeren Sokak’ta
gerçekleştirilen trafiğe kapalı yaya bölgesi uygulamasının ne ölçüde başarılı
olduğunu, yayaların ve bu bölgelerde işyeri olan esnafın uygulanan proje ile
ilgili görüş, beklenti, öneri ve düşüncelerini ortaya koymaktır.
Araştırma kapsamında yayalar ve esnaf için anket uygulaması, ilçede
görevli iki kamu kurumu ve bir sivil toplum örgütü yöneticisi ile mülakat
yapılmıştır. Yaya anketi için 17 soru hazırlanmıştır. 2016 yılı Adrese Dayalı
Nüfus verilerine göre merkez ilçe nüfusu 27100 olup 0-19 yaş gurubu hariç tutulduğunda araştırma evreni 17377 kişidir. %10 hata oranı ile anket
uygulanacak örneklem sayısı ise 96 hesaplanmıştır. Ancak hatalı anketler
olabileceği için 100 adet anket dağıtılmıştır. Hatalı anket tespit edilemediğinden 100 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca trafiğe kapalı
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alan ve yayalaştırma projesinin uygulandığı iki cadde ve bir sokakta faaliyet gösteren 60 işyeri sahibine de toplam 13 sorudan oluşan esnaf anketi
uygulanmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında Çalışkan (2011), Çol
(2004), Demir (2008), Dinç (2017), Erkoç (2008), Özerk (2011), Postalcıoğlu (2009) ve Yıldırım (2007)’ın çalışmalarından yararlanılmıştır. Anket
uygulanacak esnaf belirlenirken trafiğe kapalı alanın her bölgesindeki değişik işyerleri tercih edilmiştir. Anket uygulaması Mayıs-Haziran 2017 tarihlerinde haftanın değişik günleri değişik saatlerinde gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca araştırma kapsamında. İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Esnaf
Odası Başkanı ile de mülakat yapılmıştır.
Bu araştırma, Zonguldak Çaycuma İlçesindeki yayalaştırma uygulamasından etkilenen halk, işyeri sahipleri ve bazı üst düzey kamu kurumu ve
sivil toplum örgütü yönetici görüşleri ile sınırlıdır.

ARAŞTIRMA BULGULARI
Uygulama Öncesi Durum
TÜİK’ in 2016 yılı sonu verilerine göre Çaycuma nüfusunun yaklaşık
%70’i köy ve beldelerde yaşamaktadır. Bu insanlar günlük ihtiyaçlarını
karşılamak, gezmek, alışveriş yapmak, dinlenmek, eğlenmek vb. ihtiyaçlarını
karşılamak için Çaycuma ilçe merkezine gelmekte ve genellikle özel
araçlarını tercih etmektedirler. Köy ve beldelerden gelenler, yayalaştırma
uygulaması öncesinde genellikle araçlarını çarşı merkezinde trafiğe açık
alanlarda yol kenarlarına park ediyorlardı. Böylece kent içinde hem kolay
alışveriş yapabiliyorlar hem de park yeri arama sorunları olmuyordu. Bu
durum esnafın ticaretine de önemli ölçüde katkı sağlamaktaydı.
Ancak araçların şehir merkezinde ana caddeler üzerinde düzensiz
araç park edilmesi nedeniyle yayalar için yolda ve dar kaldırımlarda
rahatça yürüme imkânını ortadan kaldırmaktaydı. Ayrıca bu durum şehir
merkezinde görsel kirliliğe ve trafik karışıklığına yol açmaktaydı.

Yayalaştırma Projesi Uygulama Süreci
Çaycuma’da yayalaştırma projesi uygulaması ilk olarak 2015 yılı Mayıs
ayında Atatürk Bulvarının bir kısmı araç trafiğine kapatılarak başlatılmıştır.
Daha sonra Mustafa Zeren Sokak’ta yayalaştırma projesine dâhil edilmiştir.
Uygulamanın bu bölümünün gerçekleştirilme sürecinde araç trafiğine alternatif yolların fazla olmaması ve uygulama sürecinde cadde üzerinde yayaların rahat bir şekilde dolaşım sağlayamamalarından dolayı alışveriş süreci
kesintiye uğramış ve bölge esnafı süreçten olumsuz etkilenmiştir.
Daha sonra Çaycuma Belediyesinin önünden itibaren Cumhuriyet Meydanı ve Esengin Caddesinin Çaycuma Öğretmenevinin önüne kadar olan
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bölümü trafiğe kapatılmış ve öncelikle yayalaştırma düzenlemesi ile ilgili altyapı çalışmaları yapılmış ve daha sonra yayalaştırma mimarisi uygulanmıştır.
Son olarak Çaycuma Öğretmenevinin önünden başlanarak Esengin Caddesinin çarşı merkezine kadar olan kısmı ve Kaymakamlık bahçesinin başlangıcına kadar olan alanın araç trafiğine kapatılması ve yayalaştırılması ile ilgili
alt yapı ve üst yapı düzenleme çalışmaları yapılarak alan tamamen yayalaştırılmıştır. Böylece 2015 yılı Mayıs ayında başlayan yayalaştırma çalışmaları
yaklaşık bir yıllık sürenin sonunda 2016 yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır.
Daha sonra yayalaştırılan bölgede; peyzaj düzenlemeleri, yayaların
oturmaları ve dinlenmeleri için kent mobilyaları yerleştirilme işlemi, çocuk
oyun parkı kurulması, insanların yaya bölgesinde gezmelerini ve ulaşımlarını sağlamak amacıyla mekik ve golf araçları hizmete sunulması, bisiklet
park alanları yapılması gerçekleşmiştir.

Uygulama Sonrası Durum
Projenin tamamlanmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiştir. Gerçekleştirilen projenin bölgeye olumlu anlamda pek çok katkısı olduğu gibi çözüm bekleyen ya da zamanla çözülecek olan olumsuz yönleri de olmuştur.
Projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte yayalaştırılan bölgelere gezmek
için gelen insan sayısında önemli bir artış gerçekleşmiştir. Özellikle küçük
çocuklu aileler, yaşlılar ve engelliler bu bölgelerde rahatça dolaşma ve alışveriş yapma imkânına kavuşmuşlardır.
Yayalaştırma projesi ile birlikte bu bölgenin araç trafiğine kapatılmasından dolayı hava ve gürültü kirliliğinde gözle görülür bir azalma meydana
gelmiştir. Yaya bölgesinde görsel kalite her geçen gün biraz daha artmakta,
yeni mimari düzenlemeler ve peyzaj düzenlemeleri ile birlikte yaya bölgesinin önemi artmaktadır.
Yayalaştırma projesinin olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz yönleri de
elbette söz konusudur. Projenin alt yapı ve uygulama sürecinden itibaren
özellikle alandaki inşaat çalışmalarından dolayı bölgede faaliyet gösteren
esnafın işlerinde ve alışverişte gözle görülür bir azalma meydana gelmiştir.
Projenin tamamlanması sonrasında ise geçmişte cadde üzerinde araç park
ederek alışveriş yapma alışkanlığı olması dolayısıyla bu imkân ortadan kaldırılınca insanlar alternatifler aramaya başlamışlardır. Daha önce ücretsiz
otopark olarak kullanılan alanların projeyle eş zamanlı olarak ücretli hale
getirilmesi, hem otopark sorununu ortaya çıkarmış, hem de köy ve beldelerden özel araçları ile ilçe merkezine gelen insanların farklı alternatiflere
yönelmelerine neden olmuştur. Ancak aradan geçen zaman içerisinde halkın tepkileri bölge esnafının beklenti ve talepleri göz önünde bulundurularak ücretli otopark alanı olarak ilan edilen alanların büyük bölümü Çaycuma Belediyesi tarafından yeniden ücretsiz hale getirilmiştir.
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Yayalaştırma uygulamasının gerçekleştirildiği bölge de yer alan işyerlerinde uygulamanın tam olarak başlamasından itibaren zaman içerisinde
ticari faaliyet alanını değiştirme ya da taşınma, el değiştirme türünden değişikliklerin olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumun zaman içerisinde devam edeceği, yayalaştırılan bölgede yer alan işyerlerinin bu bölgeyi kullanan insanların ihtiyaçları ve beklentileri yönünde daha çok hizmet sektörü
ağırlıklı işyerleri olacağı, bu yönde değişimler yaşanacağı öngörülmektedir.
Yayalaştırma projesiyle eş zamanlı olarak yaya bölgesinin hemen yanında
kurulan köylü pazarı ve sebze pazarının da planlanan yeni Pazar yerine
taşınması bu bölgedeki esnafı olumsuz etkilemiştir.
Şekil 1’de uygulama öncesi ve sonrası Atatürk Bulvarı’ndan fotoğraflar
verilmiştir. Fotoğraflarda uygulama öncesi ve sonrasındaki farklılık açıkça
gözlenebilmektedir.

Şekil 1. Yayalaştırma Uygulaması Öncesi ve Sonrası Atatürk Bulvarı

5.4. Yaya Anketi Sonuçları
Çaycuma’da uygulanan yayalaştırma projesinin sonuçlarını görmek
amacıyla 100 katılımcıyla uygulanan anket sonuçları bu bölümde değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin yüzdelik sonuçlarını ve oranları hesaplanmıştır. Aynı zamanda sorulara verilen cevapların cinsiyete, yaşa, mesleğe
ve öğrenim durumuna göre değerlendirilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.
Değerlendirilen anket sayısı 100 olduğundan ayrıca frekans değerleri verilmemiştir. Tablo’1’de yaya anketine katılanların demografik özellikleri verilmiştir. Buna göre; katılımcıların %45’i erkek, %55’i kadın, %28’i ev hanımı,
% 20’si öğrenci, %42’si ortaöğretim mezunu, %30’u ön lisans-lisans mezunu, %29’u 18-33 yaş, %27’si 41-50 yaş aralığındadır. Ankete katılanların ise
büyük bir çoğunluğu (%67) 5 ve daha fazla süredir Çaycuma’da yaşamaktadır.
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Tablo 1. Yaya Anketini Cevaplayanların Demografik Özellikleri
Meslek
Öğrenci
Ev Hanımı
Serbest Meslek
Memur
Emekli
Diğer
Eğitim Düzeyi
İlköğretim
Ortaöğretim
Ön Lisans/Lisans
Lisansüstü

(%)
20
28
15
17
13
7
(%)
21
42
30
7

Çaycuma’da
yaşama süresi

(%)

<1 yıl
1-2 yıl
3-4 yıl
>=5 yıl
Yaş
20-30
31-40
41-50
51-65
65+
Cinsiyet
Erkek
Kadın

7
11
15
67
(%)
29
25
27
15
4
(%)
45
55

“Çaycuma’da çarşının belli bir bölümünün araç trafiğine kapatılmasından memnun musunuz?” sorusuna ankete katılanların vermiş oldukları
cevapların kadınlara ve erkeklere göre dağılımı Tablo 2’deki gibi olmuştur.
Tablodaki veriler incelendiğinde Çaycuma yayalaştırma projesinden kadınların %70’i erkeklerin ise %77,8’i yayalaştırma projesinden memnun
olduğu anlaşılmıştır.
Ankete katılanların vermiş oldukları cevapların yaş gruplarına göre
incelendiğinde 65 yaş ve üzeri yayalar ile 20-29 yaş aralığındaki yayaların
memnuniyet oranlarının en yüksek düzeyde (%100 ve %79,3) olduğu görülmektedir. Uygulamadan memnun değilim diyenler arasında ise en yüksek oran 30-39 yaş arasındaki katılımcılarda (%28) gerçekleşmiştir.
Katılımcıların verdiği cevaplar eğitim durumlarına göre değerlendirildiğinde ilköğretim ve ön lisans/lisans mezunlarının memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu (%85,7 ve %83,3), ortaöğretim mezunlarında ise
memnuniyet oranının en düşük olduğu (%61,9) görülmektedir. Katılımcıların uygulamadan memnuniyet düzeyleri mesleklerine göre incelendiğinde; memur ve diğerleri grubundaki yayaların memnuniyet oranlarının
en yüksek düzeyde olduğu (%66,7 ve %100) görülmektedir. Uygulamadan
memnun değilim diyenler arasında ise en yüksek oran ise % 26,7 ile serbest
meslek grubundaki katılımcılarda gerçekleşmiştir.
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Cinsiyet

Yaş

Eğitim

Meslek

Tablo 2. Yayalaştırma projesi memnuniyet verileri (%)
Memnun
Memnun Değil
Fikri Yok
Kadın
70,9
20
9,1
Erkek
77,8
17,8
4,4
Toplam
74
19
7
20-29
79,3
13,8
6,9
30-39
68
28
4
40-49
74,1
14,8
11,1
50-65
66,7
26,7
6,7
65+
100
0
0
Toplam
74
19
7
İlk
85,7
9,5
4,8
Orta
61,9
28,6
9,5
Ön /Lisans
83,3
13,3
3,3
Lisansüstü
71,4
14,3
14,3
Toplam
74
19
7
Öğrenci
70
20
10
Ev Hanımı
67,9
21,4
10,7
Serbest
66,7
26,7
6,7
Memur
82,4
11,8
5,9
Emekli
76,9
23,1
0
Diğer
100
0
0
Toplam
74
19
7

Ankete katılanların “Trafiğe kapalı alanını en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz?” sorusuna verdiği cevaplar Tablo 3’de görüldüğü gibidir. Buna
göre; genellikle kadınların % 61,8’i gezme, %23,6’sı alışveriş, erkeklerin ise
%68,9’u gezme, %13,3’ü iş amaçlı tercih etmektedir. Katılımcıların bu soruya verdikleri cevapların mesleklere göre dağılımına bakıldığında; öğrencilerin %80’i, ev hanımlarının %60,7’si, serbest meslek sahiplerinin %60’ı,
memurların %47,1’i, emeklilerin %76,9’u gezme amaçlı tercih etmektedir.
Buna göre katılımcıların yaya bölgesini kullanma tercihlerinde birinci öncelik gezme amaçlıdır. İş amacıyla kullananların çoğunluğunun (%33,3) da
esnaf olduğu görülmektedir. Alışveriş amaçları tercih edenler ise ilk sırada
%29,4 ile memurlar olmuştur.
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Meslek

Cinsiyet

Tablo 3. Trafiğe Kapalı Alanının Kullanım Amacı(%)
Alışveriş
Gezme İş
Transit

Diğer

Kadın

23,6

61,8

7,3

3,6

3,6

Erkek

6,7

68,9

13,3

8,9

2,2

Toplam

16

65

10

6

3

Öğrenci

10

80

5

5

0

Ev Hanımı

25

60,7

7,1

0

7,1

Serbest

0

60

33,3

6,7

0

Memur

29,4

47,1

5,9

11,8

5,9

Emekli

7,7

76,9

7,7

7,7

0

Diğer

14,3

71,4

0

14,3

0

Toplam

16

65

10

6

3

Ankete katılanlara “Trafiğe kapalı alanı kullanma sıklığınız nedir?”
sorusu verilen cevapların katılımcıların cinsiyetine göre dağılımı aşağıdaki
gibi olmuştur. Buna göre; toplamda trafiğe kapalı alanı günde bir defa
kullanırım diyenlerin oranı %53, haftada bir kullanırım diyenlerin oranı
ise %29 olmuştur. Ayrıca trafiğe kapalı alanı erkekler %64,4, kadınlar ise
%43,6 oranında her gün kullanmaktadırlar (Tablo 4).
Tablo 4. Trafiğe Kapalı Alan Kullanım Sıklığı(%)
Cinsiyeti

Ayda Bir

Haftada Bir

Günde Bir

Nadiren

Hiç

Kadın

1,80

38,20

43,60

14,50

1,80

Erkek

4,40

17,80

64,40

8,90

4,40

Toplam

3

29

53

12

3

Ankete katılanlara yayalaştırma projesinin sonuçları hakkındaki görüşleri ise Tablo 5‘de verildiği gibidir. Cevaplar incelendiğinde “daha rahat
yürüyorum” ,”çevreyi daha iyi algılayabiliyorum”, “ vitrinleri daha rahat izliyorum”, “Alışveriş Etmek Daha Güvenli Hale Geldi” ve “hava kirliliği ve gürültünün önemli derecede azaldı” seçeneklerini “Evet” diye cevap verenlerin
oranının sırasıyla %86, %82, %81, %78 ve %77 olduğun görülmüştür.
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Tablo 5. Yayalaştırma Uygulaması Sonuçları (%)
Değişkenler
Evet
Yayalaştırma alanı kullanım sıklığım arttı.
62
Daha Rahat Yürüyorum
86
Daha Rahat Alışveriş imkânı Verdi.
77
Alışveriş Etmek Daha Güvenli Hale Geldi
78
Vitrinleri Daha Rahat izliyorum
81
Çevreyi Daha iyi algılayabiliyorum
82
Sosyal Kültürel Etkinliklere Katılım Arttı
60
Caddeye Ulaşmak Zorlaştı
31
Ulaşım Olumsuz Etkilendi.
38
Hava Kirliliği Ve Gürültü Azaldı.
77

Hayır
38
14
23
22
19
18
40
69
62
23

5.5. Esnaf Anketi Araştırma Sonuçları
Çaycuma’da uygulanan yayalaştırma projesinin bu bölgedeki işyerleri ve
esnaf üzerindeki sonuçlarını görmek amacıyla 60 esnafa uygulanan anketin
sonuçlarını bu bölümde değerlendirilmiştir. Aynı zamanda sorulara verilen
cevapların cinsiyete, yaşa, öğrenim durumuna ve esnaf tipine göre dağılımları hesaplanarak, uygulamanın yaya bölgesindeki işyerlerinin ticari faaliyetleri ve alışveriş üzerindeki sonuçlarını tüm yönleriyle ortaya konuldu.
Tablo 6’da esnaf anketine katılanların demografik özellikleri verilmiştir. Buna göre; katılımcıların %23,3’ü kadın, %76,7’si erkek, %10’u ilkokul,
%51,7’si ortaöğretim, %36,7’si üniversite, %1,7’si lisansüstü mezunu, %21,7’si
18-33, %28,3’ü 41-50, %21,7’si 51-65 yaş aralığında, 65 yaş üzeri esnaf ise
yoktur. Ankete katılanların %43,3’ü işyeri sahibi, %56,7’si çalışandır.
Tablo 6. Katılımcı esnafın demografik özellikleri
Eğitim Düzeyi
İlköğretim
Ortaöğretim
Üniversite
Yl/Doktora
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam

Frekans (%)
6
31
22
1

Esnaf Tipi

10,0 Sahibi
51,7 Çalışan
36,7
1,7 Yaş
20-30
Frekans
(%) 31-40
14 23,3
41-50
46 76,7
51-65
65+
60
100 Toplam

Frekans
26
34

(%)
43,3
56,7

Frekans
(%)
13 21,7
17 28,3
17
28,3
13
21,7
0
0
60
100
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Katılımcıların yayalaştırma projesine ilk tepkilerinin ve uygulama sonrası görüşlerinin değerlendirilmesi Tablo 7‘de verilmiştir. Buna göre; Çaycuma esnafının yayalaştırma uygulamasını toplamda %43 oranında desteklediği ve memnun olduğu, %30’unun karşı çıktığı, %51,7’sinin memnun
olmadığı görülmüştür. Bunun ana sebebinin esnafın işlerinin bu uygulamadan ticari anlamda olumsuz etkilenmiş olmasıdır.

Cinsiyeti
Kadın
Erkek
Toplam

Kadın
Erkek
Toplam

Tablo 7. Yayalaştırma Projesi İle İlgili Tepkiler
Uygulamayı İlk Duyduğundaki Tepki
Destekledim
Karşı Çıktım
Fikrim Yoktu
21,4
28,6
50
50
30,4
19,6
43,3
30
26,7
Uygulama Sonrası Memnuniyet
Memnun
Değil
Fikri Yok
42,9
50
7,1
43,5
52,2
4,3
43,3
51,7
5

Ankete katılan esnafın yayalaştırma uygulamasının Çaycuma’ya sağladığı yararlar hakkındaki görüşleri aşağıdaki gibidir. Buna göre; “Sokakların görsel kalitesinin arttı” diyenlerin oranı %61,7, “Sokaklar yayalar
için güvenli hale geldi” diyenlerin oranı %60’tır ve bu iki seçenek en çok
işaretlenen seçenekler olmuştur. Buna karşılık “ ekonomik canlılık arttı”
diyenlerin oranının en düşük düzeyde (%15) olduğu görülmektedir. Bu soruda katılımcı birden fazla seçenek işaretleyebildiğinden oranlar toplamı
%100’den fazla çıkmaktadır (Şekil 2)

1- Ekonomik canlılığın arttı
2- Sokakların görsel kalitesinin arttı
3-Sokakların yayalar için güvenli
hâle geldi

5-Çarşı’da daha rahat yürüme
6-Çocukların vakit geçirebileceği
alanların arttı
7- Yaşlıların ve engellilerin rahat
erişim sağlayabilmeleri

4-Sosyal canlılığın arttı
8- Diğer
Şekil 2. Yayalaştırma Projesinin Çaycuma’ya Sağladığı Yararlar
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“Yayalaştırma projesinden sonra işlerinizde nasıl bir değişim oldu? ”
sorusuna ankete katılan esnafın vermiş oldukları cevaplara bakıldığında;
Çaycuma’daki esnafın %58’3’ü işlerinin azaldığını, %35’i değişmediğini
belirtirken sadece %6,7’si arttığını belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre
yayalaştırma uygulaması Çaycuma esnafı için anket yapılan 2017 yılı
itibarıyla olumsuz bir sonuç doğurmuştur. Ayrıca tablodaki verilerden
işyeri çalışanlarının işlerin azalması konusunda işyeri sahipleri ile aynı
görüşte olmadığı görülmektedir (Tablo 8).
Tablo 8. Yayalaştırma Sonrası İşlerde Değişim (%)
Statüsü
Arttı
Azaldı
Değişmedi
İşyeri Sahibi
2,9
76,5
20,6
Çalışan
11,5
34,6
53,8
Toplam
6,7
58,3
35

5.6. Mülakat Çalışmaları
Mülakat çalışması kapsamında Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli,
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Çaycuma Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir ile görüşmeler yapılmıştır. Çaycuma’da uygulanan yayalaştırma projesinin uygulama süreci ve sonuçları ile ilgili olarak gerçekleştirilen mülakatta Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’ye konuyla ilgili
aşağıdaki sorular yöneltilmiştir.
1.Çaycuma’da uygulanan, caddelerin trafiğe kapatılması (Atatürk Bulvarı, Esengin Caddesi, Mustafa Zeren Sokak) ve yayalaştırma projesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Cevap: Çaycuma’da 2015 yılında başlatılıp 2016 yılında sonuçlandırılan
yayalaştırma projesi Çaycuma’nın burada yaşayan insanlar için daha rahat
ve sakin bir şehir olması yolunda önemli bir uygulamadır. Ancak proje henüz fikir aşamasındayken daha katılımcı ve daha çoğulcu bir yol izlenmesi,
proje ile ilgili tüm kesimlerin görüşlerinin alınması hem projenin uygulama aşamasında yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmış olurdu hem
de memnuniyet düzeyini artırarak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne
geçme imkânı sağlardı.
2.Çaycuma’da uygulanan yayalaştırma projesi sonrasında bu yeni durumun olumlu yönleri nelerdir?
Cevap: Çaycuma Belediyesi tarafından uygulanan yayalaştırma projesi
ile birlikte araç trafiğine kapatılan bölgede halkımızın daha rahat ve güvenli dolaşım imkânı ortaya çıkmıştır. Özellikle bu bölgeye gezmek için
gelen vatandaşlarımız açısından daha sakin, trafik kargaşasından ve tehlikesinden uzak bir ortam oluşmuştur. Yaya bölgesi gürültü kirliliğinden
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arındırılmıştır. Yaya bölgesi yaşlılar, çocuklar ve aileler için daha elverişli
bir hale gelmiştir. Görsel olarak daha güzel ve modern bir görünüm ortaya
çıkmıştır.
3- Çaycuma’da uygulanan yayalaştırma projesi sonrasında bu yeni durumun olumsuz ve eksik yönleri varsa, nelerdir?
Cevap: Uygulanan her yeni projenin ve beraberindeki değişikliklerin
olumlu yönleri olduğu gibi mutlaka olumsuz yönleri ve eksiklikleri de olmaktadır. Çaycuma’da uygulanan yayalaştırma projesi sonrasında ortaya
çıkan otopark sorunu ve ulaşımdaki aksaklıklar bu projenin en önemli eksiklikleridir. Projeyle eş zamanlı olarak Çaycuma Belediyesi tarafından başlatılan yol kenarları ve ara sokaklardaki ücretli park uygulaması kısa süreli
park ihtiyacı ve alışveriş esnasındaki otopark ihtiyacı konusunda mağduriyet
oluşturmaktadır. Trafiğe kapatılan yollara alternatif olabilecek yolların azlığı
trafikte aksamalara ve zaman kaybına neden olmaktadır.
4-Yayalaştırma projesi Çaycuma esnafını hangi yönde nasıl etkilemiştir?
Cevap: Çaycuma’da uygulanan yayalaştırma projesinin 2015 yılında
başlayıp 2016 yılı Mayıs ayına kadar yaklaşık bir yıl devam etmesi bu süre
içerisinde bu alanda gerçekleştirilen alt yapı ve üst yapı çalışmaları sırasında yaya ve araç trafiğinde yaşanan aksaklıklar bölgede yer alan esnafı
ve vatandaşları olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak uygulamanın tamamlanması ile bu sorun büyük oranda sona ermiştir. Yaya bölgesinde yer alan
esnafın bu yeni düzenleme ile başlangıçta işlerinde artış olmamış kısmen
de olsa bir azalma söz konusudur. Bu durumun sebebi, otopark sorunu,
caddenin araç trafiğine açık haliyle oluşmuş alışveriş alışkanlığı ve ticari
faaliyet sektörlerinin de buna göre şekillenmiş olmasıdır. Zaman içerisinde
otopark sorunu ile ilgili çözümler üretilmesi, yaya bölgesini cazip hale getirecek uygulamaların hayata geçirilmesi ve bu bölgede yer alan esnafın ticari
faaliyet içeriğini ve çeşitliliğini arz-talep dengesini gözeterek dizaynetmeleri esnafımızın işlerinin açılmasına ve alışverişte hareketliliğe, canlılığa katkı
sağlayacağını düşünüyorum.
Çaycuma’da uygulanan yayalaştırma projesinin uygulama süreci ve sonuçları ile ilgili olarak gerçekleştirilen mülakatta Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya konuyla ilgili aşağıdaki sorular sorulmuş ve alınan
cevaplar aşağıda verilmiştir.
1-Çaycuma’da (Atatürk Bulvarı, Esengin Caddesi ve Mustafa Zeren Sokak) uyguladığınız yayalaştırma projesini hayata geçirme konusundaki gerekçeleriniz ve beklentileriniz neler olmuştur?
Cevap: Tarihî yerleşim birimleri incelendiğinde kentlerin yaya dolaşımını temel alınarak planlandığı görülecektir. Yaya ağırlıklı düşünülen
kentlere, teknolojinin gelişimine koşut olarak motorlu taşıtların girmesiyle
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kentsel mekânlar özgün dokularını kaybetmeye başlamış ve zaman içinde
tümden bozulmuştur. Çevresinde bulunan tüm alanlar, taşıt yoluna katılarak kentler özgün değerlerini yitirmiş, dokusu içinde niteliksiz kentsel
boşluklar ortaya çıkmıştır.
Günümüz şehircilik anlayışında yayalaştırılmış alanlar, kent merkezlerinde yaşanabilirliği arttıran, yayanın rahat dolaşımı ile güvenliğini sağlayan, uygulandığı sokak ve caddelere ekonomik canlılık getiren ve kamu
yararını gözeten, çağdaş yaklaşımlar olarak öne çıkmaktadır. Bu özellikleri
nedeniyle kentsel mekânların vazgeçilmez öğeleri olan yaya alanları kentte
yaşayan herkesin, hatta kent yaşamına kısa bir süre için katılan kişilerin,
kentle ilişki kurduğu ortak platformlardır. Bu alanlarda farklı insanlar birbirlerini tanıyıp iletişim kurar. Kenti, kentliyi ve kente özgü kurallar buralarda öğrenildiği gibi, kentleşme sürecini de olumlu yönde etkiler. Kentsel
yaşamı canlandıran mekânlar oldukları için de kente fiziksel, sosyal ve ekonomik katkılar yapar.
Öte yandan günümüzde çağdaş kentlerin vazgeçilmez öğeleri olan yayalaştırılmış alanların büyüklüğü, uzunluğu ve zenginliği kentlerin yaşam
kalitelerinin, o kentin çağdaş kentçilikle ne kadar tanıştığının ölçütü haline gelmiştir. Hızlı kentleşme ve otomobil kullanımının artması ile birlikte
kentlerde ulaşım tümüyle araç odaklı olarak düzenlenmeye başlamış, ulaşımda ana öğenin insan olduğu hepten göz ardı edilmiştir. Özel otomobil
sahipliğinin modernleşme ve ekonomik gücün temel göstergesi olarak kabul edildiği kalkınmacı anlayışın baskısı, taşıt merkezli bir ulaşım sistemi
ortaya çıkarmış, hem toplu taşıma hem de yaya ulaşımı geri plana atılmıştır. Bunun tehlikesini gören kent plancıları, soruna çözüm olarak geliştirdikleri yayalaştırmayı, “Mekânsal yapı ve işlevsel özelliklere bağlı olarak
kent mekânında fiziksel, sosyal, ekonomik açılardan çeşitli etkiler üreten
bir planlama, kentsel tasarıma müdahale” olarak tanımlamaktadır.
Bu olguları göz önünde bulunduran Belediyemiz, Çaycuma’da, ekonomik, toplumsal, çevresel ve fiziksel anlamda iyileştirmeler sağlamak, araç
odaklı kentsel gelişim stratejisini yaya odaklı hale dönüştürmek için, şehir
merkezinde 15 bin metre kare alan yayalaştırmıştır.
2-Çaycuma’da yayalaştırma projesini gerçekleştirme aşamasından önce
bölge esnafı ve halkın proje ile düşüncelerini değerlendirdiniz mi?
Cevap: Yeni bir vizyonla geleceğe hazırlanan ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin aydınlık yüzü olarak kurgulanan Çaycuma’nın çağdaş kentçiliğin en
temel öğesi olan yayalaştırılmış alanlarla tanışması kaçınılmaz bir süreçtir.
Bu konuya seçim bildirgesinde geniş şekilde yer verilmiş, kampanya boyunca düzenlenen tüm toplantı ve faaliyetlerde önemle üzerinde durulmuştur. Uygulamaya başlanmadan önce de buralarda ticari faaliyet yürüten esnafımız bizzat, ilçemiz halkı ise basın ve diğer iletişim organlarıyla
bilgilendirilmiştir. Öncelikle Atatürk Bulvarı’nın bir bölümü, Cumhuriyet
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Meydanı, Mustafa Zeren Sokak yayalaştırılmış, daha sonra da esnafın Belediyemize başvurusu üzerine Esengin Caddesi uygulamaya dahil edilmiştir.
3- Çaycuma’da yayalaştırma projesini uygulama aşamasında nasıl bir
yol izlediniz?
Cevap: Önceki soruya verilen yanıtta gelişen süreçlerin ardından uygulamaya başlamadan önce yayalaştırılacak alanların nereler olacağı, ne
kadar alanı kapsayacağı, kapsamı, hangi saatlerde trafiğe açık olacağı gibi
pek çok boyutu Belediye Meclisimizde görüşülmüş, kapsamlı şekilde tartışılarak karar altına alınmıştır. Son olarak da İmar Planımıza işlenerek yasal statü kazandırılmıştır. Uygulamanın bir diğer boyutu ise kentte yapılan
yayalaştırma uygulamasını destekleyen diğer düzenlemelerdir. Tüm ana
cadde ve bulvarlarda hiç yükseltisi olmayan yol tasarımı hayata geçirilmiş,
geniş yaya yolları, bisiklet yollarıyla yaya ve dezavantajlı grupların dolaşımı
için her türlü düzenleme yapılmıştır.
4-Çaycuma’da uyguladığınız yayalaştırma projesi beklentilerinizi hangi
oranda karşılamıştır? Halkın ve bölgede faaliyet gösteren esnafın projeyi
kabulü ve memnuniyet düzeyi konusunda bilgi verebilir misiniz?
Cevap: Proje incelendiğinde iyi düşünüldüğü, tüm süreçlerin son derece planlandığı görülecektir. Şu anda trafiğe kapalı olan alan Çaycuma’nın
tarihi çarşısını oluşturmaktadır. Ticari hayatın son derece canlı olduğu bu
alan aynı zamanda Kaymakamlık, Belediye gibi kentin en önemli kamu
kurumlarının da bulunması nedeniyle idari merkez olarak da işlev görmektedir. Alanın yayalaştırılmasıyla buna bir de sosyal merkez fonksiyonu
yüklenmiş, bu fonksiyon, alanın çevresinde birçok yeme içme yerinin, dinlenme alanının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Yayalaştırılmış alanların fiziksel önlem olarak sürekli taşıt trafiğine
kapatılması kent planlama disiplinin önemli bir çözüm aracı olsa da, bir
takım olumsuz sonuçları da beraberinde getireceği düşünülerek, belli saatlerde trafiğe açık tutulması sağlanmıştır. Ulaşımda erişe bilirlik önemli
bir sorun olarak düşünülmüş, her iki ucuna merkezi otoparklar yerleştirilerek alanla giremeyen araçların park sorununu ortadan kaldırılmıştır. Bu
iki otopark arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik mesafede, golf aracı ve mini
trenle ücretsiz taşımacılık yapılmaya başlanmış, böylece erişe bilirlik tüm
sorunlar çözülürken, tarihi çarşıya tatil köyü havası kazandırılmıştır.
Yayalaştırılmış alan uygulamasında kentsel odaklı tüm beklentileri karşılayan çok olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Halkın memnuniyeti en üst düzeydedir. Yalnızca mini tren uygulaması bile insanların sosyalleşme aracı
haline dönüşmüş, pek çok vatandaşımız salt bu nedenle, çocuklarını da
yanına alarak kent merkezini ziyaret etmeye başlamıştır.
Özellikle kısa süreli parklarla taşıtıyla gelen tüketicilere satış yapan esnafımızın kimi küçük şikâyetleri olsa da genel olarak uygulamadan memnun
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olduğu gözlenmiştir. Bunun örneğini Esengin Caddesi esnafı oluşturmaktadır. Birinci etapta Cumhuriyet Caddemizin Öğretmenevi önüne kadar
olan bölümü yayalaştırılmış, daha sonra esnafımızın yoğun talebi nedeniyle, aynı caddemizin devamında bulunan Esengin Caddesi de uygulamaya
katılmıştır. Bu da esnafın genel memnuniyetinin bir göstergesi olarak düşünülmelidir.
Çaycuma’da uygulanan yayalaştırma projesinin bölge esnafına etkileri
ile ilgili olarak gerçekleştirilen görüşmede Çaycuma Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir’ den öncelikle yayalaştırma projesi ile ilgili genel bir
değerlendirmesi alındı ve kendisine sorular soruldu ve aşağıdaki cevaplar
alındı.
1.Çaycuma’da uygulanan, caddelerin trafiğe kapatılması ve yayalaştırma
projesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Cevap: Öncelikle yapılan yayalaştırma projesi, ilçenin altyapısı düşünülmeden, acele ve eksik bir şekilde yapılmıştır. Tüm ilçede aynı anda uygulanmaya çalışılan proje ile şantiye alanına çevrilen ilçe merkezinde bir
yılı aşkın süre ile ticaret durmuş ve esnaf zor durumda bırakılmıştır. İlçeye
bağlı köy ve beldelerde yaşayan insanların şehir merkeziyle bağlantıları kesilmiş ve insanların ihtiyaçlarını gidermek için şehir merkezine gelmeleri
zorlaştırılmıştır.
Bununla beraber yayalaştırılan alanın sınırlarına araç ulaşım alternatiflerinin az olması, bölgeye yakın otoparkların olmaması, otopark yasakları
ve ücretlendirme sistemi bu zorluğu daha da artırmıştır. Devamında pazar
yerinin taşınması ve çevreden gelen minibüslerin şehir merkezine girişinin
yasaklanması bu süreci daha da zorlaştırmıştır. Bu zorluklar zaman içerisinde tam olmasa da belli ölçüde ortadan kalkmış veya insanlar mevcut
duruma alışmaya başlamıştır. İnsanların bu düzenlemeye alışmaları ve yayalaştırılan alanı kullanmaya başlamaları ile birlikte daha güzel bir ortam
oluşmuştur. Yayalaştırma projesi insanların yürünebilir ve güvenli alan ihtiyaçlarını karşılamıştır.
2- Çaycuma’da uygulanan yayalaştırma projesi sonrasında bu yeni durum bu caddelerde yer alan esnafın ticaretini ne yönde etkilemiştir, bilgi
verebilir misiniz?
Cevap: İnsanların alışkanlıklarını değiştirmesi güç ve zordur, bu nedenle başlangıçta belirttiğimiz gibi ilk tepki memnuniyetsizlik ve şikâyettir. Pazarın uzaklaştırılması ve çevre minibüslerin şehre girişlerinin engellenmesiyle birlikte ilk başta belirttiğimiz düzensizlik ticaret hacmini belli
sektörlerde düşürmüştür. Ancak zamanla düzelmeler olmuş ve ticareti tam
olmasa da eski hale getirmiştir. Düşüşün sebebi yayalaştırma projesi mi,
başka sebepler mi tam olarak tespiti mümkün olmamakla birlikte başta

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Çalışmaları

273

bahsettiğimiz alternatif yol, otopark ve yaya bölgesinde yapılacak ekstra
ilgi çekici düzenlemeler ile bu bölgede ticaretin devam edeceği ve daha iyi
olacağı düşüncesindeyiz.
3- Çaycuma’da uygulanan yayalaştırma projesi konusunda esnafın beklentileri nelerdir?
Cevap: Esnafımız yayalaştırılan bölgeye daha rahat ulaşımı sağlamak
ve bölgede ticaretin canlandırılması yönünde düzenlemeler ve çalışmalar
beklemektedir. Bunun için Çaycuma Belediyesinin konuyla ilgili esnafı rahatlatacak ve ticaret hacmini artıracak projeler yapması en önemli beklentimizdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Trafikteki araç sayısının hızla arttığı, motorlu araçların çok ciddi boyutlarda hava ve gürültü kirliliğine neden olduğu ayrıca araçların, yayaların
güvenli ve rahat dolaşımları konusunda rahatsızlık verdikleri günümüzde
önemli bir sorun ve gerçekliktir. Trafiğe kapalı yaya bölgeleri oluşturulması, yayalaştırma ve sakin şehir projeleri uygulanması hem kentleşeme kültürü bakımından hem de yayaların rahat gezebilecekleri dinlenebilecekleri
ve vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturulması bakımından önemlidir.
Çaycuma’da 2014 yılında başlanan ve yaklaşık bir yıllık süre içerisinde
tamamlanan yayalaştırma projesi, kentleşme kültürü oluşması ve güvenli
yaya bölgesi oluşturulması bakımından Çaycuma’da bir ilk olarak önemli
bir ihtiyaca cevap vermiştir. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte yayaların, ailelerin, çocukların, engellilerin ve yaşlıların daha rahat ve güvenli
bir şekilde şehrin merkezinde gezebilmelerine, alışveriş yapabilmelerine ve
sosyalleşmelerine önemli katkı sağlanmıştır.
Çalışmamızın konusu olan Çaycuma’daki yayalaştırma projesi ile ilgili
olarak yayalarla ve esnafla yapılmış olan anket çalışması, mülakatlar, yapılan araştırmalar ve gözlemler yayalaştırma projesinin olumlu yönlerini,
başarılı yönlerini ortaya koyduğu gibi olumsuz yönlerini ve eksikliklerini
de ortaya çıkarmıştır.
Öncelikle projenin olumlu yönleri ve sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında, yayaların büyük bölümünün uygulamadan memnundur. Yayalara sağlanan trafikten arındırılmış bölge, bu alandaki oturma ve
dinlenme yerleri, çocuk parkı, sosyal ve kültürel etkinlikler için oluşturulan meydan, mekik ve golf türü araçlar, engelsiz dolaşım alanları projenin
olumlu ve faydalı uygulamaları olarak sıralanabilir. Yaya bölgesi olarak
düzenlenen alanlarda yayalar araç gürültüsü ve kirliliğinden uzak güvenli
bir şekilde zaman geçirebilmektedirler. Yine bu bölgede sosyal ve kültürel
etkinlikler yapılabilmesi imkânı ortaya çıktığından zaman zaman burada
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yapılan etkinlikler kentin kültürel gelişimlere katkısı sağlanması bakımından önem arz etmektedir.
Yayalaştırma projesi esnaf anket çalışması, mülakat ve gözlemler sonucunda esnafın çoğunluğunun yayaların tersine uygulamadan memnun
olmadıkları gözlenmiştir. Özellikle uygulama öncesi araçla girilebilen bölgelerde şimdi bu imkânın kalmaması, otopark alanlarının yetersiz oluşu
var olan otopark alanlarının da paralı oluşu neticesinde ticari hareketliliğin
azalması ve işlerdeki azalma esnafın memnuniyetsizliğin en önemli sebebidir. Yapılan gözlemler yaya bölgesi çevresinde otopark alanlarının yetersiz
olduğunu, var olanların çoğunluğunun ücretli olduğunu, trafiğe kapatılan
yolların alternatiflerinin yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu olumsuzlukları projenin en önemli eksikliği olarak ifade edilebilir.
Yayalaştırılan bölgede yer alan 150-200 arası işyerinin faaliyet türleri ile
ilgili bir değerlendirme yapıldığında, başlangıçta yaya bölgesini tercih eden
insanların beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek iş yerlerinin olmadığı,
bu durumun zaman içerisinde arz talep dengesi doğrultusunda değişmeye başladığı ve bu değişimin devam edeceği değerlendirilmektedir. Türkiye
ve dünyadaki yaya bölgesi uygulamaları incelediğimizde yaya bölgelerinde
daha çok giyim ve hizmet sektörü ağırlıklı (restoran, kafeterya, büfe, pastane) işyerlerinin talep gördüğü anlaşılmaktadır.
Yayalaştırma projesinin uygulandığı bölge kent kültürü ve kent kimliği
açısından da önemli bir alandır. Bu nedenle bu alanda yer alan işyerlerinin tabelalarındaki görsel kirliliğe ve uyumsuzluklara çözüm bulunmalıdır.
Ayrıca bu bölgede yer alan işyerlerinin yaya bölgesinin bir bölümünü işgal
etmelerinin önüne geçilmeli ve bu konuda uygulamada birlik sağlanmalıdır. Yayalaştırılan alanın peyzaj düzenlemesi yeniden yapılmalı, seyyar satıcıların gelişi güzel bu bölgede dolaşmaları önlenmeli ya da belli noktalara
kent mimarisine uygun seyyar satıcı araçları yerleştirilmelidir.
Yaya bölgesinin çevresinde yeterli otopark alanları oluşturulmalı, yaya
bölgesinin çevresinde alternatif araç yolları açılmalı trafikte oluşan tıkanmaların önüne geçilmelidir.
Sonuç olarak yayalaştırma projeleri kentleşme kültürü ve kentlerin gelişimi, kimlik kazanması bakımından önemli uygulamalardır. Çaycuma’da
uygulanan yayalaştırma projesi bölge için önemli ve doğru bir uygulamadır. Ancak uygulamanın eksiklikleri mutlaka giderilmeli aksayan yönleri
ile ilgili çözümler üretilmeli daha çok katılımcı, görüş ve taleplerin değerlendirildiği bir yol izlenmelidir. Projenin eksiklikleri giderildiği takdirde
bölge için örnek bir uygulama olabilecek niteliktedir.
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TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ
TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE GÜNCEL DURUMU
ÜZERİNE BİR İNCELEME
A REVIEW OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT AND
CURRENT STATUS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND
SAFETY LEGISLATION IN TURKEY
Gökçe CEREV1
ÖZET
Sanayi devrimi ile birlikte teknolojide ve üretim sistemlerinde meydana gelen
değişim ve ilerleme insanlığın gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Ortaya
çıkan bu durum aynı zamanda çalışma ortamında risklerin ve hastalıklarında
artmasına neden olmuştur. Çalışma ortamında artan riskler ve bu risklerin sonucu
olarak çalışanları etkileyen iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı devletler
tarafından çeşitli yasal düzenlemeler yapmak zorunlu bir duruma dönüşmüştür.
Sanayi devrimini takip eden süreç içerisinde başta gelişmiş ülkeler olmak üzere
çalışanları iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı korumak amacıyla farklı mevzuat
çalışmaları yapılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği hukukunun başlangıcını oluşturan
bu çalışmalar zamanla ILO ve BM gibi uluslararası örgütlerin etkisi ile birlikte
dünya genelinde çalışma yaşamının önemli ve ayrılmaz düzenlemeleri konumuna
gelmiştir.
Türkiye’de sanayileşmenin ortaya çıkış süreci iş güvenliği ile ilgili mevzuatın
oluşumuna yansımıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında iş güvenliği ile ilgili yapılan
farklı mevzuat çalışmaları zamanın gereksinimlerini karşılamaktan uzak olmuş,
bu durum ilerleyen yıllarda yapılan düzenlemelerde de devam etmiş ve iş kazası ve
meslek hastalıklarının sayısal boyutunu olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışmada
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının tarihsel gelişim süreci araştırılarak,
mevzuatta ki son düzenlemelerin çalışma hayatında meydana getirdiği değişimler
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Mevzuat, İş Güvenliği, İş Sağlığı

ABSTRACT
The changes and advances in technology and the systems of production that
accompanied the industrial revolution have made important contributions to
mankind’s development. This situation has also led to an increase in risk and illness
1
Dr. Öğr. Üyesi, Fırat Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü, gcerev@firat.edu.tr
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in the working environment. It has become necessary for states to make various
legislative arrangements in order to combat the increasing risks in the working
environment as well as the workplace accidents and occupational illnesses affecting
workers as a result of these risks. In the time since the industrial revolution, the
developed states in particular have worked on various rules and regulations to
protect workers from workplace accidents and occupational illnesses. This work
constitutes the beginning of occupational health and safety law and, over time and
with the influence of international bodies like the ILO and UN, has become an
important and inseparable part of occupational life throughout the world.
The emergence of industrialization in Turkey has been reflected in the creation
of legislation relating to occupational safety. The various rules and regulations
made with respect to occupational safety during the first years of the Republic
were far from meeting the requirements of the time. The regulations made in later
years were no different, and this has had an adverse effect on the numerical scale of
workplace accidents and occupational illnesses. This study is going to investigate
the historical development of occupational health and safety legislation in Turkey
and examine the changes made to working life by the latest amendments to the
legislation.
Keywords: Turkey, Legislation, Occupational Safety, Occupational Health

GİRİŞ
Sanayi devrimi sonucu meydana gelen teknolojik gelişmeler üretim sistemlerinin farklılaşmasını sağlamıştır. Üretim sistemlerinin farklılaşması
ile birlikte çalışma ortamının içinde bulunan risk ve hastalıkların sayısı
artmış, olumsuz etkilerinin boyutu çoğalmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin
çalışma ortamında sağlanmaması ve bu durumun sonucu olarak giderek
artan iş kazası ve meslek hastalıkları, çalışanları olduğu gibi işletmeyi, işletmeden ulusal ekonomiyi ve artık günümüzde uluslararası sosyal politikayı
etkileyecek, maliyetli ve kapsamlı bir yapıya dönüşmüştür. İş güvenliğinin
maliyetli ve kapsamlı yapısının mikro düzeyde işletmelerin rekabet ile sürdürülebilirliğinde ortaya çıkardığı olumsuz durum makro düzeyde ülke ve
dünya genelinde kalkınmayı etkileyen bir konuya dönüşmüştür.
İş sağlığı ve güvenliğinin giderek artan önemi ve iş kazaları ile meslek
hastalıklarının olumsuz mali, sosyal, toplumsal etkileri bu alanda yasal düzenlemeler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. İlk olarak sadece çalışma
ortamı ile çalışanları ilgilendiren düzenlemeler oluşturulurken, bu düzenlemeler günümüzde toplumun her kesimini kapsayan bir şekle dönüşmüştür. Teknolojide meydana gelen değişimler aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde alınacak tedbirleri de geliştirmiştir. Bu
teknolojik gelişmelerin yasal mevzuat ile desteklenmesi ile birlikte iş sağlığı
ve güvenliği alanında dünya genelinde önemli gelişmeler elde edilmiştir.
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Türkiye’de sanayileşme sürecinin geç ortaya çıkması ve yavaş ilerlemesi
iş sağlığı güvenliği mevzuatının da gelişmesini etkilemiştir. Osmanlının son
döneminde yapılan bazı mevzuat çalışmaları iş güvenliği alanında yapılan
ilk düzenlemeler olsa da çalışma hayatında kapsamlı bir etkisi olmamıştır.
Cumhuriyet dönemi içerisinde iş güvenliği ile ilgili düzenlemelere devam
edilmiş fakat iş kazası ve meslek hastalıklarının ülke ekonomisinde meydana getirdiği olumsuz etkilerin önlenmesinde yetersiz kalınmıştır. Zaman
içerisinde iş güvenliği mevzuatının geliştirilmesinde artan bu çabalar çalışma hayatına tam olarak yansımamış, başta iş güvenliği kültürü ve algısının
toplum genelinde tam olarak oluşmaması ve mevzuatın işleyişinde meydana gelen sorunlar iş kazası ve meslek hastalıklarının olumsuz etkilerinin
azaltılmasının önünde engel oluşturmuştur. Günümüzde bu durum ulusal
ve uluslararası mevzuat ile korunma altına alınan çalışma hakkı üzerinde
önemli bir tehdit olmaya başlamıştır (Kılkış, 2014:244-245).

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Tarihsel Gelişim
Süreci
Türkiye’de sanayileşmenin gelişim düzeyi ve sürecine göre iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. Türkiye’de iş sağlığı
ve güvenliği mevzuatının tarihsel gelişim süreci incelenirken cumhuriyet
öncesi ve cumhuriyet sonrası iki ana dönem öne çıkmaktadır.

