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GİRİŞ
Teknolojik gelişmelerin olmadiği dönemlerde örneğin beslenme, 

aydinlatma, isitma, iklimlendirme gibi konfora yönelik tüm ihtiyaçlariin 
doğal kaynaklarla sağlandiği dönemlerde insanin dünya ekosisteminin bir 
parçasi olduğunu söylemek mümkün olabilirdi (Bayraktar, 2011). Bir bü-
tün şeklinde hareket halindeydiler. İnsani ihtiyaçlar dönemler boyu aslin-
da ayni sadece ismi değişiyor. Tehlike aninda veya isinmak için kendisine 
mekan oluşturabiliyor ve bunlari yaparak insan içgüdüsel olarak doğa-
yi taklit ediyor. Yerleşik hayata geçildikçe konfor, huzur ve mahremiyet 
duygularinin ön plana çiktiği, yaşam şartlarinin değiştiği mekanlarda ta-
sarim farkliliklari oluşmaya başladi. İç ve diş mekan kavrami netleştikten 
sonra doğa ile uyum azalmaya başlamiş ve bakiş açilarinda değişiklikler 
oluşmaya başlamiştir. İlk toplu yerleşim Mezopotamya ve Anadoluda ilk 
şehir yerleşmesi Çatalhöyük ayni zamanda toprak alti yapilarinin bir ara-
da görüldüğü merkezdir. Mevcut mağaralar kullanilarak başlanmiş yer alti 
mekanlarin en çok kullanma biçimi barinma ve siğinma işlevi ile tarih 
boyunca canlilara iklim şartlarina karşi koruma ve düşman saldirlarina 
karşi savunma sağlamiştir (Erdinç ve Kariptaş, 2016). Sonraki yillarda 
doğa afetlerine karşi (yildiz, gök, ateş) gibi kuvvetlerinden korunmak ve 
dini törenlerin yapilmasiyla gelişim ve ilerleme sağlamiştir. Toprak alti 
mekanlarda kutsamalar, törenler, ainler, klise olarak kullanilan mekanlara 
dönüşmüştür.

Resim 1: Mağara ve İnsan İlişkisi (Url-1).
Enerji ihtiyacini minimum seviyeye indirmek amaciyla yapilan tek-

nikler vardir. Doğru alan seçimi, bulunduğu topografyayi değerlendirme, 
bitki örtüsünü uyum, doğal çevre ile uyum sağlamak, iklimsel verilerin 
verdiği güneşlenme ve doğal havalandirma sistemlerini kullanmak gibi 
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pasif sistemleri analiz yaparak sürece başlamak gerekir. Güneş ve rüzgâr 
kontrol stratejileri ile korunma gibi pasif tasarim esaslari uygulanarak, 
gereksinim duyulan enerjinin rüzgâr, güneş, jeotermal enerji ve biyokütle 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarina dayandirilmasi sinirli enerji kay-
naklarinin neden olduğu karbon salinimi da azaltilmaktadir (Bayraktar, 
2011). Doğa ile uyum sağladikça pasif tasarim esaslari kullanimi artmak-
tadir. Barinma ihtiyaçi dönemsel olarak değişen ve şekillenen birey yaşam 
odakli bir olgu olmasindan kaynakli insanlar baski ve tehtit altindayken 
yapilan mekansal tasarim çözümleri üretimin ve sosyaleşmenin ön planda 
olan şehir planlarini görüyoruz.

Kısmı Yeraltı Şehri Olan Mardin ve Harran  Örneği
Kültürün, doğanin, kalitenin yaşamlari etkilediği bir çok tasarim çö-

zümleri insanlarin malzeme ve imkan dahilinde mekansal çözümler bul-
masini sağlamiştir. Tasarimin yerleşeceği bölgenin incelenmesi gerekir. 
Yaşam koşullari, malzemeleri öğrenip kültürüne, iklimine ve yere bağli 
olarak tasarim etkenleri değişiklik gösterebilir. Yapilan tasarimlarda öğre-
nilerek veya deneyim aktarimi sayesinde günümüze kadar gelen her türlü 
somut bilgi olarak  ulaşabileceğimiz ve kendisini halen korumakta olan 
yapilari görmekteyiz (Bayraktar, 2011).

Resim 2: Harran Kümbet Evleri (Url-2).
Mardin ve Harran’daki geleneksel yerleşim çöl coğrafyasina sahip 

bölgenin ağaç kullanmanin zorluğu nedeniyle kubbelerin yapiminda tuğla 
ve kerpiç tercih edilmiştir. Yazin çok sicak, kişin soğuk ve yil boyunca 
çok kuru bir iklimi olan Harran’da yapilar kubbe şeklinde ve kalin duvar-
lidir. Kubbeler, en üstteki açikliklari ile çok etkili bir doğal havalandirma 
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mekanizmasi oluşturur. Sicak-kuru iklimlerde yüksek sicakliklarin etkisi-
ni azaltmak üzere geleneksel yerleşim alanlarinda yer alan yapilarin bir-
biri üzerinde yarattiği gölgelerin soğutma etkisinden faydalanmak üzere 
yakin, kompakt şekilde konumlandirildiği gözlenirken, nemli iklimlerde 
yerleşimlerde yer alan yapilar ise doğal havalandirma potansiyellerinden 
mümkün olduğunca fazla yararlanmak üzere ayrik şekillerde konumlandi-
rilmişlardir (Bayraktar, 2011). Kümbette açikliklar birakilarak iç mekanda 
doğal hava sirkülasyonu sağlanmiştir. Plan tipolojilerinde her bir kümbet 
oda sayisini gösteriyor ve avlulu mekan etrafinda konumlaniyor. Diş so-
kaklara pencelerin küçük ve yukarida  olmasi mahremiyeti sağlamaktadir. 

Resim 3: Mardin Geleneksel Evleri (Url-3).

Geleneksel Mardin yapilarinda yanyana olanlarin yani sira, güneşin 
yapiya girişini engellemek için pencereler kepenkli ve küçük olarak ya-
pilmiş, malzeme olarak da diş sicakliği iç ortama etsisi geç olan taş mal-
zemeler tercih edilmiştir. Sari kalker taşinin birçok ocaği bulunan bölgede 
yapilarda kullanilmasi hâkim olmuştur. Evlerde kullanilan taşlar soğuk ve 
sicakta daha fazla sertleşen bir yapiya sahiptir. Bundan dolayi yazin serin 
kişin ise sicak olmaktadir. Revak ve eyvan gibi yari açik mekanlar bati 
güneşine karşi gölgede kalacak şekilde konumlandirilmiştir. Ev birimle-
ri içinde avlulu, gölgeli mekanlar oluşturularak serin oturum ve sirkü-
lasyon alanlari sağlanmiştir. Günün ilerleyen vakitlerinde işinim yolu ile 
isi kaybindan kaynaklanan serinlik teraslar için önemli kullanim alanlari 
olarak yöresel mimaride yerini almiştir. Mekanlar arasindanki bağlamda 
doğal eğimden kaynakli merdiven ve rampalar ile kot farkliliklarindan 
kaynakli evlerin birbirlerine engel olmadan hayatlarini idam ettirmeleri 
ve dar sokaklarin oluşumu gölgeler oluşturarak insanlari sicaktan koru-
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maktadir. İnsanlarin doğaya uydukca daha mutlu ve sürdürebilir hayata 
yöneltmiştir.

Resim 4: Mardin Evleri Kesit (Url-4).
Geleneksel yapilar bulunduklari iklim özelliklerine bağli olarak en 

uygun malzeme ve bileşenlerle inşa edilmişlerdir. Mekan organizasyonla-
ri ve yönlenmeleri de yine iklim ve arsa koşullarina bağli olarak en doğru 
şekilde oluşturulmuştur (Harputgil ve Çetintürk, 2005). Yapildiklari dö-
nemlerde deneyim aktarimi yapilan yöresel bölgedeki evler inceleyerek 
ve deneme yanilma  gibi yöntemler kullanilarak  zamanin en doğru kul-
lanilabilir ve sürdürülebilir tasarimlara ulaşilmiştir. Geleneksel konutu 
kullanan kişiler kendi ihtiyaçlarini kadariyla içinde yaşadiklari düzene ve 
statüye göre eylemlerini yaşayiş biçimlerini rutinlerini biçimlendirir.

Derinkuyu Yeraltı Şehri, Nevşehir

Resim 5: Derinkuyu Yeraltı Şehri (Url-6).
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1963 yilinda bulunan derinkuyu 60-70 metre derinlikte yerleşim 
alanlari ve tünelleri bulunmaktadir. Roma zülmü ve arap akincilardan ka-
çan ilk hristiyanlarin yaşadiği düşünülen yer alti şehirlerin giriş çikişlari 
kolay bulunmadiği, bulunsada zor girildiği girişler  tasarlanmiştir (Koca-
lar, 2018). 50.000 nüfusun  temiz hava kanallari sayesinde uzun süre ya-
şamani sürdüren  insanlar yeralti şehirlerinde rahipler, papazlar, çocuklar 
ve  aileler gibi farkli tipte insanlarin kalintilarina rastlanmiştir (Url-5). 
Birinci katmanda mutfak, ağir, şaraphane ve oturma odalari olan bu kat, 
yeraltinin en üst katinda bulunuyor. İkinci katmanda ise ilk kattaki gibi 
ahir, mutfak, erzak depolari ve oturma odalari olarak kullanim sağlayan 
kisim belirmiştir. 

Resim 6: Derinkuyu Yeraltı Şehri Kesit Gösterimi (Url-7).

Yeralti şehrinin tüm katlarina inen ve hava sirkülasyonunu sağlayan 
havalandirma boşluklarinin merkezi ise üçüncü tabaka Derinkuyu’yu di-
ğer yeralti şehirlerinden ayiran ve farkli bir yere koyan Misyoner Okulu 
da bu katta karşiniza çikacaktir. Okul beşik tonozla örtülü geniş tavanin-
dan taniniyor. Yeralti şehrinin ortak toplanma yeri olan bu katta ayrica haç 
şeklindeki kilise, günah çikarma alanlari, mezarlik gibi alanlar da bulunu-
yor. Ucundan bakacağiniz dokuz kilometrelik uzun tünelin nereye gittiği 
halen merak konusudur; başta Kaymakli Yeralti şehri olmak üzere, diğer 
yeralti şehirlerine açilan bir kapi olduğu söyleniyor. Eğilip bükülmeden 
dört kişinin yan yana yürüyebildiği bu tünel, iki metre yüksekliğinde 
bir tavana sahip ve adeta günümüzün metrolarini çağriştiriyor (Kocalar, 
2018). Mekanlarin havalandirma kanallari işlevlere göre  uzunluk ve çap-
lari değişiyor. Farkli çaplarda olan kanallardan mutfağa, ahira erzak ak-
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tarimi gibi işlevlerde kullaniliyordu. Ayrica savunma, iletişim gibi sosyal 
etkileşimide sağliyordu.

Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir
Milattan önce 3000 yilina uzanan oluşumlari, 1500 yillik gelişme-

si sayesinde bugün ilk dört katiyla tarihin inceliklerini görebilme imkâni 
sağlamaktadir. Günümüzde Kaymakli Yeralti Şehri, ziyaretçilerini dört 
kati işiklandirilmiş olarak ağirliyor. Bir ilginç yani da şehrin havalandir-
ma sisteminin etrafinda, müthiş bir beceriyle konumlanmiş olmasidir. O 
yüzden yerinde eğitsel gözlemlere açiktir. Eski zamanlardaki günlük uğ-
raşlar hayvancilik ağirlikli olduğu için, insanlar besinlerini hayvanlardan 
sağliyordu. Bu nedenle saklanirken de, gida temin edebilme olanağina 
sahip olmak için genellikle yeralti şehirlerindeki ilk kat ahir olarak kulla-
nilmiştir. Bu katlarda hayvanlar için yalaklar da bulunmaktadir (Kocalar, 
2018). 

Resim 7: Kaymaklı Yeraltı Şehri (Url-8).

Kaymakli Yeralti Şehri’nin ikinci katinda ise kilise, vaftiz taşlari ile 
mezarlik bulunmaktadir. Şarap mahzenleri, un ve buğdayin saklandiği, 
şirahaneler ve yemek alani üçüncü katta yer aliyor. Şirahanelerin tavanin-
da, üzümlerin aşağiya doğru dökülmesini sağlayacak bacalar göze çarp-
maktadir. Diğer iki kata göre daha geniş olan bu katta ayrica taş bakir 
cevherini parçalayabilmek için andezitten faydalanildiği görülüyor. Tüf 
yapisina kiyasla çok daha dayanikli olduğu bilinen andezit, üzerindeki 
oyuklar sayesinde bakirin işlenmesine de olanak tanimaktadir. En heye-
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can verici ve gezinin son kati olan dördüncü kata oldukça dar bir tünelle 
giriliyor (Kocalar, 2018).  

Kaymakli şehrinin büyük bir başariyla inşa edilmiş ana havalandirma 
kanali etrafina yerleştirildiği ve dördüncü katta bile hiçbir hava problemi 
hissedilmediği söylenebilir. Kiliseyle beraber dikkat çeken diğer yapi da 
sürgü taşi oluyor. Bu sürgü taşi gelenleri ya da yabancilari kontrol ede-
bilmek ve kolayca müdahale edebilmek adina ortasindaki delikten ve beş 
yüz kiloya kadar ulaşabilen ağirliktadir (Kocalar, 2018). Dikey sirkülas-
yonlarinin yani sira odalar içerinde çapraz delikler açilarak  hava kanali 
geçmeyen odalar da sirkülasyon olmasi sağlanmiştir.

Toprağın Cinsi ve Özellikleri

Resim 8: Peribacaları Göreme, Kapadokya Tüf Kayaçlar (Url-9).

Yeralti şehri olan bu yerleşimin en büyük özelliği toprak cinsinin 
özellliğinden dolayi derin ve sürdürelebilir strüktür ve yaşama imkani 
vermektedir. Volkanik arazi olan bu bölgede dirençsiz malzeme tüf oyula-
rak oksijen ile temasa geçtiğinde sertleşen bir malzeme olarak yer altinda 
mekan ve depolar sağlanmaktadir. Volkan bacasindan yüzeye çikan 500-
600 ºC sicaklikta, asidik malzemenin sedimanter (çoğunlukla küller) ol-
duğu yerde çökelmeler ile oluşan kayaçlardir (Örüng, Karaman ve Şirin, 
2016). Tüfler, volkan küllerinin kat kat birikmesi ile oluşan kayaçlardir. 
Volkanik küllerin uzun vadede bir araya gelmesiyle oluşmaktadir. Kat-
manlarin kalinliklari çok fazla olduğu bu birimler de insanlar evler, ki-
liseler, mağaralar ve yeralti şehirleri yapilmiştir. Yumuşak özellikli yapi, 
insanlar tarafindan oyularak saklanma, korunma ve barinma amaçli yerle-
şim birimlerine dönüştürülmüştür. 

Tüf, volkanik külden oluşan ve derinliği 50-300 m olan katmanlardan 
oluşan, yüksek nem içeren higroskopik yumuşak yapisi nedeniyle kolay 
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şekil alabilen ve hava ile temas ettiğinde sertleşen özelliği ile binlerce yil 
önceki yeralti şehirlerinin yikilmadan günümüze kadar gelmesi mümkün 
olmuştur. Volkanik aktivitelerle gazlarin birdenbire ayrilarak soğumasiyla 
oluşan bu kayalarin gözenekleri birbirine bağlantili olmayip, porozitesi 
(gözeneklilik) %45-52 arasindadir. Bu nedenle bölgedeki volkanik tüfün 
termal iletkenliği çok düşüktür. Kayaçlarin üzerinde kişin oluşan donma 
sonucu kirintili yapi kazanan silikat minerallerinden oluşan örtü, yağmur 
ve kar sularini içine sizdirarak tüf materyalinin hava bulunan boşlukla-
rini doldurur. Bu su, mekandaki nemin sürekli yüksek olmasini sağlar. 
Mağarayi dişaridan ayiran kalin tüf duvarlar, hava boşluklarinin etkisiyle 
iyi bir isi yalitimi görevi de yaparlar. Yapisal olarak 2-3 m kalinliğindaki 
kolon ve duvar kalinliklarinin çok iyi yalitimi ile stabil sicakliğa sahiptir. 
Yeralti şehirlerindeki bağil nem, toprağin neminden yararlanarak veya su 
serpilerek yüksek tutulmaktadir. Volkanik tüf, nemi dişari atarken buhar-
laşma gerçekleşmekte, bu buharlaşmaya bağli olarak mekân içi sicakliği 
düşmektedir (Örüng, Karaman ve Şirin, 2016).

Yeraltı Mekanlarının Tasarım Prensipleri
Tüm canlilarin fayda gördüğü yer alti şehirleri yapilma süreçlerine 

girdikleri zaman her zaman bir doğadan izlenimi olmuştur. Karincalarin 
yuva sistemleri ihtiyaç gidermek için yapilan teknik, mimari, mühendislik 
çözümler tasarimda yerini almiştir. Karinca yuvarlarindaki gibi su basma-
masi için giriş koridorlari u seklinde tasarlanmalari, havalandirma kanal-
larinin kuzeye açilimi, sirkülasyon geçişleri, çikiş açilari, plan tipolojile-
ri, mezarlilari, erzak depolari, avlulu tipte mekanlarin, oluşturulmasi gibi 
benzer özellikler görülmektedir. 

Resim 9: Karınca Yuvaları ve Yeraltı Şehir Benzerliği (Url-10).
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İnsanlar yerleşik hayata geçişinde ve nüfus çoğunluğu artikça, ihti-
yaçlar değişmiştir. Farkli işlevlere göre tasarlanan mekânsal ilişkilerin 
kurgulandiği plan ve gereksinimlerini karşilayan kompleks mekânlara 
dönüşmüştür. Zaman ilerledikçe mekanlarin kullanim özellikleri farklilaş-
miş ve gereksinimler çeşitlenmiş şehirler genişledikçe yeralti mekanlarin 
kullanimi yayginlaşmiştir. Günümüzde kentsel kimliğe uygun olma, tarihi 
çevre ile bağlam, sürdürebilirlik, enerji etkinliği, çevre bilinci ve ekoloji 
gibi kavramlar mimari tasarim kriterlerinde yerini almiştir.

Tasarimlarin yapilma sürecinde en önemli faktörler yalitim, statik 
havalandirma, aydinlatma, diş duvarlarin nefes alip almamasi gibi fak-
törlerdir. Bu faktörlerin maliyetleri bakim onarimlari giderleri kazanila-
cak enerji maliyetinden fazla ise tasarimdan vazgeçilmelidir (İncesakal, 
2011). Nemi düşük iklim bölgelerinde toprak sicakliği hava sicaklindan 
az değişken olduğu için sicak havalarda ekstra isi emerek ve soğuk ha-
valarda binayi korumaktadirlar. Sert iklimi olan güney yamaçlar direk 
güneş işiği alarak hatta solar sistemler kullanilarak enerji tasarrufu termal 
isinma sağlanabilmektedir. Toprak altina inşaat süreçlerinde toprak cinsi-
nin en etkili kriter olduğunu bilmek gerekir. Bina oturumlarinda drenajin 
önemi büyüktür. Toprağin cinsinden kaynakli bazi yerler doğal olarak bu 
özelliği sağlayabilmedirler. En uygun topraklar kum ve çakil gibi granül-
lü tanecikli yapida bulunan topraklardir çünkü bu toprak tipi geçirgendir 
ve konstrüksiyon yükünü taşimada yeterli olduğu bilinmektedir. Granüllü 
tanecikli topraklar geçirgen yapilariyla suyun hizli akmasini sağlar ve 
toprak bu sayede ağirlaşmamaktadir (İncesakal, 2011). Toprak çalişma-
lari yapilarak toprak uygunluğun olup olmadiğina bakilmali ve tasarimin 
diğer etkileri de göz önüne alinmalidir.

Resim 10: Nevşehir, Kayaşehir: Eğimli Araziye Yeraltı Yapılaşması (Url-11).
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Tasarim sürecinde toprak, zemin, iklim, rüzgâr, topoğrafya özellik-
leri, arazi yön gibi kriterlerin enerji döngüsü yeralti mekanlarin tasarimi 
için önemlidir. Ortaya çikan mekânin özelliklerinin zeminle, toprakla, 
rüzgarla, güneşle, çevre ile ilişkisi, kullanici memnuiyeti gibi faktörler 
nitelikli kaliteli bina olmasi yönündedir. 

Resim 11: Tepe İçi, Cephesel Toprakaltı Yapılarında Yazın ve Kışın 
İklimlendirme (İncesakal, 2011). 

Topografyanin düşük eğimli ve yüksek eğimli arazi özelliğinden do-
layi ön cepheleri açik ve teras gibi yari yeralti yapilaşmalari oluşabilir. 
Yapilacak yapiyi çevreleyen doğa ile uyumlu bir şekilde tasarlanabilen 
yapilar topoğrafyanin şeklini almaktadirlar. Yazin nem orani artmakta-
dir. Nem soğuk duvarlar ile birleştiğinde duvarlarda yoğunlaşmaya sebep 
olur. Isil konforun sağlanmasi ve nem problemi havalandirma sistemi ile 
çözülebilir. Toprağin termal özelliğinden faydalanarak mekânin altina dö-
şenen iklimlendirme kanallari ile iç mekânin yil boyunca sabit değerini 
korumaktadir. Çevrenin bitkilendirilmesi nemli iklimlerde bitkilerin kök-
leriyle suyu almalari binayi ve çevresini erozyona karşi korur. Dezavanta-
ji ise köklerin çok fazla derine indiğinde ağaçlarin ağirliği ve köklerin ya-
piya yaptiği basinç yeralti yapisina etkilemektedir. Yeralti yapilaşmalarin 
bir diğer etkinliklerinden biri pasif güneş alimi etkisi yamaçlarda ve yari 
toprak alti yapilarda ilişki kolay bir şekilde kurulabilir fakat toprak altinda 
olan yapilarda kanallardan belli bir kata ve alana kadar belirli saatlerde 
işik alabilmektedir.

Yeraltı Mekanların Günümüzde Kullanımı



Lütfiye Kıyak, Uğur Özcan12 .

Resim 12: Nevşehir, Avanos Yeraltı Müzesi (Url-12).

Kent, yerüstü kadar yeraltindan da oluşur. Pike’a göre, metro gibi 
yeni ve yapay yeralti mekanlari zamandan bağimsiz, sosyal ilişkilerin az 
görüldüğü alanlardir. Bu alanlarda dinamik ve teknolojinin hâkim olduğu 
çözümler bulmak gerekir. Durmisevic’e göre kentin kültürel, sosyal ve 
ekonomik bir merkez olmasi için kompakt çözümlere ihtiyaç vardir (Gü-
neş, 2010). Şehir nüfuslarinin artmasi ile yer altina ihtiyaç duyulmuş ve 
dikey ve yatay yapilaşmalar oluşmaya başlamiştir. Ulaşim alanlarinin yer 
altina alinmasi ile sirkülasyon hatlarina ticari mekanlar konumlandirila-
rak ekonomi ve gereksinimler giderilmiştir. Günümüz kentlerine baktiği-
mizda ulaşim, otopark, telefon, gaz, su, kanalizasyon gibi hizmetler için 
kullanilmaktadir. Teknolojinin gelişmesiyle kaliteli havalandirma, aydin-
latma nem rutubet çözümleri ile günlük yaşamin geçtiği ofis, hastane, 
alişveriş merkezi, araştirma merkezleri, tüneller, laboratuvarlar, müzeler 
ve konutlar yapilmiştir.

Yeraltı Mekanlarının Avantaj ve Dezavantajları
Yeralti mekanlarinin avantajlari geniş bir arazi kullanimi sağlanmasi, 

güvenliğin sağlanmasi, sicaklik ve nem değerlerinin pasif sistemde koru-
narak enerji verimliliğin oluşmasi, ses yalitimin korunumu, depreme karşi 
dikkat edilen inşaatlarda minimum düzeyde zararin olmasi, radyasyondan 
korunma, olumsuz hava koşullarina karşi, topografya uyum sağlama, 
yangina karşi doğal koruma gibi faktörlerin etkileri görülmektedir. Gü-
nümüzde doğal çevreye ve ekolojik habitata en az insan müdahalesi ile 
topografya siluetini ve ekolojik çevreyi bozmadan toprakalti yapilari 
(tüneller, araştirma merkezleri, laboratuvarlar, alişveriş merkezleri has-
taneler, müzeler ve konutlar) inşa edilmektedir (İncesakal, 2011). Deza-
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vantajlarin da hem inşaat hem de kullanim sürecinde nem problemleri-
nin çözümüne ve inşaatta isi, ses yalitim gibi başlangiç maliyetleri diğer 
binalara göre fazla olmasi, doğal aydinlatmanin ve hava sirkülasyonun 
yetersiz olmasi, kullanicida psikolojik reaksiyonlar yaratmasi gibi etkileri 
görülmektedir.

Resim 13: Stockholm Metrosu (Url-13).

Resim 14: Vilhelmsro İlköğretim Okulu İç Mekân ve Çevresel Maketi (Url-14).

Yeralti yapilarin çoğu teknik kaynakli problemlerden oluşmamakta-
dir. İçinde yaşayan kullanicilarin psikolojik, sosyolojik problemlerinde 
olabilir. Yeraltinin dini metinlerde özellikle ölüm ile ilişkilendirilmesi, bu 
tür mekanlarin iyi aydinlatilmasi ve havalandirilmasina rağmen geçmiş-
ten gelen olumsuz ve güçlü imajlarin ortaya çikmasini engelleyememiş-
tir (Güneş, 2010). Yeralti mekaninin kullanicilarda içeri kapatilmişlik ve 
hapsedilmişlik duygusu uyandirmamasi için mekânlarin son derece geniş 
ferah ve havadar tasarlanmasi gerekmektedir (İncesakal, 2011). Psikolo-
jik gereksinimlerinde yazi yazma, yemek yeme, oyun oynama, dans etme 
gibi bedensel işlevlerin yerine getirilmesi. Kullanicinin mutluluk, nefret, 
kaygi, korku, sevgi, huzur, güven gibi duygularini karşilayabileceği akil 
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yürütme problem çizme algilama zihinsel aktivitelerinin yapabileceği 
mekanlar tasarlanmasi gerekmektedir. Toplu yaşam şartlarinda insanin 
sosyolojik yapisina uygun gruplar oluşturulmasi birden fazla insanin din, 
ahlak, örf, adet, hukuk gibi kavramlar etrafinda birleştirerek etkileşime 
geçilen mekân işlevlerinin planlama sürecinde düşünülmesi gerekmekte-
dir. Kullanim özelliğine göre memnuniyetsizlik veya memnunluk görece-
leri farklilaşmaktadir. Küçük mekanlarda (ev, ofis) işik alimi ve fiziksel 
hareketin az olmasi memnuniyetsizlik oluşturduğu, alişveriş mekanlari, 
metro gibi hareket ve sirkülasyonun fazla olmasi olumsuz bir etki yarat-
madiği gözlenmektedir.

Eğimli çatilar peyzaj düzenlemeleri ile yer üstüne kismi çikan eğitim, 
ofis yapilarinda aktivite alanlarin oluşumu konsantrasyon sağlanmasi ve 
gün işiği dağilimlari ile verimli, doğa ile uyumlu sürdürebilirlik tasarim-
lar yapilmiştir. Doğal aydinlatmalar kullanicilar üzerinde olumlu etkile-
re sebep olmuştur. Yapay aydinlatmalar ise uzun süre maruz kalinmasi 
rahatsizlik yaşatmiştir. Renklerin ve aydinlatma konseptlerin tasarlanan 
mekanlar üzerinde farkli olmasi gerekmektedir. Örneğin; Yeralti hasta-
nelerinde temizliği ön plana çikaran beyaz ve yeşil tonlari, metrolarda, 
otoparklarda uyandirici haraketli mekanlarda sari, yeşil, mavi, kirmizi 
renklerin kullanimi uygun görülmüştür. Örneğin; Stockholm metrosu du-
varlarinda sirkülasyonun haraketli olduğu geçiş koridorlarinda ve dina-
mik renkler kullanilarak kullanicilar üzerinde olumlu etki sağlamiştir.

Sonuç

Yeralti mekanlarin tarihsel süreci boyunca insanin tüm ihtiyaçlarini 
karşiladiği doğal kaynaklar ile yeryüzünün bir parçasi hale gelebilmekte-
dir. İç ve diş mekan kavrami netleştikten sonra  ve dönemsel bakiş açi-
larinda değişiklikler oluşmaya başlamiştir. İhtiyaç gereksinimleri daha 
farklilaşan içgüdüsel olarak doğayi taklit eden ve uyum sağlayan tasarim-
lari oluşturulmasi konfor mahremiyet ve huzur kavramlari sağliyor. Uy-
gun yerleşim alanlarinin seçimi, topografya, bitki örtüsü, doğal çevre ile 
uyum, iklimsel verilerin kullanimi, güneş, rüzgâr ilişkisi ve doğal hava-
landirma sistemleri gibi enerji kaynaklarin kullanilmasi ile karbon salimi 
azalmaktadir ve enerji ihtiyacini minimuma indirgenmesi amaçlanmiştir. 
Yaşam koşullarinin o yerin malzemesi, kültürü, iklime göre konumlanma-
si kullanim planlamasini etkilemekte ve deneyerek öğrenilme ve deneyim 
aktarimi ile inşaati yapilan mekanlar görmekteyiz. Savaş, hava koşullari 
gibi etkenlerden yapilan siğinaklar zamanla şehirlere dönüşmüş ve insan-
larin uzun kullanim sağlamalari için doğadaki hayvanlarin teknik çözüm-
lerini taklit ederek yeralti yapilari oluşturulmuştur. 

Toprak cinsi yerleşimi etkilemektedir. Yeralti şehirlerinin en büyük 
özelliği volkanik arazi olan tüfün oyularak ve hava ile temas ettikten son-
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ra sertleşen yapisi sayesinde uzun yillar süre gelen yapilar olmuştur. Top-
rağin yumuşak dokusu sayesinde oyularak saklanma, korunma, barinmak 
gibi birimlere dönüşmüştür. Yağmur sulari, kar sulari, gibi yer alti sizin-
tilari tüf malzemenin hava boşluklari doldurmasi ile nemin sürekli sabit 
kalmasini sağlamaktadir. Topografyaya uyum mekânin kullanimi açisin-
dan isil konforu nemi ve havalandirmayi etkilemektedir. Zaman ilerle-
dikçe mekanlarin kullanim özellikleri ve gerekçeleri farklilaşmiş şehirler 
büyücükçe kullanim ve teknoloji ile kentsel kimliğe uygun sürdürülebilir, 
çevre bilincin fazla olduğu ekolojik yapilar oluşturulmuştur. Kentlerin 
oluşmasiyla sosyal ilişkilerin az olduğu metro, ulaşim, su, elektrik tele-
fon kanalizasyon gibi hatlarin yer altinda yer almasi, teknolojinin artma-
siyla sebebiyle ise bu alanlara ticari, ofis, hastane, alişveriş merkezleri, 
araştirma merkezleri, müzeler gibi çeşitli fonksiyonlar yapilmiştir. Yeralti 
mekanlarinin kullanimi artmasi bazi avantajlar sağlamiştir. Radyasyona, 
yangina, hava koşullarina karsi koruma, topoğrafyaya uyum, yeryüzünde 
yerden kazanma, kötü siluetlerin ortadan kalkmasi, otopark çözümleri, gibi 
insan hayatini kolaylaştiran ve hizlandiran çözümler elde edilmiştir. De-
zavantajlarindaki faktörler çözümleri yapildiği süreçte etkisi azaltilabilir 
etkenlerdir. İnşaat sürecinin maliyeti fazlalaşmasi, aydinlatmanin, hava 
sirkülasyonun yetersiz olmasi kullanicida memnuniyetsizlik psikolojik ve 
sosyolojik problemlerin görülmesinde çözüm bulunmasi gerekmektedir. 
İnsanlarin yeraltinda uzun süre kullanimlarini artirmak ve etkileri mini-
muma azaltmak için teknolojin imkanlarini, aydinlatma renkli konsept-
lerin kullanimi, hava sirkülasyon önerileri ile mekân fonksiyonlari kalite 
hale getirebiliriz.
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GİRİŞ
Mimarlikta sürdürülebilirlik çalişmalari eski medeniyetlerde (eski 

çağlarda) aslinda vardi. Ancak o zamanlar sürdürülebilirlik kavramlari-
nin şimdiki gibi resmi adi ya da terimleri, açik bir şekilde mevcut de-
ğildi. Bunu açiklamak gerekirse eski zamanlarda insanlarin çevresi ile 
uyum sağlamak için pek çok çalişmalar (eserler) yaptiklari gözlemlene-
bilir. İnsanlar çevresini imar ederken yapilarini inşa etme işlemlerinde 
yapi malzemelerini yöresel olarak kullanmiştir. Bununla birlikte ekolojik 
kaynaklar (yağmur, güneş, sicaklik, rüzgar v.b.) ile ilgili özel yöntemler 
(ilkel olmasina rağmen) kullanarak bu kaynaklardan iyi bir şekilde fayda 
sağlamişlardir. Örneğin, Misir eski mimarisinde yerel yapi malzemeleri-
nin kullanildiğina şahit oluruz. Piramitlerin yapiminda doğal taş ve tuğla 
(çamur) kullanilmiştir. 

İnsanoğlu teknolojinin en üst seviyesine ulaşmiş ve gün geçtikçe bu 
teknolojinin esiri durumuna gelmiş, mevcut kaynaklari kullanarak, do-
ğal çevrenin ekolojisini de tehdit eder duruma düşmüştür. Bu bağlamda 
toplumun en küçük birimi olan aileden, sosyal ve kültürel bağlara, köye, 
kente dönüşen ve kentlerin de birleşmesiyle ülkeler ve global ölçekte kü-
reselleşmiş bir dünyayi oluşturan toplumlar, yaşadiği ortamdan ve tüm 
çevresinden sorumludur (Kuşcu, 2006, s. 22). “Hizla gelişen endüstri ve 
yüksek teknolojinin bedeli olarak dengesi bozulan bir doğa ve doğanin 
onaramadiği, geri dönüşü olmayan çevre kirliliği ile yüz yüze kalinmiştir” 
(Özcan & Öztürk, 2021, s. 303).

Çağdaş mimarinin enerji ve çevre ile ilgili karşilaştiği problemleri 
çözmek için, geleneksel mimari incelemesi ve çağdaş yapilar ile 
karşilaştirilmasi sayesinde, geleneksel çözümler yeniden canlandirilabilir. 
Ayrica geleneksel çözümlerin, bu çağin gereksinimleri ile uyumu sağlana-
rak mimari geliştirilebilir. Dolayisiyla farkli araştirmalar ve uygulamalar 
yeni ufuklara yol açabilir. Temel amaç; başarili, sürdürülebilir çağdaş ya-
pilarin inşa edilmesidir.

Sürdürülebilirlik hakkinda yeni olgularin keşfedilmesi, modern tek-
niklerin oluşturulmasi açisindan büyük önem taşir. Bu şöyle ifade edi-
lebilir. Eski medeniyetlerin mirasi, sürdürülebilirlik ile ilgili eserleri, 
deneyimleri, yöntemleri ve malzemeleri incelenerek çağimiz için fayda 
sağlanabilir. Bu konuda araştirmanin çerçevesini belirtmek amaciyla İs-
lam mimarisinin sürdürülebilirliği konusunda araştirma yapilmaktadir. 
İslam mimarisinde birçok ekolojik çalişmalar yapildiği görülmektedir. 
Örneğin Arap evinin özellikleri (açik mekân/ çatisiz avlu, iç pencereler, 
çeşme, ağaçlar ve çiçekler...) Aslinda bütün bu çalişmalarin sürdürülebilir 
ekolojik sebepleri vardir. Dolayisiyla bu konu ile ilgili bir araştirma yap-
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tiğimizda, daha önce yapilmiş çalişmalari inceleyip geliştirerek çağimiza 
uygun hale getirebiliriz.

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
Sürdürülebilirlik kavraminin tarihi çok eski zamana dayanir. Özel-

likle sürdürülebilir mimarlik kavrami, sürdürülebilir mimarlik ilkelerini 
içererek kaynaklarin korunmasi, yapim yaşam döngüsü ve insan için ta-
sarim yapmak gibi önemli ilkelerden meydana gelmiştir. Sürdürülebilirlik 
ve sürdürülebilir kalkinma kavramlari, sürdürülebilirlik kavrami özellikle 
son 50 yilda sikça kullanilmaya başlanmiştir. Kökeni itibari ile Latince 
‘sustinere’ kelimesinden gelen “sürdürülebilirlik” (sustainability) keli-
mesi esas itibariyle; sürdürmek, sağlamak, devam ettirmek, desteklemek, 
var olmak anlamlarinda kullanilmaktadir. “Sürdürülebilirlik kavrami top-
lumun sosyal, kültürel, bilimsel, doğal ve insan kaynaklarinin tümünün 
ihtiyatli kullanilmasini sağlayan ve buna saygi duyma temelinde sosyal 
bir bakiş oluşturan katilimci bir süreç olarak tanimlanmaktadir (Aliyev 
& Aslanli, 2015, s. 40-41). Sürdürülebilir kalkinma ise; doğal kaynaklari 
tüketmeyen, gelecek kuşaklarin gereksinmelerini de karşilayabilme ola-
naklarini ellerinden almayan, ekonomi ile ekosistem arasindaki dengeyi 
koruyan, ekolojik açidan sürdürülebilir nitelikte olan ekonomik kalkinma 
olmaktadir. Sürdürülebilir kalkinmanin boyutlarini I. Sachs sosyal, eko-
nomik, ekolojik, mekansal ve kültürel sürdürülebilirlik olarak tanimla-
maktadir (Kuşcu, 2006, s. 5).

 “Sürdürülebilir mimari, enerji verimliliği, sağlik üzerinde olumlu et-
kiler, kullanicilar için konfor ve daha iyi yaşanabilirlik hedefleriyle, çev-
resel etkilerini sinirlandirmak için binalar tasarlar, inşa eder ve tüm bunlar 
bina içerisinde uygun teknolojilerin uygulanmasiyla sağlanabilir” (Özcan 
& Öztürk, 2021, s. 304). Kuşcu’a göre (2006), binalarin çevre üzerindeki 
etkilerini minimuma indirmenin yollarini bulmak, mimarlari birbiriyle 
çelişkili iki ayri yöne götürmektedir: 

- Bina içindeki işlevleri kontrol etmeye yardim eden çok gelişmiş, 
karmaşik teknolojilerin geliştirilmesi, 

- Binalarin çevreleriyle uyumlu olmasi, içinde konforlu ve çekici 
bir yaşanti sağlamak üzere tamamen doğal ve basit olanaklarin kullanil-
masi (s. 8).

1.1. GELENEKSEL İSLAM MİMARİSİNİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 
İslam mimarisi, sürdürülebilirliğin belirttiği bütün işlevsel 

ilkeler ekolojik, ekonomik, kültürel ve toplumsal dengeyi sağlayarak 
gerçekleşmiştir. Sürdürülebilir Kalkinmaya İslami Perspektiften Yakla-
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şimlar: Sürdürülebilir kalkinma kavrami ekonomik gelişme, toplumsal ve 
çevresel denge, özgürlük, bariş gibi anlamlari birleştiriyor. Sürdürülebi-
lir kalkinma konsepti gereği ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar yine 
ekonomik, sosyal ve çevresel sinirlamalar gözetmeksizin arttirilamaz. İn-
sanlara, çevreye, normlara ve değerlere göre İslami yaklaşimlarla sürdü-
rülebilir kalkinma için dört yaklaşim şekillendirip kurabiliriz (Aliyev & 
Aslanli, 2015, s. 44).

Leed standartlari ve islam mimarisinin sürdürülebilirlik ilkelerinin, 
karşilaştirmali bir çalişmasinda Barakat vd. (2018), Leed ilkeleri ile İslam 
mimarisinin sürdürülebilir ilkeleri karşilaştirildiğinda, aralarindaki birçok 
ilkenin uyumlu olduğu görülmüştür. Örneğin en önemli ortak ilkeler:

•	 Yeşil alanlarin artirilmasi,

•	 Su kullanim verimliliği,

•	 Yenilenebilir enerji kaynaklarinin ve doğal malzemelerin (yerel 
malzemeler) kullanilmasi, 

•	 Termal konforun sağlanmasi.

İslam mimarisi, sürdürülebilirliğinin tüm boyutlari dikkate alindiğinda 
pek çok sürdürülebilirlik ilkesini içerdiği görülmektedir. Bu ilkelerin 
mimari yapilara yansimasi islam mimarisinde önemli bir rol oynamiştir. 

1.2.  SÜRDÜRÜLEBİLİR GELENEKSEL KONUT 
İLKELERİ 
Geleneksel konut; çevre koşullari ile (iyi ve kötü koşullar) uyum 

sağlamiştir. Geleneksel konutlarda kötü çevre koşullarindan (sicak iklim, 
nem, güneş radyasyonu...vb) korunmak için birçok işlem ve yöntem kul-
lanilmiştir. “Isitma ve havalandirma için gün işiği ve ortam rüzgâri gibi 
yerel çevresel kaynaklar kullanilabilir” (Özcan & Öztürk, 2021, s. 304). 
Bu konuda açiklama yapmak gerekirse, kullanilan önemli ilkeler şunlar-
dir:

•	 Yerel malzeme kullanilmasi,

•	 Hava sicakliği ayari (termal konfor) sağlanmasi: avlu, çeşme, 
ağaçlar ve bitkiler, gölge oluşturan elemanlar,

•	 Doğal havalandirma,

•	 Doğal aydinlatma,

•	 Yeralti inşaati.
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2. İSLAMİ ARAP ŞEHİRLER
Yapili çevrenin tasarimi düşünüldüğünde insanin rahatliğini etkile-

yen en önemli faktör, evidir. Böylece çevrenin tasarimi insanin hayatini 
ve tutumlarini şekillendirmeye yardimci olabilir. Bununla birlikte, evin 
bulunduğu mahallede önemlidir. Dolayisiyla evler tasarim sürecinde, sa-
dece bireysel konut olarak düşünülmemektedir. Ayni zamanda mahalle ve 
konut yan yana iklim, sosyal, fonksiyonel ve estetik açidan düşünülme-
lidir. 

Binalarda kullanilacak malzeme ve elemanlar güneş enerjisine uy-
gun hale getirilmelidir. Doğrudan güneşe yönelik, yapay olmayan, 
ekolojik zenginliği yüksek kentler oluşturulmalidir. Çevre, ekoloji ve 
sürdürülebilirlik kavramlarinin planlamadaki temel dayanaği, doğayla 
uyumlu yerleşim alanlari yaratmak veya yerleşim alanlarini doğayla 
uyumlu hale getirerek, devamliliğini sağlayabilmektir (Kuşcu, 2006, s. 
15, 20). Bu bağlamda, geleneksel Arap evi içindeki tüm parçalarin anlami, 
mahallenin farkli bileşenleri ve bütünün vizyonu arasindaki olumlu bir 
ilişkiyi vurgulayan iyi bir örnektir.

İslam Arap Şehirlerinin Siniflandirilmasi: 

- İslam öncesi vakif İslam şehirleri: Bu tür şehirler genellikle 
savaşlarda devredildi ve daha sonra Müslüman güçleri tarafindan büyü-
tülmeye devam edildi. Daha önceki model, özel İslami talepleri, özellikle 
dini talepleri karşilamak için uyarlanmiştir. Örneğin, Kudüs’te hala bazi 
yerlerde Roma sokak desenlerindeki unsurlar üzerinde İslam mimarisi ko-
runmaktadir. Diğer bir örnek, Sauvaget’in (1961) araştirmasinda gösterdi-
ği gibi Halep’tir, hala “Helenistik” sokak plani korunmaktadir. 

- Yeni İslam Şehirleri: Bu şehirler tamamen yeni yaratimlardir. 
Konumlari, planlamalari ve mimari tasarim saf İslami özelliklere göre inşa 
edilmiştir. Her durumda, hem şehir plani hem de sosyal hayat olarak İslam 
dininin şekillenmesinde doğrudan bir rol oynamiştir. Kur’an, kent ve sos-
yal yaşam boyutlariyla ilgili birçok dolayli referanslari içermektedir. 

- Geleneksel İslam Arap Şehri: Modern adaptasyon ve genişleme 
çağindan önce, İslam’in çoğu Arap şehirleri; şehir planlamasinin, mima-
ri tasariminin ve sosyal yapisinin ortak özelliklerine sahip olmuştur. Bu 
özellikler Müslüman toplumunun inancina, ihtiyaçlarina, iklimine, eko-
nomik ve estetik ilkelerine dayanmaktadir (Nour, 1979, s. 168).

Araplarin yaşadiği çoğu bölgede zor uyum sağlanan hâkim iklim, ev 
formlarinin iyi planlanmasini ve çevresine uyarlanmasini gerektirmiştir. 
Şehir planlamasi doğal iklim kontrolünü hedefleyen çözümleri düşünmek 
için ilk adimdir. Yaz aylarinda minimum güneşe maruz kalmak amaciy-
la kompaktlik ve gölge sicak- kurak bölgelerde inşaa edilmek için ana 
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prensiplerdir. Kompakt planlama her birine diğer bina gruplarinin gölge 
vermesi için gereklidir. 

Geleneksel Arap şehrinin kentsel dokusu kompakttir (Resim 1) ve 
binalar tek bir karmaşik yapiya entegre edilmiştir. Geleneksel Arap şeh-
rinin ana özelliklerinden biri; ‘Binalar toprağa bağli ve konsept olarak 
tamamen yataydir. Hem dini hem de sivil mimaride yükseklik çok daha 
azdir”. Sirayla tek tek evleri ayirt etmenin zor olduğu, yaz aylarinda güneş 
işiğindan kaçinmak, aşiri sicakliklardan ve kum firtinalarindan korunmak 
ve de özellikle bina kabuklari üzerindeki termal yükü en aza indirmek için 
evler bu şekilde inşaa edilmiştir (Ajaj & Pugnaloni, 2014, s. 286 ; Nour, 
1979, s. 170 ).

Resim 1: (a) Halep’in Eski Kentindeki Dar Sokaklar, (b) Dar Sokakların Çağdaş 
Yeniden Yorumu. (Ajaj & Pugnaloni, 2014, s. 286).

Neredeyse tüm İslam şehirlerinin başarisi tamamen bir döneme ait 
değildir, farkli dönemlerin birleşimi ile başari sağlanmiştir. Buna rağmen 
tasarim konsepti kendi zamanina göre (o zamanda) çağa uygun olmuş ve 
dönemlerin bütün kombinasyonlari birbiriyle uyum sağlamiştir. Bu eski 
şehirlerimizden öğrenebileceğimiz önemli bir bilgeliktir (Nour, 1979, s. 
174).

3. EVİN TARİHİ GELİŞİMİ 
İnsanlik tarihinde evlerin ilk defa ortaya çikşi Neolitik dönemde 

(Cilâli Taş devri) olmuştur. Daha önce avcilik ve toplayicilikla geçinen 
ve mağara, ağaç kovuğu gibi tabii mekânlarda yaşayan insan, yaklaşik 
dokuz bin yil önce ulaştiği bu dönemde artik hayatinin maddî ihtiyaçlari-
ni üretebilecek bir duruma kavuşarak tarimla uğraşmaya, hayvanlari ev-
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cilleştirmeye ve kendi oturacaği evi yapmaya başlamiştir. Diyarbakir’in 
kuzeybatisinda Ergani yakinlarinda bulunan Çayönü yerleşkesinde ise 
düzenli plana sahip ev tiplerinin çeşitli kültür katlarinda tekrar tekrar inşa 
edildiği görülmekte ve ilk defa burada, yerleşme düzeni açisindan ileri bir 
aşamaya temas eden meydan düşüncesinin ortaya çiktiği belirlenmektedir 
(Akin, 1995, s. 507).

Akın’a göre (1995), geleneksel düzenli plana sahip ev tipleri:

1) Avlulu ev ilk karşilaşilan örneklerdendir. M.Ö:3000 yilinda Me-
zopotamya’daki Ur şehri evleri bir merkezî avlu çevresinde gelişen çok 
sayida odadan oluşmaktaydi. Girişin yanindaki bir merdivenle yukari 
kata veya çatiya çikiliyordu. Zemin katta avluya açilan bir kabul odasi 
ile mutfak ve diğer odalar yer almaktaydi. İki katli örneklerde yatak odasi 
gibi aileye ait özel mekânlar, üst katta bulunuyordu. Yaz aylarinda dam 
bugünkü gibi yatak terasi olarak değerlendirilmekteydi. Bu evler, halen 
islâm dünyasinda çok rastlanan avlulu evlerin ilk örnekleri sayilabilir.

2) Güneydoğu Anadolu Kuzey Suriye’de bulunan tarihî ev tiplerin-
den biri de “hilani”dir. Aslinda hilani, Geç Hitit dönemindeki bir saray 
tipidir. Hilanilerin en parlak dönemi milâttan önce VIII. yüzyilin ikinci 
yarisidir. Bu ev tipindeki en önemli özellik, asil eksenleri birbirine paralel 
iki ince uzun dikdörtgen salondan oluşmasidir. Bu ev tipinde simetriye 
verilen önem, yapiya ek yapilmasini sinirlamaktadir.

3) Diğer bir tarihî ev tipi eyvanli olanlardir. Bu tip adini veren eyvan 
mekâni, dar yüzüyle dişa açilan üç tarafi kapali bir plana sahiptir. Ey-
vanin uzun ekseni yapinin eyvan ağzini içeren yüzeyine diktir. Hilanilerle 
eyvanli evlerin bilinen ilk örnekleri birbirlerine oldukça yakin bölgele-
rde ortaya çikmiştir. Eyvanli avlunun Misir’dan Horasan’a kadar uzanan 
bölgede yoğun bir biçimde kullanildiği görülür. Bu ev tipi daha sonraki 
dönemlerde de büyük bir süreklilik gösterir. 

4) Kubbeli evler, Ön Asya’daki örneklerinde, üst örtü bindirme 
(taşirtma) tekniğiyle kurulmuştur. Bindirme tekniğiyle yapilmiş olan kub-
beye “yalanci kubbe” veya “sahte kubbe” adi verilmektedir. Bilinen bu 
tip ilk evler, milâttan önce VI. yüzyilin ortalarindan V. yüzyilin ortalarina 
kadar süren dönemde görülmektedir (s. 507).

4. GELENEKSEL ARAP EVİ 
Eski dönemlerden bu yana, merkezi bir alanin etrafinda ev oluştu-

rulmuştur. İslam’in bize sunduğu ilk ev Hz. Muhammed’in Suudi Ara-
bistan’in Medine kentinde inşa ettirdiği yapidir. Kendisi ve ailesi için 
bir konut ve ayni zamanda bir buluşma yeriydi. Evin ana özelliği, farkli 
mekanlarla yatak odalari ve oturma odalari ile çevrilen bir avlu olmasidir. 
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Bu düzenin (tasarim tipi) tüm İslam dünyasinda dini binalarin tasarimi 
üzerine güçlü bir etkisi görülmektedir (Nour, 1979, s. 267).

4.1. ARAP EVLERİNİN TARİHİ VE TANIMI
Avlulu, eyvanli ve kubbeli tarihî ev tiplerinin islâm ülkelerinde bugün 

de varliklarini sürdürdükleri ve bunlardan avlulu evin Arap kültüründe 
en yaygin tipi oluşturduğu gözlenmektedir. Erken dönemlerden itibaren 
islâm evleri bir merkezî mekân çevresinde gelişme eğilimi göstermiştir. 
İslâm evinde yüksek duvarlarla sinirlandirilmiş avlu yapinin esas unsuru-
dur. Daha önceleri Roma döneminde Atriumlu, Helenistik dönemde peris-
tilli örneklerle taninan bu ev tipi sicak iklim hayatina uygun olmasindan 
dolayi geleneksel islâm sivil mimarisinde önemli bir yer edinmiştir (Akin, 
1995, s. 507-508).

Akin’a göre (1995), avlulu evlerin özellikleri:

1) Bu tür evlerde çoğunlukla sağir duvarlarin ardinda yer alan, bu 
üstü açik dişariya kapali mekânlara odalar açilmakta ve evlerde asil gün-
lük hayat buralarda yaşanmaktadir.

2) Avlularin ayrilmaz parçalari da havuz ve çeşme gibi öğelerdir. 

3) Bir avlu etrafinda gelişen bu tek yahut iki katli evlerde odalar, 
günün ve mevsimin özelliklerine bağli olarak her türlü kullanimla değer-
lendirilir. 

4) Bu evlerde, avlu çevrelerinde iki veya dört kenar boyunca uzanan 
veranda niteliğinde bir revak yer alir ve buna “tarma adi verilir (s. 508).

Akin, geleneksel Arap evlerinin farkli bölgelerde uygulanan yaygin 
bir ev tipi olarak, Bağdat’in, Misir’in, Suriye’nin, Yemen’in ve Tunus’un 
eski evlerinin özelliklerini şöyle açiklamiştir: Avlulu evler geleneksel 
Bağdat mimarisinde en tipik örneğini bulmaktadir. Sicak günlerde Bağdat 
evlerinin en serin kesimi, “nim” adi verilen ve talara açilan yari bodrum 
niteliğindeki mekânlardir. Nimin bir veya iki dar kenarinda “tahtabûş” 
adiyla anilan yükseltilmiş bir platform bulunur ve nimin nemli döşe-
mesine oranla çok daha kuru bir alan oluşturur. Bu platformun döşeme 
kotu niminkinden daha aşaği seviyededir ve bu kisim depo alani olarak 
kullanilir. “Serdâb”lar ise avlunun altinda yer alan kubbeli, serin yeral-
ti mekânlaridir; ortalarinda bir havuz bulunur. Serdâba nimden geçilerek 
ulaşilir. Sokaktan avluya girişte doğrudan avluva, dolayisiyla da doğru-
dan eve açilan kapi düzeninden kaçinilmiştir. Önce daha küçük bir ön 
avluya girilir ve genellikle selȃmliğa giden yol veya merdivende bu ön 
avludan başlar. Zemin katta mutfak, depo, kiler, hizmetkȃr odalari, ha-
mam ve tuvaletler yer alir. Üst katlar ise yaşam mekȃnlarina ayrilmiştir. 
Bu evlerin hemen hepsinde selȃmlik ve haremlik ayirimi vardir. Geniş 
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ve büyük evlerde bu ayirim yatayda gerçekleştirilmektedir. Daha küçük 
evlerde düşeyde gerçekleştirilen bu ayirimla misafirler üst katlarda ka-
bul edilmekte ve böylece hanimlarin beyin misafirlerine görünmeden di-
ğer kesimlerde oturmalari sağlanmaktadir. Misir’daki geleneksel evlerin 
selâmliklarindaki “durkãa” ve haremlerindeki “kãa” adiyla anilan kubbe 
ya da çapraz tonoz örtülü kare mekâna açilan simetrik iki birime eyvan 
denilmektedir. Suriye evlerinde yaz ve kiş için iki ayri kãasi olan örnekle-
re rastlanir. Avlunun kuzeyinde yer alan ve girişi güneye açilan kãa kişin, 
girişi kuzeye açilan ve avlunun güneyinde bulunan kãa yazin kullanilir. 
Bu loş mekânlar, XVIII-XIX. yüzyil Kahire evlerinde vitrayli ve meşre-
biyeli pencerelerle aydinlik bir görünüm kazanmişlardir. Kahire evlerinin 
ayni eksen üzerindeki karşilikli iki eyvandan oluşan plan tipi yan mekân-
larin eklenmesiyle giderek zenginleşir; ancak temel biçim hep ayni kalir. 
Bu plan Şam evleri için de tipiktir. Halep evlerinde ise üç eyvanli kãalar 
yaygindir. Çok katli kule-ev niteliğindeki Yemen evleri kare ya da daire 
planli olmalarina göre iki ana grupta toplanabilir. Yemen evlerinin en 
önemli özellikleri, yüksekliklerine rağmen temel malzemelerinin kerpiç 
olmasi ve kerpiç diş yüzeylerin yoğun bezemeler içermesidir. Sokağa 
doğrudan açilmayan revakli bir iç avlu çevresinde gelişmiş odalardan olu-
şan Tunus evleri ise bütün İslâm evlerinin genel karakterine uygun olarak 
yine dişa kapali bir düzen içindedir (Akin, 1995, s. 508-509).

Son olarak Arap evini etkileyen ana faktörlerini şöyle belirtebiliriz: 
Çevresel koşullar (özellikle iklim), din, sosyal hayat ve tasarimcinin kul-
landiği teknikler:

4.2. ORYANTASYON 
Sicak iklime uygun bina yönelimi seçiminde, Arap ülkelerinin çoğu-

nun bulunduğu yerde nesnel amaç, iç gündüz sicakliğini en aza indirmek 
ve gölgeli diş yaşam alani oluşturmaktir. Binanin sürekliliği diş mekan 
yaşam alanlari rüzgarla taşinan toza karşi savunmaci bir duruşla yön-
lendirilir. Herhangi bir siteyi planlamak için konumu, güneş günün her 
saati için, mevsimler ve hakim rüzgarlarin yönü özellikle sicak mevsimde 
belirlenmelidir. Güneşin direkt işinlari için, yaz ve kiş eğim ve yükseklik 
açilari,  gündönümleri, sonbahar ve ilkbahar ekinokslarini bilmek gerek-
lidir. Ek olarak, komşu binalardan rüzgar ve gölge yansima olduğu için 
her bina konumu için özel mikro iklim vardir (Ajaj & Pugnaloni, 2014, 
s. 287).

4.3. YAPI MALZEMELERİ
Geleneksel bir evin bina kabuğu, en kötü iklim koşullarina dayanikli-

dir. İç koşullarin daha  yaşanabilir olmasi için iklimi değiştiren bir filtre-
leme sağlar. Ev kabuğunun ana işlevi, serin koşullar yaratmasidir. Bunun 
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için içeride isiyi ve güneş kazancini en aza indirmeye çalişmaktadir. Gele-
neksel mimaride, bina kabuğu çevresinin özellikleriyle uyumu sağlanarak 
yerli yapi malzemelerinden yapilmiş ve toplum tarafindan üretilen mimari 
teknikler kullanilmiştir. Tuğla, taş, palmiye, gövde ve ahşap gibi gele-
neksel yapi malzemeleri genellikle doğaldir. Geleneksel yapi malzemeleri 
yereldir ve iklim koşullarina daha uygun olduğu için; pasif olarak rahat 
bir iç ortam yaratir, iyi isi yalitkanlaridir, geri dönüştürülebilir, yeniden 
kullanilabilir, enerji verimli ve çevresel açidan sürdürülebilirdir. Şüphesiz 
bu, bir bakima yerli malzemelerin kullanimini teşvik etme ilkeleri İslam’a 
uygundur (Ajaj & Pugnaloni, 2014, s. 287).

Hassan Fathy, modern mimarliği, karşisina yöresellik paradigmasini 
yerleştirerek eleştirmiştir. Fathy’nin yöreselci eleştirelliği dört noktada 
incelenebilir: 

1- Biçimsel, 

2- Teknolojik (malzeme, vs.), 

3- İklimsel duyarlilik, 

4- Üretim şekli. Uygun teknoloji (malzeme: kerpiç) üzerine Fat-
hy’nin en önemli özelliği “bir yerde yapi yapmak değil, bir yerde yapi 
oluşturmak” idi. Bir başka deyişle, bir başka “yer”in teknolojisini, olanak-
larini o yerin kültürel özelliklerine uydurmak değil, o yerin mevcut tekno-
lojik olanaklarini kullanarak yapi yapmak onun mimarliğinda önemli yer 
tutar. Böyle bir düşünceden yola çikarak Fathy bir yapi malzemesi olarak 
yapilarinin “arkitektonik dişavurum” olan kerpici keşfetmiştir. Fathy için 
gelenekselin zamansal/tarihsel bir siniri yoktur. Bu yüzden Fathy için ker-
piç güncel bir teknik olarak kabul edilmekte ve uygulanmaktadir. Kerpiç, 
genel olarak bakildiğinda ayni görünse de mimari, kültürel ve topografik 
farkliliklarindan dolayi ülkelere ve yörelere göre detaylarda özgün özel-
likler ve farkliliklar göstermektedir (Ulrav & Sahil, 2004, s. 368- 369).

4.4. TASARIM ÇÖZÜMLERİ 
Binlerce yil öncesinden 1950’lere kadar avlu tipi evler Orta Doğu’da-

ki ev tasarimina hakimdi. Tasarim düzenlemesi iki önemli faktör tarafin-
dan yönlendirilirdi. Birincisi ailenin mahremiyetini sağlamak ve ikincisi 
isi ve toz gibi sert iklime karşi koruma sağlamakti. Avlu kavrami iklimsel 
performansi açidan incelendiğinde mahalle planlama ile ele alinmalidir. 
Bu durum aşağidaki maddeler araciliğiyla açiklanabilir:

a) Binalari birbirine yakin hizalayarak, doğal gölgelemeyi artirmak. 
Sonuç olarak maruz kalan duvarlardaki isi kazanci azalacaktir.
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b) Tasarimci binayi tasarlarken şu şekilde yönlendirirdi, yazlik 
daireler kuzey yönüne (yilin çoğu serin esinti yönüne).  

c) Avlu oranlarina (alanin uzunluğu ve genişliği) göre çevreleyen 
duvarlar, avluyu günün büyük bölümünde gölgeli hale getirirdi. Böylece 
avlu iki ana işlevi yerine getirebilir. İlk olarak, gün boyunca serin ve her-
hangi bir işlev için gölgeli yer; ikincisi, gece boyunca serin hava, kat-
manlar halinde zemin katta toplanma eğiliminde olacaktir ve daha sicak 
havanin yerini alarak çevredeki odalara akar, zemini, duvarlari ve mobily-
alari soğutur. Bu geleneksel Arap evinde soğutma etkisi günün geç saatine 
kadar hissedilebilir. 

d) Avluyu çevreleyen duvarlar, hem diş hem de iç, hafif taş döşeme, 
krem   renkli duvarlar ve bitkili avlular ve bahçeler var. Bu tür yüzeylerin 
doğasi, düşük emme kapasitesidir. Böylece çevreleyen yüzeyler ile birlik-
te planlama termal rahatsizliği hafifletmek için çalişiyor gibi görünüyor.

Yukaridaki noktalardan, geleneksel tasarimci diş çevre koşullari ile 
her evin içi arasinda olumlu bir ilişki yaratir. Tasarimci, iyileştirme açisin-
dan evin termal koşullarina asla tek başina bakmaz. O da fark eder ki her 
evin çevresindeki binalar ve boşluklar, termal koşullara güçlü bir şekilde 
yardimci olabilir veya engel olabilir. Böylece, yeni bir geleneksel ev inşa 
edersek, ayni yapi malzemeleri, ayni oranlar ve ayni ayrintilar ama mo-
dern bir şehir ortamina yerleştirildiğinde sonuç ayni olmayacaktir (Nour, 
1979, s. 275).

Şekil 1: Hoch- Kadam Evi- Kahire, Yazlık Daireler Serin Esinti Yönü (Nour, 
1979, s. 276).
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 “Halep Geleneksel Evlerinde giriş katindaki biçimlenmeyi belirle-
yen en önemli öğe olan avlu genellikle üstü açik kare veya dikdörtgen 
şeklindedir. Evin odalari bu avlunun iki tarafinda siralanir” (El Abidin & 
Saatçi, 2019, s. 244).

Şekil 2: 17. Ve 18. Yüzyıla Ait Bir Halep Geleneksel Evin Aksonometrik Kesiti 
(El Abidin & Saatçi, 2019, s. 244).

4.5. DOĞAL HAVALANDIRMA 
Pasif ve aktif tasarim arasindaki en temel fark; geleneksel yapi eser-

lerinden pasif stratejilerin geliştirilmesini ve uygulanmasini sağlamaktir. 
Geleneksel mimari, pasif tasarim özelliklerine bağli olarak doğal hava-
landirma, geleneksel mimarinin uyguladiği pasif soğutma stratejilerinden 
biriydi. Evaporatif soğutma yoluyla konforlu iç mekan iklimi yaratmak 
için kullanilir. Geleneksel evler güneşin etkileriyle rüzgar hareketi ve nem 
de dikkate alinarak hakim rüzgara göre yönlendirilir. Malkaflar (rüzgar 
kuleleri veya barjeeller) avlu ile birlikte ana doğal havalandirma özellik-
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lerine sahip olarak ev için tamamlayici bir doğal havalandirma sistemi 
formüle eder (Al-Zubaidi, 2007, s. 81).

- Malkaf (Rüzgar Tutucu)

Malkaf fikri Firavunlarin erken dönemlerine (Misir’da) kadar uzan-
maktadir. Örneğin tasvir edilen Neb-Amun’un Firavun evi ondokuzuncu 
hanedanin mezaridir (MÖ 1300). Bir malkafta iki açiklik vardir. Biri so-
ğuk havayi yakalamak için rüzgara bakan ve diğeri sicak havayi tahliye 
etmek için rüzgara dönük. Ortamdan gelen havanin nemini artirmak için 
malkaf oluşturulmuştur (El-Shorbagy, 2010, s.17).  

Malkaf Tekniği: Günün sicağinda, malkafin girişi açik olsa bile  esin-
ti eve girmeyecek; çünkü evin içerideki hava sicakliği dişaridaki hava 
sicakliğindan daha düşüktür. Soğutucu iç kisim yoğun hava; dişardaki 
daha hafif ve sicak havadan daha yüksek bir basinca sahiptir. Öğleden 
sonra veya akşam, dişaridaki hava içerinin hava sicakliği altina düştüğün-
de, iç kisim soğuk havayi depolayacaktir. Böylece malkaf içeriye serin 
hava sağlayarak işlev görmektedir. Moheb ell-dein evinde resepsiyon sa-
lonlarindan birinin; çatida yükseltilmiş bir bölümünün hava çikişi olarak 
kullanilmasini göstermektedir (Şekil 3). Çati hafif yapili ve hizla isinir, 
böylece altindaki havayi isitir, bu sicak hava kolayca yükselir ve kaçar, 
arkasinda bir alçak basinç alani birakir. Yukari ve dişa doğru daha fazla 
hava hareketine neden olur.

Şekil 3: Moheb El-dein Evi, Kahire, Resepsiyon Salonun Kesiti (Nour, 1979, s. 
288).
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Irak’ta bu yöntem daha karmaşik bir şekilde kullanilmiştir. Her evde 
bir bezle kapli bir rüzgar tutucu veya Badgir vardir. Badgir’in girişi 
rüzgara dik tutulur. Yakalanan rüzgar, girişten insanlarin her sabah içine 
su döktüğü yere, derin bir kuyuya iner. Hava dişari çikarken emici saz-
lardan dokunmuş bir hasirin üzerinden geçmek üzere yönlendirilir. Saz-
lar toz için bir filtre görevi görür ve buharlaşma yüzeyini artirmaktadir. 
Sonuçta soğuk hava hem bodrum hem de zemin katin farkli alanlarina 
dağitilmaktadir (Şekil 4).

Şekil 4: Badgir, Irak (Nour, 1979, s. 289).

4.6. KÜTLENİN TERMAL ETKİSİ 
Kütlenin soğutma etkisi; Arap ülkelerinde uzun süredir çevrenin sert 

koşullarina uyum sağlamak için sürdürülebilir pasif enerji, kullanilan stra-
tejilerinden biridir. Periyodik bir sicaklik döngüsünün en sicak kismi sira-
sinda isiyi emmek ve daha sonra daha soğuk bir kisimda serbest birakmak 
için toprağin kütlesel termal depolamasinin kullanilmasi anlamina gelir.

- Bodrum (Sirdab)

Sirdab, yerin termal depolanmasi için kullanan en başarili mimari un-
surlardan biridir. Sicaklik dişarida maksimum sinirina ulaştiğinda konfor-
lu iç mekân iklimi sağlamak için kullanilmaktadir. Yeralti hava tünelleri 
veya akarsuya bağli düşey bir şaft ile bodrum kati, iç mekanlari soğutmak 
için kullanilmiştir. Sirdab, “porsuk veya malkaf” rüzgar tutuculari kulla-
nilarak verimli bir şekilde havalandirilmaktadir. Malkaf (Dikey bir şafttir) 
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uygun hâkim rüzgarlara doğru çati seviyesinin üzerinde ve bodrum katin-
da binanin en alt katina yakin açilir. Irak’ta Sirdab’in yani sira avlunun 
etrafindaki odalar seviye olarak düşürülmüş (1.00-1, 20) m yer altinda ve 
yüksek pencerelere sahip olduklari için (neem-sirdab/ yari bodrum) adi 
verilmiştir (Şekil 5).

Şekil 5: Bağdat’taki Geleneksel Ev (Al-Zubaidi, 2007, s. 82).

4.7. İÇ ÇÖZÜMLER- EV YAPISI
Geleneksel sistemin çevresinin geliştirilmesini tam anlamak için ik-

lim ile insan tepkisini analiz etmek yeterli değildir. O geleneksel yapinin 
termal davranişi tasarimcinin onu nasil anladiğini göstermesi açisindan 
ayni önem verilmelidir. 

Geleneksel Halep konutunun kapali mekânlari olan odalar, çok amaçli 
olarak kurgulanmişlardir. Odalarin iç düzenleri toplumsal özelliklere göre 
planlanmiştir. Odalarin iç duvarlari ahşapla kapli olup (ahşap lambiri), 
tavanlar yüksek (3 metreye yakin) yukari kisimlarda da kuş pencereleri 
bulunmaktadir. Pencereler evin avlusuna bakar, sokağa bakan pencereler 
genelde cumbalidir (El Abidin & Saatçi, 2019, s. 245).
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Resim 2: Gazali Evi, 20.yy Başları (Acam, 2019, s. 49).

Şekil 6: Halep Geleneksel Evlerinde Avlunun Etrafındaki Odalar, Gazale Evinin 
Zemin Kat Planı (Acam, 2019, s. 49).
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Resim 3: Gazali Evi, Kırmızı Salonun Batı Duvarı (Acam, 2019, s. 51).

4.7.1. Çatı
Çati; yapi bileşenlerinden en fazla isiyi alan en kritik parçadir. Bu 

sorunu azaltmak için geleneksel tasarimcinin iki ana yönüne güvendiği 
görülüyor. İlk olarak, çatinin çoğu kisimlarinin gölgelenmesini ahşap-
larin dikilmesi ve pergolalarin şekli sağlamiş; ikincisi, çati malzemeleri 
üzerinde, çatinin inşa edilmesi. Çatinin çoğu kismi 5-8 cm harç tabaka-
si ile kapli palmiye gövdelerinden oluşmaktadir. Tabaka, kireç, kireçtaşi 
çakil ve kum, ardindan bir çamur tabakasi, son olarak 8-10 cm taş karo-
larla kaplanmiştir. Böylece açik renkli taş döşeme güneş işiğinin büyük 
bir bölümünü yansitacak ve çamur tabakasi isinin çatidan içeri girmesini 
geciktirecektir (Nour, 1979, s. 293).

4.7.2. Duvarlar
Zemin kat duvarlarini 40-120 cm arasinda değişen kalinlikta kireç-

taşindan, birinci kat duvarlari ise 10-15 cm tuğladan inşa etmek yaygin 
bir olgudur. Ayni evde hem ağir hem de hafif yapiya sahip olma fikri, 
esas olarak yük dağilimi ile ilgilidir. Ayrica bu kalinliktaki kireçtaşindan 
gündüz alinan isinin geçmesi uzun zaman alacaktir. Öte yandan güneş 
batimindan hemen sonra birinci katin duvarlari hafif soğuyacak ve gece 
serinliğinden yararlanarak birinci kat gece fonksiyonlari (uyum) için kul-
lanilmiş olacaktir. Yani mekanin kullanim süresi (gündüz veya gece) ile 
yapisal termal özelliklerin uygun bir ilişki içinde olduğu söylenebilir. Ay-
rica birinci katin hafif yapisi nedeniyle sadece geceleri serinlediği ayni 
zamanda zemin katindan yaklaşik 4-7 m yukarida olduğu için başka bir 
soğutma etkisinden de faydalanabilir. Bu yöntem “sicaklik inversiyonu” 
olarak bilinir. Genellikle yerden yüksekliği artirarak hava sicakliği azalti-
lir (Nour, 1979, s. 295-297).
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4.7.3. Pencereler 
Genel olarak pencere işlevleri, öncelikle işiğin uygun miktarda ve da-

ğilimda içeri girmesine izin vermektir, ikinci olarak diş görünümün yani 
sira havalandirma sağlamak için oluşturulmuştur. Ancak havalandirma 
durumunda, diş işiğin parlakliğindan ortaya çikan kamaşmanin kontrol 
edilmesi, mahremiyetin sağlanmasi, toz ve karasineklerin kontrolünün 
sağlanmasi  zordur. Bu nedenle bu tür ortamlarda pencere tasarimi çok 
kritiktir. Geleneksel Arap tasarimcisi mashrabiyyah oluşturarak bu sorun-
larin çoğuna cevap bulmuştur (Nour, 1979, s. 297).

- Meşrebiye

Meşrebiye Arap evinde önemli bir araçtir. Bir evin mahremiyeti 
(açikliklari kapatmak) ve termal konfor sağlamak için kullanilir. Adinin 
kökeni Arapça “içki” kelimesi ve “içilen yer» anlamina gelir. Bu kafes 
açikliği ile kapli konsollu bir boşluk, burada hava açikliktan geçerken su 
kavanozlari buharlaşma etkisiyle soğutulmak üzere yerleştirilmiştir. Meş-
rebiye’in  biçimi ve işlevi dönüşmüş, ahşap bir kafes olarak küçük ahşap 
dairesel korkuluklardan oluşur, belirli araliklarla düzenlenmiş, dekoratif 
ve karmaşik geometrik bir desen. Meşrebiye’nin beş işlevi (fonksiyonu) 
vardir. Işiğin geçişini kontrol etmek, hava akişini kontrol etmek, havanin 
sicakliğini düşürmek, hava akiminin nemini artirmak ve mahremiyet sağ-
lamaktir. Işik ve hava miktarini kontrol etmek ve gölge ile işik arasindaki 
kontrasti derecelendirmek için, boşluklarin boyutu ve korkuluklarin çapi 
ayarlanir. Meşrebiye dikey ve yatay elemanlari arasindaki boşluklar, göz 
hizasina kadar çok ince araliklidir ve bu araliklar yavaş yavaş pencerenin 
üst kismina doğru artar. Böylece hem gizliliği sağlar hem de hoş bir diş 
görüntüye de izin verir. Meşrebiye modeli sadece göz hizasindan diğerine 
farklilik göstermez; cephe doğrudan güneşe maruz kaldiğinda pencere bo-
yutu azalir. Meşrebiye, Kahire’deki ortaçağ evlerinde bulunabilir (Resim 
4) (El-Shorbagy, 2010, s. 18 ; Nour, 1979, s. 299).
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Resim 4: Cemaleddin El-Dahabi Evinde Meşrebiye, Kahire, 1637 (Nour, 1979, 
s. 303).

Yukarida bahsedilenlerden çikarilacak sonuç şudur: Geleneksel tasa-
rimci, pencereyi çevresel (güneşin hareketi, hakim rüzgar yönü..v.b) ve 
sosyal (toplumsal) gereksenimlerine göre tasarlamayi başarmiştir

4.8. SU ELEMANLARI
“Suyun İslam ülkelerinde öncelikle sembolik bir anlami vardir. Din 

olgulari, bahçeleri etkilemiştir.” Müslümanlar suyu sadece sembolik veya 
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dini amaçlarla kullanmamişlar, ayni zamanda soğutma ve nemlendirme 
etkileri için de kullanmişlardir. Neredeyse islami yapilarin hepsi suyun 
bu amaçlar için inanilmaz yaygin kullanimina taniktir. Sicak ve kurak 
iklim müslümanlarin suyu fiskiyeler, kanallar, su aynalari ve selsebiller 
şeklinde birçok farkli halde kullanmalarina sebep olmuştur. Su, sicak ve 
kurak bir coğrafyada en değerli element haline gelmiştir. Bazi kaynak-
lar içme suyu, bazilari ağaç ve çiçeklerin sulanmasi ve temizlik amaciyla 
kullanilmiştir. Ayrica su bahçelerde mikro iklimi iyileştirmeyi de sağlar. 
Kullanildiği alani soğutur ve o alana nem sağlar. Buharlaşirken isi emme 
özelliği sayesinde diş sicakliği da düşürür (Sağlik vd., 2021, s. 512).

Geleneksel Arap evinin avlusunda bir çeşme vardir, zemin katta fark-
li resepsiyon salonlarinda iki veya üç çeşme daha bulunur. Araplar sadece 
su kullanmak için sadece çeşmeler kullanmamişlar, ayni zamanda yapay 
şelaleler yapmişlardir. Yapay şelaleler (Selsebil), su basinci yeterli olma-
diğinda kullanilirmiş.

Irak’ta suyu daha sofistike bir şekilde, yeraltinda yaygin olarak ‘ser-
dab’ olarak adlandirilan tünel sistemi kullanilmiştir. Serdab rüzgar tutu-
cu ile birlikte geleneksel Irak evinde doğal soğutma sistemini oluşturur 
(Nour, 1979, s. 277).

Halep geleneksel evleri avlusunun “bir diğer özelliği de mutlaka or-
tasinda mermerden yapilmiş “bürke” denilen fiskiyeli bir havuz veya bir 
kuyunun bulunmasidir. Bu havuzlar suyun sesini ve serinliğini hissettire-
cek şekilde tasarlanmiştir” (El Abidin & Saatçi, 2019, s. 246).

Resim 5: Açıkbaş Evi (El Abidin & Saatçi, 2019, s. 246).
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4.9. BAHÇE VE BİTKİLER
Müslümanlar ev (yerel) mimarisinde bitkileri birçok alanda ve şekil-

lerde kullanmişlardir, örneğin:

a) Çati Bahçesi: Evin çatisina farkli bitki türleri dikmek bir gelenek-
miş. Bu bitkiler, gölgeli alanlar yaratarak çatinin büyük bir kisminda ter-
mal problemleri çözüyor gibi görünüyor. Sonuç olarak, çatinin diş yüzeyi 
tarafindan emilen radyasyonun orani azaltilmiş. Bu tür bitkilerin kökleri, 
belirli bir miktarda nemi muhafaza ederek çati yüzeyi sicakliğini düşük 
tutmaya yardimci olmuştur. Bugünlerde ayni sistemi kullanirsak bitkinin 
köklerindeki korunmuş nem, çatlaklari en aza indirerek betonun ömrü 
uzatilabilir. Ancak sizan sudan çati yalitimi ve ekstra yüklerin sorunlari 
ile karşilaşilabilir.

b) Avlu Bahçesi ve Arka Bahçe: Avlu bahçesinden elde edilebilecek 
avantajlar şu şekilde özetlenebilir:

- Bitkiler, çalilar ve ağaçlar içeriye toz ve kumun girmesini azalt-
maya yardimci olmaktadir. 

- Absorpsiyon yoluyla gürültünün azaltilmasina yardimci olmak-
tadir.

- Binanin çevresinde yüksek ve alçak basinç alanlari oluşturarak 
hava akişini etkileyebilir, bu nedenle dikkatli bir şekilde yerleştiril-
diklerinde ve seçildiklerinde binanin içinde faydali hava hareketini hi-
zlandirabilir.

- Çalilar ve ağaçlar doğrudan güneşi keser ve yansimadan parlamayi 
engeller.

c) Askili Bitkiler: Özellikle bati cephelerini kaplamak için oluştu-
rulan tavan örtüsü hoş bir gölge sayesinde yüzey sicakliğinda bir azalma 
gerçekleştirebilir (Nour, 1979, s. 283-284).

Geleneksel Arap evinde ağaçlar ve bitkiler yaygin olarak kullanil-
maktadir. Örneğin Halep geleneksel evlerinin avlusunda “kullanilan ağaç-
lar genellikle; limon ağaci, kolonya çiçeği, Yasemin çiçeği, Halep Gülü 
çiçeği olarak siralanabilir. Her avluda gölge mekân yaratmak amaciyla 
mutlaka asma bitkisi kullanilmiştir” (El Abidin & Saatçi, 2019, s. 244).

SONUÇLAR
Bu çalişmada Arap evinin sürdürülebilirliği hakkinda bahsedilen 

en önemli noktalar; Arap evinde gerçekleştirilen sürdürülebilir mimari 
fikirler ve kullanilan sürdürülebilir elemanlar )oryantasyon, doğal hava-
landirma, kütlenin termal etkisi, planlama çözümleri ve iç çözümler) gibi 
sürdürülebilirlik faktörleri açiklandi.
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Sonuç olarak, Arap evlerinin aşağidaki nedenlerle sürdürülebilir ol-
duğunu söylemek mümkündür:

- Daha önce söylendiği gibi, Araplarin yaşadiği çoğu bölgelerde hakim 
şiddetli iklim, dünya bu sert iklim bölgelerinde inşa edilirken ev formlari iyi 
planlanarak ve şehir planlamasi yapilirken doğal iklim kontrolünü hedefleyen 
çözümler oluşturulmaya çalişilmiştir. (kompakt planlama ve gölge sağlamak) 
Arap evlerinin inşaa edildiği alanlar tamamen entegredir. Bu nedenle, Arap 
evleri; bölgelerinin özelliklerine uygun olduğu için sürdürülebilirdir.

- Bu çalişmada belirtildiği gibi, bölgedeki Arap evleri çoğunlukla 
yerel yapi malzemeleriyle ve üreten mimari toplumu tarafindan kullanilan 
tekniklerle inşa edilmiştir. Böylece Arap evlerinin iklim koşullarina daha 
uygun olduğu ve çevresel açidan sürdürülebilirliği kanitlanabilir.

- Enerji verimli binalar sürdürülebilir binalar olarak; daha önce de be-
lirtildiği gibi, geleneksel Arap evlerinde pek çok sürdürülebilirliği sağlayan 
birleşenin ve mimari fikirlerin kullanildiği, su elemanlari, bahçe ve bitkiler, 
avlu, malkaf, sirdab ve meşrebiye sayesinde termal konforu sağlayan yüksek 
bir termal performansa sahip sürdürülebilir bir yapi olarak tanimlanabilir.

- Arap evleri, sakinlerinin kültürüne saygi duyulduğu ve sakinle-
rini koruduğu için sürdürülebilirdir. Burada sosyal boyutta sürdürülebilir 
mimarlik ilkelerini sağlayan Arap evlerinin özellikleri şöyle açiklana-
bilir, ailenin mahremiyeti sağlamak için; özel planlama “içeriye açik”, 
pencerelerin kapaği “Meşrebiye”, katlari ve odalari işlev olarak ayirma 
“yaşam ve gece alanlari” ayrica “selâmlik ve haremlik” gibi sosyal sürdü-
rülebilirliğin en önemli özellikleridir.   

Bu çalişmada gündeme getirilen konulara bakildiğinda, geleneksel 
Arap evinde sürdürülebilirliğin kendiliğinden mevcut olduğu tespit 
edilmiştir. Seleflerimiz çevresinin sert koşullarina uyum sağlamak için 
konutlari sürdürülebilir bir şekilde inşa etmiştir. Sürdürülebilirliğin 
uygulanmasi spontane, rastgele veya tesadüfi değildir. Mevcut doğal kay-
naklari kullanma fikri derin araştirmalara dayanmakta ve yillarca deneme 
yanilma yoluyla geliştirilmiştir. 

Bu çalişmada geleneksel Arab evlerini oluşturan birimler incelenmek-
tedir. Geleneksel tasarimin konseptini yöneten bileşen dağarciği Arap ev-
leri ve kendine özgü özelliklerini ön plana çikarmiştir. Çağdaş bir tasarima, 
yaklaşim olarak iyi bir yöntem kavrami oluşturmak için geleneksel yerle-
şimi analiz ederek birçok yararli gösterge sağlamaktadir. Özellikle doğal 
iklim kontrolünü hedefleyen çözümler yararli bir temel olarak hizmet ede-
bilir. Yerel ekonomiye ve çevreye toplumsal geleneksel çözümlerin yerini 
almiş olanlardan daha uygun çözümler sunabilir. Birçok geleneksel teknik 
tamamen terk edilmek yerine yeni yöntemler kullanilarak geliştirilebilir. 
Bu durum benzer koşullara sahip toplumlarda büyük fayda sağlayacaktir.
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GİRİŞ
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknoloji ve tiptaki ilerlemelerin bir 

sonucu olarak, insanin ortalama yaşam süresi uzamiştir. Bu yüzden hem dünyada 
hem de Türkiye’de yaşli nüfus hizla artmaktadir. Bu durum günümüz dünyasinda 
hemen hemen her kesime yönelik de eşitsizlikleri de artirmaktadir. Yaşlanma ve 
eşitsizlikler bireyleri gün geçtikçe daha dezavantajli bir hale getirmektedir. Bu 
noktada dünyada üzerinde en çok durulmasi ve düşünülmesi gereken gruplardan 
biri olarak yaşlilar ön plana çikmaktadir. Nitekim, yaşlilikla birlikte yaş aldikça 
bireylerin kapasitelerinde çok yönlü azalmalar meydana gelmekte bedensel, ruh-
sal, sosyal, ekonomik, duygusal ve psikolojik olarak zorlanmaktadirlar. İhtiyaç-
lara eğilimleri artmakta sağlik, bakim,  barinma ve sosyal hayata katilamama vb. 
sorunlar hem oluşabilmekte hem de katlanarak büyümektedir.  

Yaşlilarla ilgili süreçler önceliklendirilerek barinma ve bakim odakli olarak 
değerlendirildiğinde, yaşli bireylere yönelik kurumsal bakim hizmetleri; huzurev-
leri, huzurevi yaşli bakim ve rehabilitasyon merkezleri, yaşli hizmet merkezleri ve 
yaşli dayanişma merkezleri tarafindan sunulmaktadir (Genç ve Bariş, 2015: 44). 
Bunlardan en bilineni huzur evleridir. 

Huzurevleri hem geçmişte hem de günümüzde yaşli bakimi konusunda toplum-
sal öğreti kapsaminda olumsuz ve istenmeyen bir yer olarak algilanmakta ve değer-
lendirilmektedir. Oysaki, huzurevleri ve benzeri kurumsal yapilar sadece bakim ve 
barinmanin gerçekleştiği değil ayni zamanda akran olan yaşlilarin birlikte sosyal-
leştikleri ve düzenli hizmet aldiklari yerlerdir. Tipki, çocuklarin kreşe ve anaoku-
luna giderek akranlari ile psiko-sosyal gelişimlerini tamamlamalari gibidir. Gelinen 
noktada, dünya nüfusunun artişi ve hizla yaşlanmasiyla beraber ülkemizde de nüfus 
içinde yaşli birey orani her geçen gün artmaktadir. Bu da huzurevleri gerçeğinin gö-
zardi edilmemesine ilişkin öncelikleri kaçinilmaz olarak toplumsal ve bireysel haya-
tin gündemine taşimaktadir.  Huzurevlerine atfedilen olumsuz anlam huzurevlerinde 
yaşayan yaşlilarin hem huzurevinde olmaya hem de yaşam memnuniyetlerine ilişkin 
değerlendirmeleri araştirmaya ve sorgulamaya ihtiyaç duymaktadir. 

Nitekim, bireyin yaşamindan ne kadar memnun olduğu yaşamdan ne derece 
zevk aldiğini ifade eden yaşam memnuniyeti özellikle huzurevinde yaşayan yaşli-
lar için değerlendirilmesi gereken bir özellik taşimaktadir. Çalişmada, bu kapsam-
da öncelikle yaşlanma ve yaşlilik olgulari ile yaşam memnuniyeti konularina ele 
alinarak huzurevinde yaşayan yaşlilar örnekleminde gerçekleştirilen bir araştirma-
nin sonuçlari yaşlilarin yaşam memnuniyetlerine ilişkin verilerle birlikte değerlen-
dirilmekte ve öneriler getirilmektedir.     

GENEL OLARAK YAŞLANMA, YAŞLILIK ve HUZUREVİ 
Kendi problemlerini tek başina çözemeyen gruplar dezavantajli gruplardir. 

Bu gruplar, hayatla mücadele etme noktasinda yardima ihtiyaç duyan kişilerden 
oluşmaktadirlar (Arslan, 2015: 3). Dezavantajli gruplar; ekonomik, sosyal, psiko-
lojik ve fiziksel durumlari farkli özellikte olan kişilerden meydana gelmektedir. Bu 
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insanlar toplumsal ve ekonomik hayata, süreçlere katilim oranlari/şanslari ayni 
toplumdaki diğer insanlara göre daha az olan kişilerdir (Gül ve Gümüşoğlu, 2018: 
1). Yaşlilar, özellikle çalişma hayatinda tecrübesi olmayan gençler ve eski mah-
kumlar dezavantajli gruplar içerisinde öncelikle akla gelenlerdir (Karakan, 2018: 
10-11). Yaşlilik en geniş anlamiyla artan fiziksel rahatsizliklar ve yeti yitimi nede-
niyle kaza ve bağimlilik riskinin arttiği,  sosyal desteklerin, sayginliğin, gençliğin 
azaldiği pek çok sorunun yaşandiği bir zorlanma dönemidir (Sari, 2013: 3). 

Cansiz varliklarin zaman içerisinde aldiklari mesafe ‘eskime’ veya ‘yipranma’ 
olarak tanimlanirken canli varliklar için ‘yaşlanma’ terimi tercih edilir. Çünkü canli 
organizmalarin zaman içerisindeki yaşlanma süreci her ne kadar yipranma ve bozul-
mayi içeren bir süreç olsa da onarim ve yeniden yapim mekanizmalari devrededir. 
Bu nedenle “yaşlanma”, dünyaya gelen her canlinin zaman içerisinde aldiği mesafe 
olup ölümle sona ermektedir (Beğer ve Yavuzer, 2012: 1)

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2025 yilina kadar 60+ nüfus 1,2 milya-
ra ulaşacak ve 2050 yilina kadar gezegende 2,5 milyar insan olacaktir. Yaşlilarin 
yaklaşik üçte ikisi gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadir. Çok yaşli (80+ yaş) 
insanlar en hizli büyüyen nüfus haline gelmiştir.  Bu durum göz ardi edilebilecek 
bir istatistik değildir. Yaşlilik tek başli başina bir sorun olmayip, toplumlar için 
ciddi sosyo-ekonomik sonuçlari da beraberinde getirmektedir ve ölümcüldür. 
Sosyologlar, yaşliliğin neden ölümcül olduğuna dair dört unsur belirtmektedir. 
İlk olarak, kişiyi aktif istihdamdan uzaklaştirir; ikincisi, bedeni güçsüzleştirir, 
üçüncüsü, hemen hemen tüm fiziksel zevklerden yoksun birakir ve dördüncüsü, 
ölüm bir sonraki adimdir. Bu listeye ekonomik güvensizlik ve yalnizlik ekle-
nebilir. Ancak nesnel anlamda ekonomik, sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlar 
yaşlilikla ilişkilidir (Ashiq ve Asad, 2017: 325).

Yaşlanma, kronolojik yaş dişinda en az üç açidan tanimlanabilmektedir. Bun-
lar; biyolojik, psikolojik ve sosyaldir. Kronolojik yaş, bir kişinin doğumundan 
itibaren yillar içinde geçen zamandir ve bu yaş, yaşlanmanin en yaygin belirleyi-
cisidir (Birren ve Schroots, 1995: 3). Gerontologlara göre, normal yaşlanmada; 
biyolojik yaş, çeşitli vücut sistemlerindeki değişikliklerin ve bu değişikliklerin 
yaşli yetişkinlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal işleyişini nasil etkilediğinin ince-
lenmesini kapsarken; psikolojik yaş, kişinin duyusal ve zihinsel kapasitelerinin 
yani sira uyum kapasitesi ve kişiliği de dahil olmak üzere kişinin tanidik olan ve 
tanidik olmayan ortamlara uyum sağlama ve bunlari değiştirme yeteneğini ifade 
etmektedir. Sosyal yaş ise, kişinin belirli bir sosyal yapidaki konumu veya rolü 
ile yaşa dayali rollerinin yani sira bireyin haklari ve sorumluluklari ile başkala-
riyla ilişki ve bağlanti kurma yeteneği ile birlikte yaşli yetişkinlerin sosyal bağ-
lamdaki işlevselliğini kapsamaktadir (Ashiq ve Asad, 2017: 326). Gönen ve Hab-
lemitoğlu (2001: 175)’nun taniminda yaşlanma; doğumdan ölüme kadar devam 
eden bir büyüme ve gelişmeyi ifade ederken yaşlilik; bu süreçte olgunlaşma ve 
kendini gerçekleştirmenin ardindan ortaya çikan farkli değişimlerin yaşandiği bir 
dönem şeklinde değerlendirilmektedir. Kalinkara’nin taniminda ise, yaşlanmanin 
temel unsuru, bireyin çevreye uyum yeteneğinin azalmasidir. Bazi toplumlara 
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göre, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik biyolojik, psikolojik ve sosyal açidan ge-
lişme dönemiyken yaşlanma gerileme dönemidir. (2011: 2).

Yaşlilik genel anlamda artan fiziksel hastaliklar ve yeti yitimi nedeniyle bireyin 
çevreye bağimli hale geldiği, bağimlilik ve kaza riskinin arttiği, ruhsal sorunlarin 
daha fazla gözlendiği, sağliğin, gençlik ve güzelliğin, üretkenliğin, cinsel yaşamin, 
gelir düzeyinin, sayginliğin, rol ve statünün, bağimsizliğin, arkadaşlarin, eş ve ya-
kin ilişkinin, sosyal yaşantinin ve sosyal desteklerin azalmasi ve kaybi gibi döneme 
özgü pek çok sorunun yaşandiği bir kayiplar dönemidir (Sari, 2013: 3). 

Yaşlilikla ilgili farkli tanimlamalar ve yaş kriterleri bulunmakla birlikte, en 
belirleyici olarak 65 yaşi sinir kabul eden kronolojik yaş kriteri üzerinde uzlaşma 
sağlanmiştir. Dünya Sağlik Örgütü tarafindan 1963 yilinda Kiev’de yapilan bir 
toplantida yaşlilikla ilgili bir siniflandirma sistemi oluşturulmuştur. Bu siniflan-
dirmaya göre 45–59 arasi “orta yaş”, 60–74 yaş arasi “yaşli” ve 75’in üzeri “ileri 
yaşli” kabul edilmiştir. Günümüzde yaşlilik sinirini birçok literatür 65 olarak 
kabul etmektedir (Yapicioğlu, 2009:1). 

2017 verilerine göre Türkiye’de yaşli nüfus (65 ve daha yukari yaş) orani 
artmaktadir. Bu orani ise 2013 yilinda %7,7 iken, 2017 yilinda %8,5’e yükse-
lerek6 milyon 895 bin 385 kişi olmuştur. Yaşli nüfusun %44’ünü erkek nüfus, 
%56’sini kadin nüfus oluşturmaktadir. Yaşli nüfus yaş grubuna göre incelendiğin-
de, %61,6’si 65-74 yaş grubunda, %29,7’si 75-84 yaş grubunda ve %8,6’si 85 ve 
daha yukari yaş grubunda yer almaktadir (www.tuik.gov.tr). 

Fiziksel, zihinsel ve toplumsal yipranmanin yaşandiği yaşlilik evresinde 
karşilaşilan ve  yaşlilikla özgülenecek pek çok sorun bulunmaktadir (Kahraman, 
2014: 58). Bunlar genel olarak; sağlik, psikolojik, beslenme, sosyal dişlanma, 
ihmal ve istismar, ekonomik, fiziksel aktivite, mekan kullanimi, uyum, barinma 
ve bakim sorunlari olarak tanimlanabilmektedir. 

Yaşlilik döneminde yaşanan en önemli sosyal sorunlardan birisi de yaşlilarin 
bakimidir. Her ne kadar 65 yaş ve üzerindeki her yaşlinin, hasta ve bakima muh-
taç olmasa da hastalanma riski ve fiziksel yetersizlikleri nedeniyle yardima ihtiyaç 
duyma olasiliği artmaktadir. Yaşlilarin bakimlari ya kurumlar ya aile ya da akraba-
lar tarafindan gerçekleştirilmektedir (Adak, 2003: 83). Kane ve Kane (1998)’e göre 
kurumlar içinde özellikle huzurevi ve benzeri organizasyonlarin ortaya çikmala-
rindaki temel amaçlar; sağliği ve esenliği artirmak, vücut organlarinin işlevlerini 
geliştirmek, karşilanmamiş ihtiyaçlar konusunda yardim etmek, psikolojik ve sos-
yal yönden rahatlatmak, kalanlara bağimsiz hareket duygusu kazandirmak, kisacasi 
huzurlu ve anlamli bir yaşam sunmak şeklindedir (Kaya, 2017: 428). Türkiye‟de 
yaşlilara sunulan hizmetlerin başinda huzurevleri yer almaktadir.

Türkiye’de Engelli ve Yaşli Hizmetleri Genel Müdürlüğü yönetmeliğine 
göre huzurevlerine kabul edilecek yaşlilarda aranan nitelikler (http://www.res-
migazete.gov.tr/ eskiler/ 2001/ 02/ 20010221.htm#7); 

• 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, 

• Ruh sağliği yerinde olmak, • Bulaşici hastaliği olmamak, 
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• Uyuşturucu madde ya da alkol bağimlisi olmamak, 

• Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme 
raporu ile saptanmiş olmak

şeklinde belirtilmiştir. Kendi gereksinimlerini karşilamasini engelleyici bir 
rahatsizliği bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük ya-
şam etkinliklerini bağimsiz olarak yapabilecek durumda olmaktir. 

GENEL OLARAK YAŞAM MEMNUNİYETİ
Genel halk ve birçok araştirmaci, yaşliliğa geçişe eşlik eden sosyal, fiziksel 

ve psikolojik kayiplar nedeniyle ilerleyen yaş ile azalan öznel iyi oluş arasinda 
bir bağlanti görmektedir. Başka bir deyişle, yaşlanma sürecinde yaşanan önemli 
yaşam olaylarinin yaşlilarin yaşam memnuniyeti üzerinde derin bir etkisi oldu-
ğu varsayilmaktadir (Chen, 2001: 57). George (1981), yaşam memnuniyetini, 
yaşamda arzu edilen hedefler ile gerçek yaşam sonuçlari arasindaki uyumun bi-
lişsel bir değerlendirmesi olarak tanimlamaktadir. Bu görüşte örtük olan, yaşam 
memnuniyetinin tüm yaşam sürecini kapsayan hedeflerin ve sonuçlarin özet bir 
değerlendirmesini temsil ettiği fikridir. Geniş bir literatür, sağlik, sosyoekono-
mik durum ve sosyal ilişkiler dahil olmak üzere yaşam memnuniyetini etkileyen 
bir dizi faktörü tanimlamiştir (Krause, 2004: 615).

Diener ve arkadaşlari (1985) yaşam memnuniyetini, öznel iyi oluşla yakindan 
ilişkili bir bileşendir ve kişinin yaşaminin ve mevcut durumunun genel bir değerlen-
dirmesi olarak tanimlamaktadir.  Yaşam memnuniyeti yer, evlilik, istihdam, yaşam 
standardi, aile ile zihinsel ve fiziksel sağlik boyutlari dahil kişisel ve çevresel etkile-
şimlerin sonuçlarinda önemli bir rol oynamaktadir. Yaşam memnuniyeti, bir kişinin 
refahinin öznel görüntüsüdür ve bir kişinin çeşitli yaşam durumlariyla ne kadar ba-
şarili bir şekilde başa çikabileceğini değerlendirir (Chen, 2021: 2). Kavram, öznel iyi 
oluşun bilişsel bileşeni olarak tanimlanmakta olup, bu kavram, bireyin içinde bulun-
duğu yargisal süreci ima etmektedir. Mevcut yaşam durumu, arzu edilen bir yaşam 
durumuna göre karşilaştirilir ve ağirliklandirilir (Ferring, 2004: 17).