Cumhuriyet Öncesi Dönemde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Düzenlemeleri
Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
yapılan mevzuat düzenlemeleri kısıtlı düzeyde meydana gelmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasının iki temel sebebi vardır. İlk olarak sanayileşmenin tam olarak meydana gelmemesi sonucu iş sağlığı ve güvenliği alanında
yapılan mevzuat düzenlemeleri sınırlı çerçevede olmuştur. İkinci olarak
dönemin kendine özgü esnaf ve zanaatkar örgütlenmeleri ve dini yaşam
tarzının çalışma hayatında meydana getirdiği etkilerdir. Osmanlının son
dönemleri hariç özellikle Tanzimat’tan önceki dönemde genel üretim tarzı
içerisinde esnaflığın ve zanaatkarlığın ön planda olması (Eldem, 1970:111),
dini esasların çalışma hayatı içerisinde düzenlemelere hâkimiyeti iş güvenliği alanındaki düzenlemeleri de şekillendirmiştir.
Dönemin basit üretim tarzı modelleri ve sanayinin tam olarak şekillenmemesi iş ortamında çalışanların karşılaşabileceği riskleri sınırlı tutarken
özellikle esnaf ve zanaatkârların örgütlenme modeli içerisinde ortaya çıkan
usta-çırak ilişkisi günümüz işçi işveren ilişkisinden uzak bir yapıda çalışma
ortamının meydana gelmesine neden olmuştur. Dönemin çalışma ilişkilerinin temeli yamak-çırak-usta-kalfa hiyerarşisi altında (Çağatay, 1974:3) ve esnaf, zanaatkâr örgütlenmelerinin tabi olduğu kurallar dahilinde oluşmuştur
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(Ülgener, 1981). Dönem içerisinde öne çıkan Ahilik örgütlenmesi ve ahiliğin kendine ait yapısı ile temelini oluşturan ‘’fütüvvet namelerin’’ (Bayram,
1991) sosyal ve toplumsal yapı üzerine yaptığı düzenlemeler çalışma hayatının da şekillenmesini sağlamıştır (Altan, 2004:60).
Dönem içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili doğrudan bir düzenlemeden çok usta çırak ilişkisi içerisinde ustanın çırağını gözetmesi, koruması ve işini iyi bir şekilde öğretmesi bağlamında ortaya konan yaklaşımlar öne çıkmaktadır (Arıcı, 1999: 30). Ahilik teşkilatının en önemli
düzenlemelerini içeren fütüvvet nameler dayanışma ve yardımlaşma ruhu
ile birlikte toplumsal dirliğin sağlanmasını ve sosyal hayatın düzenlenmesini sağlamışlardır (Köprülü, 1991). Ahilik teşkilatı 17. Yüzyılda Loncalara
dönüşmeye başlamış fakat 20. Yüzyılın başlarına kadar toplumun iktisadi ve ticari ilişkilerinde önemli yere sahip kuruluşlar olmuşlardır (Demir,
2012:554).
Lonca teşkilatlarının yayılması ile birlikte dönemin çalışma ilişkileri
daha çok loncaların kuralları dahilinde gelişmiştir. Lonca teşkilatları içerisinde de iş güvenliği ile ilgili doğrudan bir düzenleme yoktur. Loncaların
örgütlenme tarzı işkolları ve üretim çeşidine göre zaman ve mekân bağlamında değişiklik göstermektedir (Yıldırım, 2000:83). Loncaların örgütsel
yapısının temelinde teavün sandığı bulunmakta ve örgütün üyeleri arasındaki yardımlaşma ile düzen bu sandıkların yönetimi ile bağlantılı olarak
gerçekleşmektedir. Lonca teşkilatı içinde usta, kalfa, çırak ve yamak düzeni
bulunmakta, ustalar yetiştirdikleri diğer elemanları korumak ve kollamakla
sorumlu sayılmaktadır (Dillik, 1992:33). Teavün sandıkları aynı zamanda
dönemin sosyal güvenlik yapısının bir kısmını temsil etmekte, kurulmuş
olan yapı ile sandık üyelerine tedavi, yaşlılık, muhtaçlık, iş göremezlik durumlarında gerekli yardımlar yapılmaktadır (Gerek, 2008:5).
Tanzimat sonrası dönemde Batı Dünyasında meydana gelen sanayileşmenin etkileri Osmanlı’da da görülmeye başlanmıştır. Dönem içerisinde
Tanzimat ve Meşrutiyet ile yapılan düzenlemeler ile sanayileşme şekillenmeye başlamış ve çalışma hayatına yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
ilk düzenlemeler ortaya çıkmıştır. Dönemin sanayileşmesi daha çok askeri
ihtiyaçları karşılamaya yönelik açılan fabrikalardır (Önsoy, 1980:24). Müteakip dönemlerde özel sektöründe içinde bulunduğu farklı alanlarda fabrikalar açıldığı (Önsoy1980:8), gibi bu fabrikaların ihtiyacı olan elemanları
yetiştirmeye yönelik eğitim kurumları da kurulmuştur2. Dönemin işçi ve
işveren kavramı bu gelişmeler altında şekillenirken, çalışma ilişkilerinin
sanayi boyutu ile ilk düzenlemeleri de oluşmaya başlamıştır.
2 1868 yılında İstanbul’da açılan sanayi mektebi ile birlikte işgücü piyasalarının
ihtiyaç duyduğu demircilik, dökümcülük, mimarlık terzilik, kunduracılık ustaları
yetiştirilmeye başlanmıştır (Kodaman, 1980:290).
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Dönemin işçi işveren ilişkilerinin ilk düzenlemeleri 19. Yüzyılın ikinci
yarısında gününün borçlar kanunu ve medeni kanunu olarak ta ifade edilen ‘’Mecelle’’ ile yapılmıştır (Dilik, 1985:94). Mecellede yapılan düzenlemelerin önemli bir yönü de örf ve âdet hukukundan yazılı pozitif hukuka
geçmenin başlangıcı olması ve çalışma ilişkileri için bireysel iş hukuku kapsamında ilk düzenlemelerinin ortaya çıkmasıdır (Uçkan, 1999:160). 1860
yılında düzenlenmeye başlanan mecellede işçi işveren ilişkilerinin temelinde ‘’icare-i ademi’’ tanımı ön plana çıkmaktadır. Dönemin işçisi kendisini
kiraya veren kişi olarak tanımlanmaktaydı (Dilik, 1985:94). Mecelle’ de iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler işverenin tazmin borcu altında
düzenlenmiştir. Mecellede madde 600’de işçi işverene emanet olarak tanımlanırken, madde 604’de ise işverenin hatası ile işçinin ölmesi veyahut
zarar görmesi durumunda gerekli tazminatlar işveren tarafından ödenir
şeklinde hükümler bulunmaktadır (Uçkan, 1999:170). Aynı şekilde mecelle içinde çalışma süreleri ve ücret ödemeleri ile ilgili düzenlemeler de yer
almaktadır (Arıcı, 1999:38; Uçkan, 1999:168).
Bu dönemde ön plana çıkan önemli düzenlemelerin başında 1865 yılında Ereğli kömür havzalarında çalışan işçilere yönelik çıkarılan Dilaver
Paşa Nizamnamesidir. Madenlerde çalışanlara yönelik yapılan bu düzenleme (Yorgun, 2013:363), bir tüzük şeklinde yayınlanmış (Dilik, 1985:93) ve
kapsadığı çalışan sayısı ile alan olarak sınırlı kalmış bir uygulama olmuştur.
Dilaver Paşa nizamnamesi ile yapılan düzenlemede çalışma ve dinlenme
süreleri şekillenmiş, ücret ve ücret alacakları hakkında esaslar belirlenmiştir (Talas, 1992:40). İşçi sağlığı hakkında konulan maddeler ile çalışma ortamında rahatsızlanan işçiler ile ilgili çeşitli haklar ortaya çıkmıştır (Makal,
1997:285-286). Dilaver Paşa nizamnamesi ile ilgili önemli bir yaklaşımda
düzenlemenin işçiyi korumaktan çok üretimi artırmaya ve zorunlu çalışmaya yönelik olduğu yönündedir. Dönemin padişahının onayı alınamadığı
için gerçek olarak tüzük niteliği taşımadığı yönünde yaklaşımlar da bulunmaktadır (Dilik, 1985:93).
Dilaver Paşa nizamnamesi ile ilgili bu yaklaşımlar ortaya çıkarken 1869
yılında yürürlüğe giren Maadin Nizamnamesi ile madenlere yönelik yeni bir
düzenleme yapılmıştır. Temel olarak Dilaver Paşa nizamnamesindeki eksiklikleri gidermek ve angarya çalışmayı önlemeyi hedefleyen Maadin Nizamnamesi iş sağlığı ve güvenliği alanında da dönemin çalışma hayatına katkıda
bulunmuştur. Nizamnamede madende çalışanların ve özellikle mühendislerin kazaları önlemesi için gerekli tedbirleri alması gerektiği ve iş kazalarını
önlemek için gerekli malzemeleri idareden talep edebileceği belirtilmiştir.
Madenlerde gerekli tıbbi müdahaleler için uygun yerlerin yapılmasını, doktor bulundurulmasını zorunlu hale getiren nizamname aynı zamanda iş kazasına uğrayan işçilere veya ailelerine tazminat alma hakkını da tanımıştır.
İçeriğinde bulunan bu esaslar ile Maadin Nizamnamesi dönemin iş sağlığı ve
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güvenliği ile ilgili önemli olduğu kadar ilk düzenlemesidir (Özeken, 1944,
Bilir ve Yıldız, 1998:15).
Osmanlı döneminde çalışma ilişkileri alanında işçilere yönelik iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili yapılan mevzuat çalışmaları oldukça sınırlıydı. Dönem
içinde yapılan düzenlemelerin esasında işçiyi korumaktan çok üretimi artıracak unsurların ön plana çıkması vardı (Makal, 1999:41).

Cumhuriyet Döneminde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat
Düzenlemeleri
Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde yaşanan savaşlar ve ekonomik durum sanayinin gelişmesine yansımış ve işçi sınıfının tam olarak
ortaya çıkmasını geciktirmiştir. Bu dönem içerisinde 10.09.1921 tarihinde
kabul edilen 151 sayılı ‘’Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amalesinin Hukukuna Müteallik Kanunu’’ çalışma hayatında yapılan önemli bir düzenlemedir
(Gerek, 2008:6). Kanun cumhuriyet ilan edilmeden önce çıkarılmış olsa da
yeni kurulan Türk Devletinin kurucu meclisi tarafından kabul edildiği için
cumhuriyet döneminin çalışma hayatını ilgilendiren ilk düzenlemesi olarak
sayılabilir (Tunçomağ, 1974:2).
151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amalesinin Hukukuna Müteallik Kanun her ne kadar kapsam alanı olarak Ereğli havzasında çalışan
maden işçilerini ilgilendirse de (Tunçomağ, 1974:3), içerik bakımından çalışma hayatında önemli düzenlemeler yapan bir düzenlemedir. Kanunun içeriğinde çalışma süresi sekiz saat ile sınırlandırılmış, madenlerde 18 yaşından
küçüklerin çalışması yasaklanmış, fazla çalışmada mesai ücreti ödenmesi
gerektiği belirtilmiş, fazla çalışma için işçinin rızasının alınması gerektiği ifade edilmiş, iş sağlığı güvenliği alanında ise özellikle meslek hastalıkları ve iş
kazaları sonucunda işçilerin tedavi ve tazminat hakkı tanınmıştır. Kanunda
yabancılara karşı yapılan imtiyazlar kaldırılmış, sağlık ve güvenlik şartlarını
yerine getirmeyen işverenlerin çalışma ve işletme belgelerinin iptal edilebileceği belirtilmiştir (Tunçomağ, 1974:4, Özeken, 1944, Arıcı, 1999: 41-42).
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte sanayileşme çabalarının ortaya çıkması zaman içerisinde işçi sınıfının şekillenmesini sağlarken, çalışma hayatı
içerisinde bu kesime karşı düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmıştır. 1924
yılında yapılan 394 sayılı Hafta Tatili kanunu ile hafta sonu dinlenmesiyle
ilgili önemli hükümler uygulamaya konulmuş ve düzenleme kapsam olarak
dönemin en önemli düzenlemelerinden birisi olmuştur (Gülmez, 1983:147).
Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dönemin ikinci yasası
ise 1926 tarihli 818 sayılı borçlar kanunudur. Borçlar kanunu 22 Nisan 1926
tarihinde kabul edilerek 366 sayılı resmi gazetede yayınlanıp 4 Ekim 1926
tarihinde yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete No: 366). Borçlar kanunun 313
ile 354 ncü maddeleri arasında hizmet sözleşmesi ve bu sözleşme bağlamında
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işçi ve işverenin sorumlulukları tanımlanmıştır (Gülmez, 1983:284). Kanunun onuncu bölümünden itibaren madde 320’de iş sözleşmesinde işçinin
işi bizzat yerine getireceğinden, md 321 ‘de ise işi yaparken gerekli özeni
göstermesi gerektiğinden bahsetmiştir (818 Sayılı Kanun; Süzek, 2008:293).
818 sayılı borçlar kanunun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önemli düzenlemeleri madde 332’de yer almıştır. Bu madde işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işçiye karşı sorumlulukları tanımlanmış ve ortaya çıkacak
zararların telafi edilme şartları açıklanmıştır. 818 sayılı kanunun tedbirler
ve mesai mahalleri ile ilgili 332 numaralı maddesi
‘’İş sahibi, akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktasından hakkaniyet
dairesinde kendisinden istenilebileceği derecede çalışmak dolayısıyla maruz
kaldığı tehlikelere karşı icabetken tedbirleri ittihaza ve münasip ve sıhhi çalışma mahalleri ile, işçi birlikte ikamet etmekte ise sıhhi yatacak bir yer tedarikine mecburdur3’’ şeklindedir (818 Sayılı Borçlar Kanunu).
Cumhuriyet döneminde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan önemli
bir düzenlemede 1930 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’dur.
Bu düzenleme ile özellikle çocuk ve genç işçiler, kadın çalışanlar korunma
altına alınmış, işçi sağlığı ile ilgili ciddi düzenlemeler yapılmıştır. Kanunun
173 ile 180 maddelerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda kanun ile birlikte, 12 yaşından küçük çocukların
ağır ve tehlikeli her tür işte çalışması yasaklanmış, gece ve yer altı işlerinde
günde 8 saat çalışma sınırı getirilmiş, gebelerin doğum öncesi tehlikeli işlerde çalışması yasaklandığı gibi doğumdan sonraki süreçte üç ay doğum
izni verilmesi öngörülmüştür (Gülmez, 1983:285; Baradan, 2006:89; Dilik,
1985:98-99).
Umumi Hıfzısıhha Kanunu aynı zamanda çalışan sayısı elliden fazla
olan işletmelerde doktor bulundurulmasını zorunlu kılmış ve tehlikeli işyerlerinde revir olmasını zorunlu bir şekle getirmiştir. Kanunda 18 yaşından küçük çocukların kahve ve gazino gibi yerlerde çalışamayacağı belirtilirken, genç ve çocuk işçiler ile ilgili olarak çalışma saatleri düzenlenmiştir
(Koray, 2005:158; Arıcı, 1999:44-45).
Çalışma hayatı ile ilgili yapılan bu düzenlemelerle birlikte 1936 yılında
yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanunu’ da çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
kapsamında korunması açısından önemli bir düzenlemedir. Özellikle çalışma hayatı bağlamında ortaya çıkan bu ilk iş hukuku ile birlikte birçok tüzük
çalışma ilişkilerinin düzenlemesini sağlamıştır (Tokol, 2000:15).
3
818 sayılı kanunun 332 maddesine 1956 yılında yapılan düzenleme ile ‘’İş
sahibinin yukarıda ki fıkra hükmüne aykırı hareketi neticesinde işçinin ölmesi
halinde onun yardımından mahrum kalanların bu yüzden uğradıkları zararlara
karşı isteyebilecekleri tazminat dahi akde aykırı hareketten doğan tazminat davaları
hakkındaki hükümlere tabi olur.’’ ifadesi eklenmiştir (6763 sayılı Kanun Md. 41).
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3008 sayılı İş Kanunun 35nci maddesi ile işin yapılması düzenlenmiş,
53ncü madde de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
İşin düzenlemesini açıklayan bölümde çalışma süreleri, mesai, ara dinlenme ve gece çalışma usullerinin şekilleri açıklanarak esasları belirlenmiştir
(Güzel, 1987:200). 3008 sayılı yasanın 54ncü maddesindeki ‘’Her İşveren,
işyerinde işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyetini temin etmek için gerekli
olan tedbirleri almakla ve bu husustaki şartları ve tertibatı noksansız bulundurmakla mükelleftir’’ ifadesi ile işverenin iş güvenliği yükümlülükleri açık
bir şekilde ifade edilmiştir (3008 sayılı İş Kanunu). Yasada belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklere aykırı davranan işverenlerin idari
yaptırımları kanunu 112nci maddesinde açıklanmış ve iş güvenliği ile ilgili
eksiklikler giderilinceye kadar işletmenin kapatılacağı hükme bağlanmıştır
(Güzel, 1987:201).
Kanunun 55nci maddesi işletmelerde iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması için tüzük çıkarılmasını esasa bağlamıştı. Bu esasla birlikte
1941 yılında ‘’İşçilerin Sağlığını Koruma ve İş Emniyeti Nizamnamesi’’ çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Tüzükte işletmelerde uyulması gereken sağlık
kurallarının ve teknik emniyet tedbirlerinin standartları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması belirtilmekteydi. Çıkarılan düzenleme ile birlikte işletmenin kurulurken iş güvenliği ve sağlığı
tedbirlerinin alınması ile ilgili planların gerekli makamlara bildirilmesi de
önemli bir düzenlemeydi (Güzel, 1987:201).
3008 Sayılı kanun kapsamında çıkarılan yönetmelikler ile birlikte önleyici ve koruyucu sağlık politikaları kapsamında işçilere sağlık muayenesi
yapılması zorunlu olmuş, bu muayenenin işe girişti ve belirli aralıklar ile
yapılması gerektiği belirtilmiştir (3008 Sayıl Kanun Madde 62).
İş sağlığı ve güvenliğinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası da 1945
yılında çıkarılan 4763 sayılı yasa ile kurulan Çalışma Bakanlığı olmuştur.
Çalışma Bakanlığı kurulduktan sonra çalışma hayatı içerisinde yapılan
düzenlemeler hız kazanmış, çalışanlar ile ilgili birim ve yönetmelikler artmıştır. Dönem içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sosyal sigortalar
bağlamında çıkarılan 1945 tarih 4772 sayılı ‘’İş Kazaları Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu’’ ile ‘’İşçi Sigortaları Kanunu’’ çalışanların
risklere karşı korunması bağlamında önemli düzenlemeler olmuştur. 1957
yılında Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları kanunu kabul edilmiştir.
Sosyal sigorta sisteminin oluşturulması temelinde yapılan bu düzenlemeler
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin sonuçlarını da kapsayacak ve zararları tazmin edecek şekilde olmuştur. (Güvercin, 2004:92).
Türkiye’nin 1932 yılında Birleşmiş Milletler üyeliği ile başlayan Uluslararası Çalışma Örgütü üyeliği (Koç, 2000:6) ve sonraki dönemler içerisinde
Birleşmiş Milletlerin 1948 tarihli ‘’İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin’’
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1949 yılında kabul edilmesi, 1948 tarihli Dünya Sağlık Örgütü Anayasasının
1949 yılında onaylanması ve Dünya Sağlık Örgütüne üye olması iş sağlığı
ve güvenliği alanında yapılan mevzuat çalışmalarında uluslararası hukukun
etkili olmasını sağlamıştır (Güvercin,2004:92). Dönem içerisinde Türkiye tarafından onaylanan ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından tescil edilen;
• 42 sayılı Meslek Hastalıklarının Tazmini Hakkında Sözleşme (Tescil
Tarihi: 27.12.1946)
• 45 Sayılı Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların
Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme (Tescil Tarihi: 21.04.1938)
• 583 Sayılı Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş
Haddinin Tespiti Hakkında Sözleşme (Tescil Tarihi: 29.09.1939)
Sözleşmeler iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının şekillenmesine önemli
etkileri olan düzenlemelerdir (Koç, 2000:7).
1964 yılında sosyal güvenlik alanında yapılan düzenleme ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun kabul edilmesi ile birlikte çalışma hayatında
risklere karşı önemli bir düzenleme uygulamaya başlamıştır. Aynı yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi’nin kurulması da önemli bir gelişmedir (Güzel vd., 2012:33).
1960 darbesinden sonra değişen anayasa ile birlikte çalışma hayatına
yönelik kanunlarda da farklı düzenlemeler yapılmıştır. 1967 yılında 3008
sayılı İş Kanunu’nun yürürlükten kaldırılarak 931 sayılı İş Kanunun yürürlüğe girmesi planlanmış, fakat 931 sayılı İş Kanunun üç yıl kadar yürürlükte kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi tarafından usul yönünden
iptal edilmesi nedeni ile yapılan yeni düzenlemeyle 1971 yılında 1475 sayılı
İş Kanunu yürürlüğe girmiştir (Uçkan, 2005:155; Akyiğit, 2000:75). 1475
sayılı kanunda da 3008 sayılı kanunda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili geniş düzenlemeler yer almış ve yapılan bu düzenlemeler çıkarılan
tüzük ve yönetmeliklerle desteklenmiştir. 1475 sayılı kanun ile iş sağlığı ve
güvenliği alanında geçmiş dönemlere göre daha çağdaş ve kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.
1475 sayılı iş kanununun beşinci bölümünde 73 ile 82 maddeler arası iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Kanunun 73ncü
maddesinde ‘’Her işveren, işyerinde işçilerin sağlını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları araçları noksansız
bulundurmakla yükümlüdür. İşçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uymak
zorundadırlar’’ İfadesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin genel çerçevesi belirlenmiştir (1475 Sayılı Kanun Madde 73). 1475 sayılı kanunda işletmelerde işçilere ait konaklama yerlerinde ve işletmenin diğer yerlerindeki sağlık
şartlarına yönelik; işyerindeki makine ve teçhizatın neden olabileceği sağlık
ve iş kazası risklerini ortadan kaldırıp önlemek amacıyla Çalışma Bakanlığı
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ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ortak olarak tüzükler çıkarabileceği
belirtilmiştir (1475 Sayılı Kanun Madde 74). Kanunda işyerlerinde ortaya
çıkabilecek risk ve tehlike durumlarında bu riskler giderilinceye kadar işin
durdurulabileceği ifade edilirken, işçi ve işveren temsilcilerinin de bulunduğu komisyonlar tarafından işletme içi iş sağlığı ve güvenliği tespitlerinin
yapılabileceği ifade edilmiştir. Çalışma Bakanlığının tespit ettiği işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulabileceği ve bu durumla ilgili
gerekli tüzüklerin Çalışma Bakanlığı tarafından düzenleneceği kanunda
yer almıştır (1475 Sayılı Kanun Madde 75-76). 1475 sayılı kanun ile yapılan
düzenlemelerde 16 yaşını doldurmamış çocukların ağır ve tehlikeli işlerde
çalışması yasaklanmış, ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe başlamadan veya iş sürecinde gerekli sağlık kontrollerinin yapılması gerektiği
belirtilmiştir (Şeker-İş, 1978).
1475 sayılı kanununda gebe ve emzikli kadınlar ile ilgili çalışma şartlarını belirleyen düzenlemeler yapıldığı gibi, iş güvenliğinin genel esaslarının
uygulamasını açıklayan farklı tüzüklerde yer almıştır (Şeker-İş,1978). 1973
yılında yapılan ‘’İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’’ ile ‘’İşyeri Hekimi ve
İşyeri Güvenlik Elemanı İstihdam Zorunluluğu Genelgesi’’ düzenlemeleri
bu tüzüklerin en önemlileridir (Zeytinoğlu, 2002:146).
1980 dönemi sonrası yürürlüğe giren yeni anayasa ile birlikte dışa açılım politikaları ve uluslararası örgütler ile olan ilişkiler çalışma hayatının da
yeniden şekillenmesini zorunlu bir şekle getirmiştir 2000’li yıllardan sonra
özellikle Avrupa Birliği ile izlenen ortak politikalar ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş çabaları ile birlikte iş kanunun da değişikliğe gidilmiştir.
22.5.2003 tarihli 25134 sayılı resmî gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren
4857 sayılı iş kanunu çalışma hayatının yeni yasal çerçevesini belirleyen
en temel yasalardan birisi olmuştur. 4857 sayılı kanunda iş sağlığı ve iş güvenliği alanında pek çok yönetmelik çıkarılmıştır (Narmanlıoğlu, 2010:18;
Centel ve Demircioğlu, 2013:25). 4857 sayılı kanun ile birlikte çalışma hayatında geçmiş uygulamalara göre daha geniş kapsamlı uygulamalar yer
almıştır (Tuncay, 2008:48). 4857 sayılı kanun ile birlikte öncelikli olarak
iş sağlığı ve güvenliği kavramı yeniden tanımlanmış, iş güvenliği ile ilgili
düzenlemelerin sadece işyeri ile sınırlı olmadığı belirtilmiştir (Karabulut,
2012:25). 4857 sayılı kanunun yaklaşık 30 maddesi iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili düzenlemelerden oluşmaktadır (Kılkış, 2016:76).
4857 sayılı kanunun beşinci bölümünde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ana düzenlemeler yapılmıştır. 4857 sayılı kanunun 77nci maddesinde iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili işveren ve işçilerin sorumlulukları ‘’İşverenler
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi
almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler
işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını de-

Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları

289

netlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli
tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş
sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul
ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir. İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne
bildirmek zorundadırlar. Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük
ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.’’ Şeklinde ifade edilmiştir (4857 Sayılı Kanun). Bu düzenleme ile iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaların kapsamı genişlediği gibi işverenin
de sorumlulukları artmıştır. Kanun da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması uygulamaların yapılabilmesi için çeşitli tüzüklerin çıkara bileceğini belirtilmiştir. Bu kapsamda yürürlüğe giren tüzük ve yönetmeliklerden
bazıları; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulları Hakkında Yönetmelik, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gibi iş sağlığı ve güvenliğinin
çalışma hayatında düzenlenmesini sağlayan yönetmeliklerdir.
4857 sayılı kanunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işletmelerde meydana
gelebilecek sorunların giderilmemesi durumunda işin durdurulabileceği
de belirtilmiştir. Bu kapsamda madde 79; ‘’Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde,
çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için
tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini
iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve
bir işveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik bir komisyon
kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya
işyeri kapatılır…’’ şeklinde düzenlenmiştir (4857 sayılı kanun). 4857 sayılı
kanun içinde işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulma şekilleri, işverenlerin kurul kararlarına uyması gerektiği esaslara bağlanmıştır.
Kanunda işletmelerin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre iş sağlığı
ve güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu açıklanmıştır.
İşletmelerde özellikle çocuk, genç ve kadın işçilerle ilgili çalışma şartları
düzenlenmiş ve esaslara bağlanıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde 4857
sayılı kanun ile çalışma hayatı içindeki düzenlemelerin kapsamı arttığı gibi iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler daha çağdaş bir duruma gelmiştir.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Güncel Durumu
2000’li yıllardan sonra Avrupa Birliği’ne uyum programlarını gerçekleştirme çabaları (Baradan,2006:88) doğrultusunda 4857 yasa birlikte 2003
yılında çıkarılan ve esasında Avrupa Birliği 89/391 Çerçeve Direktifi bulunan ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’’ ile çalışma hayatında iş sağlığı ve
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güvenliği uygulamalarının temel düzenlemesi yapılmak istenmiştir. Fakat
çıkarılan yönetmelik Danıştay tarafından iptal edilmiş, uygulama alanı bulamamıştır. Aynı dönem içinde yapılan farklı düzenlemelerde tam olarak
uygulama alanı bulamamış, çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği alanında boşluk meydana gelmiştir (Aktekin, 2012:92). Bu durumun özünde
iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılmak istenen düzenlemelerin Avrupa
Birliği yayınlarından direkt olarak çevrilmesi, Türkiye’nin kendine özgün
çalışma şartlarının dikkate alınmaması vardır (Süzek, 2008:790).
İş sağlığı ve güvenliği alanında ortaya çıkan mevzuat boşluğu e 4857
sayılı uygulamanın başta kapsam alanı olmak üzere günün şartlarını tam
olarak karşılayamaması, ülke içinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının artmasına neden olmuştur (Centel, 2010:5). Dönem içinde Uluslararası
Çalışma Örgütünün 155 sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Ortamına İlişkin Yönetmelik’’ ile 161 sayılı ‘’İş Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Sözleşme’’ (Resmî
Gazete: 25345) lirinin kabul edilmesi iş güvenliği alanında yasal düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda 2011 yılında İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanun Tasarısı hazırlanmış ve 2012 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir (Aydın, 2012:15-17).
20.06.2012 tarihli 28339 Sayılı Resmî Gazetede kabul edilerek uygulanmaya başlayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışma hayatının
iş sağlığı güvenliği alanındaki en önemli düzenlemesi olmuştur. Kanun kabul edildikten sonra 4857 sayılı İş Kanunun bazı maddeleri kademeli olarak
yürürlükten kaldırılmış, 6331 sayılı kanunun bazı maddelerinin uygulanması ise sürece yayılmıştır. 6331 sayılı kanun kapsam, içerik ve amaç bakımından çalışma hayatında yenilikler kazandıran ve mevzuat olarak ortaya
koyduğu ilkler nedeni ile iş sağlığı ve güvenliğinin dönüm noktası olarak
görülmektedir (Baloğlu, 2013:80).
2012 yılı itibari ile çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel
yasa olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun öne çıkan özellikleri;
• Çalışma hayatını geçmişte düzenleyen 3008 sayılı, 1475 sayılı ve
4857 sayılı İş Kanunları kapsam olarak sadece o kanuna tabi olarak çalışanları ilgilendirirken, 6331 sayılı düzenleme kamu ve özel
kurum ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlar ile toplumun genelini
ilgilendiren düzenlemelere sahiptir.
• Yasa ile çalışma hayatında çalışanlar daha katılımcı bir pozisyona
gelmişler ve özellikle iş güvenliği ile ilgili yönetimi katılma hakkını
elde etmişlerdir.
• 6331 Sayılı kanun ile iş güvenliğinin daha çok sonuçları tazmin edici yaklaşım uygulamaları önleyici politikalar olarak değişmiştir.
• İş güvenliği eğitiminin önemi artmış, iş güvenliği ve sağlığı kültürü
temel esas olarak ön plana çıkmıştır
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• İş güvenliği ile ilgili iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, iş güvenli ulusal ve işletme kurulları, çalışan temsilcisi yetki, sorumluluk
ve eğitimleri artmış; bunlar çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası
şekline gelmişlerdir.
• İş güvenliği uygulamalarında devlet işletmelere destekleyici politikalar üretmeye ve maddi destek sağlamaya başlamışlardır şeklindedir (Korkmaz ve Avsallı,2012:155-157).
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olarak sağlanabilmesi ve
işletme içindeki mevcut çalışma şartlarının iyileştirilebilmesi için işveren
ve çalışanların görevleri, yetkileri, hak ve yükümlülüklerini esaslara bağlamak amacı (6331 S.K. Md. 1) ile düzenlenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektör ayrımı yapmadan, işletmelerde bulunan
tüm personeli kapsam içine alacak şekilde yürürlüğe girmiştir (6331 S.K.
Md. 2-1).6331 sayılı kanun kapsamından istisna tutulan iş ve kişiler;
• Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Millî İstihbarat
Teşkilâtı Müsteşarlığı faaliyetleri (Fabrika, bakım merkezi, dikimevi
ve benzeri işyerleri hariç)
• Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
• Ev hizmetleri
• Çalışan istihdam etmeksizin kendi hesabına yapılan mal ve hizmet
üretimleri
• Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında
iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek
edindirme faaliyetleri (6331 S.K. Md. 2-2).
• Deniz yolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer
halleri (Anayasa Mahkemesinin E:2014/177 VE E:2015/49 sayılı
kararı ile 6552 Sayılı Kanun Madde 15) şeklinde belirtilmiştir.
Yapılan düzenleme ile işverenler tarafından işyerlerinde çalışanlar ve
çevre ile ilgili her türlü sağlık ve güvenlik tedbirini almak, bu tedbirleri
kontrol edip iyileştirmek bir zorunluluk olmuştur (Kabakçı, 2009:60). 6331
sayılı kanunun dördüncü maddesinde işverenin sorumlulukları;
• İşletmelerde başta mesleki risklerin ortadan kaldırılması, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi, iş güvenliği ile ilgili gerekli organizasyonun yapılması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli araç
ve gereçlerin sağlanması, iş güvenliği tedbirlerinin şartlara uygun
olarak güncellenmesi ve işletme genelindeki mevcut durumun daha
iyi bir duruma getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak
• İşletme içinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerini
izlemek, denetlemek ve düzeltmek
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• İşletmede risk değerlendirmesi yapmak veya yetkili kurumlara
yaptırmak
• İşletme içinde çalışanları görevlendirirken sağlık ve güvenlik açısından verilen işe uygunluğunu değerlendirmek
• Uygun seviyede bilgi ve eğitim verilmeyen çalışanın işletme içindeki özel tehlikeli yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak
şeklinde hükmedilmiştir (6331 S.K. Md. 4-1).
Kanun tarafından işverenler için tanımlanan sorumlulukların benzerleri
çalışanlar içinde esaslara bağlanmıştır. Bu kapsamda kanunda çalışanların
sorumlulukları;
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenlerinin bu
konudaki talimatları doğrultusunda kendilerinin veya yaptıkları
işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye
düşürmemek,
• İşyerinde makina, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer tüm üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak,
keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,
• Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak,
• İşyerinde makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve
koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek,
• Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık
ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda işveren ve çalışan
temsilcisi ile iş birliği yapmak,
• Görev alanında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve
çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak şeklindedir (6331 S.K. Md.
19).
Kanunun diğer maddelerinde çalışan temsilcisi, işyeri kurulları, ulusal
kurullar, devlet destekleri, iş sağlığı ve güvenliği diğer uygulamaları, teftiş
ve idari cezalar esasları belirlenmiş, belirlenen bu esaslar dahilinde yürürlüğe farklı yönetmelikler girmiştir.
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SONUÇ
Sanayileşme ile birlikte çalışma hayatı içerisinde çalışanların karşılaşabileceği riskler ve tehlikelerde artmaya başlamıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin tam olarak sağlanamaması sonucu ortaya çıkan maliyetler nedeni ile
ülkeler bu alanda mevzuat düzenlemeleri yapmak zorunda kalmıştır. Günümüzde çalışma hayatının yasal çerçevesini çizen mevzuat düzenlemelerinin merkezinde iş sağlığı ve güvenliği vardır. İş güvenliğinin artan ulusal
maliyetleri bu durumu zorunlu kılmıştır.
Türkiye’de sanayileşmenin geç başlaması ile işçi sınıfının da şekillenmesi geç olmuş bu durum çalışma hayatını düzenleyen mevzuatlara da yansımıştır. İlk olarak çalışma hayatında işletme verimliliğini artırmaya yönelik
olarak yapılan yasal düzenlemeler zamanla iş kazaları ve meslek hastalıklarının zararlarını tazmin edici bir yapıya dönüşmüştür. Türkiye’nin uluslararası örgüt ve teşkilatlara üye alması, uluslararası çalışma normlarının giderek artan önemi iş güvenliği alanında mevzuat düzenlemesinin yapılmasını
gerekli bir hale getirmiştir.
Bu bağlamda Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında yürürlüğe giren 6331 sayılı yasa günün şartlarına uygun, çağdaş, kapsam alanı geniş
ve önleyici politikalar içeren önemli bir düzenlemedir. Bu yasanın yürürlüğe girmesi ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi Türkiye için bir fırsattır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının giderek artan olumsuz maliyetlerinin
azaltılması Türkiye’nin ekonomik, iktisadi ve sosyal açıdan kazanımlar elde
etmesini sağlar. Türkiye gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmek için yürürlüğe giren etkin mevzuatı ile mevcut iş kazası ve meslek hastalıklarındaki
olumsuz istatistikleri düzeltmelidir. Sürdürülebilir bir kalkınma ve iktisadi
büyüme için bu gerekli bir durumdur. Çalışanların en temel hakkı olan sağlıklı ve güvenli çalışma hakkı artık ‘’güvenli ve sağlıklı toplum’’, ‘’toplumsal
yaşam hakkı’’ olarak toplumun ve ülkenin tamamını ilgilendiren bir hak
şekline dönüşmüştür.
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TÜRKİYE’DEKİ MEVSİMLİK GÖÇMEN İŞÇİLERİNİN
ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ1
PROBLEMS AND SOLUTION SUGGESTIONS RELATED
TO CHILDREN OF SEASONAL MIGRANT WORKERS IN
TURKEY
Emel İŞTAR IŞIKLI2
ÖZET
Mevsimlik tarım işçiliği küçük çocukları ve yaşlıları da içerecek şekilde tüm
aile bireylerinin birlikte göç etmelerine dayanır. Mevsimlik tarım işçiliği ülkemizin
birçok ilinde yaşanmakta olan önemli bir sosyal politika sorunudur. Bu sorun
yüzbinlerce çocuğu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.
Mevsimlik tarım işçileri çocuklarıyla birlikte her yıl ülkenin dört bir yanına
birkaç aylığına çalışmak için göç ederler. Göç, çocukların öğrenme ve gelişiminde
olumsuz etki oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, son yirmi yıldır Türkiye’de
bulunan çocuk işçilerin durumunu ve takip edilen sosyal politika çözümlerini
araştırmaktadır. Çalışmanın sonucu, çocukların eğitimleri, sağlık sorunları ve diğer
anlaşmazlıklar ile ilgili önemli sorunlarla karşı karşıya olduklarını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Mevsimlik tarım işçileri, çocuklar, çocuk işçiliği.

ABSTRACT
Workers’ migration patterns indicate that these movements include all the
members of their families, both young and old. Seasonal agricultural labor is an
important social policy issue that is located in many provinces of our country. This
issue affects hundreds of thousands of children directly or indirectly.
Every year, seasonal agricultural workers migrate to work across the country
for a couple of months with their children. Immigration is negative effect on
children’s learning and development. The aim of this study is to investigate the
situation of child labourers in Turkey and the social policy solutions that have
been pursued over the last two decades. The results from this study showed that
children face crucial problems regarding their identity, education, health issues
and other disputes.
Keywords: Seasonal agricultural workers, children, child labour.
1 Bu çalışma 4-5 Ekim 2017 tarihinde Düzce’de düzenlenmiş olan Uluslar
Arası Mevsimlik Tarım İşçiliği Sempozyumu’nda aynı isimle sunulan bildirinin
genişletilmiş ve geliştirilmiş halidir.
2 Dr. Öğr. Üyesi, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi emelistar@duzce.edu.tr
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GİRİŞ
Mevsimlik tarım işçileri göç ederken yanlarında çocuklarını da götürmektedir. Çalışma esnasında da çocuklar ücret karşılığı olsun veya olmasın
ailesine yardım etmektedir. Çalışma ve yaşam koşulları, çevre ile ilişkiler,
eğitim ve sağlık sorunları açısından bu çocuklar en dezavantajlı gruplar
arasında yer almaktadır (ÇSGB, 2017: 33).
Mevsimlik tarım işçiliği, zor koşulların, düşük ücretlerin vb. birçok sorunun olduğu emek yoğun bir iştir. Çalışmada öncelikler çocuk ve çocuk
işçi kavramlarına değinilecektir. Daha sonra bu sorunların ele alındığı, göç,
mevsimlik tarım işçiliği ve çocukların durumu hakkında bilgiler verilecektir. Son bölümde ise çocuk işçilere yönelik sosyal politikalar ele alınacak ve
konu ile ilgili birtakım önerilerde bulunulacaktır.

ÇOCUK VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ KAVRAMLARI
Çocuk kavramı, zaman, gelişmişlik düzeyi, kültür gibi nedenlere bağlı
olarak dünya üzerinde değişen dinamik bir kavramdır (Dursun, 2017: 159).
Çocukluğun başlangıcının nerede başlayıp nerede bittiği hakkında farklı
görüşler söz konusudur. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin birinci maddesine göre erken yaşta reşit olma durumu hariç, on
sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır (UNICEF, 2004) Gelişim
psikologlarına göre 21 yaş altı nüfus çocuk olarak kabul edilmektedir. Buna
göre ergen kabul edilen 14-21 yaş arasındaki kişiler modern hukuk sisteminde “çocuk” olarak nitelendirilmektedir (Göç, 2006: 7).
Çocuk işçi kavramı çocuk kavramı gibi farklı şekillerde tanımı yapılan bir kavramdır. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi “çocuk işçi” olarak tanımlanırken, 15 yaşını
tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi “genç işçi olarak” nitelendirilmiştir. ILO’nun 138 sayılı “Asgari Yaş Sözleşmesi” 15 yaş altında,
aile bütçesine katkıda bulunmak veya hayatını kazanmak amacıyla çalışan
bireyleri “çocuk işçi” olarak ifade etmiştir (Tokol, 2015: 395).
İşyerinde çocuk işçi çalıştırmak bazı koşullara bağlanmıştır. 4857 sayılı
İş kanununda çocukların hangi koşullarda ve hangi işlerde çalışabileceği
açıkça ifade edilmiştir. Kanunun “Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma”
başlıklı 71. Maddesine göre on beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. On dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocukların ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak
hafif işlerde çalıştırılabilmeleri mümkündür. Kanuna göre, on dört yaşını
doldurmamış çocuklar bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve
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eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için
ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler. Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde
yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş
yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar
artırılabilir. Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim
dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla
günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda dördüncü fıkrada öngörülen süreleri aşamaz.
(4857 Sy İş Kn., md. 71)
İş Kanunun 72. ve 73. maddelerinde çocukların hangi işlerde çalışma
yasaklarının olduğu belirtilmiştir. Buna göre, Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların
çalıştırılması yasaktır. Ayrıca, sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır (4857 Sy İş Kn., md.
72 ve 73)
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, çocuk işçilerin çalışabileceği işler hakkında bilgi vermiştir. Buna
göre, çocuk işçilerin uğraşabilecekleri işler şöyle sıralanmıştır:
• Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri,
• Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği
işleri,
• Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri,
• Büro hizmetlerine yardımcı işler,
• Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük
taşıma ve istifleme hariç),
• Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler,
• Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri,
• Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç),
• Spor tesislerinde yardımcı işler,
• Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri gibi işler.
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Türkiye’de çocuk işçilerin sayısı dikkat çekicidir. 2012 TÜİK verilerine
göre 6-17 yaş grubunda bulunan 15 milyon 247 bin çocuğun % 5.9’u (893
bin çocuk) çalışma yaşamında bulunmaktadır. 893 bin çalışan çocuğun,
%68.75’i (614 bin çocuk) erkek, %31.25’i (279 bin) ise kızdır. Çalışan çocukların % 49,83’ü bir okula devam ederken, % 50,17’si öğrenimine devam
etmemektedir. Yaş grupları itibarıyla, 6-14 yaş grubundaki çalışan çocukların %81,8’i, 15-17 yaş grubundaki çalışan çocukların ise %34,3’ü bir okula
devam etmektedir. TÜİK verileri 6-14 yaş arası çocukların çalıştırılması
zaten kanunlara aykırı olup bu yaş grubunda çalıştırılan 292 bin çocuğun
yaklaşık %20’sinin zorunlu eğitimi terk ettiğini; 15-17 yaş grubundaki çalışan çocukların ise yaklaşık %66’sının orta öğrenime devam etmediğini
göstermektedir.
Çocuk işçilerin çalışma hayatında özellikle kayıtdışı olarak istihdam
edilmeleri söz konusudur. Çalışan çocukların %44,68’i tarım sektöründe,
yine %46,24’ü ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Tarım sektörü ise
kayıt dışı istihdamın en yoğun görüldüğü sektördür. Diğer yandan ücretsiz
aile işçiliği de kayıt dışı istihdamın en fazla görüldüğü (%92) çalışma şeklidir (ASPB, 2013).
Çocuk işçiliğinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında yoksulluk gelmektedir. Ailede yaşanan ekonomik güçlükler, çocuğun
eğitimden alınarak iş hayatı içerisine aktarılmasına neden olmaktadır. Diğer yandan eğitim hizmetlerine ulaşamama, fiziki koşulların elverişsizliği
çocuk işçiliğine sebebiyet vermiştir. Çocukların geleneklere bağlı olarak
erken yaşta sorumluluk sahibi olabilmesini sağlamamak için okuldan alıp
çalıştırmaya başlamak, çocuk işçiliğinin diğer bir nedenidir. Bunların dışında, işverenlerin çocukları ucuz işgücü olarak görerek daha fazla talep
etmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik mevzuat eksiklikleri çocukların emek piyasası içerisinde yer almasına neden olmuştur

İŞÇİ GÖÇÜ, MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİ VE ÇOCUKLAR
Kişilerin ve toplulukların çeşitli nedenlerle bir yerden diğer bir yere taşınması söz konusudur. Sosyal politikada “emeğin seyyaliyeti” olarak da
ifade edilen “göç” emeğin düşük ücret bölgelerinden daha yüksek yerlere
doğru haraketliliği anlamına gelmektedir (Zaim, 1997: 51) Göçler ekonomik sebeplerle ve savaş, yangın, afet gibi zorlayıcı sebepler ile olabilmektedir. İşte ekonomik nedenler ile yapılan göçler, işçi göçlerini oluşturmaktadır. İşçiler daha iyi çalışma şartları, daha iyi yaşam, daha iyi istihdam
gibi nedenlerle göç etmektedir (Yüksel, 2014: 108). Ancak mevsimlik tarım işçilerinin göç nedenleri biraz daha farklıdır. Mevsimlik tarım işçileri,
başka yerlere göç etse de çalışma koşulları ve almış oldukları ücret benzer
olmakta, iyi koşullar altında istihdam edilememektedirler.
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Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin yoğunluğu bölgeden bölgeye değişmektedir. Örneğin, mevsimlik tarım işçileri Karadeniz Bölgesine fındık
ve çay; Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine pamuk, İç Anadolu Bölgesine nohut, ayçiçeği, şekerpancarı üretiminde çalışmak üzere göç
etmektedir. Yılmaz ve Akcan’ın çalışması (2017) mevsimlik çalışma işçilerinin koşulları hakkında şöyle bilgi vermektedir:
“ İşçiler bu bölgelere bir kamyon tutup (1500-2000 TL) ilk
önce eşyalarını gönderip daha sonra kendileri otobüsle gelirler.
Ailelerde yeni doğmuş veya küçük çocuklar da vardır. Her gün
çalışmaya giderken çadırlarında o küçük çocuklara bakmak ve
ekmek yapmak için bir kişiyi bırakırlar… Gelen işçiler her gün bir
kişinin işini yaparlar ve bu sıralamayı da ürünü erken olandan
başlamak üzere bir sıraya koyarlar. İşverenler traktörleriyle
çadırdan aldıkları işçileri sabah 6 gibi tarlaya götürürler akşam
hava kararmak üzere de tekrar getirirler. Her grup 20-25 kişi
kadardır ve çalışırken 6 veya 7 şerli küçük gruplar halinde
başka işverenlerin işlerine giderler. .. Gelen işçiler çadırlarda
yaşıyorlar. İlk yıllarda köyün içlerinde çadırlarını kurdular
ancak hem köylünün rahatsızlık duyması hem de işçilerin
rahatsız olması yüzünden artık köyün dışında su bulunan bir
araziye çadırlarını kurmaktadırlar… İşçiler göç ettikleri bu
5 aylık süre içerisinde birçok sorunla karşılaşırlar ve bunun
ilkini ise çocuklarını okuldan alırken yaşarlar. Çocuklar Nisan
ayının 20-25 inden sonra ailesindeki herkes çalışmaya gittiği
için mecburi olarak okulu bırakmak zorunda kalmaktadır.
Aileler çalışmaya gittikleri ve geride çocuğa bakacak kimsenin
kalmadığını gerekçe göstererek dilekçe ile okullardan izin
alırlar. Çocuklar Eylül’ün sonunda da tekrar çocukların okula
geç kaldığı gün kadar rapor alarak bu şekilde eksik bir eğitim
almaktadırlar.”
Mevsimlik tarım için belirli yerlerdeki aileler daha yoğun bir şekilde göç
etmektedir. Toprak sahibi olmayan aileler, başkalarının tarlalarında çalışmak
için göç ederler. Topraksız aile oranlarının en yüksek olduğu kentler sırası
ile Şanlıurfa (%55), Diyarbakır (%46.9), Hakkari (%45), Siirt (%42), Mardin (%41,9) ve Bingöl (%39,6)’dür (Şimşek ve Çelik, 2016: 16). Bu sıralama
mevsimlik tarım işçilerinin daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinden göç
ettiklerini göstermektedir.
Mevsimlik tarım işçiliği hakkında TÜİK Tarımsal İşletme İşgücü Ücret
Yapısı, 2016 bültenine göre, mevsimlik kadın işçilerin 2016 yılı ortalama günlük ücretleri 53 TL iken erkek işçi ücretleri de göstererek 66 TL olmuştur.
Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük
ücret ödemesi kadın işçiler için 69 TL ile Ordu, erkek işçiler için ise 89 TL ile
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Ardahan ilinde gerçekleştirilmiştir. En düşük ücret ise, kadın işçiler için 33
TL, erkek işçiler için 43 TL ile Hatay ilinde olmuştur (TÜİK, 2016). Günlük
ücretler ancak yaşamı idame ettirebilecek seviyelerdedir. Çocuk işçilerin ise
çoğunlukla emeklerinin karşılığını alamamaktadır. 2016 verilerinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının aldığı ücretten bahsedilmemiştir. Mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerde çocuk da faaliyette bulunmakta, çalışan
anne veya babasına yardım etmekte ancak bu işten herhangi bir gelir elde
etmemektedir.
TÜİK’in Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları, 2012 yılı bültenine göre 15
milyon 247 bin çocuktan 893 bin’i çalışma hayatındadır. Çalışan çocuk sayısı, 6-14 yaş grubunda 292 bin kişi, 15-17 yaş grubunda ise 601 bin kişidir. İşteki duruma göre; çalışan çocukların %52,6’sı (470 bin kişi) ücretli
veya yevmiyeli, %46,2’si (413 bin kişi) ise ücretsiz aile işçisidir. Çocukların
en fazla yoğunlukta olduğu sektör ise tarım sektörüdür. 2012 rakamlarına göre tarım sektöründe çalışan 399 bin çocuk işçi vardır. (TÜİK,2012).
Bu 393.000 çocuğun yarısı okula gitmeyip haftada 40 saatten fazla süre çalışmaktadır. Mevsimlik tarım işçiliğinde çocukların, eğitim, sağlık, uygun
standartta yaşama ve oyun oynama hakları ihlal edilmektedir (UNICEF,
2017).
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını konu alan birçok araştırma
yapılmıştır. “(Mevsimlik Gezici) Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam
Koşullarının İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi” isimli proje (Uyan-Semerci ve Erdoğan, 2017) kapsamında Adana’da 643 yetişkin
ve 12-18 yaş arası 333 çocuğa anket uygulanmıştır. Anket verilerine göre
mevsimlik tarım işçilerin %82’si bez veya naylon çadırlarda barınmaktadır. Kalan %18 ise sazdan kulübede yaşamaktadır. Barınma alanlarında
çocukların sağlığı büyük tehdit altındadır. Çadırlara yılan, böcek, soğuk,
toz, yağmursuyu vb. şeyler girebilmektedir. Ayrıca, tuvalet ihtiyacının çadırın yanındaki derme çatma yapılarda giderilmesi, çocuklar için hijyen yönünden tehlike oluşturmaktadır. Proje araştırması sonucunda çocukların
çalışma durumu hakkında verilere ulaşılmıştır. Buna göre, 6-10 yaş arası
çocukların yüzde 7’si tarlada çalışmaktayken, bu oran 11-14 yaş diliminde
erkek çocuklarda yüzde 52, kız çocuklarında yüzde 60’a yükselmektedir.
15-18 yaş arasında tarlada çalışanların oranı yüzde 91’dir, başka bir deyişle
her 10 gençten dokuzu tarlada çalışmaktadır. Tarlada çalışan çocukların
büyük çoğunluğu haftanın 7 günü, günde 9 saatten fazla çalışmaktadır. Bu
durum çocukların yetişkin bireylerden daha uzun süreler çalıştırıldığı ortaya koymaktadır. Diğer yandan mevsimlik çalışmanın eğitimi engellediği
ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda 11-14 yaş diliminde okula devam
etmeyenlerin oranının, erkek çocuklarda yüzde 18, kız çocuklarında yüzde
32’ye olduğu; 15-18 yaş diliminde ise erkeklerin yüzde 59’unun, kızların ise
yüzde 73’ü eğitimlerini terk ettikleri neticesine varılmıştır.
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Hayata Destek Derneği’nin 2014 yılında, 9 ilde yaptığı çalışmaya göre,
mevsimlik tarım işçisi ailelerin %82’sinin ortalama 7 kişilik aileler olarak 16
metrekarelik çadırlarda sağlıksız koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları ortaya çıkmıştır. Çocuklar da dahil olmak üzere mevsimlik tarım işçilerinin %45’inin 9 -11 saat arası çalışırken, diğer %45’lik kesim 11 saatten
de fazla mesai yaptığı ifade edilmiştir. Çalışmada, tarım işçilerinin tarlaya
giderken dahi büyük risk altında oldukları belirtilmiştir. Bununla ilgili bir
işçinin ifadelerine yer verilmiştir:
“… Mesela narenciyede bahçeye gitmek için sabahın 3
buçuğunda karanlıkta yola çıkıyoruz. 27 kişilik araca 40 kişi
biniyoruz çoluk çocuk. Minibüs nehre düşse ne olacak? Bir şey
olmayacak, giden gittiğiyle kalacak. İşe gitmesen aç kalacaksın,
gidince de hayatını sokağa atıyorsun.” (Hayata Destek Derneği,
2014).
Uysal ve arkadaşları (2016) çalışmasında, Ankara, Adana, Manisa,
Ordu, Ordu-Fatsa, Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı kapsayan 7 sahada görüşmeler yapmıştır. Çalışma sonucunda, tarımda çocuk işçiliğini engelleyici ve
eğitime katılmayı teşvik edici düzenlemelere rağmen devam ettiği ortaya
çıkmıştır. Ayrıca, tespit ve izlenme mekanizmalarının etkin bir şekilde işlemediği, eğitimi telafi etmeye yönelik olan çalışmaların yetersiz olduğunu
sonucuna ulaşılmıştır.
Lordoğlu ve Etiler’in (2013) çalışmasında, Batı Karadeniz bölgesine (Sakarya, Düzce, Zonguldak) fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu
bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırmada 102 çocuk çalışma ortamında gözlenmiş
ve koşulları değerlendirilmiştir. Katılımcı çocukların geldiği illerin sırası
ile, Diyarbakır (%41,2), Şırnak (%31,4), Adana (%15,7), Batman (%5,9),
Şanlıurfa (%5,9) olduğu tespit edilmiştir. Çocukların yüzde 72.9’unun fındık hasadı işinde çalıştığı görülmüştür. Bu çocukların yüzde 61’i 15- 17
yaş grubunda iken yüzde 38’i 6-14 yaş grubundadır. Araştırmada katılımcı
çocukların eğitimlerine devam edemedikleri tespit edilmiştir. Çocukların
yüzde 64’ü ilköğretim mezunudur. Yaşları itibariyle bu çocukların yüzde
42’sinin 6-14 yaş grubunda olduğu dikkat edilirse, çocukların önemli bir
kısmının ilköğretim sonrası okula devam etmediği anlaşılmıştır. Ayrıca,
çocukların sadece yüzde 34,3’ünün temiz içme suyuna erişebilir durumda
olduğu görülmüştür. Diğer yandan barınılan yerlerin yaklaşık yarısının ıssız bir yerde olması, çocuklar için güvenlik sorununun varlığına işarettir.
Kaya ve Özgülnar’ın (2015), Mart 2014 – Ağustos 2014 tarihleri arasında Şanlıurfa, Mersin ve Adana illerinde yaptığı çalışmasında mevsimlik
tarım işçilerinin sosyal güvence olmadan, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
alınmadan ve güvenli ulaşım imkanlarından mahrum bir şekilde çalışma
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durumunda kaldıkları tespit edilmiştir. Çalışmada tarım işçilerinin çocuklarının eğitim imkanlarından yararlanamadıkları ve aileleri ile birlikte tarlada işçi olarak çalıştıkları ifade edilmiştir. Ayrıca, çocukların ikamet kaydı
nerede ise orada okula gidebilmeleri nedeniyle kayıt sırasında sıkıntı yaşadıkları, bir şekilde tarladan okula gidebilen çocukların ise kaldıkları barınak veya çadırda elektrik olmaması nedeniyle ödevlerini yapamadıkları
belirtilmiştir.
Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına genel olarak bakıldığında, en
önemli meselenin çalışma alanlarındaki sağlıksız ortamın varlığı olduğu
dikkat çekmektedir. Bu işçilerin kaldığı barınak veya çadırlar genellikle hijyenik olmayan mekanlardır. Tarlalarda alt yapısı olmayan yerlerde, elektrik,
kanalizasyon, çöp toplama imkanlarının olmadığı yerlerde yaşamak zorunda olan çocukların sağlığı tehdit altında kalmaktadır. Diğer yandan yoksulluk altında yaşamanın çocukları eğitim eksikliği, beslenme yetersizliği ve
açlıkla karşı karşıya bıraktığı ortaya çıkmıştır.

ÇOCUK İŞÇİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR
Çocukların sağlıklı bir ortamda yetişmeleri, eğitimlerini ve gelişimlerini sağlayabilmeleri sosyal devletin sorumluluk sahası içerisine girmektedir.
Türkiye de sosyal devletin bir gerekliliği olarak, çocukları ve bilhassa çocuk
işçiliğini koruyucu birtakım önlemler almıştır.
Çocuk işçiliğini engellemek için devlet kurumlarının çalışmaları söz
konusudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 182 sayılı ILO Sözleşmesinde belirtilen doğrultuda, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik
olarak “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zamana Bağlı Ulusal Politika ve
Program Çerçevesi” 2005 yılında hazırlamıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 1995 yılında yürürlüğe giren “BM
Çocuk Hakları Sözleşmesi”, 2001 yılında yürürlüğe giren “Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi”, 2009-2011 yıllarını kapsayan
“Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisi”, 2011 yılında yayınlanan “Avrupa
Birliği Çocuk Hakları Programı” ile “BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”
ve “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”ne dayanmakta olan bir eylem planı
hazırlamıştır. Adı “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylemi Planı
2013-2017” olan planda çocuk haklarını korunmasına yönelik önlemler ele
alınmıştır (ASPB, 2013).
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hak ihlallerini önlemek için “Alo 183
Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı”nı hizmete
sokmuştur. Bu hat zor durumda kalan, hakları suiistimal edilen çocuklara
yönelik olarak danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Ayrıca, mağdur edilen
çocuk ailelerine pedagoglar eşliğinde ulaşmak, eğitim vermek ve gerekli
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görüldüğü durumlarda çocuğun aileden alınıp devlet koruması altına almak gibi hizmetler ALO 183 vasıtası ile verilebilmektedir.
Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik sivil toplum kuruluşlarının da çalışmaları söz konusudur. 2013-2014 yılında ILO tarafından gerçekleştirilen
Mevsimlik Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması projesinde HAK-İŞ konfederasyonu paydaş olarak yer almıştır. Proje ile mevsimlik
fındık tarımında halen çalışmakta olan çocukların çocuklarının işten çektirilmesi ve eğitime devamlarının sağlanması hedeflenmiştir (ILO, 2017).
Ayrıca sendikalar dışında derneklerin de mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik çalışmaları ve araştırmaları bulunmaktadır. Örneğin,
Hayata Destek Derneği’nin Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014 Araştırma
Raporu, tarım işçilerinin çocuklarına dair önemli tespitleri olmuş bir çalışmadır (Hayata Destek Derneği, 2014).
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimlerine devam etmelerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları bulunmaktadır. 64. Hükümet Programı´ndaki “mevsimlik tarım işçileri ile göçerlerin çocuklarının
okullaşmasına yönelik tedbirlerin alınması“ maddesi kapsamında, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına “mobil sınıflar”ın açılması planlanmıştır. Buna göre, yatılı olarak yerleştirme imkanı bulunmayan öğrencilerin
göç ettikleri yerlerde öğrenci taşıma uygulamasından yararlanabilmesi
istenmiş, taşıma uygulaması kapsamında olmayan çocukların ise açılacak
mobil sınıflarda eğitim faaliyetine devam etmeleri amaçlanmıştır (Hürriyet, 30 Mart 2016).
Mevsimlik tarımda, çocukları tehdit eden bir unsur, mevsimlik tarım
işçilerinin taşınması sırasında ortaya çıkan yol güvenliği sorunudur. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı
tarafından işçilerin göç döneminde yolculuklarının güvenli bir biçimde yapılabilmesi için mevsimlik göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimlerinin arttırılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerini taşıyacak karayolu araçlarının, 24.00-06.00 saatlerinde şehirler arası yolculuk
yapmaları önlenmesi planlanmıştır (Dünya, 19 Nisan 2017).
Mevsimlik tarım işçiliğinde bilhassa çocukların çalıştırılmasının engellenmesi ve sağlıklı koşullar altında yaşamalarının sağlanması gerekmektedir. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında; Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı müsteşarlarının katılımıyla “Mevsimlik
Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. Böylece
mevsimlik tarım işçileri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, faaliyetlerin izlenmesi ve muhtemel sorunlara çözüm
bulunması amaçlanmıştır (Hürriyet, 19 Nisan 2017).
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Mevsimlik işçi ve ailelerini koruyucu önlemleri almak için Başbakanlık,
2017/4 sayılı “Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu genelge yayınlamıştır (bkz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170419-8.pdf). Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının içinde bulundukları en mühim tehlike,
sağlıklarını tehdit eden bir çevre içerisinde bulunmalarıdır. Genelgede İl
Halk Sağlığı Müdürlüklerinin tehlikeyi önleyici çalışmalar yapması istenmektedir. Böylece işçilerin ve ailelerinin salgın hastalıklara karşı düzenli
sağlık taramalarının ve aşılamalarının yapılması, gebe, bebek ve çocukların izlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, kadın ve çevre sağlığı hizmetlerinin
verilebilmesi için mobil sağlık ekiplerinin oluşturulması planlanmaktadır
(Dünya, 19 Nisan 2017).

SONUÇ
Çocukların zorlu koşullar altında, uzun süreler içerisinde çalıştırılması ciddi sorunlara sebebiyet veren bir durumdur. Çocukluğunu eğitimine
ve gelişimine uygun olmayan bir ortamda tamamlamayan bireylerin yetişkinlikleri de sorunlu olabilmektedir. Çünkü zorlu yaşam koşulları, bireyin
erken yaşlarda fiziki ve ruhsal olarak zarar görmesine ve kalıcı hasarlara
sebep olabilmektedir.
Çalışma hayatında mevsimlik tarım işçiliği yaparak geçimini sağlayan
ailelerin çocuklarının da ücret karşılığı olsun veya olmasın, çalıştıkları, ailesine yardımda bulundukları bilinmektedir. Bu çocuklar eğitimlerine devam
etmek yerine, emek piyasasında emeğini arz eden taraf olmayı seçmektedir.
Bu durum bireyin üretkenliğini küçük yaşlarda kullanmasına, uzun vadede
bu çocukların üretken bireyler yerine yardıma ve desteğe muhtaç kişilere
dönüşmelerine neden olmaktadır (ÇSGB, 2017: 10). Mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle eğitim konusunda geri kalmış çocuklara etüdler ve gerekirse ek ders desteği ile eğitimlerin telafi edilmesini sağlanabilir. Bu hususta
mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu illerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın
çalışmalarının yapılması bir öneri olabilir.
Çocuk işçiliğinde en mühim mesele etkin bir izleme sisteminin bulunmayışıdır. Çocuk işçilerin haklarını korumaya yönelik mevzuatın etkin
bir şekilde uygulanabilmesi için bir takip sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Etkin bir şekilde faaliyet gösteren Çocuk İşçiliği İzleme Sistemlerinin kurularak, denetimin sağlanması gerekmektedir (ASPB, 2013: 24). Bu kapsamda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın başlattığı “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En
Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı
Model Projesi” söz konusudur. Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği İzleme
Çalışmaları Şanlıurfa ilinde başlatılmıştır (ILO, 2017b). Ancak bu çalışmaların hızlanması ve mevsimlik tarım yapılan tüm bölgelerde uygulamaya
geçmesi gerekmektedir.
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Çocuk işçiliği, çocukların maddi ve manevi gelişimlerini engellediği
gibi sosyal hayata katılımlarına da mani olmaktadır. Bu durum, işçi olarak
istihdam edilen çocukların, işbaşında eğitim (çıraklık müessesi) imkânlarının arttırılması, böylece hem gelir elde etmesi hem de eğitimini tamamlaması sağlanması ile mümkündür. Çıraklığın geliştirilmesi kayıt dışılığın
önlenmesinde alternatif bir yol olarak önerilebilmektedir.
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, kötü beslenme, çeşitli kazalar,
şiddet eğilimi, sokak yaşamına veya suça karışmaya kadar uzanan çeşitli risklerle karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle aileleri ile birlikte çalışmak
durumunda olan çocukların sosyal, kültürel ve sportif açıdan kendilerini
geliştirmelerine fırsat verilmesine ve sosyal hayata katılmalarını sağlayacak
düzenlemelere gereksinim bulunmaktadır.
Mevsimlik tarım işçilerinin sadece ücretsiz aile işçisi konumunda çalışan çocukları dikkate alınmamalıdır. Mevsimlik tarım işçilerinin yenidoğanları ve çalışamayacak derecede küçük yaşta çocuklarının da ailesi ile
beraber olduğu düşünülmelidir. Bu bağlamda anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve mevsimlik çalışmak için yapılan göç esnasında bebek ölümlerinin engellenmesi amacıyla gereken iyileştirme çalışmalarının
yapılması gerekmektedir. Mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışan işçi ve çocuklarına yönelik ücretsiz hizmet veren ve etkin
bir şekilde faaliyet gösteren sağlık kabinlerinin bir an önce oluşturulması
önerilmektedir.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KİŞİLİK-İŞ UYUMU: BURSA
İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
PERSONALITY-JOB FIT AMONG HEALTH WORKERS: A
FIELD STUDY IN THE PROVINCE OF BURSA
Emel İŞTAR IŞIKLI1
ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı, sağlık çalışanlarının demografik değişkenlerine
göre kişilik özelliklerinde farklılık olup olmadığını açıklamaktır. Çalışmada çalışanların kişilik-iş uyumunu ölçeği için Pilavcı (2007) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan, Holland’ın (1997) “Mesleki Tercih Envanteri” ve Hsieh’in (2006) “İş
Değerleri Envanteri” kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Bursa ilinde çalışan
toplam 112 sağlık personeli oluşturmuştur. Değerlendirme sonucunda, kişilik-iş
uyumu alt boyutlarındaki kişilik özellikleri ile çalışanların yaş, medeni hal, kıdem,
eğitim durumu değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışmada çalışanların kişilik-iş uyumu, cinsiyet türü değişkeninde anlamlı
farklılık göstermiştir. Bulgular, erkek çalışanların gerçekçi, araştırmacı ve girişimci
kişilik puanlarının kadın çalışanlardan daha yüksek olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kişilik - İş Uyumu, Sağlık Çalışanları, Kişilik.

ABSTRACT
The main aim of this study is to explain the differences among workers’
personality characteristics according to demographic variables. In this study,
Hollands’ (1997) “Vocational Preference Inventory” and Hsiehs’ (2006) “Work
Values Inventory” which adaptation to Turkish is made by Pilavcı (2007) is used
to measure personality-job fit level of health workers. The sample of the study
consists of totally 112 health personnel working in Bursa. As a result of evaluations,
it was found that there was no collerations between age, marital status, seniority,
educational level and dimensions of personality-job fit. In this study, workers’
perceptions of personality-job fit showed significant differences at type of sex
variable to resilience. Findings showed that, men workers had higher realistic,
investigative and enterprising personality scores than women workers.
Keywords: Personality – Job Fit, Health Workers, Personality.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi, emelistar@duzce.edu.tr
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GİRİŞ
Çalışma psikolojisi alan yazını içerisinde kişilik konusu önemli bir yere
sahiptir. Özellikle son on yılda kişilik üzerine yapılan araştırmalar, bu alanda belirgin bir etkiye sahip olmuştur. Çünkü kişilik, bireyin, takımın ve örgütün performansında ve etkinliğini anlamada önemli bir değişken olarak
kabul edilmeye başlanmıştır (Hough & Öneş,2009).
Kişilik, kişinin özel yaşantısını etkilediği kadar çalışma hayatını da doğrudan ilgilendiren bir konudur. Kişilik bir kimsenin değişmeyen ve tutarlı
olan özelliklerinin bütününü ifade eden bir kavramdır (Özkalp ve Kırel,
2016: 72). Kişiliğin çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Bunlar; kişiliğin doğuştan gelen ve sonradan değişen özelliklerden oluştuğu, bireyin sosyal
ortamında sergilediği davranışların toplamı olduğu, bedensel ve zihinsel
özelliklerin bütünü olduğu ve davranışlara yön verdiği gibi özellikler olabilmektedir (Güney, 2015: 56).
Yapılan işin bireyin kişiliği ile uygun olmasının hem bireye hem de örgütlere önemli katkıları bulunmaktadır. Kişilik-iş uyumunun kişinin iş tatminini arttırdığı (Kılıç & Yener, 2015; Li & Hung, 2010; Dursun, Kaya & İştar, 2015), yaşam tatminini arttırdığı (Dursun, Kaya & İştar, 2015) örgütsel
aidiyeti sağladığı (Kılıç & Yener, 2015; Li & Hung, 2010;), iş performansını
yükselttiği (Kılıç & Yener,2015; Tziner, 1987; ), iş stresini azalttığı ( Kılıç ve
Yener, 2015, Lovelance & Rosen, 1996; Ulutaş, 2011); kişilik-iş uyumsuzluğunun ise tükenmişliğe neden olduğu (Fogarty vd., 2000; Lee & Ashforth,
1993; Sweeney & Summers, 2002; Dursun, Kaya & İştar, 2015) çeşitli çalışmalarla tespit edilmiştir.
Çalışma yaşamında önemli olan kişiliği yapılan iş veya meslek ile uyumlu olmasıdır. Kişilik-iş uyumunu, Edwards (1991) kişinin yetenekleri ve işin
gerektirdikleri arasındaki uyum veya kişinin istekleri ve işin ona sundukları arasındaki uyum olarak ifade etmiştir (Kılıç & Yener, 2015: 163). Bireyin kişiliğinin yapılan iş veya meslek ile ilişkisini konu alan çalışmalara ilk
defa 1920 yılında Carnegie Teknoloji Enstitüsü’nde rastlanmıştır. Ardından 1927 senesinde E.K. Strong tarafından “Strong Mesleki İlgi Envanteri”
(Strong Vocational Interest Blank) geliştirilmiştir. 1939 yılında, Frederick
Kuder, “Kuder İlgi Alanları Tercih Envanteri”ni (Kuder Preference Record
Vocational) geliştirmiş. 1959 senesinde Holland’ın “Kendini Araştırma Envanteri” (SDS/Self-Directed Search) alan yazınına dahil edilmiştir (Kamaşak & Bulutlar, 2010: 120).
Yapılan çalışmada John Holland’ın Mesleki Tercih kuramı temel alınmıştır. Bu kuramda kişilik meslek uyumunda 6 temel kişilik tipi olduğu
ifade edilmiştir. Bu kişilik tipleri ve özellikleri şöyledir (Holland, 1985; akt.
Özkalp & Kırel, 2016: 96):
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Gerçekçi Kişilik Tipi: Bu kişilik özelliğine sahip bireyler mekanik aletler
ile çalışmaktan hoşlanan bireylerdir. Bu kimseler fiziki güç ve koordinasyonu gerektiren işlerde başarılıdırlar. Gerçekçi kişilik özelliğine sahip bireylerin
yapabileceği işler olarak çiftçilik ve ormancılık örnek gösterilebilir.
Araştırıcı Kişilik Tipi: Bu kişilik özelliğine sahip bireyler düşünmeyi ve
anlayışı gerektiren işlere uygun bireylerdir. Bu kişilik özelliğine sahip bireyler
için biyolog, matematik uzmanlığı ve muhabirlik meslekleri uygun olabilir.
Sosyal Kişilik Tipi: Sosyal kişilik özelliğine sahip bireyler bireyler arası
ilişkilerde başarılıdır. Bu kişilik özelliğine sahip bireylerin yapabileceği işler
olarak sosyal hizmet veya klinik psikoloji uzmanlığı örnek gösterilebilir.
Geleneksel Kişilik Tipi: Bu kişilik özelliğine sahip bireyler düzen ve kurallardan hoşlanan bireylerdir. Geleneksel kişilik özelliğine sahip bireyler
özellikle muhasebe ve finans alanlarında başarılı olabilirler.
Girişimci Kişilik Tipi: Girişimci kişilik özelliğine sahip bireyler sözel
yeteneği kuvvetli, ikna edebilen, başkalarını etkileyen bireylerdir. Bu kimseler hukuk, halkla ilişkiler ve yöneticilik alanlarında başarılı olabilirler.
Artistik Kişilik Tipi: Duygusal bireylerdir. Artistik kişilik özelliğine sahip bireyler, kendini iyi ifade edebilir ve artistik yaratıcılığı yüksektir. Bu
kimseler için sanatçılık ve yazarlık uygun mesleklerdir.
Holland’ın mesleki tercih kuramında, yukarıda sayılan kişiliklerden bazılarının birbirine zıt, bazılarının ise birbirine yakın özellikler gösterdiği ifade
edilmektedir. Bu durum Şekil 1’de belirtilen mesleki tercih altıgeninde gösterilmiştir.
Şekil 1. Mesleki Tercih Altıgeni

Kaynak: Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities
and work environments, 3rd ed. Psychological Assessment Resources, Odessa, FL, US.
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Mesleki tercih altıgenine göre, geleneksel ve artistik kişilik, girişimci ve
araştırıcı kişilik, gerçekçi ve sosyal kişilik birbirleri arasında zıt özellikleri
barındırmaktadır. Örneğin geleneksel kişilik kuralları severken artistik kişilik kuralları sevmemektedir. Sosyal tip insanlarla iç içe iken, gerçekçi tip
yalnızlıktan hoşlanır. Girişimci tipin insanın etkileyici yönü kuvvetli iken
araştırıcı tipin zayıftır. Diğer yandan, altıgende birbirine komşu olan kişilikler yakın özellikler barındırmaktadır. Örneğin, girişimci ve sosyal kişilik
tipi altıgende komşudur. İkisi de insanlarla ilişkide olmaktan hoşlanan bireylerin kişilik tiplerini oluşturur.
Holland’ın kişilik tiplerine bakıldığında sağlık çalışanlarının sosyal kişilik özelliklerine sahip olması beklenmektedir. Bu durum, sağlık çalışanların sadece sosyal özelliğe sahip olması demek değildir. Bireyler elbette hem
girişimci hem sosyal hem de girişimci kişilik özelliğinde olabilir. Önemli
olan, ideal bir sağlık çalışanının sosyal yönünün diğer özelliklerden daha
baskın olmasıdır. Çünkü sağlık kurumları hasta ve yakınları ile iyi ilişkiler
içerisinde olunması gereken, yardımlaşma ve iletişim konusunun oldukça
önemli olduğu kurumlardır.
Sağlık çalışanlarının kişilik özelliklerini inceleyen bazı araştırmalar bulunmaktadır. Erdem ve arkadaşlarının (2009) Elazığ ilinde bulunan 100
hastane personeli üzerinde yaptığı çalışmasına göre, hastane çalışanların
genel olarak, hızlı hareket eden, sabırsız ve aceleci olan A kişilik tipindeki
bireylerden oluştuğu tespit edilmiştir. Ceyhun ve Diker’in (2016) Ankara
ilindeki spor-sağlık merkezi çalışanları üzerinde yaptığı çalışmasında, çalışanların cinsiyet, medeni hal ve kıdemlerine göre kişilik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Özer ve arkadaşlarının
(2016) Ankara ilindeki hemşireler üzerinde yaptığı çalışmasında, kendini
öven ve başkalarını küçümseme eğilimini ifade eden narsist kişilik özelliğinin, evlilere göre bekarlarda daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada çalışanların yaşına göre kişilik özellikleri arasında ise herhangi bir
anlamlı farklılık tespit edilememiştir.

YÖNTEM
Araştırmanın amacı, sağlık çalışanlarının kişilik-iş uyumunda demografik değişkenlerin etkisini tespit edebilmektir. Bu amaçla Bursa ilindeki
devlet hastanesi ve devlet hastanesine anket formları bırakılmıştır. Farklı
birimlere, rastgele dağıtılan 400 adet formdan 187’si cevaplanıp araştırmacıya teslim edilmiştir. Eksik yanıtlanan soruların olması nedeniyle 53 anket
formu değerlendirmeye alınmamıştır. Kalan 112 formun değerlendirilmesi
ile saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Örneklem tespitinde basit tesadüfi örneklem seçim tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Bursa ilinde
çalışmakta olan 112 sağlık personeli oluşturmuştur. 112 sağlık personelinin
48’i devlet hastanesinde ve 64’ü üniversite hastanesinde çalışan bireylerdir.
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Çalışma için kullanılan soru formunda katılımcılara, kendileri (yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim, kıdem) ve işyerleri (bölümü) ile ilgili bilgileri isteyen sorular sorulduktan sonra, kişilik-iş uyumunu ölçebilmek için Pilavcı
(2007) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan, Holland’ın (1997)”mesleki
tercih envanteri ve Hsieh’in (2006) İş Değerleri Envanteri ve “mesleki tercih envanteri” kullanılmıştır. 42 maddeden oluşan ölçek “1=hiç sevmem”,
“2=sevmem”, “3=kararsızım”, “4=severim” ile “5=çok severim” arasında
değişen beş kategoriden oluşan Likert formatında bir ölçektir. Çalışmada
kullanılan ölçeğin güvenirlik değerini belirten Cronbach’s Alpha katsayısı
0,883 olarak tespit edilmiştir. Bu katsayı değeri, anketin sosyal bilimlerde
kabul edilebilir güvenirlik sınırları içerisinde olduğunu göstermektedir

BULGULAR VE YORUM
Çalışmada psikolojik sermayenin demografik değişkenler olan ilişkisini görebilmek için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 24.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemlerine yanıt bulmak
amacıyla frekans analizi, bağımsız örneklem t testi, bağımsız örneklem tek
yönlü varyans analizi gibi istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Yapılan
istatiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır
Katılımcıların demografik verileri frekans analizi aracılığı ile incelenmiştir. Buna göre katılımcıların %78,6’sı kadın, %21,4’ü erkektir. Yaş dağılımlarına göre bakıldığında, katılımcıların %25’inin 20-29 yaş, %55,4’ünün
30-39 yaş, %17’sinin 40-49 yaş ve %2,7’sinin 50-59 yaş aralığında oldukları görülmektedir. Katılımcıların %75,9’u evli, %24,1’ise bekar bireylerden
oluşmaktadır.
Eğitim seviyelerine bakıldığında katılımcıların %10,7’sinin lise,
%29,5’inin ön lisans, %46,4’ünün lisans ve %13,4’ünün lisans üstü mezunu olduğu görülmektedir. Mesleklerine göre incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun (%69,6) hemşire olduğu tespit edilmiştir. Doktorların
oranı %5,4, tekniker/teknisyenlerin oranı %5,4, sağlık memurlarının oranı
%5,4’tür. Diğer mesleklere seçeneğini işaretleyen katılımcıların oranı ise
%14,3’tür.
Anketlerde katılımcılara kaç yıldır yaptıkları mesleği icra ettikleri sorulmuştur. Katılımcıların %22,3’ü 0-4 yıl, %21,4’ü 5-9 yıl, %13,4’ü 10-14 yıl
ve %42,9’u 15 yıl ve üzeri kıdeme sahip olduğunu belirtmiştir. Demografik
verilerin frekans analizi yapıldığında ortaya çıkan sonuç, katılımların çoğunluğunun 30 yaş üzeri, 10 yıldan fazla kıdeme sahip evli bayan hemşirelerden oluştuğudur.
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Sağlık Çalışanlarının Yaşı ve Kişilik-İş Uyumu
Burada, katılımcıların yaşı ile kişilik-iş uyumu alt değişkenleri arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı saptanacaktır. Bunun için ikiden fazla
grubun ortalamalarının karşılaştırmasının yapılabileceği, bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda hipotezlerimiz şöyledir:
H0: Kişilik-iş uyumu alt boyutları ile sağlık çalışanlarının yaş değişkeni
arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H1: Kişilik-iş uyumu alt boyutları ile sağlık çalışanlarının yaş değişkeni
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Aşağıda yaş değişkenine göre kişilik-iş uyumuna ilişkin algı puanlarının
frekans değerleri, yüzdeleri ve puanların yer aldığı düzeyler verilmiştir.
Tablo 1: Sağlık Çalışanlarının Yaş Değişkenine Göre Kişilik-İş Uyumu Alt
Boyutlarına İlişkin Algılarının Ortalamaları
N
Gerçekçi

Araştırmacı

Artistik

Sosyal

Girişimci

Geleneksel

20-29
30-39
40-49
50-59
Toplam
20-29
30-39
40-49
50-59
Toplam
20-29
30-39
40-49
50-59
Toplam
20-29
30-39
40-49
50-59
Toplam
20-29
30-39
40-49
50-59
Toplam
20-29
30-39
40-49
50-59
Toplam

28
62
19
3
112
28
62
19
3
112
28
62
19
3
112
28
62
19
3
112
28
62
19
3
112
28
62
19
3
112

X

2,9082
3,1613
3,1654
3,5238
3,1084
3,2806
3,2350
3,0000
3,0476
3,2015
3,5663
3,5922
3,8496
3,9524
3,6390
4,0663
3,9747
3,9549
4,0952
3,9974
3,1224
3,2719
3,2857
3,1905
3,2347
3,2092
3,2719
3,3534
3,1429
3,2666

Ss
,75314
,68803
,44228
,81232
,67722
,85138
,63945
,62088
,21822
,68861
,69604
,62770
,46772
,08248
,61869
,59537
,47664
,49270
,81232
,51418
,71663
,75047
,70951
,45922
,72409
,74736
,88090
,60115
,65465
,79447
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Tablo 1’de yaş ile kişilik-iş uyumu alt boyutu puanları arasında bir paralellik görülmemektedir. Farklılık söz konusudur. Farklılıkların rastlantısal olup
olmadığını görmek için ANOVA tablosunu (tablo 2) incelemek gerekir.
Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Yaş Değişkenine Göre Kişilik-İş Uyumuna İlişkin
Görüşleri
Boyutlar
K.T.
Sd
K.O.
F
P
Gruplar arası
1,876
3
,625 1,377 ,254
Gerçekçi
Gruplar içi
49,032 108
,454
Toplam
50,908 111
Gruplar arası
1,087
3
,362
,759
,519
Araştırmacı Gruplar içi
51,547 108
,477
Toplam
52,635 111
Gruplar arası
1,421
3
,474 1,246 ,297
Artistik
Gruplar içi
41,067 108
,380
Toplam
42,488 111
Gruplar arası
,228
3
,076
,282
,838
Sosyal
Gruplar içi
29,118 108
,270
Toplam
29,346 111
Gruplar arası
,494
3
,165
,308
,819
Girişimci
Gruplar içi
57,704 108
,534
Toplam
58,198 111
Gruplar arası
,283
3
,094
,146
,932
Geleneksel
Gruplar içi
69,778 108
,646
Toplam
70,061 111

Sağlık çalışanlarının, kişilik-iş uyumu alt boyutlarına göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan, Anova testi sonucu, yaş değişkeninin kişilik-iş uyumu alt boyutları için istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür (p>0,05).

Sağlık Çalışanlarının Cinsiyeti ve Kişilik-İş Uyumu
Burada, sağlık çalışanlarının cinsiyeti ve kişilik-iş uyumu alt değişkenleri
arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı saptanacaktır. Burada iki farklı
grup arasında karşılaştırma yapma imkanı veren bağımsız örneklem t-testi
yöntemi kullanılacaktır. Bu bağlamda hipotezlerimiz şöyledir:
H0: Kişilik-iş uyumu alt boyutları ile sağlık çalışanlarının cinsiyet
değişkeni arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H1: Kişilik-iş uyumu alt boyutları ile sağlık çalışanlarının cinsiyet
değişkeni arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Tablo 3: Sağlık Çalışanlarının Cinsiyetine Göre Kişilik-İş Uyumu (T Testi)
Std.
Ort.
T
df
p
Hata Grup
Fark
Farkı
Ort.
Kadın
-4,579
110 ,000 -,65747 ,14357 2,9675
Gerçekçi
Erkek
-4,395 34,649 ,000 -,65747 ,14960 3,6250
Kadın
-2,656
110 ,009 -,41017 ,15442 3,1136
Araştırmacı
Erkek
-3,020 44,742 ,004 -,41017 ,13581 3,5238
Kadın
,869
110 ,387
,12392 ,14263 3,6656
Artistik
Erkek
,778 32,051 ,442
,12392 ,15918 3,5417
Kadın
-1,905
110 ,059 -,22294 ,11703 3,9497
Sosyal
Erkek
-1,922 36,989 ,062 -,22294 ,11598 4,1726
Kadın
-3,092
110 ,003 -,49675 ,16067 3,1282
Girişimci
Erkek
-3,175 37,919 ,003 -,49675 ,15645 3,6250
Kadın
-2,287
110 ,024 -,41071 ,17956 3,1786
Geleneksel
Erkek
-2,403 39,226 ,021 -,41071 ,17089 3,5893

Sağlık çalışanlarının kişilik iş uyumu t-testi tekniği ile karşılaştırılmıştır.
Tablo 3’ te görüldüğü gibi cinsiyet değişkenine göre, katılımcıların artistik,
sosyal, geleneksel kişilik özellikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır
(p >0.05). Ancak tabloda anlamlılık değeri (p) 0,05’ten küçük olduğu için,
cinsiyet ile gerçekçi, araştırmacı ve girişimci kişilik boyutu arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Gruplara ait ortalamalar değerlendirildiğinde erkeklerin gerçekçi, araştırmacı ve girişimci
kişilik puanlarının, kadınlardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sağlık Çalışanlarının Eğitim Durumu ve Kişilik-İş Uyumu
Burada, katılımcıların eğitim durumu ile kişilik-iş uyumu alt değişkenleri arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı saptanacaktır. Bunun için
ikiden fazla grubun ortalamalarının karşılaştırmasının yapılabileceği, bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda hipotezlerimiz şöyledir:
H0: Kişilik-iş uyumu alt boyutları ile sağlık çalışanlarının eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H1: Kişilik-iş uyumu alt boyutları ile sağlık çalışanlarının eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Aşağıda eğitim durumu değişkenine göre kişilik-iş uyumuna ilişkin algı
puanlarının frekans değerleri, yüzdeleri ve puanların yer aldığı düzeyler
verilmiştir.
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Tablo 4: Sağlık Çalışanlarının Eğitim Durumu Değişkenine Göre Kişilik-İş
Uyumu Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Ortalamaları
N

Gerçekçi

Araştırmacı

Artistik

Sosyal

Girişimci

Geleneksel

Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
Toplam
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
Toplam
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
Toplam
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
Toplam
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
Toplam
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
Toplam

12
33
52
15
112
12
33
52
15
112
12
33
52
15
112
12
33
52
15
112
12
33
52
15
112
12
33
52
15
112

X

3,4643
3,2381
2,9863
2,9619
3,1084
3,0357
3,0390
3,2335
3,5810
3,2015
3,8214
3,6710
3,6016
3,5524
3,6390
4,0000
3,9524
4,0165
4,0286
3,9974
3,3929
3,1818
3,2115
3,3048
3,2347
3,3333
3,1429
3,3269
3,2762
3,2666

Ss
,63047
,73163
,55600
,86471
,67722
,63924
,69186
,70500
,53851
,68861
,57829
,56749
,60829
,80245
,61869
,48349
,52570
,54244
,44917
,51418
,73886
,63112
,74874
,86031
,72409
,68737
,81832
,75928
,97411
,79447

Tablo 4’te eğitim durumu ile kişilik-iş uyumu alt boyutu puanları arasında bir farklılık söz konusudur. Farklılıkların rastlantısal olup olmadığını
görmek için ANOVA tablosunu (tablo 5) incelemek gerekir.
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Tablo 5. Sağlık Çalışanlarının Yaş Değişkenine Göre Kişilik-İş Uyumuna İlişkin
Görüşleri
Boyutlar
K.T.
Sd
K.O.
F
P
Gruplar arası 3,173
3
1,058
2,393 ,072
Gerçekçi
Gruplar içi
47,735
108
,442
Toplam
50,908
111
Gruplar arası 3,415
3
1,138
2,498 ,064
Araştırmacı Gruplar içi
49,220
108
,456
Toplam
52,635
111
Gruplar arası ,618
3
,206
,532
,662
Artistik
Gruplar içi
41,870
108
,388
Toplam
42,488
111
Gruplar arası ,100
3
,033
,124
,946
Sosyal
Gruplar içi
29,246
108
,271
Toplam
29,346
111
Gruplar arası ,494
3
,165
,308
,819
Girişimci
Gruplar içi
57,704
108
,534
Toplam
58,198
111
Gruplar arası ,749
3
,250
,389
,761
Geleneksel
Gruplar içi
69,312
108
,642
Toplam
70,061
111

Sağlık çalışanlarının, kişilik-iş uyumu alt boyutlarına göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan, Anova testi
sonucu, eğitim durumu değişkeninin kişilik-iş uyumu alt boyutları için
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür (p>0,05).

Sağlık Çalışanlarının Medeni Durumu ve Kişilik-İş Uyumu
Sağlık çalışanlarının medeni durumu ve kişilik-iş uyumu alt değişkenleri
arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı saptanacaktır. Burada iki farklı
grup arasında karşılaştırma yapma imkanı veren bağımsız örneklem t-testi
yöntemi kullanılacaktır. Bu bağlamda hipotezlerimiz şöyledir:
H0: Kişilik-iş uyumu alt boyutları ile sağlık çalışanlarının medeni
durumu arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H1: Kişilik-iş uyumu alt boyutları ile sağlık çalışanlarının medeni
durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Tablo 6: Sağlık Çalışanlarının Medeni Durumuna Göre Kişilik-İş Uyumu (T
Testi)
Gerçekçi
Araştırmacı
Artistik
Sosyal
Girişimci
Geleneksel

Evli

T
,767

Df
110

P
,445

Ort. Fark
,11497

Std. Hata Farkı
,14988

Bekar

,862

54,325

,392

,11497

,13331

Evli

,415

110

,679

,06337

,15269

Bekar

,375

37,801

,710

,06337

,16908

Evli

-,367

110

,714

-,05036

,13721

Bekar

-,359

42,311

,721

-,05036

,14021

Evli

,032

110

,975

,00361

,11410

Bekar

,030

39,606

,977

,00361

,12199

Evli

1,912

110

,058

,30227

,15808

Bekar

1,953

45,327

,057

,30227

,15478

Evli

1,863

110

,065

,32337

,17359

Bekar

1,901

45,248

,064

,32337

,17014

Sağlık çalışanlarının kişilik iş uyumu t-testi tekniği ile karşılaştırılmıştır.
Tablo 6’ da görüldüğü gibi medeni durum değişkenine göre, katılımcıların
gerçekçi, araştırmacı, artistik, sosyal, girişimci ve geleneksel kişilik
özellikleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p >0.05).
Sağlık Çalışanlarının Kıdemi ve Kişilik-İş Uyumu
Burada, katılımcıların kıdemi ile kişilik-iş uyumu alt değişkenleri
arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı saptanacaktır. Bunun için ikiden
fazla grubun ortalamalarının karşılaştırmasının yapılabileceği, bağımsız
örneklem tek yönlü varyans analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda
hipotezlerimiz şöyledir:
H0: Kişilik-iş uyumu alt boyutları ile sağlık çalışanlarının kıdemi
arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H1: Kişilik-iş uyumu alt boyutları ile sağlık çalışanlarının kıdemi
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Aşağıda kıdeme göre kişilik-iş uyumuna ilişkin algı puanlarının
frekans değerleri, yüzdeleri ve puanların yer aldığı düzeyler verilmiştir.
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Tablo 7: Sağlık Çalışanlarının Kıdemine Göre Kişilik-İş Uyumu Alt Boyutlarına
İlişkin Algılarının Ortalamaları
N

15 Yıl ve üzeri

2,8857
3,2321
3,2000
3,1339

,80601
,74863
,71388
,53647

Toplam

112

3,1084

,67722

0-4 Yıl

15 Yıl ve üzeri

25
24
15
48

3,2400
3,2917
3,2857
3,1101

,77341
,81846
,45816
,63904

Total

112

3,2015

,68861

0-4 Yıl

15 Yıl ve üzeri

25
24
15
48

3,4629
3,7560
3,5238
3,7083

,72054
,69919
,56027
,52299

Toplam

112

3,6390

,61869

0-4 Yıl

15 Yıl ve üzeri

25
24
15
48

4,0514
4,0595
3,8095
3,9970

,59172
,44566
,38434
,53816

Toplam

112

3,9974

,51418

0-4 Yıl

15 Yıl ve üzeri

25
24
15
48

3,1029
3,4286
2,9810
3,2857

,77976
,62483
,62004
,75535

Toplam

112

3,2347

,72409

0-4 Yıl

25
24
15
48
112

3,1257
3,5119
3,1905
3,2411
3,2666

,98658
,60303
,84802
,74677
,79447

5-9 Yıl
10-14 Yıl

5-9 Yıl

Araştırmacı

10-14 Yıl

5-9 Yıl

Artistik

10-14 Yıl

5-9 Yıl

Sosyal

10-14 Yıl

5-9 Yıl

Girişimci

10-14 Yıl

5-9 Yıl

Geleneksel

Ss

25
24
15
48

0-4 Yıl
Gerçekçi

X

10-14 Yıl
15 Yıl ve üzeri
Toplam

Tablo 7’de kıdem ile kişilik-iş uyumu alt boyutu puanları arasında bir
farklılık söz konusudur. Farklılıkların rastlantısal olup olmadığını görmek
için ANOVA tablosunu (tablo 8) incelemek gerekir.
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Tablo 8. Sağlık Çalışanlarının Kıdemine Göre Kişilik-İş Uyumuna İlişkin
Görüşleri
Boyutlar
Gerçekçi

Araştırmacı

Artistik

Sosyal

Girişimci

Geleneksel

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

K.T.
1,764
49,144
50,908
,739
51,895
52,635
1,534
40,954
42,488
,695
28,651
29,346
2,427
55,771
58,198
2,059
68,002
70,061

Sd
3
108
111
3
108
111
3
108
111
3
108
111
3
108
111
3
108
111

K.O.
,588
,455

F
1,292

P
,281

,246
,481

,513

,674

,511
,379

1,348

,263

,232
,265

,873

,457

,809
,516

1,567

,202

,686
,630

1,090

,357

Sağlık çalışanlarının, kişilik-iş uyumu alt boyutlarına göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan, Anova testi
sonucu, kıdem değişkeninin kişilik-iş uyumu alt boyutları için istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür (p>0,05).

Sağlık Çalışanlarının Bölümü ve Kişilik-İş Uyumu
H0: Kişilik-iş uyumu alt boyutları ile sağlık çalışanlarının bölümü
arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H1: Kişilik-iş uyumu alt boyutları ile sağlık çalışanlarının bölümü
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Aşağıda çalışılan bölüme göre kişilik-iş uyumuna ilişkin algı puanlarının
frekans değerleri, yüzdeleri ve puanların yer aldığı düzeyler verilmiştir.
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Tablo 9: Sağlık Çalışanlarının Çalıştıkları Bölüme Göre Kişilik-İş Uyumu Alt
Boyutlarına İlişkin Algılarının Ortalamaları
N

Gerçekçi

Araştırmacı

Artistik

Sosyal

Girişimci

Geleneksel

Cerrahi Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
İdari Birim
Toplam
Cerrahi Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
İdari Birim
Toplam
Cerrahi Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
İdari Birim
Toplam
Cerrahi Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
İdari Birim
Toplam
Cerrahi Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
İdari Birim
Toplam
Cerrahi Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
İdari Birim
Toplam

63
25
5
19
112
63
25
5
19
112
63
25
5
19
112
63
25
5
19
112
63
25
5
19
112
63
25
5
19
112

X

3,0998
3,0514
3,4000
3,1353
3,1084
3,1701
3,2000
3,4571
3,2406
3,2015
3,6054
3,6229
3,5429
3,7970
3,6390
3,9297
4,0971
4,3143
4,0075
3,9974
3,0680
3,3486
3,5714
3,5489
3,2347
3,1587
3,1029
3,5143
3,7744
3,2666

Ss
,64535
,68497
,87715
,75364
,67722
,74180
,59476
,70999
,64953
,68861
,61188
,73179
,59247
,49559
,61869
,55321
,53725
,39641
,31397
,51418
,71881
,77160
,75593
,53083
,72409
,83185
,82223
,27848
,47216
,79447

Tablo 9’da çalışılan bölüm ile kişilik-iş uyumu alt boyutu puanları arasında bir farklılık söz konusudur. Farklılıkların rastlantısal olup olmadığını
görmek için ANOVA tablosunu (tablo 10) incelemek gerekir.
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Tablo 10. Sağlık Çalışanlarının Bölümüne Göre Kişilik-İş Uyumuna İlişkin
Görüşleri
Boyutlar
K.T.
Sd
K.O.
F
P
Gruplar arası
,525
3
,175
,375
,771
Gerçekçi
Gruplar içi
50,383
108
,467
Toplam
50,908
111
Gruplar arası
,418
3
,139
,288
,834
Araştırmacı Gruplar içi
52,217
108
,483
Toplam
52,635
111
Gruplar arası
,598
3
,199
,514
,674
Artistik
Gruplar içi
41,890
108
,388
Toplam
42,488
111
Gruplar arası
1,041
3
,347
1,325 ,270
Sosyal
Gruplar içi
28,305
108
,262
Toplam
29,346
111
Gruplar arası
4,517
3
1,506 3,029 ,053
Girişimci
Gruplar içi
53,682
108
,497
Toplam
58,198
111
Gruplar arası
6,610
3
2,203 3,750 ,013
Geleneksel
Gruplar içi
63,451
108
,588
Toplam
70,061
111

Sağlık çalışanlarının, kişilik-iş uyumu alt boyutlarına göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan, Anova testi sonucu, kıdem değişkeninin kişilik-iş uyumu alt boyutlarından geleneksel
kişilik boyutu için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmüştür (p<0,05). Anova tablosu farklılıkları bir bütün olarak değerlendirdiği ve ikili gruplar arasındaki farklılığın anlamlı olduğuna ilişkin bilgi
vermediği için, farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla Tukey Testi yapılmıştır.
Tablo 11: Bölüme Göre Sağlık Çalışanlarının Kişilik-İş Uyumuna İlişkin Algıları
(Tukey Testi)
Boyutlar

Dahili Tıp

Cerrahi Tıp
Dahili Tıp
İdari Birim

Ortalama
Farkı (I-J)
,61571
,67158
-,67158

,014
,024
,024

Cerrahi Tıp

İdari Birim

-,61571

,014

(I) Bölüm
İdari Birim

Geleneksel Kişilik

(J) Bölüm

P
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Tukey testi sonucuna göre, idari birimlerden çalışanların geleneksel
kişilik puanları cerrahi ve dahili tıp bilimlerinde çalışanlara nazaran daha
yüksek bulunmuştur. Geleneksel kişilik puanı en düşük çalışan grubu ise
dahili tıp bilimlerinde bulunmaktadır.

SONUÇ
Yapılan çalışma sonucunda; yaş, medeni hal, eğitim durumu, kıdem
değişkenlerinin kişilik-iş uyumu alt boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Kişilik-iş uyumu alt boyutlarında farklılık oluşturan iki unsur bulunmuştur. Bunlardan biri cinsiyet değişkeni iken diğeri
çalışılan bölümdür. Cinsiyete göre bakıldığında, erkeklerin gerçekçi, araştırmacı ve girişimci kişilik puanlarının kadınlardan daha yüksek olduğu
görülmüştür. Gerçekçi kişilik özelliğine sahip bireylerin marangozluk tamircilik gibi işlerde başarılı oldukları görülmektedir. Araştırmacı bireyler
fizik, kimya gibi analitik işlem gerektiren mesleklerde mahirdirler. Girişimci kişilik özelliğine sahip bireylerin de yöneticilik vasıflarının daha fazla
olduğu bilinir. Çalışma hayatına bakıldığında da tamircilik, bilim adamlığı
ve yöneticilik gibi mesleklere sahip bireylerin çoğunluğunun erkeklerden
oluştuğu görülür. Sonuçta gerçekçi, araştırmacı ve girişimci kişilik puanlarının erkeklerde yüksek olmasının beklenen bir netice olduğunu söylemek
mümkündür.
Çalışılan bölüme göre kişilik-iş uyumu alt boyutları incelendiğinde
ise, geleneksel kişilik puanın idari birimlerde çalışan sağlık personelinde
en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç geleneksel kişiliğin özellikleri
dikkate alındığında beklenileni ifade eder. Çünkü geleneksel kişilik özelliğine sahip kişiler, daha çok kuralların önemsendiği, çalışma saatlerinin
belirli olduğu, muhasebecilik benzeri rutin işlerde başarılı olmaktadırlar.
İdari birimlerde çalışanların geleneksel kişilik puanlarının diğer birim personellerinden yüksek olması onların kişilik tipine uygun birimlerde çalıştıklarının bir emaresidir.
Alan yazın incelendiğinde, sağlık çalışanlarının kişilik özellikleri üzerinde çalışmalar olduğu (Erdem, vd.; Ceyhun & Diker, 2016; Özer vd. 2016)
ancak Holland’ın mesleki tercih kuramındaki kişilik özelliklerine göre sağlık personelini inceleyen bir çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Diğer
yandan mevcut çalışmada sadece bir meslek grubu veya bir bölüm dikkate
alınmamıştır. Sağlık kurumları içerisinde farklı meslekler ve farklı birimler
arasındaki kişilik özellikleri değerlendirilmiştir. Saha çalışması için bir aylık bir zaman kısıtının olması nedeniyle çalışma sadece Bursa ili içerisinde
yapılmıştır. Bu çalışmanın başka illerde de yapılmasının karşılaştırma yapmak isteyen araştırmacılara öneri olarak sunulması mümkündür.
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POSTMODERN SOSYAL HİZMET KURAMI OLARAK
ANLATI TERAPİSİ: TEMEL İLKE VE TEKNİKLERİ
NARRATIVE THERAPY AS A POSTMODERN SOCIAL WORK
THEORY: BASIC PRINCIPLES AND TECHNIQUES
Gizem ÇELİK1
ÖZET
Sosyal hizmet, değişen ve dönüşen toplumda insan ihtiyaç ve sorunlarının
çözümlenmesi ve sosyal refahın yükseltilmesi için farklı düzeylerde bir dizi
çalışma yapmaktadır. Birey, grup, örgüt ve toplum düzeyinde gerçekleştirilen
bu çalışmalarda amaç; sorunların çözümlenmesi olduğu kadar, olası sorunlara
yönelik koruyucu önleyici çalışmalar da gerçekleştirmektir. Bu geniş uygulama
yelpazesinde sosyal hizmet uygulamalarına eşlik eden çeşitli kuramsal yaklaşımlar
da bulunmaktadır. Bunlardan biri, sosyal hizmetin postmodern kuramı olarak
ifade edilen narrative (anlatı)2 terapidir.
Literatür incelendiğinde postmodern fikirlerin sosyal hizmette 1990’larda etkili
olmaya başladığı ve anlatı terapisinin sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan en
yaygın post teori olduğu anlaşılmaktadır. Anlatı terapisi, “anlatı” denilen fikirler
üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu yaklaşıma göre müracaatçılar, onlara yönelik
kendilerince ya da başkalarınca üretilen zararlı/kötü anlatılar ile sınırlandırılmış ve
baskılanmıştır. Kuramcılara göre bu anlatılar genellikle “teşhis koymak” ve sonuçta
“yardım etmek” amacıyla ortaya atılmaktadır fakat etkileri, anlatı içindeki bireyi
hapsetmekte ve zarar vermektedir.
Anlatı terapisinin anahtar ilkelerini üç başlıkta ele almak mümkündür. Bunlar;
müracaatçının yaşamını şekillendiren anlatılara odaklanma, bireyi sorundan
ayırma ve hayatta kalma, cesaret, sorumluluk ve aktif dirençten biri olarak kendiliğe
ilişkin baskın anlatıyı yeniden oluşturma olarak ifade edilmektedir.
Bu çalışmada anlatı terapisinin temel kavramlarına, ilke ve tekniklerine yönelik
açıklama ve değerlendirme yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, postmodern teori, anlatı terapisi, sosyal
hizmet.
1 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet
Bölümü, gizemcelik@medipol.edu.tr
2
Bazı yazarlar narrative therapy’i Türkçe’ye çevirirken “öyküsel terapi” demeyi tercih
etmektedirler. Hatta Türkiye’de söz konusu terapi eğitiminin verildiği kuruluş kendilerini
Narrative Terapi Türkiye Topluluğu olarak ifade etmektedir (Bkz. http://narrativeterapi.com/ ).
Her iki ifade edişi tanımlamak açısından anlatı ve öykü kavramlarına bakıldığında anlatı; “bir
öykü anlatan ya da sunan her şeyi kapsamaktadır. İster metin vasıtasıyla, ister resim, performans
ya da bütün bunların birleşimiyle olsun, hepsi anlatıdır. Öykü; içinde karakterlerin yer aldığı bir
olaylar dizisidir. Karakterler bir öyküde eyleyen, mağdur ya da yararlanan olarak yer alabilirler”
(Jahn, 2012: 44). Bu ikili ele alışı Arkonaç (2014: 207), öykülemenin/hikâye etmenin anlatma
işinin bir versiyonu olduğuna işaret ederek, insanların anlatma işini nasıl kurguladıklarına
dikkat çekmektedir. Bu nedenle de çalışmasında her iki ifade edişi de kullanmaktadır. Ancak
bu çalışmada literatürde “narrative” olarak geçen kavram “anlatı” ve “story” olarak geçen
ifadeler de “hikâye/öykü” olarak ifade edilmiştir.
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ABSTRACT
Social work conducts research and practice at different levels in the changing
and transforming society to analyze people’s needs and problems and thus to
increase social welfare. The aim of these works conducted at individual, group,
organizational and societal levels is to come up with preventive works for potential
problems as well as analyzing and producing solutions for existing issues. Different
theoretical approaches accompany these wide ranges of social work applications.
One of these theoretical approaches is the narrative therapy which is also stated as
the post-modern theory of social work.
In the literature it is seen that post-modern ideas started to influence the field
of social work in the 1990s and have become the most prevalent post theory in
the field. Narrative therapy focuses on ideas called “narratives.” According to this
approach, applicants are limited and suppressed by the negative/harmful narratives
produced by either themselves or others. The theory argues that these narratives,
most of the time, are put forward “to diagnose” and thus “to help.” However, the
influences of narratives incarcerate the individual within the narrative and give
harm to him/her.
The key principles of narrative therapy can be considered under three titles:
focusing on the narrative of the applicant that shapes his/her life; separating the
individual from the problem; and reconstructing the dominant narrative about the
self as surviving, courage, responsibility, and active resistance.
This study explains and evaluates fundamental concepts, principles, and
techniques of narrative therapy.
Keywords: Postmodernism, postmodern theory, narrative theory, social work.