Yaşam memnuniyeti, başarili yaşlanmanin önemli bir bileşenidir. Başarili 
yaşlanma, farkli yaş gruplari arasinda tek tip olmayan ve kişiden kişiye farklilik 
gösteren evrensel bir olgudur. Yaşam memnuniyeti düzeyi, yaşlilar arasinda sağlik 
ve ölüm durumu ile ilişkili öznel iyi oluşu gösterir. Bireyin bilişsel yargisal yönünü 
yansitan iyi oluşun temel belirleyicilerinden biridir. Sağlik durumu kötü olan yaşli 
insanlar, düşük yaşam memnuniyeti seviyesini ifade etme eğilimindedir. Ancak 
yaşli nüfusta sosyoekonomik düzeyin yüksek olmasi, yeterli aile desteğine sahip 
olma, kişinin yaşadiği ortamdan/koşuldan daha yüksek düzeyde memnuniyet duy-
masi ve kendi evinde kalmasi başarili yaşlanmanin sağlanmasinda çok önemli bir 
rol oynamaktadir. WHO’ya göre, yaşlilarda yaşam memnuniyeti seviyesini doğ-
rudan etkileyen dört faktör; fiziksel sağlik durumu, zihinsel sağlik durumu, sosyal 
ilişki ve çevre (Banjare vd., 2015: 1) olarak belirtilmektedir. 

Yaşam memnuniyetinin demografik, sosyo-ekonomik, sağlik, fiziksel du-
rum, zihinsel durum, sosyal destek, sosyal uyum ve hastalik sayisi gibi çeşitli 
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faktörlerden etkilenir. Araştirmalar irk, sosyoekonomik durum, medeni durum, 
eğitim, benlik saygisi düzeyi, depresyon gibi faktörlerin yaşam memnuniyeti dü-
zeyini etkileyebileceğini göstermektedir.

Diener (1984)’a göre yaşam memnuniyeti, belirli bir zaman diliminde, olum-
suzdan olumluya değişen, kişinin yaşamiyla ilgili duygu ve tutumlarinin genel bir 
değerlendirmesidir. İyi oluşun üç ana göstergesinden biridir: yaşam doyumu, olumlu 
etki ve olumsuz etki. Ruut Veenhoven (1993) Yaşam Memnuniyetini “bir kişinin bir 
bütün olarak yaşaminin genel kalitesini olumlu olarak değerlendirme derecesidir.” 
olarak tanimlamaktadir. Cribb, (2000) “kişinin özlemini, kişinin gerçek başarisiyla 
karşilaştirmasindan elde edilen genel varoluş koşullarinin bir değerlendirmesi” ola-
rak adlandirilir.  Son yillarda yapilan araştirmalarda yaşam doyumu, yaşanan olumlu 
duygularin derecesi olarak değerlendirilmektedir (Prasoon ve Chaturvedi, 2016: 25).  

Yaşli insanlarin yaşamlarindan duyduklari memnuniyet, hayattan daha doğru 
ifade ile yaşlilik döneminden beklentilerini belirleyen önemli bir etkendir. Bu 
durum yaşlilarin hayattan ne derece memnun olduklari, yaşli bireylerin daha iyi 
yaşam koşullarina sahip olmalari için planlanan çalişmalarin verimliliğini önemli 
oranda etkilemektedir. Sosyal çevresi ve sosyal ilişkileri daha gelişmiş olan yaşli 
insanlarin yaşamdan daha çok zevk aldiklari ve hayata olan bağliliklarinin iyi 
seviyede olduğu söyleyebilmektedir (Bayrak, 2018: 40). 

Yaşli bireyler de yaşam memnuniyeti için sağlik, aile ve konutun önemli oldu-
ğu ortaya çikmiştir. Yaşlanma sürecinde yaşlinin sağliğini korumasi, iyi aile ilişkileri 
sürdürmesi ve sevdiği evinde oturmasi mümkün olduğu takdirde yaşam memnuniyet-
leri artmaktadir (Tufan, 2017: 6). Karakteristik (kalitsal, genetik) özellikler de yaşam 
memnuniyetini belirleme özelliğine sahiptir (Saygili ve diğerleri, 2017: 469). 

Havighurst ve Albrecht’in (1953) önerdiği gibi, “başarili yaşlanma”nin er-
ken taniminin temel parçalari, “yillara yaşam eklemek” ve “yaşamdan tatmin 
olmak” olmuştur. Bundan yola çikarak, yaşam memnuniyeti diğer yapilari ihmal 
etme pahasina karşilik yaşlanma sürecini tanimlamada en belirgin kriterlerden 
biri olmuştur ve hala da öyledir (Ferring, 2004: 17). Bu noktada, çalişmanin 
araştirma kismini oluşturan ve huzurevinde yaşayan yaşlilarin yaşam memnuni-
yetlerinin bazi sosyo-demoğrafik faktörler açisindan ele alinmasi ana motivas-
yon kaynaği olarak ortaya çikmiştir. 

ARAŞTIRMA
Örneklem

Örneklemi oluşturan Huzurevi ve Yaşli Bakim Merkezi,  İzmir ili Karabağlar 
ilçesi, Bozyaka semtinde ve 43 yatak kapasitesine sahiptir. 18 yatak yaşli bakim, 
25 yatak da huzurevi olarak ayrilmiştir. 36 yaşli bireye hizmet verilmektedir. 
Yaşlilarin 18’i erkek ve 18’i kadindir. Huzurevi kisminda 8 erkek, 12 kadin,  
yaşli bakim kisminda 10 erkek, 6 kadin kalmaktadir. 

Huzurevinin bulunduğu yer anayola yakin, hemen karşisinda “Bozyaka 
Eğitim ve Araştirma Hastanesi” bulunmaktadir. Bina daha önce apartman olarak 
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hizmet vermekteyken, 2004 yilinda bugünkü konumuna dönüştürülmüştür. Bina 
3 katlidir, zemin kat kendine yetebilen erkekler, orta kat geriatri (bakima muhtaç 
kadin ve erkekler) ve üst kat kendine yetebilen kadinlar için ayrilmiştir. Ayrica üst 
katta1 teras ve 1 çamaşirhane bulunmaktadir. Giriş tarafin arka kisminda dar uzun 
bir bahçe vardir. Yazin ve güzel havalarda yaşlilar burada vakit geçirmektedir. 
Bina içerisinde merdiven kullanamayan yaşlilar için asansör ve eğimli rampalar 
da bulunmaktadir. Her katta sakinler için banyo ve tuvalet vardir. Odalar tek 
kişilik, 2 kişilik ve 4 kişilik, olarak düzenlenmiştir. Binanin 1 mutfaği olup, 
yemekler orada pişirilmektedir. Yaşlilarin beslenmelerine önem verilmektedir. 
3 öğün yemek haricinde saat 10.00 ve 15.00’de 2 ara öğünde vardir. Yaşlilarin 
rahatsizliklarinda müdahale yapilabilecek 1 acil bakim odasi ile 1 revir mevcuttur. 

Yaşlilarin kendilerini ev ortaminda hissetmeleri şeklinde düzenlenmiş bir 
salon da bulunmaktadir. Bu alanda hem boş zamanlar geçirilmekte hem de gelen 
ziyaretçiler ve yaşli yakinlari orada ağirlanmaktadir. 

Yaşlilarin zamanlarini değerlendirmek için düzenlenmiş faaliyet odasi bu-
lunmaktadir. Yaşlilar lego, jenga, yap-boz ve boyama yapmaktadir. Bunun dişin-
da okey, tavla, iskambil vb. oyunlar da oynanmaktadir. Kadin yaşlilar örgü ör-
mektedir. Milli ve dini bayramlarda, kandillerde ve yaşlilar haftasinda yaşlilarla 
bir araya gelinip kutlamalar yapilmaktadir. Yaşlilarin anilari dinlenerek, onlarla 
sohbet edilmektedir. Yaşlilarin fiziksel aktivite ve hareketliliğini sağlamak için 
hemşire eşliğinde sportif hareketler açma, germe çalişmalari yaptirilmaktadir. 
Ayrica yaşlilarin zihinsel faaliyetlerini korumak amaciyla her hafta seçilen bir 
konu üzerinde bir saat sohbet edilmektedir. 

Huzurevinde tüm hizmetler 1 doktor, 3 hemşire, 1 sosyal çalişmaci müdür, 1 
aşçi, 4 temizlik elemani ve 3 bakim elemani tarafindan sağlanmaktadir. Huzurevi-
nin özel statüde olmasi nedeniyle huzurevi yaşayanlari ücret ödemektedir.  

Araştırmanın Önemi

 Yaşlilik kavrami ve olgusu hem dünyada hem de Türkiye’de son yillarda sik-
likla ele alinan bir konu haline gelmiştir. Nedeni ise, ülke ve dünya nüfusunun gi-
derek yaşlanmasidir. Endüstrileşmiş toplumlarda biyolojik yaşlanma yaşinin yük-
seltilmesine rağmen, yaşlilik çözüm aranilan bir sorun olarak görülmeye devam 
etmektedir. Son yillarda, özellikle gelişmiş ülkelerde oluşturulan sosyal ve ekono-
mik politikalar sonrasi yaşlilar bakim gerektiren kişiler olarak algilanmaktadir. 

Araştirmanin önemini, yaşli bireylerin yaşam memnuniyetini etkileyen fak-
törlerin neler olduğu,  huzurevi tarafindan yaşlilara ne tür hizmetler verildiği ile 
yaşlilarin bu durumu nasil değerlendirdiği ve yaşam memnuniyetlerine ilişkin 
veriler oluşturmaktadir. 

Araştırmanın Amacı

Çalişma ile huzurevinde yaşayan yaşlilara verilen hizmetlerin onlar tarafin-
dan nasil değerlendirildiğini ve yaşli bireylerin yaşam memnuniyetlerini ortaya 
koymaktir. 
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Araştırmanın Yöntemi ve Analiz

Çalişma anket uygulamasi ile gerçekleştirilmiştir. Huzurevi yönetiminden izin 
alinarak ve görevliler eşliğinde literatürlerden yararlanilarak yaşlilarin demografik 
özelliklerini belirlemek amaciyla hazirlanmiş, açik uçlu ve çoktan seçmeli soru-
lar ile Lavelle ve diğerleri (2007) tarafindan geliştirilen yaşam memnuniyeti ölçeği 
kullanilmiştir. Ölçek 5 maddeden oluşmaktadir. Tek boyutlu olan ölçek 7’li likert 
tipi bir derecelendirmeye (“1” Kesinlikle katilmiyorum-“7” Kesinlikle katiliyorum) 
sahiptir (Akin ve Yalniz, 2015: 97). 

Anketler yaşlilara verilerek yüz yüze görüşme yöntemi ile cevaplar alinmiştir. 
Görüşmeler ortalama yirmi beş dakika sürmüştür. Katilanlar tüm sorulara cevap ver-
mişlerdir. Anket verilerinin değerlendirilmesi için SSPS(20) programi kullanilmiştir. 

Araştırmanın Sınırlılıkları

Çalişma İzmir İli, Karabağlar ilçesi, Bozyaka semtinde faaliyet gösteren 
özel bir  Huzurevi ve Yaşli Bakim Merkezi’nde kalan 60 yaş ve üstü yaşlilarla 
sinirlidir. Buradan elde edilecek veriler tüm huzurevlerine ve yaşlilara genellene-
mez. Sonuçlar konu kapsaminda genel bir bakiş açisi ve bilgi sunabilir. Bir diğer 
kisitlilik ise örneklemin 31 kişiden oluşmasidir. 

Araştırma Hipotezleri

H1: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti cinsiyetlerine göre anlamli bir farklilik 
göstermektedir.

H2: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti yaş gruplarina göre anlamli bir farklilik 
göstermektedir.

H3: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti huzurevinde kalma süresine göre anlamli 
bir farklilik göstermektedir.

H4: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti eğitim seviyesine göre anlamli bir farkli-
lik göstermektedir.

H5: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti sosyal güvencenin olup olmamasina göre 
anlamli bir farklilik göstermektedir.

H6: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti gelir düzeyine göre anlamli bir farklilik 
göstermektedir.

H7: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti medeni duruma göre anlamli bir farklilik 
göstermektedir.

H8: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti sahip olunan çocuk sayisina göre anlamli 
bir farklilik göstermektedir.

H9: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti kronik bir hastaliği olup olmamasina göre 
anlamli bir farklilik göstermektedir.

H10: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti düzenli ilaç kullanip kullanmama duru-
muna göre anlamli bir farklilik göstermektedir.
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H11: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti yardimci cihaz kullanip kullanmama 
durumuna göre anlamli bir farklilik göstermektedir.

H12: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti düzenli uğraşin(hobi) olup olmama du-
rumuna göre anlamli bir farklilik göstermektedir.

H13: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti huzurevinde olmaktan memnun olup 
olmama durumuna göre anlamli bir farklilik göstermektedir.

H14: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti huzurevinde kalma isteyip istememe 
durumuna göre anlamli bir farklilik göstermektedir.

H15: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti tanidiklar tarafindan ziyaret edilme 
sikliğina göre anlamli bir farklilik göstermektedir.

H16: Yaşlilarin yaşam memnuniyeti sağliklari hakkindaki değerlendirmele-
rine göre anlamli bir farklilik göstermektedir.

ARAŞTIRMA ANALİZİ
Demografik Değişkenlerin Tanimsal Analizleri

Araştirmada elde edilen verilerin frekans ve yüzde analizleri yapilarak ula-
şilan istatistiki bilgiler ve yorumlar Tablo 1’de yer almaktadir. 

Araştirmaya katilanlarin %51,6’si kadin , %48,4’ü erkektir. Katilimcilar 
yaş olarak üç kategoriye ayrilmiş olup, 60-65 yaş (genç) grubu %22,6,  66-
79 yaş (orta yaş) grubu %35,5 ve 80-99 yaş (yaşli) grubu %41,9 olmuştur. 
Yaşlilara huzurevine gelmeden önceki mesleklerinin ne olduğu hakkinda soru 
yöneltişmiş ve katilimcilarin %29’u çalişmadiklarini, %9,7’si ev hanimi oldu-
ğunu, %13’ü esnaf olduğunu, %29’u işçi olduğunu, %6,4’ü sekreter olduğunu, 
%3,2’si çiftçi olduğunu belirtmiş,  %9,7’si de diğer yanitini vermiştir. Ne kadar 
süredir huzurevinde kaldiklari sorusuna yaşlilarin % 61,2’si 0-1 yildir, %19,4’ü 
2-5 yildir, %19,4’ü de 6 yildan fazla süredir huzurevinde kaldiği yanitini ver-
miştir. Huzurevinde kalan sakinlerin %54,8’i ilkokul mezunu, %6,5’i de ortao-
kul mezunu, %19,4’ü lise mezunu olup, %19,4’ü de okuma yazma bilmemek-
tedir. Huzurevi sakinlerinin %74,2’sinin sosyal güvencesi var iken , %25,8’inin 
ise sosyal güvencesi yoktur. 

Tablo 1. Demografik Bilgiler
Cinsiyet N % Sosyal Güvence N % Medeni Durum N %
Kadin 16 51,6 Var 23 74,2 Bekar 28 74,2
Erkek 15 48,4 Yok 8 25,8 Evli 3 25,8
Toplam 31 100 Toplam 31 100 Toplam 31 100

Yaş N % Huzurevinde 
Bulunma Süresi N % Gelir Durumu N %

60-65  7 22,6 0-1 yil 16 51,6 Yeterli 11 35,5
66-79 11 35,5 2-5 yil 10 32,3 Yetersiz 18 58,1
80-99 13 41,9 6+ yil 5 16,1 Gelirim Yok 2 6,4
Toplam 31 100 Toplam 31 100 Toplam 31 100
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Kronik 
Hastalık N % İlaç Kullanım 

Durumu N % Cihaz Kullanımı N %

Var 28 90,3 Kullaniyorum 30 96,8 Kullaniyorum 18 58,1
Yok 3 9,7 Kullanmiyorum 1 3,2 Kullanmiyorum 13 41,9
Toplam 31 100 Toplam 31 100 Toplam 31 100

Hobi 
Durumu N % Huzurevinden 

Memnuniyet N % Huzurevinde Kalmanın 
Tercih Olması N %

Yok 26 83,9 Memnunum 28 90,3 Evet 12 38,7
Var 5 16,1 Memnun değilim 3 9,7 Hayir 19 61,3
Toplam 31 100 Toplam 31 100 Toplam 31 100

İş Durumu N % Çocuk Sayısı N % Eğitim Durumu N %
Çalişmiyor 9 29 Yok 8 25,8 Okuma Yazma Bilmiyor 6 19,4
Ev Kadini 3 9,7 1 çocuk 4 12,9 İlkokul 17 54,8
Esnaf 4 13 2 çocuk 11 35,4 Ortaokul 2 6,5
İşçi 9 29 3 çocuk 6 19,4 Lise 6 19,4
Sekreter 2 6,4 4 ve daha fazla 2 6,5 Toplam 31 100
Çiftçi 1 3,2 Toplam 31 100
Diğer 3 9,7

Ziyaret 
Edilme N % Sağlıklarına 

İlişkin Algıları N %

Oldukça sik 2 6,5 İyi 7 22,6
Sik sik 14 45,2 Orta 13 41,9
Nadiren 11 35,5 Kötü 11 35,5

Ziyaret eden 
yok 4 12,9 Toplam 31 100

Toplam 31 100

Araştirmaya katilanlarin %35’5’inin yeterli geliri var iken, %58,1’nin ge-
liri yetersizdir.  %6,5’inin de geliri yoktur. Araştirmaya katilan huzurevi sa-
kinlerinden %90,3 bekar (dul veya boşanmiş) iken, %9,7’si evlidir. Katilim-
cilara sahip olduklari çocuk sayisi ile ilgili bir soru yöneltilmiş, katilimcilarin 
%25,8’inin çocuğu yoktur. %12,9’u 1,  %35,5’i 2, 19,4’ü 3 ve %6,5’i 4 çocuk 
veya daha fazla cevabini vermiştir. Yaşlilarin %90,3’ü kronik bir hastaliği ol-
duğunu, ve %9,7’si herhangi bir kronik hastaliği olmadiğini belirtmiştir.  Hu-
zurevi sakinlerinden %96,8’i düzenli bir ilaç kullanmakta iken %3,2’si ilaç 
kullanmamaktadir. Katilimcilarin %58,1’i cihaz kullanmakta olup %41,9’u 
cihaz kullanmamaktadir. Huzurevi sakinlerinin  %83,9’u düzenli bir uğraşi ya 
da hobisi olmadiğini belirtirken,  %16,1’i de bu soruya olumlu yanit vermiştir. 
Huzurevinde kalmaktan memnun olunup olunmadiği ilgili soruya %90,3 ile 
memnunum ve %9,7 ile de memnun değilim yaniti gelmiştir. Ziyaret edilme 
sikliklarina ise,  %6,5’i oldukça sik, %45,2’si sik sik, %35,5’i nadiren, %12,9’u 
ziyaret eden yok yaniti verilmiştir. Yaşli bireyler genel sağlik algilarina , %22,6 
iyi,  %41,9 orta,  %35,5’i  de kötü olarak yanit vermişlerdir.
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İSTATİSTİK VERİ ANALİZLERİ

Yaşam Memnuniyeti Ölçeği Güvenirliği

Yaşam memnuniyetini ölçmek amaciyla yöneltilen 5 anket sorusu “1=ke-
sinlikle katilmiyorum”, “2=katilmiyorum”, “3=biraz katiliyorum”, “4=ne 
katiliyorum ne katilmiyorum”, “5=biraz katiliyorum”, “6=katiliyorum”, 
“7=kesinlikle katiliyorum” şeklinde kodlanmiş ve puanlanmiştir. Yaşam mem-
nuniyeti ölçeğinin güvenilirliğine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir. 
Güvenilirliği tespit etmek için Cronbach Alpha katsayisindan yararlanilmiş-
tir. Cronbach Alpha katsayisinin 0,83 olarak hesaplandiği görülmektedir. Bu 
sonuç araştirmada kullanilan yaşam memnuniyeti ölçeğinin yüksek derecede 
güvenilir olduğunu göstermektedir.

Tablo 2: Yaşam Memnuniyeti Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

Ölçek Madde Sayisi Cronbach Alpha
Yaşam Memnuniyeti 5 0,83

Kruskal Wallis H Testi
Yaşam memnuniyetinin eğitim seviyesi, gelir durumu, huzurevinde kalma 

süresi, çocuk sayisi, ziyaret edilme sikliği ve genel sağlik algisi hakkindaki 
değerlendirmelere göre farklilik gösterip göstermediğini tespit etmek için 
Kruskal Wallis H testinden yararlanilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3: Kruskal Wallis H Testi Sonuç Tablosu
Değişken Grup N Sira Ort χ2 sd p

Eğitim Seviyesi

Okuma Yazma 
Bilmiyor 6 18,42

0,89 3 0,82İlkokul 17 14,68
Ortaokul 2 16,75
Lise 6 17,08

Gelir Durumu
Yeterli 11 20,41

6,88 2 0,03Yetersiz 18 12,44
Gelirim Yok 2 23,75

Huzurevinde  
Kalma Süresi

0-1 yil 16 17,09
0,70 2 0,032-5 yil 10 15,60

6+ yil 5 13,30

Çocuk Sayisi

Hiç 8 12,69

2,45 4 0,65
1 tane 4 15,63
2 tane 11 18,64
3tane 6 14,67
4+ 2 19,50

Ziyaret Edilme 
Sikliği

oldukça sik 2 23

3,44 3 0,32
sik sik 14 18
nadiren 11 12,73

ziyaret eden yok 4 14,50

Sağlik Hakkinda 
Değerlendirme

iyi 7 20,57
2,52 2 0,28orta 13 13,88

kötü 11 15,59
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Elde edilen sonuçlara göre, yaşlilarin yaşam memnuniyeti ile huzurevinde 
kalma süresi arasinda (p=0,03<0,05) anlamli bir farklilik görülmektedir. H3 hi-
potezi kabul edilmiştir. Bu fark 0-1 yil araliğinda huzurevinde olanlardan kay-
naklanmaktadir: Öte yandan huzurevinde kalma süresi arttikça, yaşam mem-
nuniyeti azalmaktadir. Gelir ile yaşam memnuniyeti arasinda da (p=0,03<0,05) 
anlamli bir farklilik elde edilmiştir.  Bu durumda H6 hipotezi de kabul edil-
miştir. Geliri olmayanlarin yaşam memnuniyeti diğerlerine göre daha yüksek-
tir. Diğer değişkenler ile yaşam memnuniyeti arasinda ilişki olduğunu gösteren 
bulgular elde edilemediği için H4, H8, H15 ve H16 hipotezleri reddedilmiştir.

Mann Whitney U Testi 
Yaşam memnuniyetinin cinsiyet, yaş, sosyal güvence, medeni durum, kro-

nik bir hastaliğin olup olmamasi, düzenli ilaç kullanilip kullanilmamasi, yar-
dimci cihaz kullanip kullanmama,  düzenli bir hobinin olup olmama durumuna, 
huzurevinde kalmaktan memnun olup olmama durumu ve huzurevinde kalmayi 
kişinin kendisinin isteyip istememe durumuna göre farklilik gösterip gösterme-
diğini tespit etmek için Mann Whitney U testinden yararlanilmiştir (Tablo 4).

Tablo 4: Mann Whitney U Testi Sonuç Tablosu
Değişken Grup N Sira Ort Sira Top Mann Whitney U p

Cinsiyet
Kadin 16 17,94 287

89 0,21
Erkek 15 13,93 209

Yaş
66-79 yaş 11 13,05 143,50

65,50 0,72
80+ yaş 13 12,04 156,50

Sosyal Güvence
Var 23 16,59 381,50

78,50 0,54
Yok 8 14,31 114,50

Medeni Durum
Bekar 28 16,05 449,50

40,50 0,92
Evli 3 15,50 46,50

Kronik Hastalik
Var 28 15,59 436,50

30,50 0,43
Yok 3 19,83 59,50

Düzenli İlaç Kullanimi
Kullaniyorum 30 15,67 470

5 0,26
Kullanmiyorum 1 26 26

Yardimci Cihaz Kullanimi
Kullaniyorum 18 18,86 339,50

65,50 0,04
Kullanmiyorum 13 12,04 156,50

Düzenli Hobi
Yok 26 15,58 405

54 0,55
Var 5 5 91

Huzurevinde  Olmaktan 
Memnuniyet

Memnunum 28 16,48 461,50
28,50 0,36

Memnun değilim 3 11,50 34,50
Huzurevinde Kalmayi  
İsteme Durumu

Evet 12 20,29 243,50
62,50 0,03

Hayir 19 13,29 252,50
Yaşam memnuniyeti ile yardimci cihaz kullanma durumu arasinda 

(p=0,04<0,05) anlamli bir farklilik görülmektedir. Bu nedenle H11 hipotezi ka-
bul edilmiştir. Yardimci cihaz kullananlarin memnuniyet seviyelerinin cihaz 
kullanmayanlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Yaşam memnuniyeti ile 
huzurevinde kalmayi kendisinin isteyip istememe durumu arasinda da anlam-
li bir farklilik görülmekte (p=0,03<0,05) olup, H14 hipotezi kabul edilmiştir. 
Huzurevinde kalmak isteyenlerin yaşam memnuniyetleri daha yüksektir. Diğer 
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sonuçlara göre, değişkenler ile yaşam memnuniyeti arasinda ilişki görülmemesi 
nedeniyle H1, H2, H5, H7, H9, H10, H12, H13 hipotezleri reddedilmiştir. 

SONUÇ

Dezavantajli gruplardan olan yaşlilar, toplumsal yaşamda sosyal dişlanma-
ya yoğun olarak maruz kalan kişilerdir. Yaşliliğin kendine özgü sonuçlari ve 
yaşanan değişimler sonrasinda ortaya çikan yeni ya da kronik sorunlar karşisinda 
yaşlilarin yaşam memnuniyeti büyük önem kazanmaktadir. Gelinen noktada, 
yaşlanmayi ve yaşanan süreçleri sadece bir sorun olarak ele almak yerine bütün-
sel bir değerlendirme beklenen olumlu sonuçlari daha kolay olarak ve daha kisa 
sürede kalici sonuçlari ile birlikte getirebilecektir. Konu bugünde ve gelecekte 
çok yönlü düzenlemeleri gerektiren özelliği ile yaşlilarin yaşam memnuniyetini 
sağlama ya da devam ettirme noktasinda önemli bir nitelik taşimaktadir.  

Yaşlilikta, barinma ve sağlik konulari öncelikli olmakta özellikle barinma 
amaçli olarak ülkemizde en çok kabul edilen uygulama huzurevleri olmaktadir. 
Bu durum çalişmanin ana hareket noktasi olmuştur. Huzurevinde yaşayan yaşli-
larin yaşam memnuniyetleri sosya-demografik bazi değişkenler ile ilişkili ola-
rak analiz edilmiştir. Bu kapsamda çalişmada, 60 yaş üzeri gönüllü 31 yaşli yer 
almakta olup, çalişma özel bir huzurevinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştirmaya katilanlarin %51,6’si kadin, %41,9’u 80-99 yaş araliğinda, % 
29’luk iki grup huzurevine gelmeden önce hem çalişmayan hem de işçi olduğunu 
ifade eden, % 61,2’si 0-1 yildir huzurevinde bulunan, %54,8’i ilkokul mezunu, 
%74,2’si sosyal güvence sahibidir. Ayni zamanda örneklem, %58,1’nin geliri 
yetersiz, %90,3’ü bekar (dul veya boşanmiş), %35,5’i 2 çocuk sahibi, %90,3’ü 
kronik bir hastaliğa sahip, %96,8’i düzenli bir ilaç ve %58,1’i cihaz kullanan, 
%83,9’u düzenli bir uğraşi ya da hobisi olmayan, %90,3’ü huzurevinde olmaktan 
memnun olan, %45,2’si yakinlari tarafindan sik sik ziyaret edildiğini belirten, 
%41,9’u genel sağlik durumunu “orta” olarak ifade eden kişilerden oluşmaktadir. 

Çalişmada elde edilen anlamli sonuçlardan biri, huzurevinde kalma süresi 
ile yaşam memnuniyeti arasinda anlamli bir ilişki bulunmasidir. Yaşam mem-
nuniyeti 1 yila kadar bir süre huzurevinde olan yaşlilarda en yüksek noktadadir. 
Bunu daha düşük yaşam memnuniyeti ile 2-5 yil araliğinda huzurevinde kalan 
yaşlilar izlemektedir. Yaşam memnuniyeti en düşük olan grup ise 6 yil ve üstü 
bir zaman diliminde huzur evinde kalanlardir. 

Bir diğer sonuç gelir ile ilgili olarak elde edilmiştir. Bu sonuca göre geliri olma-
yan yaşlilarin yaşam düzeyi en yüksek olarak bulunmuştur. Bu grubu geliri yeterli 
olan grup takip etmektedir. En düşük yaşam memnuniyeti ise geliri yetersiz grupta 
elde edilmiştir. 1989 ve 1993’te Tayvan’da yürütülen bir boylamsal araştirmada 
yaşlilarda gelir azalmasinin yaşam memnuniyeti üzerinde derin bir etkisi olduğu 
bulunmuştur (Chen, 2001: 57). Bir başka çalişmada ise, 60 yaş üzeri 141 kişi ile 
gerçekleştirilen görüşmelerde gelirin yaşam memnuniyetini etkinlik yoluyla dolayli 
olarak etkilediği bilgisi elde edilmiştir (Markides ve  Martin, 1979: 86). 
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Sağlık sorunları ile ilgili olarak değerlendirildiğinde, yardımcı cihaz kul-
lananların yaşam memnuniyeti kullanmayanlardan daha yüksek bulunmuştur. 
Markides ve  Martin (1979: 86)’in 141 kişi ile gerçekleştirdikleri araştirmala-
rinda, sağlik yaşam memnuniyetinin güçlü yordayicisi olarak bulunmuştur. 522 
kişilik bir örneklem ile gerçekleştirilen araştirmada, genel olarak kendi kendine 
bildirilen zayif sağlik yaşam memnuniyetini en güçlü açiklayici değere sahip 
olarak bulunmuştur (Borg, vd., 2006: 607). 315 katilimci ile gerçekleştirilen bir 
çalişmada, genel sağlik değerlendirmesinin yaşam memnuniyeti ile önemli ölçü-
de ilişkili olduğu gösterilmiştir (Berg, vd., 2006: 257). 

Önemli sonuçlardan biri; huzurevinde kalma isteğinin yarattiği sonuca iliş-
kindir. Huzurevinde olmayi kendileri isteyen yaşlilarin yaşam memnuniyeti ken-
di tercihleri olarak huzurevine gelmeyen yaşlilardan daha yüksektir. 

Cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, medeni durum, çocuk sayisi, sosyal güvence-
nin olup-olmamasi, düzenli ilaç kullanilip-kullanilmamasi, düzenli bir hobinin 
olup-olmamasi, tanidiklar tarafindan ziyaret edilip-edilmeme, sağliklari hak-
kindaki değerlendirmeleri ve huzurevinde olmaktan memnun olup-olmama ile 
yaşam memnuniyeti arasinda ilişki bulunmamiştir. Literatürdeki yer alan bazi 
araştirmalarda yukarida yer alan sosyo-demoğrafik değişkenlerden bir kismi ile 
yaşam memnuniyeti arasinda ilişki bulunmuştur. 

Cinsiyet. Borg ve arkadaşlarinin (2006: 607) çalişmalarinda, kadinlarin ya-
şam memnuniyeti erkeklerden düşük bulunmuştur. Cinsiyet yaşam memnuniye-
tini açiklamamaktadir. Şener ve arkadaşlari (2008) kadinlarin yaşam memnuni-
yetine en yüksek katkiyi sağlik ve eğitimin, erkeklerin yaşam memnuniyetine ise 
sadece sağliğin sağladiğini belirtmişlerdir. Berg ve arkadaşlarinin (2006: 257) 
çalişmalarinda, genel yaşam memnuniyetinde cinsiyet farki bulunamamiştir. 
Bununla birlikte, kadin ve erkeklerde yaşam doyumu ile ilişkili değişkenlerin 
farkli kaliplari elde edilmiştir. Kadinlarda genel sağlik ve depresif belirtiler ya-
şam memnuniyeti ile ilişkiliyken, eşi ölmüş erkekler arasinda daha düşük yaşam 
memnuniyeti söz konusudur. Ferring ve arkadaşlarinin araştirmalarinda (2004: 
22) demografik faktörler açisindan, yaş artişi kadinlarda erkeklere göre yaşam 
memnuniyeti üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmuştur. Yaşli Malezyalilarda 
sosyal destek işlevleri ve yaşam doyumu arasindaki ilişkilerde cinsiyetin dü-
zenleyici rolünü inceleme amaçli ve her biri en az 60 yaşinda olan 1.800 yaşli 
ile gerçekleştirilen bir çalişmada, kadinlarin erkeklerden daha az sosyal destek 
aldiklari ve dolayisiyla daha az yaşam memnuniyetine sahip olduklari ortaya 
konulmuştur (Kooshair vd., 2014: 22). Meggiolaro ve Ongaro (2013: 11) 65 yaş 
ve üstü 17.000 erkek ve kadinin anket sonuçlarini analiz etmiş ve yüksek eğitim 
düzeyinin yalnizca erkekler için yaşam memnuniyeti ile pozitif ilişkili olduğu-
nu, buna karşin yalnizca kadinlarda fiziksel kisitlamalarin yaşam memnuniyetini 
azalttiğini bulmuşlardir. Yaş. 1989 ve 1993’te Tayvan’da yürütülen araştirmada, 
yaşlilarda yaşam memnuniyetinin 65 yaşindan sonra yaş arttikça azaldiği tespit 
edilmiştir (Chen, 2001: 57). Eğitim. Enkvist ve arkadaşlari (2012: 317) 681 kişi 
ile gerçekleştirdikleri çalişmalarinda, yüksek eğitim ile yüksek yaşam memnu-
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niyeti ilişkisi bulmuşlardir. Sosyal Ağ/İlişkiler. 315 katilimci ile gerçekleştirilen 
çalişmada, sosyal ağ/ilişkilerin kalitesi  yaşam memnuniyeti ile önemli ölçüde 
ilişkili bulunmuştur (Berg, vd., 2006: 257). 

Özbakim kapasitesi azalmiş yaşli insanlarda yaşam memnuniyeti, muhteme-
len birbirleriyle etkileşim halinde olan sosyal, fiziksel, zihinsel ve finansal yön-
leri olan çeşitli faktörler tarafindan belirlenmektedir. Özellikle yalniz hissetme, 
öz bakim kapasitesinin derecesi, genel sağlik durumunun kötü olmasi, endişeli 
hissetme ve ihtiyaçlarla ilgili olarak yetersiz finansal kaynaklar yaşam memnuni-
yetlerini korumak veya geliştirmek için bu kişilerin bakiminda dikkate alinmasi 
gereken temel unsurlar olarak değerlendirilmelidir (Borg, vd., 2006: 607).

Memnuniyet ve ihtiyaçlar pozitif olarak ilişkilidir; her ikisi de zamanla deği-
şir ve sayisiz sosyal faktöre tabidir (Enkvist vd., 2012: 317). Nitekim, yaşlilarda 
yaşam memnuniyetini iyileştirmek için konut ortamindan memnuniyet, komşu-
luk ilişkisi, ekonomik durum, arkadaşliği sürdürme, aile ilişkisi, fiziksel sağlik 
durumu, medeni durumdan memnuniyet, iş veya kariyer ile yaşamin diğer yönle-
rinde de memnuniyet unsurlarini göz ardi etmemek gerekmektedir (Banjare vd., 
2015: 1). Yaşli bir toplumda yaşli yetişkinlerin refahinin heterojenliğine odak-
lanmak kaçinilmazdir. Yaşli yetişkinler için mevcut ve gelecekteki planlama da 
biyolojik, davranişsal ve çevresel faktörlerin dinamik sonuçlari dikkate alinma-
lidir. Ayrica, sağlam müdahaleler hastalik, sakatlik ve ölüm risklerini azaltabilir 
ve optimal fiziksel ve zihinsel sağlik, esenlik, bağimsizlik ve uzun ömür şansini 
artirabilir (Chen, 2021: 19). Büyüyen yaşlanan bir nüfusta, ihtiyaçlar çeşitlidir 
ve hizla değişmektedir. Yaşli yetişkinlerin psikolojik sağliğini iyileştirmek için 
aileden, toplumdan ve hükümetlerden birleşik çabalara ve fiziksel ve zihinsel 
desteğe ihtiyaç vardir (Chen, 2021: 21).

Yaşli bakim hizmetlerine daha çok destek verilmelidir özellikle evde bakim 
hizmetlerinin payi arttirilarak yaşlilarin ait olduğu ortamlarda bakimi sağlanma-
lidir. Kurum bakim hizmetleri günümüz koşullarina göre geliştirilerek, gelişmiş 
ülkelerde uygulanan yaşli bakim hizmetlerinin ülkemizde de uygulanmasi sağ-
lanmalidir. Yaşlilarin aktivitelerini arttiracak, sosyalleşmesini sağlayacak ve boş 
vakitlerini değerlendirecekleri yaşli kulüpleri, yaşli dayanişma merkezlerinin ku-
rulmasi teşvik edilmeli ve yaşlilarin buralara katilimi sağlanmalidir. Yaşlilarin 
ruhsal sağliklarinin sürdürülebilmesi ve yaşam memnuniyetlerinin iyi seviyeye 
getirmek için yaşlilarin yaşam memnuniyetini etkileyen faktörlerin bilinmesi 
önemli ve önceliklidir. 

Geleceğe yönelik olarak bugünden başlayarak uygulamaya konulmasi gere-
ken düzenlemeler, yasa maddelerinin yazili kurallari ve sinirlari ötesinde, hayatin 
içinde uygulanabilir ve toplumun hafizasi olan yaşlilara hak ettikleri değer ve 
saygiyi hayatlarinin son yillarinda da yaşatabileceğimiz somut adimlar olmak 
zorundadir. Sürdürülebilir sistemler ve düzenlemelerle insan odakli değerlendir-
melere dayali bütünsel bir bakiş açisi ile toplumsal realitenin gerçeklerin de geç-
mişi olan yaşlilara yönelik politikalari tavizsiz hayata geçirmek gerekmektedir. 
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GİRİŞ

Mahfûz’un romanlarinin geneline baktiğimizda siyaset, din ve aşk 
temalarinin yoğun olarak kullanildiğini görüyoruz. Siyaseti kurgusal an-
lamda en yoğun kullandiği roman Yevm Makteli’z-Zaʻîm kabul edilebilir. 
Bu anlamda Mahfûz’un bu romanini siyasi romanlar sinifina dâhil ede-
biliriz. Mahfûz romanci olmasinin yani sira siradan bir Misir vatandaşi 
gibi siyasi duygularini siyasete aktarmiştir. Ortadoğu’da siradan bir vatan-
daşin dahi bir siyasete yönelik muhakkak düşünceleri ve yorumlari var-
dir. Yazar bu romaninda Misir’in siyasi durumunu karakterleri üzerinden 
vererek devrimlerin bir kazanim getirmediği gibi artik insanlari rahatsiz 
etmeye başladiğini yazar. Öyleki Misirli Semir Emin bu devrimlerin her 
kesimden insani zindanlara atip çürüttüğünden bahseder. Yazar bu roma-
nini Enver Sedat’a suikast düzenlendikten dört yil sonra yazmiştir. Yazar 
bu romanini Hâlid el-Hamîsî’nin “Taksi” si gibi 2011 Misir devrimini ön-
görerek suikasttan önce bu minvalde kurgulasaydi belki de anlatisi daha 
da değerli hale gelecekti. Necip Mahfûz’un önemli romanlarindan olup, 
Misir’in cumhurbaşkanlarindan 1952 Temmuz Darbesini yapan Cemal 
Abdunnasir’in yardimcilarindan ihtilal bildirgesinin okuyan Enver Se-
dat’in suikastini kurgulaştiran Yevm Kutile’z-Zaʻîm (1985) anlatisi ince-
lenecektir.

1.NECİP MAHFUZ VE HAYATI

Necip Mahfûz (Abdulaziz, 2006:32,33; Somekh, 1973:36)1, İslâm 
dünyasinda Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk yazardir. Aile İslam toplum-
larinda modern batinin yeni değerlerinin aksine Doğu toplumunda toplu-
mun direği olup önem arz eder. Yazar anlatilarinda aileye önem verir ve 
kurgulaştirir. Yazar da ailesini özellikle annesini çok severdi (Zevvâdî, 
2008:77). Her toplumda olduğu gibi Misir toplumunda da kutsallar önem-
li olup toplumu ve aileyi etkiler. Müellifde kutsala önem verilen bir aile 
ortaminda büyür. Yazarin ailesi siradan bir aile olmasina rağmen kutsal-
lar önem arz eder (Nakkâş, 1997:19). Yazara kutsalin kaidelerini ve dinin 
temel öğretilerini anlatan özellikle annesidir. Yazarin çocukluğu kutsala 
önem verilen bir ortamda geçer. Kutsallar ve ritüelleri önem arz ettiğinden 
yazarin ailesinde de dini ritüeller önem arz eder. Yazar kutsal gecelerde 
özellikjle Kadir gecesinde babasiyla beraber camiye gider ve sabahlara 
kadar ibadet ederdi (Mahfûz, 2017:87). Ailede yazarin annesinin kutsala 
önem vermesinden dolayi yazar ilkokula başlamadan önce Kur’an kur-
suna gider (Enany, 1913:11) ve orada kutsallara ait dini ritüelleri öğrenir 
(Ğitânî, 1980:31). Yazar kutsallara ait değerlerin verildiği mahalle mek-

1  Annesine doğum yaptiran doktorun adi Necip Mahfûz’a verilmiştir. Annesi zor bir doğum 
yapmiş ve doktoru Necip Mahfûz sayesinde kurtulmuştur. Bu yüzden ailesi vefa göstererek 
oğullarina meşhur doktor Necip Mahfûz’un adini vermişlerdir. Necip Mahfûz babasi vefat etti-
ğinde babasinin cenazesinde kendisini kurtaran doktoru ilk kez görmüştür. 
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tepleri konumundaki kuttaplari unutamaz (Ürün, 2002:63). Dini değerle-
ri annesinden öğrenen yazar evde yedi yaşinda namaz kilmaya başlayip 
(Mahfûz, 2017:43) oruç tutar (Zevvâdî, 2008:64) Erken bir yaşta namaza 
başlayan yazar  sürekli Kur’an okuyan ve namaz kilan kizi Fatima’nin ak-
sine ((Ürün, 2002:82) yaşaminin ileriki safhalarinda namazlarini aksatir 
ve yapilan röportajlardan birinde şunu ifade eder:

“Namaz kılıyor musun? Cevap veriyor: Aramızda kalsın bazen dini temel 
bir insan davranışı olarak görüyorum ama insanlara iyi davranmak, tüm 
vaktini namaz, oruç ve secde ile geçirmekten daha önemlidir.” (Abbâde, 
202:1)

Porf. Dr. Kazim Ürün, “Necip Mahfûz Toplumsal Gerçekçi Roman-
ları” adli kitapta yazar’in ibadet konusu hakkinda şöyle söylediğini ifade 
eder:

“Yazarın yetiştiği ortamda dini hava hâkimdi. Bu havanın yazar üzerin-
de etkisi büyüktü. Ancak sonradan okuduğu yabancı eserlerden olsa gerek, 
daha serbest daha esnek bir din anlayışına yönelecekti.” (Ürün, 2002:64)

İslam toplumu ve özellikle Misir toplumu için tasavvuf ve tasavvuf 
erenleri önem arz eder. Neredeyse her toplumun veya mahallenin bir velisi 
vardir. Yazarin evlerinin bir tarafinda ise Peygamber Efendi’mizin toru-
nu Hz. Hüseyin’in makami vardir (Nakkâş, 1997:32). Annesi Fatima, yüz 
yaşina kadar yaşar ve doksan yaşina kadar her gün Hz. Hüseyin’in türbe-
sini ziyaret eder. Taşindiktan sonra da araliksiz Hz. Hüseyin’in makamini 
ziyaret ederek Fatiha okumaya devam eder (Nakkâş, 1997:18, 15, 14, 16). 
Necip Mahfûz, Hüseyin Camisi’nin (el-Ehram, 2020:1)2 içinde bulunan 
Hz. Hüseyin’in makamını ölünceye kadar ziyaret eder (Abdulaziz, 
2006:40). Mahfûz, Hz. Hüseyin’in makamina her gittiğinde gözyaşlarini 
tutamaz (Somekh, 1973:39;  Danielson, 2008: 323, 327).3 Necip Mahfûz, 
annesiyle gittiği ortamlardan etkilenir ve bu durum dünya görüşünü de 
etkiler. Mahfûz radikalizmin değil de tasavvufi iklimin hoşgörü ortamini 
sağladiğini söyler. Mahfûz, Misir halkinin taassubu sevmediğini de be-
lirtir. Mahfûz bu hoşgörü fikrini Hz. Hüseyin ve Mar (Doğu Süryanileri) 
/ Mor (Bati Süryanileri) Cercis’ten alan annesinden kendisine miras kal-
diğini söyleyerek, annesinin Hz. Hüseyin ve Mar Cercis’i bereket olarak 
gördüğünü ifade eder. Necip Mahfûz’un bu hoşgörü ikliminde annesinin 
yeri yadsinamayacak derecede büyüktür (Nakkâş, 1997:17.)   Yazarin dini 
iklimsel bir ortamda büyümesini ve bu dini hoşgörüyü sağlayan, İslam 
dünyasinin önem verdiği el-Ezher ve Hz. Hüseyin’in makaminin bulundu-
ğu kaderi olan coğrafyadir (Selâme, 2007:83).

2  Mahfûz camiyi sever ve Nobel’den aldiği paranin büyük bölümüyle bir cami yaptirir ve 
aileden vefat edenler bu camiye getirilip oradan defnedilirdi. 
3  Ümmü Gülsüm de Hz. Hüseyin’i çok seviyor. Çünkü Ümmü Gülsüm de Hz. Hasan’in soyun-
dan geliyor. Ümmü Gülsüm vefat ettiğinde naaşi es-Seyyid Hüseyin Camisinden kaldiriliyor. 
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Necip Mahfûz alti yaşindayken ailesi Kahire’nin kuzeydoğusunda-
ki Cemaliye’den Abbasiyye semtine taşinir (Somekh, 1973:39; Nakkâş, 
1997:13). Cemaliye’deki bu evden taşindiklarinda evleri önce kafe, son-
ralari ise mimarisi iyi olmayan bir bina olarak kalir. Necip Mahfûz, bir 
daha eski evini ziyaret etmez. Necip Mahfûz 1919 devrimi çarpişmalarini 
ve küçük güvercini de bu evlerinin balkonundan görür. Yazarin çocuklu-
ğu da renkli geçer. Mahfûz, öğlen okuldan döndüğünde akşam karanliği 
basip ailesi çağirana kadar mahalle arkadaşlariyla bu yikilan üç katli ev-
lerinin önünde top oynardi (Abdulaziz, 2006:32). Evlerinin yikilmasiyla 
Necip Mahfûz’un anilari da zarar görür. Mahfûz, sürekli piramitlere gider 
ayrica Kahire Müzesi’ndeki Firavun hanedan üyelerinin bulunduğu mum-
yalari da annesiyle sik sik ziyaret ederdi (Nakkâş, 1997:17). 

Siyaset dünya toplumlarinin özelliklede Arap toplumlarinin vazgeçil-
mezleri arasindadir. Ortadoğuda siradan bir insanin bile günü siyasetsiz 
geçmez ki siyaset o kadar toplumlarda yaygindir. Ortadoğu toplumlarinda 
siyaset yemek içmek kadar önemlidir. Buda Ortadoğu toplumlarinin şe-
fevi toplum olmasina yorulabilir. Yazarinda ailesi Ortadoğuya ait siradan 
bir aile olduğu için bu ailede de siyaset önem arz eder ve güncel konuşma-
larinda siyaset hep olur. Yazarin özellikle babasi siyaseti sever ve ailede 
güncel siyasetten bahsederdi.Yazarin babasi siyaset üzerine konuşacaği 
zaman özellikle Vefd Partisi’nden vatansever Saՙd Zaglûl (1859-1927), Mu-
hammed Ferid Vecdi (1878- 1954) ve Vatan Partisi’nden Mustafa Kamil 
(1874-1908) den bahsederdi. Yazar böylesine siyasi bir ortamda yetiştiği 
için 1952 yilinda henüz on dört yaşinda siyasi partilerden Vefd Partisi’ne 
katilir (Somekh, 1973:40). Ülkeye bağimsizliğini kazandiran bütün Mi-
sir halkinin gönlünde taht kuran ulusal lider Saՙd Zaglûl öldüğünde yazar 
henüz on beş yaşindadir (Nakkâş, 1997:23). Yazarin babasi Ortadoğu da 
önemli bir iş olarak görülen memurlardan olup, yazar nehir romani sa-
yilan üçlemesinde de babasina Muhammed Abdulcevad karakteriyle yer 
verir. Yazar’in babasi memurluk yerine ticarete değer verdiğinden Kahire-
den Port Saՙîd’e ticaret için gider. Yazarin üçlemesindeki yazarin babasina 
benzeyen Abdulcevad karakteri de romanda hemen hemen yazarin baba-
sinin yaptiklarinin aynisini yapar. Müellif, babasi ticareti sevdiğinden olsa 
gerek zamaninin çoğunu annesiyle geçirmek zorunda kalmiştir. Annesiy-
le beraber kalan yazari ananesi cani sikilmaisn diye genellikle müzelere 
götürmüştür. Yazarin annesi ile müzelere gitmesi yazarin ileride yazacaği 
anlatilarina dayanak oluşturmuş ve bu müzelerde gördükleri yazarin kur-
gularina yansimiştir. Ki bu müzeler Misir uygarliğinin sergilenmesi ve 
görülmesi açisindan önemlidir. Müellif bütün herkes gibi sevdiğini yani 
babasini altmiş beş yaşinda 1937 yilinda kaybetmiştir (Nakkâş, 1997:19). 
Yazarin babasi siradan bir halk insani olup okumayi pek de sevmeyen 
biridir. Bütün İslam toplumlarinda olduğu gibi yazarin babasi da İslam 
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dininin kutsal kitabi olan Kur’an-i Kerim’e önem verip okumuştur. Yazar, 
babasinin mahalleden arkadaşi olan Muhammed Büveyhi’nin hediye ettiği 
“Hadis İsâ Bin Hişam” adli sadece bir kitabi olduğunu ifade eder (Nakkâş, 
1997:13; Ğitânî, 1980:14).  Müellif babasinin kutsallara değer verdiğini ve 
sik sik tefekküre daldiğini söylemektedir. Babasi akşam işten eve geldi-
ğinde namazi kilar, Kur’an okur ve bir saate yakin tefekkür eder sonrada 
odasina uyumaya giderdi. Müellifin babasinin kutsallara bu kadar değer 
vermesine rağmen babasinin kardeşi tam tersi bir kişiliğe sahipti. Yazarin 
amcasi Saՙîd çapkin biri olduğundan amcasinin karisi bu konuda şikayetçi 
olduğundan yazarin babasina gelir bu sikintili durumunu yazarin babasina 
arz eder ve ondan bu konuyla ilgili bir çözüm bulmasini isterdi (Nakkâş, 
1997:20, 24). Yazarin babasi kutsallari önemsediğinden dolayi içki içme-
yip kumar da oynamazdi (Nakkâş, 1997:15; Ürün, 2002:62). Bu anlamda 
yazarin babasi kutsallari önceleyen bir dindar kabul edilebilirdi.  Yazar 
da ailesini sever ve onlara saygi duyardi. Bu anlamda yazarin ailesinde 
kutsallar önem arz ettiğinden yazarin ailesinide yönlendiren asil güç dindi 
denilebilir. Yazar ailesiyle birlikte 1937 yilinda Abbasiyye’ye taşinmak 
zorunda kalir ve orada yeni bir hayata başlar. Ancak burada istemedikleri 
bir aciyi tatmak durumunda kalirlar ki bu durumda babasinin 1937 yilinda 
ölümüdür. Babasinin ölümü yazari derinden etkiler ve elbette ki üzer. Ya-
zarla seksen yaşindayken yapilan röportajda babasiyla ilgili olarak şunlari 
ifade eder: 

“Baba, Doğu toplumlarında evin direğidir. Babam içki içmez ve kumar oy-
namazdı. Bu büyük bir nimetti.”

Yazarin babasi Abdulaziz İbrahim Ahmet Paşa (Nakkâş, 1997:15, 25, 
14, 20) yazarin okumasini istese de (Nakkâş, 1997:22) varliğin sirrini ara-
mak için felsefe bölümüne giden yazara başka hâkim ve doktor gibi başka 
meslekler önerir (Somekh, 1973:40).  Yazar kutsallarla ilgili olarak erken 
yaş sayilabilecek 18 yaşinda bazi dini buhranlar yaşasa da ateist olmaz 
(Somekh, 1973:39). Müellif ve mahallenin gençleri Ramzan ayini çok se-
ver ve bu ayi geceleri oyun oynamak için dört gözle beklerler (Abdulaziz, 
2006:34). Yazar, Cemaliye semtinde güzel Kur’an ve sabah ezani okuyan 
Şeyh Ali Mahmut dinlemeye gider (Abdulaziz, 2006:34; Ğitani, 1980:19) 
Ramazanda sahurlara ibadetler yaparlardi. Yazar ve Misir halki kutsalla-
ra önem verdiğinden dini bayramlarda bu toplumda önemli olup yazarin 
hatiralarinda kalan anilarini da yazar anlatilarinda kurgulamiştir(Nakkâş, 
1997:27). Müellif, selefilerin karşi çiktiği kandillere de katilir özellikle Ra-
mazan da Peygamber Efendi’mizin doğum günü mevlidini ve kasideleri de 
unutmaz.  Çünkü Necip Mahfûz’un okunan bu mersiye ve kasidelere özel 
ilgisi vardir, dinlemekten hoşlanir. Necip Mahfûz, ramazan ayinda dinî 
kitaplar, özellikle tasavvufi kitaplar okurdu. Okuduğu tasavvufi âlimler 
şunlardir: İbn Arabi, Sühreverdi ve Nefferi’dir. Çocukluğunda Ramazan 
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aylarinda akşamlari Kur’an, dinî kitaplar, tasavvuf ve felsefi kitaplar 
okurlar. Tasavvufun önde gelen irfani düşünürleri İbn Arabi ve Sührever-
di gibi önde gelen tasavvuf erbabinin sûfî şiirlerini de okurlar (Abdulaziz, 
2006:33,39). Necip Mahfûz, “Tasavvuf, yorgun olduğum zamanlar din-
lendiğim güzel bir vahadır” diyerek tasavvuf erbabinin tamamen ahirete 
çalişmasini da yanliş bulur Ürün, 1980:197). Bu cümleler Mahfûz’un, ta-
savvufi düşünceleriyle çelişir gibi görünse de öyle değildir.  Mahfûz, Ahi 
Teşkilati gibi bir tasavvufi sistem hayal eder. Mahfûz, tasavvuftan büyük 
ölçüde etkilenir ve anlatilarinda tasavvuf önemli bir yer tutar. Yazar ha-
kiki imani tasavvufta bulur (Cundi, 2012:1) Öyleki en sevdiği “Ezilenler 
Destanı” (Mahfûz, 1988; 2013) romanini kurgusal girişi tekke ile başlar 
(Selâme, 2007:170). Ayrica mekân yazarin romanlarinda en önemli unsur-
lardan olup mahalle/sokak, kabadayilar ve tekke Mahfûz’un romanlarinda 
önem taşir (Nakkâş, 1995:136) Buna rağmen yazar tasavvufun hassas bir 
çizgi olduğunu söyler. Mahfûz, Şaban ve Ramazan aylarinda tasavvufi 
şiirler okuduğunda rahatlayarak Allâh’a dua etmeye de ayrica önem verir. 
Yazar ünlü üçlemesini de Ramazan ayinda yazar. Necip Mahfûz, roman-
larini yazarken dinî yerlerden etkilenir ve bu etki ölene kadar devam eder.  
Yazar hemen hemen bütün anlatilarinda İslâm’i olumlu kurgular (Ürün, 
2002:99, 40, 182). Mahfûz, Seyyid Kutub’un et-Tasvîru’l Fennî fî’l Kur’ân 
adli kitabini okur ve Kur’an’daki belağatin sirlarini bu kitapla daha iyi teyit 
eder. Mahfûz, Kutub’un kitabindan inanilmaz derecede zevk alir. Çünkü 
asrimiz müzik, tasvir ve anlati devridir, der. Ayrica, Mahfûz Kur’an’in bir 
kismini ezberlemiştir (Abdulaziz, 2002: 57, 58). Mahfûz, ilk romanlari-
ninin bazilarini eleştiren, evinde 1952 darbe toplantilari yapilan (Görgün, 

2002: 64, 68). Seyyid Kutub’a (Harmouzi ve Whetstone, 2019:187; Yeşil, 
2019:6)4 önem verir ve Seyyid Kutub’la hapiste iken de dostluğunu devam 
ettirir (Star, 2012) Mahfuz, Seyyid Kutupla (Güvenilir, 2016: 106; Yeşil, 
2019:9)5 olan dostluğunu Aynalar romanindaki Abdul Vehhâb İsmail adli 
karaktere verir ve sanatçi Seyf Vânli’nin çizimiyle Seyyid Kutub’u anlati-
sal olarak ölümsüzleştirir (Şaՙir, 2021:1).

Necip Mahfûz, günümüzde baltacilar adiyla anilan sokaği koruyan 
kabadayilara para veren zenginleri hiç unutmaz. Evlâdu Hâratinâ roma-
ninda da bu kabadayilar fazlasiyla yer alir. Baltacilar yani eski kabadayilar 
1919 devriminde en fazla yararlilik gösterenler olur. Cemaliye semti, Ne-
cip Mahfûz’un roman kurgularinda kendine fazlasiyla yer bulur.  1936 yi-
linda yazilan Han el-Halili, 1937’de yazilan Midak Sokağı, 1952’de yazilan 
Beyne’l-Kasreyn, 1957’de yazilan Kasr’u’ş-Şevk ve yine 1957’de yazilan 
es-Sukkeriyye Cemaliye semtinin kurguda kendine yer bulduğu romanlar 
olarak bilinir (Nakkâş, 1995:17). Mahfûz, kabadayilarin İngilizlerle çar-

4  Seyyid Kutup ilk dönemlerinde sosyalisttir. 
5  Hür Subaylar Örgütü 1952 Temmuz darbe toplantilarini Seyyid Kutup’un evinde planli-
yor.
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pişmasini 1919 devriminde bizzat Cemaliye’deki evlerinin balkonundan 
izler. Bu çarpişma  “Evlâdu Hâratinâ” ve “Ezilenler Destanı” romanlari-
nin kurgularina da esin kaynaği olur. Hüseyniye’deki meczuplar, Mahfûz 
için önemlidir. Ki bu meczuplardan en önemlisi Cemal Abdünnâsir’a karşi 
gelen Hasan Tehami’dir.  Yazarin çocukluk yillarinda dini değerlerin öğ-
retildiği Kuttablar önemlidir. Mahfûz,  ilkokula başladiği Kebapçi ma-
hallesindeki Kur’an kursunu “Kuttab”’i unutamaz ve burada Kur’an’in bir 
kismini ezberler. Necip Mahfûz, Kur’an-i Kerim’in üslubundan da etkile-
nir (Nakkâş, 1995:33, 34, 257).

Misir için Nil nehri önemli olup bu nehir yazarinda vazgeçilmezle-
ri arasindadir. Mahfûz, kuttablar gibi Nil Nehri’ni de unutamaz ve unut-
turmamak için “Kifah Tiybe”, “Sersere “Fevka’n-Nil” ve “el-Bidâye 
ve’n-Nihâye” deki kurgularinda Nil Nehri’ne yer verir. Yazarin hayatinda 
evlerini taşimakta önemli yer tutar. Bu taşinmalardan birisinde Mahfûz 
ailesi ile birlikte Hüseyniye’den Abbasiye’ye Ridvan Şükrü caddesindeki 
9 numarali eve 1920 yilinda yerleşir. Yazarin evini taşidiği bu mahallede 
Muheylemi, Harputlu ve Sisi aileleri gibi Misir’in belli başli aileleri oturur 

(Nakkâş, 1995:16, 35).

Ortadoğuda kahvahaneler önemli olup herkesimden insanin biraraya 
geldiği toplumsal eşitliğin yansidiği mekânlar olarak bilinir. Mahfûz da 
arkadaşlarina ve küçükken hikâyeler dinlediği kahvehanelere (Zevvadi, 
2008:77) özel önem verir. Çünkü bir eve yirmi kişinin siğmasi zor ol-
duğundan kahvehanelere gidilir. Yazar tipik bir Ortadoğulu olarak kahve 
kültürünü ölene kadar terk etmez (Abdulaziz, 2006:39, 234).

Mahfûz, Abbasiyede’ki sahibi taninmiş eski kabadayilardan asil 
adi Ahmet Atiyye olan Urâbî ismiyle ünlenmiş (Nakkâş, 1995:32; Ürün, 
2002:69) Urâbî Kahvesi’nde her perşembe akşami arkadaşlariyla toplanir-
di (Ğitani, 1980:5; Ürün, 2002:69) Mahfûz, Kahire’nin Abbasiye bölgesin-
de ramazan ayinda düşünür arkadaşlariyla vakit geçirmekten hoşlanirdi. 
Ramazan ayinda arkadaşlariyla Hüseyniye bölgesine güzel Kur’an ve ezan 
okuyan Şeyh Ali Mahmud’u (Meşara, 2021:1) dinlemeye giderdi. Hüsey-
niye bölgesinde ramazan ayinda sabaha kadar zaman geçirirlerdi. Saat 
beş sularinda Kur’an okunan bir mecliste Mahfûz da görülürdü. Necip 
Mahfûz, dinin başka din adamlarinin başka bir şey olduğunu söyleyerek 
din adamlarindan Abdussamed’i sevdiğini ve değer verdiğini ifade eder 
(Ğitani, 1980:19, 21, 29). Mahfûz, Mustafa Lutfi el-Menfaluti’yi de defa-
larca Hazreti Hüseyin’in mekâninda görürdü. Emrullah İşler, Mustafa Lut-
fi el-Menfaluti’nin “Erdem Nerede” adli eserinin çevirisine (Asad, 2020: 
17)6 28 sayfalik yazdiği giriş yazisinda Menfaluti’yi Vehhâbî gibi gösterir 
(Menfaluti, 2019: 7-35; Yariz, 2013: 253-259).7 Mahfûz ise Menfaluti’yi 
6  Bazi çeviriler dönüşüm kabul edilebilir. 
7  Enes Yariz’de Mustafâ Lutfî el-Menfâlutî’nin Vehhâbîliğine vurgu yapar. 
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Hazreti Hüseyin Efendi’mizin mekâninda görür. Buradan yola çikarak 
Menfaluti’nin Vehhâbî olmadiği sonucunu çikartabiliriz. Bildiğimiz gibi 
Vehhâbîler (Büyükkara, 2012: 611-615) türbelere karşidir. Mustafa Lutfi 
el-Menfaluti, birçok Misirli gibi Ezherlidir. Yazar dini değerlerden olan 
ğayba önem vererek gaybi ancak Allâh’in bileceğini söyler (Ğitani, 1980: 
32, 33).

Misirda yazarlar arasinda sinema senaryosu yazmak yaygindir. Necip 
Mahfûz’u 1945 yilinda Anter ve Able isimli senaryoyla sinemaya aliş-
tiran da Salah Ebu Yusuf olur. 1934 yilinda memur olarak işe başlayan 
Necip Mahfûz, 1971 yilinda emekli olana kadar pek çok resmî görevde 
bulur. Necip Mahfûz, 1934 yilinda okulunu bitirip (Abdulaziz, 2016:31,32; 
Nakkaş, 1995: 73) işe başlar (Nakkaş, 1997: 25) İlk olarak Kahire Üniver-
sitesi’nde sekreter olarak çalişan yazar 1939 yilinda Evkaf Bakanliğina 
geçer. Mahfûz, 1954 yilinda Kültür Bakanliğinda Yahya Hakki’nin özel 
kalem müdürlüğünü yapar (Abdulaziz, 2016:225) ve daha sonra Kültür 
Bakanliğinda Sinema Eserlerini İnceleme Dairesi başkani olur. Ayni ba-
kanlikta 1971 (Yildiz,  1998:23)   yilinda sinemadan sorumlu müsteşar olur 
ve emekli (Nakkaş, 1997:41) olana kadar da bu görevini sürdürür (Yildiz,  

1998:23).Maaşi da 100 Misir cüneyhiyle başlayip en son 160 cüneyhe ka-
dar çikar (Nakkaş, 1997:25). Mahfûz’un 1998’de Nobel’de aldiği 393 bin 
dolarin yaninda aldiği para hiç mesabesindedir (Nakkaş, 1995:16). Yazar 
da 1954 yilinda da evlenir ve Ümmü Gülsüm ve Fatima adinda iki çocuğu 
olur (Abdulaziz, 2016:33). Mahfûz, kizi Ümmü Gülsüm’ün yatmadan önce 
Kuran okuduğunu ve namaz kildiğini da ifade eder (Ürün, 2002:82).

Roman Necip Mahfûz’un Enver Sedat’in öldürülmesinden dört yil 
sonra kaleme aldiği bir anlatidir. Bu romanda yazar Cemal Abdunnasir 
dönemi ile Enver Sedat dönemini karşilaştirir. Yazar Cemal Abdunna-
sir’in 1952 Temmuz darbe bildirgesini okuyan yardimcisi Enver Sedat’in 
Nasir öldükten sonra yerine geçişi ve Nasir’in politikalarini terk edip açik 
kapi politikasi uygulamalarini vererek Bati piyasasina açilmasini karak-
terler araciliğiyla işler.

Yevm Kutile’z-Zaՙîm (Başkanin Öldürüldüğü Gün) romaninin özetini 
şu şekilde vermek mümkündür:

Romanda evlenmek isteyen Misir’in orta sinifindan iki genç olan ve 
senelerdir evlenmek için bekleyen ՙAlvan ve Rande adli nişanli karakter-
ler, ülkedeki ekonomik kargaşalar yüzünden bir türlü iki yakalarini bir 
araya getirip, evlenememekte ve yaşanan ekonomik krizler nedeniyle 
mutlu sona ulaşamamaktadir. Önceleri 1952 Temmuz Darbesi nedeniyle 
sikintilar yaşayan bu karakterler sonralari Enver Sedat’la da ayni sikinti-
lari yaşamaya devam eder. Ekonomik krizler sebebiyle ՙAlvan’dan ayrilan 
Rande ailesinin mahalle baskisi yüzünden iş yeri müdürü Enver Allâm’la 
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evlenir ama bu evlilik Allâm’in para sevdasi yüzünden ayrilikla netice-
lenir. ՙAlvan’in dedesi Muhteşemi Zâyed de hem Nasir hem de Enver Se-
dat dönemini yaşamasi sebebiyle bu romanda önemli bir figürdür. Yazar 
Misir’in geçirdiği bu siyasi ve ekonomik sikintilari Muhteşemi üzerinden 
tasvir eder. İşte önemli tasvirlerden biri de Misir’in işgalci İngilizlere kar-
şi özgürlük tarihinde yeri olan ve Mahfûz’un anlatilarinda idealize edip, 
kahramanlaştirdiği Sad Zağlul Paşa’dir. Nasir ve Enver Sedat romanda 
karakterler üzerinden yazar tarafindan eleştiriye tabi tutulmuştur. Yine 
romanda Araplarin modern tarihte aldiklari en büyük yenilgi olarak kayda 
geçebilecek Arap ülkeleriyle İsrail arasinda ki alti gün savaşlarinin yani 
1967 Haziran yenilgisinin de kurguda tasvir edilmesi önemlidir. Bu tarih 
özellikle Misir ve Araplar için bir yikimdir. Çünkü Araplarin lideri sayi-
lan Abdülnasir bu tarihi yenilgiyle büyük bir yara almiştir. Arap toplumu 
ve özelde Misir halki moralmen çökmüştür. Alvan’in annesi Henâ՚ ve ba-
basi Fevaz Muhteşemi çocuklarina pek vakit ayiramaz. Aile üyeleri de iki 
genç nişanli gibi ülkenin siyasi atmosferi ve ekonomisinden olumsuz etki-
lenenler arasindadir. Ayrica bu olumsuz atmosferden etkilenenler arasinda 
Rande’nin annesi Zeynep ve babasi Mübarek Bey de vardir. Rande’nin 
annesi kizinin zengin bir kocayla evlenmesini isteyen dindar bir kişiliğe 
sahiptir. Rande’nin babasi ise Müslümanin deyip bunu günlük yaşamina 
yansitmayan bir karakterdir. Rande’nin iş yeri müdürüne Enver isminin 
verilmesi gibi babasina da Mübarek isminin verilmesi tesadüfi olmayip 
yazarin bilinçli bir seçim yaptiğini bize göstermektedir. Enver, Rande’yi 
ticari bir meta olarak işlerini büyütmek için kullanir ve Rande romanin so-
nunda öldürülür. Romanin son cümlesinin “Yüce Allah’in huzurunda ebe-
diyete kavuşmak için kendilerini Allah’i yüceltmeye adayanlarin saflarina 
katilma zamanim geldi artik” diye bitmesi yazar açisindan da anlamlidir.

Necip Mahfûz siyaset konusunda şunlari söyler:
“Bütün yazdıklarımda siyasi konularla karşılaşabilirsiniz. Aşk ve sevgiye 
değinilmeyen bir hikâyemi bulabilirsiniz, ama politikanın yer almadığı bir 
hikâyemi bulamazsınız. Çünkü politika düşüncemin odağını teşkil etmek-
tedir. Metafizik roman olarak niteleyebileceğimiz “Evlâd Hâratina” adlı 
eserimde dahi politik çekişmeler mevcuttur.1952 devriminden sonra bu çe-
kişmeler dindi. Bundan sonra el-Mirâmâr ve Sersera Fevka’n Nil gibi eser-
lerde çok hassas konulara değindim. Temmuz devrimine karşı çıkmadığım 
gibi aleyhinde de bir eser yazmadım. Ancak bazı romanlarımda devrimin 
lehine olmak üzere bazı olumsuzlukları eleştirdim. Zirai iyileşmelere, işçi 
ve çiftçilerin durumlarının düzeltilmesine en ufak kötü bir şey söyleme-
dim.” (Baran, 2015:20, 21; Ürün, 2002:124).

Mahfûz devrim veya darbe aleyhine önceleri bir şey söylemezken 
sonralari devrimden beklentileri gerçekleşmeyince sembolik kurgulariy-
la eleştirmeye başlar. Nasir darbesini eleştirenlerin başinda Misirli Semir 
Emin gelmektedir. Semir Emin Misir’da Sosyalizm adli kitabinda Nasir’a 
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ağir eleştiriler yönelterek, Nasir’in her kesimden 26000 kişiyi çölde hap-
settiğini yaziyor. Semir Emin Nasir’i sadece eğitimi halka yaydiği için 
över (Emin, 2016:88, 78).

 Yazar romaninin ikinci sayfasinda Misirdaki ekonomik durumun kö-
tüye gittiğine dair şu cümleleri kurgular:

“Artık kimse kimsenin derdine koşmuyor. Hastalanınca kullanacağımız para 
da yok. Düşenin dostu olmaz! Şimdi kahvaltıda fasulye ya da falafal yiyoruz. 
Bu ikisi Süveyş kanalından daha önemli. Yumurta, peynir, sucuk ve salam 
yediğimiz günler eskide kaldı. O günler eski rejimin günleriydi, ya da İnfi-
tah8 öncesi günlerdi, yani Sedat’ın açık kapı ekonomi politikasından öncesi. 
O zamandan beri fiyatlar tabana vurdu; her şey çıldırdı. Sofrada ekmeğe 
çokça yer verildiği için Favaz durmadan kilo alıyor.” (Mahfuz, tarihsiz:8).

Yazarin yazdiği bu pasajdan Nasir’dan Sedat’a kadar geçen sürede 
ekonominin daha da bozulduğunu ve düzelmediğini anliyoruz. Misir insa-
ni alacaği gidayi alamadiği için hep ekmek yemek zorunda kalip şişman-
lamaya başliyor. Bunun sebebi olarak Sedat’in açik kapi politikasi gös-
teriliyor. Yazarin kurgusuyla Sedat Misir’ina baktiğimizda bu kurgusal 
cümlelerin doğru olduğunu görüyoruz. 

Yazar Misir’da fiyatlarin aşiri yüksek olduğunu ve insanlarin fakirli-
ğini şu cümlelerle tasvir eder:

“Fiyatların aşırı yükseldiği bir yıl, dini bütün bilge Ebu el Abbas el Mursi 
bir gün Kahire’deki bir fırının önünde toplanmış bir grup insana rastladı. 
İçi sızladı.” (Mahfuz, tarihsiz:8).

Bu pasajdan Misir’da fiyatlarin çok yüksek olup, alim gücünün düş-
tüğünü ve insanlarin zor durumda olduğunu anliyoruz.

Yazar Misir’in siyaset sahnesinde önemli figürlerden olan Saՙd Zağ-
lûl9 paşaya da kurgusunda şöyle yer verir:

“Öğrenciler yaşasın Kral, yaşasın Saՙd Zaglûl diye bağırırken yüreğim eri-
mişti. Bu tezahürat değişti artık, şarkılar da. Fiyatlar tavan yaptı.” (Mah-
fuz, tarihsiz:8).

Yazar bu cümleleriyle Misir halki tarafindan sevilen Saՙd Zağlûl’a an-
latilarinda yer vererek güzel günlerin mazide kaldiğini imler.

Yazar Enver Sedat döneminin fakirlik ve yokluk dönemi olduğunu şu 
cümlelerle pekiştirir:
8  Misir devlet başkani Enver Sedat’in 70’li yillarda uyguladiği bir dizi reform arasinda ekonomi 
de devlet sektörünün ağirliğini kaldirip özel sektöre ve piyasa felsefesine kapi açan politikasina 
verilen ad. Hem yerli hem yabanci yatirimcilara açik olan uygulama 1977’de halkin açik kapi 
politikasina tepkisi ve yüz binlerce Misirlinin protesto gösterileriyle sonlaninca devlet, temel 
gida maddelerindeki devlet sübvansiyonunu geri çektiğini açiklamişti.
9  Sa‘d (Sa‘dullah) Bâşâ b. İbrâhîm Zağlûl (1857-1927) yillari arasinda yaşayan Misirli siyaset 
ve devlet adami. İngiltere’yi 1922’de Misir’a bağimsizlik vermeye zorlayan milliyetçi harekette 
önemli rol oynamiş 1924’te başbakanlik yapmiştir. 
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“Ah, ayaklarım! Ah, pabuçlarım! Dayan ve sabret, çünkü devir dayanma ve 
sabretme devri.” (Mahfuz, tarihsiz:10).

Karakterlerden sevgili olanlar dedelerin özgür subaylardan birini ara-
ya sokmalariyla ayni işyerinde çalişirlar (Mahfuz, tarihsiz:11).

Romandaki karakterlerden Elvan ve Randa Süleyman nişanlanir ama 
ekonomik sikintilar yaşarlar. Yazar bu durumu şöyle tasvir eder:

“Nişanımız mutlu bir günde duyuruldu. O günlerde hayaller gerçek olabi-
liyordu hala. Ama işe girer girmez yeni sorunlarla karşılaştık. Aradan üç 
yıl geçti, ikimizde yirmi üç yaşına bastık. O sıralar da âşıktım, ama şimdi 
tükenmiş, çaresiz durumdayım, sorumluluk bindi sırtıma. Artık buluştuğu-
muzda sadece konuşmuyor, Ekonomi Grubu’na girmemize yetecek derecede 
sonu gelmeyen tartışmalara giriyoruz: oturacağımız daire, mobilya, birlik-
te geçireceğimiz hayatın yükleri. Ne onun önerecek çözümü var ne benim. 
Sadece aşkımız ve karalığımız var. Nasır10’ın döneminde nişanlandık, İn-
fitah günlerinde gerçekle yüz yüze geldik. Çığırından çıkmış bir dünyanın 
anaforlarına kapıldık. Göçmen olmak için bile uygun değiliz. Felsefe ve 
tarih mezunlarına talep yok. Sayımız öyle çok ki.” (Mahfuz, tarihsiz:12).

Yazarin bu cümlelerinden Misir’da ekonomik durumun iyice kötüleş-
tiğini insanlarin iş bulmak için araya aracilar koyduğunu, ayrica felsefeci 
ve tarihçilerinde sayica fazla olduğunu ve iş bulamadiklarini anlamakta-
yiz.

Yazar Nasir dönemi yaşanan 1967 yenilgisini ve haksiz servet edin-
meyi de şu cümlelerle tasvir eder:

“Ama ahlaksızlık ve sahtekârlık hakkında neler de söyleniyor. Aliye Semih 
ile Mahmut el-Mahruki’nin söyledikleri çok korkunç. Doğru olan ne? 1967 
Haziran’ında (Baran, 2015:17)11 taptığım kişi devrildikten sonra ben ne-
den her şeyden kuşkulanır oldum? İnsanlar rekor denilecek kısa bir sürede 
muazzam servetleri nasıl ediniyorlar? Yolsuzluk yapmadan mümkün mü 
bu? İlkeli bir adam olarak kalma yolundaki ısrarımın sırrı ne? Bu noktada 
tek arzum Randa ile evlenebilmek. (Mahfuz, tarihsiz:12).

23 Temmuz 1952 Abdunnâsir devrimi moral açisindan Misir için ne 
kadar önemliyse 1967 Arap-İsrail savaşi yenilgisi de Misir için o kadar 
moral bozan önemli olaylardandir.

Yazar Enver Sedat dönemi İnfitah dönemini ve 1967 Haziran yenilgi-
ni çok olumsuz kurgular ve şöyle tasvir eder:

10  Cemal Abdunnasir (1918-1970) Misir’in eski devlet başkani.
11  Arap ülkeleriyle İsrail arasindaki Alti Gün Savaşlari 1967 yilinin 5-10 Haziran günleri 
arasindaki bu savaşta İlk olarak Misir’a saldiran İsrail Hava Kuvvetleri, daha savaşin başlan-
gicinda Misir’in dört yüz uçağinin iki yüz seksen uçağini yerde, yirmi uçağini da havada et-
kisiz hale getirdi. 1967 savaşinda Abdunnâsir, Misir ordusunun yenilmediğini toparlanmakta 
olduğunu söyledikten yirmi üç saat sonra bunun yalan olduğu anlaşilmiştir. Yine Kaddafi 1967 
Arap çöküşünün ve bozgunlarinin nedenlerini ve bu yenilgide kimlerin rolünün olduğunu Arap 
toplumunun bilmediğini söyler. Haziran’da, Abdunnâsir bütün sorumluluğu üstlenerek istifa 
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“Ah, keşke mühendis olabilseydi! İnfitah’ın kurbanlarından biri olurdu o 
zaman! Sevgilim aynı zamanda 1967 Haziranı’nın ve o günlerin mağlup 
kahramanının kayboluşunun kurbanlarından biri. Kafası karışık, karar-
sız.” (Mahfuz, tarihsiz:15).

Yazarin bu pasajindan da 1967 Haziran yenilgisine karakterleri araci-
liğiyla da olsa vurgu vardir.

Yazar, ölmüş olan Nasir’la karakteri araciliği ile şu şekilde dalga ge-
çer:

“Sloganların mide bulandırıcı çağı! Merhum kahramana bile sloganları 
tekrarlamaktan bıkmazdı. Sloganlarla gerçek arasındaki uçuruma düştük 
hepimiz ve orada kaybolduk.” (Mahfuz, tarihsiz:17).

Yazar yaşanilan çağin bozuk bir çağ olduğunu da romandaki karakte-
ri üzerinden şu cümlelerle verir:

“Bak anne, her neslin kendi tarzı var, ama bizimki hepsinden daha kısmet-
siz bir nesil. Zaman oldu insanlar köpekleri, eşekleri ve çocukları yediler. 
Sonra insanlar birbirlerini yemeye başladılar! Diyor babam gülümseyerek. 
Dua edelim de biz de o yamyamların çağındaki gibi doyurmayalım karnı-
mızı, oluyor buruk yanıtım.” (Mahfuz, tarihsiz:18).

Yazar Nasir’a bağli karakterine kurguyla şöyle söylüyor:
“Çoktan ölmüş ve silinip gitmiş bir kahramana bu anlamsız bağlılık neden? 
Dünya boş görünmesin diye dede. Ben senin dikkatini en güzel şeylere çek-
tim. Tek istediğim bir ev ve doğru düzgün bir başlık parası diyor Elvan gü-
lerek. Sevgili torunumu düşündükçe dünyadaki dertleri nasıl unutabilirim.” 
(Mahfuz, tarihsiz:22).

Yazar bu pasajla Nasir ölmüş olduğu halde Nasirizmi savunmanin an-
lamsizliği üzerinde duruyor.

Yazar geçmişe güzel günlere olan özlemin de şu cümleyle ifade edi-
yor:

“Eski güzel günler nerede kaldı? Kuşkusuz güzel günler vardı. Ben de yaşa-
dım o günleri, kız kardeşlerimin de bizim evde yaşadıkları, evin hayat dolu, 
sevgi dolu olduğu günleri yaşadım.” (Mahfuz, tarihsiz:23).

Yazar Nasir ve Sedat hakkinda da şöyle bir kurgu yapar:
“Biz halkız, sizi ta halkın içinden seçtik. Aşk, umudun içine sardığımız bir 
buket güldü. İlk başkanımızı kaybettik biz, ilk başoyuncumuzu. Bir başka 
başkan, ötekiyle taban tabana zıt biri, gelip bizi yenilgimizden selamete 
çıkarmak istiyor, böyle yaparken zafer sevincimizi mahvediyor. İki yenilgiye 
karşılık bir zafer. Sizi halkın ta içinden seçmiştik.” (Mahfuz, tarihsiz:23).

Yazar bu cümleleriyle Nasir’in öldüğünü ve Misir halkina huzur ge-
ettiyse de yaygin kitle gösterileri nedeniyle ertesi gün kararini geri aldi. Savaş sonrasi dönemde 
radikal çizgisinden giderek uzaklaşti. 
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tirmediğini ayrica Enver Sedat’in ise farkli bir yol izlese de Misir halkini 
ekonomik anlamda bir düzlüğe çikaramadiğini pasajdaki bu kurgu cümle-
leriyle biz okuyuculara anlatir.

Yazar evlenecek iki gencinde Enver Sedat’in uyguladiği politik eko-
nomi modeli sebebiyle Enver Sedat dönemine şu cümleleriyle eleştiri ya-
par:

“İkimizin ailesi de İnfitah’ın uçurumuna yuvarlandı. … Oyuna katıldı, İn-
fitah canavarı ve şu usta dolandırıcılar, dedi oyuna katılarak.” (Mahfuz, 
tarihsiz:24).

Yazar ülkede meydana gelen siyasi ve ekonomik felaketleri de şöyle 
eleştirir:

“Sadece kör talih denmez buna. Bir sürü felaket peş peşe. 1967 Haziranı, 
İnfitah, Rusya, Amerika ve ahlaksızların krallığı.” (Mahfuz, tarihsiz:34).

Yazar bu cümlesiyle Nasir döneminde yaşanan 1967 Haziran yenilgi-
sini, İnfitah açik kapi politikasiyla Enver Sedat’i, o zamanin iki kutuplu 
dünya temsilcileri olan Rusya ve Amerika’yi da eleştirerek ahlaksizlikla 
suçlar.

Yazar Enver Sedat dönemindeki kaçakçilara ve genelevlere de şu 
cümle ile değinir:

“Muhteşem, senin Piramit Yolu’ndaki genelevlerin ve İnfitah’lı kaçakçıla-
rın barakalarının gedikli müşterisi olduğuna şahidim diye bağırdı Süley-
man Mübarek.” (Mahfuz, tarihsiz:45).

Romandaki Elvan karakteri bir gün ülkelerinin kurtulacağini şu cüm-
leyle ifade eder:

“Ülkemiz bir gün salimen kıyıya vuracak.” (Mahfuz, tarihsiz:45).

Yazar Misir’daki yaşanan hukuksuzluğu Elvan’in dedesi üzerinden 
şöyle tasvir eder:

“Elvan, otuzlu yaşlarımdayken, öğrencileri greve teşvik etmekle suçlana-
rak işimden atılmıştım. O sıralarda bakmakla yükümlü olduğum bir eşim 
ve çocuklarım vardı, üstelik son derece yoksuldum. Devlet lisesinde boğaz 
tokluğuna ders veriyordum. Aynı zamanda bir arkadaşımın bakkal defterini 
tutuyordum. Bütün yıl mercimekten başka bir şey girmedi midemize. Baba-
na sor, anlatabilir sana.” (Mahfuz, tarihsiz:45).

Yazar ülkesinin içler acisi ve umutsuz durumunu şu cümlelerle tasvir 
eder:

“Dedikoduya dönersek: Yıkılmak üzere olan ufak bir bina yüz bin pound’a 
satılıyor, üniversite çevrelerinde akademik suçlar işleniyor. Kaç tane milyo-
ner var? Akrabalar ve asalaklar, kaçakçılar ve pezevenkler. Şiiler ve Sün-
niler. Binbir Gece Masalları’ndan çok daha iyi hikâyeler var. Garsonun bir 
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hikâyesi var, ayakkabı boyacısı çocuğun da. Kıtlık ne zaman başlayacak? 
Yüksek sesle açıkça rüşvet teklif ediliyor. Arazilere el konuluyor. Mezhep 
ayrılıklarının tekrar alevlenmesine kim neden olacak? Halk meclisi dans 
edilecek bir yerdi; şimdiyse şarkı söylenen bir yer oldu. Para gönderilme-
den ithalat yapılıyor. Çeşit çeşit peynirler. Yeni bankalar. Yumurtanın fiya-
tı ne kadar acaba? Piramit Yolu’nda şarkıcıların ve dansçıların başından 
aşağı kâğıt para saçmak, beğeninin bir simgesi haline gelmiş. Ve nişanın 
bozulması! Merkez Güvenlik Güçleri’nin askerlerinin duyacağı mesafede 
caminin imamı ne dedi? Koca mahallede bir tane bile umumi hela yok. 
Neden mobilyalı ev tutmuyoruz? O başarısız oyuncudan başka bir şey de-
ğil. Dostum Begin. Dostum Kıssenger. Üniforma Hitler’inki; oyun Charlie 
Chaplin’in. Sokağın ucunda görünen bir kadın, kafenin arkasındaki gene-
levine doğru giderken ortalıkta çıt çıkmıyor. Kadının kalçalarının kabarma-
sıyla kamudaki genel enflasyon arasında paralellik kuruluyor.” (Mahfuz, 
tarihsiz:47).

Yazar ülkede parasi olan bir grubun yaptiklariyla parasi olmayan ama 
hikâyesi olanlari tasvir ederek Misir hakkinda genel bir bilgi edinmemizi 
sağliyor.

Ülkede çikan karişikliklari ve sorumlusu olan hükümeti yazar şöyle 
tasvir ediyor:

“Mezhepler arasındaki sürtüşmelerin bazı sonuçları olduğu söyleniyor, 
diye devam etti Ellem. Ne demek oluyor bu? diye sordu Gülistan. Hükümet 
nerede diye sordum ben de. Karışık günler yaşıyoruz diye yanıtladı Enver 
Ellem.” (Mahfuz, tarihsiz:58).

Yazar ülkedeki ürünlerdeki fiyat artişini şu cümlelerle ifade ediyor:
“Bunun dışında, fiyatlar böyle sürekli yükselirken hiç kimse güvende hisset-
miyor kendini! diye yanıtladı beni kabalıkla.” (Mahfuz, tarihsiz:61).

Yazar Muhteşim Seyyid bölümünde ülkedeki zulümle ilgili kurgusal 
da olsa şu cümleleri kayda geçer:

“Kötüleri sevmiyor. Bu bildirinin anlamı ne? Mayıs’ın 5’inde devrim ilan 
ediyorsun, Eylül’ün 5’inde iptal ediyorsun. Bütün Mısırlıları hapse atıyor-
sun –Müslümanları, Kıptileri, partilileri, entellektüelleri. Serbest kalanlar 
sadece oportünistler. Allah yardımcın olsun Mısır! Bu dünyada kim körse, 
öteki dünyada da kör olarak kalacaktır ve yolundan daha da sapacaktır. 
Saՙd Zaglûl’un Beyt el-Ümme’de ev hapsine sokulduğu ve oportünistlerin 
yapmacık bir sadakat gösterisiyle saraya doğru sürünmeye başladıkları 
günü hatırlıyorum. Mısır tragedyalarının repertuarında çokça yer alan o 
oyunu neden yeniden oynatıyorsun? Karanlık zulüm günlerini hatırlıyorum. 
1919 bir düş müydü yoksa bir efsane mi? (Güç, hak doğurmaz. Güçlüler, 
uyuşturulunca bile kendilerini denetleyebilenlerdir.) Acaba bizi nasıl bir 
gelecek bekliyor? Bana gelince en yakın ve son arkadaşımı dün kaybettim.” 
(Mahfuz, tarihsiz:65).
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Yazar bu cümleleriyle ülkede her kesimden insanin işkence tezgâhin-
dan geçtiğini imliyor. Misir’in Saՙd Zağlûl gibi bir kahramanin bile hapse 
atildiği bir ülke olduğunu ifade ediyor. Yazar, ülkede ayni oyunlarin de-
falarca insanlar üzerinde oynandiğina vurgu yaparak insanlari uyariyor. 
1919 Devrimi’nin insanlarin hatiralarinda güzel duygular olarak kaldiğini 
hatirlatiyor.

Yazar devrimlerin olumsuzluklari üzerine de şu cümleleri kurgular:
“Bir kez daha bayramla bir başka şenlik aynı ana denk geldi, Zafer Günü 
diye ekledim. Zafer ve hapis diye ekledi Elvan sesi müstehziydi. …Ya da bir 
devrim olması, dedi Elvan. Devrimin tahribatı artırmaktan başka bir anla-
mı var mı? dedi Favaz. Her şeyi olduğundan daha kötü hale getirmek! diye 
bağırdı Elvan, alaycı alaycı. … Zavallı öğretmen dersine şu tuzak soruy-
la başlar: 1919 devriminin başarısızlığa uğramasının nedenleri nelerdi?” 
(Mahfuz, tarihsiz:76).

İnsanlar devrimlerdeki olumsuzluklari göre göre devrimlerden bikar 
hale gelmişlerdir. Misir halki artik devrimlerin insanlarin yaşamlarinda 
tahribat yarattiğina inanmaktadir.

Misir sürprizlere gebe bir ülkedir. Bu sürprizlerden biri de 20 Kasim 
1977’de tüm Arap dünyasi Misir Cumhurbaşkani Enver Sedat’in Kudüs’e 
gidişini ve İsrail parlamentosunda Misir’in İsrail ile barişi kabul ettiğinin 
ilanini izlediği gündür (Ateş, 2012:80).1978 yazinin sonlarina doğru ABD 
başkani Carter’in Ortadoğu barişi üzerine yaptiği davet Misir ve İsrail ta-
rafindan kabul edilir ve taraflar 5-17 Eylül 1978’de Washington Camp Da-
vid’de bir araya gelerek 12 gün boyunca anlaşma üzerinde tartişirlar. Top-
lantiya Misir’i temsilen Enver Sedat İsrail’i temsilen ise Menachem Begin 
katilir. (Ateş, 2012:80, 81) Sedat bu anlaşmayla 1967 yilinda kaybettikleri 
Sina’yi geri aldiği gibi Beginle Nobel Bariş Ödülünü de alir. Sedat İsraille 
bariş imzalayinca 1981 yilinda sekizinci bağimsizlik yildönümü kutlama-
larinda  Yüzbaşi Halid el-İslambuli (1955-1982) (İslâmbulî, 2021:1)12 tara-
findan 72 kurşun sikilmak suretiyle kendisine yapilan suikastle hayatini 
kaybeder (Ateş, 2012:83). 

Bu suikastle ilgili olarak Mahfuz 1985 yilinda Yevme Makteli’z-Zaʻîm 
(Başkanin Öldürüldüğü Gün) adli kurgulamiş olduğu anlatisini suikastten 
dört yil sonra yayinlar. 

Mahfuz Abdünnâsir’in yerine geçen Enver Sedat dönemini ve Enver 
Sedat’in 1981 yilinda suikastini bir aşk hikâyesi fonunda dramatiksel bir 
şekilde başari ile kurgular.

Mahfuz Enver Sedat’in vurulma anini şöyle kurguya döker:

12  Aslinda İslâmbûlî ve askerlerinin Ekim geçit törenine katilmamasi gerekiyordu, ancak 
görünüşe göre bazi rutin testler ve kontrollerden başarisiz olan ancak Albay Abbud el-Zümar 
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“… Bütün önderlerimiz birer şehitti. Mustafa Kamil mücadelenin ve has-
talığın şehidi oldu, Muhammed Ferid ve Sa’d Zaglul sürgünün şehidi; 
Mustafa el Nahhas zulmün şehidi; Cemal Abdünnâsır 5 Haziran şehidi. Bu 
muzaffer kendini beğenmiş adama gelince, o kurala karşı geldi: onun za-
feri bir meydan okuma oldu, bu da yeni duygulara, hazırlıklı olmadığımız 
hislenmelere yol açtı. Müziğin değiştirilmesini istedi, uzun zamandır alışık 
olduğumuz bir müzikti bu.  Bunun için ona lanet ettik, kalplerimiz kinle 
doldu. Ve sonunda, zaferin meyvelerini kendine sakladı, bize de İnfitah’ını 
bıraktı, bu da sadece yoksulluk ve ahlak bozukluğu anlamına geldi. Mese-
lenin özü budur.

Hoparlör ve transistorlu radyo, zahmet edip dinleyenler için Zafer Günü 
kutlamalarının ayrıntılarını duyururken biz kendimizi tartışmaya kaptır-
mıştık. Ve her zamanki gibi, zamanı unuttuk, sonunda birdenbire tuhaf ses-
ler duyuldu.

“Hainler… Hainler,” diye bağırıyordu radyodaki sunucu.

Herkes transistorlu radyonun çevresinde toplanırken dillerimiz tutuldu, 
gözlerimizi birbirimizden kaçırdık. 

“Ne oldu?”

“Beklenmedik bir şey.”

“Hainler, hainler, hainler, dedi sunucu!”

“Bir saldırı!”

“Kim yaptı?”

“Allah aşkına ne saçma bir soru bu!”

“Yayınlanan şarkıların anlamı…”

komutasinda İslamci sempatizanlarin bulunduğu 133. Topçu Tabur’undan bir müfreze yerine 
Askeri İstihbarat tarafindan geçit törenine seçildiler. M-46 alan toplarini çeken üç ağir kamyon 
içeren müfrezesi, Devlet Başkanliği platformunun önünde İslâmbûlî ile birlikte Genç Çavuş 
Abdülhamid Abdül Selam, 31, Onbaşi Ata Tayil Hameeda Rahil, 21 ve Onbaşi Hüseyin Abbas, 
21 kamyondan atladi ve Cumhurbaşkani’nin diğer Misirli ve yabanci kişilerle birlikte durduğu 
yere doğru el bombalarini atararak platforma doğru koştu. İslâmbûlî tribünlere girdi ve saldiri 
tüfeğini Sedat’in vücuduna boşaltarak öldürdü. Suikasttan hemen sonra İslâmbûlî yakalandi. O 
ve sekiz askeri personel de dâhil olmak üzere yirmi üç komplocu, bir Misir askeri mahkemesin-
de yargilandi. Suçlu bulunan, 27 yaşindaki İslâmbûlî ve diğer üç komplocu 15 Nisan 1982’de 
kurşuna dizilerek idam edildi. İslâmbûlî›nin idamini takiben İran Yüksek Lideri Ruhullah Hu-
meyni onu şehit ilan etti. İslâmbûlî›nin küçük kardeşi Muhammed Şevki el-İslâmbûlî, Misir 
Cumhurbaşkani ve Sedat’in halefi Hüsnü Mübarek’i 22 Haziran 1995 tarihinde, Addis Aba-
ba Uluslararasi Havalimani’ndan şehirdeki bir Afrika zirvesine giderken öldürmeye yaklaşti. 
Şevki ve ortaklari, eskort araçlarinin çoğunu tahrip eden zirh kapli limuzine ateş açti. Ancak 
Mübarek, şoförünün yetenekleriyle kurtarilarak başkanlik uçağinin beklediği havalimanina geri 
döndü. İslâmbûlî, terörist gruplar da dâhil olmak üzere dünyadaki İslamci hareketler için ilham 
verici bir simge olmaya devam etmektedir. 1982’de İran onun şerefine, meydan okurcasina par-
makliklarin arkasindan bağirdiğini gösteren fotoğrafi pul basti. 31 Temmuz 2004 tarihinde, “el 
Kaide’nin el-İslâmbûlî Tugaylari”, Pakistan Başbakani adayi olan Şevket Aziz’e yapilan suikast 
girişiminin sorumluluğunu üstlendi. 24 Ağustos 2004 tarihinde, “el İslâmbûlî Tugaylari” ola-
rak adlandirilan bir Çeçen grup, iki Rus yolcu uçağinin bombalanmasindan sorumlu olduğunu 
açiklayan bir bildiri yayinladi. 
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“Ne zamandan beri mantığın bir anlamı var?”

“Biraz sabır lütfen!”

Hiçbirimiz evlerimize dönmek istemiyorduk. Bilinmeyenin karşısında bir 
arada kalma dürtüsüyle orada toplandık. Öğle yemeğinde alelacele makar-
na yedik ve sonra oturup bekledik. Kısa ama zorlu geçen bir sürenin sonun-
da sunucu, Başkan’a başarısız bir suikast girişiminde bulunulduğunu, Baş-
kan’ın oradan ayrıldığını ve güvenlik güçlerinin duruma hâkim olduklarını 
duyurdu. Sonra radyoda yeniden şarkılar başladı.

“Demek gerçek bu.”

“Gerçek.”

“Düşün biraz.”

“Bazı gerçeklerin üstü örtülemez.”

“Saldırganlar kimlermiş?”

“Dini hareketlere karışanlardan başkası olabilir mi?”

“Ama Başkan askerlerin ve muhafızların arasında oturuyormuş.”

“Dinle marş çalmaya başladılar.”

Ansızın yeni bir yayın başladı, Başkanın hafif yaralı olduğunu, hastanede 
tedavi altına alındığını duyurdu.  Yeni olanaklara fırsat doğacağını düşü-
nünce heyecanlandık. Zaman durdu, rengi değişti, yüzünde yepyeni bir ifa-
de ortaya çıktı. 

“Adam yaralanmış. Ne olacak peki?”

“Hapse girmeye hazır ol.”

“Kesinlikle terör yeniden başlıyor.”

“Yaşayacak ve o intikam alacak.”

“Marşlardan sonra Kur’an mı okunacak?”