GİRİŞ
Sosyal hizmet, sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlendirilmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir
meslek ve akademik bir disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmet için temeldir. Sosyal hizmet
mesleği, insan ve toplum bilimleri ve yerel bilgiden oluşan eklektik bilgi
temeli aracılığıyla insan refahını iyileştirmek için bireyleri ve sistemleri bir
araya getirir (IFSW, 2014). Sosyal hizmetin söz konusu kapsayıcı çalışmaları gerçekleştirmek için yararlandığı bilgi kaynağı, farklı meslek ve disiplinlerin bilgilerinden yararlanarak kendi bilgi kaynağına ulaştığı için eklektik
bir nitelik göstermektedir. Bu bağlamda bakıldığında, farklı meslek gruplarınca kullanılan kimi kuramsal yaklaşımların sosyal hizmet mesleği ve
disiplini içinde de kullanıldığı görülmektedir.
Yararlanılan kuramlar, sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirecek mes-
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lek elemanlarının vakaya nasıl yaklaşacağını ve hangi odakta, ne tür tekniklerle müdahalede bulunacağını önermesi açısından önemlidir. Walsh
(2010:6) kuramların işlevselliğini şöyle sıralamaktadır;
• Karmaşık olguyu basitleştirerek meslek elemanının ilgisini müracaatçının düşünceleri, duyguları, davranışları ve yaşamındaki olaylara
odaklamaktadır.
• Sosyal hizmet uzmanının resmi bir ilişki kurarak kendisini müracaatçının gelecekteki davranışlarına karşı korumasına yardımcı olmaktadır.
• Uygulama sonucunda elde edilmesi beklenen çıktılara dair oluşturulacak görevleri kolaylaştırmaktadır.
• Sosyal hizmet uzmanının etkili olacağı düşünülen uygulamalar arasında seçim yapmasında ona rehberlik etmektedir.
• Akılcı olmayan süreçlere dair koruma sağlamaktadır.
• Birçok servis sağlayıcısının kendine ait kuramsal temelini anlayarak
çalışmalarını etkili bir şekilde koordine edip sosyal enerjiyi hareketlendirmektedir.
• Sosyal hizmet uzmanlarının bir klinik çalışmadan diğerine geçerken kümülatif bilgi geliştirmesinde ve müracaatçılar arasında bazı
genelleştirilmiş düzeyin oluşturulmasında onlara yardımcı olmaktadır.
Belirtilen işlevler çerçevesinden bakıldığında, sosyal hizmet uzmanının
gerçekleştireceği uygulamalarda daha etkili yol alması ve sorunun çözümüne yönelik kanıta dayalı uygulama gerçekleştirmesi açısından kuramsal
yaklaşımların önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu, aynı zamanda sosyal hizmet uygulamalarına dair de geniş bir bilgi havuzunun oluşmasına ve uygulamanın nasıl daha etkili sonuçlar verebileceğine dair yapılan tartışmalara
yanıt sunulmasına da olanak sağlamaktadır.
Çoğu sosyal hizmet uzmanı, gerçekleştirdiği uygulamalarda doğrudan
hangi kuramsal yaklaşımdan yararlandığını belirtmese de alınan mesleki
eğitimde ve gerçekleştirilen uygulamada, sorunun ya da ihtiyacın niteliğine
göre birçok farklı kuramsal yaklaşımdan yararlanıldığı görülmektedir. Healy (2005: 93) sosyal hizmet uygulamasını tanımlayan ve uygulamaya rehberlik eden temel kuramları problem çözme yaklaşımı, sistem yaklaşımları,
güçlendirme yaklaşımı, baskı karşıtı uygulama ve postmodern uygulamalar başlıklarında sınıflandırmaktadır (Bkz. Şema 1).

332

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III

Şema1: Sosyal Hizmet Uygulaması için Teoriler (Healy, 2005: 93)

Healy’in yapmış olduğu sınıflandırmaya göre belirtilen kuramlar temel
hatları ile özetlenecek olursa, problem çözme yaklaşımının meslek elemanı
ve müracaatçının ortak çalışmasına dayalı, ciddi bir biçimde yapılandırılmış, zaman sınırlı ve problem odaklı bir yaklaşım (Healy, 2005: 108) olduğu belirtilebilir. Sistem yaklaşımları, sosyal hizmetin temel bakış açısını
özetleyen “çevresi içinde birey” ve “bireyin bütüncül analizi”ne karşılık gelen bir bakış açısı sunarak, müracaatçı sistemini etkileyen diğer sistemler
ve tüm bu sistemler arasındaki ilişki-etkileşim örüntülerini analiz edebilme
imkânı sunması açısından son derece temel bir yaklaşımdır. Sosyal hizmetin uygulama düzeyleri olan mikro, mezzo ve makro boyutlara dair kapsamlı ve bütüncül bir harita sunan sistem yaklaşımları, uygulamaya dönük
teknikler sunmamaktadır. Güçlendirme yaklaşımları ise, sosyal hizmetin
temel değerlerinden olan “bireylerin güçlü yönlerine odaklanmak” ilkesini
destekleyen ve geliştiren bir bakış açısıyla bireylerin ihtiyaç ve sorunlarına odaklanmaktan ziyade onların güçlü yanlarına başka bir deyişle kapasite ve olanaklarına odaklanarak ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesinde
müracaatçılarla birlikte hareket etmeye vurgu yapmaktadır. Baskı karşıtı
uygulama, eleştirel sosyal hizmet geleneğine dayanmakta; her düzeydeki
güç ilişkileri ve bunların aktarım, yeniden üretim ile sorunların gelişmesi
ve kökleşmesinde yapısal ne tür güçlüklere yol açtıklarını tanımlamaktadır. Healy’in yapmış olduğu sınıflandırmaya göre son olarak postmodern
yaklaşımlar, 80’li ve 90’lı yıllarda dünyanın içine girdiği yeni durumun bir
ürünü olarak kendini birçok alanda göstermeye başlamıştır. Healy (2005:
193)’a göre postmodern yaklaşımlar, her ne kadar 1960’lardan beri sosyal
bilimler alanında mücadele ediyor olsa da temel etkilerinin 1990’lı yıllara
denk geldiği söylenebilir. Postmodern yaklaşımlar sosyal hizmet uzmanlarına söylemin biyotıp ve kullanıcı haklarından farklı yolları olduğunu hatırlatarak ve çeşitli “psiko” temelli söylemlere karşı çıkarak müracaatçının
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kendini ve diğerlerini kavrayışını yapılandıran anlatılarında gerekli parçalamayı (yapısökümü) yapmaktadır (Healy, 2005: 194). Postmodern yaklaşımlar alternatif bir söylem önermemekle birlikte, geleneksel söylemlerin
dışında farklı yaklaşımların tanıma açılmasında alternatif söylemlerin olasılığından bahsetmektedir.
Diğer kuramsal yaklaşımlara göre görece daha yeni olan postmodern
yaklaşımlar, insanı ve insan sorunlarını kavrama, bu kapsamda uygulamalar gerçekleştirme açısından sosyal hizmet uzmanlarının yararlandığı
yaklaşımlardan biridir. Bu çalışmada da postmodern yaklaşımların gelişmesine zemin hazırlayan tarihsel dönüşüm, postmodernizmin ne olduğu
ve temel kavramları, postmodern yaklaşımlardan biri ve en çok kullanılanı
olan anlatı terapisine ilişkin temel bileşenler ve terapi ilkelerine ilişkin kapsamlı bir analiz yapılmaktadır.

Postmodernizm ve Tarihsel Arka Planı
Postmodernizme ilişkin yapılan açıklamaların 16. yüzyıla dayanan tarihsel arka planı olduğu görülmektedir. Kapitalizmin Avrupa’dan başlayarak dünya geneline yayılması ve Sanayi Devrimi ile birlikte hem kökleşmesi hem de farklı bir boyuta geçmesi, bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset ve
toplum yaşamında çok çeşitli etkilerde bulunmuştur. Yaşanan ekonomik
dönüşüme bağlı olarak toplum yaşamında gerçekleşen çözülme; yoksulluk, işsizlik, dışlanma, ayrımcılık, yoksunluk gibi temel sosyal sorunların
doğmasına ve insan refahını tehdit eden bir yaşamın ve uca savrulmaların
yaşandığı bir dönemi beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra, artan demokratikleşme çabaları ve anayasal hareketler Şaylan (2009: 20)’ın deyimiyle 19. yüzyılın “yükselen umutlar çağı” olarak adlandırılmasına neden
olmuştur. Söz konusu sosyal sorunların çözümlenmesi ve insan refahının
arttırılması amacıyla insani hizmetleri örgütlü hale getirme çabaları ile birlikte, insan refahını çok boyutlu bir şekilde ele alan ve önceleri hayırseverliğe dayanan çalışmalar, “sosyal hizmet” olarak mesleki bir uygulama olma
yolunda ilerlemeye başlamıştır.
Şaylan (2009: 20-24) sonraki tarihsel süreci şöyle özetlemektedir;
“20.yüzyılın da büyük değişim ve dönüşümlerle geçtiği;
kapitalizme alternatif bir dünya görüşü olarak sosyalizmin
ortaya çıktığı, 1917 Ekim Devrimi, iki büyük dünya savaşı, eski
sömürge ve kolonilerin bağımsızlık mücadeleleri ve birer ulusal
toplum ve devlet olarak ortaya çıkışları, soykırımlar, nükleer
silah teknolojisi ve insan türünün ilk kez bütünü ile yeryüzünde
silinme sorunu ile karşı karşıya kalması gibi (…) 1920’li
yıllarda yaşanan kapitalizmin büyük ve evrensel krizinin faşist
siyasi sistemlerin ortaya çıkmasına ve giderek ikinci dünya
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savaşına yol açtığı ileri sürülmektedir. 20’lerdeki kapitalizmin
evrensel krizi, kuramsal temelleri Lord John Maynard Keynes
tarafından oluşturulan ya da Keynesçi paradigma olarak anılan
refah devleti ve demokratikleşme çabaları ile kapitalizmin
yeniden yapılanmasının ana öğelerini oluşturmuştur (…)
İkinci Dünya Savaşı sonrası refah devleti evrensel bir geçerlik
kazanmış, 1950’li ve 1960’lı yıllarda kapitalizm parlak bir
ekonomik performans ve büyüme gerçekleştirmiş, sosyalizm
de varlığını sürdürmüştür. 1970’li yıllara damgasını vuran
kapitalizmin yeni ve evrensel krizi kazanılan ekonomik ve
politik kazanımları marjinalleştirmiş, 1980’li yıllar için de
sosyalizm siyasal gerçeklik olma özelliğini yitirmiş ve kapitalizm
19. yüzyılın ilk yarısında olduğu gibi tekrar alternatifsiz sistem
olmuştur.”
1970’li yıllarda yaşanan kriz ve bu kriz sonrasındaki yapılanma süreci çıktılarından biri olarak postmodern söylemden bahsedilebilmektedir.
1980’li ve 1990’lı yıllarda genel olarak postmodernizm kavramı içinde toplanabilen yeni yaklaşımlar, düşünsel kökleri Nietszche ve Heidegger olan
postmodern felsefe ve yaklaşımlara ve Derrida, Rorty, Baudrillard, Lyortard, Foucault gibi çağdaş postmodern düşünürlerin yaklaşımlarına dayanmaktadır (Şaylan 2009: 32). Herkesin üzerinde anlaştığı, kesin ve bütünleşmiş bir postmodernizm tanımı ortaya konamamaktadır. Bir kısım düşünür,
postmodernizmi geçici bir moda olarak değerlendirirken, bir kısmı tutuculuğun yeni yorumu (Habermas3 gibi) olarak nitelendirmiştir. Bir kısım düşünür Postmodernizmi “kritik bütünlük göstermeyen düşünce dışı bir süreç”
olarak nitelerken bir kısmı “hiperentelektüelizm” ya da “antientelektüelizm”
olarak tanımlamaktadır.
Şaylan (2009: 33-34)’a göre postmodernizm;
“… ne herhangi bir kuram ne de bir ilkeler bütünüdür.
Son 20 yıl içinde ortaya çıkan kapsamlı bir söylem (discourse)
alanı olan postmodernizme özgü bir metodolojik özellikten söz
edilememektedir. Postmodernizm genel olarak modernizmin,
modernizmin temel kavramlarından biri olan rasyonelliğin
ve bilimsel temsil felsefesinin (epistemolojinin) yadsınması
olarak düşünülebilmektedir. Bu nedenle olumsuzlukla
tanımlanabilmekte, postmodern söylemin farklı hatta karşıt
çözümlemeler içerdiği söylenebilmekte (…) içinde yarışan farklı
eğilim ve yaklaşımların olduğu, sınırları belli olmayan bir alan
olarak düşünmek gerekmektedir. Bu karmaşa ve belirsizlik,
postmodern söylemin popülaritesini artırmaktadır.”
3 Postmodernizmin ve post-yapısalcılığın en parlak eleştirisi Habermas (1990)’tan gelir.
Aydınlanmayı tamamlanmamış bir proje olarak görür (Benton &Craib, 2008: 216).
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En genel anlamda postmodern söylemin temel özelliklerinden biri, yeni
bir dönemi ifade etmiş olmasıdır. Postmodernizmin bilginin temellerini
bulma ve oluşturma girişiminden tamamen vazgeçtiğini belirten Benton
ve Craib (2008: 213), postmodernizmin çağdaş bilgi sosyolojisi olarak alınması gerektiğini belirtmektedir.
“Bugünün etkili postmodernist çözümlemelerinde temel sorun alanı, insanın duygu ve düşüncelerinde tam olarak özgürleşmesini sağlamaktır” (Şaylan, 2009: 60). Postmodernist kritik, doğruyu yansıtan bir kuramın yani
sistematik bilginin olanaksızlığından söz ederek ve onu yapısökümüne uğratarak yeniden yapılandırmak gerektiğini belirtmektedir.

Postmodernizm ve Sosyal Hizmet: Temel Kavramlar
Postmodern fikirler sosyal hizmette 1990’larda etkili olmaya başlamıştır
(Örneğin; Chambon & Irving, 1994; Howe, 1994; Healy, 2005: 193). Postmodern fikirlerden yararlanan yazarlar, diğer konularla birlikte post-endüstriyel
toplumun “sosyal”i4 nasıl etkilediğini yorumlamaktadır (Parton, 1996; akt.
Payne, 1997: 31).
Postmodernistlere göre, dil yalnızca bir araç değil; insanların dünyayı anlamalarını sağlayan biricik çerçevedir. Dil gerçekliği güzelleştirmek yerine,
bilenen her şeyi kuşatmaktadır. Gerçeklik, önemli ölçüde dilsel bir alışkanlıktır (Murphy, 2000: 60). Bu noktada, postmodernizm karmaşık fikirlerinin bir
parçası olan sosyal yapılandırmayı açıklamakta yarar vardır. Sosyal yapılandırmacı düşünce Berger ve Luckman (1971)’ın çalışmalarına dayanmaktadır.
Berger ve Luckman’a göre gerçek, davranışlarımıza rehberlik eden bilgi olup,
gerçeğin ne olduğunu hakkında her birimizin farklı fikirleri vardır ve objektif gerçekliğin kavranamayacağı görüşü, bilme biçimimizin sosyal boyutunu
vurgulamaktadır (Payne, 1997: 31; Şahin, 2002: 208).
“Her bireyin farklılıkları olduğu sayıltısı, politik ve sosyal
güçlerin sosyal hayatta kullanılan kavramsallaştırmaları etkilediği, gerçeğin insan dili ile yayıldığı, sosyal hizmet boyutunda
bakıldığında gözlemcinin/sosyal hizmet uzmanının değer, çıkar
ve ilgilerinin her zaman işin içinde oluşu, müracaatçının özel
ihtiyaçlarına uyarlanması gereken müdahalelerin gereği, müracaatçının sorununun doğasını keşfetmek yerine müracaatçı ile
birlikte sorunun bir görünümünü keşfetmeye yönelme, müracaatçının sorunu kendi kullandığı dil ile ortaya koymasını sağlama, müracaatçılar ile birlikte anlatı değişimi5 yaratma” (Şahin,
2002: 209-213)
4 Bu, kurumların bakış açılarını ve toplumun parçalanmasını, bunların bireylerarası
ilişkilerin yapılanması üzerindeki etkileri ve bunu sonunda ortaya çıkan yeni düzende
sosyal hizmetin modern toplumdaki sorumluluklarını kapsamaktadır.
5 Şahin (2002), bu çalışmada “anlatı değişimi yaratma” olarak dile getirilen cümleyi
“hikâye değişimi yaratma” olarak ifade etmiştir.
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gibi boyutları kapsamaktadır. Bu açıklamalar bizi, daha sonra detaylı bir
şekilde ele alınacak olan anlatı terapisine götürmektedir. Ama öncelikle,
postmodernizm ve sosyal hizmet ilişkisinin detaylarına inmekte yarar olacağı düşünülmektedir.
Birçok postmodernist ve bağlı bulunulan görüşleri benimseyenler, dil
üzerinde kurulan güç ilişkilerine vurgu yapmakta ve gücü elinde bulunduran
bazı grup ya da kişilerce dünyaya ilişkin görüş, düşünce ve fikirlerin yaratıldığını savunmaktadır. Bu görüşler de daha çok feministler tarafından gündeme getirilmektedir (Payne, 1997: 31-32). Atherton ve Bolland (2002: 428429), postmodernizme ilişkin çıkarımlar konusunda netleşememenin yanlış
anlamalara neden olabileceğini örneğin postmodernizmin kadın sorunları
ya da farklılıkların değer verilen amaçlarını desteklediği yünündeki görüşlerle sınırlandırılmasının postmodernizmin doğasına uygun olmadığını, çünkü
postmodernizmin hiçbir şeyi doğrulamadığını belirtmektedir. Bilindiği üzere feminizm, adalet, kadın-erkek eşitliği ve üzerinde anlaşılan birçok değerler
dizisi ile anılmaktadır; fakat postmodernizm, bu tür yapılanmaların hiçbir
anlamı olmadığını savunmaktadır (Atherton & Bolland, 2002: 429). Sands
ve Nuccio (1992) postmodern düşünürlerin cinsiyet, ırk ve sınıfın anlam ve
önemini kabul etmediklerini çünkü bunların farklılık (diverse)6 olarak görülmek zorunda olduklarını, bunun sonunda da uzlaştırılamazda uzlaşmaya
çalıştıklarını belirtmektedirler. Bu açıdan bakıldığında sosyal hizmetin kadın
sorunlarıyla mücadelede göstermiş olduğu çabaları, postmodern yaklaşımlar
çerçevesinde ele almak çok da uygun görülmemektedir.
Sosyal hizmette postmodernizm kullanımına ilişkin olarak söylenebilecek başka bir nokta, uygulamadaki kullanımına ilişkindir. Yerelin kontrolünü ve uzun süre sessiz kalan diğerlerinin (kadınlar, lgbtiq bireyler gibi) sesini duymaya başlamanın olabilirliğini gündeme getirmektedir (Atherton
& Bolland, 2002: 430). Ancak şunu belirtmekte yarar vardır; bu grupların
sesleri postmodernizmden önce yükselmeye başlamıştır. Bunları sadece
postmodernizm adı altında dile getirmek haksızlık olacaktır.
Postmodernistlere göre ayrıca, mesleki etik ilkeler, kavramlar ve bizzat
mesleğin kendisi sonuna kadar savunulamamaktadır. Örneğin Freire’nin
çalışmalarına dayanan postmodern düşünce, mesleklerin açığa kavuşturulmuş olmasını, meslek uygulayıcılarının (profesyonellerin) uzmanlaşmak
için özellikleri olmadığını fakat profesyonelliği, insanları marjinalleştirmek ve insanlar üzerinde baskı kurmanın bir yolu olarak kullandıklarını
savunmaktadır (Atherton & Bolland, 2002: 430). Buradan anlaşılmaktadır
ki, eğer sosyal hizmet postmodernizmi ciddi bir şekilde almak istiyorsa uygulanamayacak tüm etik ilkelerini ve etik sorumluluklarını değiştirmelidir
çünkü bu liste buna benzer diğer listelerden daha öncelikli değildir.
6 Postmodern söylemde “farklılık” (diverse) “dağılım, yayılım” (diffuse) ya da “anlamlı
sınırlar içinde olmama” (lacking in meaningful boundaries) olarak ifade edilmektedir.
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Postmodernizmde kullanılan bazı temel kavramlar bulunmaktadır.
Bunlar; söylem (discourse), öznellik (subjectivity), iktidar (power) ve yapı
sökümü (deconstruction)’dür. Postmodernizm ve sosyal hizmet ilişkisini
daha iyi kavrayabilmek için bu kavramların detaylarına inmekte yarar olduğu düşünülmektedir.

Söylem
Söylem; postmodernizm, post-yapısalcılık ve post sömürgecilik teorilerinin merkezinde yer almaktadır ve bilgiye, gerçekliğe, algımıza ve yapılanan sosyal ilişkilerimize ilişkin dil pratiklerini ifade etmektedir. Kavram
ilk kez dilbilim terimi olarak 1980’lerin başında Berke Vardar ve arkadaşlarınca yayınlanan kitapta “tümce sınırlarını aşan, tümcelerin birbirine bağlanması açısından ele alınan sözce” biçiminde, bugünkü anlamının salt bir
boyutunu kapsayacak biçimde kullanılmıştır (Kocaman, 2009: 4).
Söylemin ne olduğunu tarif etmenin onun doğasına aykırı olduğunu
belirten Arkonaç (2014: 109), söyleme ilişkin geliştirilen tarifin aslında
anlamı zamanda ve mekânda dolduran başka bir anlama olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda söylem, “anlatılan bir olay, kişi ya da bir grup insan hakkında üretilen anlamalar, imajlar, benzetmeler, hikâyeler grubuna”
dayanmaktadır (Arkonaç, 2014: 111). Bu nedenle söylem, gerçeklikten ne
anladığımız ve onu nasıl uyguladığımıza ilişkin anlayışımızı gösteren dil
kullanımıdır (Healy, 2005: 199). Burada altı çizilmesi gereken nokta, “doğrunun gerçeği yansıttığı düşüncesi yerine gerçeğin insanlar arasında kurgulanan bir anlam olduğu”dur (Alkonaç, 2014: 111).
Söylem, uygulamadaki bilgiyi, neyin doğru ve söylenebilir olarak sayılabileceğini ve neyin yanlış ve söylenemez olduğunu yapılandırmaktadır (Foucault, 1980: 131). Söylem, müracaatçı ihtiyaçları ve sosyal hizmet
uygulaması gibi anahtar özlere ilişkin anlayışımızı yapılandıran gerçek ya
da önemli etkilere sahiptir. Postmodern bakış açısına göre kelimeler basit
araçlar değil, sosyal hizmet uzmanlarının uygulamada ilgilendikleri ve üstesinden gelmek için çalıştıkları çocuk istismarı, yaşlılık ve aile içi şiddet
gibi “şeyleri” oluşturmaktadır (Healy, 2005: 199). Bu, deneyimler anlamına gelmemekte, örneğin aile içi şiddet dil aracılığıyla oluşturulmakta, daha
doğrusu aile içi şiddet deneyimini anlayabilmek için dil kullanılmaktadır.
Post teoriler söylemin, sosyal hizmet uygulamasındaki önemine dikkat
çekmektedir. Çünkü söylemler sabit değildir. Anlamları içinde bulundukları ve bağlantılı oldukları durum ve yorumlara göre farklı zamanlarda farklı
amaçlarla farklı yollarda ifade edilebilirler. Söylemin belirli bir uygulama
içeriğindeki kullanılışına odaklanmak, müracaatçıların katılımının artmasına neden olmaktadır (Healy, 2005: 200).
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Öznellik
Post teoriler kendimize ilişkin algımızı ifade etmek için kullandığımız
kimlik (identity) kavramı yerine öznellik kavramını kullanmaktadır. Kimlik
kavramının sabit ve birleştirilmiş olmasına tepki göstermekte bunun yerine,
içerikten içeriğe çeşitlenen söylemler aracılığıyla şekillenen kimliğimize vurgu yapmaktadır (Sawicki, 1991). Kimlik önceden tanımlanamaz ve kategorize edilmiş olamaz, olmamalıdır. Konuyu bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse; genç bir sosyal hizmet uzmanı olarak kadına yönelik şiddeti önleme
ve izleme merkezinde (ŞÖNİM) çalışıyor olayım. Kanuni rolümle bağlantılı
gücüm ve otoritem var ancak aynı zamanda bürokrasi içindeki konumumdan, yaşımdan, cinsiyetimden, bekâr oluşumdan ve ebeveyn olmayışımdan
dolayı, toplum tarafından yapılandırılmış toplumsal cinsiyet algısı nedeniyle
güçsüz ve incinebilirim. Tüm bu öznellikler benim kendimi nasıl yaşantıladığımı ve diğerlerince nasıl görüldüğümü etkilemektedir.
Bu noktada, bireyin kendisine ilişkin algısının aynı durumda nasıl değişebileceği ya da aynı anda nasıl birden fazla şekilde algılanabileceği görülmektedir. Bu nedenle üzerinde durulması gereken, bireyin kendini hangi
kimliğe göre tanımlayacağı değil, bu kategorilerden görülmeyen taraflarının algılanıp algılanmadığıdır. Bireyin bu algıya ulaşabilmesinin tek yolu
ise dildir çünkü birey, kavramsal olarak bu tercihini dile getirebildiği sürece
bu durumda var olmasını sağlayabilmektedir (Healy, 2005: 201-202).

İktidar
İktidar, eleştirel post teorilerde merkezi öneme sahip bir diğer kavramdır.
Foucault’ya göre iktidar;
“(…) görünmezdir, her yerdedir, üretkendir ve iktidarın
oluşumunda ve kalıcılığında bilgi önemlidir. İktidar her
yerdedir çünkü o bir kurum, bir yapı, bir aidiyet değildir. O,
karmaşık stratejik durumlara verdiğimiz isimdir (…) Farklı
noktalardan uygulanan iktidar aynı zamanda çoğulcudur.
Tek bir siyasi merkezden yönetilmez, bir seçkin sınıfa ait ya da
bürokratik kurumların mantığıyla sınırlı değildir (…) İktidarın
sadece devletin ve özellikle kanunun elinde bulunduğu ve halka
düzen ve emirleri kabul ettirmek için kullanıldığı anlayışı,
iktidarın kurumlarda ve sosyal alanlardaki söylemlerde nasıl
işlediğini göz ardı etmektedir (…) İktidar Foucault’ya göre
üretkendir çünkü pratikte belli tipte beden ve zihinler üretmeye
çalışılmaktadır” (Nash, 2000: 20-25).
Postmodernistlere göre herhangi bir bağlamdaki iktidarı anlamak istiyorsak yapmamız gereken, özel bir durum içinde söylemlerin kimliği, bilgiyi ve
iktidarı nasıl yapılandırdığını keşfetmemiz gerekmektedir (Healy, 2005: 202-
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203). Postmodern teorilerden yararlanan sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarının ne tür iktidar ilişkileri içinde olduklarını tanımlamak ve anlamlandırmak için iktidar bileşenlerinin farkında olmalıdır. Sawicki (1991: 21)
Foucault’un iktidar yaklaşımına dair üç aksiyom tanımlamaktadır. Bunlar;
İktidar elde bulundurulan bir olgu değildir; aynı zamanda uygulanandır.
Foucault iktidarın sadece belli bir kesime ait bir olgu olmadığını; iktidar sahibi olmadığı düşünülen kişilerin de aslında bir iktidara sahip olduğunu; sadece bunu fark etmeleri gerektiğini savunmaktadır.
İktidar, sadece bir baskıcı aracı değildir; aynı zamanda üreticidir. Foucault,
bireylerin iktidara boyun eğmesinin tek sebebinin iktidara karşı gelinememesi değil; iktidara boyun eğmenin kendisine bir şeyler kazandırıyor olmasından ileri geldiğini belirtmektedir.
İktidar, yerelden genele doğru analiz edilir. Foucault, iktidarı sadece makro
yapıların bir ürünü olarak görmektense, sosyal yapının mikro ölçekli parçalarında da üretildiğini görmek gerektiğini belirtmektedir. Yani iktidar ilişkilerini makro ölçekli süreçler olarak görmek mikro ölçekteki iktidar ilişkilerini görmeye engel olmaktadır.

Yapı Sökümü
Yapı sökümü7, postmodernistler tarafından kullanılan ve Fransız edebiyat teorisyenlerinden Jacques Derrida’nın çalışmalarıyla bağlantılı olan bir
kavramdır. Kavram, bilgi, kimlik ve diğer sosyal olgular gibi söylemlerle
sunulan şeylerin karşıtlıklarını tanımlama ve altını oyma sürecini ifade etmek için kullanılmaktadır (Weedon, 1997: 159).
“Bu yöntem herhangi bir metin içinde geçen kavramların
metnin bütünlüğü içindeki tutarsız ve ikircikli kullanımlarından
yola çıkarak, metnin yazarının kurduğu kavramsal ayrımların
başarısızlığını açıklamak amacıyla geliştirilmiş bir metin
okuma yöntemidir. Başka bir deyişle, metinde öngörülen
ölçütü, metnin kurduğu ölçü ya da tanımları sökerek metnin
içerdiği özgün ayrımları darmadağın etmek için kullanılır.”
(Sarup, 2010: 56-57)
Sosyal hizmet söyleminde bulunan bazı karşıtlıklar şöyle sıralanabilir;
Sosyal hizmet uzmanı/müracaatçı

Profesyonel/meslekten olmayan

Doğru/yanlış

Güçlü/güçsüz

Kadın/erkek

Heteroseksüel/eşcinsel

7 “Deconstruction” kavramı, Türkçe’de “yapıçözümü” ve “yapıbozumu” ifadeleriyle ele
alınabilmektedir.
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Derrida (1991) bu karşıtlıkları iki karşıt durum arasında bir hiyerarşi
yarattığı için eleştirmektedir. Ayrıca her bir kavram kendi içinde ve arasında farklılıklar saklamaktadır (akt. Healy, 2005: 205). Örneğin kendini orta
sınıf olarak tanımlayan bir kimse belki bir zamanlar çalışan sınıfındaydı ve
böylece orta sınıf kategorisinde belirgin bir sapma olmaktadır.
Yapı sökümü, karşıt şeylerin içine ve ötesine uzanan durum aralıklarını
gösteren düalizmleri dağıtmayı amaçlamaktadır. Örneğin, engelli hareketi
içinde olan bireyler (people in the disability movement) bazen, sadece bir
yetenek yoksunluğunu gösteren “engelli” (disabled) kavramı yerine “farklı
şekilde yetenekli” (differently abled) kavramını kullanmayı tercih etmektedir. Yapı sökümü yaklaşımını benimseyen bizler ayrıca tercih edilen “farklı şekilde yetenekli” kavramı içinde nelerin saklı olduğunu da sormalıyız
(Healy, 2005: 205).
Yapı sökümü ile ilgili son olarak, yapı söküm sürecinin sonsuz olduğunu
ve bir defa yapı sökümüne uğratılmış bir kavramın tekrar yapı sökümüne
uğratılabileceğini söyleyebiliriz.

Postmodern Uygulama Olarak Anlatı Terapisi
“Bir şeylerin başkasının içsel yaşamında nasıl durduğuna dair
hissettiğimiz her ne varsa bunu, o kişinin bilincinin içine zorla girmeyi
sağlayan bir beceri yoluyla değil onun ifadeleri üzerinden ediniriz. Bütün
mesele, yüzeyleri kazıma meselesidir.”
Geertz, 1988
Anlatı terapisi, postmodern yaklaşımlar içinde ele alınan postyapısalcı
düşünceye dayanmaktadır. Sosyal olgular “insanlar arasında tarihsel olarak yerleşen karşılıklı değişimler ve toplumsal eserler” anlamına gelmektedir
(Gergen, 1985: 267). İnsanlar, deneyimlerine ve yaşantılarına anlam veren
yorumlayıcı varlıklardır. Bu nedenle, dilbilimsel yapılar insan deneyimine anlam atfetmede merkezi olarak görülmekte ve bu da ampirik geçerliliğin değil, toplumsal sürecin yorumlayıcı yönelimlerinin yönlendirdiği
bir süreci gerektirmektedir. Bu bağlamda bakıldığında mesleki ilişki, bireyin kendi tercihlerini gerçekleştirmesini engelleyen inanç ve yorumların
sonucu ortaya çıkan sorunları azaltmak amacıyla kurulmaktadır (Scott &
Dankwort, 2002: 787-788). Anlatı terapisi ayrıca öznenin, farklı yerlerden
ve çok katmanlı bağlamlar, farklı hikâyeler içinden görülmesini sağlamaktadır (Madigan, 2016: 41).
Anlatı terapisi uygulamada yardım veren meslek elamanına müracaatçıyı anlama sanatında desteklemek, “yeniden şekillendirmek” ve müracaatçıyı verimsiz ve yıkıcı olan eski öykülerinden kurtararak davranış ve
düşünme modelini güçlendirmesini sağlamak amacıyla bir çerçeve sunmaktadır (White & Epston, 1990). Anlatı terapisinin sosyal hizmet uygula-
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malarında kullanılan en yaygın post teori olduğu söylenebilir. Avustralyalı
sosyal hizmet uzmanı Michael White ve arkadaşı Yeni Zelandalı terapist
David Epson’ın çalışmalarına dayanan bu terapi yöntemi, 1990’larda sosyal
hizmet alanında birçok kişinin ilgisini çekmiştir (White & Epson, 1990).
Riessman ve Quinney (2005: 392), anlatı fikrinin 1960’ların sonlarında ve
devam eden yoğunlukta sonraki yıllarda da neredeyse her disiplin ve mesleğin ilgi alanına girdiğini belirtmektedir.
Anlatı terapisinde terapist ve danışan/müracaatçı, alternatif öykü (hikâye) oluşturmak için bir araya gelmektedir (McLeod, 1997). İnsanların yaşamlarındaki hikâyelerin eksik veya kaotik olması dolayısıyla terapi arayışı
içinde olduğunu belirten Schafer (1983), terapist ve danışanın birlikte danışanın tutarsız hikâyesine “anlatısal bir revizyon” ile katkıda bulunduğunu
ifade etmektedir. Bu anlamda terapist ile danışan ilk aşamada, anlamlı bir
hikâye inşa etmek için işbirliği yapmaktadır (Launer, 1999).
Anlatı terapisinde gerçekleştirilen görüşmenin amacı; danışanın yaşamının belli yönlerine dair bir hikâye ve anlatı yaratmasını sağlamaktır. Bu
yapılırken klinik görüşmenin aksine, terapist hikâyeden kaynaklanan düşüncelere ve duygulara odaklanmaktan kaçınmakta ve duygusal içerikleri
bilinç düzeyine getirmeye çalışan sorulardaki gibi kendi üzerine düşünmeye yönelik belirgin bir talep sunmamaktadır (Krumer-Nevo, 1998: 178179). Danışandan hikâyesini mümkün olduğunca çok detay ile anlatması
istenmektedir. Hikâyeye odaklanılmasının amacı; nesnel gerçeklik hakkında “doğru” detaylar elde etmek değil anlatıcının hafızasındaki olaylara dair
anlamını ortaya çıkarmaktır. Danışanların yeni, canlı ve sosyal yapılardan
sıyrılmış bir dille deneyimlerini yeniden anlatmalarını sağlamak, danışanda yeni ufuklar, yeni anlamlar ve yeni hikâyeler yaratmak anlamına geleceğinden bu yolla kendiyle barışık bireylere ulaşmak hedeflenmektedir (Corey, 2005; akt. Çelik, 2017: 38).
Anlatı terapisinin ana unsuru olan anlatının detayları konusunda bilgi
vermek amacıyla bu noktada bir parantez açmakta yarar olduğu düşünülmektedir. Anlatıya dair bir dizi tanımlama yapılmaktadır. Yapılan tanımlar
ayrı bir söylem biriminden tüm yaşam öyküsüne değişen niteliklerdedir
(Riessman, 2008). Psikoloji ve psikoterapi genellikle bu sürekliliğin yani
hayat hikâyelerine dair yapılan kişisel anlatıların tam ortasında bulunmaktadır (Davidsen & Reventlow, 2011: 960). Murray (2004: 113) anlatıyı “bir
dizi olayın organize yorumu” olarak tanımlamakta ve bu tanımı temel alan
yazarlar (Davidsen & Reventlow, 2011: 960; Arkonaç, 2014: 207) “hikâye” ve “anlatı” terimlerini, yazımda birbirinin yerine kullanılabilmektedir.
Sarbin (1986)’e göre “anlatı” kavramı, insanların düşünce ve davranış biçimlerini hikâye yapılarına göre kavramak için kullanılan temel bir araç,
başka bir deyişle köklere inen bir mecazdır. Yaşam ve hikâye içsel olarak
ilişkilidir (Krumer-Nevo, 1998: 178). Bu, hayatın hem bir hikâyeden daha
fazla hem de daha az olduğu anlamına gelmektedir. Tecrübe ve hikâyenin
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birbirine sarmalanması, bireysel yaşamın ve psikolojik anlayışın özünde
yatmaktadır (Widdershoven, 1993: 19).
Anlatının, Amerikalı sosyal dil bilimci William Labov’un çalışmalarına
(Labov, 1972, 1997, 2001, 2002; Labov & Fanshel, 1977; Labov & Waletsky,
1967) dayanan bir geçmişi olduğu söylenebilir (Squire, 2005: 94). Labov’un,
anlatının ne olduğuna ilişkin yapmış olduğu tanımlamaların, meslektaşları
ile birlikte 1960’lar ve 1970’lerde Güney Harlem’deki Afrikalı Amerikalılardan aldığı hikâyelerle derinleştiği belirtilebilir. Labov ve Waletsky (1967)’ın
belirttiğine göre anlatıların genel yapısı; özet (abstract), uyum (orientation),
karmaşıklaşan eylem (complicating action), değerlendirme (evaluation), çözüm (resolution) ve final (coda) gibi önermelerden oluşmaktadır. Örneğin,
randevuya geç gelen birinin hikâyesi, söz konusu maddelerle şöyle ifade
edilebilir (akt. Squire, 2005: 94);
“Buraya gelirken çok kötü zaman geçirdim.” (özet)
“Bir saat önce yola çıktım ve ancak birkaç kilometre yol alabildim.” (uyum)
“Uzun süre otobüs durağında bekledim ve neden sonra ilk otobüs geldi
ama çok kalabalıktı, 20 dakika sonra gelecek olan otobüsü beklemek zorunda
kaldım”. (karmaşıklaşan eylem)
“Çok endişelendim çünkü ben geldiğimde senin gitmiş olabileceğini cidden
düşündüm.” (değerlendirme)
“Buna rağmen, sonunda buradayım.” (çözüm)
“Ancak, eğer tekrar burada buluşursak daha erken başlayacağımızı biliyorum.” (final)
Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere, özet; hikâyenin ne olduğuyla
ilgili genel bir bilgi vermektedir. Uyum, olayı kurmakta, karmaşıklaşan
eylem “daha sonra ne olduğunu” açıklamakta ve bu Labov’a göre bizim
“anlatı” dediğimiz unsuru tanımlamaktadır. Asgari düzeyde bir anlatı, geçici
düzenlilikte olan en az iki yan cümleyi içinde barındırmak zorundadır; böylece
duygu, kaybedilmeden iletilmiş olacaktır. Değerlendirme cümleleri, olayın
sonuçlarının insani sonuçlarını tanımlamaktadır. Çözüm, bir son vermekte ve
final, hikâyenin şimdiye dönmesinde bağlantı kurucu aşamayı belirtmektedir.
Bir hikâyenin asgari anlatıdan daha fazla bir şey ifade etmesi için Labov,
şimdiye uzanan karmaşıklaşan eylemlerdense, diğer unsurları gerekli
olduğunu belirtmektedir. Bu anlamda, değerlendirme, hikâyenin “anlamı”nın
ne olduğunu belirtmesi açısından oldukça önemlidir. Labov (1972) bu unsurun
uyum gibi tüm hikâye boyunca yayılması gerektiğini ve birçok dışavuruma izin
verebileceğini belirtmektedir (akt. Squire, 2005: 94-95).
Anlatı terapisi, “anlatı” denilen fikirler üzerine yoğunlaşmaktadır. Söz
konusu anlatılar, birçok düzeyde ve farklı bağlamlarda kullanılmaktadır
(Murray, 2000). Kendimiz ve başkaları tarafından yapılan anlatılar, bizi
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aktif şekilde yapılandırmakta; deneyimlerimizi, kendilik algımızı ve yaşam
seçimlerimizi şekillendirmektedir. Bu yaklaşıma göre müracaatçılar, onlara
yönelik kendilerince ya da başkalarınca üretilen zararlı/kötü anlatılar ile
sınırlandırılmış ve baskılanmıştır (Fook, 2002: 137; akt. Healy, 2005). Healy
(2005)’e göre bu anlatılar genellikle “teşhis koymak” ve sonuçta “yardım
etmek” amacıyla ortaya atılmaktadır fakat etkileri, anlatı içindeki bireyi
hapsetmekte ve zarar vermektedir. Anlatı terapistleri kimliğimizi ve yaşam
seçimlerimizi güçlü bir şekilde şekillendiren bu anlatılarla ilgilenmektedir ve
bu anlatılar müdahale odağını oluşturmaktadır.
Healy (2005) anlatı terapisinin uygulamaya yönelik anahtar ilkelerini
üç başlıkta ele almaktadır. Bunlar; müracaatçının yaşamını şekillendiren
anlatılara odaklanma, bireyi sorundan ayırma ve hayatta kalma, cesaret,
sorumluluk ve aktif dirençten biri olarak kendiliğe ilişkin baskın anlatıyı
yeniden oluşturma olarak ifade edilmektedir (Healy, 2005: 207-209). Healy’in,
söz konusu uygulama ilkelerine ilişkin yapmış olduğu sınıflama içinde anlatı
terapisine ait kimi terapötik tekniklere de yer verilmektedir.

Uygulama İlkesi 1: Müracaatçının Yaşamını Şekillendiren
Anlatılara Odaklanma
Healy (2005)’e göre, anlatı terapisi, modern sosyal hizmet müdahale
yöntemlerinin aksine, müracaatçının durumuna ilişkin nedenlerle ilgili
tek bir gerçek oluşturma ya da açığa çıkarmayı amaçlamamaktadır. Bunun
yerine anlatı terapisti, yaşamımızı oluşturan anlatıları değerlendirmeyi ve
bu anlatıların biçimini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Terapist, müracaatçıyı olumsuz ya da patolojik çerçevede sunan zararlı anlatılarla mücadele
etmeyi, bireyin kapasitesini vurgulayan alternatif anlatıları tanımlamayı ve
oluşturmayı amaçlamaktadır (Jenkins, 1990).
Anlatı terapisi sosyal hizmet uzmanının müracaatçıya karşı konumunun, gerçeğin peşinde olandan ziyade meraklı ve içten olması gerektiğini
belirtmektedir. İlk karşılaşmanın önemli bir öğesi olarak, müracaatçıyla
birlikte, kendileriyle ilgili oluşturulan bu baskın ve zararlı anlatı içine nasıl
hapsedildiklerini keşfetmeleri üzerinde durulmaktadır. Başka bir ifadeyle,
bir müracaatçıyla ilgili olarak oluşturulan baskın anlatıyı kabul etmektense
(örneğin “Ayşe eşinin şiddetine karşı koymaktan acizdir” demektense) bu
anlatının nasıl oluşturulduğunu, kim ya da kimler tarafından oluşturulduğunu ve müracaatçının bu anlatıyı nasıl kabul ettiğini ya da bu anlatıya
nasıl direndiğini keşfetmek gerekmektedir (Healy, 2005: 207).

Uygulama İlkesi 2: Bireyi Sorundan Ayırma
Anlatı terapisinin bir başka uygulama ilkesi olan bireyi sorundan ayırma, bireyin değil sorunun bizzat kendisinin sorun olduğu üzerinde durmaktadır. Bu ilke çerçevesinde anlatı terapisti, dışsallaştırılmış görüşme
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(externalizing conversations) yöntemini kullanarak bireyi sorundan ayırmaktadır. Bu görüşme, bireyin sorundan ayrılması amacıyla soruna bir
isim verilmesiyle yürütülmektedir. Genellikle de müracaatçıların yaratıcı
enerjilerinin kilidini açmak için hayali ve alışık olunmayan terminoloji
kullanmaktadırlar (Healy, 2005: 207). Bunu bir örnekle açıklayan Healy
(2005: 207-208) şunları ifade etmektedir:
“Örneğin öfke kontrolü sağlayamadığını söyleyen bir eş ile
görüşürken ‘kontrol edilemeyen öfke’ ‘ejderha’ olarak adlandırılabilir. Dışsallaştırılmış görüşmede ‘ejderha seni ne zaman ziyaret ediyor?’, ‘ne tür olaylardan sonra ejderha uyanıyor?’, ‘ne
zaman ejderhayı başarıyla defettin?’, ‘ejderhayı uzaklaştırmak
için ne olmasına ihtiyacın var?’ gibi sorular yöneltilebilir.”

Anlatı Terapisindeki İfade Ediş
1) Bahsettiğiniz bu kabuslar ne zaman
başladı?
2)Yalnızlık yaşamınızın büyük bir bölümünde size eşlik etmiş gibi görünüyor.
3) Alkol, yaşamınızı kontrol etme konusunda oldukça başarılı.

Geleneksel Terapideki İfade Ediş
1) Ne zamandır kabus görüyorsunuz?
2) Yaşamınızın büyük bir bölümünde
yalnızmışsınız.
3) Alkoliksiniz.

Şema 2: Dışsallaştırılmış Görüşme İfadeleri (Payne, 2006)

Healy’in belirttiği hayali ve alışık olunmayan terminoloji kullanımı dışında da sorunu dışsallaştırmaya yönelik sorular yöneltilebilmektedir. Payne (2006: 46-47) bu konudaki önerilerini Şema 2’deki gibi sıralamaktadır
(Bkz. Şema 2).
Dışsallaştırılmış görüşme süresince, müracaatçıların kendilerini sorundan ayırmaları sağlanabilir. Yüzleştikleri soruna etkili bir şekilde ulaşabildikleri yöntemler açıkça ifade edilebilir ve sorunun onları kontrol etmediği
alternatif bir gelecek umudu olduğu sunulabilir. Müracaatçının soruna karşı etkili karşı duruş sergilediği zamanları belirtmek, kendiliğe ilişkin alternatif anlatılar oluşturmada oldukça önemlidir.

Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları

345

Uygulama İlkesi 3: Baskın Anlatıyı Yeniden Oluşturma
Anlatı terapisinin amacı; patolojiyi vurgulayarak müracaatçının yaşamını şekillendiren baskın anlatıları müracaatçının kapasitesini destekleyerek
yeniden oluşturmaktır. Bu yaklaşım güçler perspektifine oldukça benzemekle birlikte, aslında, bazı güçler perspektifi taraftarları anlatı uygulama
tekniklerini kullanmaktadır. Sorunun anlatı yapısı üzerindeki bu odağın,
ruhsal hastalıkların ya da şiddet davranışının ciddiyetini inkâr eden Pollyannacılık durumu olmadığını belirten Healy (2005: 208) bu yaklaşımın,
müracaatçıların kendi seçtikleri hayatı yaşamalarını aydınlatma ve kurma
amacında olduğunu belirtmektedir. Örneğin Alan Jenkins (1990) anlatı terapisi yaklaşımını, şiddet ya da istismar davranışlarında bulunan erkeklerin
yaptıkları davranışın sorumluluğunu almaları amacıyla kullanmaktadır.
Jenkins (1990: 62)’ın belirlediği üç aşamalı yöntem şöyle özetlenebilir;
• Uzman, dışsal faktörlere bağladığı (örneğin, eşinin davranışı) şiddet
davranışının sorumluluğunu almayı reddeden erkeğin “çağrılarını”
reddeder,
• Erkeği, davranışlarının sorumluluğunu kabul etme direnciyle mücadele etmeye (örneğin erkek şiddetinin sosyo-kültürel doğrulamasıyla mücadeleye) davet eder,
• Erkeğin eylemlerinin sorumluluğunu kabul etme yönündeki bulguları onaylar ve vurgular (örneğin, erkek şiddet davranışını kapsayan
zamanlara dikkat çektiğinde ve diğerlerine karşı şiddet içermeyen
davranışlar sergileme konusunda kapasitesini gösterdiğinde).
Özetleyecek olursak, anlatı terapistlerinin, müracaatçıyı çevreleyen destekleyici ve yaşam olumlayıcı çevreyi kurma amacıyla çeşitli yöntemleri
birleştirdiklerini söyleyebiliriz. Söz konusu yöntemler belli aşamaların başka deyişle, terapötik süreçlerin izlenmesiyle gerçekleştirilmektedir.
Anlatı terapisinde terapötik süreç, bireysel anlatılara (hikâyelere) yönelik müracaatçının içgörü kazanımı araştırmak ve terapistin müracaatçının
öyküsünün yazımında yardımcı yazar olarak bulunması anlamına gelmektedir (Morgan, 2002; akt. Çelik, 2017: 38). Anlatı terapisindeki aşama ve
stratejiler şöyle sıralanabilir (Rockquemore & Laszloffy, 2003: 122):
• Müracaatçıyı hikâyesini anlatmak için davet etmek: Müracaatçının
yaşamına dair baskın hikâyesini dinlemek, içinde bulundukları sorunu nasıl tanımladıkları ve neyin değişmesini istediklerini anlamaya yardım etmektedir.
• Sorunu dışsallaştırma: Müracaatçıların sorunlarını kendileri dışında bir varlık/oluş olarak tanımlamalarına yardım etmek anlamına
gelmektedir. Müracaatçıların sorunlarını somut bir formda görselleştirmeye yönlendirerek, onların kendilerinden ayrı bir “şey” olarak düşünebilmesini sağlayabilirsiniz.
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• Eşsiz sonuçlar ve zapt edilmeye neden olan hikâyeleri inceleme: Baskın hikâyelerin altında gizli olan ve bireyi zapt eden hikâyeleri ortaya çıkarmak gerekmektedir.
• Merakı ifade etme: Müracaatçıyı zapt eden hikâyelerin boyutlarını
keşfetmek gerekmektedir.
• Yaşamı yeniden yazma: Müracaatçıyı zapt eden hikâyeler üzerinde
durmak ve yavaş yavaş, baskın temaların entegrasyonuna izin veren
daha yeni, daha eksiksiz bir hayat hikâyesi oluşturmayı içermektedir.
• Terapötik konuşmayı genişletme: Baskın hikâyeleri anlatmak, dışsallaştırmak, eşsiz sonuçları ve müracaatçının zapt edilmesine neden
olmuş hikâyeleri keşfetmek; nihayetinde yeniden yapılanma sürecini anlatmak için ilişkileri doğrudan terapiye sokma sürecini ifade
etmektedir. İlişkiler bir kere terapi odasına taşındığında, zorlu, gizli
ve acı verici sorunları ortaya çıkarmaya yönelik konuşmalar gerçekleştirilmektedir.
• Yeni hikâyeyi, tanıklık eden bir izleyici kitlesine anlatma: Yeni hikâye
ilişkisel ağlarla çalışarak şekillendikçe, sembolik olarak “tanıklık
eden” bir izleyici kitlesinin varlığında yeni hikâyenin resmi bir
şekilde anlatılması gerekir. Bu kitle, eksik olan ve şimdi sembolik
olarak sunulan “diğer geçerliliği” temsil eder.
• Kendi kendini doğrulamayı güçlendirme: Bu aşamada, başkalarının
müracaatçıların tanımlarını duymadıkları ve kabul etmedikleri zamanda bile kendilerine güven duyarak tanımlamaya devam etmelerini sağlayacak içsel netliğe ve dayanıklılığa sahip olduklarını öne
çıkarmak gerekmektedir.
• Dayanıklılık stratejileri geliştirmek: Müracaatçıların arzu edilen
anlatı ve hikâyeleri küçümseyen ifadelere rağmen sürdürebilme
stratejileri geliştirmelerinde yardımcı olmayı ifade etmektedir. Nihayetinde müracaatçılar, kendi yaşamlarını bağımsız bir şekilde
sürdürebilmeyi öğrenmelidir.
Sosyal hizmet uygulamalarında da yukarıda belirtile aşamalara benzer
süreçler işlenmektedir. Gerek birey, gerek grup gerekse toplum düzeyinde
gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının tümünde müracaatçı sistemi ile bir araya gelme (onu/onları konuşması için cesaretlendirme, gizlilik
ve samimiyet); müracaatçı sisteminin ihtiyaç ve sorununa yönelik bütünlüklü bir değerlendirme yapma (hem müracaatçıdan hem de müracaatçı
sisteminin içinde bulunduğu diğer sistemlerden bilgi toplama, öncelikli ihtiyaç/sorun alanını belirleme); belirlenen sorunun çözümüne yönelik planlama yapma (kimin neyi, ne zaman, hangi yöntemlerle yapacağının ölçülebilir hedefler doğrultusunda planlanması); uygulama aşamasına geçilmesi
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(belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi); uygulama sürecinin değerlendirilmesi (devamlı bir süreç olarak yapılan değerlendirmede duruma uygun
yeni çalışmalar eklenebilir); sonlandırma (müracaatçı sisteminin istendik
yönde değişim/gelişim sergilemesi ya da çeşitli nedenlerle mesleki ilişkinin
sonlanması gerektiği durumlarda süreç özetlenerek ilişki sonlandırılır); ve
son olarak izleme takip aşaması (müracaatçı sisteminin mesleki uygulama
sürecinden kazandığı yeni davranış örüntüsünü ya da sorun çözme becerisini, uygulama süreci sona erdikten sonra da sürdürüp sürdürmediğinin
incelenmesi) şeklinde bir süreci izlemektedir. Bu süreç, ele alınan sorun
alanına ya da müracaatçı sisteminin niteliklerine göre farklı uzunluklarda
olabilmektedir.
Yukarıda genel hatlarıyla açıklanan anlatı terapisinin yanı sıra, genel
olarak, sosyal hizmet uygulamasındaki post teoriler kapsamındaki teorilerin kullanım ve sınırlılıklarına ilişkin bazı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlere de yer vermenin, konuyu bütüncül olarak anlama açısından yararlı
olacağı düşünülmektedir.