Üstümüze bir yük gibi binen zamanı geçirdik. Şakalaştık, sonra birden 
Kur’an okumaya başladı. Önce sapsarı kesildik. Demek doğruydu. Hayret 
verici! Gerçekten doğruydu! Adamın işi bitmiş miydi? Kim inanırdı buna? 
Neden bazen mümkün olmayanın aslında mümkün olduğu duygusuna ka-
pılırız? Neden bu dünyada ölümden başka gerçek bulunduğunu hayal ede-
riz? Asıl diktatör, ölümdür. Resmi açıklama kesin bir bildiri gibi geliyor 
kulaklarımıza. Acaba insanlar ne konuşuyorlar? Kafede, çevremizde neler 
konuşulduğunu duymak isterdim. Kulaklarımı dikiyorum. Allahtan başka 
kimsenin gücü ya da kudreti yoktur. Bir tek o kalıcıdır. Ülke açıkça tehlike 
altında. Ne kötülük yapmış olursa olsun, böyle bir ölümü hak etmiyor. Hem 
de zafer gününde. Bir suikast bu. Mutlaka işbirlikçiler vardır. Kuşkusuz. 
Canı cehenneme! Ölmekle delirmekten kurtuldu. Zaten gitmesi gerekiyor-
du. Ülkenin bir cesetten başka bir şey olmadığını hayal edenlerin başına bu 
gelir işte.” (Mahfuz, tarihsiz:79-82).
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Yazar, Enver Sedat’in Misir halkina sadece yoksulluk ve ahlak bozuk-
luğu biraktiğini pasajda söyler. Yazar özellikle marşlardan sonra Kur’an 
okunduğuna da vurgu yapar. Necip Mahfuz Enver Sedat’in vurulma anini 
öyle güzel kurgular ki hikâye gözünüzün önüne bir film şeridi haline gelir 
ve seyre dalarsiniz. Kurgumu gerçek, gerçek mi kurgu anlayamazsiniz.

Romanin kahramanlarindan Enver Allâm’in Enver Sedat’la; Randa-
nin babasinin isminin ise Mübarek olmasi Hüsnü Mübarek’e yapilan bir 
gönderme olup rastlanti değildir.

Necip Mahfuz romanlarinda siyasetin dişinda kalmayip kurgulariyla 
siyasete dâhil olur.

SONUÇ

Yazarin bu romanindan yazarin siyasete dair kurgularini okumakla 
beraber yazarin aslinda sadece bir romanci olmayip anlatilariyla siyase-
te dâhil olduğunu görüyoruz. Aslinda yazarin yaşadiği ortamda siyasetin 
dişinda kalmasi düşünülemez. Hele hele Ortadoğulu tipik bir insan için 
siyasetin dişinda kalmak yaşamamak su içmemek gibidir. Yazar roman-
daki karakterleri üzerinden 1952 Temmuz Darbesi sonrasi ülkede yaşanan 
sikintilara değinir. Gelen gideni aratir misali Enver Sedat ise İnfitah yani 
açik kapi politikasiyla serbest piyasa ekonomisine geçip ülkeyi Bati piya-
salarina açinca Misir daha bir sefalet girdabi sarmalina girmiş ve bu eko-
nomik kriz sosyal kriz olarak bütün Misir vatandaşlarini etkilemiştir. Hat-
ta Nasir döneminde nişanlanan, Enver Sedat döneminde evlenmek isteyen 
iki genç nişanli ekonomik sebepler yüzünden evlenememiş ve ailelerinin 
zoruyla gönülsüz evliliğe riza göstermek durumunda kalmişlardir. Her ne 
kadar roman bir aşk fonunda anlatilsa da Enver Sedat’a romanda suikast 
olayina romanda değinilmesi de romani ilginç kilan unsurlardan biridir. 
Yazar Cezayirli Yasmina Khadra’nin Kaddafinin Son Gecesi kitabini 
Kaddafi’nin ölümünden sonra kurgulamasi gibi romanini Enver Sedat’in 
ölümünden dört yil sonra kurgulamiştir. Bu da iki yazarin eleştirilecek 
tarafidir. İki yazar da bu romanlarini Hâlid el-Hamîsî’nin “Taksi” si gibi 
2011 Misir devrimini öngörerek suikasttan önce bu minvalde kurgulasay-
di belki de anlatilari daha da değerli hale gelecekti.
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1. Giriş 

Anadolu topraklari, tarih boyunca birçok medeniyet için önem arz et-
miştir. Anadolu topraklarina yerleşen beylikler, devletler hem geldikleri 
topraklardaki kültürlerini taşimişlar hem de bu topraklarda kalici eserler 
birakmişlardir. Anadolu’nun Türkleşmesi, 1071 yilinda Orta Asya’da hü-
küm süren Selçuklularin Anadolu’ya, Malazgirt zaferi ile girmesiyle baş-
lamiştir. Bu tarihten sonra Selçuklular Anadolu’nun dört bir yanina kültür 
köklerini birakmiş ve çoğunluğu günümüze kadar ulaşmayi başaran mi-
mari yapilar birakmişlardir. Selçuklularin Moğollar ile yaşadiği politik so-
runlar sürekli bir tehdit unsuru olarak Selçuklu Devleti’ni meşgul etmiştir. 
Anadolu topraklarinin o dönemde de bir cazibe merkezi olmasi sebebiyle, 
diğer bütün devletlerin hâkimiyet kurmak istediği topraklarin başinda gel-
miştir. Anadolu, Avrupa’ya açilan bir kapidir. İlhanli döneminde daha çok 
Avrupa’ya açilan kapi olmasindan ziyade, devletlerin yeni topraklar fethet-
mek, gücüne güç katmak amaçli askeri gücünü kullanarak yer değiştirmesi 
olarak karşimiza çikmaktadir.

Bu cazibe dolu topraklar İlhanlilarinda ilgisini çekmiş ve ilk Mo-
ğol-Selçuklu çatişmasini bir firsat bilerek, bağimsizliğini ilan etmesi ne-
ticesinde Arap Yarimadasi, İran, Irak, Kuzey Suriye topraklarini da içine 
alacak şekilde orta bati Anadolu’ya kadar topraklari fethetmiş ve bu top-
raklarda 80 yil sürecek hâkimiyetin temellerini atmişlardir. Bu 80 yillik 
süreçte birçok mimari yapi günümüze kadar ulaşmiştir. Yapilarin büyük 
bir bölümünde Anadolu Selçuklularinin mimari sanatindan örnekler taşidi-
ğini söylemek yanliş olmayacaktir. İlhanli devletinin günümüze kadar ula-
şan ve kendi içinde özellik arz ettiği düşünülen yapilar; Niğde Sungu Bey 
Cami, Hüdavend Hatun Türbesi, Sivas Çifte Minareli Medrese, Caca Bey 
Medresesi, Erzurum Yakutiye Medresesi, Amasya Darüşşifasi günümüze 
ulaşan İlhanli mimari yapilari olarak karşimiza çikmaktadir. Bu çalişmada, 
İlhanli Devleti’nin kisa tarihçesi, adi geçen tarihi yapilarin mimari olarak 
incelemesinin yapilmiştir.  Detayli olarak ele alinan tarihi yapilar incelene-
rek, sanatsal detaylarin ayrintilari ifade edilmeye çalişilmiştir. 

2. İlhanlı Devleti Tarihçesi 

Orta Asya bozkirlarinda göçebe hayat sürdüren Moğollar, kurucu li-
derleri Cengiz Han önderliğinde batiya doğru bir göç hareketi başlattiklari 
bilinmektedir. Moğollarin yavaş yavaş büyümesinin dikkat çekici boyut-
lara ulaşmasinin ardindan Anadolu topraklarinda varliğini sürdüren Sel-
çuklular (Turan, 2008) ve Harezmşah Devleti’ni (Zengin, 2020) tedirgin 
ettiği düşünülmektedir. Öyle bu iki devletin birleşmesi öngörülürken bir 
ittifak sağlanamamiş ve taraflar Yassiçemen Savaşi’nda1 karşi karşiya ge-
lerek Anadolu’da bir güç açiği bir zayiflama emarelerinin ortaya çikmasina 

1  Detayli için bkz. Özmenli, 2010, s. 91.
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sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Harezmşahlarin yenilgiye uğramasina 
müteakip, Selçuklular ile Moğollar arasindaki adeta tampon niteliğindeki 
Harezmşahlar ortadan kalkmiş ve Anadolu coğrafyasi Moğollar için açik 
bir kapi niteliğine geldiği ifade edilmektedir. Selçuklu hükümdari Alead-
din Keykubat döneminde Moğollar ile ilişkilerin sükûnet içerisinde iler-
lediği dile getirilmektedir. Ancak, II. Giyaseddin Keyhüsrev döneminde 
Moğollar ile ilişkiler beklenildiği gibi gitmemiş taraflar 1243 yilinda Kö-
sedağ Savaşi’nda (Demir, 2017, s. 239) karşi karşiya gelmesi Selçuklula-
rin sonunu hazirlayan bir hamle olduğu görülmektedir. Hezimete uğrayan 
Selçuklular Anadolu coğrafyasini Moğollara teslim etmek zorunda kaldiği 
anlaşilmaktadir. 1256 yilinda Hülâgü Han’in bağimsizliğini ilan etmesiyle 
birlikte İlhanli Devleti kurulduğu söylenebilmektedir. Selçuklularin İlhanli 
egemenliğine direnebilmeleri için, İlhanli Devleti’ne yüklü miktarda vergi 
ödedikleri ayrica ifade edilmektedir. Bu 80 yillik periyotta İlhanlilar Ana-
dolu coğrafyasinda dikkat çekici eserler biraktiklarini söylemek mümkün-
dür.2 

3. Anadolu’daki İlhanlı Mimarlık Örnekleri

3.1 Niğde Sungur Bey Cami

İlhanlilar Döneminde yaptirildiği rivayet edilen Sungur Bey Cami, 
1335 yilinda Niğde Valisi olan Sungur Bey tarafindan yaptirildiği rivayet 
edilmektedir. Caminin kuzey cephesindeki kapi anitsal özellikte olduğu 
söylenebilir. Kündekari (Sönmez ve Söğütlü, 2008, s. 349) tekniğindeki 
iki kanatli ahşap kapi ile uyumlu bir şekilde düzenlenen taçlandirilmiş kapi 
süslemelerinde geometrik geçişler arasina yerleştirilmiş altigen yildizlar 
bulunduğu gözlemlenmektedir. Bordürlere bakildiğinda ise geometrik ve 
bitkisel desenlerin hâkimiyeti göz doldurmaktadir. Basik kemerli kapinin 
kilit noktasindaki “çift başli kartal figürü”, olgun bir tasarim ve işçiliğe 
sahiptir. Bu figürün; plastik etki, fon ve betimleyici öğeleri içerisinde ba-
rindirmasi açisindan yapinin en önemli figürlerinden biri olduğu düşünül-
mektedir (Çelik, 2008, s. 2). Çift başli kartal, Türk sanatinda yaygin olarak 
kullanilan hayvan figürlerinden biridir. Özellikle eski Türk yazmalarinda 
görülebilen kartal; cesaret, kuvvet ve ömrün uzunluğunu temsil ettiği ifade 
edilmektedir (Önder, 1960). 

Tarih öncesi çağlara ait arkeolojik kazilarda ve günümüzde Arnavut-
luk, Karadağ ve Sirbistan’in resmi bayraklarinin üzerinde çift başli kartal 
sembollerin olmasi düşündürücüdür. Sungur Bey Camii’nin taç kapisi nor-
malden farkli olarak doğu cephesinde yer almaktadir (Çelik, 2008, s. 2). 
Taç kapi, geometrik ve bitkisel süslemeler ile donatildiği ve kapinin tüm 
bölümlerini kapladiği görülmektedir. Bir üslûba dayandirilmiş cami içinde-
ki hayvan motifleri nadir uygulamalar kapsaminda değerlendirilmektedir. 

2  Selçuklu sultanlari hakkinda detayli bilgi için bkz. Hacigökmen, 2012.
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Anlaşilacaği üzere, Sungur Bey Cami mimarlari tarafindan özenle ve Türk 
mitolojisinde kullanilan figürleri de caminin inşaatinda kullanarak, inşa 
ettiklerini söylemek mümkündür. Cami, güneybati yönde inşa edilmiştir ve 
meyilli bir araziye inşa edildiği görülebilmekle birlikte 28.45x37.10 metre 
ölçülerindedir (Doğan, 2013, s. 123). Caminin yapiminda sarimtirak renk-
te, ince yonu trakit taşi kullanildiği göze çarpmaktadir. Cami inşasinda, 
temiz ve ince işçilik dikkat çekici olduğu söylenebilir. Doğu ve kuzey cep-
helerde de birer taç kapi olmasinin (Bkz. Fotoğraf 1) yapiya ayrica çekilik 
kattiği yorumu yapilabilir. Doğuda yer alan taç kapi çifte minareli olduğu 
görülebilir. Kuzey cephenin doğu köşesinde merdivenle çikilan ‘bey ka-
pisi’ olarak isimlendirilen kapi bulunmaktadir. Eyvan Bölümü için Gotik 
mimarisi stili ile yapildiği söylenmektedir. Kaburgali tonoz denilen teknik 
ile örüldüğü gözlemlenmektedir. Eyvanin her iki tarafinda zeminden yük-
sek konumda inşa edilen mihrabiyeler bulunmaktadir. Eyvan duvarlarinin 
tamamen geometrik ve bitkisel süslemelerle dekore edildiği açiktir. Dikkat 
çekici diğer unsur ise, sekiz kollu yildizlarin var olmasi ve kuş, fil, oğlak, 
at panter, antilop, ejder, siçan, boğa, tavşan, maymun, köpek, aslan, koyun, 
ördek ve balik figürlerine rastlanilmasidir. Bu figürlerin On iki hayvanli 
Türk takvimi ile bir bağlantisi olduğu tahmini yapilmaktadir. Hayvan tak-
vimlerinin günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti’nde de kullaniliyor olmasi, 
Orta Asya’dan geldiği bilinen Türklerin, bir kültür etkileşimi sonucunda 
mi hayvan figürlerini benimsediği yoksa zaten var olan ve her iki millet 
tarafindan da bilinen bir uygulama mi? Sorusu bu bağlamda düşündürücü 
bir husustur (Bingöl, 2007, s. 517). Cami Planina baktiğimizda, dikdörtgen 
olduğu söylenebilmekle birlikte, iç kisim 7 sahindan meydana gelmekte-
dir. Bu sahinlarin mihraba paralel olduğunu söylemek mümkündür. Çok 
destekli bir yapiya sahip olduğu ifade edilmektedir (Doğan, 2013). Güney 
cepheye bitişik bir türbe oldukça dikkat çekicidir (Bkz. Fotoğraf 2). 

Fotoğraf 1. Kuzey Cephe Taç Kapı (Kaynak: Niğde İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, t.y.a)
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Fotoğraf 2. Doğu Cephe (Kaynak: Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, t.y.a)

Kuzey Taç kapi, 6,50 metre genişliğinde, 4,75 metre yüksekliğinde 
olduğu ifade edilmektedir (Doğan, 2013, s. 125). Dişa taşkin olarak inşa 
edilmiş ve dikdörtgen planli olduğu görülebilmektedir. Taç kapi üzerinde 
bezemeler çok yoğun bir şekilde işlenmiştir denilebilir. Bordürlerde yer 
alan beş, sekiz, on, alti kollu yildizlarin itina ile işlendiği göze çarpmak-
tadir (Bkz. Fotoğraf 3). Doğu taç kapisinda ise, yapinin en dikkat çekici 
görkemli kapisi olarak nitelendirilebilir. Yüksekliği 11 metre, genişliği 
6,80 metredir (Doğan, 2013, s. 127). Doğu taç kapi üzerinde yer alan se-
kizgen minarenin sonradan yapildiği anlaşilabilmektedir. Minarelerin öz-
gün halinin ise silindirik yapida olduğu eski resimlerinden anlaşildiği ifade 
edilmektedir (Özkarci, 2001). Doğu taç kapisinin süslemeleri zamanla ya-
şanan tahribatlardan dolayi, süslemelerin büyük bir kismi günümüzde tam 
olarak algilanamadiği görülebilmektedir. Ancak günümüzde sekizgen ve 
onikigen yildiz, sarmaşiklar ve sarmaşiklarin kivrimli bitim noktalarindaki 
hayvan figürlerinin görülebildiği göze çarpmaktadir. Doğu taç kapisindaki 
kuş figürlerinin bir bütün olarak işlendiğinin görmek mümkündür. Kapi 
bordürlerinde, on iki hayvanli takvimde3 yer alan hayvan figürlerinin de 
yer aldiği görülebilmektedir. Bunun yaninda, kuş ve balik figürlerinin on 
iki hayvanli Türk takvimde (Biray, 2009) yer almadiği vurgulanmaktadir. 

Anadolu’daki Türk mimari yapilarinin büyük bir bölümünde ve 
Sungur Bey cami süslemelerinde gördüğümüz hayvan figürlerinin an-
lamlarina bakmak gerekirse, Fare; doğu taç kapi dişinda yapi üzerinde 
herhangi bir noktada görülemediği ifade edilmektedir. Sungur Bey Ca-
3  12 hayvanli Türk Takvimi ögeleri, 1. Yil Fare, 2. Yil Öküz, 3. Yil Kaplan, 4.Yil Tavşan, 5. 
Yil Ejder, 6. Yil Yilan, 7. Yil At, 8. Yil Keçi, 9. Yil Maymun, 10. Yil Horoz, 11. Yil Köpek, 12. 
Yil Erkek Domuz. Bkz. Çelik, 2008. 
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mi’nde figür bir bütün olarak işlenmiş olmasinin yaninda on iki hayvanli 
Türk takviminde ilk sirada yer almakta olduğu anlaşilmaktadir. İlk sirada 
yer almasiyla ilgili, bir Türk hakanin yillarin karişmamasi adina bir grup 
hayvanin dere kenarinda salinmasini istemiş ve derenin karşina ilk ge-
çen hayvanin takvimin ilk sirasinda almasini uygun gördüğü dile getiril-
miştir (Çelik, 2008, s. 3). Yapida yer alan farenin kuyruk kismi, bitkisel 
motiflerin kivrimlariyla birleştirildiği açik bir şekilde görülebilmektedir. 
Boğa gibi boynuzlu hayvan figürleri, takvimin ikinci yilini simgelemekte 
olduğu anlaşilmaktadir. Türklerin inancina göre “Gökboğa” olarak nite-
lendirilmektedir. Hükümdarlik, güç, kuvvet gibi anlamlari olduğu düşü-
nülmektedir. Hinduizm inancinda da yer aldiği ayrica vurgulanmaktadir. 
Aslan figürü de özellikle işlenen figürlerin başinda yer aldiği görülmekte-
dir. Aslan sadece Anadolu’da değil ayni zamanda eski misir ve Hititlerde 
de ve Mezopotamya’nin çeşitli yerlerinde görüldüğü ifade edilmektedir. 
Aslanin figürünün anlaminin kuvvet, güç ve koruyucu tilsim olduğu ileri 
sürülmektedir. Hayvan takviminde üçüncü yili simgelediği bilinmektedir. 
Tavşan figürünün sadece baş kisimlarinin Sungur Bey caminde işlendiğini 
görülmektedir. Takvimin dördüncü yilini simgelediği ifade edilmektedir. 
Budizm’de ve Uygur kültüründe de rast gelinmektedir (Çoruhlu, 1993). 
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra bolluk bereket ve kurnazlik 
anlamlarinda kullanildiği tahmin edilmektedir. Ejder figürü, Sungur Bey 
Cami panolarinda tam olarak dört kez işlenmesi ilgi çekicidir. Ejderin, 
timsah ve yilan türünden hayvanlarin birleşimi neticesinde ortaya çiktiği-
na inanilmaktadir. Hayvan takviminde beşinci yili simgelemesinin dişinda 
özellikle Çin kültüründe bolca kullanilmasi, Orta Asya Türklerinin de bu 
figürü kullanmasi bir kültür etkileşimi neticesinde her iki halk tarafindan 
kullanildiği yorumu yapilabilir. Ejder’in anlaminin ise iyilik, kötülük ve 
gökyüzü olduğu değerlendirilmektedir. Sungur Bey Cami figürlerinden 
bir diğeri ise At figürü olduğu gözlemlenmektedir. At, Orta Asya’da Türk-
lerin hem savaşta kullandiklari hem de ulaşim araci olarak kullandiklari 
bir hayvan olduğu ifade edilmektedir. Şaman inancinda bir astral seyahat 
araci olarak kullanildiği da dile getirilmektedir. Siyah renkli atin ölümü 
simgelediği, beyaz renkli atlarin ise kudreti simgelediği düşünülmekte-
dir. Göktürklerde bir kurban araci olarak kullanildiği da vurgulanmaktadir 
(Çelik, 2008). At yilinin savaş yili olduğuna dair bir inanç olgusu söz ko-
nusudur. Kişlarin daha sert geçeceğinin dalaleti olarak nitelendirilmekte-
dir (Çoruhlu, 1993). Cami motifleri arasinda antilop, geyik gibi boynuzlu 
hayvanlarinda yer aldiğini söylemek mümkündür. Geyik figürünün kulla-
niminin diğer figürlere göre çok daha önceye dayandiği dile getirilmek-
tedir. Manasini daha çok yer veya yeralti olarak değerlendirilmektedir. 
Öyle ki, inanişa göre peşinden gelenleri yeralti dünyasina götürdüklerine 
dair bir inaniş söz konusudur (Çoruhlu, 1993, s. 255). Maymun figürüne 
günümüzde camide yer yer görülmekte olan tahribatlar nedeniyle göz-
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lemlenememektedir. Ancak, eski kaynaklardan bu figürün var olduğunu 
anlamak mümkün olabildiği anlaşilmaktadir.4 Genel itibariyle Türk kültü-
ründe çokça gözlemlendiğini söylemek doğru olamayacaktir. Budizm et-
kisinde Türk kültüründe kendine yer bulduğu söylenebilir. Ancak zamanla 
maymun, Türk kültüründe olumsuz bir algi olarak anlam kazanmiştir de-
nilebilir. Genel olarak, savaş, fitne ve fesatlik ile bağdaştirildiği görülebil-
mektedir (Çoruhlu, 2003, s. 1). Tavuk ve horoz gibi figürlerin, cami pano-
sunda birden fazla ele alindiğini söylemek mümkündür. Bu hayvan, gün 
doğumu ile ilişkilendirilirdi ve kötü ruhlari kovduğuna inanilirdi (Çelik, 
2008). Köpek figürü de tipki maymun figürü gibi günümüzde teşhisi zor 
olan figürler arasinda yerini aldiği görülmektedir. Türk kültüründe daha 
çok sürü koyucusu, kurtlarin düşmani ve kurtlara karşi olan dik duruşu 
ile tanindiği söylenebilir (Çelik, 2008). Şaman inancinda köpek, yeralti 
dünyasina inmek için kullanilan bir hayvan olarak ele alinmiştir. Öyle ki, 
Bilge Kağan’in Tibetliler için söylediği “Köpek Soyu” ifadesinin bu kav-
ramdan geldiğine inanilmaktadir.5 Koyun keçi gibi sürü hayvan motifle-
rini de cami süslemelerinde görmek günümüzde mümkün olabilmektedir. 
Bazi motiflerin tahrip olduğu görülebilmektedir. Burada koç figürünün 
karakteristik olarak erkekliği temsil ettiğine inanilmaktadir. Koyunun ise 
yer ile gök arasinda yer alan hayvanlarin genel tasvirini simgelediği dü-
şünülmektedir (Çoruhlu, 1993, s. 255). Balik figürüne ise cami süsleme-
lerinde genellikle sarmaşiklar içinde kalmiş vaziyette rast gelinmektedir 
ve alti defa işlendiği anlaşilmaktadir. Balik figürü, hayvan takviminde yer 
almadiğini söylemek mümkündür. Bir bütün olarak cami süslemelerinde 
kendine yer bulduğu söylenebilir. Birakmiş olduğu çok sayida yumurtalar 
nedeniyle, bolluğun simgesi olarak ele alindiği düşünülmektedir. Sungur 
Bey Cami’nin birçok yerinde, bordürlerde ve panolarda kuş figürlerine 
rast gelinmektedir. Daha çok ruhani olarak tasvir edildiği sanilmaktadir. 
Şaman inancinda, ölen ruhlari göğe yükselten bir hayvan olduğu düşünül-
mektedir (Gömeç, 1998). Son olarak fil figürleri cami süslemeleri arasin-
da yerini almakta olduğu gözlemlenebilir. Filin hayvan takvimi içerisinde 
yer almadiği anlaşilmaktadir. Anadolu’daki pek çok yapida fil figürüne 
rastlamak mümkündür. Daha çok İslamiyet öncesinde Uygurlarda kulla-
nilan bir figür düşünülmektedir. Yeryüzündeki en büyük hayvan olmasin-
dan dolayi, gücü sembolize ettiği değerlendirilmektedir. 

4  Detayli bilgi için bkz. Öney, 1969.
5  Detayli bilgi için bkz. Çelik, 2008, s. 6.
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Fotoğraf 3. Kuzey Taç Kapı Bezemeleri (Kaynak: Doğan, 2013)

Fotoğraf 4. Doğu Taç Kapı Bezemeleri (Kaynak: Doğan, 2013)

3.2 Hüdavend Hatun Türbesi
Günümüzde hala orijinalliğini koruyan, taç kapi üzerinde yer alan kita-

beye göre, 1312-13 yillarinda yapildiği anlaşilmaktadir. Anadolu Selçuklu 
Hükümdari IV. Rukneddin Kiliç Aslan’in kizi Hüdavend Hatun yaptirmiş-
tir (Bkz. Fotoğraf 5-6). Tek katli sekizgen planli olduğunu söylemek müm-
kündür. Konik yapisinin Kafkasya’dan, katli mozole yapisini ise Roma’dan 
aldiği dile getirilmektedir (Korat, 2018, s. 349). Yapi inşasinda sarimtirak 
renk ince yönü trakit taşi kullanildiği, kapi ve pencerelerin söve, kemer ve 
lentolari ve kasnakta yer alan kuşak, kitabelerde beyaz mermer kullanildiği 
gözlemlenmektedir. Temiz ve itinali işçilik ilk olarak dikkat çeken unsurlar 
arasindadir denilebilir. Türbe sekizgen bir kaide üzerine yükselen bir göv-
de, on altigen bir kasnak, sekiz kenarli piramidal külahtan oluşmaktadir. 
Türbede bitkisel, geometrik, figürlü plastik bezemelerin ayrica ilgi çektiği 
söylenebilir (Bingöl, 2007, s. 516). Bir diğer dikkat çekici nokta ise, pen-
cereler üzerinde yar alan kuş ve insan figürleridir denebilir. (Bkz. Fotoğ-
raf 7). Pencere üzerinde yer alan kuş ve insan figürlerinin, ölümden sonra 
semaya yükselişi simgelediği ifade edilmekle birlikte, ölümden sonra kuş 
olup göğe yükselme inanişinin Şamanizm kökenli olduğu iddia edilmek-
tedir (Korat, 2018, s. 324, 348). Selçuklu döneminin gözde eserlerinden 



 .89Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

olarak kabul edilmekle birlikte, Hüdavend hatunun sandukasi dişinda, üç 
sandukanin daha bulunduğu ifade edilir (Bingöl, 2007, s. 516). 

Fotoğraf 5. (Kaynak: Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, t.y.b)

Fotoğraf 6. (Kaynak: Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, t.y.b)

Fotoğraf 7. (Kaynak: Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, t.y.b)
3.3. Sivas Çifte Minareli Medrese

Mimari özellikleri ve dikkat çekici yapisiyla Sivas Çifte Minareli Med-
rese daima ilgi odaği olmuştur denilebilir (Bekmez, 2017 ). Taç kapisinda 
yer alan kitabeye göre medrese 1271 yilinda inşa edildiği anlaşilmakta-
dir. Medresenin ne zaman terk edildiğiyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadir. 
Evliya çelebi Sivas şehrini ziyarete gelmiş ancak seyahatnamesinde çifte 



Ali Caner İncesu, Serap Saribaş90 .

minareli medrese ile ilgili bir görüş bildirmemiştir (Dağli ve Kahraman, 
2006, s. 272-273). Yapinin uzun zaman önce medrese işlevini yitirdiği dü-
şünülmektedir. Yapinin ön kismi muhtelif zamanlarda restorasyona tabi tu-
tulmuş, bu sebeple günümüze kadar büyük ölçüde ayakta kalabildiği ifade 
edilmektedir. 19’uncu yüzyilda minare peteklerinin tahribata uğramadiği 
açikça görülebilse de zaman içerisinde minare peteklerinin zarar gördüğü 
ifade edilmektedir (Bkz. Fotoğraf 8). 

Fotoğraf 8. Sivas Çifte Minareli Medresenin farklı yıllara ait görüntüsü (Bekmez, 
2017, s. 12)

1946 yilina geldiğimizde ise, yapinin minarelerinin restore edildiği, 
1972 yilinda düşen bir yildirim sonucunda minare gövdesinde çatlamarin 
meydana geldiği ve bu hasarin onariminin Vakiflar Genel Müdürlüğü tara-
findan yapildiği, arkeolojik çalişma kapsaminda 1963-1965 yillari arasin-
da Prof. Dr. Haluk Karamağarali başkanliğinda kazilarin gerçekleştirildiği 
dile getirilmektedir (Bekmez, 2017 ). Son onarimin 2010 yilinda gerçek-
leştirildiği anlaşilmaktadir. 

Fotoğraf 9. Sivas Çifte Minareli Medrese (Kaynak: Sivas İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, t.y.)
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Yapinin kesme taş ile inşa edildiği gözlemlenmektedir. Taç kapinin 
hemen arkasindan başlayacak şekilde çifte minare yükselmektedir. Mina-
relerin ise tuğladan inşa edildiği söylenebilir. Minare gövdelerinin silindi-
rik oluşu ve mukarnas detaylar göze çarpmaktadir. Minare ayrica, petek, 
şerefe ve konik külahtan meydana geldiğini söylemek mümkündür. Sol 
tarafta yer alan minare (kuzey minare) kaidesi tuğla ile örüldüğü görül-
mektedir. Söz konusu kaide üzerinde dikdörtgen, kareye yakin bir pano yer 
aldiği ifade edilmektedir. Panolarin patlican ve firuze moru sirlar ile işlen-
diği gözlemlenebilmektir. Geometrik yazi stili ile “Allah” yazildiği ifade 
edilmiştir. Ancak “Allah” yazisi panonun dört tarafina da işlenmiştir (bkz. 
Fotoğraf 10) ifade edilmektedir.6 2008 yilinda yapilan muhtelif onarimlar 
neticesinde eski çiniler tamamlanmasa da bazi eksiklikler hala göze çarp-
makta olduğu dile getirilmiştir. Minare kaidesinde yer alan panolar üzerin-
deki geometrik desenler belirli bir sistem dahilinde işlenmiştir ve ustalik 
gerektiren detaylar olduğu göze çarpmaktadir. Öyle ki, yazilar 60 derecelik 
bir eğimle 2 sira halinde işlenmiştir. Allah yazinin daha belirgin bir şekilde 
gözükmesi amaciyla, sirsiz tuğlalarin örüldüğü alanda mevcut boşluklara 
patlican moru rengindeki sirlarla doldurulduğu görülebilmektedir. Bu alan 
dişinda kalan yerlerde ise, tuğlalar sola yatik vaziyette eğim efekti verile-
rek ve firuze sirli çinilerle zenginleştirilmektedir. Burada dikkat çeken bir 
onarim hatasi olduğu ileri sürülmüş, firuze sirli çiniler ile tuğlalarin aksi 
yönlerde birbirlerinin aksi yönlere doğru bakmasi gerekirken, günümüzde 
ayni yöne bakmalari bir hata olarak değerlendirilmektedir (Bekmez, 2017). 

Fotoğraf 10. Minare Kaideleri Üzerindeki Panolar (Bekmez, 2017 )
Kaidelerin üst bölümlerine baktiğimizda ise, pabuçluk kisimlarina 

gelmeden hemen önce firuze çini ve sirli tuğlalarla ile düzenlenen bir alan 
6  Detayli bilgi için bkz. Bekmez, 2017, s. 211.
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göze çarpmaktadir. Bu süslemeler yapinin güney ve doğu cephelerinde yer 
aldiği ifade edilmektedir. Restorasyon sirasinda, sağ tarafta yer alan süs-
lemelerin işlenmeden birakildiği tahmin edilmektedir. Çünkü yapinin ori-
jinalinde bir tarafin süslenip diğer kismin süslenmemesinin olasi olmadiği 
değerlendirilmektedir. 

Şekil 1. Güney minare kaidesinde yer alan geometrik süslemelerin çözümü 
(Kaynak: Bekmez, 2017)

Her iki minare kaidesinin güney ve kuzey taraflarinda dikkat çekici 
süslemeler yer almaktadir (bkz. Fotoğraf 11). Pano üzerindeki yer alan ma-
dalyon yapisi, madalyonun etrafindaki yer alan geometrik süslemeler ve 
madalyonu çevreleyen bordür üzerindeki çokgen süslemeler ciddi onarim-
lar neticesinde bugünkü görünümüne kavuşmuştur denilebilir. Yapi üze-
rindeki bazi tahribatlar geri dönüşü olmayacak şekilde kalici hale geldiği 
dile getirilmiştir. 

Fotoğraf 11. Kuzey ve Güney Süslemeleri (Kaynak: Bekmez, 2017 )
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Minarede bahsedilen pabuç kismi, silindirik gövdeye geçişi sağlayan 
kisim olarak taninmaktadir (Gök, 2019, s. 216). Silindirik gövdeye geçiş 
noktasinda 12 adet sivri kemerli nişlerin ilgi çekici olduğunu söylemek 
mümkündür (bkz. Fotoğraf 12). Nişlerin iç kisimlarin geometrik bitkisel 
süslemelerin varliği kismen görülebilse de bu kisimlarda da yaşanan tah-
ribatlar, süslemelerin görünmesine engel olduğu söylenebilir. Niş iç ki-
simlarinda görülen geometrik süslemelerin içinde siyah renkli palmetler 
günümüzde görülebilmektedir.7 

Fotoğraf 12. Niş Süslemeleri (Kaynak: Bekmez, 2017 )
Medresenin minareleri, tuğlalar ve çinilerin kurduğu bir ahenk ile ta-

mamen motiflerle işlenmiştir demek mümkündür. Tuğlalara baktiğimizda 
dikdörtgen ve kare formlarini görüldüğü ifade edilmektedir. Mor renkli 
çinilerin kare formunda işlendiği dikkat çekmektedir. Mor renkli çinilerin 
ortaya çikardiği “Muhammed” ismi özellikle vurgulanmiştir (Gök, 2019, s. 
217). Yapinin bu bölümü de tipki diğer bölümler gibi zaman içerisinde tah-
ribata uğradiği, yapilan restorasyon ve onarimlar sonucunda bazi formlarin 
ve süslemelerin tekrardan gün yüzüne çikartildiği anlaşilmaktadir (Bkz. 
Fotoğraf 13). 

7  Detayli bilgi için bkz. Mülayim, 1976, s. 148-149. 
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.
Fotoğraf 13. Silindirik Gövde ve Süslemeler (Bekmez, 2017 )

Günümüzde yapinin büyük bir bölümü sağlam olarak ulaşamadiği gö-
rülse de çinilerle süslü medrese minarelerinin yapiya ayri bir hava kattiğini 
söylemek mümkündür. Taç Kapinin üzerinde yer alan motiflerin Anado-
lu’da sadece 13’üncü yüzyilin ortalarinda görüldüğü bildirilmektedir (Ya-
vaş, 2015, s. 218-219). Minare kaideleri ile taç kapinin bütünleşik formda 
olduğu söylenebilir. Medrese minarelerinin üzerindeki işçiliğin çok itinali 
bir şekilde işlendiği gözlemlenmektedir ki, işlenen çini ve tuğlalarin diziliş 
biçimi adeta minare üzerine giydirilmiş bir elbiseyi andirdiği söylenmek-
tedir (Bekmez, 2017 ). 

3.4. Caca Bey Medresesi ve Türbesi

1272 yilinda, Kirşehir emiri olan Nurettin Cibril bin Caca Bey tara-
findan bir gözlemevi medrese formunda inşa ettirilmiştir.8 Kesme taştan 
inşa edildiği ve kare planli oluşu ilk göze çarpanlar arasinda yer almak-
tadir denilebilir. Yapida, hemen kuzey giriş taç kapisinin üzerinde bir ki-
tabe görülebilmektedir (Bkz. Fotoğraf 14). Medrese de yer alan kitabenin 
sülüs9 yazi tipiyle Arapça olarak yazildiği anlaşilmaktadir (Bkz. Fotoğraf 
15). Medresenin taç kapisinda sadece Arapça değil ayni zamanda Farsça 
bir kitabe görmekte mümkündür. Kitabenin İlhanli dönemindeki vergi uy-
gulamalarini konu edindiği ifade edilmektedir (Ocak ve Tanyeli, 2016, s. 
149). Arapça kitabenin “Besmele” ve “Nahl suresi” 90.ayetten10 oluştuğu 
bildirilmektedir.11 Hemen alt kisminda ise Âl-i İmrân suresinin 18.ve 19. 
Ayetlerini12 işlendiği anlaşilmaktadir.  

8  Detayli bilgi için bkz. Kirşehir Valiliği, t.y.
9  Sülüs yazi tipi detayli bilgi için bkz. Dere, 2019.
10  Nahl Suresi 90. ayet tefsiri için bkz. Diyanet İşleri Başkanliği, t.y.a.
11  Detayli bilgi için bkz. Walter, 1947. 
12  Âl-i İmrân Suresi 18 ve 19. ayetlerin tefsiri için bkz. Diyanet İşleri Başkanliği, t.y.b.
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Fotoğraf 14. Kuzey Taç Kapı (Kaynak: Fikriyat, 2019)

Fotoğraf 15. Sülüs Yazı Örneği (Kaynak: Serin, t.y.)
Medreseye diştan bakildiğinda, günümüzde minare olarak kullanildiği 

ifade edilen kulenin medreseden ayri olarak inşa edildiği görülebilmek-
tedir. Kulenin, yapinin medrese olarak kullanildiği dönemde bir gözlem 
kulesi olabileceği rivayet edilmektedir. İki eyvanli kapali avlulu medrese-
ler sinifina girdiğini söylemek mümkündür. Ancak kapali avlu formatin-
da, dört eyvanli olarak kabul eden kaynaklarda bulunmaktadir (Şimşek, 
2006, s. 25). Taç kapisinin iki renk taştan “mukarnas kavsarali” olduğu 
gözlemlenmektedir. Yapi ilginç işlemeleriyle Anadolu’daki birçok yapidan 
ayrilmaktadir. Ana eyvanda yer alan küre ve koni detaylari ile oluşturan 
sütunlar buna örnek verilebilir. Bununla birlikte Taç Kapi üzerinde kapiya 
yakin olan bölümlerde güneş ve ayi simgelediğine inanilan iki işlemeli 
küre yer almaktadir. Kürelerin hemen üzerinde ise sağda ve solda olmak 
üzere, “ekvator çizgisi” ve “eksen eğikliğini” sembolize ettiği ifade edilen 
iki kabara bulunmaktadir (bkz. Fotoğraf 16). Diş mimaride ilgi çeken bir 
diğer unsur, kuzeydoğu ve kuzeybati köşelerinde yer alan “füze” formunda 
yapiya bitişik inşa edilen yapilar olduğu söylenebilir (bkz. Fotoğraf 17). 
Bu formlar bir kaide üzerine oturtulmuş, kaideden gövdeye geçilen bölüm 
farkli motiflerle işlenmiş, silindirik gövde bitimine ise konik bir başlik ek-
lenmiştir. Yapinin diş kisminda, bu tip füze biçimli formun üç tane olduğu 
gözlemlenmiştir. Ana giriş kapisinin sağinda ve solunda yer alan kivrimli 
sütunlarin ilgi çekici olduğu dile getirilmektedir. 
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Fotoğraf 16. Taç Kapı Detayları (Kaynak: Sevgi Pınarı, 2012)

Fotoğraf 17. Füze Biçimli Yapı (Kaynak: Fikriyat, 2019)
Füze biçimli yapilardan birisi, Caca Bey türbesine bitişik olarak inşa 

edilmiştir. Türbe yapisi her ne kadar ana yapidan ayri gibi dursa da hem 
medrese içerisinden hem de yapinin dişinda yer alan alti basamakli mer-
divenlerden giriş yapilabildiği ifade edilmiştir. Türbe Kare kaide çokgen 
yapil bir gövdeye sahip olmakla birlikte yukari doğru pahlanarak çati kis-
mi piramidal külah ile örtülmüş olduğu görülebilmektedir. Türbe penceresi 
küçük bir mihrabi andirmaktadir. Üzerinde bulunan küçük kitabede “bu 
dünyada her şeyin fani olduğu, dünyanin sadece bir duraktan ibaret oldu-
ğu” yazmaktadir (Şimşek, 2006). Medreseye taç kapidan girdikten sonra 
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tonozlu bir yapidan geçilir ve ana meydan olarak adlandirilan orta alana 
varilir (Şimşek, 2006). Yapinin iki katli olmasindan mütevellit, girişteki 
tonozlu yapinin bitiminde hemen sağda merdivenler yer almakta, merdi-
venlerle üst kata çikildiğinda biri büyük biri küçük iki oda ile karşilaşil-
maktadir.  Büyük olan orta alana açilan bir penceresinin bulunduğu ifade 
edilmektedir (bkz. Fotoğraf 18-19).

Fotoğraf 18. Büyük Odanın Penceresi (Kaynak: Şimşek, 2006)

Fotoğraf 19. Pencereden Meydanın Görünüşü (Kaynak: Şimşek, 2006)

Yapinin meydan olarak adlandirilan kisminda, orta kubbenin tam dü-
şey ekseninde kalacak şekilde bir kuyu yer almaktadir. Günümüzde kuyu-
nun üzerinde bir süs çeşmesi yer almaktadir (Şimşek, 2006). Medrese bir 
ana eyvan ve 3 yan eyvandan oluştuğu ifade edilmiştir (Şimşek, 2006). Yan 
eyvanlarin birisi güney, diğer iki kismi doğu ve kuzeyde konumlanacak şe-
kilde inşa edilmiştir. Güneye bakan eyvan kisminda bir mihrap bulunmak-
tadir, Güney yan eyvaninda iki adet sütun göze çarpmaktadir. Sütun baş-
liklarinin “Korint” üslubunu animsattiği söylenebilir (bkz. Fotoğraf 20-21)
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Fotoğraf 20. Güney Eyvan (Kaynak: Şimşek, 2006)

Fotoğraf 21. Eyvan Sütunu (Kaynak: Şimşek, 2006)
Ana eyvanda toplamda büyük ve küçük boyutta beş oda bulunmakta-

dir. Bu odalarin dönemin öğrencileri tarafindan kullanildiği yorumu yapil-
maktadir. Odalarin hepsinin sivri tonozlu olmasi göze çarpmaktadir. Ayrica 
her odanin içinde daha fazla işik almasi amaciyla olduğu düşünülen 45 
derecelik içeri doğru duvar açikliklari yer almaktadir. Medresenin sade bir 
tasarimi olduğu düşünülmektedir (Şimşek, 2006, s. 81). 

Minare kisminda baktiğimizda ise, kaidesinin kesme taştan ve kare 
biçiminde olduğu görülebilir. Kaideden silindirik gövdeye çikildikça, kir-
mizi ve kahverengi renklerin kombine edildiği, sirli tuğlalardan örüldüğü 
gözlemlenmektedir. Minarenin ana yapidan 22 cm açiklikta inşa edildiği 
ifade edilmektedir. Minarenin şerefe kisminin konsol çalişmasi adi altinda 
yapildiği dile getirilmektedir. Bunun dişinda minare gövdesine baktiğimiz-
da, belirli bir bölüme kadar tuğlalarin yuvarlak form oluşturacak şekilde 
dizildiği görülürken, belirli bir yükseklikten sonra zikzak görüntüsü elde 
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edilecek şekilde bir dizim yoluna gidildiğini söylemek mümkündür. Kule-
nin petek kisminin ana gövde ile orantisizliğinin dikkat çekici olduğu dile 
getirilmektedir. Ancak en başinda medrese binasinin cami olarak kullanil-
madiği, yani kulenin minare amaci güdülerek yapilmadiği konusuna da 
vurgu yapilmaktadir. Yapinin bu bölümünün bir gözlem kulesi olabileceği 
değerlendirilmektedir (bkz. Fotoğraf 22)

Fotoğraf 22. Bugün minare olarak kullanılan kule (Kaynak: Şimşek, 2006)
3.5. Erzurum Yakutiye Medresesi 

Minare kisminda baktiğimizda ise, kaidesinin kesme taştan ve kare bi-
çiminde olduğu görülebilir. Kaideden silindirik gövdeye çikildikça, kirmizi 
ve kahverengi renklerin kombine edildiği, sirli tuğlalardan örüldüğü gözlem-
lenmektedir. Minarenin ana yapidan 22 cm açiklikta inşa edildiği ifade edil-
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mektedir. Minarenin şerefe kisminin konsol çalişmasi adi altinda yapildiği 
dile getirilmektedir. Bunun dişinda minare gövdesine baktiğimizda, belirli 
bir bölüme kadar tuğlalarin yuvarlak form oluşturacak şekilde dizildiği görü-
lürken, belirli bir yükseklikten sonra zikzak görüntüsü elde edilecek şekilde 
bir dizim yoluna gidildiğini söylemek mümkündür. Kulenin petek kisminin 
ana gövde ile orantisizliğinin dikkat çekici olduğu dile getirilmektedir. An-
cak en başinda medrese binasinin cami olarak kullanilmadiği, yani kulenin 
minare amaci güdülerek yapilmadiği konusuna da vurgu yapilmaktadir. Ya-
pinin bu bölümünün bir gözlem kulesi olabileceği değerlendirilmektedir.

3.6. Amasya Darüşşifası 

Amasya Yakutiye Mahallesinde yer almaktadir. Kitabesinde yer alan 
bilgiye göre 1308 yilinda Olcayto Sultan’in eşi İlduş Hatun’un kölesi olan 
Anber Abdullah tarafindan inşa ettirilmiştir (Amasya Valiliği, t.y.). Taç ka-
pisi üzerinde tek sira olduğu gözlemlenen bir kitabe yer almaktadir. Ki-
tabede Sultan Olcayto ve eşin İlduş Hatun ile ilgili övgü ve temenni dolu 
sözler yer almaktadir (Aciduman, 2010, s. 13). Darüşşifanin mimarinin 
kim olduğuna dair bir kaynak bulunmadiği ifade edilmektedir. Darüşşifa 
vakfiyesinin 1312 yilina ait olduğu bildirilmiştir.13 Giriş eyvanindan gir-
dikten sonra karşimiza ana eyvan çikmaktadir. Dikdörtgen avlunun uzun 
kenarlarinin paralel olarak revaklar inşa edilmiş ve bu revaklarin arkasin-
da da dönemin mekânlarinin yer aldiği görülmektedir. Genel hatlariyla iki 
eyvanli bir yapi olduğunu söylemek mümkündür (Bkz. Fotoğraf 23-24).

Fotoğraf 23. Darüşşifa Planı (Kaynak: Cantay, t.y.)

13  Detayli bilgi için bkz. Cantay, t.y. 
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Fotoğraf 24. Darüşşifa Avlusu ve Revaklar (Kaynak: Cantay, t.y.)

Batidaki giriş kapilarinin doğudaki giriş kapilarindan farkli olduğu 
ifade edilmiştir. Aralarindaki farklilik duvarlarin örgü dokularindaki fark-
liliktan kaynaklandiği dile getirilmektedir. Yapida dikkat çeken bir başka 
mimari özelliğin ise, köşe mekânlarinin beşik tonozla örtülmüş olmasidir 
denilebilir. Taç kapiya yakin olan mekanlardaysa batiya açilan pencereler 
ayrica özellik arz etmektedir. Yay kemerli taç kapisi mukarnaslidir. Kapi-
nin sağinda ve solunda sütun süslemeleri yer almaktadir. Bununla birlikte, 
taç kapi bordürlerinde tüm Selçuklu yapilari ve İlhanli yapilarinda görebil-
diğimiz geometrik desen süslemeleri yer almaktadir. Taç kapinin sağinda 
ve solunda mukarnasli pencere nişlerinin yapiya ayrica güzellik kattiğini 
söylemek mümkündür. Taç kapi portalinin cepheye hâkim duruşu göze 
çarpmaktadir. Hâkim duruşu sinirlamak amaçli olduğu düşünülen, yapinin 
köşe kisimlarinda birer adet silindirik kule bulunmaktadir. Bu kuleler ayni 
zaman simetrik bir duruş sergilemektedir. Portal kismi muntazam kesilmiş 
taşlarla örüldüğü göze çarpmaktadir. Yapinin diğer kisimlari ise özensiz 
örme biçimiyle yapiya hoş bir görüntü katmadiği söylenebilir. Doğu, bati 
ve kuzey cepheleri bir payanda ile desteklenmiş ve günümüzde orijinalli-
ğini kaybettiği gözlemlenebilmektedir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

İlhanlilarin günümüze kadar ulaşan estetik değeri çok yüksek mimari 
eserler biraktiği göze çarpmaktadir. Görüldüğü üzere bu mimari yapilarin 
büyük çoğunluğu Selçuklu mimari eserleri ile çok fazla benzerlik gösterdi-
ği ifade edilebilir. Bu durumun sebebi olarak ise İlhanlilardan önce Selçuk-
lu kültürünün Anadolu topraklarinda var olduğunun ileri sürülmesidir. Öyle 
ki, Anadolu coğrafyasinda yer alan ve günümüze ulaşan eserler, İlhanli 
eserleriyle karşilaştirildiğinda ciddi derece de benzerliklerin göze çarpti-
ği görülebilmektedir. Genel olarak İlhanli eserleri incelendiğinde, hayvan 
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figürleri, geometrik desenler, bitki ve çiçek motifleri göze çarpmaktadir. 
Bu motiflerin bir kisminin Türk kültürünün, uzak doğu kültürleriyle etki-
leşimleri neticesinde Anadolu topraklarina kendine yer bulduğu düşünül-
mektedir. Bu desenlerde genel olarak toplumlarin inaniş biçimlerinin, dini 
görüşlerinin ve yaşayiş biçimlerinin kültür varliklarina yansimasi olarak 
karşimiza çikmaktadir diyebiliriz. Buna örnek olarak ise Hüdavend hatun 
türbesinde yer insan başli kuş rölyeflerinin ölümden sonra göğe yükselişini 
ifade etmesi bu duruma en güzel örneklerden birisi olarak gösterilebilir. 
Bazi hayvan figürlerinin on iki hayvanli Türk takviminde yer almamasi-
na rağmen, Türk mimari eserlerinde karşimiza çikmasi, yapilari inşa eden 
mimarlarin uzak doğu kültüründen etkilendiği iddiasini güçlendirmektedir. 
Günümüze kadar ulaşan bu yapilar Türk toplumunun kültür ve turizm var-
liklaridir. Bu kültür ve turizm varliklarinin usulüne uygun olarak korunma-
si ve restore edilmesi elzemdir. Yapilarin bütününe baktiğimizda, muhtelif 
zamanlarda bakim ve onarim faaliyetine maruz birakildiği anlaşilmaktadir. 
Ancak ne yazik ki hatali uygulamalar, bilgi yetersizliği, nitelikli insan sayi-
sinin yetersiz olmasi sebebiyle birçok mimari yapinin zarar gördüğünü ve 
orijinalliğini kaybettiğini ifade etmek yanliş olmayacaktir.
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1. GİRİŞ

1.1. Çalışma Sahasının Yeri ve Sınırları

Çalişma alani Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde 
Samsun ili Alaçam ilçesi sinirlari içerisinde yer alir (Şekil1). Sahanin do-
ğusunda Bafra, batisinda Yakakent ilçe merkezleri bulunur. Uluçay Hav-
zasi Karadeniz dağlik kütlesi üzerinde Küre dağlarinin doğu ucu üzerinde 
yer alir. Havza 41026’ – 41038’ Kuzey enlemleri ile 35028’ – 35036’ Doğu 
boylamlari arasinda yer alir. Yüzölçümü 130 km2 ‘dir ve Uluçay’in uzun-
luğu 27 km’dir. Çalişma alani Uluçay’in su bölüm çizgileriyle sinirlan-
dirilmiştir. Uluçay Havzasi’nin kuzey sinirinda Karadeniz, bati sinirinda 
Uluçay’in su bölüm çizgisi, doğusunda Uluçay’in ana kollarindan biri olan 
Değirmençay’in su bölüm çizgisi güneyinde ise Tütmen daği yer alir.

Uluçay, Tütmen daği eteğinde yer alan Urganci mevkiinden doğar. Ki-
renli ve Değirmençay gibi akarsulari da bünyesine katarak kuzey yönünde 
akar. Alaçam ilçe merkezini ikiye bölerek Geyikkoşan mevkiinin batisin-
dan Karadeniz’e dökülür.

Şekil 1. Çalışma alanının lokasyon haritası

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalişma hazirlanirken öncelikle inceleme alani ve yakin çevresi 
ile ilgili literatür taramasi yapilarak çalişma alanina ait bilgi ve belgeler 
toplanmiştir. Ardindan çalişma kapsaminda arazi çalişmalari yapilmiştir. 
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Çalişma kapsaminda CBS ve Uzaktan Algilama yöntemlerinden yararlani-
larak literatür taramasi ve arazi çalişmalari yapilmiştir. Harita Genel Ko-
mutanliği’ndan 1/25000 ölçekli topografya haritalari alinip CBS progra-
miyla sayisallaştirilarak çeşitli haritalar üretilmiştir. ArcGIS 10.4 yazilimi 
kullanilmiştir. Ek olarak Google Earth Pro, Microsoft Office Excel, Paint 
3D programlarindan yararlanilmiştir. Araştirmada coğrafi yer belirleme 
aleti (GPS), fotoğraf makinesi, kamerali cep telefonu, pusula gibi aletler 
kullanilmiştir. Arazi çalişmalari sirasinda kayaç, bitki ve toprak örnekle-
ri alinarak incelenmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alinan iklim 
özelliklerini gösteren rasat verileri, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait jeoloji 
haritalari, DSİ Genel Müdürlüğü’ne ait akarsu akim verilerinden ve Goog-
le Earth programina ait görüntülerden yararlanilmiştir. 

3. BULGULAR

3.1. Jeolojik Özellikler

Şekil 2. Çalışma alanı ve çevresinin jeoloji haritası
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Çalişma sahasindaki en eski ve en geniş alan kaplayan formasyon 
Mestrihtiyen yaşli Cankurtaran formasyonudur. Cankurtaran formasyonu 
çalişma alaninin güneyinde çok geniş bir alan kaplar (Şekil 2). Birim türbi-
ditik, kumtaşi, marn, çamurtaşi ve miltaşi, kireçtaşi ve kumlu kireçtaşlarin-
dan oluşmuştur (Foto 1). Katman tabanlarinda kaval ve oluk yapilari, yük 
kaliplari, katman içlerinde Bouma (1962) istifleri yaygin olarak gözlenir. 
Cankurtaran formasyonu şelf ilerisi bir ortamda çökelmiştir (Gedik, 1983). 
Çalişma alaninin kuzeyinde kuzeybati-güneydoğu yönlü uzanan Akveren 
formasyonu yer alir (Şekil 2). Fosil içeriğine göre Üst Kretase-Paleosen 
yaşinda olduğu tespit edilmiştir. Beyaz renkli, kireçtaşi, kumlu kireçtaşi ve 
marn ardalanmasindan oluşan kalsitürbidit bir istiftir. Katman tabanlarinda 
tortul yapilar, katman içlerinde ise Bouma (1962) türbidit istifleri yaygin 
olarak gözlenir. Akveren formasyonu, altindaki Cankurtaran ve üzerine 
gelen Atbaşi formasyonu ile tedricî geçişli ve uyumludur (Gedik, 1983). 
Çalişma alaninin kuzeydoğusunda Yenikonak formasyonu bulunur (Şekil 
2). Fosil içeriğine göre yaşi Lütesiyendir. İnce kumtaşi katmanlari içeren 
marn ve şeyllerden oluşmuşlardir. Üst kisimlarinda yer yer Nummulites-
li kireçtaşi mercekleri gözlenir. Ayancik üyesi ile düşey ve yanal geçişli-
dir (Gedik, 1983). Atbaşi Formasyonu kirmizi ve boz renkli kireçtaşi ve 
kumtaşi arakatmanlari içeren marnlardan oluşmuştur. Alt siniri Akveren 
formasyonu ile uyumlu geçişlidir. Üst sinirini ise Yenikonak formasyonu 
paralel uyumsuzlukla örter. İçerdiği fosillere göre yaşi Paleosen-İpresiyen-
dir (Gedik, 1983). Alüvyonlar akarsu boyunda ve Kizilirmak deltasinin bir 
uzantisi konumunda olan kiyi kesimde görülür (Şekil 2). Alaçam ilçe mer-
kezinden başlayarak akarsuyun denize döküldüğü yere kadar olan kisimda 
yaygin olarak bulunur (Foto 2). İçerisinde kum, kil, silt, mil ve çakil gibi 
unsurlar bulunur.

Çalişma sahasi Pontidler tektonik birliği içinde orta pontidlerde Sa-
karya zonu üzerinde yer alir (Şekil 3). Alpin orojenik hareketlerinden et-
kilenerek çeşitli faylar ve kivrimli yapilar oluşmuştur. Çalişma sahasinda 
Kretase’den Kuaterner’e çeşitli yaş ve özelliklerde formasyonlar bulun-
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maktadir. Kuzey Anadolu Fay Hatti’nin aktif durumda olmasi çalişma 
alani ve çevresinde çeşitli tektonik hareketlere deformasyonlara neden 
olmaktadir. Çalişma sahasi içerisinde aktif fay durumda olan Erikli fayi 
bulunmaktadir. KB-GD doğrultusunda uzanan bu fay bindirme fayi özelli-
ği göstermektedir. Uzunluğu yaklaşik 85 km’dir. Karadeniz kiyi çizgisine 
paralel olarak uzanan Erikli fayinin düzlemi 450 – 850 arasinda değişen 
eğimlerle güneybatiya dalimlidir (Şenel, 2011). Erikli fayi Bafra üzerin-
den gelip Taşkelik, Sancar, Gökçeboğaz köylerini takip ederek Alaçam ilçe 
merkezinden geçip Etyemez köyünden Karadeniz’e kadar uzanir.

Çalişma sahasi Kuzey Anadolu Fay Hatti’nin kuzeyinde yer alir. Ça-
lişma sahasinin tamami 2. ve 3. Derece deprem kuşaği üzerinde yer alir 
(Şekil 4). Sahada bu zamana kadar yikici bir deprem tespit edilmemiş-
tir. Çalişma sahasini etkileyen en büyük deprem 26 Kasim 1943 tarihinde 
meydana gelen Mercalli ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki Ladik depre-
midir. Ladik Depremi, Uluçay Havzasi’na yakin Bafra ve Vezirköprü il-
çelerinde hasar ve ölümlere neden olurken Uluçay Havzasi’ni çok fazla 
etkilememiştir.

3.2. İklim Özellikleri

Uluçay Havzasi’nin iklim özelliklerini ortaya koyabilmek için Ulu-
çay’a yaklaşik 3 km mesafede bulunan Göçkün köyündeki meteoroloji is-
tasyonuna ait veriler kullanilmiştir. Bu meteoroloji istasyonuna ait veriler 
2005-2018 yillarini kapsamaktadir. Uluçay Havzasi’nin iklim özelliklerini 
ortaya koyabilmek için 14 yillik süre yeterli olmamakla birlikte Uluçay 
Havzasi’na en yakin meteoroloji istasyonu olmasi sebebiyle tercih edil-
miştir. Uluçay Havzasi’na bir diğer yakin istasyon Bafra meteoroloji is-
tasyonunun 49 yillik verileri olmasina rağmen havza alanina uzak olduğu 
için tercih edilmemiştir. Alaçam meteoroloji istasyonundan sicaklik, yağiş, 
nem ve rüzgâr ölçümleri yapilmakta olup, havzanin iklim özellikleri bu 
verilere göre belirlenmiştir.

Alaçam Meteoroloji İstasyonunun verilerine göre yillik ortalama si-
caklik 14.6 °C’dir. Yillik sicaklik ortalamasinin en düşük olduğu ay 6.5 °C 
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ile ocak ayi iken sicakliğin en yüksek olduğu ay 24.7 °C ile ağustos ayi-
dir. Sicakliklar ocak ayindan itibaren düzenli olarak artip ağustos ayinda 
en yüksek dereceye ulaşirken ağustostan sonra düzenli olarak azalmiştir. 
Alaçam’da yillik ortalama yağiş 708.49 mm’dir. Yil içinde en fazla yağiş 
101.49 mm ile aralik ayinda görülürken en az yağiş 30.51 mm ile ağustos 
ayinda görülmektedir. Alaçam’da en fazla yağiş %32 ile kiş mevsiminde 
görülürken en az yağiş %17 ile yaz mevsiminde görülür (Şekil 5). Ala-
çam’da hakim rüzgar yönü güneybati yani lodostur. İkinci hakim rüzgar 
yönü de kuzeybati yani karayeldir. 

Şekil 5. Alaçam Meteoroloji İstasyonuna ait sıcaklık ve yağış değerinin aylara 
göre dağılımı (2005-2018)

Alaçam Meteoroloji İstasyonuna ait verilerden yararlanarak Thornt-
hwaite formülüyle çalişma alanina ait su bilançosu tablosu hazirlanmiş-
tir. Oluşturulan tablodan yararlanilarak çalişma alaninin iklim diyagrami 
çizilmiştir (Şekil 6). Hazirlanan diyagrama göre buharlaşma eğrisi mayis 
ayinin başindan ekim ayinin sonuna kadar yağiş eğrisinden fazladir. Bu-
harlaşmanin fazla olduğu bu dönemde nisan ve haziran arasinda topraktaki 
birikmiş su kullanilmaktadir. Hazirandan itibaren toprakta birikmiş su kal-
madiği için eylül ayinin sonuna kadar su noksanliği görülmektedir.
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Şekil 6. Alaçam Meteoroloji İstasyonu’nun su bilançosu diyagramı 
(Thornthwaite göre)0,

Çalişma alani iklim verileri De Martonne formülüne göre değerlen-
dirildiğinde 19.6 yillik indis değeriyle yari nemli iklim alani içerisinde 
yer alir. Thornthwaite’nin iklim siniflandirmasina göre: ‘’C2,B’2,S2,b’4’’ 
harfleri ile temsil edilir. Yari nemli, 2. derece mezotermal, su noksani yaz 
mevsiminde çok kuvvetli olan iklim grubunda yer alir. Erinç’in iklim si-
niflandirmasina göre 36,1 indis değeriyle Yari Nemli iklim grubunda yer 
alir ve bitki örtüsü Park Görünümlü Mintika Ormani’dir. Köppen iklim si-
niflandirmasina göre Sicak Iliman İklim grubunda ‘’Csb’’ harfleriyle ifade 
edilen kişi ilik, yazi sicak ve kurak iklim özelliği gösterir. 

3.3. Hidrografya Özellikleri

Uluçay, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümünde Samsun 
ili Alaçam ilçesi sinirlari içerisinde yer alir. Tütmen daği eteğindeki Ur-
ganci mevkiinden doğar, çeşitli kollari kendisine katarak ilçe merkezinden 
geçer ve Geyikkoşan mevkiinden Karadeniz’e dökülür. En önemli kollari 
Değirmençay, Mürküç, Alamet, Koluk, Şirinköy, Melküç, Tahnalik ve Ki-
renli çaylaridir. Toplam uzunluğu 27 km’dir. Kiş ve ilkbahar dönemlerinde 
sularda yükselme meydana gelirken yaz mevsiminde çok azalmakta bazen 
de tamamen kurumaktadir (Foto 3-4).
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Uluçay Havzasi’nda geçmiş dönemlerde meydana gelen tektonik yük-
selme ve deniz seviyesindeki değişikliklere bağli olarak akarsuyun aşin-
dirma gücü değişikliğe uğramiş ve vadi oluşumunda birtakim değişiklik-
ler meydana gelmiştir. Kuaterner’deki seviye değişikliklerine bağli olarak 
akarsu vadisi içerisinde eski akarsu taraçalari görülmektedir. Bu eski akar-
su taraçalari çevresine göre daha düz olduğu için yerleşim yeri ve tarim 
alani olarak tercih edilmiştir.

Uluçay üzerinde aktif durumda olan bir akim gözlem istasyonu ol-
mamasi sebebiyle havzaya 9 km uzaklikta bulunan 410 31’ N – 350 39’ D 
noktasinda kurulan Dikmen Taşkelik Çayi üzerinde bulunan akim gözlem 
istasyonundan yararlanilmiştir. Dikmen Taşkelik Çayi üzerinden bulunan 
istasyon verilerine göre yillik ortalama akim 0.849 m3/sn’dir. En düşük 
akim ortalamasi eylül ayinda, en yüksek akim ortalamasi ise mart ayinda 
gerçekleşmektedir (Şekil 7). Yaz aylarinda Uluçay’da bazi dönemlerde ku-
ruma da gerçekleşmektedir. Bunun sebebi yaz aylarinda yağişin azalmasi 
ve suyun tarimsal amaçli sulama suyu olarak kullanilmasidir. 

Şekil 7. Taşkelik Çayı yağış ve akım diyagramı (2009-2018) 
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Uluçay üzerinde bazi yerlerde çok sayida büyük kayalara rastlanil-
miştir (Foto 6). Bu durum akarsuda büyük taşkinlarin olduğunu göster-
mektedir. Ortalama akim değeri yil içerisinde bir yükselme bir alçalma 
gösterir. Bu akarsuyun basit rejimli ve düzensiz rejime sahip olduğunu 
göstermektedir. Uluçay’da bazi zamanlarda sel ve taşkin olaylari yaşan-
maktadir. Uluçay’in kiyisinda yer alan Alaçam ilçe merkezi zaman zaman 
bu sel ve taşkinlardan etkilenmektedir. Bazi dönemlerde meydana gelen 
aşiri yağişlarla su taşmakta ve ilçe merkezinde felakete neden olmaktadir. 
Uluçay’da yaşanan en önemli sorunlardan biri kirliliktir. Killik köyü ve 
ilçe merkezinde bazi yerlerde kanalizasyon sulari bilinçsiz bir şekilde Ulu-
çay’a boşaltilmaktadir. Ayrica ilçe merkezi yakinlarinda çöplerin bir kismi 
Uluçay’in kiyisina dökülmektedir (Foto 5). Bu durum Uluçay’da çevre kir-
liliğine yol açmakta ve biyoçeşitliliği olumsuz etkilemektedir. Akarsular 
sahip olduklari kollariyla beraber akarsu aği oluşturur. Çalişma sahasinin 
yapisal özelliklere bağli olarak homojen özellikler göstermesi nedeniyle 
Dandritik bir akarsu aği oluşmuştur (Şekil 8).
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Şekil 8. Çalışma alanı ve çevresinin hidrografya haritası

3.4. Toprak ve Bitki Örtüsü Özellikleri
Çalişma sahasinda kahverengi orman topraklari, gri kahverengi pod-

zolik topraklar, alüvyal ve kolüvyal topraklar yaygin olarak bulunmakta-
dir. Çalişma sahasinda en geniş alana sahip olan toprak türü gri-kahverengi 
podzolik topraklardir. Orman örtüsü altinda oluşan bu topraklar, orta dere-
cede asidik özellikler gösterir. Bu topraklar eğimin ve yükseltinin nispeten 
fazla olduğu alanlarda görülür. Çalişma sahasindaki ikinci büyük toprak 
türü kahverengi orman topraklaridir. Nemli ve yağişli alanlarda daha çok 
geniş yaprakli orman örtüsü altinda görülür. Humusça zengin ve koyu 
renklidir. Kiyidaki alüvyal topraklarin bulunduğu alan hariç Çalişma sa-
hasinin genelinde görülmektedir. Çalişma sahasinin üçüncü büyük toprak 
türünü alüvyal topraklar oluşturur. Uluçay’in taşidiği materyaller kiyida 
eğimin azaldiği yerlerde birikerek alüvyal topraklari oluşturmuştur. Verim-
li özellik göstermekte ve üzerinde tarim yapilmaktadir. Alaçam ilçe merke-
zinin de bulunduğu alandan başlayip Uluçay’in denize döküldüğü alanda 
görülmektedir. Çalişma sahasinin en az yayilma alanina sahip toprak türü 
kolüvyal topraklardir. Bu topraklar eğim değeri fazla olan dağ yamaçla-
rinin eteklerinde birikmeyle oluşur. Çalişma sahasinin kuzeyinde yaygin 
olarak görülmektedir.
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Bir bölgedeki bitki örtüsünün yetişme şartlari ve dağilişinda iklim, 
toprak, relief ve biyotik faktörler etkili olmaktadir. Çalişma sahasinin ki-
yida bulunmasi, iklim şartlarinin iliman ve yağişli özellik göstermesi bitki 
yetişmesi açisindan oldukça uygun şartlar oluşturmaktadir. Çalişma saha-
sinda ortalama sicaklik en soğuk ayda dahi 6.5 °C (Ocak)’nin altina düş-
memektedir. Sadece ocak ve şubat aylari vejetasyon gelişmesine uygun 
değilken diğer aylar vejetasyon gelişmesine uygundur. Yaz aylarinda ve-
jetasyonu kesintiye uğratacak sicaklik 40 °C’dir (Dönmez, 1967-1968). 
Çalişma sahasinda yaz aylarinda vejetasyonu kesintiye uğratacak sicaklik 
olmamaktadir. Yağiş koşullarinin yeterli olduğu alanlarda ormanlik alanlar 
geniş yer kaplar. Bazi bölgelerdeki ormanlik alanlar insanlarin tarla açmasi 
amaciyla tahrip edilip ortadan kaldirilmiştir. İnsanlar doğal bitki örtüsü-
nün gelişiminde ve dağilişinda önemli bir etkendir. Birçok yerde olduğu 
gibi Uluçay Havzasi’nda da insanlar tarim alani açma, yerleşme ve isinma 
gibi nedenlerle ormanlari tahrip etmektedir. Örenli köyü sinirlari içerisin-
de orman vasfini kaybetmiş olan alanda ağaçlandirma çalişmasi yapilarak 
Osman Tural Hatira Ormani oluşturulmuştur. 

Çalişma sahasi Türkiye’deki üç büyük flora bölgesinden biri olan Av-
rupa – Sibirya (Euro-Siberian) flora bölgesinin öksin provensinde yer al-
maktadir. Uluçay Havzasi’nda orman, çali ve ot formasyonuna ait bitkiler 
mevcuttur. Orman formasyonu genellikle yüksek dağlik alanlarda ve bazi 
yerlerde de vadi tabanlarinda görülür (Foto 7). Ormanlar kiyidan yüksekle-
re doğru kuşaklar oluşturur. Yükseltinin az olduğu alanlarda geniş yaprakli 
ağaçlar görülürken yükseltinin arttiği Vicikler ve Kizlan köyü çevrelerinde 
iğne yaprakli ağaçlardan oluşan ormanlar görülmektedir. Yaygin olan iğne 
yaprakli türler göknar (Abies nordmanniana) ve karaçam (Pinus nigra) 
ağaçlaridir. Bu iğne yaprakli türler dişinda meşeler (Quercus), doğu ka-
yini (Fagus orientalis), adi gürgen (Carpinus betulus), kestane (Castanea 
sativa), ova akçaağaci (Acer campestre) gibi geniş yaprakli ağaç türleri 
de görülür. Ormanlarin tahrip edildiği yerlerde özellikle de kiyiya yakin 
bölgelerde çeşitli çali türleri görülmektedir. Yaygin olarak yaban eriği 
(Prunus divaricata), muşmula (Mespilus germanica), adi findik (Corylus 
avellana), geyik dikeni (Crataegus monogyna), ateş dikeni (Pyracantha 
coccinea), kizilcik (Cornus mas), kuşburnu (Rosa canina), yabani defne 
(Daphne pontica) gibi türler görülür. Havza boyunca akarsuyun etkisiyle 
suyu seven bitkilere daha çok rastlanilmaktadir. Akarsu boylarinda kizila-
ğaç (Alnus glutinosa), akasya (Acacia sp.) söğüt (Salix sp.), çinar (Plata-
nus orientalis) gibi türlere rastlanilmaktadir (Foto 8). Hem akarsu boyla-
rinda hem de ormanlar arasindaki açiklik alanlarda eğrelti otu (Pteridium) 
yaygin olarak görülür.   
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3.5. Havza Toprakları ile İlgili Başlıca Sorunlar

3.5.1. Erozyon

Erozyon yer yüzeyinin akarsu, rüzgâr, yer çekimi, dalga, çiğ ve buzul 
gibi diş etmenlerle aşinmasi ve incelmesidir (Çelebi, 1975). Ülkemiz top-
raklarinin 17,3 milyon hektarinda tarim yapilmamakta, 45 milyon hektarda 
şiddetli, 15 milyon hektarda ise orta dereceli erozyon görülmektedir. Diğer 
bir ifade ile bir tarim ülkesi olan Türkiye’nin dörtte üçü erozyonla aşiniyor 
ve büyük bir hizla yok oluyor. Türkiye yüzyillardan beri şiddetli bir toprak 
erozyonuna uğramiştir (Yildiz, 2000). Türkiye, Dünya ülkeleri arasinda 
toprak ve arazi aşinmasinin (erozyon) en fazla görüldüğü ülkelerin başinda 
gelmektedir. Nitekim yilda ortalama olarak akarsularimizdan yüzer halde 
denizlere ve komşu ülke topraklarina taşinan ince kil ve mil boyutundaki 
malzeme miktarinin 380–450 milyon ton arasinda değişirken Türkiye’nin 
13–14 misli büyüklüğündeki Avrupa kitasinda sadece 320 milyon ton ci-
varinda olmasi ülkemizdeki erozyon tehlikesinin boyutunu açiklamaktadir 
(Engin, 1993).

Erozyon; iklim, bitki örtüsü, yer şekilleri, baki, eğim, litoloji ve hid-
rografik özelliklerin bütünüyle ilgilidir. Doğal süreçler dişinda insan faa-
liyetleri de erozyona etki etmektedir. Bu etki de çoğunlukla olumsuzdur. 
Samsun ili arazi varliği raporundan elde edilen verilerle havzaya ait eroz-
yon siniflari haritasi oluşturulmuştur. Havzanin erozyon özellikleri incele-
nirken jeoloji, jeomorfoloji ve eğim haritalari birlikte değerlendirilmiştir. 
Erozyon siniflari haritasi incelendiğinde hiç veya çok az erozyon kiyidaki 
ovalik alanda görülür.  Havza’nin genelinde büyük bir alana sahip orta şid-
dette erozyon görülmektedir. Tarim arazisi olarak kullanilan yüksek düz-
lük alanlarda erozyon şiddeti fazladir. Akarsu vadilerinde eğimin arttiği 
alanlarda şiddetli erozyon ve yer yer çok şiddetli erozyon görülmektedir 
(Şekil 9). 
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Şekil 9. Çalişma alani ve çevresinin erozyon siniflari haritasi

3.5.2. Heyelan

Kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, 
çekimin etkisi altinda koparak yer değiştirmesine heyelan denir (Erinç, 
2015). Heyelan oluşumunda eğim, su ile doygunluk, kayaç yapisi ve tek-
tonik yapi etkili olduğu gibi çeşitli insan faaliyetleri de etkili olmaktadir. 
Uluçay Havzasi’nda eğimin fazla olduğu alanlarda ve insan faaliyetleri so-
nucunda bazi bölgelerde heyelanlar meydana gelmektedir. Killik ile Aşaği-
koçlu köyü arasinda kalan bölgede yol yapimi yamaç dengesinin bozulma-
sina neden olmuştur (Foto 9). Yamaç dengesinin bozulmasi bölgede zaman 
zaman heyelanlarin meydana gelmesine neden olmaktadir. Killik köyünün 
doğusunda kalan bölgede yamaç eğiminin fazla olmasi ve tabaka yapila-
rinin killi özellik göstermesi zaman zaman heyelanlara neden olmaktadir 
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(Foto 10). Bölgede heyelanlarin yaşanmasinda etkili olan killi topraklarin 
yaygin olmasindan dolayi bu alandaki yerleşmeye Killik köyü adi veril-
miştir. 

3.6. Jeomorfolojik Özellikler

Çalişma sahasinin topografik görünümünü ortaya koymak için çeşitli 
profiller oluşturulmuştur. Uluçay Havzasi’nin morfolojik yapisini belir-
lemek için profiller kuzey-güney doğrultusunda alinmiştir. Süperimpoze 
profile göre Uluçay Havzasi’nin güney kisimlari dağlik özellikler göster-
mektedir (Şekil 10). Çalişma sahasinda 1000 m ve 700 m seviyelerinde 
aşinim yüzeyleri bulunmaktadir. Dağlik alanlar ve aşinim yüzeylerinin 
yükseltisi güneyden kuzeye doğru azalmaktadir. Uluçay Havzasi’nin genel 
eğimine bakildiğinda derine doğru aşindirmanin fazla olmasindan dolayi 
eğim vadilerden dağlik alanlara geçerken artmaktadir. Bileşik profil ince-
lendiğinde dağlik alanlarin ve vadilerin yükseltileri güneyden kuzeye doğ-
ru kademe kademe azalmaktadir (Şekil 11).
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Çalişma sahasi eğim haritasi incelendiğinde vadi içlerindeki yamaç-
larda ve kiyida yer alan ovalik alandan dağlik alana geçişin olduğu yer-
lerde eğim değerleri artmaktadir. Eğim değerinin an fazla olduğu yerler 
%45’i aşan Mürküç, Kirenli, Değirmençay ve Urganci derelerinin bulun-
duğu vadilerdir. Kiyida yer alan ovalik alanda ve yüksekteki düzlük alan-
larda eğim değeri %0-15 arasinda değişmektedir. Çalişma sahasinda eğim 
değeri genellikle %15’in üzerindedir (Şekil 12).

Baki durumu iklim, bitki örtüsü ve toprak oluşumu gibi olaylari et-
kilemektedir. Uluçay Havzasi’nin baki haritasi incelendiğinde baki kisa 
mesafelerde farkliliklar göstermektedir. Baki durumu Uluçay’in akiş yö-
nüne göre değişir. Uluçay’in Urganci mevkiinden doğup önce kuzeybati 
yönünde akmasi ardindan Aşağikoçlu köyü yakinlarinda yay çizerek ku-
zeydoğuya doğru yönelmesi baki durumunu etkilemiştir (Şekil 13).
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3.6.1. Jeomorfolojik Birimler

Çalişma sahasi yüksekten alçağa doğru büyük morfolojik gruplara ay-
rilarak incelenmiştir. Çalişma sahasinda yükselti genel olarak kuzeyden 
güneye doğru artmaktadir. Deniz kiyisindaki ovalik alan ile ilçe merkezi-
nin bulunduğu alan ve akarsu vadisinin aşaği çiğirindaki yerler yükselti-
nin en az olduğu yerlerdir. En yüksek yerler Vicikler ve Kizlan köylerinin 
güney kisimlarinda yer alan dağlik alanlardir. Havzadaki ortalama yükselti 
250 ile 750 m arasinda değişmektedir (Şekil 14).  Havzadaki en yüksek 
yer 1670 m ile Tütmen dağidir. Başlica jeomorfolojik birimler: Dağlik ve 
tepelik alanlar, yüksek aşinim düzlükleri, Taraçalar, vadiler, menderesler, 
eğim kirikliklari ve kiyi ovasidir. 
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a.  Dağlık ve Tepelik Alanlar

Uluçay Havzasi Karadeniz Dağlik kuşağinda Küre dağlari üzerinde 
yer alir ve Küre dağlarinin doğu sinirinda bulunur. Ilgaz masifi, bati-doğu 
uzanişlidir ve doğuda Vezirköprü’ye kadar sokulan kuzeye doğru dişbükey 
bir yay çizen kristalen bir kütledir. (Kurter, 1982) Dağlik alanlar çalişma 
sahasi nin güneyinde 1670 m yüksekliği bulunun Tütmen daği ile sinir-
lanan yüksek alanlardir (Foto 12). Uluçay’in kollarini oluşturan Kirenli, 
Mürküç ve Değirmençay gibi akarsularla derin bir şekilde yarilmiştir. Bun-
dan dolayi birçok yerde eğim değeri fazladir. Karadeniz kiyi dağlarinin su 
üstüne çikmasindan itibaren kara durumunda olan bu alan eski bir aşinim 
yüzeyidir. Tepelik alanlarin yükseltisi kiyidan iç kesimlere doğru artmak-
tadir. Havzada bulunan tepelerin bir kismi su bölüm çizgileri üzerinde 
bulunur. Havzanin doğusundaki su bölüm çizgisi üzerinde Bakacak tepe 
(729 m), Çamlik tepe (854 m), Kiremitdoruk tepesi (1007 m) bati sinirinda 
yer alan su bölüm çizgisi üzerinde Havuz tepesi (1093 m), Umutlu tepesi 
(1094 m), Sülüklü tepe (1054 m), İnceboğaz tepesi (827 m), Kavak tepesi 
(566 m), Çavuşoğlu tepesi (299 m), Metres tepe (140 m) gibi çok sayida 
tepe bulunur. Su bölüm çizgisi dişinda yükseltisi 1000 m’nin altinda Sivri 
tepe (147 m), Kahya tepe (546 m), Tingez tepe (769 m), Köybaşi tepesi 
(794 m), Kiran tepe (804 m), Köklü tepe (861 m), Yanik tepe (981 m) gibi 
çok sayida tepe bulunur. 1000 m üzerinde ise Yaylayani tepesi (1048 m), 
Taş tepesi (1090 m),  Aydaş tepe (1119 m), Kum tepesi (1402 m) gibi tepe-
ler bulunur (Şekil 14).

b. Yüksek Aşınım Düzlükleri

Çalişma sahasinda yapilan arazi gözlemleri yardimiyla ve sahanin 
yükselti özellikleri dikkate alinarak yüksek aşinim düzlükleri belirlenmiş-
tir. Çalişma sahasindaki en yüksek aşinim düzlüğü 1000 m’den daha yuka-
rida bulunmaktadir. Bu aşinim düzlüğü Havzanin güneyinde Tütmen daği 
yakinlarindaki Kizlan köyünün de üzerinde bulunduğu alanda bulunmak-
tadir (Foto 13). 1000 m dolaylarindaki ikinci aşinim düzlüğü de Tütmen 
daği ile Köseköy arasinda kalan bölgede bulunmaktadir.  Bu alanlarin di-
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şinda Örenli köyü yakinlarindaki Tingez tepesi çevresinde 700 m seviye-
sinde yüksek aşinim düzlükleri bulunmaktadir (Şekil 15). 

Foto 13. Yüksek aşinim düzlüğü üzerinde kurulan Kizlan köyü

c. Taraçalar

Akarsu yataklarinin karşilikli yamaçlari ile deniz ve göl kiyilarinda 
yer alan yatay veya hafifçe eğimli basamak şeklindeki düzlüklere taraça 
denir. Bulunduklari yere göre akarsu taraçasi, göl taraçasi ve kiyi taraçasi 
gibi isimler verilmektedir. Çalişma sahasinda 85-90 m yükseltilerinde kiyi 
bölgesinde taraçalar bulunmaktadir. Bu seki daha çok tarim alani olarak 
yer yer de yerleşme olarak kullanilmaktadir. Bazi yerlerde de ormanlara 
rastlanmaktadir. Çalişma sahasindaki bir diğer seki de 55-60 m yükselti-
sinde bulunur.  85-90 m sekisine göre daha geniş bir sahanliğa sahip olan 
bu seki, ayni zamanda ona göre daha az deforme olmasi ile de dikkati çeker 
(Uzun, 1995).

d. Vadiler

Vadiler, bir yatak ile onu iki taraftan sinirlayan yamaçlardan oluşan, 
ağiz kismi açik ve ulaştiği deniz, göl gibi taban seviyesine doğru bir eğime 
sahip bulunan çizgisel doğal oluklardir. Çalişma sahasi Uluçay’in kollari 
olan Mürküç, Kirenli, Değirmençay ve Urganci deresi tarafindan şekillen-
dirilmiştir. Yukari çiğirda akarsuyun derine doğru aşindirmasi hakim du-
rumdadir. Vadiler genellikle “V” profilli ve derince yarilmiştir. Vadilerin 
yamaç eğim değerleri yüksektir. Değirmençay, Mürküç ve Kirenli derele-
rinde aşindirma belirgin olarak gözlenmektedir (Foto 14). Asimetrik vadi-
ler, akarsuyun iki yamacinin eğim değerlerinin farkli olduğu ve bir yama-
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cin diğer yamaca göre daha eğimli olduğu vadilerdir (Foto 15). Asimetrik 
vadinin oluşumunda vadinin menderesli olmasi, monoklinal yapi, karşi-
likli yamaçlardaki kayaç özelliklerinin farkli olmasi ve koriyolis kuvveti 
gibi faktörler etkilidir. Uluçay, tabakalarin monoklinal yapida olmasindan 
dolayi asimetrik bir vadi içerisinde akmaktadir (Uzun, 1995). Akarsuyun 
eğiminin azaldiği alanlarda yana aşindirmanin da etkisiyle alüvyal tabanli 
vadiler oluşur. Uluçay eğimin azalmasina bağli olarak kiyiya yakin yerler-
de alüvyal tabanli vadi içinde akarak denize ulaşir (Foto 16).

e. Menderesler

Menderesler eğimin azaldiği yerlerde oluşan akarsu şekillerdir. Gö-
mük menderesler, menderes çizerek akan bir akarsuyun yatağini gençleş-
me olayi sonucu yerlikaya içerisinde giderek derinleştirmesi sonucunda 
oluşmuşlardir. Havzanin orta çiğirinda Yoğunpelit köyü yakinlarinda gö-
mük mendereslere rastlanmaktadir (Foto 17).  

Foto 17. Gömük menderes (Yoğunpelit köyü yakinlari)
f. Eğim Kırıklıkları

Yamaç gibi eğimli bir topografya yüzeyinde eğimin yön değiştirmek-
sizin değer değiştirdiği nokta veya çizgiye eğim kirikliği denir. Bu nokta 
veya çizginin üst ve altinda kalan yerlerde eğim değeri birbirinden fark-
lidir. Şelaleler, yatağinin boyuna profilindeki bir eğim kirikliğina bağli 
olarak akarsuyun yüksekten dökülerek oluşturduğu aşindirma şeklidir. 
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Uluçay üzerinde bazi yerlerde şelalelere rastlanilmaktadir. Alaçam ilçe 
merkezinin 3 km kuzeyinde yer alan Acisu mevkiinde yaklaşik 3,5 metre 
yüksekliğinde Acisu şelalesi bulunmaktadir (Foto 18). Demircideresi köyü 
yakinlarinda Uluçay’in kollarindan biri olan Kirenli deresi üzerinde de 4 
metre uzunluğunda Kirenli şelalesi bulunmaktadir (Foto 19). Dev kazani, 
akarsuyun yüksekten düştüğü yerlerde suyun ve taşidiği kati unsurlarin 
düştükleri yeri aşindirip oymalari sonucunda oluşmaktadir. Dev kazanla-
ri akarsuyun debisine, anakayanin özelliklerine ve şelalenin yüksekliğine 
göre farkli boyutlarda olabilmektedir. Acisu şelalesinin düştüğü yerde de-
rinlik 2 m’yi bulmaktadir.

g. Kıyı Ovası

Deniz veya okyanus kiyisinda yer olan ovalara kiyi ovasi denilmek-
tedir. Bu kiyilarda yer alan ovalar delta ovasi niteliği taşimaktadir. Delta 
ovalari, akarsuyun taşidiği unsurlari deniz kiyisinda biriktirmesi sonucu 
oluşmaktadir. Uluçay’.in denize döküldüğü kisim Kizilirmak deltasinin 
bati ucunda yer almaktadir (Foto 20). Uluçay, Kizilirmak deltasinin oluşu-
muna katki sağlayan akarsulardan birdir (Turoğlu, 2010). 

Foto 20. Kizilirmak deltasinin batisi (Alaçam ilçe merkezi)
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3.7. Morfolojik Gelişim

Çalişma sahasinin jeomorfolojik gelişimi açiklanirken Kretase döne-
minde bölgede yaşanan özelliklerin bilinmesi gerekir. Karadeniz tabaninin 
okyanusal bir karakter almasi Alt Kretase’den başlamiş, Üst Kretase’de 
Karadeniz tabani bütünüyle okyanusallaşmiş ve Karadeniz Dağlik Kuşaği 
Rus platformundan ayrilmiştir (Saner, 1980). Kretase’den sonra özellikle 
Üst Eosen-Oligosen süresince şiddetlenen orojenik olaylarla bölge kara 
durumuna geçerken ada yayi volkanizmasi etkinliği sona ermiştir. Ayrica 
ayni dönemde aşinim süreçleri etkinlik kazanmaya başlayarak akarsu şe-
bekeleri kurulmuştur. Miyosen’e gelindiğinde önemli bir transgresyonla 
bölgenin büyük kismi sular altinda kalmiştir. Bu dönemde aşindirma fa-
aliyetleri ve dağlik alanin üzerinde aşinim yüzeyleri oluşmuştur (Uzun, 
1995). Pliyosen’de kiyi gerisindeki dağlik kütle yükselmeye devam etmiş 
ve nispeten daha kurak iklim şartlari hakim olmuştur. Bu dönemde deniz 
seviyesine bağli olarak yeni bir aşinim yüzeyi meydana gelmiştir (Uzun, 
1995). Würm’de deniz seviyesi bugüne göre yaklaşik olarak -115 m’lere 
kadar çekilmiştir. Bu çekilme akarsuyun yeni taban seviyesine göre ya-
tağini tekrardan yarmasina neden olmuştur. Post Glasiyal’de deniz sevi-
yesi bugüne göre yaklaşik 4-5 m yükselmiştir. Daha sonra bugüne göre 
4-5 m’lik geriye çekilme olmuştur. Bu yeni çekilmiş seviyeye göre akarsu 
yatağini yeniden derine doğru aşindirmaya başlamiştir. Bu dönemde kiyida 
aşinma ve birikme olaylari meydana gelmiş, bu aşinma ve birikmelere bağ-
li olarak da taraçalar oluşmuştur. Çalişma sahasindaki gömük menderesler 
ve aşinim düzlükleri havzada polisiklik topografyanin hakim olduğunu 
göstermektedir. 

SONUÇ

Uluçay Havzasi Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde, 
Samsun ili Alaçam ilçesi sinirlari içinde yer alir. Çalişma sahasi Uluçay 
Havzasi su bölüm çizgileriyle sinirlandirilmiştir. Uluçay’in en önemli kol-
lari Kirenli, Culfa ve Değirmençay’dir. 

Çalişma sahasinda en eski ve en geniş yüzeylenen litolojik formasyon 
Cankurtaran formasyonudur. Çalişma sahasi Pontidler tektonik birliği içe-
risinde orta pontidlerde Sakarya zonu üzerinde yer alir. Çalişma sahasinda 
aktif durumda olan ve bindirme fayi özelliği gösteren Erikli fayi bulun-
maktadir. Çalişma sahasi Kuzey Anadolu Fay Hattinin kuzeyinde 2. ve 3. 
derece deprem kuşaği üzerinde yer alir. Sahada bu zamana kadar yikici bir 
deprem tespit edilmemiştir. 

Çalişma sahasina en yakin meteoroloji istasyonu verileri yalnizca 14 
yillik süreyi kapsamaktadir. Havzanin iklim özelliklerini daha iyi belirle-
mek için uzun süreli rasat verilerine ihtiyaç bulunmaktadir. Çalişma sahasi 
Thornthwaite’nin iklim siniflandirmasina göre: ‘’C2,B’2,S2,b’4’’ harfleri 
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ile temsil edilir. Yari nemli, 2. derece mezotermal, su noksani yaz mevsi-
minde çok kuvvetli olan iklim grubunda yer alir.

Uluçay üzerinde akim gözlem istasyonu bulunmadiği için Uluçay’a 
en yakin yerdeki Taşkelik Çayi üzerinde bulunan akim gözlem istasyonu 
verileri kullanilmiştir. Taşkelik Çayi üzerindeki istasyon verilerine göre en 
düşük akim eylül aylarinda, en yüksek akim ise mart aylarinda görülmek-
tedir. Basit ve düzensiz bir rejime sahiptir. Dandritik akarsu aği görülür. 
Uluçay’daki önemli sorunlardan biri kirliliktir. Uluçay’a bilinçsizce bira-
kilan kanalizasyon sulari kirliliğe neden olmaktadir. İlçe merkezi yakinla-
rinda çöplerin bir kismi Uluçay’in kiyisina dökülmektedir. Bu durum Ulu-
çay’da canli yaşamini ve halk sağliğini tehdit etmektedir.

Çalişma sahasinda 2 büyük toprak grubu hakim durumdadir. En yay-
gin toprak türü gri-kahverengi orman topraklaridir. Deniz kiyisindaki 
alanda da alüvyal topraklar bulunur. Uluçay Havzasi’nda genellikle orta 
şiddetli erozyon görülmektedir. Şiddetli erozyon görülmesinin asil sebebi 
orman alanlarinin tahribati ve yanliş tarim uygulamalaridir.  Havzada be-
lirli bölgelerde eğimin de etkisiyle heyelanlar meydana gelmektedir. Özel-
likle yol yapimi sirasinda yamaç dengesinin bozulmasi heyelanlara neden 
olmaktadir. 

Çalişma sahasi Türkiye’deki üç büyük flora bölgesinden biri olan 
Avrupa – Sibirya (Euro-Siberian) flora bölgesinin öksin provensinde yer 
almaktadir. Ormanlar dağlik alanlarda ve vadi kenarlarinda yaygindir. 
Dağlik alanlarda doğu kayini (Fagus orientalis), adi gürgen (Carpinus be-
tulus), meşe (quercus), karaçam (Pinus nigra), göknar (Abies nordman-
niana); akarsu boylarinda da çinar (Platanus orientalis), kizilağaç (Alnus 
glutinosa) ve akasya (Acacia sp.) gibi türler yaygindir. Orman tahrip edil-
diği yerlerde ve orman altinda muşmula (Mespilus germenica), kizilcik 
(Cornus mas), ateş dikeni (Pyracantha coccinea) gibi çali türleri görül-
mektedir. Sahanin bazi yerlerinde tarim alani açma, yerleşme ve isinma 
gibi nedenlerle ormanlik alanlar tahrip edilmektedir..

Eğim değerleri vadi kenarlarinda artarken yüksek düzlük alanlar ile 
kiyidaki ovalik alanlarda azalmaktadir. Akarsuyun akiş yönüne göre va-
dilerde baki yönü değişmektedir. Çalişma sahasinda en yaygin vadi tipi 
‘’V’’ profilli vadilerdir. Asimetrik vadi ve alüvyal tabanli vadiler de bu-
lunmaktadir. Çalişma sahasinda sahada yükselmenin olduğunu gösteren 
gömük mendereslere rastlanmaktadir. Şelaleler, farkli seviyelerde taraça-
lar, aşinim düzlükleri ve kiyida Kizilirmak deltasinin bati ucunu oluşturan 
alüvyal ova bulunmaktadir. 
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Giriş

Geçmişten günümüze pandemiler insanlar üzerinde derin izler birak-
miştir. Bir kita ya da bir kaç ülkede ayni anda görülen salgin hastalik (TDK, 
2020) olarak tanimlanan pandemiler, kimi zaman ölümcül yönleri ile kimi 
zaman yayilim hizlari ile gündeme gelmişlerdir. Kara veba, İspanyol gribi 
ve Sars gibi pandemi kabul edilen salginlar görüldükleri dönemlerde haya-
tin yeniden şekillenmesine neden olmuşlardir. 2019 yilinin Aralik ayinda 
Çin’în Wuhan kentinde görülen ve tüm dünyaya yayilan salgin, yayilim 
hizi ile dikkat çekmiştir. Daha önce görülen koronavirüsler ile benzerlik 
göstermeyen bu virüs Covid-19 ismiyle anilmiş ve dünyayi sosyo-ekono-
mik anlamda olumsuz etkilemiştir. Ayni zamanda birçok ülkede sağlik sis-
temleri çökmüştür. Bu süreçte her ülkenin salginla mücadele yöntemi de 
farkli olmuştur. Bazi ülkeler tehlikeyi erken fark edip siki önlemler alirken, 
bazi ülkelerin ise uyari ve önlemlere yeterince önem vermediği görülmüş-
tür. Bu durum sağlik sistemlerinin olumsuz etkilenmesine neden olmuş 
hatta bazi ülkelerde ekonomik krizlere yol açmiştir. Dünyayi etkisi altina 
alan koronovirüsün Türkiye’de de etkileri hissedilmiştir. Bu bağlamda ive-
di bir şekilde “Bilim Kurulu” oluşturulmuştur (Arslan ve Karagül, 2020).

Medyanin etkin rolü özellikle doğal afet ve salgin dönemlerinde ön 
plana çikmaktadir. Covid-19 pandemisinde de insanlarin haber alma ihti-
yaci yine medya araciliği ile gerçekleşmiştir. Ayrica vatandaşlarin habere 
ulaşmalarinin yani sira “Sağlik Haberciliği” kavraminin da önem arz ettiği 
bir kez daha anlaşilmiştir. Sağlik haberlerinin doğru ve güvenilir olmasinin 
yani sira bilimsel süzgeçlerden de geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 
Covid-19 pandemi sürecine ilişkin yayinlanan haberlerde halki bilgilendir-
menin yaninda, olaylarin magazinleştirilmesi de söz konusu olmuştur. Bu 
durum sağlik haberciliğinin sorgulanmasina yol açmiştir.

1. Pandemi Kavramı 

Dünya Sağlik Örgütü’nün (DSÖ) tanimina göre pandemi, yeni bir has-
taliğin dünya çapinda yayilmasi olarak ifade edilmiştir. Eski Yunanca’da 
pan; tüm, demos; insanlar anlamina gelmektedir. Bu çerçevede pandemi, 
bir kita ya da tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayilan/yayilim 
ve etkisini gösteren salgin hastaliklara verilen genel isimdir (WHO, 2020). 
Türk Dil Kurumu’na göre ise pandemi, bir kita ya da birkaç ülkede ayni 
anda görülen salgin hastalik olarak tanimlanmaktadir (Türk Dil Kurumu, 
2020).

Pandemi kelimesinin tam olarak kabul görmüş bir anlami bulunma-
maktadir. Pandemi olarak değerlendirilen hastaliklarin tarihi geçmişine 
baktiğimizda hepsinde benzerlikler ve farkliliklar bulunmaktadir. Kara 
veba, İspanyol gribi, Kolera, AIDS, SARS ve Domuz gribi gibi pandemi 
olarak değerlendirilen hastaliklarin ortak noktasi, geniş coğrafi alanlara 
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yayilmiş olmalaridir. Ayrica bulaşma yoluyla yayilma, bulaşma oranla-
ri, minimum nüfus bağişikliği, yeni taninmiş ya da mevcut bir hastaliğin 
farkli bir varyasyonu olmasi da diğer ortak özelliklerindendir (Morens vd., 
2009).