Sosyal Hizmet Alanındaki Anlatı Terapisi Uygulamaları ve
Sınırlılıkları
Sosyal hizmet, çeşitli ve karmaşık denilebilecek nitelikteki ihtiyaç ve
soruna sahip birey, grup, topluluk ve toplumlara yönelik bir dizi çalışma
yürütmektedir. Kırılgan gruplar ya da dezavantajlı müracaatçı sistemleri
olarak ifade edilen gruplarda çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar,
işçiler, suça yönelmiş bireyler, dışlanmış-ötekileştirilmiş bireyler, yoksullar
gibi farklı nüfus grupları bulunmaktadır. Söz konusu müracaatçı grupları
ile yapılacak çalışmalarda sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temelinden yararlanılmaktadır (Thompson; 2013). Sosyal hizmetin bilgi temeli,
müracaatçılarla gerçekleştirilecek uygulamalarda sosyal hizmet uzmanının ne tür bilgilere sahip olması gerektiğini ifade etmekte ve geniş bir bilgi
havuzuna gönderme yapmaktadır. Bilginin dinamizmi ve insanın değişen
ve çeşitlenen yapısı düşünüldüğünde, sosyal hizmet bilgi temelinin sürekli
güncellendiğini ve yeni uygulamalarla beslendiğini söylemek gerekmektedir. Diğer bir kaynak olan beceri temeli, sosyal hizmet uzmanının uygulamada sahip olduğu bilgi ve değerleri uygulamaya nasıl aktaracağına işaret
etmektedir. Bu anlamda en temel beceriler arasında iletişim kurma, gözlem
ve sorun çözme becerilerinden bahsedilebilir. Son olarak sosyal hizmetin
değer temeli, müracaatçılarla gerçekleştirilecek uygulamaların ne şekilde
doğru yapılacağını ifade eden bir dizi etik kuralın yer aldığı mesleğin değer
havuzunu tanımlamaktadır. Her bireyin biricik olduğu, kendi kaderini tayin hakkı olduğu, müracaatçı için müracaatçı ile birlikte çalışma yapılması
gerektiği, yargılayıcı ve suçlayıcı olmama, gizlilik, saygı, otantiklik gibi değerler sosyal hizmetin temel değerleri arasında sayılabilir.

348

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III

Sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan farklı
kuramsal yaklaşımlar olduğu daha önce ifade edilmişti. Çalışmanın odağı
gereği sosyal hizmet alanında anlatı terapisi temelli yapılan uygulamalara
bakıldığında, Avustralya’nın Güney eyaleti Adelaide şehrindeki Dulwich
Merkezi’nin anlatı terapisi için anahtar merkez konumunda olduğu söylenebilir. Merkezde anlatı fikirleri, grupla çalışma ve toplum kalkınması
yöntemlerini de kapsayacak şekilde ruh sağlığı alanından aile hizmetleri
ve yerel halkın sorunlarına kadar birçok sosyal hizmet uygulama alanında
geniş bir uygulama gövdesinde kullanılmaya başlanmıştır (Wingard, 1998;
akt. Healy, 2005: 206). Parton ve O’Byrne (2000) gibi sosyal hizmet teorisyenleri de bu fikirleri sosyal hizmet uygulamalarına aktarmışlardır.
Anlatı terapisi geleneğine göre, insan yaşamı bir hikâyeler dizisidir
(Terzi &Erginel-Tekinalp, 2013: 18). Sosyal hizmet uzmanının karşılaştığı
bireyler de yaşadıkları olayları birbirine bağlama ve bundan bir anlam çıkarma amacıyla çeşitli hikâyeler oluşturmuş bireylerdir. Ve bu bireyler, yaşadıkları sorunların niteliği ve içeriği değişmekle birlikte belki de kendileri
hakkında ya da başkalarının onlar hakkında oluşturdukları yanlış hikâyeler
ile varoluşlarına yükledikleri yanlış anlamların kıskacında olabilirler. Böyle bir durumda anlatı terapisinden yararlanacak meslek elemanının temel
görevi, müracaatçının baskın ve onu hapseden hikâyesini keşfederek yeni
hikâyenin oluşturulmasında müracaatçı ile birlikte yol almaktır.
Sosyal hizmet uzmanının müracaatçı ile gerçekleştireceği anlatı terapisi temelli uygulamada sosyal hizmet uzmanı, bireyi çevreleyen sosyal ve
kültürel yapıların farkındadır. Güç ve iktidar ilişkilerinin müracaatçılar
üzerinde ne tür etkiler yarattığını bilen sosyal hizmet uzmanı, müracaatçının anlatısındaki güç ve iktidar baskılamasına dayalı hikâyeleri keşfederek
müracaatçının bu tanımlamalarına yardımcı olmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık, ayrımcılık, homofobi gibi konularda çeşitli sorular yöneltilerek
farkındalık ve buna bağlı yeni tanımlamalar yapılabilmektedir (Neukrug,
2011; akt. Terzi & Erginel-Tekinalp, 2013: 31):
• Eğer ayrımcılığa maruz kaldıysan, bu durumu/durumları tanımlayabilir misin?
• Sahip olduğun toplumsal cinsiyet rolünün ilişkilerini nasıl etkilediğini düşünüyorsun?
• Ayrımcılığın işyerinde terfi edilmemekle ilişkili olduğunu düşünüyor musun?
Anlatı terapisinden yararlanacak bir sosyal hizmet uzmanı, geleneksel
yaklaşımlardan farklı bir bakış açısıyla konuya yaklaşmaktadır. Öyle ki; Madigan (2016: 63), terapistlerin büyük bir çoğunluğunun dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu olarak adlandırmaya başladığı durumu Epson ve
White’ın, nasıl olup da doğrudan bir çocuğun bedeninin içine yerleştirdik-
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lerini ve böylece bağlamsal etmenleri tanının/anlatılan hikâyenin dışında
bıraktıklarını sorgulamaya başladıklarını örneklendirerek açıklamaktadır.
Walsh (2010: 293) farklı sorunlarda anlatı terapisinin etkili sonuçlar
verdiğini gösteren çok sayıda çalışma olduğunu belirtmektedir. Anlatı terapisini kullanan profesyoneller her ne kadar müracaatçıların etiketleneceği
konusunda dirense de, PsycINFO®’da bağlanma sorunu, yeme bozukluğu,
beden imajı bozukluğu, post-travmatik stres bozukluğu, depresyon, kekeleme, madde bağımlılığı, panik bozukluğu, adölesan davranış sorunları,
şiddete maruz kalma, genel ilişki sorunları ve ruhsal bozukluk tanısı almış
müracaatçılarla anlatı terapisinin uygulanabilirliğine ilişkin makaleler bulunmaktadır. Anlatı terapisi ile gerçekleştirilen aile ve grup uygulamalarının da en az bireyle gerçekleştirilen uygulamalar kadar etkili olduğu belirtilmektedir (Walsh, 2010: 293).
Belirtilen sorun alanlarının yanı sıra anlatı terapisine, çeşitli alanlarda
gerçekleştirilen vaka çalışmalarının yer aldığı makalelere de rastlanmıştır.
Bunlar; eşe yönelik şiddet sorununda grup çalışması (Scott & Dankwort,
2002), ruhsal bozukluklar (Launer, 1998), çoklu sorunu olan ailelerdeki
kadınlar (Krumer-Nevo, 1998), pspkolojik sorunu olan bireyler (Davidsen
& Reventlow, 2011), kariyer danışmanlığı (Locke ve Gibbons, 2008), erkek şiddeti mağdurları (Rocha & Goldberg Wood, 2005), anlatı araştırması
(Fraser, 2004), genogram oluşturmada anlatı terapisi (Chrzastowski, 2011),
yaşlı bireyler ve aileleri (Coldwell, 2005), şizofren erkekler (Vaskinn, Sele,
Larsen & Dal, 2011), dil bozukluğu olan çocuklar (Petersen, 2011), sosyal
hizmet öğrencileri (Mensinga, 2009), yaşlı bireyler ve bağımlılar (Gardner
& Poole, 2009), melez bireyler (Rockquemore & Laszlofft, 2003), şiddet gören kadınlar (Draucker, 1998) gibi sıralanabilir.
Nicel araştırma yönteminin, anlatı terapisinin etkililiğini ölçmede yetersiz kaldığı belirtilmektedir (Walsh, 2010: 293). Yine de başarıyı çeşitli
oranlarla ifade etmek gerekirse, Besa (1994; akt. Walsh, 2010: 293) bir araştırmacının çocuk-ebeveyn çatışması yaşayan altı aile ile gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda beş ailenin ilişkilerinde gelişme olduğunu belirttiğini
ifade etmektedir. Buna karşılık, post-travmatik stres bozukluğu tanısı almış
yirmi müracaatçı ile gerçekleştirilen çalışma sonrasında sekiz müracaatçının anlatısını yeniden yapılandırdığı, on ikisinin ise gelişme göstermediği
belirtilmiştir (van Minnen, Wessel, Dijkstra & Roelofs, 2002).
Anlatı terapisi, müracaatçının güçlendirilmesi ve sosyal değişmeye
odaklanması nedeniyle sosyal hizmet uzmanlarının ilgisini çekmektedir.
Bunun yanı sıra, anlatı terapisine ilişkin pek çok eleştiri de yapılmaktadır.
Bu eleştirilerden ilki, anlatı terapisinin temel ihtiyaçların karşılanmasına
gereksinim duyan bireylerle gerçekleştirilecek ilk müdahaleye uygun olmamasıdır (Williams &Kurtz, 2003). Örnek vermek gerekirse, anlatı terapisi
işsizlik, düşük sağlık bakımı ve uygun olmayan barınma koşulları konusunda
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müracaatçılara yardım sunamamaktadır. Anlatı terapisine ilişkin bir diğer eleştiri, anlatı terapisinin fiziksel, psikolojik, bilişsel ve ahlaki gelişim
konularındaki temel kuramları reddetmesi üzerinedir (Walsh, 2010: 295).
Bazılarına göre, bahsedilen kuramsal yaklaşımları göz ardı ederek bireye
yardımcı olmak mümkün değildir (Nichols, 2009). Anlatı terapisini kullananlar müracaatçıları etiketlemekten kaçınmaktadırlar. Bu nedenle anlatı
terapisinden yararlanan bir sosyal hizmet uzmanı şizofreni tanısı almış bir
bireyi tıbbi anlamlandırma ile ele almak istemeyecek ve “delisyonel” fikirler
üzerinde durabilecektir.
Bahsedilen bu üç eleştirinin yanı sıra, terapötik ilişkinin doğası nedeniyle bazı uygulayıcıların kendi değerlerini farkında olmaksızın müracaatçının
hikâyelerini şekillendirme aktarılabileceği belirtilmektedir (Gottlieb & Lasser, 2001). Anlaşılacağı üzere, her kuramsal yaklaşımda ya da terapi yönteminde olduğu gibi anlatı terapisinin müracaatçı sorunlarını ele almada başarılı olduğu ve çeşitli nedenlerle yetersiz görüldüğü boyutları bulunmaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Modernite sonrası süreci ifade eden postmodernizm, içeriğine yönelik
tek ve herkesçe kabul edilen geçerli bir tanımla yapılamadığı için farklı
boyutlar ile anılmaktadır. Postmodernizmin getirdiği fikirler, çeşitli tartışmalara yol açarak dil, gerçeklik, olgular, anlamlar, iktidar vs. boyutlarında
yeni perspektifler geliştirmeye olanak sağladığı için önemli bir düşünsel
hareket olarak değerlendirilebilir. Her alanda postmodern fikirlerin etkileri
görülebileceği gibi, insan ve insan sorunlarıyla ilgilenen meslek ve disiplin olan sosyal hizmet içinde de postmodern etkilerin 1990’lardan itibaren
kendini gösterdiği anlaşılmaktadır.
Sadece ihtiyaç ve sorunların çözümlenmesi değil, aynı zamanda koruyucu-önleyici çalışmalar ve politika düzenlemeleri ile uygulamalar gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanları, müracaatçı sistemlerinin sorunlarına
yönelik olarak farklı kuramsal yaklaşımlardan yararlanarak müdahalelerde
bulunabilmektedirler. En temelde, karşılaşılan müracaatçı sisteminin sorununa hangi odaktan, ne tür yöntem ve tekniklerle yaklaşılacağını belirleyen kuramsal yaklaşımlar, meslek elemanının çalışmaya odaklanması ve
etkili bir uygulama gerçekleştirebilmesi için ona rehberlik eden bir nitelik
göstermektedir.
Sosyal hizmet uygulamalarında yararlanılan farklı birçok kuramsal
yaklaşım olduğu bilinmekle birlikte, postmodern teorilerin sosyal hizmet
uygulamalarında çeşitli katkılar sunduğunu da belirtmek gerekir. Dil, söylem, öznellik, iktidar, yapı sökümü gibi kavramlar ve bunların getirdiği
bakış açısı müracaatçılarla yapılacak çalışmalarda sosyal hizmet uzmanına
yardımcı olacaktır. Postmodern teoriler içinde yer alan ve postmodern gö-
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rüşlerin uygulamaya yönelik tekniklerini sunan anlatı terapisi, müracaatçı
sistemlerinin onları baskılayan ve hapseden yanlış anlatılar nedeniyle sorun yaşadıklarını öngörmektedir. Müracaatçının anlatısını paylaşmak için
konuşmaya davet etmek, baskın anlatıyı keşfetmek, sorunu dışsallaştırmak
ve baskın anlatıyı yeniden oluşturmak gibi temel süreçlerle soruna neden
olduğu keşfedilen anlatının değiştirilmesi ve bu yolla bireyin özgürleşmesi
hedeflenmektedir.
Her kuramsal yaklaşımda olduğu gibi anlatı terapisinde de kimi etkili
sonuçlar olduğu ve terapiye yönelik kimi olumsuz eleştirel getirildiği görülmektedir. Bu bağlamda, terapinin tüm bileşenlerine yönelik profesyonel
eğitim almanın ve olası risklere karşı dikkatli olmanın son derece önemli olduğu belirtilebilir. Türkiye’de anlatı terapisi eğitimi Narrative Terapi
Türkiye Topluluğu aracılığıyla Dulwich Center’ın uluslararası eğitmenleri
tarafından iki yılı kapsayan ve 240 saatlik bir eğitim programı ile verilmektedir (http://narrativeterapi.com/egitim-programi/. 14.03.2018).
Anlatı terapisi konusunda profesyonelleşmek ve uygulayıcı olabilmek
için söz konusu eğitimi almanın önemli olması kadar, farklı uygulama
alanlarında çalışmalar gerçekleştiren anlatı terapistlerinin gerçekleştirdikleri çalışmaları bilimsel yayınlar olarak literatüre kazandırmalarının (gerekli gizlilik koşulları sağlanarak) önemli olduğu söylenebilir.
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TEMEL EĞİTİME HAZIRLIKTA ANNE EĞİTİM
PROGRAMININ ANNELERİN BİLGİ DÜZEYLERİNE
VE PROGRAMA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİNİN
İNCELENMESİ1
AN INVESTIGATION INTO THE EFFECT OF MATERNAL
EDUCATION PROGRAM ON KNOWLEDGE LEVEL
OF MOTHERS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS
THE PROGRAM DURING READINESS FOR PRIMARY
EDUCATION
Devlet Alakoç PİRPİR2, Nurcan KOÇAK3

ÖZET
Araştırma sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı, okul öncesi eğitim
imkânlarından yararlanamayan çocukların okula hazırlık becerilerini desteklemek
amacıyla annelere yönelik olarak verilen eğitim programının anneler üzerindeki
etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada gerçek deneme modellerinden öntest- sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırma Konya İli
Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde yaşayan sosyo-ekonomik ve kültürel
açıdan dezavantajlı, çocukları okul öncesi eğitim imkânlarından yararlanamayan,
beş altı yaş grubunda çocuğu olan anneler ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Temel Eğitime Hazırlıkta Anne Eğitim Programı Başarı Testi”
ve “Anne Eğitim Programına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada
deney grubunda yer alan annelere on dört hafta süreyle anne eğitim programı
uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde; bağımlı ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubu annelerin Temel Eğitime Hazırlıkta Anne Eğitim Programı Başarı Testi puan ortalamalarının
kontrol grubunda yer alan annelerin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu
saptanmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda deney grubunda yer alan annelerin uygulanan programa yönelik tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: okula hazırlık, anne eğitimi, anne eğitim programı, ev
ortamı
1 Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Anabilim Dalı’nda yapılan doktora tezinden üretilmiştir. Çalışma I. Uluslararası Eğitim
Programları ve Öğretim Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü,
Türkiye,devletalakoc@gmail.com
3 Dr. Öğr. Üyesi, Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye, anykocak@yahoo.com.
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ABSTRACT
The research was carried out in order to reveal the effect on mothers of the
education program which was given to the mothers in order to support school
readiness skills of socio-economically and culturally disadvantaged children who
cannot benefit from preschool education opportunities.
In the study, a pre-test post-test control group research design was utilized.
The study was conducted with socio-economically and culturally disadvantaged
mothers with children in the age group of five to six years who were deprived
of pre-school education opportunities. The research data was collected using
“Maternal Education Program Achievement Test in Readiness for Primary
Education” and “Attitude Scale for Maternal Education Program”. Mothers in the
experimental group received a maternal education program for fourteen weeks.
t-test for dependent and independent samples was used to analyze the research
data. The results indicated that mothers in the experimental group achieved higher
mean scores than those in the control group on the Maternal Education Program
Achievement Test in Readiness for Primary Education. It was also found that
mothers in the experimental group had positive attitudes towards the education
program.
Keywords: School readiness, maternal education, maternal education program,
home environment

1. GİRİŞ
Okula hazırlık kavramı; bir çocuğun gerek akademik gerekse sosyal
açıdan okul ortamında başarılı olmasını sağlayan temel bilgi, beceri ve
yeteneklere sahip olmasını içeren bir kavramdır. Çocuğun gerek okulun
beklentilerini yerine getirebilmesi gerekse okumayı öğrenmeye hazırlıklı
olması çok yönlü ve karmaşık bir süreç olup, bu süreçte çocuğun bireysel gelişimi ve yetenekleri yanında daha önceden edindiklerinin de önemli
katkısı bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar okula hazırlığı bir olgunluk işlevi olarak ele alırken; bazıları belirli becerilere sahip olma işlevi bazıları ise,
bir toplum içerisinde belirlenmiş belirli yeterliklere sahip olma işlevi olarak
ele almaktadır (Hair ve diğerleri, 2006; Oktay, 2002). Harris (2007) çocuğun okula hazırbulunuşluğunda öğrenme ve okul ortamının gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için çocuğun sahip olması gereken ön hazırlık
becerilerinin önemine vurgu yaparken; Wrıght ve arkadaşları (2000) ise, bu
kavramın akademik becerilerden daha fazlasını içerdiğine vurgu yaparak,
çocuğun fiziksel durumuna, öğrenmeye olan yaklaşımına, ilgisine, sosyal
ve duygusal gelişimine, dil kullanımına, bilişsel gelişimine ve genel bilgi
düzeyinin önemine vurgu yapmaktadır.
Okula yeni başlayan bir çocuğun okulun isteklerini başarı ile yerine
getirebilmesinde, okuma-yazma ve akademik kavramları rahatça öğrene-
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bilmesinde fiziksel ve zihinsel gelişimi ile birlikte yaşadığı çevreye ilişkin
nitelikler de önemli bir etki oluşturmaktadır(Oktay, 2010; Yavuzer, 2008).
Bu süreçte özellikle ev çevresi çocuğa sağladığı olanaklarla, aile ortamındaki deneyimlerle çocuğu okul hakkında bilgilendirmekte; bu çevredeki
ekonomik koşullar, oyun ve sosyal deneyimlere yönelik imkânlar, evdeki
konuşma ortamı, okuma-yazmaya yönelik tutumlar, anne-baba ve çocuk
arasındaki ilişki ve aile yaşamının nitelikleri bu süreçte çocuğun gelişiminde etkili olmaktadır (Oktay, 2002). Daha açık bir ifade ile aileye ilişkin nitelikler ve sosyo-ekonomik koşullar, genel anlamda çocukların gelişimlerini
potansiyel etkileyen faktörler arasında yer almaktadır (Farver ve diğerleri,
2006). Çünkü ev ortamı kalitesinin çocukların ön-akademik becerilerinin
kazanımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu, ebeveynlerin okul ve
okula hazırlık konusundaki görüşlerinin, aile etkinliklerine katılımlarının
çocukların okuma becerilerini ve okula yönelik tutumlarını etkilediği, bunun yanında, çocuklarının okula hazır olduğunu düşünen, eğitim düzeyi
yüksek, okula karşı pozitif tutumlar sergileyen ve kendi öğrenme deneyimlerini olumlu olarak hatırlayan ebeveynlerin çocuklarının okula hazırbulunuşluk durumları daha iyi olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur(Finlayson, 2004; Jung, 2016; Merz ve arkadaşları, 2014).
Söz konusu durum sosyo-ekonomik koşullar açısından ele alındığında
ise, çocuklar sosyo-ekonomik şartlar açısından bir yoksulluk içinde olmalarının yanı sıra gelişimlerinin desteklenmesi açısından da bir yoksunluk
yaşamakta ve bu şekilde okula başlamaktadırlar. Bu çocukların akranlarına
kıyasla okula hazırlık ve bilişsel becerileri daha düşük olmakta, yoksulluğun az olduğu bölgelerdeki diğer çocuklarla kıyaslandığında bu çocuklar
akranlarını neredeyse bir yıl geriden takip etmektedirler. Bu çocukların
okula yönelik deneyimlerinin yetersizliği, çevrelerinde okula ve öğrenmeye verilen önemin azlığı, çocuğun eğitim yaşantısının okulla birlikte başladığına yönelik düşünceler bu çocukların okulda başarılı olma şanslarını
azaltmakta; bu nedenle de bu çocukların okula başlamadan önceki süreçte
desteklenmeleri gerekmektedir (Bierman ve diğerleri, 2008; Jeon ve diğerleri, 2014; Wolfa ve diğerleri, 2017; Wrıght ve diğerleri, 2000).
Bu nedenle çocuğun okula hazırbulunuşluğunda ev ortamı ve ebeveyne
ilişkin özellikleri konu alan pek çok araştırmada; dezavantajlı konumdaki
anne-babaların özellikle olumlu ebeveynlik uygulamaları, çocuklarının gelişimlerini desteklemede iyi bir ev ve öğrenme ortamı oluşturma, çocukla
onun gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikler yapma konularında bilgiye ihtiyaç duyduklarının altı çizilmektedir. Söz konusu çalışmalarda bu
durumun ortadan kaldırılması ve çocukların okula hazırlık becerilerinin
geliştirilmesi konusunda politikalar geliştirilmesinin, ailelerin bu konuda
bilinçlendirilmelerinin, ev ortamı kalitesinin artırılmasının özellikle de
annenin eğitiminin desteklenmesinin önemine vurgu yapılmaktadır. Araştırmalarda ayrıca okul öncesi eğitim imkânlarından yararlanamayan ço-
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cukların ilkokula başlamadan önceki süreçte ev ortamına yönelik yapılacak
müdahalelerle okula hazırlık becerilerinin desteklenebileceği ve ebeveynlerin önleyici tedbirler ve ev ortamında yapacağı düzenlemelerle çocuklarını
okula hazırlamada ne derece etkili olabileceklerinin altı çizilmektedir (Alakoç Pirpir ve diğerleri, 2017a; Farver ve diğerleri, 2006; Jeon ve diğerleri,
2014; Jung, 2016; Koçyiğit, 2010; Majzub ve Rashid, 2012; Merz ve diğerleri,
2014; Mollborn ve Dennis, 2012; Williamson, 2003; Wolfa ve diğerleri, 2017).
Bu nedenlerden dolayı sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı konumdaki
ailelerin çocuklarının okula hazırlık becerilerinin desteklenmesi üzerinde
çalışması gereken önemli bir konu olarak düşünülmüş ve bu araştırma ile
sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı, okul öncesi eğitim imkânlarından yararlanamayan çocukların okula hazırlık becerilerini desteklemek amacıyla annelere yönelik olarak verilen eğitim programının annelerin bilgi düzeyleri ve programa yönelik tutumları üzerinde etkili olup
olmadığının saptanması amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM

2.1.Araştırma Modeli
Araştırmada gerçek deneme modellerinden öntest-sontest kontrol
gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni, annelerin
bilgi düzeyi ve programa yönelik tutumları iken; annelerin bilgi düzeyine
ve programa yönelik tutumları üzerine etkisi incelenen bağımsız değişken
ise, anne eğitim programıdır.

2.2. Çalışma Grubu
Araştırma Konya İli Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde yaşayan
sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı, çocukları okul öncesi eğitim imkânlarından yararlanamayan, beş altı yaş grubunda çocuğu olan anneler ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Konya İli Selçuklu
İlçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde yaşayan 55 anne (28 deney grubu-27
kontrol grubu) oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun oluşturulmasında annelerin benzer özellikler taşımaları temel alınmış, deney ve
kontrol gruplarının oluşturulmasında benzer özelliklerin iki ayrı grup içerisinde de yer almasına dikkat edilmiş; hangi grubun deneme ya da kontrol
grubu olacağına, yansız atama yoluyla karar verilmiştir.
Deney grubunda yer alan annelerin 2’si (%7.1) 25 yaşından küçük iken,
8’i (% 28.6) 26-30 yaşında, 15’i (% 53.6) 31-35 yaşında ve 3’ü (% 10.7) 36
yaş ve üzerindedir. Kontrol grubundaki annelerin 2’si (%7.4) 25 yaşından
küçük iken, 9’u (% 33.3), 26-30 yaşında, 10’u (% 37) 31-35 yaşında ve 6’sı

Çocuk Gelişimi Çalışmaları

361

(% 22.2) 36 yaş ve üzerindedir. Deney grubunda yer alan anneler çalışmamaktadır. Kontrol grubunda yer alan annelerden 25’i (% 92.6) çalışmazken,
2’si (% 7.4) çalışmaktadır. Deney grubunda yer alan annelerin 5’i (% 17.9),
kontrol grubunda yer alan annelerin 2’si (% 7.4) 500 TL ve daha az gelire
sahipken, deney grubunda yer alan annelerin 21’i (% 75), kontrol grubunda
yer alan annelerin 23’ü (% 85.2) 501-1000 TL aylık gelire sahip ve deney
grubunda yer alan annelerin 2’si (% 7.1 ) kontrol grubunda yer alan annelerin 2’si (% 7.4) 1001-2000 TL aylık gelire sahiptir. Deney grubunda yer
alan annelerin 24’ü (% 85.7) si, kontrol grubunda yer alan annelerin ise 25’i
(% 92.6)’sı çekirdek aile yapısında iken deney grubunda yer alan annelerin
4’ü (% 14.3) kontrol grubunda yer alan annelerin ise 2’si (%7.4)’sı geniş aile
yapısındadır. Deney grubunda yer alan annelerin 4’ü (% 14.3) tek çocuğa
sahipken, deney grubundaki annelerin 10’u (% 35.7, kontrol grubundaki
annelerin 13’ü (% 48,1) iki çocuğa, deney grubundaki annelerin 12’si (%
42.9), kontrol grubundaki annelerin 9’u (% 33) üç çocuğa, deney grubundaki annelerin 2’si (% 7.1), kontrol grubundaki annelerin 5’i (% 1.5) dört ve
daha fazla çocuğa sahiptir.

2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada annelere yönelik olarak verilen eğitim programının anneler
üzerindeki etkilerini ve programa yönelik tutumlarını ortaya koyabilmek
amacıyla “Temel Eğitime Hazırlıkta Anne Eğitim Programı Başarı Testi”
ile “Anne Eğitim Programına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca
araştırmada annelerin demografik özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla
da araştırmacı tarafından hazırlanan bir “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır.

2.3.1. Temel Eğitime Hazırlıkta Anne Eğitim Programı Başarı
Testi
Temel Eğitime Hazırlıkta Anne Eğitim Programı Başarı Testi” annelerin
on dört haftalık anne eğim programı sonucunda elde ettikleri bilgileri ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmış ve araştırmada; ön test,
son test ve izleme testi olarak kullanılmıştır. Test maddeleri hazırlanırken
annelere yönelik olarak verilen on dört haftalık (yirmi sekiz oturum) anne
eğitim programı temel alınmıştır. TEHAEP Başarı Testinin, hazırlanması
sürecinde ilk olarak konuyla ilgili yerli ve yabancı literatür taraması yapılmış ve annelerin çocuklarını temel eğitime hazırlamak için hangi bilgi, beceri ve tutumlara ihtiyaç duyacakları belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra
eğitim programıyla kazandırılması ön görülen hedef ve hedef davranışlar
ile bu hedefleri kazandıracak konu başlıkları dikkate alınarak bir belirtke
tablosu hazırlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda belirtke tablosunda yer alan konularda her bir davranışı ölçmeye yönelik soruların hazırlanması planlanmıştır. Soruların hazırlanması sürecinde beş kişilik çocuk
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gelişimi ve eğitim programı alanında uzman bir grup oluşturulmuş; grubun incelemeleri ve katkıları doğrultusunda test maddeleri hazırlanmıştır.
Ayrıca ölçme aracının geçerliğinin belirlenmesinde ve artırılmasında ölçme değerlendirme, araştırma yöntembilim uzmanlarından üç, örneklem
grubunu temsil etme yeterliğine sahip 42 anneden oluşan bir grup değişik
aşamalarda ilave katkılarda bulunmuştur. Bu katkılar ve programın içeriği doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan 57 maddelik form,
93 kişilik bir gruba uygulanmıştır. Uygulamalardan elde edilen veriler sıfır ve bir şeklinde puanlara dönüştürülmüş, geçerlilik ve güvenirlikle ilgili
çözümlemelerde ve test için gerekli sürenin belirlenmesinde kullanılmıştır. Başlangıçta 57 madde olarak hazırlanan ölçme aracı; uzman görüşleri,
madde güçlük düzeyleri, madde ayırıcılık indisleri, madde aritmetik ortalama ve standart sapmaları ile toplam madde korelâsyonları dikkate alınarak 38 maddeye indirilmiştir. Aracın güvenirliği iç tutarlılık katsayına
dayalı olarak belirlenmiş, Testi yarılama (Split-Half) ve Kuder-Richardson
(KR 20) formülü uygulanmıştır. Testi yarılama yöntemine göre aracın güvenirlik katsayısı 0.96 olarak, KR 20’ye göre ise 0.97 olarak bulunmuştur.

2.3.2. Anne Eğitim Programı’na Yönelik Tutum Ölçeği
Araştırmada eğitim çalışmalarına katılan annelerin uygulanan programa yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla Arı ve arkadaşları (2006)
tarafından hazırlanan “Anne Eğitim Programına Yönelik Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçme aracı 25 soru ve beş alt boyuttan (hedefler, içerik,
araç-gereç, yöntem ve öğretim elemanının değerlendirilmesi) oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması uzman değerlendirmesi yoluyla yapılmış olup; uzmanlar her bir maddeyi programın içeriğine uygunluğu, soruların anlaşılırlığı ve ölçeğe girmesi gereken soruları kapsamında
değerlendirmiştir. Uzmanlar arasındaki yüksek görüş birliği değerlendirme
formunun geçerliği ve güvenirliği açısından bir ölçüt olarak kullanılmıştır.
Uzmanların beşli likert tipi değerlendirmelerdeki tutarlılığının istatistiksel
olarak test etmek amacıyla Intra-class korelasyon katsayısı hesaplanmış ve
uzmanlar arası tutarlılık r=.82 olarak belirlenmiştir (Arı ve diğerleri, 2006).
Bu araştırma kapsamında ise, ölçeğin geçerlilik-güvenirlik çalışması tekrar
yapılmış, ölçek 42 anneden oluşan bir gruba uygulanmıştır. Ölçme aracının
beş faktör ve “annelerin programa yönelik tutumları” başlığı altında toplam
variyansın %68’ini açıkladığı, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının ise
0.85 olduğu belirlenmiştir.

2.4. Eğitim Programının Uygulanması
Anne Eğitim Programı sosyo ekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı
konumda bulunan çocukları okul okulöncesi eğitim kurumlarına devam
edemeyen annelere yönelik olup, annelerin ev ortamında çocuklarının
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okula hazırlık becerilerini destekleyebilmelerine yardımcı olacak temel bilgi, beceri, yöntem ve tekniklerin annelere kazandırılarak çocukların okula hazırlık becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program; temel
eğitime hazırlık, bu süreçte ailenin rolü, ev ortamında çocukların okula
hazırlık becerilerini desteklemede kullanılabilecek yöntem ve teknikler, bilişsel, dil, sosyal, duygusal gelişim alanları, gelişim alanlarının özellikleri,
temel eğitime hazırlık için gerekli gelişimsel beceriler, gelişimsel becerileri
destekleyecek etkinlikler, ilgili etkinliklerin özellikleri, destekleyecek etkinlikleri uygulama, etkinlikleri uygulamada dikkat edilecek noktalar ile
karşılaşılan problemlerin çözümü konularından oluşmaktadır. Yirmi sekiz
oturumluk eğitim programı on dört hafta süreyle haftada iki gün grup eğitimi şeklinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Ayşah Anaokulunun eğitim salonunda uygulanmıştır. Programın uygulanmasında eğitim
etkinliklerinin uygulanmasını kolaylaştırıcı grupla eğitim, modelden öğrenme, anlatım, soru-cevap, tartışma, drama, beyin fırtınası gibi yöntem ve
teknikler ile annelerin ev ortamında çocuklarının okula hazırlık becerilerini desteklemelerine yardımcı olacak ev aktivitelerinden yararlanılmıştır.
Program uygulamalarında her oturumun başlangıcında bir önceki haftanın
konusu hatırlatılmış, oturum sürecine kadar olan süreçte yaşanılanlarla ilgili paylaşımlar yapılmış, karşılaşılan zorluklar, çocuklarıyla olan çalışma
süreçlerine ilişkin konular konuşulmuştur. Daha sonra yeni oturum konusu işlenmiş, ele alınan konuyla ilgili özet noktaların yer aldığı notlar ve ev
aktiviteleri annelere dağıtılmıştır.

2.5. Verilerin Toplanması ve Analizi
Deney grubunda ve kontrol grubunda yer alan annelerle gerek telefon
gerekse yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda uygun oldukları zaman
dilimleri belirlenmiş; kurumda ve evlerde öntest uygulamaları yapılmıştır.
Uygulamalar yaklaşık olarak 40 dakika sürmüştür. Eğitim uygulamalarının
tamamlanmasından sonra deney ve kontrol grubunda yer alan annelere
ön testlerin yapıldığı ortam ve koşullarda son test olarak “TEHAEP Başarı
Testi ve Anne Eğitim Programına Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır.
İzleme testi, son testler uygulandıktan sekiz hafta sonra deney grubundaki
annelere tekrar uygulanmıştır. Çalışmada annelerin kişisel özelliklerinin
dağılımlarının belirlenmesinde frekans (f) ve yüzde (%) kullanılırken; uygulanan test sonuçları bağımlı ve bağımsız t testi kullanılarak değerlendirilmiş, deney grubunda yer alan annelerin, anne eğitim programına yönelik
tutumlarının belirlenmesinde ise, madde sayılarına göre yığılma aralıkları
verilmiştir.
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3. BULGULAR
Tablo 3. 1. Kontrol Grubunda Yer Alan Annelerin “TEHAEP Başarı Testi”
Erişi (Öntest-Sontest) Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bağımlı t-Testi
Sonuçları
Test

n

×

ss

Ön test

27

18. 37

2.84

Son test

27

18.85

2. 85

× 1× 2

Sd

t

p

0. 481

26

1.212

0.236

P>0.05

Tablo 3.1’de görüldüğü üzere kontrol grubunda yer alan annelerin
“TEHAEP Başarı Testi” ön test puan ortalaması ( × =18.37) iken son test
puan ortalaması ise ( × =18.85) olarak saptanmıştır. Kontrol grubunda yer
alan annelerin “TEHAEP Başarı Testi” öntest-sontest puan ortalamaları
arasındaki farklılık 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılığı ifade etmemektedir.
Tablo 3.2. Deney Grubunda Yer Alan Annelerin TEHAEP Başarı Testi Erişi
(Öntest-Sontest) Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bağımlı t-Testi
Sonuçları
Test

n

×

ss

Ön test

28

18.46

3.77

Son test

28

28.86

5.27

× 1× 2

Sd

t

p

10.393

27

12.475

0.001*

P<0.05

Tablo 3.2.’ de görüldüğü üzere deney grubunda yer alan annelerin
“TEHAEP Başarı Testi” ön test puan ortalaması ( × =18.46) iken son test
puan ortalaması ise ( × =28.86) olarak saptanmıştır. Deney grubunda yer
alan annelerin “TEHAEP Başarı Testi” öntest-sontest puanları arasındaki
bu artış 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılığı ifade etmektedir .
Tablo 3. 3. Deney ve Kontrol Gruplarında Yer Alan Annelerin “TEHAEP Başarı
Testi” (Son Test) Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bağımsız t-Testi
Sonuçları
Gruplar

n

×

ss

Deney

28

28.86

5.27

Kontrol
P<0.05

27

18.85

2.85

× 1 - Sd
× 2

t

p

10.005

8.801

0.001*
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Tablo 3.3. deney ve kontrol grubunda yer alan annelerin TEHAEP
Başarı Testi sontest puan ortalamaları incelendiğinde ise, deney grubunda
yer alan annelerin “TEHAEP Başarı Testi” son test puan ortalaması ( ×
=28.86) iken, kontrol grubunda yer alan annelerin “TEHAEP Başarı Testi”
son test puan ortalaması ise ( × =18.85) olarak saptanmıştır. Deney ve
kontrol gruplarında yer alan annelerin “TEHAEP Başarı Testi” son test
puan ortalamaları arasındaki bu farklılık 0.05 düzeyinde deney grubunda
yer alan annelerin lehine anlamlı bir farklılığı ifade etmektedir.
Tablo 3.4. Deney Grubunda Yer Alan Annelerin “TEHAEP Başarı Testi” (Sontestİzleme) Puanlarının Kalıcılığına Yönelik Bağımlı t-Testi Sonuçları
Test

n

×

ss

Son test

28

28.86

5.27

İzleme

28

27.93

4.19

× 1 - Sd
× 2

t

p

0.929

1.532

0.137

27

P>0.05

Tablo 3.4. ‘de görüldüğü üzere deney grubunda yer alan annelerin
“TEHAEP Başarı Testi” son test puan ortalaması ( × =28.86) iken izleme
testi puan ortalaması ise ( × =27.93)’dir. Ortaya çıkan bu durum 0.05
düzeyinde anlamlı bir farklılığı ifade etmemektedir.
Tablo 3. 5. Deney Gruplarında Yer Alan Annelerin, Anne Eğitim Programına
Yönelik Tutumlarının Madde Sayılarına Göre Yığılma Aralıkları
Min. Max.

Toplam Madde Olumlu Tutum
Puan Sayısı F
%

Ögeler

n

×

SS

Hedef

28

13.82

1.09 11.00 15.00 387.00

3

×

25
İçerik

28

30.82

2.61 25.00 34.00 863.00

7

Yöntem 28

34.14

2.43 29.00 40.00 956.00

9

AraçGereç

9.00

.77

8.00 10.00 252.00

2

Öğretim
28
Elemanı

18.18

1.31 16.00 20.00 509.00

4

Genel
Tutum

105.96 20.82 96.00 115.00 2967.00

28

28

25

=13.00- 15.00
89, 1

× =30.00-35.00
20
71.4
×

= 31.00- 45.00
92.9

×

=8.41- 10.00
100, 00

26
28

=17.00- 20.00
24
85.7
×

×

28

=86.00- 125.00
100.00
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Tablo 5 incelendiğinde genel tutumlar açısından, deney grubunda yer
alan annelerin uygulanan eğitim programına yönelik toplam tutum puanlarının 2967.00 olduğu gözlenirken, annelerin genel tutum puan ortalamalarının ise ( Χ =105.96) olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan bu değer ölçekten alınabilecek puanlar ile karşılaştırıldığında deney grubunda yer alan
annelerin “Tamamen Katılıyorum” tutumunu (5) yansıtmakta olduklarını
ve programa yönelik olumlu bir tutuma sahip olduklarına işaret etmektedir. Bununla birlikte genel tutumların katılıyorum (4), seçeneğine de çok
yakın olduğu göz ardı edilmemelidir. Benzer şekilde uygulanan yöntemler
( Χ =34.14) alt boyutu dışında programın hedefleri ( Χ =13.82); içerik ( Χ
=30.82); öğretimde kullanılan araç-gereçler ( Χ =9.00) ve öğretim elemanı
( Χ =18.18) alt boyutları açısından da yine annelerin “Tamamen Katılıyorum” (5) tutumunu yansıttıkları ve tam olarak olumlu bir tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Uygulanan yöntemler alt boyutunda ise annelerin
tutumu yine olumludur ve “Katılıyorum” (4) tutumunu yansıtmaktadır.
Olumlu tutuma sahip olan annelerin frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde ise genel tutumlar açısından 28 annenin tamamının (%100) tamamen
olumlu tutum kategorisinde yer aldığı gözlenmektedir. Yalnızca yöntem alt
boyutunda olumlu tutuma sahip olan annelerin toplamı “katılıyorum” (4)
ve “tamamen katılıyorum” (5) % 92, 9’dur. Bu durum annelerin programa
yönelik hem genel hem de alt boyutlar açısından tamamen olumlu bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir.

4. TARTIŞMA
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda kontrol grubunda yer alan annelerin “TEHAEP Başarı Testi” öntest-sontest puan ortalamaları arasındaki farklılık 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılığı ifade
etmemektedir. Araştırma sonucunda kontrol grubunda yer alan annelerin
öntest-sontest puan ortalamaları arasında bir farklılık olmaması annelerin
herhangi bir eğitim uygulamasına katılmamış olmaları, gerek eğitim seviyelerinin ve gerekse ekonomik düzeylerinin düşük olması nedeniyle zengin
ve uyarıcıları bol ortamlarda yaşantılar geçirerek bilgi düzeylerini artırmalarına yardımcı olacak ortamlarda bulunmamaları ile açıklanabilir.
Araştırma sonucunda, deney grubunda yer alan annelerin “TEHAEP
Başarı Testi” öntest-sontest puanları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir
farklılık olduğu saptanmıştır. Ortaya çıkan bu sonuç uygulanan anne eğitim programının başarılı olduğu ve deney grubunda yer alan annelerin
bilgi düzeylerinde anlamlı bir artışa yol açtığı ve annelerin konuyla ilgili
davranışlarında olumlu değişikliklerin gerçekleştiği şeklinde yorumlanabilir. Aile eğitim programlarının etkililiğine yönelik olarak yapılan çalışmalar
(McBride,1990; Kaya, 1994; Turan ve diğerleri, 1999; Evirgen, 2002; Ömeroğlu ve Yaşar, 2002; Gürşimşek ve diğerleri, 2002; Kurtulmuş, 2003; Akai,
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2005; Karaaslan ve Bal, 2006; Şimşek, 2007; Elibol, 2007; Uçuş, 2016) bu tür
eğitim programlarının hem çocuklar hem de ebeveynler üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyar niteliktedir. Aile eğitim programlarına katılan
ebeveynler bu tür programlar sayesinde ebeveynlik becerileri konusunda
kendilerini artık daha yeterli gördüklerini, kendilerini olumlu yönde algıladıklarını, çocuklarının gelişimi ve eğitimi konularında daha fazla bilgiye
sahip olduklarını dile getirmelerinin yanında ebeveynlerin bilgi düzeyleri
arttıkça bunu ev ortamlarına da yansıtabildiklerini de belirtmişlerdir. Yine
bu tür çalışmaların ebeveynlerin çocukları ile ilişkilerinde olumlu tutumlar
geliştirmelerinde etkili olduğu, bu tür çalışmalara katılım sonucunda ebeveynlerin çocukları ile daha çok konuştukları, çocuklarının davranışlarını
daha fazla kabul ettikleri, çocuklarına karşı daha ilgili oldukları, aile-çocuk ilişkilerinin ve çocuk yetiştirme tutumlarının olumlu yönde değiştiği
de saptanmıştır. Ayrıca aile eğitim çalışmalarının gerek ebeveynlerin kendi
ebeveynlik becerileri gerek aile bireylerinin iletişim becerileri gerekse ev
ortamına üzerindeki etkileri dikkate alındığında bu tür değişim ve gelişimlerin çocukların gelişimleri üzerinde de etkili olduğu da belirlenmiştir.
Yine araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda deney grubunda
yer alan annelerin “TEHAEP Başarı Testi” son test puan ortalamalarının
kontrol grubunda yer alan annelerin puan ortalamalarından daha yüksek
olduğu saptanmıştır. Ortaya çıkan bu durum eğitim programının uygulanma sürecinde annelere temel eğitime hazırlıkta aile, temel eğitime hazırlık, çocukların bilişsel- dil gelişimi ve sosyal-duygusal gelişim özellikleri,
bu gelişim alanlarının okula hazırlıktaki yeri, bu alanları destekleyecek
etkinlikler konularında verilen eğitim çalışmalarının annelerin konuyla
ilgili bilgi düzeylerinde artışa neden olduğu şeklinde yorumlanabilir. Alakoç Pirpir ve arkadaşları (2017b) tarafından yapılan roman annelere yönelik olarak verilen eğitim programının etkililiği, Durualp ve arkadaşları
(2016) tarafından yapılan 37-66 aylar arasında çocuğu bulunan annelere
bilişsel, sosyal duygusal, motor ve dil gelişimi, anne-baba-çocuk iletişimi,
kardeşler arası ilişkiler ve kardeş kıskançlığı, çocuklarda görülen davranış
problemleri, evde yapılabilecekleri etkinlikler ve oyun ve materyaller-kitap
konularından oluşan sekiz haftalık eğitim programının etkililiği, Mann ve
arkadaşları (2004) tarafından yapılan “Ebeveynlik Yaşam Becerileri Eğitim Programının” etkililiği, Turan ve arkadaşları (1999) tarafından yapılan
Anne Çocuk Eğitimi Programının annelerin çocuk gelişimi ve eğitimi ile
ilgili bilgilerine ve ev ortamlarının düzenlenmesine etkisini üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, verilen eğitim programları sonrasında annelerin
çocuğun gelişimine ilişkin bilgi düzeylerinde artışlar olduğu belirlenmiştir.
Yapılan bu araştırma bulguları ile araştırma sonucunda elde edilen bulgular birbirleriyle örtüşür niteliktedir.
Araştırma sonucunda deney grubunda yer alan annelerin “TEHAEP
Başarı Testi” son test puan ortalamaları ile izleme testi puan ortalamaları
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arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Ortaya çıkan
bu durum, uygulanan anne eğitim programının başarılı olduğu, annelerin
bilgi düzeylerinde anlamlı bir artışa neden olduğu ve bu artışın da kalıcı
bir etki gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Çalışmada uygulanan program
hedeflerinin büyük bir çoğunluğunun kavrama ve üzeri düzeylerde tespit
edilmesi ve bu hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla annelere program
içerisinde doğrudan yaşantıların sağlanması, zengin materyallerin kullanılması, etkili-farklı yöntemlere-tekniklere yer verilmiş olması programın
kalıcı davranışlar kazandırmasının nedenleri arasındadır.
Araştırma sonucunda deney grubunda yer alan annelerin programa yönelik hem genel hem de alt boyutlar açısından tamamen olumlu bir tutuma
sahip oldukları belirlenmiştir. Buna göre annelerin programın amacını benimsedikleri, içeriği sıkıcı bulmadıkları, kullanılan yöntemlerden hoşlandıkları, araç-gereçleri etkili buldukları, öğretim elemanını sevdikleri söylenebilir. Annelerin programa yönelik olumlu tutumlara sahip olmalarının
onların eğitim sürecine aktif katılımlarına, derse sürekli devam ettiklerine,
derslerden zevk almalarına, ilgi, istek ve motivasyona sahip olmalarına ve
buna bağlı olarak da programın öngördüğü davranışları kazanmalarına
neden olduğu da düşünülmektedir. Aile eğitim çalışmalarının etkililiğine
yönelik yapılan çalışmalarda (Arı ve diğerleri, 2006; Karaaslan ve Bal, 2006;
Alakoç Pirpir ve diğerleri, 2017b) ebeveynler bu tür programlarının kendi
yaşamları için gerekli konulara yönelik olduğunu, böyle bir eğitim çalışması içinde yer almaktan dolayı memnun olduklarını, eğitim programı içinde
yer alan konuların güncel ve kendileri için yararlı olduğunu ve uygulanan
eğitim programını yararlı bulduklarını dile getirmişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda deney grubunda yer alan annelerin TEHAEP
Başarı Testi öntest-sontest puan ortalamaları arasında anlamlı yönde bir
artış saptanırken; deney grubunda yer alan annelerin TEHAEP Başarı Testi
sontest puan ortalamalarının kontrol grubunda yer alan annelerin sontest
puan ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda uygulanan eğitim programının başarılı olduğu, bu durumun annelerin bilgi düzeylerinde anlamlı bir artışa neden olduğu, bu
artışın da kalıcı bir etki gösterdiği ve annelerin uygulanan programa yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda
elde edilen bulgular aile eğitiminin özellikle de anne eğitiminin önemini
bir kez daha ortaya koyar niteliktedir. Bu bağlamda toplumda aile eğitimi,
aile eğitiminin önemi, aile eğitim çalışmalarına katılımın anne-baba-çocuklar ve ev ortamı üzerinde oluşturduğu değişikliklere yönelik farkındalık
çalışmaları yapılabilir.
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AİLEDE BİRLİKTE KİTAP OKUMA UYGULAMALARININ
DESTEKLENMESİ
SUPPORTING SHARED BOOK READING ACTIVITIES IN
THE FAMILY
Fatma Elif KILINÇ1, Ferdane KARAYEL2
ÖZET
Çocuklar doğdukları andan itibaren zamanlarının büyük bir kısmını aile ortamında geçirmektedirler. Ailede bulunan her bireyin çocuğun potansiyelini ortaya koyabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi için uygun ortamların sağlanması, çocuğun teşvik edilmesi ve desteklenmesi konusunda önemli rolleri vardır. Bu
bağlamda çocukların ebeveynleri ile kurdukları ilişkilerin niteliği, ebeveynleriyle
birlikte geçirdikleri vakit ve ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte gerçekleştirdikleri
etkinliklerin niteliğinin de önemli olduğu söylenebilir. Evde çocukların ebeveynleriyle birlikte gerçekleştirebilecekleri etkinliklerden birisi ise birlikte kitap okuma
etkinlikleridir. Birlikte okuma “Erken çocukluk yıllarında okuma bilmeyen çocuğuna okumayı bilen birinin kitap okuması ve onların bunu dinlemeleri ve ortak
etkileşimleri” olarak tanımlanır. Birlikte okuma etkinlikleri, çocuk ve yetişkinin
sözel etkileşimde bulunmasına, öykünün içeriğinden ve resimlerden yararlanmasına olanak vererek çocukların öğrenmesini desteklemektedir.
Bu çalışmada yetişkinler ve çocuklar arasındaki kitap okuma etkinliklerini destekleyen literatür gözden geçirilerek erken okuryazarlık becerisi, erken okuryazarlıkta ev ortamı, ebeveynlerin okuma stilleri ve birlikte kitap okuma açıklanacaktır.
Daha sonra etkileşimli okumanın temelleri ve ailelerin etkileşimli kitap okuma
etkinliklerine katılımı literatürü tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Birlikte kitap okuma, etkileşimli okuma, aile.