Dünya Sağlik Örgütü’ne göre, bir salginin pandemi sayilabilmesi için 
üç temel özelliği taşimasi gerekmektedir (akt. Yildiz, 2017). Bunlar, nü-
fusun daha önce maruz kalmadiği bir hastaliğin ortaya çikmasi, hastaliğa 
sebep olan etmenin insanlara bulaşmasi ve tehlikeli bir hastaliğa yol aç-
masi, hastalik etmeninin insanlar arasinda kolayca ve devamli olarak ya-
yilmasidir.

Pandemilerin belli başli bazi ortak özellikleri bulunmaktadir. Pande-
mik Influenza Ulusal Hazirlik Plani’na (2019) göre bunlar:

- Pandemide hastalığın paterni (örüntüsü) mevsimsel influenzadan 
farklıdır. 

- Pandemi, normal influenza sezonu dışında da görülebilir, tipik 
olarak hastalık birden çok dalgaya sahip olabilir.

- Bir pandeminin süresi 12-18 hafta arasinda değişebilir.

- Bir pandemi sırasında, yeni pandemik virüs dolaşımdaki diğer 
influenza suşlarının yerini alabilir.

- Daha sonra pandemik suş, mevsimsel influenza A virüslerinin bir 
parçası olur ve baskın suş olabilir.

- Mevsimsel influenza sirasinda hastaneye yatiş ve ölümlerin çoğu 
yaşlilarda ve altta yatan sağlik problemi olan kişilerde görülürken, pan-
demi sirasinda ise gençlerde ve sağlıklı kişilerde de hastaneye yatış ve 
ölümler görülebilir. 

Pandemilerin toplum üzerindeki etkileri değişkenlik göstermektedir. 
Bunlar; virüsün bulaştiriciliği, toplumdaki bireylerin bağişiklik durumu, 
hastalik oluşturma pozisyonu (virulans), sunulan hastalik hizmetleri, ki-
şiler arasi temas ve toplumlar arasi ulaşim özellikleri, risk faktörlerinin 
varliği ve iklim olarak siralanabilmektedir. 

2. Geçmişten Günümüze Pandemi Örnekleri

Orta Çağ’da görülen veba, kemirgen hayvanlardan (özellikle kara fa-
reler) pireler yoluyla insanlara geçen bir hastalik türüdür. Hiyarcikli, sep-
tisemik ve pönomik olmak üzere üç türü bulunmaktadir. En yaygin olarak 
görüleni hiyarcikli vebadir. Bu veba “Yersinia Pestis” adli bakteri ile en-
fekte olmuş bir kemirgenden diğerine taşidiklari pireler yoluyla geçmek-
tedir. Mikrobu insanlara bulaştiran ise kara farelerdir. Bunda insanlarin 
yaşadiklari ortamlarda daha çok bulunmalari etkili olmuştur. Veba uzun 
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süre hayvanlar arasinda kalmiştir. Hayvan ölümlerinin artmasi ile beraber 
hastalikli pireler yoluyla insanlara geçmiştir. Pirelerin isirdiği bölgelerde 
(özellikle koltuk alti ve kasiklar) hiyarcik denilen şişkinlikler oluşmak-
tadir. Bu şişkinlikler fark edilip patlatildiğinda hasta kurtulabilmektedir. 
Aksi bir durumda hasta üç gün içinde ölmektedir (Genç, 2011). Bu hastali-
ğa Kara Veba denilmesinin nedeni ise şişkinliklerden çikan iltihabin koyu 
renkli olmasindan ileri gelmektedir.

Moğolistan ve Gobi Çölü’nde başladiği öngörülen veba, Doğuda Çin; 
Batidan Avrupa’ya kadar ilerlemiştir. Çin’in XIV. yüzyilin ilk yarisinda 
120 milyon olan nüfusunun yaklaşik yüzde 25’i veba nedeni ile hayatini 
kaybetmiştir (Akin, 2018). Avrupa’da ise durum Doğu’dan farksiz değil-
dir. XIV. Yüzyilin ilk çeyreğinde başlayan kitlik ve bundan yaklaşik otuz 
yil sonra ortaya çikan Kara Veba, Avrupa nüfusunun yaklaşik üçte birinin 
ölümüne neden olmuştur (Özden ve Özmat, 2014).

Influenza (Grip), A ve B virüsleri ile oluşmakla birlikte, hizla yayilan, 
her yaş grubunu etkisi altina alabilen bulaşici, ateşli, akut solunum sistemi 
hastaliğidir (Tosun, 2017). Influenza, insanlar arasinda hizla yayilabilmesi 
sebebiyle geçmiş dönemlerde farkli türlerde ortaya çikarak insanlarin ha-
yatlarini olumsuz yönde etkilemiştir.

İnsanlik tarihinin en büyük pandemilerinden biri olan İspanyol gribi, 
Birinci Dünya Savaşi sonunda ortaya çikmiş ve milyonlarca insanin ölü-
müne neden olmuştur. Savaş sonunda insanlar, bu yeni salginla başa çika-
bilmenin çarelerini aramişlardir. Uzak Doğu kökenli olan bu grip, 1917 
yilinda Çin’in Cong-King şehrinde ortaya çikmiştir. Kisa sürede Çin’i aşa-
rak, Japonya, Hindistan, Rusya, Türkiye ve ABD gibi ülkeleri etkisi altina 
almiştir (Kirik, vd., 2020). Gribin isminin “İspanyol Gribi” olmasi, has-
taliğin Avrupa’da başlamiş olmasindan değil, İspanya’nin Birinci Dünya 
Savaşi’nda tarafsiz olmasindan kaynaklanmaktadir (Temel ve Ertin, 2020). 
Savaşa katilan ülkelerde grip ile ilgili manipülasyonlar yapilirken, İspan-
ya’da grip ile ilgili haberlere çokça yer verilmiştir.

İspanyol Gribini diğer pandemilerden ayiran en önemli özellik, ço-
cuklar ve yaşlilardan çok; yetişkinleri öldürmüş olmasidir. İçinde bulundu-
ğu dönemde küresel ulaşim ağinin gelişmiş olmasi, buharli taşimaciliğin 
gelişmiş olmasi ve Birinci Dünya Savaşi nedeni ile askeri sirkülâsyonun 
fazla olmasi gibi etkenler virüsün birkaç ay içerisinde kitalar arasinda ya-
yilmasina neden olmuştur. Virüs o kadar hizli yayilmiştir ki, ABD askerle-
rinin neredeyse yüzde 80’i savaş nedeni ile değil, virüs nedeni ile ölmüştür 
(Temel ve Ertin, 2020).

Birinci Dünya Savaşi’nin son dönemlerinde görülen İspanyol gribi, 
on sekiz ay gibi kisa bir süre içerisinde yaklaşik 100 milyon kişinin ha-
yatini kaybetmesine yol açmiştir (Aslan, 2020). Bu durum Birinci Cihan 
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Harbi’nin bitmesinde etkili olmuştur. Hastaliğin sebeplerini öğrenmek adi-
na açilan toplu mezarlardan alinan örnekler, Domuz Gribi’ne sebep olan 
H1N1 virüsü kaynakli olduğunu göstermiştir.

Kolera, XIX. yüzyilin ilk çeyreğinde Hindistan’da ortaya çiktiği kabul 
edilen, “Vibrio Cholerae” mikrobunun neden olduğu, şiddetli kusma ve 
su kaybi belirtilerinin görüldüğü bir enfeksiyon hastaliğidir. Hindistan’in 
Ganj Nehri’ne özellikle dinsel ritüellerini yerine getirmek için giren halk 
enfeksiyonun yayilmasinda etkili olmuştur. Nemli, kirli ortamlarda kolayca 
yayilabilen virüs, insan dişkisindan da bulaşabilmektedir. Bununla beraber 
hijyenik olmayan sularla insan vücuduna giren virüs, ani ve şiddetli kusma 
ile belirtisini göstermektedir. Mideden bağirsaklara inen Kolera virüsü, üç 
gün içerisinde hizla çoğalarak hastanin kusma ve ishal nöbetleri geçirme-
sine neden olmaktadir. Böylece aşiri su ve tuz kaybi yaşanmaktadir. Has-
tanin kan değerlerinin düşmesi ve kaslarinda meydana gelen kramplar kisa 
süre içerisinde ölümüne neden olmaktadir (Yilmaz, 2017)

1817 yilina kadar sadece Asya’da, Hint Yarimadasi’nda görülen ko-
lera, 1817, 1829, 1852, 1863, 1881 ve 1899’da bütün dünyada salginlar 
halinde görülmüş ve büyük kayiplara neden olmuştur. Avrupa’da 1800’lü 
yillarin başinda sağlik alaninda geniş kapsamli sağlik atilimlari gerçek-
leştirilmiştir. Caddelerin genişletilmesi, geceleri çöp toplatilmasi, ölülerin 
şehirlerin dişina gömülmesi gibi birçok alanda geniş çapli önlemler alin-
miştir. Fakat bu kadar yeni önlemin alinmasina rağmen Kolera, Avrupa’da 
çok büyük can kayiplarina yol açmiştir. Sadece İngiltere’de 1848-1852 yil-
lari arasinda iki yüz elli bin insan ölmüştür (Ardiç, 2019). Kolerayi diğer 
salginlardan ayiran en büyük özelliklerden biri de, bir yandan can kaybina 
neden olurken, diğer yandan da insanlarin temel ihtiyaç maddelerine nüfuz 
ederek yeni can kayiplarina yol açmasidir.

Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome), 2003 yilinda Çin’in Gu-
angdong bölgesinde görülen, “Ağir Akut Solunum Yetersizliği” olarak ifa-
de edilen, halk arasinda “Gizemli Zatürre” olarak bilinen, şiddetli solunum 
yolu rahatsizliğidir. Sars, hava yoluyla bulaşmakla birlikte, aniden başlayip 
ağir seyreden bir hastaliktir. Virüsün bulaştiği hastalarda öncelikle yüksek 
ateş, baş ağrisi, boğaz ağrisi, burun akintisi, titreme ve solunum yetersiz-
liği gibi belirtiler görülmektedir (Akyol, 2005). İlk sars vakasi 2002 yi-
linda Uzak Doğu Asya’da görülmüştür. Önceleri gribal enfeksiyon olarak 
değerlendirilmiş, ölüm oranlari artmaya başladiğinda karşilaşilan olayin 
ciddiyeti anlaşilmiştir. Korona virüs dört ay gibi kisa bir süre içerisinde 
yaklaşik otuz yedi ülkeye yayilmiştir. Sars virüsünün infekte olduğu hasta-
larda ölüm orani yaklaşik yüzde 10’dur. Altmiş beş yaş ve üzeri hastalarda 
ise bu oran yüzde 50’yi bulmaktadir (Yücel ve Görmez, 2019). Özellikle 
diyabet hastalari, bağişikliği zayif hastalar, yaşlilar ve çocuklar en riskli 
gruplar arasindadir.
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Sars koranavirüsü en çok damlacik enfeksiyonu ile bulaşmaktadir. 
Hastanin hapşirmasi ve öksürmesi ile virüslü tükürük damlaciklari, diğer 
insanlara kolayca bulaşmaktadir. Koronavirüs havada ve yüzeylerde üç 
saat canli kalabilmektedir. Bu nedenle belirtileri taşiyan kişilerin acilen 
izole edilmeleri gerekmektedir. Durumu ağir olanlarin hastane ortaminda 
izole edilerek, durumu hafif olanlarin ise evde izole edilerek tedavi edil-
meleri gerekmektedir (Akyol, 2005). Hastalarin tedavisinde genellikle an-
tibiyotikler kullanilmakla birlikte, gösterdiği semptomlara göre de farkli 
tedavi yöntemleri uygulanmaktadir.

Kuş gribi, “Avian Influenza (H5N1)” ismiyle bilinmektedir. Bu vi-
rüs evcil kanatlilarda bulunmakta ve ölümcül salginlar yapmaktadir. Bu 
esnada hayvanlarla temasi bulunan insanlara bulaşarak ciddi sonuçlar do-
ğurmaktadir. Bu hastalik halk arasinda “Tavuk Vebasi” olarak da bilinmek-
tedir. Ayrica “Avian flu, Chicken flu” gibi isimlerle de anilmaktadir. Virüs 
ilk kez İtalya’da tavuklarda görülmüştür. 1959 yilinda kuş gribi (H5N1) 
olarak tanimlanmiştir. İlk kez bir insanda 1997 yilinda Çin’in Hong-Kong 
eyaletinde ortaya çikmiştir. Bu vakadan sonra virüsün bulaşici özelliği art-
miş ve tüm dünyaya yayilmaya başlamiştir (Öner, 2007). Virüs Çin’den 
Güney Doğu Asya’ya, Anadolu’dan Avrupa’ya kadar dünyanin birçok böl-
gesine yayilmiştir.

Kuş gribi olarak da bilinen virüs, hasta kanatlilarin tükürük, burun 
akintisi ve dişkisinda bulunmaktadir. En yaygin bulaşma şekli ise dişkinin 
doğrudan veya besinlerin kirlenmiş haliyle ağizdan alinma yoluyla olmak-
tadir. Ayrica kemirgenler ve kan emici sinekler araciliği ile de diğer hay-
vanlara bulaşabilmektedir. İnsanlara ise, hasta hayvanlarla temas ile veya 
virüsün bulunduğu ortamdaki havanin solunmasi ile bulaşmaktadir. Hasta-
liğin bulaştiği insanlarda tipik grip belirtileri (ateş, öksürük, baş ve boğaz 
ağrisi) gözlemlenmektedir. Bununla beraber göz ve akciğer enfeksiyonlari, 
akut solunum yetmezliği gibi semptomlara da rastlamak mümkündür. Bu 
durum can kaybina neden olabilmektedir (Acar ve Beşirbellioğlu, 2005). 
Semptom görülen hastalarin teşhisi konulduktan sonra kesinlikle hastane-
ye yatirilarak izlem yapilmalidir. Bu hastanelerde yoğun bakim imkânla-
rinin tamaminin bulunmasi gerekmektedir. Hastalara damlacik izolasyonu 
yöntemleri uygulanmaktadir. İzlem sirasinda hastalarin tek kişilik odalarda 
bulunmasi gerekmektedir. Eğer bu mümkün değil ise ayni tip hastalarin 
ayni odada tutulmasi gerekmektedir. Bu esnada maske takilmali ve mesafe 
kurallarina dikkat edilmelidir (Ceyhan, 2006).

2009 yilinin Mart ayinda Meksika’da bir domuz çiftliğindeki do-
muzlarda görülen gribal enfeksiyon domuz gribi olarak tanimlanmiştir. 
Domuzlardan insanlara geçtiği öngörülen bu virüs, kisa süre içerisinde 
Meksika’nin diğer bölgelerine, oradan da ABD’ye yayilmiştir. Daha sonra 
kitalar arasinda yayilim göstererek tüm ülkeleri etkilemiştir. Dünya Sağlik 
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Örgütü (DSÖ), 11 Nisan 2009 tarihinde bu virüsün neden olduğu infeksi-
yonu “Grip Pandemisi” olarak ilan etmiştir. Salgin Meksika’da başladiği 
için “Meksika Gribi” olarak ifade edilmiştir. Daha sonra domuzdan insana 
bulaştiği için “Domuz gribi” ismiyle anilmaya başlanmiştir (Şanli, 2010). 
İlk rastlanilan ülke ve bulaştiği hayvan türü bu isimlendirmelerde etkili 
olmuştur.

Birkaç virüs türünün (insan, kuş ve domuz gribi virüsleri) genetik ka-
rişimi sonucu oluşan bu virüs, Pandemik influenza (H1N1) olarak tanim-
lanmiştir. Hava taşimaciliğinin etkisi ile kisa sürede diğer ülkelere yayil-
miştir. Bu virüsün en önemli özelliklerinden biri de toplumun daha önce 
bu virüsle karşilaşmamiş olmasidir. Yüksek atak hizi ve bulaştiriciliğinin 
fazla olmasi domuz gribini, mevsimsel gripten ayiran önemli özellikler 
arasindadir. Ayrica risk grubunda olmayanlari, gençleri ve erişkinleri de 
ağir bir şekilde etkilemektedir. Belirtileri arasinda yüksek ateş, baş ağrisi, 
boğazda kuruluk, halsizlik v.b. bulunmaktadir. Çok nadir olmakla birlikte 
bulanti, kusma ve ishal gibi bulgulara da rastlanilmaktadir (Can vd., 2010). 
Hastalar semptomlar görülmeden bir gün önce ve semptomlar görüldükten 
bir hafta sonra virüsü bulaştirma olasiliğina sahiptirler. En fazla yayilim 
gösterdiği 2009 yilinda, dünyanin 191 ülkesinde yaklaşik 800 bin vakaya 
rastlanilmiştir. Bu vakalardan 8238’i ölümle sonuçlanmiştir (Aslan, 2020). 
Bu durum domuz gribinin pandemi olarak değerlendirilmesinde etkendir.

Domuz gribinin ortalama kuluçka süresi üç dört gündür. Bu süre bazi 
hastalarda yedi günü bulabilmektedir. Virüsün bulaştiği ağir vakalarda 
uzun süren ateş, balgam, alt solunum yolu rahatsizliklarinin düzeldikten 
sonra tekrar nüksetmesi gibi semptomlar sayilabilmektedir. Domuz gribi 
teşhisi konulan hastalarin yaklaşik yüzde 2,5 kadari hastaneye yatirilmak-
tadir. Bu oranin yaklaşik beşte biri kadar olan hastalarin da yoğun bakima 
gereksinimi olduğu görülmüştür. Hastaneye yatirilan hastalarin çoğunda 
kanser, diyabet gibi kronik rahatsizliklarin varliği tespit edilmiştir. Ayri-
ca domuz gribine yakalanan genç hastalarda da hizli bir şekilde solunum 
yetmezliği gelişmekte ve bunu çoklu organ yetmezliği de takip etmektedir 
(Eraksoy, 2010). Bu nedenle sosyal izolasyon ve mesafe kurallarina dikkat 
edilmesi gerekmektedir.

3. Covid-19 Pandemisi

Geçmişten günümüze koronavirüsler insanlar üzerinde derin bir etki 
birakmiştir. İçinde bulunduklari dönemde tüm dünyayi etkileyerek, can 
kayiplarina neden olmuşlardir. Yakin geçmişimize baktiğimizda bu duru-
ma 2002-2003 yillarinda görülen SARS ve 2012-2013 yillarinda görülen 
MERS gibi koronavirüsleri örnek olarak gösterilebilmektedir.

Koronavirüs ismi RNA virüslerinin yüzeylerinde bulunan çubuksu 
uzantilarin taça benzetilmesinden ileri gelmektedir. Latincede taç “coro-
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na” anlamina gelmektedir. Bu sebeple bu gruptaki virüsler “koronavirüs” 
olarak adlandirilmaya başlanmiştir. RNA virüsleri vahşi hayvanlardan in-
sanlara geçen ve mutasyon becerileri yüksek virüslerdir. Bu nedenle sal-
gina yol açma kapasiteleri yüksektir. 2019 yilinin Aralik ayina kadar alti 
farkli koronavirüs türünden bahsetmek mümkündür. Bunlar SARS-CoV, 
MERS-CoV, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-229E, HCoVNL63’tür. 
Bu virüsler çocuklar ve yaşlilarda üst solunum yolu enfeksiyonlarina ne-
den olmaktadir. Bebeklerde ise zaman zaman şiddetli üst solunum yolu en-
feksiyonlarina yol açmaktadirlar (Budak ve Korkmaz, 2020). Erken teşhis 
konulmadiğinda bu virüsler ciddi hasarlara sebebiyet vermektedirler.

Kovid-19, ilk kez Aralik 2019’da Çin’in Hubei eyaleti Wuhan ken-
tinde canli hayvan pazari olarak nitelendirilen Huanan Deniz Ürünleri ve 
Canli Hayvan Toptan Satiş Pazari’ndan çiktiği düşünülen bir hastaliktir. 
Hizla yayilan virüs kisa süre içerisinde epidemik boyuta ulaşmiştir. Yapi-
lan incelemelerde virüsün bulaştiği kişilerin bu hayvan pazari ile temasla-
rinin olduğu tespit edilmiştir. Pazarda dağ faresi, yilan, yarasa ve kümes 
hayvanlarinin satildiği bilinmektedir. İlk başta salginin görüldüğü yedi ki-
şinin durumu ağirken, birisi hayatini kaybetmiştir. İçinde bulunulan tehli-
kenin büyüklüğü öngörülünce, yaklaşik dokuz gün içerisinde bilim kurulu 
oluşturulmuştur. Bu kurul SARS, MERS, Kuş Gribi gibi binlerce insanin 
ölümüne sebebiyet veren virüslerin yapisini incelemiştir. İncelemelerde 
varilan ortak görüş yeni bir virüs ile karşi kaşiya kalindiğidir. Bu sebeple 
bu yeni koronavirüse Covid-19 isminin verildiği duyurulmuştur. Virüsün 
görüldüğü ilk vaka sayilarinda değişiklik bulunmaktadir. En genel görüşe 
göre vaka sayisinin kirk bir veya kirk iki olduğu yönündedir. Bu vakalarin 
çoğunun Çinli olmasi, virüsün Çinli vatandaşlar tarafindan yayildiği öngö-
rüsünü arttirmiştir (Üstün ve Özçiftçi, 2020). Bu hastalarin sayisi giderek 
artmiş ve üç ay gibi kisa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayilmiştir.

Kovid-19’un en yaygin belirtileri arasinda yüksek ateş, halsizlik ve 
kuru öksürük bulunmaktadir. Mevsimsel gribe göre bulaşiciliği daha yük-
sektir. Virüsün yayilmasi yakin temas ile mümkün olmaktadir. Temas ha-
linde olan kişilerin öksürmesi, hapşirmasi esnasinda oluşan damlaciklar 
araciliği ile virüsün bulaşiciliği artmaktadir. Covid-19 semptomu göster-
meyen fakat enfekte olan kişiler de hastaliği bulaştirabilmektedir. Salginin 
şiddeti yaş gruplarina ve hastalarda bulunan kronik rahatsizliklara göre 
değişkenlik göstermektedir. Dünya Sağlik Örgütü’ne göre altmiş beş yaş 
ve üstü kişiler, kalp rahatsizliği olanlar, bağişikliği zayif kişiler, astimli 
kişiler, obezitesi olan kişiler, diyabet, karaciğer ve böbrek rahatsizliği olan 
kişiler yüksek risk grubu arasinda yer almaktadir. Yakin dönemde görülen 
SARS ve MERS salginlari ile Covid-19 salgini göz önünde bulunduruldu-
ğunda, SARS ve MERS virüslerinin ölümcül etkisi daha yüksektir (Boz-
kurt vd., 2020). Bununla beraber Covid-19 virüsüne yakalananlarin ölüm 
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orani daha düşük olmasina rağmen, daha fazla ülkeye yayilmiştir. 

Covid-19 salgininin ortaya çikişi ve ortaya koyduğu etkiler, ABD’li 
bilim adami Edward N. Lorenz’in mimari olduğu ”Kaos Teorisi” bağla-
minda bir yaklaşim olan “Kelebek Etkisi” ile uyuşmaktadir. Kaos teori-
si, pozitif bilimler (fizik, matematik gibi) işiğinda bir yaklaşim olmasina 
rağmen, psikoloji, sosyoloji gibi sosyal bilimlerde de günümüz olaylarini 
yorumlamak için sikça başvurulan bir teoridir. Bu teoriye göre; dünyanin 
bir köşesinde meydana gelen küçük bir değişiklik, başka bir noktasinda 
çok büyük sorunlara neden olabilmektedir. Lorenz, bu teoriyi ortaya atar-
ken Amazon Ormanlari’nda bir kelebeğin kanat çirpmasinin ABD’de fir-
tinaya sebep olabileceği örneğini vermektedir. James Gleick, Lorenz’den 
sonra Kaos adli çalişmasinda bu örneği “Çin’de kelebek kanat çirptiğin-
da Atlantik’te firtina çikar.” şekilde yorumlamaktadir. Gleick’in bu örne-
ği Covid-19 salgininin yayilim süreci ile bağdaşmaktadir. Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çikan koronavirüs, Atlantik’ten daha öteye, tüm dünya-
ya yayilmiştir. Bununla beraber insan hayatini olumsuz yönde etkileye-
rek, ekonomik sistemleri, uluslararasi işbirliklerini ve devletleri derinden 
sarsmiştir. Ayni zamanda dünya ülkelerini belirsizliklerle dolu bir sürece 
sokmuştur (Arslan ve Karagül, 2020). Bu belirsizlikler her ülkeyi kendine 
has yöntemlerini geliştirmeye itse de, ne yazik ki kesin bir sonuca ulaşmak 
mümkün olmamiştir. Fakat sürecin getirdiği olumsuzluklardan kurtulmak 
adina her ülke kendine göre bir takim adimlar atmaya çalişmiştir.

3.1. Dünyada Covid-19 Pandemisi 

Aralik 2019 itibari ile Çin’de başlayan salgin, Ocak 2019’da İran’da 
görülmeye başlamiş oradan da Avrupa’ya yayilmiştir. Avrupa’da öncelikle 
İtalya’ da vakalara rastlanilmiş, sirasiyla bu ülkeleri Almanya, İspanya ve 
Fransa takip etmiştir. Bununla beraber ABD’de de vakalarin varliği göz-
lemlenmiştir. Salginin süratle yayilmasi ile İngiltere, Hollanda, Belçika, 
İsviçre ve Avusturya’da pandeminin görüldüğü ülkeler arasinda yer almiş-
tir (Şirin ve Özkan, 2020). Böylelikle üç ay gibi kisa bir süre içerisinde 
salgin pek çok ülkeye yayilmiştir.

Covid-19 salgini sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda derin etkiler 
birakarak, küresel ölçekte küçümsenemeyecek sorunlara neden olmuştur. 
Bu sorunlarin çikmasinda Covid-19 pandemisinin geçmişte yaşanan pan-
demilere benzememesi gelmektedir. Bu bağlamda devletlerin Covid-19’a 
hazirliksiz yakalanmasi sağlik alani başta olmak üzere, sosyal, siyasal ve 
ekonomik anlamda krizlere yol açmiştir. Salginin öneminin yeterince kav-
ranamamasi, devletlerin karar mekanizmalarinin farkli işlemesi ağir tab-
lolarla karşilaşilmasina yol açmiştir. Bazi ülkelerin sağlik otoritelerinin 
tavsiyelerini ivedi bir şekilde uygulamaya çaliştiği görülmüştür. Bazi ül-
kelerin ise bu uyari ve önlemlere gereken önemi vermemeleri, bu ülkeler-
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de ciddi sağlik sorunlarina ve ekonomik sorunlara yol açmiştir. Covid-19 
pandemisinin küresel boyutta yol açtiği bu sorunlar, salginla mücadelede 
uluslararasi birliğin önemini ön plana çikarmiştir. Fakat uluslararasi sağlik 
örgütlerinin bu konuda yetersiz kalmasi, bu örgütlerin etkinliğinin sorgu-
lanmasi gerektiği düşüncesini doğurmuştur. Küresel anlamda, sağlik ala-
ninda söz sahibi olan Dünya Sağlik Örgütü, salginin başlamasindan kirk 
beş gün sonra ancak bazi verileri paylaşabilmiştir. Buna göre; 27 Mart 
2020 tarihi itibari ile salgin 199 ülkede görülmüştür. Ayni zamanda bu ta-
rihte açiklanan ölü sayisi 21.031’dir (Arslan ve Karagül, 2020). Paylaşilan 
veriler işiğinda yakin geçmişte yaşanilan pandemiler (Sars vb.) kadar ölüm 
orani olmasa da Covid-19 pandemisinin neredeyse tüm dünyada görülmesi 
panik havasina neden olmuştur.

Covid-19 pandemisinin tüm dünyada süratle yayilmasi, ülkeleri ivedi 
bir şekilde sosyal, sağlik ve ekonomik anlamda önlemler almaya mecbur 
kilmiştir. ABD, Haziran 2020’de, 2 milyon 162 bin 256 vaka sayisi ile 
dünyada ilk sirada yer almaktadir. Açiklanan bu rakamlar ABD’yi pande-
mide dünyanin merkezi haline getirmiştir. Bu hastalardan 117 bin 858’i 
hayatini kaybetmiştir. 870 bin 076’si ise sağliğina kavuşmuştur (Duran ve 
Acar, 2020). Bununla beraber ABD, pandemi sürecinde 2 trilyon dolar-
lik bir yardim paketi açiklamiştir. Bu yardim paketinin içeriğinde maske 
alimi, kişisel korunma malzemeleri, Covid-19 test kitleri, çocuk bakim 
yardimlari gibi başliklar bulunmaktadir. Ayrica sağlik sigortasi süreleri 
uzatilmiş, telefonla sağlik hizmetleri genişletilmiştir. Aşi üretimi için ise 
1,2 milyar dolar ayrilmiştir. AB ülkeleri koronavirüs sürecinde öncelikle 
kendi sikintilari ile uğraşarak birliğin esasinin zedelenmesine yol açmiş-
lardir. Bu durumda pandemiden en çok olumsuz etkilenen ülkelerden biri 
İtalya olmuştur. Ekonomik anlamda kirilma noktasi yaşayan İtalya’da sağ-
lik hizmetleri neredeyse durma noktasina gelmiştir. Bununla beraber İtalya 
pandemi ile mücadele için 25 milyon avro ayrildiğini duyurmuştur. Ekono-
mik önlemlerin yani sira güvenlik önlemleri de ön planda tutulmuştur. Bu 
kapsamda bazi şehirler karantinaya alinmiştir. Kamu hizmeti veren kurum 
ve kuruluşlarin dişinda birçok işletme kapatilmiştir. Uzaktan çalişma ko-
şullarina geçilmesi için çalişmalar başlatilmiştir. Sağlik sektörüne 20 bin 
personel alimi gerçekleştirilmiş ve Covid-19 meslek hastaliği sayilmiştir. 
Covid-19 pandemisinden etkilenen bir diğer Avrupa ülkesi de İspanya ol-
muştur. İspanya virüsün getirdiği olumsuz etkileri (mağdur vatandaşlar, 
serbest meslek sahipleri, şirketler) ortadan kaldirmak için 200 milyar avro 
kredi ve 5 milyar avro kamu harcamasi olmak üzere iki farkli çözüm paketi 
belirlemiştir. Bu pakete istinaden sosyal devlet gereği olarak ev sahipleri 
kiralari 6 ay süre ile arttirmayacak ve kiracilar 6 ay süre ile evden çika-
rilmayacaktir. Elektrik, su ve yakit borçlari 3 ay süre ile ertelenecek ve 3 
ay kesinti yapilmayacaktir. Yaşli ve bakima muhtaç vatandaşlarin giderleri 
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için 300 milyon avro ayrilmiştir. Sağlik giderleri için 1 milyar avro, aşi 
çalişmalari için 30 milyon avro ödenek ayrilmiştir. Covid-19 pandemi sü-
recini etkili bir şekilde takip eden ülkelerden biri Almanya olmuştur. 750 
milyar avro gibi büyük bir bütçeyi bu sürece ayirmiştir. Ayrilan bu bütçe 
Almanya Gayri Safi Yurt İçi Hâsilasinin yaklaşik yüzde 24’ü büyüklüğün-
dedir. Salgin sürecinin planli, programli yönetilmesi 4 Haziran 2020 itibari 
ile Almanya’yi iyileşme yüzdesi en yüksek ikinci ülke konumuna yükselt-
miştir. Bu bağlamda iyileşme yüzdesi yüzde 91,62 olurken, vefat orani ise 
yüzde 4,70’tir. Salgini en hizli bir şekilde engelleyen ülkelerden biri de Çin 
olmuştur. Salginin Çin’de başlamasina rağmen etkili bir şekilde yönetimi-
nin sağlanmasi, her alanda alinan sert tedbirlerin etkisi ile mümkün olmuş-
tur. Kovid-19’un ortaya çiktiği Hubei kenti karantinaya alinmakla beraber, 
tüm dünya ile bağlantisi kesilmiştir. Şehirdeki bütün okullar, iş yerleri ka-
patilmiştir. Pandemi ile mücadele için 183 milyar dolar bütçe ayiran Çin, 
sosyal yaşam, güvenlik ve sağlik alaninda birçok tedbir ve teşvik adimlari 
atmiştir (Gündüz, 2020). Bu bilgiler işiğinda anlaşilmaktadir ki geçmişte 
salginla mücadele konusunda tecrübeleri olan ve pandemi sürecini baştan 
sona ciddiye alan Almanya, Çin, Güney Kore gibi ülkeler en az hasarla 
atlatmaya çalişirken; gerekli hassasiyeti göstermeyen İtalya, İspanya gibi 
ülkeler ciddi boyutlara ulaşan sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlarla kar-
şilaşmişlardir.

3.2. Türkiye’de Covid-19 Pandemisi 

Çin’de başlayip tüm dünyaya yayilan Covid-19 salgini, Türkiye’yi 
de etkisi altina almiştir. Asya, Avrupa ve Amerika’da ülkeleri bir takim 
tedbirler almaya iten koronavirüs salgini, Türkiye’de de bazi önlemlerin 
alinmasinda etkili olmuştur.

Aralik 2019 itibari ile Çin’in Hubei kentinde ilk vakalarin görülmesi 
ile birlikte Türkiye’de 10 Ocak 2020’de Sağlik Bakanliği bünyesinde Bi-
lim Kurulu oluşturulmasina karar verilmiştir. 26 kişiden oluşan kurulun 
üye sayisi daha sonra 31’e çikarilmiştir. Kurul üyeleri Türkiye’nin önde 
gelen üniversitelerinden olmakla beraber, mikrobiyoloji, viroloji, enfek-
siyon, yoğun bakim, pediatri, iç hastaliklari gibi kendi alanlarinda uzman 
bilim insanlaridir. Bilim kurulunun oluşturulmasinda Sağlik Bakanliği 
Halk Sağliği Müdürlüğü’nün 2019 yilinda hazirladiği Pandemik Influenza 
Ulusal Hazirlik Plani’nin payi büyüktür. Bu planin en dikkat çeken madde-
lerinden biri, olasi bir pandemi esnasinda bakanliklar ile kurumlar arasi ko-
ordinasyonu sağlamak amaci ile Sağlik Bakanliği bünyesinde Ulusal Ko-
ordinasyon Kurulu’nun oluşturulmasidir. Yine bu plana göre İl Pandemi 
Kurullarinin ve Umumi Hifzisihha Kurullarinin faaliyetlerine başlamasi 
öngörülmektedir. Bu kurullarin amaci yerel düzeyde (İl, ilçe) tedbir almak 
amaciyla tavsiye niteliğinde fikir sunmaktir. Covid-19 sürecinde toplumun 
ruh sağliğinin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek adina sosyologlar, 



Aslıhan Zinderen, Bayram Aktaş142 .

psikologlar, ekonomistler ve din psikologlarindan oluşan Toplum Bilimleri 
Bilim Kurulu kurulmasi da kararlaştirilmiştir (Turan ve Çelikyay, 2020). 
Tüm bu kurullar, Covid-19 vakalarinin dünyada görülmeye başlamasi ile 
faaliyetlerine başlamiş ve Türkiye’de ilk vakanin görülmesi ile kurullarin 
etkinlikleri artmiştir.

Dünya Covid-19 pandemisi ile mücadele ederken, Türkiye’de Aralik, 
Ocak ve Şubat aylarinda herhangi bir vaka ile karşilaşilmamiştir. 11 Mart 
2020 tarihinde ilk vaka tespit edilmiş ve bu tarihten sonra vaka sayisinda 
hizli bir artiş gözlemlenmiştir. 30 Mayis 2020 tarihi itibari ile 163 bin 103 
hastanin 4 bin 515’i hayatini kaybetmiştir. 126 bin 984 kişinin ise sağ-
liğina kavuştuğu bilgisi paylaşilmiştir. İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya 
gibi büyükşehirlerde fazlaca görülen Kovid-19, kisa sürede tüm ülkeye ya-
yilmiştir. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda başlangiçta 31 kente 
(Daha sonra bu sayi 24’e düşürülmüştür.) giriş ve çikişlar yasaklanmiştir. 
Bununla beraber risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 
yaş alti gençlerin sokağa çikmalari yasaklanmiştir (Gürcün ve Cömertler, 
2020). Türkiye’de Covid-19 teşhisi konulan kişilerin görülmesi ile bunun 
gibi önlemler öncelikli olarak alinmaya başlanmiştir.

Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsaminda birçok ülkeden önce se-
yahat kisitlamasini uygulamiştir. Bu kapsamda 21 Ocak’ta havalimanla-
rinda önlemler alinmaya başlanmiştir. 22 Ocak itibari ile İstanbul-Wuhan 
uçuşlari askiya alinmiştir. Çin ile uçuşlarin tamamen durdurulmasi ise 5 
Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 23 Şubat tarihine gelindiğinde 
ise, Türkiye-İran sinirinin kapatilma karari alinmiştir. 27 Mart itibari ile 
yurt içi ve yurt dişi tüm uçuşlar durdurulmuştur. Bununla beraber sosyal 
yaşam, sağlik ve ekonomi alaninda tedbirler alinmiştir. Sosyal hayatin 
temkinli bir şekilde sürdürülebilirliği açisindan sosyal mesafe vurgusu 
yapilmiştir. Bu bağlamda “Koronavirüse Karşi 14 Kural” ve “Hayat Eve 
Siğar” kamu spotlarina yer verilmiştir.

Bu yolla toplumun sağlik okuryazarliği arttirilmaya çalişilmiştir. Top-
lumsal izolasyonu sağlamak adina piknik ve mesire alanlari kapatilmiş, 
sosyal ve kültürel etkinliklere son verilmiş, camilerde toplu halde ibadet 
etme yasaği getirilmiş ve spor müsabakalarina ara verilmiştir. Şehirlerara-
si yolculuk yapmak valiliklerin inisiyatifine birakilmiştir (Tunç ve Atici, 
2020). Bu tedbirlere ilave olarak 16 Mart 2020 tarihinde ilköğretim, or-
taöğretim ve liselerde eğitime kademeli olarak ara verilmiş, daha sonra 
ise uzaktan eğitim-öğretim sürecinin başlatilmasi planlanmiştir. 26 Mart 
2020 itibari ile Yüksek Öğretim Kurulu, 2019-2020 bahar döneminde üni-
versitelerde eğitimin yüz yüze yapilmayacaği, uzaktan eğitim modeli ile 
gerçekleştirileceği kararini almiştir. Yurt dişindan dönenler için on dört 
günlük karantina uygulamalari başlatilmiştir. Bu bağlamda, umre vazifesi 
için Mekke’den dönen vatandaşlar, Ankara ve Konya’da bulunan öğrenci 
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yurtlarinda karantina altina alinmiştir. Sosyal mesafe kurallari çerçevesin-
de kamu kurum ve kuruluşlarinda personelin azaltilmasi yoluna gidilmiş, 
toplu taşima araçlarinda ve özel araçlarda kapasitenin yüzde 50’si kadar 
yolcu taşinmasi kararlaştirilmiştir (Arslan ve Karagül, 2020). Bu uyari ve 
önlemlere tüm vatandaşlarin gereken hassasiyeti göstermeleri adina kamu 
spotlari, sosyal medya platformlari ve billboardlar araciliği ile duyurular 
yapilmiştir. 

Küresel ölçekte dünyayi etkisi altina alan Covid-19 pandemisi, ülke-
leri ekonomik yönden etkilemiş ve bu alanda ciddi adimlarin atilmasina 
neden olmuştur. Türkiye pandemi ile mücadele kapsaminda ilk aşamada 
100 milyar TL’lik bir destekleme paketi açiklamiştir. Salginin piyasaya, 
üretime ve istihdama olan etkilerini en aza indirmek için 18 Mart 2020’de 
“Ekonomik İstikrar Kalkani Destek Paketi” hazirlanmiş ve yürürlüğe ko-
nulmuştur (Gündüz, 2020). Bu paket kapsaminda vatandaşlarin ve esnafin 
talepleri doğrultusunda, borçlarinin anapara ve faiz ödemeleri 3 ay (Ni-
san, Mayis, Haziran) süre ile erteleneceği karari alinmiştir. 500 bin TL’nin 
altinda konut sahibi olacaklar için asgari peşinat yüzdesi, yüzde 20’den 
yüzde 10’a düşürülmüştür. İşverenlerin maliyetini azaltmak ve işten çika-
rilmalari önlemek adina “Kisa Çalişma Ödeneği” devreye alinmiştir. Buna 
göre işçilerin maaşlarinin yarisi devlet tarafindan karşilanacaktir. Destek 
paketi kapsaminda emeklilere de yer verilmiş ve en düşük emekli maa-
şi bin 500 TL’ye yükseltilmiştir. Aile, Çalişma ve Sosyal Politikalar Ba-
kanliği tarafindan belirlenen yardima muhtaç ailelere ulaştirilmak üzere 2 
milyar TL ilave kaynak ayrilmiştir (Tekin, 2020). Bu tedbirlerin yani sira 
Cumhurbaşkanliği tarafindan “Biz Bize Yeteriz” kampanyasi düzenlen-
miştir. Bu kampanya çerçevesinde Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan 
yedi aylik maaşini bağişladiğini duyurmuştur. Bürokratlardan memurlara, 
sivil toplum kuruluşlarindan belediyelere topyekûn dayanişma ortami sağ-
lanmaya çalişilarak, Kovid-19’un ekonomi üzerindeki etkileri azaltilmaya 
çalişilmiştir. Kampanya gelirlerinin ise yardima muhtaç ailelere ulaştirila-
caği duyurulmuştur.

Yakin geçmişte yaşanilan pandemilere benzemeyen Covid-19 pande-
misi, sosyal ve ekonomik alanlarin yani sira en fazla sağlik alaninda ak-
sakliklara yol açmiştir. Öyle ki bazi ülkelerde (İtalya, İspanya gibi) sağlik 
hizmetleri neredeyse durma noktasina gelmiştir. Türkiye, dünyayi etkisi 
altina alan salgin karşisinda sağlik alaninda bir takim önlemler almiştir. Bu 
önlemler çerçevesinde 20 Mart 2020’de Sağlik Bakanliği bir genelge ya-
yimlamiştir. Bu genelgeye göre tüm özel ve vakif hastanelerinin “Pandemi 
Hastanesi” olarak hizmet vereceği ilan edilmiştir. 22 Mart itibari ile sağ-
lik çalişanlarinin kullanimina yönelik n95 maske ve koruyucu gözlük gibi 
malzemelerin üretimini yapan firmalarin stoklarina gerekli görüldüğünde 
el konulacaği kararlaştirilmiştir. Sağlik hizmetlerinin aksamamasi için ka-
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muya 32 bin sağlik personeli alinacaği duyurulmuştur. Covid-19 test sü-
relerinin daha kisa olmasi adina Çin’den 50 bin hizli test kiti getirilmiştir. 
Bununla beraber yerli solunum cihazi üretimi ve yerli aşi üretimi için ge-
rekli girişimlerde bulunulmuştur. 25 Mart’ta Sağlik Bakani Fahrettin Koca, 
hastalarin durumu ile ilgili bilgileri her gün sosyal medya araciliği ile ka-
muoyuna duyuracağini bildirmiştir. Sosyal mesafe kurallari kapsaminda 
2 Nisan itibari ile sokakta, markette ve pazarda maske takma zorunlulu-
ğu getirilmiş ve bu kapsamda 25-65 yaş arasi vatandaşlarin adreslerine 
PTT araciliği ile 5 adet maske gönderileceği duyurulmuştur. Ayrica sağlik 
hizmetlerinin kontrolden çikmamasi adina Atatürk Hava Limani ve San-
caktepe’de bin odali iki hastane kurulmasi planlanmiştir (Memikoğlu ve 
Genç, 2019: 201-210). 6 Mayis 2020 tarihinde CNN International Kanali, 
Türkiye’nin Covid-19 ile olan mücadelesini tüm dünyaya duyurmuştur. 3 
Mayis’ta İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptiği çalişmalarin takibi ile 
hazirlanan program, Türkiye’nin sağlik alaninda elde ettiği başarinin kü-
resel düzeyde duyulmasina katkida bulunmuştur (Gündüz, 2020). Bu ne-
denle Covid-19 salgininin küresel düzeyde olduğu unutulmamali, dünya 
ülkelerinin ortak bir paydada buluşarak bu süreci anlatabileceği göz önün-
de bulundurulmalidir.

Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 pandemisinin en önemli aktörleri 
sağlik çalişanlari olmuştur. Kendi hayatlarini kaybetme pahasina birçok 
hayatin kurtulmasina vesile olmuşlardir. Sağlik çalişanlari, pandemi dö-
nemlerinde bazi problemlerle karşilaşmaktadir. Bunlarin başinda enfek-
siyon riski ve enfeksiyonu farkinda olmadan yaymalari gelmektedir. Bu 
hususlarin ortaya çikmasinda pandemiye neden olan patojenin özellikleri-
nin yeterince anlaşilmamasi, koruyucu ekipmanlari kullanma eğitimlerine 
yeterince özen gösterilmemesi, koruyucu ekipman eksikliği, uzun süre en-
fekte hastalarla ayni ortamda bulunmalari, uzun süren çalişma saatleri gibi 
nedenler etkili olmaktadir. Sağlik çalişanlarinin pandemi dönemlerinde 
bazi meslek sorumluluklari bulunmaktadir. Bunlarin başinda başkalarini 
enfekte etmekten kaçinilmasi gelmektedir. Buna göre, sağlik çalişanlari 
çok fazla enfekte ile ayni ortamda bulunduğundan maske, izolasyon ve 
mesafe kurallarina dikkat etmeleri gerekmektedir. Diğer bir sorumluluklari 
ise hastalari tedavi etme görevleridir. Sağlik çalişanlarinin aldiklari eğitim 
ve öğretimin bir parçasi olarak olağanüstü dönemlerde hizmet vermeleri 
beklenmektedir. Tehlikeli salgin hastaliklarin var olduğu dönemlerde bu 
hizmet çok büyük önem arz etmektedir. Covid-19 pandemisi süresince 
Türkiye’de sağlik çalişanlari fedakârca görevlerini yerine getirmeye çaliş-
mişlardir (Pala ve Metintaş, 2020). Bazilari bu süreçte hayatini kaybeder-
ken bazilari aileleri ile uzun bir zaman görüşememişlerdir. Zorlu geçen bu 
dönemde Covid-19 dünyada “Meslek Hastaliği” olarak kabul edilmiştir.
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4. Sağlık Haberciliği 

Yüksel’e göre; “Genel olarak sağlik, sağlikli yaşam ve hastalik konu-
larinda insanlari aydinlatan, halk sağliğini koruma, geliştirme, farkindalik 
yaratma, bilinç kazandirma noktasinda uzman görüşlerine dayanan bilgile-
rin aktarildiği, sorunlarin, çözüm önerilerinin, tedavi yöntemlerinin, bu ko-
nudaki araştirma ve sonuçlarin halkin anlayabileceği bir dilde paylaşildiği, 
her türlü yenilik, yöntem ve gelişmenin konu edildiği haber türüne “Sağlik 
Haberciliği” adi verilmektedir.” (Yüksel, 2017). İnsan sağliği ve yaşam 
kalitesi ile ilişkili konularda yapilan habercilik faaliyeti olan sağlik ha-
berciliği, literatürde bilim haberciliğinin bir kolu olarak ele alinmaktadir. 
Bu bağlamda geçerliliği sağlik bilimleriyle test edilebilecek ve ana temasi 
sağlik olan içerikler sağlik haberciliğinin konusu olarak değerlendirilmek-
tedir (Yardan vd., 2018). Bu sebeple sağlik haberlerinde nesnel bakiş açisi 
önem arz etmektedir.