ABSTRACT
Children spend most of their time in the family environment from the time they
are born. Every individual in the family has an important role in promoting the
child's potential and providing an appropriate environment for the self-realization,
encouragement, and support of the child. In this context, it can be said that the
nature of the relationships that children establish with their parents, the time they
spend with their parents, and the quality of the activities the parents perform with
1 Doktor Öğretim Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, fekilinc@ybu.edu.tr
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
ferdane.karayel@gmail.com
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their children are also important. One of the activities that children can do with
their parents at home is shared book reading. Shared book reading is defined as
"reading a book by a person who knows how to read a child who does not read
in early childhood years, listening to them and their mutual interactions". Shared
book reading activities support children's learning by allowing children and adults
to interact verbally, utilization the content of the stories and pictures.
In this study, early literacy skills, the home environment in early literacy,
reading styles of parents and reading books together will be explained by reviewing
the literature supporting the book reading activities between adults and children.
Then the basis of dialogic reading and the literature regarding the participation of
the families in the dialogic reading activities will be discussed.
Keywords: Shared Book Reading , dialogic reading, family.

GİRİŞ
Erken çocukluk dönemi olarak adlandırılan sıfır-sekiz yaş gelişimin temellerinin atıldığı, temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı yıllar olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde bilişsel, dil, sosyal-duygusal,
psiko-motor gelişim alanları yönünden çocuğun hızlı bir gelişim göstermesi
nedeniyle eğitime doğum ile başlanmaktadır (Berrueta-Clement,, Schweinhart, Barnett, Epstein, and Weikart, 1984). Bu yıllar, diğer yaşam dönemleri
ile kıyaslandığında gelişim alanlarının birbiriyle ilişkisinin en fazla olduğu
dönem olması nedeniyle kritik yıllar olarak da adlandırılmaktadır.
Erken yaşlarda edinilen deneyimlerin beyin gelişiminde de önemli etkileri olduğu vurgulanmaktadır (Aydagül, 2007). Beyindeki sinaptik yoğunluk ve sinir hücreleri arasındaki bağlantı hayatın ilk üç yılında
olağanüstü bir hızla gerçekleşmekte, ilk yıllarındaki uyarım ve pekiştirmeler beyin bağlantılarını, kalıcı hale getirmektedir. Böylece erken çocukluk
dönemindeki olumlu ve olumsuz deneyimler, beyin bağlantılarının nasıl
olacağına çok büyük katkı sağlamaktadır (Summak ve Summak, 2006).
Dolayısıyla, erken çocukluk döneminde çocuğa gösterilecek özen ve ona
verilecek eğitim geleceğin sağlıklı, yaratıcı, üretken ve başarılı bireylerinin
altyapısını hazırlamaktadır (Aydagül, 2007).
Erken çocukluk döneminde anne babaların çocuk gelişimi ve eğitimine
sağladığı katkı her geçen gün daha fazla vurgulanmaktadır. Yaşamın ilk üç
yılı çocuğun gelişimi açısından oldukça kritiktir. Bu kritik yıllarda aile ilk
ve temel eğitimci rolü oynar ve bu nedenle çocuklarının gelişimini desteklemek için gereken ilgi ve özeni göstermek zorundadır (Çağdaş, 1985;
Kagan, 1994). Ailenin çocuklarına sağladıkları ortam ve etkileşimin uyarıcı ve destekleyici olup olmadığı çocuğun gelişiminde önemlidir. Anne babalar çocuklarıyla kişisel bakım, beslenme, okul başarısının artırılmasına
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yönelik çalışmalar ya da kitap okuma, oyun ve birlikte eğlenme gibi farklı
etkileşimlerde bulunmaktadırlar (Yeung, et.al., 2001). Bu bağlamda çocukların ebeveynleri ile kurdukları ilişkilerin niteliği, ebeveynleriyle birlikte geçirdikleri vakit ve ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte gerçekleştirdikleri etkinliklerin niteliğinin de önemli olduğu söylenebilir. Jordan, Snow ve Porche
(2000) evde ebeveynlerle birlikte etkinlikler yapılmasının çocukların kelime
edinimi, hikâyeleri ve hikâyelerdeki olay sıralamalarını kavrayabilme gibi dil
becerilerini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Evde ebeveynlerle birlikte geçirilen kaliteli etkileşimler çocukların ilkokula hazırbulunuşluklarını ve
ilkokuldaki okuma başarılarını da etkilemektedir (Büyüktaşkapu, 2012; Karakuzu, 2015). Evde çocukların ebeveynleriyle birlikte gerçekleştirebilecekleri etkinliklerden birisi ise birlikte kitap okuma etkinlikleridir.
Çocuklarla birlikte kitap okuma, çocukların okumaya karşı olan motivasyonları, dil edinimleri ve dil öğrenimlerini büyük ölçüde etkilemektedir (Morrow, 1983; Karrass & Braungart-Rieker, 2005). Çocuklarla birlikte
hikâye okunurken çocuklara hikâye ile ilgili konuşma fırsatı verilmesi ve
bu esnada ebeveynlerin çocuklarla karşılıklı diyalog kurmaları (Lonigan ve
Whitehurst, 1998) çocukların başarılı birer okuyucu olmalarını sağlamaktadır (Mason & Allen, 1986). Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kitaplarla
veya farklı okuma materyalleriyle ne kadar vakit geçirdikleri, kullandıkları
kelimeler, okuma ve yazma alışkanlıkları, çocuklara sundukları ve sağladıkları fırsatlar ve deneyimler, harfler ve seslerle ilgili bilgi düzeyleri gibi
faktörler çocukların sözel ve yazılı dil (Hood, Conlon & Andrews, 2008),
okuma ilgisi (Sonnenschein & Munsterman, 2002) gibi okuryazarlık gelişimlerini desteklemektedir (Goldenberg, 2001).
Erdoğan, Atan, Asar, Mumcular, Yüce, Kiraç & Kilimlioğlu’na (2016)
göre, çocukların ebeveynleri ile birlikte kitap okuma sırasında katılımları
yetersizdir. Ebeveynler çocuklarıyla birlikte hikâye öncesi, hikâye sırası ve
hikâye sonrasında herhangi bir etkinlik yapmamakta ve çocuklar hikâye bitmeden ilgilerini kaybetmektedirler. Buradan hareketle birlikte kitap okuma
sürecinde çocuğun aktif katılımının sağlanması ebeveyn ve çocuğun etkileşim içinde olmasının önemli olduğu söylenebilir. Bu noktada ebeveynler ve
çocuklar arasındaki etkileşimi artırmak için kullanılabilecek bir yaklaşım
ebeveynlere etkileşimli okuma tekniğinin öğretilmesidir (Whitehurst, Falco, Lonigan, Fischel, DeBaryshe, Valdez- Menchaca & Caulfield, 1988). Bu
teknik ebeveynlerin aktif birer dinleyici oldukları, çocuklara sorular sorularak hikâyede yer alan olayları anlatmada sözlü dili kullanmalarının teşvik
edildiği bir tekniktir (Davis, 2004). Etkileşimli okuma tekniklerinin kullanılması çocukların dil edinimlerini, okuma- yazma ve alıcı dil gibi becerilerini olumlu yönde etkilemektedir (Lonigan & Whitehurst, 1998; Neuman,
1996). Ebeveynlerin okuma yeterliliği çocuklarla olan karşılıklı etkileşimlerini etkilemekte ve hikâye kitabı okuma konusunda ebeveynlerin bilinçli
olması bu noktada önem arz etmektedir (Neuman, 1996).

376

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III

Türkiye’ de etkileşimli ve birlikte kitap okuma ile ilgili yapılmış çalışmalar
incelendiğinde, bu çalışmalardan bazılarının derleme çalışması (Ergül, Sarıca
& Akoğlu, 2016), okul öncesi eğitim kurumlarında (Ergül, Akoğlu, Sarıca,
Tufan ve Karaman, 2015), ilköğretim kurumlarında (Ergül, Akoğlu, Karaman & Sarıca, 2017) ve çocuk yuvalarında (Akoğlu, Ergül ve Duman, 2014)
öğretmenlerin çocuklarla olan etkileşimlerine dayanan çalışmalar olduğu görülmektedir. Okul öncesi dönemde ebeveyn ve çocuğun evdeki etkileşimleri
ile ilgili yapılan çalışmalar (Akgün & Yeşil Yaprak, 2011; Büyüktaşkapu, 2012;
Karakuzu, 2015; Muslugüme, 2016; Özbek Ayaz, 2015) incelendiğinde evde
çocukların ebeveynleri ile birlikte kaliteli vakit geçirmelerinin önemi bir kez
daha görülmektedir. Fakat ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte evde yaptıkları
etkileşimli kitap okuma çalışmalarının önemini vurgulayan veya bu konuyla
ilgili yapılmış çalışma sayısının az olduğu söylenebilir (Ergül, Akoğlu, Sarıca,
Karaman, Tufan, Bahap-Kudret & Deniz, 2016; Çelebi Öncü, 2016).

1. Erken Okuryazarlık Becerisi
Erken okuryazarlık bir çocuğun doğumundan okumayı öğreneceği yaşa
kadar olan süre içindeki okuryazarlık sürecini ifade eder. Okuryazarlıkta
okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri eş zamanlı ve bir biriyle
ilişkili olarak gelişmektedir. Erken okuma ve yazma kavramı, davranışları
ve tutumları çocukların içinde bulunduğu sosyal çevrenin etkisiyle çeşitli
okuma yazma etkinlikleri etrafında meydana gelen doğal bir süreçtir. (Goodman & Goodman, 1976; Tracey & Morrow, 2012; Sulzby & Teale, 1996).
Okuryazarlık kavramı okuma ve yazmayı öğrenmek ile ilgili değildir.
Okuryazarlık iyi bir okuyucu olmayı ifade etmektedir. Çocukların doğdukları zamandan itibaren okumayı öğrenene kadar geçen süre içindeki
erken okuryazarlık becerileri (fonolojik farkındalık, harf bilgisi gibi) bireysel farklılık göstermekte ve ilerideki okuma başarısı için önemli bir adımı
oluşturmaktadır. Bu süreçte de yetişkinlerin çocuklara yardımcı ve model
olması, onları desteklemesi ve her çocuğun bireysel farklılığı olduğunu
unutmaması gerekmektedir (Elliott & Olliff, 2008; Lonigan, Burgess & Anthony, 2000; Zeiler, 1993).
Erken okuryazarlıkta fonolojik (ses bilgisel) farkındalık, harf (alfabe)
bilgisi, yazı farkındalığı, sözel dil becerisi (kelime) gibi beceriler tanımlanmaktadır (Aarnoutse, van Leeuwe & Verhoeven, 2005; Elliott & Olliff,
2008; NELP, 2008).

1.1. Fonolojik (Ses bilgisel) Farkındalık
Fonolojik (ses bilgisel) farkındalık, konuşulan dilin alt birimlerini, sesleri ve kelimelerini; heceler, hece başlangıçları ve kafiyeler gibi daha geniş
ses birimlerini ayırt etme ve kullanabilme becerisi (IRA & Cunningham,
1998; Tunmer, Herriman & Nesdale, 1988), konuşma dilinin işitsel yönle-
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rini anlamından bağımsız olarak (kelimeler, heceler ve sesleri ayırabilme
bölümlendirebilme gibi) fark etme, kullanabilme ve analiz edebilme yeteneğidir (NELP, 2008). Örneğin, bir çocuğun “m” sesi ile başlayan kelimeler oluşturabilmesi, kendisine yöneltilen bir kelimenin son sesi ile başlayan
yeni bir kelime üretebilmesi, kafiyeli söyleyişleri fark edebilmesi fonolojik
(ses bilgisel) farkındalık davranışlarındandır (Sarıca, 2016).
Araştırmalar fonolojik (ses bilgisel) farkındalığın ileri dönemlerdeki
okuma becerisi ve gelişiminde kritik bir öneme sahip olduğunu göstermektedir (Lonigan, Anthony, Phillips, Purpura, Wilson & McQueen, 2009;
Whitehurst ve Lonigan, 1998; Sénéchal ve LeFevre, 2002). Okul öncesi
dönemde çocuklar genellikle kelimelerin hecelere nasıl bölündüğü, kelimelerdeki kafiyeleri tanıma ve telaffuz etme gibi bazı fonolojik farkındalık
becerilerinde bilinçli hale gelirler. Çocukların bu farkındalık düzeylerinin
anlaşılmasında iyi gözlemlenmeleri ve değerlendirilmeleri, bu becerilerinin dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, aynı sesle başlayan ve
biten kelimeler üretme gibi farklı etkinliklerle desteklenmesi önemlidir
(Trehearne, Healy, Cantalini & Moore, 2003; MEB, 2013).

1.2 Harf (Alfabe) Bilgisi
Harf (alfabe) bilgisi “isimlerin ve seslerin harflerle ilişkili olduğunun
bilgisi” olarak tanımlanmaktadır. Çocukların her harfin bir simgesi olduğunu ve ayrı bir sesi olduğunun farkına varmalarıyla ilgilidir (NELP, 2008)
Çocuklar harfleri informal olarak alfabe şarkıları, alfabe ve hikâye kitapları, televizyon veya çevrelerindeki yazılı görselleri okuyarak farklı şekillerde
öğrenirler (Ehri & Roberts, 2006). Leppänen, Aunola, Niemi and Nurmi’
e göre (2008) fonolojik farkındalığın yanında harf ve harfin ismi ile ilgili
olan bilgi de ileri dönemdeki okuma becerisinde en iyi yordayıcıdır. Fakat
çocuğun alfabeyi ezbere söylemesi tek başına yeterli değildir, aynı zamanda
her bir harfi ayırt ederek tanıması da önemlidir.
Justice, Pence, Bowles & Wiggins’ e (2006) göre, okul öncesi dönemde
çocuklar kendi isimlerinde bulunan harfleri diğer harflerden daha kolay
ayırabilmekte, bu harfleri daha kolay tanıyabilmekte ve alfabede önce gelen
harfleri daha sonra gelen harflerden daha önce öğrenmektedirler. Çocuklar
harflerle ilgili daha fazla bilgi öğrendikçe ve alfabetik farkındalıkları geliştikçe, harfleri nasıl yazacaklarını da öğrenmeye başlayacaklardır.

1.3.Yazı Farkındalığı
Yazı farkındalığı yazı diline, harflere ve bunların işlevlerine olan farkındalık olarak tanımlanabilir. Bu farkındalık okul öncesi dönemde çoğu
çocuk tarafından edinilir ve çevredeki yazıları fark etme, harf, alfabe bilgisi gibi kavramları kapsamaktadır (NELP, 2008; Pullen & Justice, 2003).
Çocuklar çevrelerinde gördükleri yazıları tanımakta ve bu yazılara ilişkin
kavramların farkında olmaktadırlar. Günlük yaşamlarında karşılaştıkları
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markaların logolarını gördüklerinde markayı tanıyıp ismini söyleyebilirler
ya da kendi isimlerini yazılı olarak gördüklerinde tanıyabilirler. Aslında bu
durum çocukların harflerin bir sembol olduğunu ve bir araya geldiklerinde
de bir ifadeye karşılık geldiğini anlıyor olduklarını göstermektedir (Sarıca,
2016). Bunun dışında “-a” bir harftir, “2” ise bir rakamdır” gibi harf ve
rakamların birbirinden farklı olduğunu kavrayabilme, metindeki yazıların
soldan sağa, yukarıdan aşağı doğru yazıldığını ve okunduğunu kavrayabilme, kitabın bir yazarı, başlığı, ön ve arka kapağı olduğunu fark etme gibi
davranışlar yazı farkındalığı ile ilgili davranışlardır (Çetin, 2015).
Yazı farkındalığı çocukların okuryazarlık gelişimlerinde kritik bir gösterge olarak görülmektedir ve ileri dönemlerdeki okuryazarlık başarısını
desteklemek açısından yazı farkındalığının kazanılması da çok önemlidir
(Piasta, Justice, McGinty & Kaderavek, 2012). Okul öncesi dönem boyunca
çocuklar yazı diliyle ilgili açık ve örtük bilgileri yavaş yavaş edinmeye başlarlar. Yazının bir iletişim aracı olduğunu öğrenirler. Yazı dilini anlayabilme
ve kullanabilme konusunda karmaşık ve soyut yapılar geliştirirler (Justice
& Ezell, 2001). Zengin uyarıcı bir çevre ve kaliteli birlikte okuma etkinlikleri çocukların yazı kavramı ve yazı farkındalığı geliştirmelerine yardımcı
olan unsurlardandır (Reutzel, Oda & Moore, 1989).

1.4. Sözel Dil Becerisi
Sözel dil, “kelime ve dil bilgisi dâhil olmak üzere selamlaşma, konuşmaları başlatma ve sürdürme, anlatma veya dinleme konusunda yönergeler
verme gibi konuşma dilini anlama ve üretme becerisidir.” (NELP, 2008; Saunders & O’Brien, 2006). Bebek ilk aylarda etrafta duyduğu sesleri bilinçsiz
bir şekilde çıkarır. İlerleyen zamanlarda kelimeleri algılamaya başlar ve ona
göre tepkiler verir. Heceleri birleştirerek sesler çıkarmaya başlar. Bu süreçte anne- baba bebeğe gülümseyerek, ona karşılık vererek, onunla etkileşim kurarak daha fazla ses çıkarmasını sağlamalıdır. Bu şekilde çocuk yaşı
ilerledikçe kelimeler çıkarmaya, cümleler kurmaya ve ana dilinin karmaşık
gramer yapılarını kullanmaya başlar (Küçükkaragöz, 2011). Sözel dil beş
alanda incelenebilir;
1. Anlambilim (semantik): Çocukların başkalarıyla yaptıkları konuşmalarda duydukları ve söyledikleri kelimeler için anlamlar geliştirme.
2. Sözdizimi- Dilbilgisi (sentaks): Kelimelerin birbirine nasıl bağlandığının kurallarını öğrenme.
3. Biçimbilgisi (morfoloji): Dildeki anlamlı en küçük yapıları nasıl kullanacağını anlama.
4. Sesbilgisi (fonoloji): Dilin ses yapısını anlama. Doğumdan sonra (veya
daha önce) çocuklar dillerinin tüm seslerini veya fonemlerini öğrenmektedirler.
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5. Pragmatik: “Merhaba”, “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi kelimeler
kullanarak ve bir konuşmaya dâhil olarak temel sosyal kuralları ve dilin sosyal kullanımını anlama. (Roskos, Tabors & Lenhart, 2004)
Çocuklar günlük iletişimlerinden, kitaplardan, diğer bireylerden yeni
kelimeleri edinmekte ve sözel dil becerileri geliştirmektedir. Kelime edimi
ise ilerideki okuma başarısında rol oynamaktadır. Evde çocuklarla birlikte
yapılan kitap okuma, kelime oyunları, dramatik oyunlar gibi etkinlikler çocukların sözel dil becerilerine olumlu katkılar sağlamaktadır. (NELP, 2008;
Roskos, Tabors & Lenhart, 2004; Roth, Speece & Cooper, 2002).

2. Erken Okuryazarlıkta Ev Ortamı
Birçok araştırmada okuma yazma gelişiminde ev ortamının önemi
üzerinde durulmuştur (Burgess, Hect & Lonigan, 2002; Evans & Shaw,
2008; Griffin & Morrison, 1997; Hart, Petrill, DeThorne, Deater-Deckard,
Thompson, Schatschider & Cutting, 2009; Melhuish, Phan, Sylva, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2008; Niklas & Schneider, 2013; Snow,
De Temple, Beals, Dickinson, Smith & Tabors, 1991; Van Steensel, 2006).
Evde ebeveynlerle birlikte yaşanan deneyimler ve ebeveynlere ait özellikler
çocukların okuryazarlık gelişimlerinin alıcı ve ifade edici dil (Burgess et
al., 2002; Griffin & Morrison, 1997; Murray & Yingling, 2000; Sénéchal,
LeFevre, Thomas & Daley, 1998; Weigel, Martin & Bennet, 2005), fonolojik farkındalık (Foy & Mann, 2003; Kim, 2009; Niklas & Schneider, 2013),
kelime kazanımı (Connor, Son, Hindman & Morrison, 2005; Davidse, de
Jong, Bus, Huijbregts & Swaab, 2011; Manolitsis, Georgiou & Parilla, 2011;
Niklas & Schneider, 2013; Raikes, Alexander Pan, Luze, Tamis‐LeMonda,
Brooks‐Gunn, Constantine, Tarullo, Raikes & Rodriguez, 2006) ve okuma
başarısı (Connor et al., 2005; De Jong & Leseman, 2001; Park, 2008) gibi
yönlerini önemli ölçüde etkilemektedir.
Çocuklar evde formal ve informal olmak üzere farklı okuryazarlık deneyimleri ile karşılaşmaktadırlar. İnformal deneyimlerde, çocukların okuryazarlık ile ilgili becerilerle dolaylı ve örtük bir şekilde etkileşimi söz konusudur. Bu tür deneyimlerde kelimeler, harfler, yazı dili gibi okuryazarlıkla
ilgili kavramlar çocuklar için temel odak noktası değildir. Örneğin, bir ebeveyn çocuğuna kitap okurken hikâyeye odaklanabilir. Fakat çocuk hikâyeyi
dinlerken kitaptaki harfleri, kelimeleri, noktalama işaretlerini de görebilir.
Bu tür deneyimler çocuğun okuryazarlık ile ilgili kavramlarla tesadüfen
karşılaştığı deneyimlerdir. Formal okuryazarlık deneyimlerinde çocuklar
daha açık ve doğrudan etkileşim halindedirler. Çocuklar ilk önce evdeki
nesnelerin üzerindeki yazıları, kelimeleri fark etmeye başlarlar. Bu yazıların,
kelimelerin anlamlarını, hangi kelime olduğunu sorarlar. Aynı zamanda üzerinde yazılar olan nesnelerin kitap, gazete, dergi, broşür gibi farklı baskı materyalleri olduğunun da farkına varırlar (Kuby, Goodstadt-Killoran, Aldridge
& Kirkland, 1999). Ebeveynin burada özellikle kitaptaki harfleri, kelimeleri,
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okuma ve yazma ile ilgili bir takım kavramları öğretmesi söz konusudur
(Sénéchal et al., 1998; Sénéchal, 2006,).
Ev ortamındaki okuryazarlıkta çocuklara sunulan kaynaklar ve fırsatların çeşitliliği, aynı zamanda ebeveynlerin bu fırsatları çocuklara sağlanmadaki becerileri, yetenekleri ve tutumlarının önemiyle birlikte, ev okuryazarlık ortamında üç kavram vurgulanmaktadır. (1) Sınırlayıcı Çevre;
ebeveynlerin tutumlarının, sahip oldukları imkânların, çocuklara okuma
yazma fırsatları sağlamadaki yeterliliklerinin belirlenmesinde etkili olduğunu ifade etmektedir. Bu yeterlilikler ebeveynlerin sosyoekonomik durumu, IQ, dil becerileri, okuma yetenekleri, anne baba tutumlarını kapsamaktadır. (2) Birlikte okuma; çocukların ebeveynleriyle birlikte yaptıkları
okuma etkinliklerini kapsamaktadır. (3) Okuryazarlık bağlamı; ebeveynlerin çocuklarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak okuma yazma etkinliklerine (örneğin, birlikte okuma) katılmalarını ya da okuryazarlığın önemi ile
ilgili ebeveynlerin görüşlerini (örneğin, ebeveynlerin boş zamanlarda kitap
okumalarını) kapsamaktadır (Burgess et al., 2002). Okuryazarlık bağlamı
zengin, çocuğa yönelik ve yetersiz ev okuryazarlık ortamı olmak üzere üç
kategoriyi kapsamaktadır. Zengin ev okuryazarlık ortamı, çocukların alışveriş listesi yapma, kitap- gazete- dergi okuma, mektup- kart yazma gibi
okuma yazma etkinliklerini gözlemleme fırsatı buldukları ve bu etkinliklere ebeveynleriyle ve diğer aile bireyleriyle birlikte katıldıkları ortamdır.
Çocuğa yönelik ev okuryazarlık ortamı, ebeveynlerin ve evdeki diğer bireylerin daha az okuma yazma etkinliklerine katıldığı çocuğun bireysel olarak
kütüphane ziyaretleri, eğitici TV programları izleme, çocuk şarkıları veya
şiirleri söyleme- yazma gibi çeşitli okuma yazma etkinlikleri gerçekleştirdiği ortamdır. Yetersiz ev okuryazarlık ortamı ise ebeveyn ve çocukların
okuma yazma etkinliklerine katılımlarının az olduğu bir ev okuryazarlık
ortamıdır (Van Steensel, 2006).
Ailelerin eğitim ve mesleki durumları, sosyo ekonomik düzeyleri, ebeveynin okuryazarlıkla ilgili görüşleri, düşünceleri ve alışkanlıkları, çocuğu
ile birlikte gerçekleştirdiği okuma ve yazma etkinlikleri, ev ortamının yapısı
gibi özelliklerin çocuklarda okuryazarlık becerilerinin gelişiminde önemli
rol oynadığı düşünüldüğünde, ebeveynlerin konu ile ilgili bilgi düzeylerini
artırıcı programların hazırlanması ve ailelerin bu programlara katılmaları
da önemlidir (Akyüz & Doğan, 2017; Özbek Ayaz, 2015).

3. Ebeveynlerin Okuma Stilleri
Ebeveynler çocuklarına kitap okurken farklı stiller ve teknikler kullanmaktadırlar. Penfold & Bacharach (1988) ebeveynlerin konuşmalarında
“neden, nasıl?” gibi sorular ve doğrudan ya da dolaylı olarak geribildirim
kullanmalarını veya çocuklarının konuşmalarını tekrarlayıp tekrarlamadıklarını değerlendirmiştir. Britto, Brooks‐Gunn & Griffin (2006), yaptıkları çalışmada ebeveynlerin “hikâyeyi okuyucu” ve “hikâyeyi anlatıcı” olmak
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üzere iki okuma stili kullandıklarını gözlemlemişlerdir. Hikâyeyi okuyucu
ebeveynler okuma etkinlikleri sırasında çocuklarıyla çok fazla konuşmamaktadırlar. Hikâyeyi anlatıcı ebeveynler ise okuma etkinlikleri sırasında
olumlu geri bildirimler sağlar, ifade edici bir dil kullanırlar.
Haden, Reese & Fivush (1996) “tanımlayıcı”, “işbirlikçi” ve “kavrayıcı”
olmak üzere üç farklı okuma stili ortaya koymaktadır. Tanımlayıcı okuma
stilinde, açıklamaların sağlanması, kelime dağarcığının ve açıklayıcı- anlatıcı dilin vurgulanması söz konusudur. İşbirlikçi okuma stilinde, çocukların hikâye hakkındaki fikirleri, yorumları ortaya çıkarılır, onaylanır ve
desteklenir. Kavrayıcı okuma stilinde ise, yazı bilgisine daha fazla odaklanılmaktadır, bu okuma stilini kullanan ebeveynlerin çocuklarının okuma
süreci konusunda fazla endişe duydukları görülmektedir.
Reese & Cox’a (1999) göre tanımlayıcı, kavrayıcı ve performansa yönelik
olmak üzere üç farklı okuma stili bulunmaktadır. Tanımlayıcı okuma stili,
okuma sırasında resimleri betimlemeye odaklanmakta, kavrayıcı okuma
stili, hikâyenin ne anlattığına odaklanmaktadır. Performansa dayalı okuma
stilinde ise kitap tanıtılıp hikâyenin sonunda tartışma gerçekleştirilmektedir.

4. Birlikte Kitap Okuma
Okuma- yazma becerisinin bir parçası olan (Button & Johnson, 1997)
birlikte kitap okuma, yeni becerilerin gelişimini destekleyen ve daha önce var
olan becerileri pekiştiren (Panel, 2003) yetişkinlerin çocuklarla okuma etkinlikleri yaparken kullanabildikleri aynı zamanda çocukların dil becerilerini de
geliştirmeye yönelik olan uygulamaları kapsayan etkileşimli bir yaklaşımdır.
Birlikte kitap okuma sırasında yetişkin, bir çocuğa ya da bir grup çocuğa kitap okurken onların hikâyeye aktif katılabilmeleri için planlanmış- yapılandırılmış etkileşimli teknikler kullanmaktadır. Yetişkin çocukların dikkatini
kitaptaki resimlere, anlatılanlara, kelimelerin anlamlarına çekmek için onları
yönlendirir. Çocukları hikâyede yer alan olayların sıralamalarını ve metinlerin açıklamalarını anlamaya yönelik tartışmalara dâhil eder. Yetişkin çocukların dil gelişimlerini, okuma ve kavrama becerilerini desteklemek için,
hikâyeyi genişleterek ve çocuklara yeni öğrenme deneyimleri sağlayarak,
çocuklara sorular sorabilir, açıklamalar yapabilir; hikâyedeki olaylar ve çocukların kendi yaşantıları arasında bağlantılar kurabilir. Yetişkinin okuduğu
hikâyeye dikkat çekebilmesi için bir veya birden fazla etkileşimli tekniği kullanması önemli olmaktadır (Clearinghouse, 2015).
Birlikte kitap okuma okul öncesi çocuklara özgün, ilgi çekici, motive
edici bir ortam sunmaktadır (Watkins & Bunce, 1996). Ebeveyn- çocuk birlikte okuma deneyimleri çocukların kelime kazanımları (Mol, Bus, de Jong
& Smeets, 2008; Sénéchal, 1997), sözel dil becerileri (Isbell, Soboli, Lindauer & Lawrence, 2004), erken okuma yazma becerileri (Bingham, 2007), anlatım becerileri (Zevenbergen, Whitehurst & Zevenbergen, 2003), okuma
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ilgileri (Sonnenschein & Munsterman, 2002; Ortiz, Stowe & Arnold, 2001)
gibi dil ve okuma- yazma becerileri üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
Birlikte okuma için seçilecek metinlerin ve hikâyelerin çocuklara hitap
etmesi önemlidir. Bu metinler çocukları konuyla ilgili tartışmaya yönlendirerek, çocuklara zengin öğrenme deneyimleri sağlar. Birlikte okuma etkinliklerinde yetişkinler gerçek ve kurgusal türde olan metinler seçebilirler. Böylece
çocuklar metinler arasındaki farklılıkları görebilir ve tartışabilirler. Çocuklar kendilerine çeşitli türlerde metinler okunduğu zaman, her metnin farklı yapısı olduğunu ve farklı amaçlar için okunduğunu da kavramaktadırlar.
Bu deneyimler çocukları çeşitli okuma materyallerine de teşvik etmektedir.
Yetişkinlerin seçebileceği metin türlerinden birisi olan olaylara/ gerçeklere
dayanan metinler, çocukların bir konuyla ilgili bilgilerini zenginleştirir ve bu
konuya özgü kelime hazinesi oluşturmalarına yardım eder. Aynı zamanda
görsel okuryazarlıklarını geliştirmelerini sağlar. Bu metinlerin gelişimsel açıdan uygun olması, çocukların yaşlarına uygun kelimeler içermesi önemlidir.
Yetişkinlerin seçebileceği diğer bir metin türü olan hayali/ kurgusal metinler
ise çocukların hayal güçleri ve duygularına yönelik olan metinlerdir. Bu metinlerin dikkat çekici çizimleri, iyi geliştirilmiş karakter ve iyi yapılandırılmış
konuları olan özgün hikâyeler olması gerekmektedir (Panel, 2003).
Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kitap okuma etkinliklerini etkileyen
birçok etmen mevcuttur. İlk olarak sosyo- ekonomik durumun ebeveynlerin
çocuklarıyla kitap okuma davranışlarını etkilediği söylenebilir. Eğitim seviyesi yüksek olan ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kitap okumaya daha fazla
zaman ayırdıkları gözlenmiştir (Kuo, Franke, Regalado & Halfon, 2004). Bunun yanında çocukların aile içindeki sırası da birlikte kitap okuma konusunda belirleyici olabilmektedir. İlk doğan çocuklar daha sonra doğan çocuklara göre ebeveyni ile birlikte daha fazla kitap okumaktadır (Westerlund &
Lagerberg, 2008). Birlikte kitap okuma sıklığında bir diğer önemli faktör ise
çocuğun yaşıdır. Kuo et al. (2004) çocukları yaşlarına göre üç gruba ayırdıkları çalışmada, ebeveynlerin büyük yaş grubunda olan çocuklarla (19- 35 ay)
küçük yaş grubundaki (10- 18 ay ve 4- 9 ay) çocuklara göre daha sık birlikte
kitap okuma etkinliği gerçekleştirdiklerini belirlemişlerdir.
Yetişkinlerin kitap okurken nesneleri adlandırma, basit olayları tanımlama, sonuç çıkarma ve çocuğun deneyimleriyle hikâye arasında bağlantı kurma gibi bir takım rolleri vardır (Reese, Cox, Harte & McAnally, 2003). Yetişkinlerin okuma şekilleri göz önünde bulundurulduğunda, çocukların sözel
dil kullanımlarını ve hikâyeyi kavramalarını ortaya çıkaracak çeşitli yollarla
hikâyeye katılmalarını teşvik etmek için bir takım teknikler geliştirilmiştir
(Yaden, Rowe & MacGillivray, 2000). Bu teknikler genellikle yetişkinlerin açık
uçlu sorular kullanarak, metin, kahramanlar ve resimler hakkında konuşarak,
hikâye ile çocuğun deneyimleri arasında bağlantı kurarak çocuğa zengin dil
deneyimleri sağladığı tekniklerdir (Zevenbergen & Whitehurst, 2003).
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5. Etkileşimli Kitap Okuma
Etkileşimli kitap okuma, Whitehurst et al. (1988) tarafından geliştirilmiş, çocuk ve yetişkin etkileşimine dayanan birlikte kitap okumada kullanılan bir tekniktir. Geleneksel kitap okuma sırasında yetişkin okumakta,
çocuk dinlemektedir. Fakat etkileşimli okumada çocuk hikâyenin anlatıcısı
olur yetişkin aktif dinleyici rolünü üstlenir. Yetişkin soru sorarak, bilgiler
ekleyerek, çocuğun hikâye kitabıyla ilgili açıklamalar yapabilmesini teşvik
ederek, çocuğun hikâyeye aktif bir şekilde katılmasını sağlar. Çocuğun sorulara verdiği cevaplar, hikâyeye verdiği tepkiler yetişkin tarafından tekrar
veya övgü yoluyla desteklenir. Yetişkin sorduğu soruları zorlaştırarak çocuğun konuşmasını genişletmeye çalışmaktadır. 2- 3 yaşındaki bir çocuğun,
kitaptaki sayfalara tek tek odaklanabilmesi önemlidir. Bu yüzden yetişkin
çocuktan sayfadaki nesneleri, eylemleri ve olayları açıklamasını isteyebilir
ve buna yönelik sorular sorabilir. “Bu ne? Kuş ne renk? Kuş ne yapıyor?”
gibi. 4- 5 yaşındaki çocuk içinse yetişkin tarafından sorulan sorular, anlatıma, kitap ve çocuğun yaşamı arasındaki ilişkiye odaklanmalıdır. “Daha
önce hiç kuş gördün mü? Neye benziyordu? Başka hangi hayvanlar uçar?”
gibi (Whitehurst & Lonigan, 1998). Etkileşimli kitap okuma çocuklarda
kelime edinimi ve kelime dağarcığı (Akoğlu et al., 2014; Hargrave & Senechal, 2000; Whitehurst, Arnold, Epstein, Angell, Smith & Fischel, 1994),
dinleme, algılama, fonolojik farkındalık (Lonigan, Anthony, Bloomfıeld,
Dyer & Samwel, 1999), dilin kullanımı, alıcı ve ifade edici dil (Fung, Chow
& McBride-Chang, 2005; Wasik & Bond, 2001; Wing-Yin Chow & McBride-Chang, 2003) ve hayali anlatım (Lever & Sénéchal, 2011) gibi çeşitli
okuryazarlık becerilerinde etkili uygulamalardır. Ayrıca çocukların daha
uzun konuşmalar gerçekleştirmeleri ve birlikte okuma etkinliklerine daha
fazla katılmalarını desteklemektedir (Crain-Thoreson & Dale, 1999).
Etkileşimli okuma temel olarak, yetişkinlerin pasif dinleyici olmaları
yerine çocukları konuşmaya teşvik etmelerine, çocukların cevaplarına geniş geribildirim sağlamalarına ve kitap okurken çocukların gelişimini göz
önünde bulundurmalarına dayanır (Whitehurst et al., 1988).
Whitehurst’a göre (2012) etkileşimli kitap okuma sırasında yetişkinlerin konuşmayı sürdürürken kullanabilecekleri bazı teknikler vardır. Bunlar
aşağıdaki gibidir;
1.

Yönlendirme (Teşvik Etme): Yetişkinin çocuğun kitapla ilgili
konuşabilmesi için onu teşvik etmesidir.

2.

Değerlendirme:
Çocuk
tarafından
verilen
yanıtların
değerlendirilmesidir. Öğretmen çocuğa nasıl karşılık vereceğini ve
ekleyeceği bilgileri düşünür.

3.

Genişletme: Yetişkin, çocuğun söylediklerini detaylandırarak
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genişletir.
4.

Tekrar: Çocuğun etkileşimden ne kazandığını belirlemek için,
yetişkinin genişletilmiş sözleri tekrarlamasıdır.

Örneğin;
- Yetişkin: “Bu nedir?” (Yönlendirme- Teşvik)
- Çocuk: “Bir otobüs.”
- Yetişkin: “Evet bu büyük sarı bir okul otobüsü. Sen de söyleyebilir
misin?” (Değerlendirme- Genişletme)
- Çocuk: “Büyük sarı bir otobüs.” (Tekrar)

5.1. Etkileşimli Kitap Okumada Ebeveyn Eğitimi
Sınıfta veya evde kullanılabilen (Morgan & Meier, 2008) etkileşimli kitap
okuma temelde üç ilkeye dayanarak geliştirilmiştir: (1) Yetişkinlere çocukların kitaptaki resimlerle ilgili tartışabilmelerini teşvik etmek için teknikleri kullanmayı öğretme, (2) Çocukların yanıtlarını detaylandırabilmeleri ve
düzeltebilmeleri için geri bildirim sağlamak ve (3) Çocukların yeteneklerine
duyarlı olmalarını öğretmek (Mol, Bus, De Jong & Smeets, 2008).
Yüz Yüze Eğitim: Ebeveynler yüz yüze görüşmelerle bölgedeki üniversiteler veya kütüphanelerde eğitime alınabilmektedirler. Yüz yüze verilen bu
eğitimler 25 – 30 dakika sürmekte ve alanda uzman kişiler tarafından verilmektedir. Bu eğitimlerle çocukların kendilerine sorulan soruları cevaplayabilmeleri için ebeveynlerin çocukları nasıl teşvik edebileceklerini, çocuklara açık- uçlu, işlevsel soruları nasıl sorabileceklerini öğretmek, geliştirmek
amaçlanmaktadır. Görüşmelerde etkileşimli okuma tekniği ebeveynlere
açıklanır. Ailelerle birlikte rol oynama çalışmaları yapılır ve ailelere etkileşimli okuma tekniğini anlatan broşürler verilir. Aileler görüşmelerden sonra
evde uygulama yaparak kaydederler. Ya da görüşmelere çocuklarıyla birlikte
gelip uygulamaları eğitimcilerin yanında gerçekleştirirler (Örneğin, Whitehurst et al., 1988; Huebner, 2000a). Ebeveynlere etkileşimli okuma tekniklerini kullanabilmeleri için eğitim verilmesi, evde gerçekleştirilen okuma
sıklığını ve çocuğun birlikte kitap okumaktan zevk almasını olumlu yönde
etkilemektedir (Huebner, 2000b). Yüz yüze verilen eğitimde birlikte katılım,
zaman ve grup dinamiği gibi faktörler eğitimleri etkileyen önemli etmenler
olarak görülmektedir (Beschorner, 2013).
Video ile Kaydedilmiş Öğretim Yoluyla Eğitim: Yetişkinlere etkileşimli kitap okuma tekniklerini öğretmek ve çocuklarıyla etkileşimli kitap okuma
tekniklerini kullanan yetişkin sayısını artırmak amacıyla video kayıt yoluyla öğretim tekniği geliştirilmiştir. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte okuma

Çocuk Gelişimi Çalışmaları

385

etkinlikleri gerçekleştirirken etkileşimli okuma tekniklerini kullanabilmeleri için video kayıtları oluşturulmuştur. Videolarda etkileşimli kitap okuma
teknikleri açıklanmakta, bu teknikleri kullanarak birlikte kitap okuma etkinlikleri yapan yetişkin ve çocuk modelleri gösterilmekte ve tekniklerle ilgili
izleyiciye küçük sınavlar sunulmaktadır (Zevenbergen & Whitehurst, 2003).
Video kayıt yoluyla öğretim; ulaşımının kolay, maliyetinin uygun olması, eğitimcinin zaman probleminin olmaması, eğitimin sürekliliği ve katılımcıların model davranışları gözlemleme fırsatlarının olması, sunum ve
içeriğin zenginleştirilebilir olması açısından birçok avantaja sahiptir (Beschorner, 2013; Blom- Hoffman, Pirozzi, Volpe, Cutting & Bissinger, 2008).
Zevenbergen & Whitehurst’ a göre (2003), 2-3 yaşındaki çocuklarla etkileşimli kitap okuma tekniğinin kullanılması ve yetişkinlerin eğitimi iki
aşamada gerçekleşir. Etkileşimli okuma tekniklerinin öğretilmesinin birinci aşaması yedi basamaktan oluşmaktadır.
1. “Ne” Sorularını Kullanma. Yetişkinlerin çocuklarına okudukları
hikâye ile ilgili basit sorular sorabilmeleri ve çocukların kitabın resimlerindeki nesnelerin adını söylemelerine yönelik sorular kullanabilmeleri konusundaki yetkinliklerini geliştirme amaçlanmaktadır.
Örneğin; Köpek sonra ne yapmıştı? Betül annesinden ne istemişti?
2. Sorularla Cevapları Takip Etme. Yetişkinlerin çocukların sorulara verdikleri cevapları başka sorularla takip edebilme becerilerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çocuk kitapta bir nesneyi tanımlayabiliyorsa, yetişkin nesnenin nitelikleri hakkında sorular sorabilir.
Örneğin; Evet, o bir köpek. Peki, köpek ne renk?
3. Çocuğun Söylediklerini Tekrar Etme. Çocuğun sözlü ifadelerinin güçlendirilmesi ve kendi söylediklerinin doğru olduğunu anlayabilmesi
için çocuğun söylediklerinin tekrar edilmesinin yetişkinlere öğretilmesi önemlidir. Örneğin; Evet, o bir gemi.
4. Çocuğun İhtiyacına göre Yardımcı Olma. Bazen çocuklar sorulan sorulara ilk başta cevap vermekte zorlanabilirler. Çocuğun bir soruyu
cevaplayamaması, iyi bir öğretim fırsatı sağlar. Çocuklardan gelen
soruların cevaplandırılması, çocuğun yetişkinin sözel ifadelerini
tekrar etmesine izin verilmesi önemlidir. Örneğin; Bu bir zürafa.
“Zürafa” diyebilir misin?
5. Övgü ve Cesaretlendirme. Çocuğun kitapla ilgili konuşma girişimlerine övgü verilmesidir. Genellikle “İyi” veya “İyi bir cevap verdin!”,
“Hayvanları adlandırarak iyi bir iş çıkardın!” gibi özel övgülerle çocuk cesaretlendirilir. Yetişkinlere bu cesaretlendirme kelimelerinin
kullanılmasının öğretilmesi önemlidir.
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6. Çocukların İlgilerini Takip Etme. Kitaptaki tüm kelimeleri okumak
ya da her resim hakkında konuşmak önemli değildir. Çocuk hikâyenin bir kısmı ya da sayfadaki resimle ilgili konuşmaya başladığında,
yetişkin çocuğun ilgilerini takip edebilir ve onu daha fazla konuşması için teşvik edebilir. Yetişkinler ilgilerine duyarlı olduğu ve karşılık
verdiklerinde çocuk yetişkinle birlikte okumaktan zevk alır.
7. Eğlenme- Zevk Alma. Etkileşimli kitap okumanın önemli bir amacı çocukların birlikte kitap okumaktan zevk almalarıdır. Yetişkinler
okuma esnasında oyun gibi yaklaşımlar kullanırlarsa çocuklar etkileşimli kitap okumadan zevk alırlar. Çocuğun sıkıldığı durumda da,
okuma başka bir zamana ertelenebilir.
Birinci aşamadan 2-3 hafta sonra ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşama üç
basamakta gerçekleşir.
1. Açık Uçlu Sorular Kullanma. Birinci aşamada, çocuğa kitaptaki nesneler, nesnelerin nitelikleri ve hikâyedeki unsurlarla ilgili özel sorular
sorabilmeleri konusunda yetişkinler bilgilendirilir. İkinci aşamada
yetişkinin çocuğa daha açık uçlu sorular sorabilmesi amaçlanmaktadır. “Bu sayfada ne görüyorsun? Bana burada neler olduğunu anlat?”
gibi. Çocuğun cesaretlendirilmesi, çocuğa övgüde bulunulması, çocuğa gerektiğinde yardım edilmesi önemlidir.
2. Çocuğun Söylediklerinin Genişletilmesi. Çocuk kitapla ilgili bir şeyler
söylediğinde, çocuğun söylediklerinin tekrarlanması ve çocukların
sözlü ifadelerine birkaç kelime eklenmesi konusunda yetişkinlerin
eğitilmesi söz konusudur. Çocuk da yetişkinlerin söylediklerini taklit eder. Örneğin, çocuk “Büyük fil.” dediğinde yetişkin de “Evet büyük fil kırmızı renkli. Bunu söyleyebilir misin?” diyebilir.
3. Eğlenme- Zevk Alma. Çocuk etkileşimli okuma sırasında eğlenmelidir. Okuma esnasında kitapla ilgili konuşma, etkileşimli okumada
çocuğun ilgisini korumaya yardım eder (Zevenbergen & Whitehurst, 2003).
Etkileşimli okuma tekniklerinin kullanılması 4-5 yaşındaki çocuklarda farklılık göstermektedir. Küçük yaş grubundaki çocuklara göre daha
zorlayıcı ve karmaşık bir sürecin yetişkinlere öğretilmesi söz konusudur.
Yetişkinlere 4-5 yaşındaki çocuklarla etkileşimli okuma tekniklerinin kullanılmasının öğretilmesinde çocuklara belirli soru türlerinin sorulması,
çocukların yanıtlarının değerlendirilmesi- genişletilmesi ve çocuğun bu
genişletmeleri tekrarlamasının sağlanması üzerinde durulmaktadır. Yetişkinlerin etkileşimli okuma sırasında kullanabilecekleri teknikler aşağıdaki
gibidir;
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Tamamlama: Çocuğun dinlediğini anlama ve dilini kullanabilme
becerisini desteklemek amacıyla, çocuktan bir cümleyi ya da kelime grubunu tamamlaması istenir. Örneğin;

Yetişkin: “Küçük Ayı gözlerini açtığında karşısında güneşi……..”
Çocuk: “Gördü”
2.

Hatırlama: Çocuğun hikâyedeki bazı olayları, bilgileri hatırlaması için sorular sorulur. Çocuğun hikâyeye ilgisini çekmek ve
hikâyedeki detaylara dikkat etmesini sağlamak için hatırlamaya
yönelik soruların sorulması önemlidir. Örneğin;

Yetişkin: “Küçük Ayının karşısına çıkan ilk hayvanı hatırlıyor musun?”
Çocuk: “Kelebek”
3.

Açık- uçlu Sorular Sorma: Çocukların kitaptaki resimler hakkında bilgi paylaşmaları, kendi yorumlarını, fikirlerini söylemeleri
sağlanır. Bu şekilde çocuğa dili kullanma fırsatı verilmektedir.
Örneğin;

Yetişkin: “Bana bu resimde ne gördüğünü anlatabilir misin?”
4.

Ne-Nerede-Ne zaman-Neden Soruları: Çocuklara “ne- nerede- ne
zaman- neden” le başlayan sorular sorulur. Örneğin;

Yetişkin: “Sence Küçük Ayı neden kendi sesinden korkup ağacın arkasına saklanmış olabilir?”
5.

Bağlantı Kurma- İlişkilendirme: Çocukların yaşantı ve deneyimleriyle ilgili bağlantı kurmak için sorular sorulur. Örneğin;

Yetişkin: “Sen de hiç ormana gittin mi? Ne zaman gitmiştin? Ormana
ne yapmaya gitmiştin?” (Whitehurst, 2012; Sarıca, 2016; Zevenbergen &
Whitehurst, 2003).
5.2. Etkileşimli Kitap Okuma Uygulamalarının Aile Ortamında
Desteklenmesi
Ebeveynlerin evde çocuklarıyla birlikte etkileşimli okuma etkinlikleri
gerçekleştirmelerinin, çocukların birçok beceriyi kazanmasında etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Çocukların ev ortamında annesi
veya babasıyla etkileşimli bir şekilde kitap okuması, çocuklarda sözel ifade- iletişim, kelime edinimi, alıcı dil, yazı farkındalığı gibi becerileri büyük
ölçüde etkilemektedir (Fung, Chow & McBride-Chang, 2005; Lonigan &
Whitehurst, 1998; Taverne & Sheridan, 1995). Çocukların okunan hikâyeye katılım düzeyleri (Brannon & Dauksas, 2012), soru sorma ve soruları
cevaplama davranışları (Davis, 2004) da etkileşimli okuma sonucunda gelişen beceriler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte etkileşimli okuma
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çocukların ebeveynleriyle olan iletişim ve etkileşim düzeylerini, birlikte
harcadıkları zamanı, aralarındaki diyaloğu da artırmaktadır (Blom-Hoffman et al., 2007; Irish, 2016).
Ebeveynlerin evde çocuklarıyla birlikte etkileşimli okuma uygulamalarını geçekleştirirken (1) Çocukların kitapta gördüklerini ifade etmeleri,
kitapla ilgili tartışmaları, sorulan soruları cevaplamaları konusunda desteklenmeleri ve ebeveynlerin çocukların cevaplarına eklemeler yaparak
onların söylemlerini genişletmeleri, (2) Ebeveynlerin kitabın resimleriyle
ilgili çocuklara sorular sormaları ve yeni kelimeler üzerinde durmaları, (3)
Hikâyeyi okumaları ve (4) Hikâye ile çocukların yaşantıları arasında bağlantı kurmaları gibi konular göz önünde bulundurulmaktadır (Brannon,
Dauksas, Coleman, Israelson & Williams, 2013)
Etkileşimli okumanın çocuklarda birçok beceriyi etkilediği aynı zamanda ebeveyn- çocuk etkileşimini artırdığı göz önüne alındığında, ebeveynlerin de bu teknikleri bilmeleri ve evde çocuklarıyla kitap okurken kullanmaları konusunda desteklenmeleri çok önemlidir. Çeşitli eğitim programları,
seminerler veya etkinliklerin hazırlanması ailelerin konu ile ilgili bilgi düzeylerinin artırılmasını sağlayacaktır. Bu noktada okul öncesi öğretmenlerine, okul yönetimlerine, konu ile ilgili eğitim verebilecek eğitimcilere
büyük görevler düşmektedir. Ayrıca ülkemizde ev ortamında etkileşimli
okuma tekniklerinin geliştirilmesi konusunda da yapılacak akademik çalışmaların artırılması da önem taşımaktadır.
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DİE VERNACHLÄSSİGUNG KLEİNER KİNDER DURCH DİE
SUCHTKRANKEN ELTERNTEİLE
Oğuz EMRE1

ABSTRACT
In Germany, headlines often show cases of child neglect and infanticide.
The youth welfare offices are always criticized in these cases because they have
either acted too late or not adequately. The addiction problems of a parent and
its effects on children should not be underestimated. It is important to prevent an
endangerment of the child‘s well-being and to ensure the mental and physical care
of the child before the negligent behavior of the parents causes serious damage to
the child.
Keywords: Child neglect, addicted parents, infanticide

1. Einleitung
In Deutschland stehen in den Schlagzeilen sehr oft Fälle der
Kindervernachlässigung und Kindstötung. Die Jugendämter werden in
diesen Fällen stets kritisiert, da diese entweder zu spät oder nicht adäquat
gehandelt haben. Die Suchtprobleme eines Elternteils und die Auswirkungen
dessen auf die Kinder soll nicht unterschätzt werden. Wichtig ist es, eine
Kindeswohlgefährdung zu verhindern und die seelische, körperliche
Versorgung des Kindes sicher zu stellen, bevor das vernachlässigende
Verhalten der Eltern beim Kind gravierende Schäden hinterlässt. In
Deutschland sind 2,6 Millionen Kinder und Jugendliche eines suchtkranken
Elternteils betroffen (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2006: 4).

2. Die Auswirkungen der Suchtkrankheit der Eltern oder eines
Elternteils auf die Entwicklung des Säuglings- bzw. Kleinkinds
Es ist Tatsache, dass sich der Alkohol- und Drogenkonsum eines
Elternteils negativ auf die Entwicklung der Kinder auswirkt. Wenn sich
die Mutter mit ihrer Suchtproblematik selbst belastet, entstehen immer
wieder Missverständnisse und Konflikte zwischen ihr und dem Säugling.
1 Dr. Öğretim Üyesi, İnönü Üniversitesi, Çocuk GelişimiBölümü
emre_da@hotmail.com
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Die Beziehungsgestaltung wird davon negativ beeinflusst. Dies kann bis
zur Misshandlung führen und auch ein hohes Risiko für einen gestörten
Bindungsaufbau beim Kind darstellen (vgl. Trost 2013: 111ff.). Für die
gesunde, psychische und emotionale Entwicklung des Kindes benötigen die
Kinder im Säuglings- oder Kleinkindalter eine sichere Eltern-Kind-Bindung.
Für die suchtkranken Elternteile steht ihre Sucht an erster Stelle. Daher
werden die Grundbedürfnisse wie Nahrung, Flüssigkeit und Gesundheit
ihrer Kinder im alltäglichen Leben nicht befriedigt. Durch mangelnde
Fürsorge, Sicherheit und Verlässlichkeit der suchtkranken Elternteile für ihre
Kinder werden besonders die älteren Kinder auf Grund der Übernahme von
Verantwortung für ihre jüngeren Geschwister belastet. Diese Kinder zeigen
parentifizierendes Verhalten. Lebenssituation und Belastungsfaktoren der
Kinder mit suchtkrankem Elternteil führen schon sehr früh im Leben zu
körperlichen oder psychischen Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten
bei Kindern (Diskussionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe 2010: 3ff).
In den suchtbelasteten Familien können folgende Probleme beobachtet
werden (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2006: 6ff.):
• Soziale Isolation,
• finanzielle Probleme
• Verschlechterung der Beziehung der Eltern
• Missachtung der Bedürfnisse der Kinder
• Kontrollverlust der abhängigen Person über ihr Leben
• Konflikte werden vermieden oder verharmlost
• Versprechungen werden nicht gehalten
• Familiensituation wird von Kindern kaschiert. Diese Geheimhaltung
verstärkt Ihr Schamgefühl.
• Kinder sind sich selbst überlassen
• Unzuverlässigkeit und Unberechenbarkeit im Alltag der Kinder
• Sehr viel Verantwortungsübernahme der Kinder innerhalb der
Familie.
• Permanente Überforderung der Kinder

3. Kindesvernachlässigung
Unter dem Begriff Vernachlässigung „Kindesvernachlässigung“
verstehen Schone et. al. „die andauernde oder wiederholte Unterlassung
fürsorglichen Handelns durch sorgeverantwortliche Personen (Eltern
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oder andere von ihnen autorisierte Betreuungspersonen), welches zur
Sicherstellung der seelischen und körperlichen Versorgung des Kindes
notwendig wäre. Diese Unterlassung kann aktiv oder passiv (unbewusst),
aufgrund unzureichender Einsicht oder unzureichenden Wissens erfolgen.
Die durch Vernachlässigung bewirkte chronische Unterversorgung des
Kindes durch die nachhaltige Nichtberücksichtigung, Missachtung oder
Versagung seiner Lebensbedürfnisse hemmt, beeinträchtigt oder schädigt
seine körperliche, geistige und seelische Entwicklung und kann zu
gravierenden bleibenden Schäden oder gar zum Tode des Kindes führen“
(Schone et. al. 1997: 21).
Obwohl keine einheitlichen Vernachlässigungsformen in der Forschung
kategorisiert wurden, werden in der Regel zwischen folgenden Formen
unterschieden (Internetquelle-1):
• „körperliche Vernachlässigung (z.B. unzureichende Versorgung mit
Nahrung, Flüssigkeit, sauberer Kleidung, Hygiene, Wohnraum und
medizinischer Versorgung)
• kognitive und erzieherische Vernachlässigung (z.B. Mangel an
Konversation, Spiel und anregenden Erfahrungen, fehlende
erzieherische Einflussnahme auf einen unregelmäßigen Schulbesuch,
fehlende Beachtung eines besonderen und erheblichen Erziehungsoder Förderbedarfs)
• emotionale Vernachlässigung (z.B. Mangel an Wärme in der
Beziehung zum Kind, fehlende Reaktion auf emotionale Signale des
Kindes)
• unzureichende Beaufsichtigung (z.B. Kind bleibt längere Zeit allein
und auf sich gestellt, keine Reaktion auf eine längere unangekündigte
Abwesenheit des Kindes)“
Es ist die Tatsache, dass das Risiko der Vernachlässigung der Kinder aus
suchtbelasteten Familien sehr hoch ist. Die Auswirkung der Suchtprobleme
der Eltern ist auf die Kinder nicht zu unterschätzen. „Diese Kinder leiden
häufig unter kognitiven Einschränkungen sowie sozialen, psychischen und
körperlichen Belastungen. Zudem leben sie mit einem erhöhten Risiko,
später selbst suchtkrank zu werden“ (Dokumentation der Fachtagung vom
04. Und 05. Dez.2003).
Suchtprobleme der Eltern sind in jedem Fall eine gravierende Gefährdung
des Kindeswohles. Das Kind ist durch vernachlässigendes Verhalten,
eingeschränkten Erziehungskompetenzen der Eltern und Unversorgtheit
belastet. Die Basisbedürfnisse des Kindes, wie Ernährung, Schutz, Hygiene
etc. werden in der Regel durch suchtkranke Elternteile versäumt.
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Wenn die Eltern das emotionale, körperliche und psychosoziale
Bedürfnis des Kindes nicht erfüllen, muss der wirksame Schutz vom Kind
entwickelt und gestaltet werden. „Kleinkinder, die in ganz besonderem
Maße des Schutzes bedürfen, mögen ihre Bedürfnisse, Neigungen und
Wünsche aufgrund ihres altersentsprechenden Entwicklungsstandes nicht
artikulieren“ (Fieseler 2010: 355). Die Familien, die in Risikolagen leben, sind
nicht in der Lage, ihre elterliche Fürsorgepflicht zu erfüllen. Insbesondere
sind Kinder mit einem suchtkranken Elternteil oder mit einem psychisch
kranken Elternteil sehr oft davon betroffen. Durch die Meldungen der
Institutionen wie Schulen, Kindergarten, Ärzte etc. (§8a SGB VIII) werden
die Jugendämter über die Kindesvernachlässigung allarmiert. In der Regel
werden den Familien Schutz und Hilfe von Jugendämtern angeboten. Die
Familienhilfe als Maßnahme wird meistens installiert. Dennoch dauert es,
frühzeitig die Gefährdungssituation zu erkennen und darauf zu reagieren.
Meiner Meinung nach ist wirksamer Kinderschutz nicht allein durch
die Maßnahme der Familienhilfe zu erreichen. Dabei ist zu beachten,
dass im Säuglingsalter und im Kleinkindalter die Vernachlässigung zu
einer massiven Beeinträchtigung des Kindes führen kann. „Je jünger
das Kind ist, bei dem ein schwerwiegender Misshandlungs- oder
Vernachlässigungsverdacht besteht, desto größer ist sein Risiko, innerhalb
kürzester Zeit folgenschwere, auch irreversible körperliche Schäden zu
erleiden oder zu sterben.“ (Zenz 2010: 203).
In Deutschland bietet das Kinder- und Jugendhilfesystem für die
Familien Hilfe und Unterstützung in Krisensituationen. „Sind die Eltern
ihrer sich aus der Elternverantwortung ergebenden Pflichten dauerhaft
oder in Krisensituationen nicht gewachsen, haben sie Anspruch auf
Hilfe und Unterstützung durch das Kinder- und Jugendhilfesystem.“
(Diouani 2005: 18). Wenn die Maßnahmen des Jugendamtes nicht in
Anspruch genommen werden oder nicht wirksam sind so muss man das
Familiengericht einschalten.

4. Rechtslage bei Fällen von Kindesvernachlässigung
Bei Vorliegen einer Vernachlässigung bzw. drohende Vernachlässigung
bei Säuglingen und Kleinkindern werden von dem Gesetzgeber
entsprechende Verfahrensschritte festgeschrieben, um die massiven
Beeinträchtigungen der kindlichen Entwicklung zu verhindern.

4.1.Regelungen des SGB VIII zum Kinderschutz
§8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Der Schutzauftrag der Jugendhilfe ist gesetzlich geregelt im § 8a des
SGB VIII. Bei jedem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung müssen die
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Mitarbeiter der Jugendämter nach § 8a Abs.1 SGB VIII entscheiden, ob das
Kindeswohl tatsächlich gefährdet ist:
„Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat
es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte
abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind
oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz
des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das
Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen
für geeignet und notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten
oder den Erziehungsberechtigten anzubieten.“
Wenn der Personensorgeberechtigte bzw. Erziehungsberechtigte
die Hilfe zur Abwendung der Gefährdung nicht annehmen will oder
nicht kooperationsbereit ist, müssen die Mitarbeiter der Jugendämter
einen Antrag beim Familiengericht auf Einschränkung oder Entzug des
Personensorgerechts stellen. In diesen Fällen kann nur das Familiengericht
helfen. Das Jugendamt informiert das Familiengericht in Kindschaftssachen
(§50 SGB VII, Abs. 2).
§42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
Durch Jugendämter wird die Inobhutnahme als vorläufige Maßnahme
in Not- und Krisensituationen zum Schutz gefährdeter Kinder ergriffen.
Darüber hinaus unterstützen die Inobhutnahme bei der Klärung der
Konflikte. §42 SGB VIII beinhaltet die gesetzlichen Rahmenbedingungen für
eine sofortige, notwendige Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen
wegen seiner akuten Gefahrensituation.
Wenn das seelische, körperliche und geistige Wohl des Kindes gefährdet ist,
muss das Kind aus der Familie rausgenommen werden. Beim Wiederspruch
der Eltern für die Inobhutnahme kann die Inobhutnahme gegen den Willen
der Eltern mit Zwangsmitteln durchgeführt werden.
Nach §42 SGB VIII Abs. 1 führen drei Situationen zu einer Inobhutnahme,
wenn
„1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder
2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen
die Inobhutnahme erfordert und
a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder
b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig
eingeholt werden kann oder
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3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher
unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorgenoch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.“ (Familienrecht 2013).
Wenn die Eltern mit der Inobhutnahme ihres Kindes einverstanden sind,
wird den Eltern Hilfe und Beratung durch das Jugendamt aufgezeigt und
angeboten. Dies führt dazu, dass das Jugendamt das Kind den Eltern übergibt.
Das Jugendamt muss auch sicherstellen, ob eine Kindeswohlgefährdung
besteht oder nicht (nach §42 Absatz 3). Das Jugendamt soll auch notwendige
Maßnahme einschalten, um die Kindeswohlgefährdung abzuwenden.
Als Maßnahme kann z.B. die sozialpädagogische Familienhilfe in Frage
kommen, damit die Familie durch intensive Begleitung und Betreuung ihre
Probleme im Alltag bewältigen kann und die Erziehungskompetenz der
Eltern gestärkt werden kann. Außerdem hilft diese Maßnahme bei Krisen
und Konflikten in der Familie.
Bei Bedarf kann das Jugendamt das Familiengericht unterrichten (§ 8a
SGB VII, Abs. 3) : „Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts
für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die
Personensorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten nicht bereit oder
in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken.
Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts
nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder
den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.“ (Familienrecht 2013).
Wenn die Eltern der Inobhutnahme wiedersprechen, wird das
Familiengericht vom Jugendamt eingeschaltet, um eine Entscheidung über
die notwendigen Maßnahmen zum Wohl des Kindes zu treffen (nach §42
Absatz 3).

4.2. Regelungen
Gesetzbuches

zum

Kinderschutz

des

Bürgerlichen

Nach § 1631 Abs. 2 BGB stellt der Kinderschutz sicher, dass jedes
Kind gewaltfrei, ohne körperliche Bestrafungen, Verletzungen und ohne
entwürdigende Maßnahmen erzog wird.
Inhalt und Grenzen der Personensorge werden gesetzlich verankert.
§1631 BGB Abs. 1 wird darin wie folgt gefasst: „Die Personensorge umfasst
insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen,
zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.“
Bei Vorliegen der Kindesvernachlässigung ist eine mögliche
Kindeswohlgefährdung verbunden. Dies ist Anlass für das Verfahren
§1666, §1666a BGB. Die §1666 Abs. 1 BGB stellt gesetzliche Regelung bei
Gefährdung des Kindeswohles:
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„Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder
sein Vermögen durch missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge,
durch Vernachlässigung des Kindes, durch unverschuldetes Versagen
der Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten gefährdet, so hat das
Familiengericht, wenn die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage sind,
die Gefahr abzuwenden, die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen
Maßnahmen zu treffen.“ (Familienrecht 2013)
Im Fall der Kindeswohlgefährdung bzw. Kindesvernachlässigung
(§1666 BGB) kann nach § 1909 BGB das Sorgerecht der Eltern von dem
Familiengericht ganz oder teilweise entzogen werden. Das Sorgerecht kann
auf einen Vormund oder eine dritten Person übertragen werden.

4.3. Regelungen des Strafgesetzbuches zum Kinderschutz
§1626 BGB haben die Eltern die Pflicht und das Recht, für die
Minderjährige zu sorgen. Die Eltern stehen in der gesetzlichen
Verantwortung für die Gewährleistung der seelischen und körperlichen
Entwicklung ihres Kindes (Fürsorgepflicht) und die Erziehung des Kindes
in seiner seelischen und körperlichen Entwicklung. Die Gefährdung der
psychischen und körperlichen Entwicklung des Kindes wird gesetzlich
bestraft. Dies erfolgt nach § 171 StGB zur Verletzung der Fürsorge- oder
Erziehungspflicht:
„Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person
unter sechzehn Jahren gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen
in die Gefahr bringt, in seiner körperlichen oder psychischen Entwicklung
erheblich geschädigt zu werden, einen kriminellen Lebenswandel zu
führen oder der Prostitution nachzugehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ (www.gesetze-im-internet.de/
stgb, XIII. Abschnitt)
Suchtkranke Eltern können ihre Fürsorge- und Erziehungspflicht
in der Regel nicht gewährleisten. Einerseits gefährden diese Eltern die
körperliche Entwicklung ihres Kindes durch unhygienische Bedingungen,
Verwahrlosung des Kindes, Mängel am Gesundheitszustand und
andererseits gefährden diese die psychische Entwicklung ihres Kindes.
Mit diesen Arten der Vernachlässigung werden die Kinder in der Familie
mit suchtbelasteten Familien misshandelt. Nach § 225 StGB wird die
Misshandlung von Schutzbefohlenen erheblich bestraft:
„(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen
Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die 1. seiner Fürsorge
und Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand angehört, 3. von dem
Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder 4. ihm im
Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, quält
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oder roh misshandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung
seiner Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der
Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr
1. des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder
2. einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen
Entwicklung bringt.
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von
drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes
3 auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.“
(www.gesetze-im-internet.de/stgb, XIII. Abschnitt)

5. Maßnahmen zur Abwendung der Gefährdung des Kindes in
der suchtbelasteten Familie
Die folgenden Maßnahmen sollen so schnell wie möglich ergriffen
werden, wenn unzureichende Förderung und Unversorgheit der Kinder,
Belastungen durch Problemlagen oder familiäre Konflikte, eingeschränkte
Erziehungskompetenz der Eltern in der suchbelasteten Familien festgestellt
werden.
Die von Vernachlässigung bedrohten Kinder, werden zum eigenen
Schutz aus der Familie geholt. Bei einer akuten Gefährdung des
Kindeswohls durch Vernachlässigung oder Gewalt kann das
Jugendamt Kinder oder Jugendliche gemäß § 42 SGB VIII – auch
gegen deren Willen – vorläufig in einer geeigneten Einrichtung
unterbringen.
Wenn die Erziehungsberechtigten dem nicht zustimmen, ist
eine Entscheidung des Familiengerichts gemäß § 1666 BGB
herbeizuführen. Das Jugendamt informiert das Familiengericht in
Kindschaftsachen (§50 SGB VIII, Abs. 2). Die Eil-Entscheidung
wird vom Jugendamt in Gang gebracht.
- Einschränkung oder Entzug der elterlichen Sorgerecht
- Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts
Kinderschutzverfahren werden eingestellt. Beim Gericht liegt eine
Amtsermittlungspflicht: Es muss sich ein umfassendes Bild von
der Situation des gefährdeten Kindes gemacht werden. Dafür wird
nach §158 FamFG ein Verfahrensbeistand für das Verfahren vom
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Richter bestellt. Das Jugendamt unterstützt das Gericht auch bei
allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und
Jugendlichen treffen (§50 SGB VIII, Abs.1). Bei Bedarf kann das
Gericht dem Verfahrenstand zusätzliche Aufgaben, um Gespräche
mit den Eltern und weiteren Bezugspersonen des Kindes zu führen,
übertragen. (§158 FamFG Abs. 4). In manchen Verfahren können
auch die Therapeuten einbezogen werden, um ein Gutachten
einzuholen.
Geplante zeit- und zielgerichtete Intervention ist beim Verfahren
sehr wichtig. Das Gericht trifft am Ende des Verfahrens eine
Entscheidung, die dem Wohl des Kindes am besten entspricht (§
1697a BGB)
Bei der Feststellung der Gefährdung des Kindeswohls wird das Kind
in einer Pflegefamilie oder in einer Einrichtung untergebracht.
Jeder Elternteil hat das Recht auf Umgangskontakte mit dem Kind
(§1684 BGB Abs. 1). Umgang mit dem Kind kann das Familiengericht
gem. § 1684 BGB, Abs. 4 einschränken oder ausschließen, wenn
das Wohl des Kindes gefährdet wäre. Familiengericht kann
auch eine Pflegeschaft für die Durchführung des Umgangs
(Umgangspflegeschaft) anordnen (§1684 BGB, Abs.3).

6. Fazit
Die Suchtproblematik eines Elternteils oder der Eltern gefährden die
gesunde Entwicklung des Kindes. Die Misshandlung, sowie Missachtung
von Grundbedürfnissen wie Nahrung und gesundheitliche Versorgung
des Kindes im Säuglings- und Kleinkinderalter erfordert ein sofortiges
Handeln. Um dies zu erreichen und wirkungsvoll handeln zu können ist
eine Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten notwendig. Dabei ist es
unabdingbar, dass ein Einblick in die jeweilige Arbeit gewährleistet wird und
somit eine für das Kind angemessene Hilfe erfolgen kann. Ein frühzeitiger
Zugang zu suchtbelasteten Familien ist gut, um die Kindesvernachlässigung
vorzubeugen. Im Säuglings- und Kinderalter sollen die PräventivenMaßnahmen angesetzt werden, bevor die körperliche, emotionale und
psychische Entwicklung des Kindes geschädigt wird. Wenn die Kinder- und
Jugendhilfemaßnahmen für die Vorbeugung der Kindervernachlässigung
nicht hilft, müssen zum Wohl des Kindes juristische Wege eingeschlagen
werden. Das Prinzip „Vorbeugen ist besser als Heilen“ soll im Vordergrund
stehen.
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EBEVEYNLERİN PROSOSYAL DAVRANIŞLARIYLA
ÇOCUKLARIN PROSOSYAL DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİ1
THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSOCIAL BEHAVIORS
OF CHILDREN AND PROSOCIAL BEHAVIORS OF PARENTS
Zeliha YAZICI2 Yasemin Zehra SALIKUTLUK3
ÖZET
Doğumla birlikte çocuğun bakımını üstlenen kişiyle kurduğu etkileşimlerle
temeli atılmaya başlayan sosyal davranışlar, yaşamın ilk yirmi yılında aile, akran
ve yakın çevresel ilişkilerle edinilen son derece kritik ve önemli becerilerdir. Bu
beceriler, toplumların her hangi bir kargaşaya yer vermeden uyumlu bir şekilde
işleyişi için gönüllü olarak yapılması önem arz eden empati, sempati, paylaşma,
yardımlaşma, işbirliği ve fedakârlık davranışları gibi olumlu sosyal becerileri içermektedir. Birçok araştırma da çocukların olumlu sosyal davranışları ediniminde
anne-baba, kardeşler ve akranların önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada 5-6 yaş grubu çocukların prososyal davranışlarıyla ebeveynlerin
prososyal davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Betimsel tarama modeliyle
gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu; Antalya il merkezinde devlet anaokullarına devam eden 5-6 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Çocuk Prososyallik Ölçeği ve Yetişkin Prososyallik Ölçeği
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, ebeveynlerin prososyal
davranışlarıyla çocukların prososyal davranışları arasında anlamlı ilişki olmadığı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Prososyal davranış, sosyalleşme, sosyal gelişim.

ABSTRACT
The social behaviors that have begun to be based on the interactions created
by the person who taking care of child with the birth are extremely critical and
important skills acquired with family, peer and close environmental relationships
in the first twenty years of life. These skills include positive social skills such as
empathy, sympathy, sharing, helping each other, cooperation and self-sacrifice,
1 Bu çalışma, International Conference on New Trends in Education -2017 Kongresinde
sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
2 Akdeniz Üniversite, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm, zyazici@akdeniz.edu.tr
3 Akdeniz Üniversite, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, yzsalikutluk@
icloud.com
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which are important for the societies to voluntarily work in harmony without
any confusion. Many researches emphasize the importance of parents, siblings
and peers in obtaining positive social behaviors for children. For this reason, the
relationship between the prosocial behaviors of 5 to 6 year old children and the
prosocial behaviors of parents is examined in this study. The study group of the
research conducted with the descriptive scanning model; it consists of children
and their parents aged 5-6 years who continue to state kindergartens in Antalya
city center. Child Prosocialness Scale and Adult Prosocialness Scale were used
to collect data. As a result of the research, there was no significant relationship
between parents’ prosocial behaviors and children’s prosocial behaviors.
Keywords: Prosocial behaviors, social development

GİRİŞ
Davranış biyolojisinde birden fazla bireyin birbirleriyle etkileşerek bir
araya geldiği topluluklar sosyal tür olarak adlandırılmaktadır (Şahin, 1980).
Bu türlerin belli bir ortamdaki hareket tarzı, çeşitli durum ve ortamdaki
tepkileri ya da ortamın uyaranlarına yanıt verme biçimleri davranış olarak
tanımlanmaktadır. Bu davranışlar, içgüdüsel ya da dışsal, bilinçli ya da bilinçaltı kaynaklı olduğu gibi istemli ya da istemsiz etkilere verilen tepkiler
de olabilir. Evrim psikologlarına göre canlı türler, birlikte yaşama, başkalarına yardım etme ve duygusal bağlar oluşturma gibi birçok sosyal davranış
repartuarlarına sahiptir (Taylor, Peplau & Sears, 2008). Bu davranış repertuarlarının bazıları biyolojik kökenli (genetik materyal üzerinde saklanan,
biyokimyasal hafıza), bazıları da doğumdan sonra öğrenme yoluyla edinilen davranışlardır (Nicholson, 1998). Bebekler emme, gülümseme, ağlama
ve dokunma gibi bir takım davranış repertuarı ile doğar. Doğuştan sahip
olunan bu içgüdüsel davranışlar, bebeğin korunma ve hayatta kalma gereksinimlerini karşılar (Berk, 2013; Holden, 1997). Bebeklerin korunma ve
hayatta kalma gereksinimleri karşılanırken bakım verenin ilgi şefkat ve koruma duyarlılığı, bebek ve bakım veren arasında duygusal bir bağın oluşmasını sağlar. Hem bebek hem de temel bakım verenin bağlanma davranışının ortaya çıkması biyolojik temellidir. Bebeğin sahip olduğu bağlanma
davranışıyla, çevreyi keşfetme ve araştırma davranışları arasında karşılıklı
bir etkileşim söz konusudur. Bebek-ebeveyn arasındaki bu duygusal bağlanma, bebeğin duygusal anlayış, vicdan gelişimi ve benlik algısı arasındaki
ilişkileri keşfetmesinde çok önemlidir. Ebeveynin bebekle etkileşiminde
kullandığı sevgi, ilgi, şefkat ve gülümseme gibi tekrarlayan davranış örüntüleri, bebeğin kendine ve dış dünyaya anlamlaştırmasını sağlayan zihinsel
şemalarını şekillendirir (Bowlby, 1958; Bretherton, 1992). Ekolojik yaklaşımda da vurgulandığı gibi birey, sosyal bir ağ içerisinde gelişimini şekillendirmektedir. Çocuğun edineceği davranışlar da bu sosyal ağ içerisinde
süregelen karşılıklı etkileşimin bir ürünüdür. Sosyal ağ içerisinde var olan
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aile, okul, kültür- alt kültür ve toplum sosyal sistemlerdeki (Von Bertalanffy 1972) karşılıklı etkileşimler, çocuğun sosyal yaşama uyumunu kolaylaştırmaktadır (Kirst-Ashman & Hull 2014). Çocuk, içinde bulunduğu sosyal
sistemin dinamik bir parçası olduğu için sosyal çevrede gözlemlediği düşünce ve davranışlar şekilleri, onun sosyal davranışlara ilişkin bilişsel yapılarını şekillendirmesinde etkili olmaktadır (Miller, 1983; Zastrow & KirstAshman 2007; Miley, O’Melia & DuBois, 2016). Sosyalleşme sürecinde
doğduğu andan itibaren onaylanan ya da onaylanmayan birçok sosyal davranış örüntüleriyle karşılaşır (Yaban & Yükselen, 2007). Karşılaştığı her bir
sosyal davranış örüntüsünde, toplumun tutum ve düşüncesine yönelik pek
çok yeni sosyal şema edinir (Bronson, 2000; Davies, 2004). Bu şemalar, aynı
zamanda çocuğun çevresindeki insanların sosyal davranışlarına ilişkin anlam yüklemeleridir (Berk, 2013). Çocuğun şemalara yüklediği anlamlar,
kendi duyguları ile diğer insanların duygularını doğru şekilde ayırt etmesini sağlar (Miller, 1983). Bütün bu edinimler çocuğun sosyal bilişsel yargılarının(sosyal biliş) temelini oluşturur. Her toplum, kendine özgü geçmişten
gelen yaşam felsefesi, inanç, gelenek ve görenek gibi birçok kültürel değere
sahiptir (Taylor, Peplau & Sears, 2008). Bu değerler içinde biyolojik, sosyal
ve kültürel boyutlarda harmanlanarak gelişen çocuk, içinde bulunduğu
topluluğun tutum ve davranışlarından etkilenerek, ortak kültürün değer
verilen ve değer verilmeyen davranış şekillerini de ayırt etmeye başlar. Bu
nedenle erken dönemden itibaren aile ve sosyal çevre tarafından çocuğa
sunulan dinamik etkileşimler, çocuğun sosyal gelişimi açından yaşamsal
öneme sahiptir (Upshur, 1990). Psiko-sosyal gelişim, çocuğun içinde bulunduğu toplumsal uyaranlara, grup yaşamının kural ve zorunluluklarına
karşı duyarlılık geliştirmesi; bunun sonucunda da yaşadığı kültürde bulunan diğer kişilerle uyum içinde olma sürecidir (Gander & Gardiner, 1998).
Bu süreç içinde çocuklar içinde bulunduğu topluma uyun için gerekli olan
kültürel norm, değer ve inançlara yüklenen anlamları ayrıştırmaktadır. Çocukların sosyalleşmesinde ya da sosyal bir varlık olma özelliğini kazanmasında yardımlaşma, işbirliği, paylaşma gibi olumlu sosyal davranışların edinilmesi son derece önemlidir. Birçok araştırmacıya göre (Staub, 1982;
Schmidt-Denter, 2005; Eisenberg, Fabes & Spinrad, 2006; Bierhoff, 2010;
Eisenberg, 2010) acil durumlarda ihtiyacı olanlara yardım etme, malını
paylaşma, teselli etme, yardımsever amaçlarla bağış yapma, paylaşım, empati, koruma ve işbirliği gibi davranışlar, prososyal davranış olarak adlandırılmaktadır. Herhangi bir ödüllendirme beklentisi olmaksızın gönüllü olarak yapılan (Bağcı, 2015), başkalarına fayda sağlama amacı güden paylaşma,
yardımlaşma ve işbirliği gibi prososyal davranışlar (Eisenberg, 2003; Eisenberg, Fabes & Spinrad, 2006; Zhao, 2009), aynı zamanda çocukların sosyal
gelişiminin en temel unsurlarıdır. Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi sosyalleşmenin göstergeleri olan işbirliği, yardımseverlik/yardım sağlama ve
bakış açısı geliştirme gibi toplum yanlısı davranışlar, prososyal davranış
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olarak kabul edilmektedir. Alan yazında prososyal davranışlarla “diğerkâmlık” ve “yardım sever” davranış kavramlarının zaman zaman eş anlamda
kullanıldığı görülse de aralarındaki en önemli fark, söz konusu davranışı
ortaya çıkaran güdülerle olan ilişkisidir (Bierhoff, 2010). Prososyal davranışın bir ucunda faydacı yardım davranışları, diğer ucunda ise özgeci ya da
diğerkâm olarak nitelendirebilecek yardım davranışları bulunduğu ifade
edilmektedir (Karylowski, 1984). Yardımsever davranış, diğer insanlara
yardım etme ve maddi olarak karşılık verme eylemlerini kapsayan davranıştır (Bierhoff, 2010). Diğerkâm davranışın temelinde her zaman kesin bir
kendini zorlama yatar ve kişisel bir kazanç beklentisi yerine içselleştirilmiş
amaçlar ve kendini ödüllendirme yoluyla motive edilen, amacı sadece bir
başkasının esenliği ve refahı için sergilenen davranışlardır (Batson, 2010;
Eisenberg, 2010). Prososyal davranışlar ise hem başkalarına fayda sağlama
amacı güden, hem de içten gelen ve kendi isteğiyle yapılan davranışlardır
(Eisenberg 2003). Bir başka ifadeyle dışsal ödüllere gereksinim olmadan
bir başkasına fayda sağlamak için yapılan eylemlerdir (Cialdini, Kenrick &
Baumann 1982). Genel olarak kendi çıkarları için bilinçli bir kaygı duymaksızın başkalarının refahını yükselten paylaşma, yardımlaşma gibi davranışlar bütünü prososyal davranış olarak değerlendirilmektedir (Hoffman,1982). Bu açıdan bakıldığında prososyal davranışın bir ucunda
faydacı (benmerkezci) yardım davranışları, diğer ucunda ise özgeci ya da
diğerkâm olarak nitelendirebilecek yardım davranışları bulunmaktadır
(Karylowski, 1984). Faydacı prososyal davranışlar, başkalarını eleştirisinden kurtulmak, bireyin kendi üzüntüsünden kurtulması veya bir fayda sağlama eğilimi taşımaktadır. Özgeci/diğerkâm veya başkaları odaklı prososyal davranışlar ise bireyin kendisinden ziyade başkalarına fayda sağlayıcı,
pozitif duygulara, değerlere ve davranışlara odaklanmaktadır. Başkaları
odaklı prososyal davranışlar, yardım etmeye motive ve niyetli olma özelliği
ile benmerkezci prososyal davranışlardan ayrılmaktadırlar (Schmidt-Denter, 2005; Eisenberg, Fabes ve Spinrad, 2006; Bierhoff, 2010; Eisenberg,
2010). Prososyal davranışın temelinde her ne kadar çıkarcı sebepler, kabul
görme ya da maddi övgüler yatsa da özünde diğerkâmlık davranışlarını barındırmaktadır. Dolayısı ile diğerkâmlık prososyal davranışın alt dalı (Batson, 2010; Eisenberg, 2010), prososyal davranışta yardım sever davranışın
alt dalı olarak düşünülebilir (Eisenberg & Mussen 1989). Araştırmalarda
prososyal davranışlarla ilgili farklı açıklamalar olduğu görülse bütün araştırmacıların iki noktada birleştiği dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki prososyal davranışın gönüllü olarak ortaya çıkması, ikincisi ise bir başkasının
işine yarayan ihtiyacı olana yardım etme, paylaşma ve empati gibi davranış
şekillerini içermesidir (Eisenberg & Strayer, 1987; Eisenberg & Mussen,
1989; Schmidt-Denter, 2005; Eisenberg, Fabes & Spinrad 2006; Bierhoff,
2010; Eisenberg, 2010). Erken çocukluk dönemindeki çocukların yakın
çevresiyle ve akranlarıyla etkileşimleri değerlendiren çalışmalarda, çocuk-
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lar erken dönemden itibaren başkalarının duygularını ve duygusal ihtiyaçlarını çıkarsayabildikleri ve bu ihtiyaçlara cevap olarak kendiliğinden karmaşık prososyal davranışlar sergiledikleri belirtilmektedir (Iannotti, 1985;
Strayer, 1980). Örneğin, Zahn-Waxler, Radke-Yarrow ve King (1979)’in
çalışmasında erken gelişim dönemlerinde çocuklara gösterilen bakım sırasında annelerin sıcaklığı, duyarlılığı ve yanıt verme oranı ile çocukların
empati gibi prososyal davranışlar arasında pozitif bir ilişki olduğuna dikkat
çekilmektedir. Araştırmacılar, çalışmalarında çocuğunun prososyal davranışları edinmesinde ebeveynin katkı sağladığını vurgulanmaktadır.
Zahn-Waxler & Radke-Yarrow (1982) ve Iannotti (1985)’in çalışmalarında
18-24 aylık çocukların sıkıntı yaşayan arkadaşlarını ve aile üyelerini çeşitli
şekillerde rahatlatma ve bu girişimleri başarısız olduğunda strateji geliştirdikleri vurgulanmaktadır. Warneken & Tomasello (2007), Özgecilik/diğerkâmlık davranışının filogenetik ve oto genetik kökenleri olduğunu savunmaktadır. Bebeklerin henüz 14 aylıkken, ihtiyacı olan kişilere yardım
etme davranışı gösterebildiklerine dikkat çekerek bu davranışın doğuştan
getirilen davranışlar arasında olduğunu, sosyalleşme ile de şekillendirebileceğini savunmaktadır. Dunn (1988) ve Grusec, Chaparro, Johnston &
Sherman (2006), erken yaşlardan görülen yardım etme davranışının, çocukların sosyal anlayışlarını ve tepkilerini şekillendirildiği öne sürülmektedir. Hoffman (1982), erken yaşların çocukların bakış açısının iyileştirilmesi ve çocukların başkalarının sıkıntılarını ayırt etme ve diğerlerinin
duygusal tepkilerini doğru bir şekilde anlaması açısından kritik dönem olduğunu savunmaktadır. Araştırmacı, bakış açısı/perspektif alma becerisine
sahip olan çocukların empati ve sempati davranışları gösterdikleri ve daha
kaliteli prososyal davranış sergilediklerini etmektedir. Stewart & Marvin
(1984), bakış açısı/perspektif alma becerileri yüksek olan çocukların daha
fazla prososyal davranış gerçekleştirebileceklerini savunmaktadır. Strayer,
(1980)’in çalışmasında ağırlıklı olarak olumlu duygular veya daha fazla
duygusallık gösteren çocukların prososyal davranış sergileme eğilimlerinin
daha yüksek olduğunu, öfke duygusuna sahip olan çocukların ise tam tersi
eğilimler gösterdiğini vurgulamaktadır. Hay (1979) ve Honig (1984), Johnson & Johnson (1987), Tudge ve Caruso (1988) ve Graul & Zeece, (1990)’ in
çalışmalarında çocukların sosyal ve bilişsel özelliklerinin geliştirilmesinde
önemli olan işbirliği davranışının, özellikle üç-altı yaşlarında hızla gelişmeye ve sosyal ilişkilerde kullanılmaya başladığını vurgulanmaktadır.
Thompson (1987), bebeklerin bir yaşına geldiğinde başkalarının duygusal
deneyimlerini anlayabileceğini tespit etmiştir. Araştırmacı, küçük çocukların sıkıntı içindeki bir başka kişi için empatik endişe duyma derecesini, bu
kişiye yönelik davranışların yardım ve teselli etme düzeyiyle ile ilişkilendirmektedir. Bu ilişkiyi empati ve prososyal davranış arasında erken yaşlarda
ortaya çıkan gelişimsel bir bağlantı olduğuna yordamaktadırlar. Reichle &
Gloger-Tippelt, (2007)’in çalışmalarında çocukların prososyal davranışları
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edinmesinde ebeveynlerin çocuk yetiştirme algıları, tutumları, çocuğa sunulan ortak yaşam kalitesi, ebeveynle bağlanma stili, kardeşleri, büyük ebeveynleri gibi yakın etkileşimde olan bireylerin ilişkilerinin etkili olduğunu
vurgulamaktadır. Ayrca sosyal ilişkileri sürdürmeyi sağlayan işbirliği, nezaket, yardımseverlik gibi prososyal davranışların, erken çocukluk döneminde başladığını ve yaşamın ilerleyen yıllarında katlanarak devam ettiği savunulmaktadır. Bütün bu teorik bilgiler, çocukların sosyal gelişiminin bir
parçası olan prososyal davranışlarda, genetik köken kadar sosyal ağlardaki
etkileşimlerinde etkili olduğunu göstermektedir Özellikle erken çocukluk
yıllarında aile ve okul gibi iki temel sosyal ağın çocukların prososyal davranışları edinmedeki kritik önemi anlaşılmaktadır. Çocuk için okul, aileden
sonraki ikinci sosyal bağlamdır. Bu bağlamda çocuk akran ve öğretmenle
etkileşiminde farklı bir sosyal işleyiş, farklı kural örüntüleri, farklı etkileşimleri deneyimlemektedir Bu etkileşim çocuk için prososyal davranışların
gelişimi açısından kilometre taşlarıdır. Okul ortamında ilk önce yardım
etme, paylaşma ve işbirliği davranışlarını deneyimleyen çocuk, bu deneyimleriyle başkalarının ihtiyaçlarını anlama, duygusal yardımda bulunma
ya da bakış açısı alma gibi gençlik ve genç yetişkinlik döneminde edinilecek
becerilerin alt yapısını oluşturmaktadır (Bierhoff, 2010). Bu nedenle bu çalışmada 5-6 yaş çocuklarının prososyal davranışları edinmesinde aile ve
okul ortamı gibi sosyal ağların etkisi üzerinde durmak amaçlamıştır.

YÖNTEM
Erken çocukluk çağındaki çocukların prososyal davranışlarıyla ebeveynlerin prososyal davranışlarını incelemeyi amaçlayan bu çalışma, tarama
modeline dayalı betimsel bir araştırmadır. Çalışma Grubu; 2016-2017
eğitim öğretim döneminde Antalya merkeze bağlı üç farklı ilçede bulunan
bağımsız anaokullarında araştırma yapmak için Valilik izni alınmıştır. Bu
izin kapsamında ilçelerde bulunan tüm bağımsız anaokulu yetkilileriyle
görüşülmüştür. Çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden bağımsız
anaokullarındaki 5-6 yaş grubu öğretmenlerine çalışma anlatılmıştır. 5-6
yaş grubu öğretmenleri aracılığıyla ebeveynlere veri toplama araçları ulaştırılmıştır. Yetişkin prososyallik ölçeğinden eksiksiz dönüş alınan toplam
410 ebeveyn ve onların çocukları çalışma grubuna dâhil edilmiştir.
Veri Toplama Araçları; Araştırmada veri toplama aracı olarak Yetişkin
Prososyallik ve Çocuk Prososyallik Ölçekleri kullanılmıştır. Çocuk Prososyallik Ölçeği (Öğretmen Formu): Bower (2012) tarafından çocukların prososyal davranışlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilen ölçeğin, Bağcı
(2015) tarafından Türkçe’ ye uyarlaması yapılmıştır. Ölçekte, Çocuk Prososyallik Ölçeği, Öğretmen Formu, Anne Formu ve Baba Formu olmak üzere
üç farklı formdan oluşmaktadır. Bu çalışma da yalnızca Öğretmen Formu
kullanılmıştır. Çocuk Pro-sosyallik Ölçeği Öğretmen Formu rahatlatma,
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yardım etme, paylaşmak, gönüllülük, savunma/dâhil etme, işbirlikçilik ve
empati gibi prososyal davranışları içeren 22 maddeden oluşmaktadır. Bağcı’nın (2015) yaptığı çalışmada Çocuk Prososyallik Ölçeği Öğretmen Formunun güvenirlik katsayısı 0.96 olarak bulunmuştur. Yapılan bu araştırma
için ölçeğin iç tutarlılık katsayısının 0.87 olarak hesaplanmıştır. Yetişkin
Prososyallik Ölçeği (Anne/Baba Formu); Caprara, Steca, Zelli ve Capanna
(2005) tarafından ebeveynlerin sergiledikleri prososyal davranışları değerlendirmek amacıyla geliştirilen ölçeğin, Bağcı (2015) tarafından Türkçeye
uyarlaması yapılmıştır. Yetişkin Prososyallik Ölçeği, Anne Formu ve Baba
Formu olmak üzere iki formdan oluşmaktadır. Ölçeğin Anne/Baba Formu paylaşma, yardımlaşma, ilgilenme ve empati gibi prososyal davranışları içeren 16 maddeden oluşmaktadır. Yetişkin Prososyallik Ölçeği Anne
Formunun güvenirlik katsayısı 0.70, Baba Formunun güvenirlilik katsayısı
0.91’dir. Yapılan bu araştırma için ölçeğin anne formu güvenirlik katsayısı
0.76 olarak hesaplanmıştır.

BULGULAR
Çocukların prososyal davranışlarıyla ebeveynlerin prososyal davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan araştırmadan elde edilen
bulgular aşağıda sunulmuştur
Tablo 1. Çocuk Prososyallik ve Ebeveyn Prososyallik Ölçeklerinden alınan
toplam puanlara ilişkin betimsel istatistikler
Ölçekler

Alınabilecek
Min ve Max Puan

Alınan
Min ve Max Puan

X±SS

Çocuk

22-110

45-110

86,76±13,37

Yetişkin

16-80

41-80

65,34±7,75

Araştırmaya katılan ebeveynlerin prososyal davranışlara ilişkin olarak
minimum 41 puan, maksimum 80 puan almış oldukları belirlenmiştir. Ölçekten alınabilecek maksimum ve minimum puanlarla alınan puan ortalamaları (x=65,34) incelendiğinde, ebeveynlerin prososyallik düzeylerinin
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Çocukların prososyal davranışlara
ilişkin ise minimum 45 puan, maksimum 110 puan almış oldukları belirlenmiştir. Çocukların prososyallik ölçeğinden aldıkları ortalama puan
(x=86,76) ile alınabilecek maksimum ve minimum puanlar karşılaştırıldığında çocukların da prososyal davranış düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.
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Tablo 2. Ebeveynlerin prososyal davranışları ile çocuklarının prososyal
davranışları ilişkiye dair korelasyon testi sonuçları
Çocuk Prososyal
Yetişkin
Prososyal

r

0,090

p

0,068

Tablo 2 incelendiğinde, ebeveyn prososyallik puanı ile çocuk prososyallik
puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı gözlenmiştir
(r=0.090, p>0.05). Bu bulguya göre çalışmaya dâhil edilen ebeveynlerin
prososyal davranışlarının, çocukların prososyal davranışlarında etkili bir
faktör olmadığı söylenebilir.
Tablo 3. Anne eğitim durumu değişkenine göre çocukların prososyal
davranışlarına ilişkin One-Way ANOVA testi sonuçları
Anne Eğitim
Temel Eğitim
Lise
Üniversite
p<0.05

X
82.62
86.50
89.04

N
70
190
50

S
12.88
14.29
11.90

KT

SD

KO

F

1987.385
71199.603
73186.988

2
407
409

993.69
174.93

5.68

Tablo 3 incelendiğinde, çocuklarının prososyal davranışlarının annenin
eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir, (F(2)=
5.680, p<0.05). Annesi üniversite mezunu olan çocuklarının prososyal
davranış puanlarının ( =89.04), ilköğretim mezunu olan annelerin
çocuklarının puanlarından ( =82.63) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Bu bulgu anne eğitim değişkeninin çocukların prososyal davranışları
üzerinde etkili bir faktör olduğunu göstermektedir.
Tablo 4. Baba eğitim durumu değişkenine göre çocukların prososyal
davranışlarına ilişkin One-Way ANOVA testi sonuçları
Eğitim
İlköğretim

N

X

S

77

85.37

12.94

Lise

158

85.17

14.31

Üniversite
Toplam

175
410

88.82
86.76

12.45
13.37

KT

SD

KO

F

1291.015
71895.973
73186.988

2
407
409

645.50
176.64

3.65

Tablo 4 incelendiğinde, çocuklarının prososyal davranışlarının babanın
eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir, (F(2)=
3.654, p<0.05). Babaları üniversite mezunu olan çocuklarının prososyal
davranış puanlarının ( =88.82), babaları lise mezunu olan çocukların
puanlarından ( =85.17) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 5. Cinsiyet değişkenine göre çocukların prososyal davranışlarına ilişkin
mann whitney u testi sonuçları
Sıra
Sıra
Cinsiyet N
U
P
ortalaması toplamı
Kız
200 218,98
43795,50
18304,50 0,025
Erkek
210 192,66
40459,50

Tablo 5 incelendiğinde, cinsiyete göre çocukların prososyal davranışları
arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (U=18304,50, p<0.05).
Kızların prososyal davranış puanlarının, erkeklere göre daha yüksek olduğu
görülmüştür.
Tablo 6. Okula devam durumu değişkenine göre çocukların prososyal
davranışlarına ilişkin mann whitney u testi sonuçları
Okula
Devam
Bir Yıl
İki +
Toplam

N

Sıra ortalaması

246
164
410

182,09
221,11

Sıra
toplamı
29862,50
54392,50

U

P

16332,50

0,001

Çalışmaya dâhil edilen çocukların prososyal davranış ölçeğinden aldıkları puanların Mann Whitney U-testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Bu
bulgulara iki yıldan daha fazla süredir okul öncesi eğitim alan çocuklarla
okul öncesi eğitimde ilk yılı olan çocukların prososyal davranış puanları
arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (U=16332,50; p<0.05).
Sıra ortalamaları dikkate alındığında, iki yıldan fazla süredir okul öncesi
eğitim alan çocukların prososyal davranışlarının okul öncesi eğitimde ilk
yılı olanlara göre daha olumlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu okul öncesi eğitime devam etme süresinin çocukların prososyal davranışları üzerinde etkili bir faktör olduğunu göstermektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında örneklemi oluşturan ebeveynlerin prososyal
davranışlarıyla 60-72 aylık çocuklarının prososyal davranışları arasındaki
ilişki ve bu ilişkiye etki eden faktörler incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, çalışmaya dâhil edilen ebeveynlerin prososyal davranışlarının çocukların prososyal davranışlarında etkili bir faktör olmadığı
tespit edilmiştir. Alan yazının incelendiğinde birçok araştırmada bu çalışmadan elde edilen bulgularla örtüşen ya da çelişen sonuçlara rastlanmaktadır. Bağcı’nın (2015) araştırmasında çocukların prososyal davranışlarıyla
ebeveynlerin prososyal davranışları arasında pozitif bir ilişki olduğu,
Ögelman ve Canbeldek (2016)’in çalışmalarında ise ilişki olmadığı belirtilmektedir. Sanson, Hemphill & Smart (2002) da prososyal davranışın gelişiminde mizaç, sosyal dünyaya yönelik algı, motivasyon gibi içsel unsurların
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etkili olabileceğini, Uzmen & Mağden (2002) ebeveynlerin yanı sıra aile içi
ilişkiler, mizaç gibi değişkenlerin etkisi olduğunu vurgulamaktadır. Toplum yanlısı davranışlar olarak ifade edilen prososyal davranışlar, çocukların başka çocuklarla birlikte oynamaya gerçek ilgi gösterdikleri 2-3 yaşlarında görülmeye başlar. Bu yaşlarda çocuklar, başkalarının kendilerinden
farklı hissettiğini henüz yeni anlamaya başlasalar da diğer çocuklar ya da
yetişkinleri acı çekerken ya da üzgün gördüklerinde teselli etme ya da duygudaşlık gibi olumlu duygularla destekleyici tepkilerde bulunurlar (Bee &
Boyd, 2013). Çocukların başkalarının duygularını anlayışı üzerine yapılan
çalışmalarda, bebeklerin 10 ila 12. aylarda kişinin duygusal ifadesiyle çevresel bağlamdan gelen bilgiler arasında bağlantı kurmaya başladığı için
olumlu ya da olumsuz yüz ifadelerini ayırt edebildikleri ifade edilmektedir
(Moses, Baldwin, Rosicky & Tibdall, 2001). Ayrıca çocukların yaklaşık bir
yaşlarında başkalarının duygularını kendi tepkilerine yol gösterici olarak
aldıkları, insanların duygusal tepkilerinin nedenlerini anlamak için sözlü
olmayan ipuçlarını kullanmaya başladıkları ve kendi kendilerini yatıştırabildikleri vurgulanmaktadır (Cole, Martin ve Dennis, 2004). Bu araştırmalar referans alındığında ebeveynlerin prososyal davranışlarıyla çocukların
prososyal davranışları arasında bir ilişki olmamasının nedeni olarak okul
öncesi eğitim, mizaç, dış dünyaya yönelik algı gibi değişkenlerin etkili olabileceğini yönündeki çıkarımları güçlendirmekte ve çocukların toplum
yanlısı davranışları edinmesinde çevresel bağlam kadar bilişsel algılamanın
da önemli olduğunu göstermektedir Günümüzde çocuklar üç yaşından
önce okul öncesi eğitim ortamıyla tanışmaktadır. İki üç yaşlarından itibaren aile dışında bir sosyal ortamda akranlarını keşfetmeye başlayan çocuk,
okul ortamında çift yönlü iletişim kurma, karşı tarafın duygularını anlama
ve uzlaşma gibi birçok karmaşık sosyal durumlarla karşılaşmaktadır. Bu
yaşlarda çocukların, işbirliği yapma ve sosyal etkileşim becerilerini geliştirmeye gereksinimleri vardır. Okul öncesi eğitim ortamlarında bu beceriler
oyunlar aracılığıyla fırsatlar sunulmaktadır. Toplum yanlısı davranışların
edinilmesi açısından iki-üç yaşların kritik olduğu düşünüldüğünde, okul
ortamında oyun yoluyla akranlarla ya da yetişkinlerle kurulan sosyal etkileşim olanakları, çocukların yardım etme, paylaşma, gönüllülük, işbirliği
ve duygudaşlık gibi birçok prososyal davranışın altyapısını oluşturmasına
destek vermiş olabilir. Başka bir ifadeyle, yalnız oynamak yerine akranlarla
oyunun tercih edilmeye başlandığı üç yaş civarında aileden farklı bir sosyal
ağ olan okul ortamında edinilen sosyal deneyimler, çalışmaya dahil edilen
çocukların prososyal davranışlarında etkili olmuş olabilir. Çalışmaya katılan çocukların %60’ının iki yıldan daha fazla süredir okul öncesi almaktadır (Bkz. Tablo 1). Bu bulgu doğrultusunda günümüz çocuklarının toplum
yanlısı davranışları edinmesinde ebeveynlerden ziyade okul öncesi eğitim
ve dış dünyaya yönelik algı gibi değişkenlerin etkili olduğu sonucuna ulaşılabilir. Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu, anne ve baba eğitim durumu değişkeninin çocukların prososyal davranışları üzerinde etkili bir
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faktör olduğunu yönündedir. Anne ve babaların eğitim düzeyi arttıkça çocukların prososyal davranışlarının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır (Bkz.
Tablo 3 ve Tablo 4). Anne- çocuk arasında kurulan sosyal bağ ve olumlu
anne modelinin çocuğun sağlıklı prososyal davranış edinimindeki önemi
birçok araştırmada vurgulanmaktadır. Çimen (2000) anne eğitim düzeyine
göre 5-6 yaş çocuklarının sosyal davranışlarını incelediği çalışmasında üniversite mezunu olan annelerin çocuklarının sorumluluk alma ve sosyal
uyum becerilerinin daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Koçak ve Tepeli
(2004), anne eğitim düzeyi ile 4-5 yaş çocukların sosyal ilişkiler ve işbirliğine yönelik davranışları arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Aral, Gürsoy & Dizman (2006) ve Dervişoğlu’nun (2007) çalışmalarında da anne eğitim seviyesi arttıkça çocukların işbirliği ve sosyal
etkileşim ve sosyal becerilerinin olumlu yönde arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar çalışmadan elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir. Eisenberg ve arkadaşlarının (2001) yaptıkları çalışmalarında ailenin
duygularını ifade edişi ile çocuğun sosyal becerileri ve yeterliliği arasındaki
ilişki olduğunu vurgulamaktadır. Yavuzer (1991) ve Cirhinlioğlu (2010)’nun
çalışmalarında da iletişime açık ve hoşgörülü aile ortamında yetişen çocukların fikirlerini açıkça söyleyebilen, sosyal yaşamındaki akranlarıyla iletişim kurmada daha etkin, kararlarının sorumluluğunu üstlenen, özgüveni
ve girişim yeteneği gelişmiş, kendi haklarına ve başkalarının haklarına saygılı bireyler olduğu ifade edilmektedir. Bu beceriler aynı zamanda prososyal davranışların da alt yapısını oluşturmaktadır. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme değerleri ve uygulamalarında kültürel bağlam (Tamis-LeMonda,
Way, Hughes, Yoshikawa, Kalman, & Niwa, 2008) merkezi bir role sahip
olduğu düşünüldüğünde toplulukçu bir kültüre sahip olan Türk toplumunda, çocuklar daha çok anneyle etkileşim olanağı bulmakta ve annenin sosyal olay ve olgulara karşı tepkileriyle ve sosyal davranışlarıyla sıklıkla karşılaşmaktadır. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe annelik davranışlarında
ve çocuk yetiştirme tutumlarında açık ve hoşgörülü yaklaşımları tercih
etme eğilimi artmaktadır. Çocukların sosyal davranış algıları, annelerinin
sosyal davranış algılarından etkilenmiş olabilir. Ebeveyn çocuk ilişkisini
inceleyen araştırmalarda çocuğun gelişiminde babaların dolaylı rolü olduğu vurgulansa da son yıllarda yapılan çalışmalarda anne kadar babanın da
önemli olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Psikolojik sorunlu
ailelerle yapılan çalışmalarda, çocukların psikolojik sağlığını olumlu yönde
etkileyen en önemli faktörlerden birinin baba ilgi ve sevgisinin olduğu vurgulanarak, babanın duygusal varlığının çocuğun sosyal yaşamındaki rolüne dikkat çekilmektedir (Pharcs, 1992; Pharcs ve Compas, 1992). Araştırmalarda özellikle baba ilgisiyle çocukların, psikolojik uyumu ve sosyal
ilişkileri yönetme becerileri arasında pozitif bir ilişki olduğu belirtilerek
(Barnett, Marshall & Pleck., 1992; Flourin &Buchanan, 2003), babaların
çocuklarıyla yakın ve sıcak iletişim kurması, çocukların psikolojik olarak
daha uyumlu, olumlu sosyal davranışlarda bulundukları ve yaşam boyunca
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akranlarıyla daha iyi ilişkiler geliştirdikleri vurgulanmaktadır (Lamb, 1987;
Verschueren ve Marcoen, 1999; Lieberman, Doyle ve Markiewicz, 1999).
Arslan ve Durmaz Kandaz (2006)’ın çalışmasında babanın eğitim düzeyinin çocukların psikososyal davranışlar üzerinde özgün katkısının olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular da eğitim düzeyi
yüksek olan babaların çocuklarının yaşamında daha aktif olmaları gerektiğinin farkında oldukları, çocuğuyla ilgili işlere doğrudan katılmaya daha yatkın oldukları, çocuklarıyla iletişimlerinde daha demokratik tutum benimsedikleri tespit edilmiştir. Günümüzde eğitim düzeyi yüksek olan anne ve
babaların çocuk gelişimi konusunda bilinçli olmaları, etkinliklere daha istekli katılmaları, çocukları tanımaya yönelik etkinliklere ve eğitim gereksinimlerine önem vermeleri, çocuklarıyla daha çok zaman geçirmeleri çocukların
sosyal davranışlarını olumlu yönde etkilemiş olabileceği söylenebilir.
Çalışma sonuçlarında cinsiyet faktörünün de çocukların prososyal davranışlarda etkili bir değişken olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuca
göre kız çocuklarının prososyal davranış puanları, erkek çocuklarına göre
daha yüksek olduğu gözlenmiştir. King & Barnett (1980)’in çalışmasında
kız çocuklarının erkek çocuklarına oranla yardıma ihtiyacı olanlara daha
çabuk tepki verdiğini belirlenmiştir. Altay ve Güre (2012)’in çalışmasında
kızların erkeklere göre akranlarıyla işbirliği yapma, eşyalarını paylaşma,
zor durumda onları teselli etme gibi prososyal davranışlarda daha etkin
oldukları tespit edilmiştir. Aynı şekilde Koçak ve Tepeli (2004)’in çalışmasında da işbirliği davranışlarında kız çocuklarının erkek çocuklarına göre
daha etkin oldukları belirlenmiştir. Bu bulgular araştırmadan elde edilen
bulguları desteklemektedir. Çalışmadan elde edilen bir diğer önemli bulguda, okul öncesi eğitime devam etme süresinin çocukların prososyal davranışları üzerinde etkili olduğunun görülmesidir. Bu bulguya göre okul
öncesi eğitim alma süresi arttıkça çocukların prososyal davranışları gösterme eğilimlerinin olumlu yönde değişim gösterdiği söylenebilir. Alan yazın
incelendiğinde okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi ile çocukların
olumlu sosyal davranışları edinmeleri arasında bir ilişki olduğuna dair pek
çok çalışmanın olduğu görülmektedir. Yapılan birçok araştırmada çocuğun
okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi uzadıkça olumlu sosyal davranış gösterme eğiliminin artış gösterdiği vurgulanmaktadır. Tuğrul (1992),
okul öncesi eğitim alan ve almayan ilkokul birinci sınıftaki akademik başarı ve ruhsal uyum davranışlarını incelediği araştırmasında, okula devam
etme süresi uzadıkça çocukların ruhsal uyum problemlerinin azaldığı
buna karşılık sosyal yönden olumlu davranışlarda artış olduğu bulgularına
ulaşmıştır. Çimen (2000), 7-12 aydır okul öncesi eğitime alan çocukların
psikososyal gelişim açısından hiç okul öncesi eğitim almayan çocuklara
göre, daha yüksek puan ortalamasına sahip olduklarını belirlemiştir. Dinç
(2002), anaokuluna iki yıl devam eden çocukların bir yıl devam edenlere
göre sosyal gelişim düzeylerinin daha yüksek olduğunu bulmuştur. Baran
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(2005), okul öncesi çağ çocuklarında sosyal davranışları incelediği çalışmasında anaokuluna devam süresi arttıkça çocukların işbirliği ve sosyal ilişkileri yönetme becerinde artığını tespit etmiştir. Günindi (2008), altı yaş
çocuklarının sosyal uyum becerilerini incelediği çalışmasında okul öncesi
eğitim kurumuna iki yıl ve daha fazla süre devam eden çocukların sosyal
uyum davranışlarının okul öncesi eğitim kurumuna yeni başlayan çocuklara göre daha olumlu olduğunu saptamıştır. Günümüz kentsel yaşamın
sosyal koşulları düşünüldüğünde özellikle mahalle, komşuluk gibi çocukların sosyal etkileşim kuracağı bağlamların daralması, okul öncesi eğitim
ortamını çocukların arkadaş edineceği en önemli konuma getirmiştir. Çocukların yaşamında özellikle üç yaştan sonrası arkadaşlık ve arkadaşlarıyla
paylaştıkları önem kazanmaya başladığı için okul öncesi eğitim, çocuğun
yaşamında aile üyelerinden sonra ilk gerçek sosyal deneyimidir. Bu ortamda çocuk, anne-babası dışında öğretmeni ve akranlarıyla düzenli ve sürekli
arkadaşlık ilişkileri kurma ve arkadaşlarıyla sosyal paylaşımlarda bulunma
ve gerçek sosyal deneyimlerde de arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeye başlar.
Arkadaşları tarafından oyun arkadaşı olarak tercih edilmeye ve onlar tarafından kabul edilmeye, onlarla sosyal sosyal sorunlarını çözme deneyimleri
edinir. Bu deneyimler aracılığıyla aile üyeleri dışında başka insanlarla ilişki
kurmayı ve oluşturduğu sosyal ilişkilerini sürdürmeyi öğrenir. Yapılan çalışmalarda, düşük arkadaş kabulünün sosyal olarak uygun olmayan davranış örüntüleriyle ilişkili olduğu ve arkadaşı olmayan çocukların olumlu
sosyal davranışlarının daha düşük olduğuna dair birçok bulguya rastlanılmaktadır (Choi & Kim 2003, Chang, 2004; Wentzel, McNamara-Barry &
Caldwell, 2004). Bu nedenle okul öncesi eğitim, çocukların olumlu sosyal
davranışların edinilmesi ve toplumsal uyum açısından önemli bir konuma
sahiptir. Alan yazındaki araştırmalarda bulgularımıza paralel olarak çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam süresi uzadıkça çocuğun
sosyal uyumu ve prososyal davranış gelişimi pozitif yönde bir artış gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Buna göre, okul öncesi eğitime erken yaşta
başlayan çocukların yeni başlayanlara göre, akranlarıyla yaşadıkları tecrübelerle kendi benlik konseptini ve sosyal becerilerini güçlendirdiği düşünülebilir. Kendi benliği konusunda iyi hisseden çocuklar, grup içi zor ve
karmaşık ayarlamalar yapabilirler. Başkaları ile doğru iletişim kuran, paylaşan ve işbirliği yapabilen çocuklar, akranları tarafından kabul edilen ve
arkadaş edinme de başarılı çocuklardır. Akranları tarafından kabul görme
ve bir gruba ait olma isteği duyan çocuklar işbirliği yapmaya, başkalarının
bakış açılarını görmeye ve ortak refah için birlikte çalışmaya gayret ederler. Buradan yola çıkarak uzun süre okul öncesi eğitim kurumuna devam
eden çocukların erken dönemden itibaren arkadaşlarıyla paylaşımlarından
edindiği olumlu sosyal deneyimleri çocukların prososyal davranış gösterme eğilimi artışmış olabilir.
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DAVRANIM ve DUYGU
DURUM BOZUKLUKLARI
BEHAVIOR AND EMOTIONAL DISORDERS IN EARLY
CHILDHOOD PERIOD
Neriman ARAL1, Emine ARSLAN KILIÇOĞLU2
ÖZET
Davranım ve duygu durum bozuklukları günümüzde hem erken çocukluk
döneminde hem de ergenlik döneminde sıklıkla karşılaşılan bozukluklar olması
nedeniyle, özellikle aileler ve araştırmacılar tarafından önemsendiği bilinmektedir.
Dünya’da ve Türkiye’de yapılan araştırmalar incelendiğinde, davranım ve duygu
durum bozukluğu yaşayan bireylerin psikolojik kökenli sorunlar sonucunda
tanılandıkları görülmüştür. Davranım ve duygu durum bozukluklarının erken
dönemde fark edilmesi, bireyin sosyal çevresine uyumu açısından önemlidir.
Erken çocukluk dönemindeki bireyin ev, okul ve sosyal yaşamında dair toplumsal
kurallara ve normlara uygun yaşayabilmesi için süreğen sağlıklı bir ruh haline
ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Bu olumlu sürdürülebilirlik bireyin gelecek yıllarını
da olumlu anlamda etkileyecektir. Davranım ve duygu durum bozukluklarının
tedavisi bireyin yaşamına olumlu katkılar sağladığı gibi ebeveynlerin de
yaşamlarına olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir. Erken çocukluk döneminde
ailelerin, karşılaştığı sorunların erken müdahale uygulamaları ile çözülmeye
çalışılması, bireylerin gelecek yaşamına dair daha ileri düzeyde davranım ve duygu
durum bozukluklarının oluşumundan koruması amacıyla önemsenmesi gerektiği
düşünülmektedir. Davranım ve duygu durum bozuklukları üzerine yapılan
çalışmaların her geçen gün yenilenmesi ve arttırılması ile müdahale uygulamalarında
alınan sonuçlarında bireylere daha faydalı olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada, erken çocukluk döneminde davranım ve duygu durum
bozuklukları ile bu bozukluklara ilişkin, depresif bozukluklar, bipolar bozukluk,
okul ve aile temelinde erken müdahale uygulamaları alan yazın taranarak,
hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler; Davranım Bozuklukları, Duygu Durum Bozuklukları,
Erken Çocukluk Dönemi

ABSTRACT
Behavioral and emotional disorders are now considered important especially by
parents and researchers, as they are frequently encountered in both early childhood
and adolescence. When the researches done in the world and Turkey are examined,
individuals with behavioral and emotional disorders were found to be diagnosed
1 Prof. Dr. Ankara Üniversitesi aralneriman@gmail.com
2 Öğr. Gör., KTO Karatay Üniversitesi, e.arslanarslan@gmail.com
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as they have these disorders as a result of psychological problems. Early awareness
of behavioral and emotional disorders is important for the individual’s adaptation
to the social environment. It is known that an early childhood individual needs to
have a steadily healthy spirit in order to be able to live according to social norms
in the home, school and social life. This positive sustainability will also positively
affect the future of the individual. Treatment of behavioral and emotional disorders
is thought to have positive effects on the lives of the parents as well as positive
contributions to the individual’s life. This section has been prepared with the aim of
refreshing and increasing the work done on behavioral and emotional disorders day
by day, and drawing attention to the issue and establishing intervention programs
for children living with such problems. In this section, depressive disorders and
bipolar disorder were examined with the context of behavioral and emotional
disorders in early childhood, and intervention programs on the basis of school and
family were explained.
Keywords: Behavioral Disorders, Emotional Disorders, Early Childhood Term,
Intervention Programs

GİRİŞ
Erken çocukluk dönemi, çocukluktan yaşlılığa bireyin yaşam boyu gelişim ve değişim dönemleri açısından düşünüldüğünde, çocuğun nörolojik, biyolojik ve psiko sosyal gelişiminde büyük önem taşıması nedeniyle
önemsenmektedir. Erken çocukluk döneminde çocuğun gelişiminin hızlı
olması ve birçok şeyi öğrenmeye hazır olması nedeniyle ebeveynlerin ve
öğretmenlerin çocuk açısından iyi değerlendirilmesi gereken bir dönem
olduğu açıkça ifade edilmektedir. Bu dönem, çocuğun ileriki yaşamı üzerinde önemli etkiye sahip olacağından çocuğun gözlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli takiplerinin yapılması yapılan alan araştırmalarında da saptanan önemli bir husus olmuştur. Ayrıca yapılan araştırmalar, bireyin kişilik
yapısının, özelliklerinin, alışkanlıklarının çocukluk yıllarında kazanılan
davranışlarla, yaşantılarla şekillendiğini göstermektedir. Bu bakış açısıyla erken çocukluk dönemi içerisinde, duygusal davranışsal bozuklukların
varlığı bireyin tüm yaşamını etkileyebileceği önemsenmeli ve çözüm odağı
noktasında gereken adımların gerçekleştirilmesi, bireyin tüm yaşamını etkileyebilmesi açısından önem ve farkındalık açısından ele alınmalıdır.
Çocuk ve ergenlerde sıklıkla karşılaşılan duygusal davranışsal sorunlar,
önemli ruhsal sorun haline dönüşebilmektedir. Duygusal ve davranışsal
bozukluklarına ait özelliklerin, toplumdan topluma kültürden kültüre çocuktan çocuğa farklılıklar gösterdiği görülmüştür.
Erken çocukluk döneminde duygusal davranışsal sorunların birbirinden ayırt edilmesinin oldukça zor olduğu bilinmektedir. Özellikle üç dört
yaşlarında olan çocukların sorunlarının saptanmasında bazen hem duygu-
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sal hem de davranım bozukluğuna ilişkin birbirini pekiştiren süreçlerin olduğu görülmektedir. Özellikle erken çocukluk döneminde problemin tespitini yaparken ebeveynlere ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir.
Erken çocukluk dönemi özellikle davranım ve duygu durum sorunlarının belirlenmesi, önlenmesi, erkenden müdahale yapılması için, sonraki
dönemde açığa çıkabilecek sorunlar açısından son derece önemli bir dönem olduğu bilinmektedir. Bu noktadan hareketle bu bölümde, davranım
ve duygu durum bozuklukları ayrıntılarıyla ele alınarak incelenmiştir.

DAVRANIM BOZUKLUĞU
Davranım bozukluğu, belirgin ve zarar verici saldırgan davranışlar, sosyalleşme sorunları ya da suça eğilimli davranış ve eylemleri kapsayan obsesif davranış örüntüsü olarak tanımlanmaktadır (Bee ve Boyd, 2009:826).
Başka bir tanımda ise davranım bozukluğu, sürekli ve tekrarlayan davranış
problemleri içerisinde, bireyin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak
toplumsal normların, değerlerin ve kuralların önemsenmediği bir davranış
problemidir. Bu tanımda özellikle sürekli ve tekrarlayan ifadelerinin belirginleştirilmesi, bozukluğun aile, okul, toplum ilişkisini de olumsuz bir şekilde etkileyebileceği yönüyle de ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır
(Kahn, Frick, Youngstrom, Findling ve Youngstrom, 2012; Mamiyev,2014 ).
Davranım bozukluğu, çocuğun ailesine ve sosyal çevresine olumsuz etkilerinin yansımalarıyla, diğer bozukluklara rağmen erken çocukluk döneminde en etkili olduğu ifade edilen bir bozukluktur (Çakar, 2017).
Çocuğun iç çatışmalarını bedensel veya ruhsal olarak ifade etmeye çalıştığı davranış bozuklukları, ailesiyle ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurmasına engel olabilmektedir. Erken çocukluk döneminde karşılaşılan davranım
bozuklukları; hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, şımarıklık, söz dinlememe,
savurganlık, inatçılık, yalan söyleme, kıskançlık, yalan söyleme, çalma,
küfür şeklinde sıralanmaktadır. Erken çocukluk döneminde, kurumuna
başlayan çocuklarda ise, uyku, temizlik-tuvalet ve yemek alışkanlıklarına
ilişkin ortaya çıkan davranım bozuklukları öğretmenler ve ebeveynler tarafından çoğunlukla zorlanılan ve hatta bazen çözülemeyen sorunlar arasında yer almaktadır. Araştırma sonuçları incelendiğinde, yaşı büyük olan çocukların yaşı küçük olan çocuklardan daha az davranım bozukluğu sorunu
yaşadıkları saptanmıştır (Miller, Koplewicz ve Klein, 1997:115).
Bununla birlikte okullarda özellikle hırsızlık, yalan söyleme, saldırganlık ve inatçılık gibi davranım ve duygu durum bozukluğu olan çocuk
sayısının yoğun bir şekilde arttığını ortaya koyan araştırma sonuçları da
bulunmaktadır (Bradley, Doolittle ve Bartolotta, 2008; Bradley, Henderson
ve Monfore, 2004; Farrington ve Welsh, 2007; Wagner ve Davis, 2006: 7).
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Bu sorunların davranım bozukluğu olup olmadığını belirlemek için
yaşa uygunluk, yoğunluk, süreklilik, cinsel rol beklentileri gibi ölçütler
doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir. Davranım bozukluğunun
tanılanması sürecinde farklı disiplinlerin iş birliği içinde olması, problemin kısa sürede kalıcı olarak çözülmesi için fırsat sunacaktır. Bu disiplinler
çocuğun yaşadığı davranım bozukluğuna uygun olarak okul ve ebeveyn iş
birliğine bağlı olarak belirlenmelidir (Alisinanoğlu ve Kesicioğlu, 2010:97,
Yavuzer 1999:86).
Davranım bozukluklarının oluşmasında olumsuz anne baba tutumlarının etkili olduğu, bu tutumlarla yetiştirilen çocukların davranım bozukluğu yaşadığı görülmüştür. Olumsuz anne baba dışında çocuğun ihmal ve
istismara uğraması, ebeveynlerin alkol tüketimi ve uyuşturucu madde kullanım oranı, ebeveynlerin depresyonda olması ya da kişilik bozukluğu, somatizasyon bozukluğu gibi ruh sağlığı bozukluklarına sahip olmaları gibi
nedenler de çocuklarda davranım bozukluklarının görülme düzeyini etkileyen etmenler olarak kabul edilmektedir (Frick ve Moffitt, 2010; Kazdin,
2010; Breslau, Saito, Tancredi, Nock ve Gilman, 2012; Frick ve Nigg 2012 ;
Karabekiroğlu, 2012, Mamiyev, 2014; Gültekin Akduman, 2015:95).
Davranım bozuklukları nitelik açısından incelendiğinde, bireyin kendisi dışında, diğer bireylerin temeldeki haklarının, toplumsal kuralların,
düzenlemelerin bireyin yaşına uygun bir biçimde devamlı ve yineleyici olarak tahrik edilmesi ve zarar verilmesi ile karşılaşılmaktadır. Tüm canlılara
zarar verilmesi, kuralların ve normların belirgin şekilde ihmal ve istismar
edilmesi gibi tutumlar da davranım ve duygu durum bozuklukları kapsamında değerlendirilmektedir. Davranım bozukluğuna sahip bireylerin sürekli olarak saldırgan davranış gösterdikleri ve çevrelerindeki canlı cansız
her şeye zarar verdikleri sürekli bir rahatsızlık, huzursuzluk ve hatta cinsel
istismara yönelik olumsuz eylemler sergiledikleri görülmektedir. Bunların
dışında davranım bozukluğu gösteren bireylerin, kendine ait olmayan her
şeye saldırma, maddi zarar verme, yangın çıkarma, dikkat çeken belirgin
davranım bozukluğuna sahip oldukları vurgulanmaktadır. Erken çocukluk
döneminde ise özellikle aile ve okula zarar verme ve kurallara uymama ve
uyum bozuklukları ile ortaya çıkmaktadır. Örnekler arasında okul reddi,
akran ilişkilerinde sorunlar görülmektedir (Kargı ve Erkan, 2004:138).
Davranım ve duygu durum bozukluğuna yönelik yaygınlığı açıklayan
tam bilgi bulunmamasına rağmen, yapılan çeşitli araştırmalar ve hastane
(çocuk ve ergen psikiyatri klinikleri) hasta giriş kayıtları incelendiğinde,
davranım ve duygu durum bozukluğu yaşayan bireylerin yaygınlığına ilişkin durumu açıklayabilecek düzeyde fikir vermektedir (Aras, Ünlü ve Tag
2007; Bulut, 2008; Gözütok, Er ve Karacaoğlu, 2006; Kaymak Özmen, 2006;
Ögel, Tarı ve Eke, 2006; Sezer, 2004:283).
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Davranım Bozukluklarında Erken Müdahale ve Önleme
Davranım bozukluklarının erken müdahale uygulamaları ile daha işlevsel olarak önlenebileceği bilinmektedir. Aile ile okul iş birliğinin özellikle
erken müdahale uygulamalarının yürütülmesinde, etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle risk altında bulunan çocuklar için önleme çalışmalarının
yapılmasına destek sağlayacağı ifade edilmektedir. Çocuklara öğretilmesi
gereken başa çıkma becerilerinin kazanımı, sosyal beceri kazanımı, akran
ilişkilerinde uyum, sosyal destek kaynaklarının arttırılma süreci, sonraki
dönemlerde ortaya çıkabilecek davranım bozukluklarını önleme adına yapılabilecek etkin uygulamalardır (Avşaroğlu, 2017:9).
Davranım bozukluklarının önlenmesinde öncelikle anne baba davranım yönetiminde itinalı davranmaları, kendi çocuklarının duygularını anlamakta daha dikkatli olmaları, dinleme becerilerinde empatik düşünmeye
önem veriyor olmaları, sorunun çözümüne odaklanarak, kabul edilebilir
ve kabul edilemez tutumların belirlenmesi gerekmektedir (DeBaryshe ve
Fryxell, 2004:213).
Ayrıca bu durumun kabul edilmesi önemli görülmektedir. Ailenin,
çocuğunun durumunu kabullenmesine öğretmen tarafından yardım edilmesi, durumu kabul eden aileye tedavi sürecinin bir parçası olmaları gerektiğinin önemli olduğunun anlatılması, davranım bozukluğu yaşayan
çocuğun okul idarecileri, akranları ve diğer öğretmenler tarafından olumsuz tepki görmemesi ve etiketlenmemesi için gerekli önlemlerin alınması
gerekmektedir. Ayrıca okulun sosyolojik ve kültürel yapısına ve çocuğun
gelişim özelliklerine yönelik erken müdahale çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Ailelere davranım bozukluğu ile ilgili başa çıkma yöntemleri,
önleme çalışmaları, erken müdahaleye ilişkin eğitimlerin planlanması da
çok önemlidir (Avşaroğlu, 2017: 11).
Özel gereksinimli bireyler için önemli olan erken müdahale programları
duygusal davranışsal bozukluğu olan çocuklar içinde kritik düzeyde önemlidir. Dünyada ve Türkiye’de yapılan araştırmalar bu alanda çalışılan erken
müdahale programı üzerinde yapılan çalışmaların olduğunu ve etkilerinin
bireye nasıl yansıdığını göstermektedir. Erken müdahale çalışmalarının
öncüsü olarak bilinen, 600’den fazla bireyle yaptığı çalışmaların boylamsal türde olduğu bilinmektedir. Bu çalışmalar, erken çocukluk döneminde
saldırgan davranışlar, ergenlik dönemi ve sonrasında şiddet düzeyi yüksek
saldırgan davranışlar, daha da ilerleyen dönemlerde kriminal suçlara, tacizlere, sosyalleşmeye aykırı davranışların yaşanmadan önce ön görülebileceğini açıklamaktadır (Heusmann, Eron ve Lefkowitz, 1984;1125).
Robins 60’lı yıllarda (1966), yaptığı araştırmalarda, erken çocukluk döneminde başlayan saldırganlıkla, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkan antisosyal davranışlar arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu
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açıklayan sonuçlara ulaşmıştır. Bu araştırmaların ardından, Robins (1979)
yetişkinlikte karşılaşılan duygusal ve davranışsal bozukluklarının temellerini erken çocukluk döneminde yaşanılan olayların ele alınarak çözülmesi
gerektiği ifade edilmiştir ( Kızmaz 2006;61).
Bir başka araştırma ile Walker, Calvin ve Ramsey (1995), duygusal davranışsal bozukluklara ilişkin ilkokul üçüncü sınıf çocuklarında ortaya çıkan
duygusal davranışsal bozuklukları süreğen bir hastalık (şeker hastalığı gibi)
gibi görülmesi gerektiğini ifade ederken, duygusal davranışsal bozuklukları
yaşayan çocukların geleceklerinin risk altında olduğunu belirten iki bakış
açısını ortaya koymuştur. Ingoldsby ve Show’a (2002) göre, erken müdahale
programlarının geliştirilmesi, bireyin gelişim sürecinin normal olabilmesi
için, gerekli önleyici hizmetleri sunması açısından son derece önemsenmektedir. Bu bakış açısı tüm araştırmacıların ortak bir görüşte çalışmalarını sürdürdüğünü göstermektedir (Akt. Başar ve Özdemir 2015:182).
Davranım bozukluğu görülen çocuklara yönelik, erken müdahale programları ve önleyici uygulamalar üç basamaklı bir piramid üzerinde gösterilmektedir (Kaufmann, 2001:105).
Bu piramidin ilk basamağında, birincil düzeyde önleme programının
amacı, davranım bozukluklarının görüldüğü dönemde, bozukluk henüz
ortaya çıkmadan müdahale etmeyi temel alır.
Piramidin ikinci basamağında, belirlenmiş olan davranış bozukluğunun daha da ilerlemesinin önüne geçmek ve problem davranışı tamamen
ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Piramidin üçüncü basamağında ise,
var olan davranış problemini kontrol altına almak ve görülme düzeyini en
aza indirgeyebilmek amaçlanmıştır (Kaufmann, 2001:106).
Piramidin üçüncü basamağında görülen problem davranışların kalıcı
bir şekilde yok edilmesinin mümkün olamayacağı da ifade edilmektedir.
Karmaşık bir yapıya sahip olan davranış problemleri için erken müdahale programlarının etkili olabilmesi için Walker, Ramsey, Grasham’a (2004)
göre tüm oluşabilecek risk faktörleri de ele alınarak, uygulamaların aile, öğretmen, bakıcı gibi farklı kişiler tarafından ve farklı yerlerde uygulanması
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu hedefe ulaşmak amacıyla erken müdahale
programında davranım ve duygu durum bozukluğu riski altında olan çocuklar için tarama sisteminin, çocuk, öğretmen, akran ilişkilerini, sosyal
ve akademik ilişkilerin gelişimini destekleyen ve bu süreci öğreten okul
programının ve çocuğun davranım ve duygu durum bozukluğu oluşmadan
okulla olumlu yaşantıları destekleme açısından okul aile iş birliği temelli,
çözüm odaklı aile eğitim programının olması gerekmektedir (Walker, Kavanagh, Stiller, Golly, Severson ve Feil 1998:74-78).
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DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI
Duygu durum bozuklukları, toplumsal bir halk sağlığı sorunu olmasına
rağmen, psikiyatrik olarak da net olarak sınırları çizilemeyen açıkça tanımlanamayan bozukluklardır. Farklı bir açıdan geniş anlamda düşünüldüğünde, gelişim düzeyine göre duygu durum düzenlemesinin sergilenmesinde
açığa çıkan sürekli dikkat çeken sorunlar ve normal olmayan durumlar
olarak açıklanabilir. Alan uzmanlarının yaptığı araştırmalar incelendiğinde, duygusal sorunların tespiti yapılırken, öncelikli olarak yapılması gereken; normal olarak kabul edilen davranış ile çocuğun sergilediği davranışın
objektif bir biçimde değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmede belirlenen
soruna ilişkin nedenler araştırmacıyı duygusal bozukluklara ilişkin detayların değerlendirilmesine yönlendirilebilmelidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, çocuğun sorunsal olarak belirlenen davranışları süre, yoğunluk
ve sıklık olmak üzere üç aşamada değerlendirmek doğru olacaktır. Bu üç
aşamaya ilişkin değerlendirmeye uzman önem vermeli, değerlendirmede
çocuğun gelişim özelliklerini dikkate almalı ve çocuğa ruhsal olarak zarar
vermeden değerlendirme yapılmalıdır (Kaufmann, 2005: 94).
Periyodik olarak yaşanan mutsuz ve hüzünlü belirgin ruh hali ile eşleştirilen depresif bozukluklar ve manik ve mutsuz duygusal durumla sürekli bir dalgalanma yaşatan bipolar bozukluk, duygu durum bozuklukların temelde ele aldığı iki bozukluk türüdür. Bu şekilde iki temel bozukluk
üzerinde çalışılan duygu durum bozuklukları özellikle çocuklarda tanısı ve
nedenleri incelenirken geçmişten günümüze bir gelişim süreci geçirdiğini
göstermektedir. Psikoanalitik yaklaşımın 1960’lardan önce yaygın olarak
benimsendiği psikoloji alanı incelendiğinde, çocukların depresyonlarının
yetersizlik olarak kabul edilmesinde kişilik gelişimlerinin yetersiz olmasının önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Daha sonra 1960’larda, Glasser
(1965) maskeli depresyon kavramını, yetişkinlerden sinirli ve yıkıcı olmaları yönüyle farklılaştırarak, çocuklar için tanımlamıştır (Sabatino, Webster, ve Vance, 2001:432).
Yapılan çalışmalar birey düzeyinde incelendiğinde ise, duygu durum
bozuklukları, anksiyete bozuklukları gibi içe atım bozuklukları ile, aynı zamanda da karşı olma karşı gelme bozukluğu, davranım bozukluğu, Dikkat
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, gibi dışa vurum bozuklukları ve madde bağımlılıkları ile yüksek düzeyde anlamlı ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır
(Carlson ve Weintraub 1993, Chang ve ark. 2000, Decina ve ark. 1983, Gershon ve ark. 1985, Grigoroiu-Serbanescu ve ark. 1989, Henin ve ark. 2005,
LaRoche ve ark. 1987, Radke-Yarrow ve ark. 1992, Zahn-Waxler ve ark.
1988; akt. Austin ve Sciarra, 2013: 455).
Daha sonraki dönemlerde vakalar incelendiğinde, özellikle okul çağı
çocuklarında duygu durum bozukluklarından bipolar bozukluk ve ma-
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jör depresif bozukluk son derece sıklıkla karşılaşılan duygu durum bozuklukları arasında yer aldığı belirlenmiştir (Geller, Zimerman, Williams,
Bolhofner & Craney, 2001; Kowatch, Emslie & Kennard, 1997; Reichart,
2005:126). Sonuçların bu şekilde ortaya çıkması, son yıllardaki tarama ve
ölçme araçlarının doğru değerlendirmeler yaptıkları ve bozukluklara ilişkin nitelikleri ortaya çıkarmada başarılı oldukları anlamına gelmektedir
(Reichart, Wals & Hillegers, 2004:69).

Depresif Bozukluklar
Bireyin duygu durumunda meydana gelen, hayattan zevk alamama
umutsuzluk, kararsızlık, ilgi ve istek kaybı, benlik saygısında azalma gibi
değişiklikler depresif bozukluk durumunda, depresyonun varlığını belirtmektedir (Alper, Bayraktar ve Karaçam, 1997:). Başka bir tanımda ise depresyon, bireyin duygu durumunda meydana gelen değişikliklerin günler ve
haftalar boyunca sürmesi şeklinde tanımlanmıştır (Saygılı, 2005;34).
Yetişkin ve çocuk depresyonu 1980’li yıllarda birbirinden ayrı düşünülmemesine rağmen tek ayrıldıkları noktanın okul reddi, ve davranım
problemleri olduğudur. Buna rağmen yetişkin depresyonu ile çocukluk
depresyonunun birbirini yansıtan bir ayna görünümü olduğu da ifade edilmektedir. Yetişkin depresyonu ile çocukluk dönemi depresyonunun birbirinden ayrılmasında bilişsel gelişim araştırmalarının önemli rol oynadığı
vurgulanmaktadır. Her yaş gurubunda ve her dönemde farklı belirtiler
gösteren kritik dönemler olduğundan depresyon da insan yaşamının her
döneminde olabilir (Sabatino ve Ark., 2001:428).
Çocukluk döneminde rastlanılan depresyon vakalarının hem Türkiye’de
hem Dünya’da oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda ilkokul döneminden başlayarak her okul kademesinde depresyon belirtileri
ile karşılaşıldığı görülmüştür (Gültekin Akduman 2015:91).
Çocukluk döneminde birçok faktörün depresyona sebep olduğu bilinmektedir. Bu faktörün depresyona sebep olduğu saptanmıştır. Bu faktörlerden birincisi ve en önemlisi çocuğun birincil derece bakım veren kişiden
ayrılması ve erken dönemde yaşanan bağlanma kalitesinin niteliğidir. Yapılan araştırmalarda erken dönemde bağlanma problemi yaşayan bireylerin,
birincil bakım veren kişiden ayrılma durumunun yoksunluğu ile birleştiğinde bireyde depresif belirtiler göstermesine neden olduğu bu durumlar
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur (Rutter, Kreppner
ve O’Conner, 2001; Field 2002; Heim, Meinlschmidt ve Nemeroff, 2003;
Gunner 2007;100).
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Depresif Bozukluk Türleri
DSM-IV-TR (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2000) kriterlerinde, majör
depresyon, distimi ve başka türlü adlandırılmayan depresif bozukluk olmak üzere üç ana depresif bozukluğuna yer verilmiştir. Bunlardan başka
türlü adlandırılmayan depresif bozukluk, majör depresyonun tanılanmasında, kriterlerin tutarsız olduğu durumlarda tanılanır. Majör depresyona
erken çocukluk döneminde ortalama %2 ve ergenlik döneminde ise %5 düzeyinde, distimiye ise, erken çocukluk döneminde ortalama %2 ve ergenlerde %4 düzeyinde rastlanmaktadır (Muriel, Bostic & Dolan, 2002). Cinsiyet faktörleri açısından incelendiğinde ise, erken çocukluk döneminde,
kızların ve erkeklerin depresyon tanısı almaları neredeyse birbirine eşittir.
Buna karşın ergenlik dönemi incelendiğinde, erkeklere oranla kızların depresyon bozukluğu tanılamaları iki kat daha fazladır. Depresif bozukluğun
tanılanmasında ergenlik döneminde cinsiyet farkı önemli bir değişken olmasına rağmen, majör depresif bozukluk tanısı açısından incelendiğinde,
cinsiyet faktörünün önemli olmadığı görülmüştür. Cinsiyet farklarına göre,
karakterize depresyon belirtileri incelendiğinde kızların duygu durum bozukluklarına ilişkin belirtiler gösterirken, erkeklerin özellikle davranım
bozuklukları ve şiddete eğilim oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür (Weller, Weller&Danielyan, 2004a:451).
Majör Depresif Bozukluk, DSM IV-TR’ye göre (Amerikan Psikiyatri
Birliği, 2000), erken çocukluk döneminde veya ergenlik döneminde, majör depresyon tanısının alınabilmesi için, hastalığa bağlı kriz geçirilmeden,
bir veya daha fazla majör depresif belirtilerinin gözlenmesi gerekmektedir. Bireyin tanılanabilmesi içn ayrıca, depresif belirtiler ya da sinirlilik
hali duygu durum bozukluğuna yönelik belirtilerden en az dördünün (fakat
bazen daha fazlasına gözlenebilir) iki haftalık zaman diliminde tümünün
birlikte görüldüğü durumların değerlendirilmesi gerekmektedir. DSM-IVTR’de erken çocukluk döneminde ve yetişkinlikte depresyon için aynı kriterlerin yer aldığı görülmektedir. Fakat izlemeyi ve değerlendirmeyi yapan
uzman çocuk ve ergenlerle tanılama yaparken, sinirli duygu durumunun,
depresif duygulanım ile farkının iyi ayırt edilmesi gerektiğine dikkat edebilmelidir. Dolayısıyla depresif olan bir çocukla, depresif olan bir ergenin
klinik değerlendirme tabloları birbirinden ayırt edici yanları olabilir. Erken
çocukluk döneminde klinik değerlendirme tablolarında, kaygı ve somatik
belirtiler yer alırken, ergen bireylerde, yeme ve uyku bozukluklarının yanı
sıra, okul ve evde işlevsel bozukluklar, intihar eğilimi ve girişimleri gibi
durumlarla karşılaşılabilir. Coyle ve arkadaşlarıma göre (2003), yetişkinlik
dönemindeki depresyon da sosyal çevre etkili görülürken, ergenlik döneminde ise bu etki genetik kökenli olarak görülmektedir (Austin ve Sciarra,
2013:238).
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Majör depresif bozuklukla eş tanılı çok sayıda psikiyatrik bozukluk
(ör.; anksiyete, öğrenme güçlükleri, kişilik bozuklukları, maddenin kötüye
kullanımı, yeme bozuklukları gibi) bulunmasına rağmen ayrıntılarda farklı
özelliklere sahip tanılamalarda söz konusudur. Bu nedenle doğru bir tanılama için çocuklar ve ergenler uzun süreli izlenmeli ve testleri yapıldıktan
sonra karar verilmelidir (Austin ve Sciarra, 2013:240).
Duygu durum bozukluğu görülen çocuk ve ergenlerde, tanılama süreci
bireyden beklentiler doğrultusunda değil, normlar ve kurallar doğrultusunda yapılmaktadır (Weller ve Ark., 2004b). Çalışmalar incelendiğinde, habis tümörler, beyin hasarı, enfeksiyon, endokrin bozuklukları, metabolik
anomaliler, AIDS, multiple skleroz kronik yorgunluk sendromu gibi tıbbi
durumların kendi içlerinde depresyon belirtileri gösterdiği belirlenmiştir.
Bu çalışmalara ilişkin olarak çocuk ve ergenlerdeki eş tanılı durumlarda
yaygınlık oranı %40 ile %70 oranında psikiyatrik bozukluk olarak tanılanmıştır (Angold & Costello, 1993; Rohde, Lewinsohn & Seeley, 1991;1784).
Minör depresif bozukluğun; hafif düzeyde depresyon ya da minör depresyon olarak ifade edilmektedir. Depresyon belirtilerinin birçoğu minör
depresyonda da gözlenirken, majör depresyon belirtileri kadar ağır belirtiler görülmemektedir. Hastane öyküleri incelendiğinde, minör depresyon
tanılı hastaların, depresyon testinden düşük puanı aldığı seviyede depresyon ve bu durumda da depresif bozukluğun üst seviyelerde olmadığı görülmektedir. Ancak önleyici uygulamalar ve erken müdahale uygulamaları ihmal edilirse minör depresyon majör depresyona dönüşebilmektedir.
Dolayısıyla ihmal edilmeden tedbir alınması son derece önemlidir. Gün
içerisinde yaşanan duygusal değişimler depresyonel bir bozukluğu tarif etmeyebilir. Ancak kesintisiz iki haftadan daha fazla hissedilen duygu durum
bozuklukları minör depresyon belirtisi olabilir. Minör depresyon tedavisini
diğer depresyon tedavilerinden ayıran özellik ilaçların benzerlik göstermesine rağmen dozlarının düşük olmasıdır (Avşaroğlu, 2017:12).
Distimi; minör depresif bozukluk ile belirtileri neredeyse aynı olan bu
depresif bozukluk, erken çocukluk döneminde %2 ve ergenlik döneminde
ise %4 oranında görülmektedir (Muriel, Bostic & Dolan, 2002; Weller ve
ark., 2004; Sciarra ve Austin, 2013). Distiminin erken yaşlarda başlaması
ilerleyen yaşlarda duygu durum bozukluklarının daha etkili bir şekilde ortaya
çıkabileceğini de açıklamaktadır. Kovacs ve ark. (1994) tarafından yapılan
incelemelerde, minör depresif bozukluk tanılı çocukların %70 inin temelinde distimik bozukluk olduğu ortaya çıkmıştır (Austin ve Sciarra, 2013:237).
Distimi tanılaması için, erken çocukluk döneminde görülen özelliklerin
en az bir tam yıl devam etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra distimi
majör depresyona göre etkisi hafif, fakat sürece daha uzun süren bir bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Birliği,2004).
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Erken çocukluk döneminde, distimik bozukluğun görüldüğü çocuklarda, belirgin belirti olarak iyi ve kötü gün ya da pek çok karma gün yaşanması olağanken, hiçbir iyi tam hafta olmadığı bilinmektedir (Kowatch ve
ark., 2005:143).

Bipolar Bozukluk
Duygu durum bozukluğu görülen bireylerde, mortalitesi ve morbiditesi
üst düzeyde olan ve toplumda sıklıkla karşılaşılan bir hastalık olan, bipolar
bozukluk (Bauer ve Pfenning, 2005; Sciarra ve Austin, 2013) bireyde ortaya
çıkan, bilişsel, psiko-motor ve kişilerarası iletişim ve ilişkilerde problemlerle belirlenen bir duygu durum bozukluğudur. Bipolar bozukluk, iki uçlu
duygu durum bozukluğu, manik depresyon, manik atak veya manik depresif bozukluk olarak farklı isimlerle de adlandırılmaktadır. Bu bozukluğun
belirgin özelliği duygu durumundaki inişler çıkışlardır. Bireyin duygu durumu bazen yoğun bir şekilde yükselirken, bazende tam tersi düşüş gösterebilir. Bu durum da yükselme(Mani), düşüş ise depresyon olarak ifade
edilmektedir (Wozniak vd. 1995; Weller vd., 2002:1580).
Marikangas ve arkadaşları (1988), bipolar duygu durum bozukluğunda
patofizyoloji incelendiğinde, kalıtımsal yatkınlık düzeyinin yüksek olduğunu, Lish ve arkadaşları ise (1994), bipolar duygu durum bozukluğu olan bireylerin çocuklarından da bu hastalığın ortaya çıkması ihtimalinin yüksek
olduğunu vurgulanmaktadır (Akdemir ve Gökler, 2008:134).
Buna karşın yapılan tüm çalışmalar incelendiğinde, bipolar duygu durum bozukluğu yaşayan ebeveynlerin çocuklarında rastlanılan psikopatoloji türleri ile bu çocukların psikososyal gelişimleri üzerine yapılan çalışmaların birbirini desteklemediği ortaya çıkmıştır Akdemir ve Gökler,
2008:135).
Yapılan farklı çalışmalarda ise, bu duygu durum bozukluğunu yaşayan
çocuklarda, diğer psikopatolajilerin daha yoğun olarak görüldüğü vurgulanmaktadır (Akdemir, Gökler, 2008:137).
Bipolar bozukluk ile ilgili yapılan araştırmalarda genellikle ergenlik dönemi ve sonrasında bipolar bulgular görülürken, 10 yaş öncesinde bipolar
belirtilerin nadiren görüldüğü saptanmıştır (Carlson,1995:2370). Çocuklarda görülen duygu durum nöbetleri bipolar bozukluk açısından incelendiğinde, çift kutuplu duygu durum değişiklikleri şeklinde görüldüğü belirlenmiştir. Bu duygu durum nöbetleri hem manik hem de depresif olarak
çocuklarda kendini gösterebilmektedir. Çocukluk döneminde saptanması
zor olan bir bozukluk olması nedeniyle, her zaman bipolar bozukluğun tanılanmasında doğru karar verilemediği görülmüştür. Bipolar bozukluğun
genellikle başka bir bozuklukla birlikte bulunduğu bilinmektedir. Bu birliktelik incelendiğinde, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile birlikte
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tespitinin yapıldığı saptanmıştır (Kocacs ve Rollock, 1995; Klein vd., 1999;
Kent Craddock, 2003; Sciarra ve Austin, 2013:427).Çocukluk döneminde saptanan bipolar bozuklukta mutsuz, ilgisiz, iştahsız, gereğinden fazla
uyuyan, sürekli üzgün, bölgesel ( karın,baş gibi) ağrılarından şikayetçi olan
çocuklara rastlamak mümkündür (Chang ve ark. 2003, DelBello ve Geller
2001;328).
Hipomani, bipolar bozukluğun bir bölümü olup kısmen de olsa maniye
doğru ilerlediği bilinmektedir (Akiskal, 2000;1339). Hipomaninin saptanabilmesi için en az dört gün, günün tamamında görülen, daimi belirgin ve
hatta rahatsız edici olabilen ve kolaylıkla tetiklenen ve olumsuz davranışlarla saldırganlığın görülmesinin yanı sıra sevinç patlamalarının da görülebildiği bir duygu durum bozukluğu olarak gözlemlenebilir (Avşaroğlu,
2017:12)

Aile ve Okula Yönelik Müdahale ve Yaklaşımlar
Aile ve çocuk arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinin, çocukların ve
ergenlerin davranım ve duygu durum bozukluklarının özellikle depresyon
tedavisinde etkili olacağı tavsiye edilmektedir. Minuchin (1974)’a göre,
yapılandırılmış aile terapisi modelinde, çocuklarda duygusal bozuklukların
oluşmasında etkili olduğu bağlanma temelli sorunların kabul edilmektedir.
Brent ve arkadaşlarının karşılaştırmalı çalışmasından (1996) depresyon
bozukluğu görülen ergenler de aile danışmanlığının olumlu sonuç verdiği
belirlenmiştir. Alandaki çalışmaların sınırlılığı nedeniyle net bir yargıya
varmak doğru değilken, eldeki araştırmalara ilişkin ergenlik döneminde
görülen depresyon tedavisinde, bireysel farklılıklara odaklı yaklaşımlarla,
anne baba eğitimine ilişkin çalışmaların etkili olduğu tespit edilirken
tedavinin genellenebilirliğine ilişkin net sonuçları bulunmamaktadır. Aile
eğitimlerine ebeveynlerin düzensiz ve kısıtlı katılımı bu sonuçlarda etkili
olabilmektedir (Clarke ve ark., 1999; Levvinsohn ve ark., 1990: 272).
Okulda öğretmenler duygu durum bozuklukları ile ilgili nasıl
davranmaları gerektiği bilmeleri gerekmektedir. Bu durumla ilgili nasıl
davranması gerektiğini bilen öğretmen bipolar bozukluk tanılı çocukları
sorun kaynaklı olarak süreci yeniden değerlendirmelidir. Sistematik bir
yaklaşımla öğretmen, veri toplama ve araştırma müdahale önerilerini içeren
bir izlem süreci yürütmelidir. Böyle bir yaklaşımla hareket eden öğretmen,
bipolar bozukluk yaşayan çocuğun ve ailesinin karşılaşabileceği en güzel
bir baş etme yöntemi destekçisi olacaktır (Austin ve Sciarra, 2013:239).
Okulda öğretmen tarafından uygulanabilirliği olan bilişsel davranışçı
terapi uygulamaları duygu durum bozukluğu yaşayan çocuklar için önemli
müdahale yöntemleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte öğretmen
tarafından çocuk temelli ya da tüm sınıfa yönelik hazırlanabilecek olan iş-
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levsel planlama, kişilerarası terapi, bireysel davranış müdahale planı geliştirilmesi çocuk temelli aile danışmanlığı okul tarafından sürdürülebilecek
müdahale uygulamaları arasında yer almaktadır. Tüm bu uygulamalara
başlamadan önce yapılması gereken ilk iş öncelikle işlevsel değerlendirmenin yapılmasıdır. Bu işlevsel değerlendirme de; öncelikle sorunlu davranışı belirleme ve tanımlama yapılmalı daha sonra, akademik performans
hakkındaki bilgilere ilaveten temel verileri toplama, davranışın gözlendiği
bağlamı tanımlama, işlevsel değerlendirme formunu ve/veya değerleme ölçeğini uygun olarak tamamlama, doğrudan bir gözlem yürütme, bir hipotez geliştirme ve hipotezi test etme üzerinde değişiklik yapma süreci takip
edilmelidir (Barnhill, 2005: 778).

Duygu Durum Bozukluklarında Erken Müdahale ve Önleme
Geçmişten günümüze doğru tüm dünyada giderek artan şiddet olaylarındaki artışın nedenlerine yönelik uzmanlar, suçu işleyen bireylerin
çocukluk dönemlerinde yaşadıkları problemler odaklı yetişkinlikte açığa
çıkan antisosyal kişilik bozuklukları belirtilerinin olacağının tahmin edilebilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu vurguyu yaparken erken çocukluk döneminde ve okul yaşamında dikkatli bir şekilde izlenmesi gereken
çocukların erken müdahale uygulamaları ile ortaya çıkan bozuklukların
gelecek dönemlere ertelenmeden ve suça dönüşmeden çözülebileceğini
ifade etmektedirler. Bu durumun araştırmalarla ifade edilmesine rağmen
tüm dünya da duygu ve davranış bozukluklarına ilişkin erken müdahale
temelli uygulamalar başlıklı araştırma ve çalışmaların yeterince olmadığı
görülmektedir. Özellikle kanıt temelli araştırmaların yapılması hem erken
müdahale programlarının yapılandırılmasının hem de uygulanmasının sonuçlarını ve fayda oranlarını olumlu anlamda etkileyeceği tahmin edilmektedir (Özdemir, 2011:169).
Literatürde duygusal ve davranışsal bozukluklar yaşayan çocuklar için
II. adım olarak Alternatif Düşünme Stratejilerinin (Second step; Committee For Children, 1991, Akt. Frey, Hirschstein ve Guzzo, 2000:104) desteklenmesi (Promoting Alternative Thinking Strategies; Domitrovich, Corties
ve Greenberg, 2007:68) ve başarıya ilk adım (First step Success, Walker ve
diğerleri, 1998) gibi erken müdahale programlarının geliştirdiği görülmektedir. Bu erken müdahale programlarını araştıran Kashani, Jones, Bumby
ve Thomas (1999:202), risk altında olan ergenlik dönemini yaşayan bireyler için, Başarıya İlk Adım, erken Müdahale Programının en etkili iki
programdan biri olduğu saptanmıştır. Ayrıca Walker ve arkadaşlarına göre
(1998:67) Başarıya İlk Adım, erken Müdahale Eğitim Programının İlkokul
ikinci Sınıfa kadar antisosyal davranışların gelişimini önleyici bir program
olduğu ifade edilmiştir. Başarıya İlk Adım, erken müdahale programı temelinde okul aile iş birliğine dayalı olarak, bireyin duygusal ve davranışsal
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bozukluk yaşama riskini en aza indirgemeyi hedefleyen bir program olması
nedeniyle uygulanmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır (Başar ve Özdemir 2015:177).
Çocukluk döneminde araştırmacılar, sosyal beceriler (kendini kontrol,
iş birliği) dışa dönük problem davranışlar (yerinden kalkma, elini kaldırmadan ya da uygun olmayan zamanlarda konuşma, başkalarına dokunma, başkalarının eşyalarına dokunma karşı gelme, saldırganlık) içe dönük
problem davranışlar (çekingenlik) ve akademik etkinliklere katılım süresi
üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bunun nedeni sorun yaşayan çocuklar için
olumsuz belirtilerin azaltılması, olumlu belirtilerin ise arttırılmasına destek olabilmek amacıyla çalışmaların bu belirtilere yoğunlaşması erken müdahale uygulamaları için önemli olduğunu fark etmeleri olmuştur. Ayrıca
çocukların sosyal oyun davranışları, Başarıya İlk Adım, erken müdahale
programının okula giden çocuklar üzerindeki etkisi ile öğretmen tutumlarına ilişkin etkisinin de incelendiği bilinmektedir (Diken ve diğ. 2005:446).
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