Sağlik haberciliği, temel anlamda insan sağliğini ve yaşam kalitesini 
ilgilendiren her konuda yapilan habercilik faaliyeti olarak tanimlanmakta-
dir. Halk sağliği konusunda vatandaşlari bilinçlendirmek ve gerektiği du-
rumlarda halki uyarmak, sağlik haberciliğinin işlevleri arasindadir. Sağlik 
ve medya profesyonelleri ile gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen 
veriler, sağlik haberciliğinin temelini oluşturmaktadir. Sağlik haberciliği 
hitap edilen hedef kitle açisindan da değerlendirilmektedir. Bunlar hakla 
yönelik ve sağlik profesyonellerine yönelik olmak üzere iki temel anlamda 
değerlendirilmektedir. Sağlik profesyonellerine yönelik sağlik haberciliği 
medikal dergiler ve medikal gazeteler araciliği ile gerçekleştirilmektedir. 
Bu yayinlar güncel sağlik olaylarini ve sağlik alanindaki yenilikleri sunan 
popüler medikal dergilerden oluşmaktadir. Bu alanda verilen haberlerde 
kullanilan dil tip terimlerini içermesi gerekmektedir. Bu durum haberle-
rin hedef kitlesinde bir değere sahip olmasi açisindan önem arz etmek-
tedir. Halka yönelik sağlik haberciliği sağlik alaninda bilgi veren gazete, 
dergi, televizyon programlari ve web siteleri araciliği ile edinilen bilgiler 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Halka sunulan sağlik haberlerini, sağlik 
profesyonellerine sunulan sağlik haberlerinden ayiran en önemli özellik 
hedef kitlenin eğitim seviyesinin farkli olmasidir. Bu farkin yaninda dikkat 
edilmesi gereken diğer bir husus halka sunulan sağlik haberlerinde kulla-
nilan dildir. Halkin eğitim düzeyi, sosyo-demografik özellikleri farklilik 
gösterdiği için, sağlik ile ilgili sunulan bilgilerin yalin ve anlaşilir olmasi 
gerekmektedir. Ayrica magazinsel ve sansasyonel ifadeler kullanmaktan 
kaçinilmalidir (Öğüt, 2017). Bu haberlerde en önemli unsur halki bilgilen-
dirmek olduğu için edinilen bilginin kaynağina, güvenilirliğine ve bilim-
selliğine dikkat edilmesi gerekmektedir.
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4.1.  Sağlık Haberciliğinin Özellikleri 

Sağlik haberciliği toplumun sağlik alaninda bilinçlenmesine katki 
sağladiği için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle sağlik haberciliğinde 
dikkat edilmesi gereken belli başli özellikler bulunmaktadir. Bu özellikle-
rin başinda Sağlik Bakanliği’ndan bilgi alinmasi, kamuoyunu bilgilendi-
ren kişilerin alaninda güvenilir ve uzman kişiler olmasi gelmektedir. Bu 
bağlamda haberi yapilacak konunun bilimselliği önem taşimaktadir. Ayni 
zamanda arşiv görüntülerinden yararlanilacak ise bu durum açiklamada 
belirtilmeli, toplumu paniğe sevk edecek görüntülere yer verilmemeli ve 
abartili ifadelerden kaçinilmalidir. Kullanilacak her sözcüğün, yer ve-
rilecek her başliğin hedef kitlede bir takim anlam yüklemelerine neden 
olacağinin unutulmamasi gerekmektedir. Bilgi amaçli spot filmlere yer 
verilirken amacin dişina çikilmamasi gerekmektedir. Bu tür filmlerden 
yaralanirken sosyal ekonomik, ticari ve kültürel anlamda farkinda olma-
dan, çikar odakli kurum, kuruluş ve şahislarin hedeflerine destek verilme-
melidir. Sağlik haberciliğinde önem arz eden özelliklerden biri de sağlik 
muhabirlerinin alaninda uzman kişilerden oluşmasidir. Sağlik alanindaki 
çalişmalar birçok aşamadan geçtikten sonra kamuoyuna duyurulmaktadir. 
Bu nedenle muhabir ham verileri servis ederek insanlarin yanliş bilgilen-
dirilmesinde rol oynayabilmektedir. Bunun yaninda sağlik muhabirinin tip 
terminolojisine hâkim olmasi gerekmektedir. Haberde kullanilan ifadelerin 
hedef kitleye göre anlaşilir olmasi gerekmekle birlikte yanliş anlaşilmala-
ra sebebiyet verecek üsluptan kaçinilmalidir. Sağlik haberciliğinde dikkat 
edilmesi gereken diğer bir husus, haberlerde sansasyonel ifadelerden ka-
çinilmasi gerektiğidir. Bu nedenle insanlari umutsuzluğa sürükleyecek ya 
da insanlara umut verecek ifadeler büyük risk taşimaktadir. Bunun yaninda 
mahremiyet konularina dikkat edilmelidir. Muhabirin sağlik kuruluşlarina 
girerken kimliğini ibraz etmesi gerekmekte; ses, görüntü ve fotoğraf kaydi 
almadan, yetkili, hasta ve hasta yakinlarindan izin almasi gerekmektedir 
(Kaya vd., 2011). Tüm bu özellikler haberin ve habercinin ilgili alanda 
uzmanlaşmasi gerektiğini göstermektedir.

Sağlik haberlerinin yaziminda da dikkat edilmesi gereken hususlar 
bulunmaktadir. Öncelikle gazetecinin ilgi duyduğu bir konuya odaklan-
masi önemlidir. İlgi duyulmayan bir konuya insanlarin da ilgi duymasi 
mümkün olmamaktadir. Bununla beraber gazeteci nasil yazmasi gerekti-
ğini detaylica düşünmelidir. Bu durum hedef kitleye verilecek mesajin özü 
bakimindan önem taşimaktadir. Diğer bir özellik ise, gazetecinin haberde 
teknik terimler kullanmak zorunda olduğu durumlarda mutlaka okurun an-
layacaği şekilde terimleri açiklamasidir. Bunu yaparken eğitim düzeyi ve 
sosyo-demografik özelliklere de dikkat edilmelidir. Sağlik haberi yazimin-
da dikkat çeken diğer bir özellikte, gazetecinin kendisini okurun yerine 
koymasi gerektiğidir. Eğer gazeteci haberini yaptiği konuyu ilk kez duy-
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muş ise okurun aklinda ne gibi sorularin oluşabileceğine dikkat etmesi ge-
rekmektedir. Ayrica gazeteci bilginin alindiği kaynaği ayrintili bir şekilde 
haberin en can alici noktasinda vermemelidir. Bu durum okurun ilgisinin 
dağilmasina ve haberin devamini okumamasina yol açmaktadir (Çağlar, 
2012). Bu nedenle sağlik haberlerinin de diğer haber alanlarinda olduğu 
gibi haber değerinin olduğu unutulmamalidir.

Sağlik haberlerinin oluşumunda gazetecilerden kaynaklanan bazi so-
runlar da dikkat çekmektedir. Bu sorunlarin başinda gazetecinin sağlik ile 
ilgili konulara hâkim olmamasi ve veri analizi yapamamasi gelmektedir. 
Bu bağlamda iletişim fakültelerinde sağlik alanindaki haberler daha çok 
teori ve üretime yönelik olmaktadir. Haberin nasil yazilacaği, dilin nasil 
kullanilmasi gerektiği bilgisi verilirken, sağlik ve ilk yardim bilgisi gibi 
uygulamali eğitimlerde eksiklik yaşanmaktadir. Sağlik bilgisinin ve is-
tatistikî bilgilerin eksikliği haberin dar bağlamda okuyucuya ulaşmasina 
neden olmakta, daha geniş kitlelere ulaşmasini engellemektedir. Bunda ga-
zetecinin araştirma yapmak yerine, yetkililerin açiklamalarindan, internet 
sitelerinden ve basin bültenlerinden yararlanmasi etkili olmaktadir. Gaze-
tecilerden kaynakli bir diğer sorun ise taşra ve köylerdeki sağlik sorunla-
rina yeterince değinilmemesidir. Sağlik haberlerinin genellikle metropol 
şehirlerde yaşanan sorunlarla ilgili olduğu görülmektedir. Bunda haberin 
ilgi uyandiracaği düşüncesi etkili olmaktadir. Bu nedenle kirsal kesim-
lerde yaşanan sorunlara yeterince eğilim gösterilmemektedir. Bu durum 
ise sorumlu gazetecilik anlayişini örselemektedir. Gazetecilerin haberle-
ri magazinleştirme eğilimi de sağlik haberlerinin kalitesini etkilemekte-
dir. Özellikle politik toplumlarda eğitim, kültür, sağlik gibi konular ikinci 
plana atilmaktadir. Bu haberlere arka sayfalarda veya haber bültenlerinin 
sonunda yer verilmektedir. Haberin okunmama, duyulmama endişesi, mu-
habirin haberlerde sansasyonel ifadelere yer vermesine neden olmaktadir. 
Fakat bu durum haberin özünün zayiflamasina, kamuoyu nezdinde haberin 
doğruluğunun tartişilmasina neden olmaktadir. Ayrica objektifliği sorgu-
lanmaya başlanan haberler, toplum düzeyinde dikkat çekmek yerine, haber 
değerinin yitirilmesine yol açmaktadir. Gazetecilerin sağlik profesyonelle-
ri ile olan mesafeli duruşlari da sağlik haberlerinin zayif kalmasinda etkili 
olmaktadir. Sağlik profesyonellerinin çalişmalarini yerinde takip etmek 
yerine masa başi habercilik yapmaya çalişan gazeteciler, sağlik haberleri-
nin bilimselliğinin zayiflamasina yol açmaktadir. LÖSEV, Kizilay ve Türk 
Kalp Vakfi gibi alanlarinda özgün çalişmalar yapan kuruluşlar ile sağlik 
profesyonellerinin diyaloglari yakindan takip edilmeli, toplumun bilinç-
lenmesine katki sağlayacak bilimsel değeri yüksek haberlere yer verilmeli-
dir. Yukarida bahsedilen konularin yaninda gazetecilerin nesnel ve objektif 
sağlik haberlerine yer verememelerinin önünde bir takim engeller bulun-
maktadir. Bu engeller arasinda çeşitli kurumlarin baskilari ve küresel bas-
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kilar yer almaktadir. Sağlik haberciliğinin bu çikmazlari muhabirleri zor 
durumda birakmaktadir. Mesleki devamliliklari ile mesleki duyarliliklari 
arasinda birakilan gazeteciler, haberlerin nesnelliğinden uzaklaşmasina 
neden olmaktadir (Geçer, 2018). Bu bağlamda sağlik haberlerinin kalitesi 
açisindan, gazetecilere sunulan ortamin objektifliği de son derece önem arz 
etmektedir.

4.2. Covid-19 Haberlerine Sağlık Haberciliği Perspektifinden 
Bakmak

Bu başlik altinda Covid-19 döneminde yayinlanan haberler sağlik ha-
berciliği perspektifinden değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme ise sağ-
lik haberciliğinin sahip olduğu temel özellikleri merkeze koyarak haberleri 
bütüncül olarak ele almayi gerektirmektedir. 

Sağlik haberciliği bağlaminda öne çikan beş teme özellik alan yazin 
taramasi sonucu şu şekilde siralanabilmektedir:

- Sağlık haberlerinde sansasyonel (ilgi çekici) ifadeler kullanılma-
malıdır.

- Sağlık haberlerinde haberi yapılacak konunun bilimselliği önem 
taşımaktadır.

- Sağlık haberlerini magazinleştirme eğilimi, haber değerinin düş-
mesine neden olmaktadır.

- Sağlık haberlerinde kullanılan tıp terimlerinin açıklaması anlaşı-
lır bir şekilde yapılması gerekmektedir.

- Sağlık haberlerinde insanları umutsuzluğa sürükleyecek ya da in-
sanlara umut verecek ifadeler büyük risk taşimaktadir (Kaya vd., 2011; 
Çağlar, 2012; Geçer, 2018). 

Covid-19 döneminde yayinlanan haberler siralanan bu beş madde 
ekseninde değerlendirilmektedir. Söz konusu dönemde çok sayida haber 
yayinlanmiştir. Bu nedenle yapilacak değerlendirmede haberler, en faz-
la ziyaret edilen internet haber sitelerinden alinmiştir. Pek çok web sitesi 
ile ilgili izlenme ve takip verilerine ulaşilabilecek bir platform olan Si-
milarweb’e (2021) göre Hürriyet ve Milliyet Türkiye’nin en fazla ziyaret 
edilen internet haber siteleridir. Bu başlik altinda Covid-19 ile ilgili belir-
sizliklerin olduğu 2020 Mart döneminden sonra virüsün ikinci dalgasi ola-
rak geçen ve pek çok kişinin hayatini kaybettiği Kasim 2020 döneminde 
yayinlanan haberler değerlendirilmiştir.
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Resim 1. “Rusya’da Koronavirüs Kâbusu Büyüyor” başlıklı haber (www.
hurriyet.com.tr, 2020).

Hürriyet Gazetesi’nin 12.11.2020 tarihinde yayinlanan (Resim 1.) 
haberinde haber başliği “Rusya’da Koronavirüs Kabusu Büyüyor!” ola-
rak belirlenmiştir. Haber başliğinda kullanilan bu ifade sansasyonel etki 
uyandirmaktadir. Okuyucuda ilgi uyandirmak adina belirlenen başlik, sağ-
lik haberleri sorumluluğu açisindan uygun değildir. Toplum koronavirüs 
salginindan sağlik alaninda olduğu kadar sosyal ve psikolojik anlamda da 
etkilenmiştir. Bu nedenle haberin başliğinda geçen “kâbus” kelimesi olum-
suz etki uyandirmaktadir.

Toplum nezdinde sağlik haberlerinin etki uyandirmasi için bilimsel 
verilerin güvenilirliği önem arz etmektedir. Bu açidan habere baktiğimizda 
“Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan 
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açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 21 bin 608 
artarak 1 milyon 858 bin 568’e, sağlığına kavuşan sayısı da 18 bin 811 
artışla 1 milyon 388 bin 168’e ulaştı.” ifadesi haberin bilimsel bir kaynağa 
dayandirildiğini göstermektedir. Ayrica “Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici 
Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 591 bin Covid-19 testinin yapıldı-
ğını ve böylece şimdiye kadarki test sayısının 66 milyon 700 bini geçtiğini 
bildirdi.” ifadesi de yine sağlik haberlerinin bilimselliği açisindan önem 
taşimaktadir. Bu ifadeler ile haberin güvenilirliği arttirilmaya çalişilmiştir.

Resim 2. “Gözlük Takanlarda Koronavirüs Daha Az Görülüyor” başlıklı haber 
(www.hurriyet.com.tr, 2020).
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Hürriyet Gazetesi’nin 12.11.2020 tarihinde yayinlanan (Resim 2.) 
haberine göre gözlük takanlarda koronavirüsün daha az görüleceği ifade 
edilmiştir. Bu durum; “Sağlik haberlerini magazinleştirme eğilimi, haber 
değerinin düşmesine neden olmaktadir.” (Geçer, 2018) özelliği ile örtüş-
mektedir. Haberin “Gözlük Takanlarda Koronavirüs Daha Az Görülüyor” 
başliği haberi magazinleştirmektedir. Belirlenen bu başlik ile okurun ha-
bere olan ilgisi arttirilmaya çalişilmiştir. Haberin detaylarina baktiğimizda 
“Sağlık haberlerinde haberi yapılacak konunun bilimselliği önem taşımak-
tadır.” (Kaya vd., 2011)  maddesine uyulmadiği görülmektedir. Gözlük 
kullananlara Kovid-19’un daha az bulaşacaği yönündeki yargi, Sağlik Ba-
kanliği Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’in 
“Gözlük takanlarda koronavirüs hastalığının daha az görüldüğü ile ilgili 
bir yaklaşım söz konusu. Gözlük kullanınca maskenin üst kısmına gözlüğü-
müz baskı yaptığı için üstten maskenin içine partikül girmesi engelleniyor” 
ifadelerine dayandirilmaya çalişilmiştir. Fakat bu tezin kanitlanmiş bilim-
sel bir sonucunun belirtilmemesi, haberin bilimselliğini olumsuz yönde 
etkilemektedir.

Resim 3. “En Kötü Dönem Başladı” başlıklı haber (www.milliyet.com.tr, 2020)
Milliyet Gazetesi’nin 22.11.2020 tarihli haberinde (Resim 3.) “En 

Kötü Dönem Başladi” şeklinde bir başlik kullanilmiştir. Kullanilan bu baş-
lik “Sağlik haberlerinde insanlari umutsuzluğa sürükleyecek ya da insan-
lara umut verecek ifadeler büyük risk taşimaktadir.” (Kaya vd., 2011) ilke-
si ile bağdaşmamaktadir. Kullanilan başlik olumsuz bir anlam içermekte, 
okuru umutsuzluğa sürüklemektedir. Bu durum haberin devaminin okun-
masini engelleyebilmektedir. Ayrica haberde geçen “Türkiye’de ilk Co-
vid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bu yana, bir günde en fazla ölüm 
gerçekleşti. 20 Kasım’da ülke genelinde 141 kişi koronavirüs nedeniyle 
yaşamını yitirirken, Nisan ayının ilk üç haftalık döneminde adeta kabusu 
yaşayan Türkiye’de en kötü tablo oluştu.” ifadesi, okurda uyandirilan kor-
kunun artmasina neden olmaktadir. Haberin ilerleyen bölümlerinde Türk 
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Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Halk Sağliği 
Uzmani Doç. Dr. Cavit Işik Yavuz’un görüşlerine yer verilmektedir. Buna 
göre; “20 Kasım itibariyle en kötü döneme girmiş durumdayız. 9-15 Kasım 
tarihleri arasında ülke genelindeki ölüm oranı Nisan’daki tabloyu geçmiş 
durumda. 250 günlük pandemi döneminde en yüksek ölüm oranı, 19 Nisan 
günü ortaya çıkmış, 127 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Dün ise bu sayı 
141 kişi olarak kaydedildi. Hasta sayısındaki artış eğrisine baktığımızda 
Eylül ayından itibaren hem günlük, hem ağır hasta sayısında ciddi yükseliş 
olduğunu görüyoruz.” cümleleri ile sağlik haberciliğinin bilimsel özelliği 
vurgulanmaya çalişilmiş fakat kullanilan ifadeler arka planda okurun kor-
kularinin artmasina neden olabilmektedir.

Resim 4. “Son dakika: Felaket kapıda! Ceset deryası böyle görüntülendi...” 
başlıklı haber (www.milliyet.com.tr, 2020).

Milliyet Gazetesi’nin 13.11.2020 tarihli (Resim 4.) haberi “Son daki-
ka: Felaket kapida! Ceset deryasi böyle görüntülendi...” başliği ile servis 
edilmiştir. Haberin başliği “Sağlik haberlerinde sansasyonel (ilgi çekici) 
ifadeler kullanilmamalidir.”ve “Sağlik haberlerini magazinleştirme eğili-
mi, haber değerinin düşmesine neden olmaktadir.” (Geçer, 2018) ilkeleri 
ile bağdaşmamaktadir. Bu bağlamda “Felaket Kapıda” ve “Ceset Derya-
sı” cümleleri ile haberin sansasyonel bir etki uyandirmasi amaçlanmiştir. 
Bu durum sağlik haberciliği yapilmaya çalişilirken, haberin magazinleş-
mesine yol açmiştir. Dolayisi ile okurun bilinçlenmesinden öte haberin 
magazinsel anlamda değerlendirilmesine neden olmuştur.

Haberin spot bölümünde “...dünyaya diz çöktüren koronavirüs vaka-
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larındaki korkunç artış sürüyor. İkinci dalganın vurduğu Avrupa ülkelerin-
de durum her geçen dakika daha da kötüye gidiyor. Son dakika haberine 
göre, pek çok ülkede sağlık sistemi alarm vermeye başladı.” şeklinde vur-
gulanmaya çalişilan duygular, “Sağlik haberlerinde insanlari umutsuzluğa 
sürükleyecek ya da insanlara umut verecek ifadeler büyük risk taşimakta-
dir.” ilkesi ile bağdaşmamaktadir. Haberde Avrupa’da Covid-19 salgini-
nin boyutu ele alinmaya çalişilirken ayni zamanda haber, okuru olumsuz 
duygu ve düşüncelere sevk etmektedir. Kullanilan ifadeler sağlik haberinin 
değerini düşürmekte, okurun güvenini sarsmaktadir.

Koronavirüs haberleri bağlaminda sunulan haberin alt bölümünde 
görsel ile birlikte (Resim 4.) “Ayrıca sosyal medyada, Napoli’de bir hasta-
ne tuvaletinde hayatını kaybetmiş Covid-19 hastasına ait olduğu belirtilen 
görüntüler kamuoyunda geniş yankı buldu.” ifadesi, “Sağlik haberlerin-
de haberi yapilacak konunun bilimselliği önem taşimaktadir.” (Kaya vd., 
2011) ilkesi ile örtüşmemektedir. İlgili metinde bilgilerin kaynağinin net 
olmamasi, verilerin bilimsel bir kaynağa oturtulmamasi, haberin özünün 
yitirilmesine yol açmiştir. Ayrica bu durum sağlik haberciliği sorumluluk-
larinin göz ardi edildiğini göstermektedir. 

Sonuç  

Geçmişten günümüze yeryüzünde birçok salgin hastalik görülmüştür. 
Bu salgin hastaliklar sadece belirli bir bölge ile sinirli kalmayip, ülkeler 
arasi ve kitalar arasi yayilmişlardir. Bu durum pandemi olarak değerlendi-
rilirken, siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda çok sayida önlemin alinma-
sina neden olmuştur. Pandemi olarak değerlendirilen Kara veba, İspanyol 
gribi, Kolera, Sars, Kuş gribi ve Domuz gribi gibi salgin hastaliklar, sade-
ce insanlarin hayatini alt üst etmekle kalmamiş, ülkelerde ciddi krizlerin 
yaşanmasina da neden olmuştur. Bu bağlamda sadece İspanyol Gribi’nin 
görüldüğü Birinci Dünya Savaşi yillarinda yaklaşik 100 milyon insan ha-
yatini kaybetmiştir. Orta Çağ’da görülen Kara Veba da ise Avrupa’nin ne-
redeyse üçte biri yaşamini yitirmiştir. 

Aralik 2019 itibari ile Dünya Sağlik Örgütü yeni bir koronavirüs ile 
karşi karşiya kalindiğinin haberini vermiş ve bu virüsün merkezinin Çin 
olduğu duyurulmuştur. Nano teknolojilerin, yapay zekâlarin, uçan araba-
larin buluşlarini gerçekleştiren bilim insanlari bu yeni koronavirüs karşi-
sinda çaresiz kalmişlardir. Daha önceki virüslere benzememesi nedeni ile 
Covid-19 ismi verilen salgin, ülkelerin ana gündemi haline gelmiş ve sos-
yal hayati derinden etkilemiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
etkisini gösteren Covid-19 ve bu bağlamda karantina günleri, dijital dönü-
şümün hizlanmasina yol açmiştir.

Medya küresel anlamda bilgi alişverişine katki sağlayan en önemli 
araçtir. İnsanlar haber alma ihtiyaçlarini bu kanaldan sağlamaya çalişmak-
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tadirlar. Bununla beraber sağlik alanindaki gelişmelerin insanlarin bilgisine 
sunulmasi sağlik haberciliği araciliği ile gerçekleşmektedir. Kamuoyunun 
gazete, dergi ve televizyon araciliği ile sağlik sorunlarinin aydinlatilmasi, 
sağlik haberciliğinin sorumluluğundadir. Covid-19 küresel salgininda da 
sağlik haberciliğinin önemi anlaşilmiştir. Bununla beraber sağlik haber-
lerinde görülen eksiklikler, sağlik haberciliğinin ve sağlik muhabirlerinin 
sorgulanmasina yol açmaktadir.

Çalişmada değerlendirilen haberler ekseninde, sağlik haberlerinin ka-
muoyunu bilgilendirirken bir takim eksikliklerinin de var olduğu ortaya 
konulmuştur. Özellikle haber başliklarinda yer alan sansasyonel ifadeler, 
haberin çekiciliğini arttirmak için magazinsel yaklaşimlar, sağlik haber-
ciliğine olan güvenin sarsilmasina yol açmaktadir. Haberlerde söylemler 
bilimsel temellere dayandirilmaya çalişilirken, halki umutsuzluğa sürükle-
yecek ifadelerin kullanildiği görülmüştür. Bu bağlamda küresel ölçekte de-
ğer kazanan sağlik haberciliğinin Covid-19 sürecinde niteliklerinden ödün 
verdiği görülmüş, bu niteliklerin haber yapma sürecinde yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiği anlaşilmiştir.
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1. Giriş

Şirketlerin kuruluş sözleşmelerinde ortakliğin kimler tarafindan tem-
sil edileceği zorunlu kayitlar arasinda yer almaktadir. Kanun koyucu da 
temsil kurumunu önemine binaen genel hükümlerle birlikte, özel hüküm-
lerle de bu konuyu düzenlemiştir. Kuruluş sözleşmesinin kanuni şekilde 
yapilmamasi ya da sözleşmedeki noksanliklarda, 6102 sayili Türk Ticaret 
Kanunu’nun (TTK) 214’üncü maddesi gereği şahis şirketlerinde adi şir-
ketlere ilişkin hükümlerin uygulanacaği belirtilmiştir. Diğer şirketlerden 
farkli olarak adi şirket TTK’da değil, 6098 sayili Türk Borçlar Kanunu’da 
(TBK) düzenlenmiştir. Dolayisiyla ortakliğin temsili, ortaklar arasindaki 
ilişkiler kapsaminda TBK’nin 637’nci madde hükmünde, dolayli ve doğru-
dan temsil ayirimi gözetilerek düzenlenmiştir. Dolayli temsil, tüm ortaklar 
tarafindan temsil yetkisi verilen ortağin, kendi adina tüm ortaklar hesabina 
hareket etmesiyle gerçekleşir. Adi ortakliği temsile yetkili ortak, bir işlemi 
tüm ortaklarin ad ve hesabina yaptiğini karşi tarafa açikça bildirir veya 
durumun gereğinden bu anlaşiliyorsa doğrudan temsilden söz edilir. Bu-
nunla birlikte, bir de yetkisiz temsil durumu da olmaktadir ki, temsilcinin 
ortak olup olmamasi hususu iç ilişkide ve üçüncü kişiye karşi sorumluluk 
kapsaminin belirlenmesinde önem taşimaktadir. Bunun gibi, yetkisiz tem-
silci tarafindan yapilan işlemin ortaklarca onaylanip onaylanmamasi duru-
munda işlemin baştan itibaren geçerli olmasi veya onaylanmaz ise kesin 
hükümsüz olmasi durumu söz konusu olmaktadir. Bütün bu hususlarin, 
temsilcinin ve yapilan işlemin akibetinin adi ortaklik açisindan irdelenme-
si gerekir.  

Ticari ilişkilerin temelinde tüm borç ilişkisinde olduğu gibi ana kural, 
hukuki işlemin bir kişi tarafindan bizzat yapilmasi ve bu işlemin yapan 
için hüküm ifade etmesidir. Ancak bazi durumlar var ki, maddi ve hukuki 
engellerden dolayi temsil kurumuna başvurulmaktadir (Esener ve Gün-
doğdu, 2017, s. 257). Temsili kisaca, sonuçlari başka bir şahis üzerinde 
doğacak şekilde, o şahis ad ve hesabina hukuki işlem yapilmasi şeklinde 
tanimlamak mümkündür (Oğuzman ve Öz, 2006, s. 163). Kanun koyucu 
tarafindan ticari işletme tanimlanirken, her ne kadar şirketlerin tüzel ki-
şilikleri konusunda hiçbir açiklama yapilmamişsa da,  TTK’nin “II - Ti-
caret unvanının şekli” bölüm alt başliği ile düzenlenen “2. Tüzel kişiler” 
başlikli 42’nci madde hükmü olan “a) Kollektif ve komandit şirketler” ve 
43’üncü madde hükmü olan “b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler” 
şirket türlerinin ünvanlarindan bahsedilmiş ve sadece bu şirketlerin tüzel 
kişiliklerinin benimsendiği anlaşilmaktadir. Dolayisiyla, sirf bu hükümler 
ve TBK’nin ilgili hükümlerinden de yola çikildiğinda, adi şirketlerin tüzel 
kişiliklerinin olmadiğini söylemek mümkündür. Keza hukuk sistemimizde 
adi ortakliklarin tüzel kişiliği haiz olmadiği Yargitay’in 3. Hukuk Daire-
si’nin 13.06.2012 tarihinde vermiş olduğu 2012/11608E. ve 2012/15091K. 
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sayili karariyla da bu hususu açikça belirtmektedir: “BK. 520. maddesine 
göre adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Adi ortaklığa karşı açılmış dava, 
diğer ortakların tümüne karşı yönetilmiş demektir. Bu nedenle, davacıya 
dava edilen adi ortaklığın bütün ortaklarının isim ve adresi açıklattırıla-
rak, davaya bu ortakların huzuru ile devam edilmelidir. Mahkemece, bu 
yönün göz ardı edilerek davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve 
yasaya aykırıdır.” (www.kazanci.com.tr ET: 20.12.2021)

Bunun gibi, bir şirketin ve ortaklarin üçüncü kişilerle ilişkilerinde 
TTK’nin çeşitli maddelerinde şirketlerin ticaret siciline tescil ile tüzel ki-
şilik kazandiği ve bunun aksi durumunda yapilacak sözleşmelerin üçüncü 
kişilere karşi geçersiz olacaği hükme bağlanmiştir (TTK m. 232, 305, 355, 
365, 565, 577, 588). Bununla birlikte, ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği 
bulunmayan bir ortaklik yapisi ile işlettikleri durumlarla bu tür ticari iş-
letmelerin hangi nitelikleri haiz olduklari kanun koyucu tarafindan belir-
tilmediğinden, TTK ve ilgili mevzuat hükümleriyle düzenlenmemiş bu tür 
ortakliklarda TBK’nin 620 vd. maddelerinde yer alan adi ortakliğa ilişkin 
hükümlerin uygulanacaği öğretide ileri sürülmüştür (Özsungur, 2017: 42).

Yukaridaki açiklamalardan da görüldüğü üzere, ticari şirketlerden 
farkli olarak hukukumuzda sadece adi şirketlerin (ortakliğin) kanun gereği 
tüzel kişiliği yoktur. Mehaz İsviçre Medenî Kanunu’nda, Alman hukuk sis-
teminin ortaklik hukukuna ilişkin benzer hükümler içermiş olsa da, Alman 
hukukunda adi ortakliğa ilişkin hak ehliyeti konusunda farkli düzenleme-
ler yer almaktadir. Zira Türk hukukundan farkli olarak, Alman hukukun-
da adi ortakliğin hak ehliyetini bulunmasina karşin, İsviçre hukuk siste-
minde adi ortakliğin tüzel kişiliği haiz olmadiği, bundan dolayidir ki, adi 
ortakliğin ayri bir süje olarak hak ve taraf ehliyetinin bulunmadiği kabul 
edilmektedir (Pfammatter, 2002: 42; Druey/ Druey/ Glanzmann, 2010: 36; 
Meier-Hayoz/ Forstmoser 2007: 311). Benzer bir durum Türk hukukunda 
da olduğundan, Türk borçlar hukukunda adi şirketin organlari ile temsili 
mümkün değildir. Adi ortaklikta temsil ya ortaklarin tümünün birlikte ha-
reket etmesi, ya da oybirliğiyle, ortaklardan veya üçüncü kişilerden ataya-
caklari temsilci vasitasiyla hukuki işlem gerçekleştirilmektedir (TBK m. 
624, 637). Dolayisiyla adi ortaklikta diş ilişkilerin yürütülmesinde temsil 
kurumu büyük önem arz etmektedir (Armutçuoğlu, 2009: 112).

Adi ortaklik kendisini oluşturan ortaklardan bağimsiz bir hak süjesi 
olmadiğindan, ortaklarin borçlar hukukuna göre temsili söz konusudur. Bu 
nedenle, özel hükümler genel hükümlerle paralel bir şekilde yer almakta-
dir. Yine de adi ortakliğin yapisindan kaynakli farkli hususlar da mevcut-
tur (Ayar, 2015: 216). Çalişmamizda önemine binaen adi ortaklikta temsil 
konusu; dolayli temsil, doğrudan temsil, temsil yetkisinin kapsami, temsil 
yetkisinin sona ermesi, yetkisiz temsil ve temsilin sonuçlari hususlari diğer 
şirket türlerine de değinilerek incelenmiştir.
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2. Adi Ortaklıkta Temsil Türleri

Türk borçlar hukukunda, TBK düzenlemesinden hareketle, doğrudan 
temsil ile asil temsil, dolayli temsil ise istisnai bir temsil türü olarak algi-
lanmasi gerektiği öğretide ileri sürülmüştür (Kiliçoğlu, 2018: 311). 

Tüzel kişiliği olan ticari şirketler için istisnai bir durum oluşmadi-
ğindan temsile dair genel düzenlemeler yeterli görülmekle birlikte, adi 
ortaklikta temsil hususunda kanun koyucu tarafindan özel hükümler ko-
nulmuştur (Girgin, 2016: 82). Bu bağlamda, TBK’nin 48’inci maddesin-
de yer alan temsil yetkisine ilişkin özel hükümlerin sakli olduğuna dair 
düzenleme nedeniyle, adi ortaklikta temsile dair özel hüküm öngörül-
mediği hallerde genel hükümlerin uygulanacaği öğretide ifade edilmiştir 
(Poroy vd., 2014: 68). Buradan hareketle denilebilir ki, adi ortaklikta 
temsile ilişkin öncelikle özel hüküm olan TBK’nin 637’inci maddesi uy-
gulanacak, eğer uygulanamaz ise temsile ilişkin genel hükümlere gidile-
cektir (Bengül, 2019: 27). Uygulama önceliği olan söz konusu TBK’nin 
637’inci maddesinde temsil, TBK’nin 40’inci maddesinde vd. paralel 
olarak dolayli temsil ve doğrudan temsil olarak ele alinmiştir (Eren, 
2017: 869). Bununla birlikte TBK’nin 638’inci maddesinde temsilin hü-
küm ve sonuçlari düzenlenmiştir.

2.1. Adi Ortaklıkta Dolaylı Temsil

2.1.1. Genel Olarak

Dolayli temsil konusunda Türk hukukunda her hangi bir açik düzenle-
menin bulunmamasi nedeniyle doktrinde çeşitli tanimlamalar yapilmiştir. 
Öğretide dolayli temsil, temsilcinin kendi adina fakat temsil olunan hesa-
bina hareket ettiği, sözleşme hükümlerinin önce temsilci üzerinde doğup 
temsil olunana devretmekle yükümlü olduğu temsil türü olarak tanimlan-
miştir (Yavuz, 1983: 15-23; Nomer, 2015: 123). 

Kanun koyucu, TBK’nin 637/I’inci madde hükmünde ortaklardan bi-
rinin kendi adina ve ortaklik hesabina işlem yapmasi durumunda bizzat 
kendisinin alacakli ve borçlu olacağini düzenleyerek, adi ortaklikta dolayli 
temsile işaret etmiştir (Ayar, 2015: 229). Mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’n-
da da söz konusu düzenleme ayni şekilde kaleme alinmiştir. Düzenlemeye 
göre: “1 A partner who deals with a third party on behalf of the partnership 
but in his own name acquires rights and obligations as against that third 
party in a purely individual capacity.” (Art. 543/I; https://wipolex-res.
wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ch/ch310en.html ET: 10.02.2022) . İşle-
min diğer ortaklar için hüküm ifade etmesi için ise, iç ilişkide aktarimi şart 
kilinmiştir (Topsoy, 2019: 25). Dolayisiyla denilebilir ki, dolayli temsilin 
söz konusu olabilmesi için, temsilcinin öncelikle kendi adina başkasi he-
sabina işlem yapmasi ve sonrasinda da ikinci bir işlemle yapilan işlemin 
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sonuçlarinin temsil olunana devri olmak üzere, iki hukuki işlemin gerçek-
leşmesi gerekir (Yilmaz, 2019, s. 60).

Öğretide bazi yazarlar tarafindan dolayli temsilde temsil yetkisinin iki 
boyutu olduğu ileri sürülmüştür (Tekinay vd. 1993: 173; Eren, 2016: 436). 
Buna göre, temsilci ile temsil edilen arasindaki ilişkiye “iç temsil yetkisi”, 
temsilci ve üçüncü kişiler arasindaki hukuki ilişkiye ise “dış temsil yetki-
si”  denilmiştir  (Tekinay vd. 1993: 173; Akyol, 2009: 59). Dolayisiyla iç 
temsil yetkisi temsilciye verilen yetkiyle kurulan bir ilişkiyken, diş temsil 
yetkisi bu yetkinin diş dünyaya ilan edilmesi durumu olarak kabul edilmiş-
tir (Girgin, 2016: 53).

Genel hükümlerden farkli olarak, adi ortaklikta dolayli temsilci ile iş-
lem yapan üçüncü kişinin, temsil ilişkisinin varliğini ileri sürerek tüm or-
taklarin sorumluluğuna gidebilmesi hususu düzenlenmemiştir. Bu nedenle 
karşimiza temsilcinin yaptiği hukuki işlemi temsil yetkisine mi yoksa şahsi 
iradesine mi dayanarak yaptiğinin tespiti noktasinda olacaktir (Poroy vd., 
2014: 84). Böyle bir durumda işlemin adi ortakliğin işletme konusu ile 
ilgili olup olmadiğina bakilmasi gerektiği öğretide vurgulanmiştir (Şener, 
2008: 401). Buna göre, temsilcinin yaptiği işlem eğer adi ortakliğin faa-
liyet alanini ile ilgili ise işlemin ortaklik hesabina, ilgili olmadiği durum-
larda ise temsilcinin şahsi işlemi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir 
(Girgin, 2016: 57). Ayrica dolayli temsilcinin kazandiği alacaklarin ve 
borçlarin devrinin TBK’nin 630/1’inci madde hükmü gereği yapilan atifla 
vekâlet sözleşmesine dayandirilacaği düşüncesindeyiz. 

2.1.2. Adi Ortaklıkta Dolaylı Temsilin Şartları

Dolayli temsilin, temsil yetkisi ve temsil olunan hesabina hareket etme 
olmak üzere iki temel şarti bulunmaktadir. Ancak bu iki şartin doğrudan 
temsilde de söz konusu olacağindan dolayli temsilde bu iki şartla birlikte 
temsilcinin başkasi adina hareket ettiğini açiklamamasi da gerektiği öğre-
tide ileri sürülmüştür (Girgin, 2016: 51; Bengül, 2019: 59; Akyol, 2009: 
57-58). Dolayli temsilde, temsil olunanin, bazi sebeplerden dolayi kendi 
hesabina işlem yapildiğini gizli tutmak isteğinden dolayi, temsilciye bu 
durumun açiklanmamasini ve sakli tutulmasini söyleyebilir. Bu nedenle, 
temsilciye verdiği yetki temsilcinin bizatihi kendisi adina işlem yapmasi 
şeklinde cereyan eder (Küçükdağli, 2015: 57; Akyol, 2009: 46). Dolay-
li temsil yetkisi, ortaklik sözleşmesinden, ortaklarin aldiği karardan veya 
yönetici ortağin temsil yetkisine sahip olduğuna ilişkin kanuni karineden 
kaynaklanabileceği öğretide ileri sürülmüştür (Kaya, 2021: 71-72). 

Dolayli temsilin ikinci şarti temsilcinin temsil olunanin hesabina ha-
reket etmesidir. Dolayli temsilden söz edebilmek için temsilcinin kendi 
adina fakat temsil olunan hesabina hareket etmesi gerekir (Yavuz, 1983: 
23). Ancak bu durumda temsilcinin yaptiği işlemin sonuçlarinin temsil 
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olunanin malvarliğinda etki etmesi beklenebilecektir (Yücel, 2011: 63). 
Adi ortaklikta temsilci ortağin hukuki işlemi ortaklik hesabina mi, yoksa 
şahsi irade ile mi yaptiğinin tespiti önemlidir (Bengül, 2019: 61). Eğer ya-
pilan hukuki işlem ortaklik amacina uygun ve ortakliğin işleriyle bağlantili 
ise ortaklik hesabina yapildiğini kabul etmek gerekir, aksi halde söz ko-
nusu işlemin ortağin şahsi işlemi olarak kabul edilmesi gerektiği öğretide 
vurgulanmiştir (Ayar, 2015: 234).

Bununla birlikte, TTK’da yer alan kollektif şirket bakimindan dolay-
li temsilin mümkün olmayacaği düşüncesindeyiz. Zira TTK’nin temsilin 
kapsamini öngören maddede: “Şirketi temsile yetkili olan kimse, şirketin 
işletme konusuna giren her türlü işi ve hukuki işlemleri şirket adına yap-
mak ve şirketin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi sınırlayan 
her şart, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.” hükmü yer al-
maktadir. Dolayisiyla aksi bir durumda o işlemin dolayli temsilden ziyade 
hangi unvan ve tüzel kişiliği ile yapildiği konusunda tereddütler oluşacak 
ve işlemin sakatliği söz konusu olabileceğinden bu durum ticari hükümlere 
uygun olmayacaktir (TTK m. 233/1). Bunun gibi, bir sonraki madde hük-
münde yer alan ifadeye göre: “Şirketi temsil yetkisini haiz olan kimseler 
tarafından, açık veya zımni olarak şirket adına yapılmış olan işlemlerden 
dolayı, şirket alacaklı ve borçlu olur” temsilcinin zimni olarak da hareket 
etmesi durumunda, yine şirketin sorumlu olmasindan hareketle, temsilci-
nin temsilci olduğunu açik bir şekilde ifade etmemiş olmasi durumunda 
dahi sonucun değişmeyeceği anlaşilmaktadir (TTK m. 234/1).

Bununla birlikte, yine anonim şirketleri temsilen TTK’nin 365’inci 
madde hükmü gereği yönetim kurulunun sorumluluğu söz konusudur. Bu-
radaki sorumluluk da dolayli olmayacaktir. Zira TTK’nin 771/1’inci mad-
de hükmüne göre temsile yetkili olanlar şirketin amacina ve işletme konu-
suna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adina yapabileceği ve 
bunun için şirket unvanini kullanabilecekleri hüküm altina alinmiştir. Son 
olarak belirtmek gerekir ki, anonim şirketi temsilde TTK’nin 371/5’inci 
madde hükmü ile 629/1’inci maddedeki atiftan ve 632’nci maddesinden 
hareketle limited şirketteki temsilcilerin (müdürlerin), ayrica kollektif şir-
kette ve TTK m. 318/1’deki atfi ile komandit şirket ortaklardan birinin 
(kural olarak komandite ortak) şirkete ait görevlerini yerine getirirken iş-
lediği haksiz fiillerden şirketin de doğrudan sorumluluğu söz konusu iken, 
adi şirket ortağinin temsilinde bu konuda hüküm olmadiğindan şirketin 
haksiz fiilden sorumluluğunun söz konusu olmayacaği ve sadece ortağin 
bu fiilden sorumlu olacaği kanaatindeyiz.

2.1.3. Adi Ortaklıkta Dolaylı Temsilin Sonuçları

Adi ortaklikta dolayli temsil yoluyla yapilan işlem yalnizca işlemi ya-
pan temsilci ortak ve işlemi yaptiği üçüncü kişiyi bağlar. Dolayli temsil 
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ilişkisinde temsilcinin yaptiği hukuki işlemde temsil olunani söz konusu 
hukuki işlemin tarafi haline getirme gücü ve yetkisi yoktur (Cihan, 2011: 
9). Temsilci ortak alacaği veya borcu ortaklara temlik veya nakil etmediği 
sürece sadece üçüncü kişi ile temsilci ortak birbirlerinin alacaklisi veya 
borçlusu olurlar. Temsilci ortağin bu işlemler nedeniyle diğer ortaklara 
rücu hakki saklidir (Pulaşli, 2017: 36). Ayrica, işlemin hüküm ve sonuç-
larindan diğer ortaklar değil, sadece dolayli temsilcinin bağli olmasinin 
sonucu olarak, irade bozukluğunu ileri sürecek olan ve iradesi incelenecek 
olan yalnizca dolayli temsilci ortak olacaktir (Girgin, 2016: 89).

Bunun yani sira, her ne kadar yalniz dolayli temsilci ortağin borç-
lu veya alacakli olmasi söz konusu olsa da, işlem diğer ortaklar hesabina 
yapildiğindan iç ilişkide diğer ortaklara bunun aktarilmasi gerekmektedir 
(Şener, 2017: 77). TBK’nin 630/1’inci maddesinde ortaklik sözleşmesi 
veya kanuni düzenlemelerde aksi öngörülmediyse, adi ortakliğa vekâlet 
hükümlerinin uygulanacaği düzenlenmiştir. Bu nedenle, dolayli temsilci 
ortağin elde ettiği menfaatlerin diğer ortaklara aktarimi, vekil tarafindan 
edinilen haklarin vekâlet verene geçişini düzenleyen TBK’nin 509’ uyarin-
ca olmaktadir (Yavuz vd., 2014: 1518).

Bununla birlikte, taşinmazlarin diğer ortaklara devri hususunda istis-
nai bir durum söz konusudur (Yassikaya, 2019: 91). Taşinmazlarin devri 
için tapu siciline tescil şarttir. Tescilin de bir hukuki sebebe dayanmasi 
gerekir. Yukarida da bahsettiğimiz vekâlet sözleşmesine yapilan atif saye-
sinde, vekâlet sözleşmesine dair TBK’nin 508/1’inci maddesinde düzenle-
nen “Vekil, vekâlet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek 
ve vekâletle ilişkili olarak aldıklarını vekâlet verene vermekle yükümlü-
dür.” hükmünden yola çikildiğinda, temsilcinin temsil olunana aldiklarini 
verme borcu tescilin hukuki sebebini oluşturacaktir. Böylece ortaklar bu 
alacak hakkina dayanarak 4721 sayili Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 716 
hükmü uyarinca dolayli temsilciye tescile zorlama davasi açabileceklerdir 
(Girgin, 2016: 94). Ayrica,  her ne kadar dolayli temsile özgü bir düzen-
leme olmasa da, alacağin devri yoluyla da dolayli temsilcinin elde ettiği 
alacaklari diğer ortaklara devredebilmesi mümkün olacaktir (Yavuz vd., 
2014:1240).

Bununla birlikte, dolayli temsilcinin ortaklara borçlari aktarmasi ya da 
diğer bir ifadeyle, diğer ortaklarin temsilci ortağin payini aşan kismi ka-
dar borçtan kurtarmasi gerekir. Bu yükümlülüğün dayanaği ise ortaklardan 
birinin ortaklik işleri için yaptiği giderlerden veya üstlendiği borçlardan 
dolayi diğer ortaklarin ona karşi sorumlu olacağini düzenleyen TBK’nin 
627/1’inci madde hükmüdür (Şener, 2017, s. 77).

Bunun yani sira, kanun koyucu tarafindan TBK’nin 40/2’nci madde-
sinde şu şekilde hüküm mevcuttur: “…Ancak, karşı taraf temsil ilişkisinin 
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varlığını durumdan çıkarıyor veya çıkarması gerekiyor ya da hukuki işlemi 
temsilci veya temsil olunandan biri ile yapması farksız ise, hukuki işlemin 
sonuçları doğrudan doğruya temsil olunana ait olur.” Buradan hareketle, 
dolayli temsil yetkisi olan ortağin karşisindaki üçüncü kişinin, zaten arada 
bir temsil ilişkisinin olduğunu anlamayacaği ve diğer ortaklarin da kendi-
sine karşi müteselsil sorumlu olduklarini iddia edemeyeceği için TBK’nin 
40/2’nci maddesinin uygulama alani bulunmayacağindan, bu durumda 
TBK’nin 637’inci maddesindeki düzenlemesine TBK’nin 40/2’nci mad-
desinin bilerek alinmadiği öğretide ileri sürülmüştür (Poroy vd., 2014: 80; 
Bozkurt, 2018: 89)

2.2. Adi Ortaklıkta Doğrudan Temsil

2.2.1. Genel Olarak

Doğrudan temsil, temsil kurumunun en olağan şekli olup, temsilcinin, 
temsil yetkisini haiz olmasi ve ayni zamanda temsil olunan adina işlem 
yaptiğini açiklamasi durumunda söz konusu olmaktadir (Akyol, 2009: 
151; Eren, 2016: 444; Aybay, 2016: 76). Diğer bir ifade ile, doğrudan tem-
sil, temsilcinin yaptiği işlemin hüküm ve sonuçlarinin ek bir işleme gerek 
olmaksizin temsil olunani bağladiği temsil türüdür (Esener ve Gündoğdu, 
2017, s. 262). TBK’nin 637/2’nci madde hükmünde ortaklardan birinin 
diğer tüm ortaklar adina işlem yaptiği halde işlemden doğan hak ve borçla-
rin tüm ortaklara ait olacaği düzenlenerek, adi ortaklikta doğrudan temsile 
işaret edilmiştir (Baş, 2019: 40).  Dolaysiyla, adi ortakliği temsile yetkili 
ortak, işlemi tüm ortaklarin ad ve hesabina yaptiğini karşi tarafa açikça 
bildirir veya durumun gereğinden bu anlaşiliyorsa işlemden doğan hak ve 
borçlar tüm ortaklik için hüküm doğurur (Bilgili ve Demirkapi, 2013, s. 
40). 

Doğrudan temsil ilişkisinde hukuki işlemin sonuçlari temsilcide değil, 
temsil olunanda hüküm ifade eder. Fakat adi ortaklikta temsil yetkisine sa-
hip ortak da, nihayetinde şirketin bir ortaği olduğundan dolayi, diğerleriyle 
birlikte işleme taraf olduğundan hukuki sonuçlarin muhatabi da olmaktadir 
(Baş, 2019: 40). Temsil yetkisi verilen ortak, işlemi tüm ortaklarin ad ve 
hesabina yaptiğini karşi tarafa bildirir veya durumun gereğinden anlaşi-
liyorsa doğrudan temsil gerçekleşir. TBK’nin 630/3’üncü fikrasinda yö-
netici ortağin ayni zamanda temsil yetkisi olduğu düzenlenmiştir. Temsil 
yetkisinin kapsaminin belirlenmesi hususunda dayanaği olan ortaklik söz-
leşmesi veya ortaklik karari belirleyici olmaktadir. Temsil yetkisi yönetim 
hakkina dayaniyorsa kapsami olağan işlerle sinirli olup, bu yetkinin sona 
ermesinde genel hükümler uygulama alani bulacaktir. Bununla birlikte, 
hakli sebeplerin varliği halinde TBK’nin 629’uncu maddesi kiyas yoluyla 
uygulanir (Şener, 2008: 80).
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2.2.2. Adi Ortaklıkta Doğrudan Temsilin Şartları

Doğrudan temsil için temsil olunan adina hareket etme ve temsil yet-
kisi olmalidir. 

2.2.2.1. Temsil Olunan Adına Hareket Etme ve Bildirilmesi

Temsilcinin adi ortaklik adina hareket etmesi ve temsil ilişkisini 
belli etmesi doğrudan temsilin gerçekleşmesi için şarttir. Konuyla ilgili 
Yargitay’in 12. Hukuk Dairesi’nin 07.06.1996 tarihinde vermiş olduğu 
1996/9143E. ve 1996/8594K. sayili kararinda “… Adi ortaklıkta, şirket na-
mına ortaklardan biri tarafından yapılan işlem temsil hükümleri uyarınca 
diğerlerini alacaklı veya borçlu kılar…” bu husus vurgulanmiştir (www.
kazanci.com.tr ET: 20.12.2021).

TBK’nin 40/2’nci madde hükmünde karşi taraf temsil ilişkisini durum-
dan çikariyor veya çikarmasi gerekiyorsa ya da kiminle yapildiği üçüncü 
şahis açisindan fark yaratmiyorsa da doğrudan temsilin gerçekleşeceği dü-
zenlenmiştir (Esener ve Gündoğdu, 2017: 262). Daha açik bir ifade ile, doğ-
rudan temsilin birinci şarti, başkasi adina ve hesabina harekettir. Başkasi adi-
na harekette, temsil edilen kişiyi açiklama ilkesini TBK’nin 40/2’nci mad-
de hükmünde belirtilmiştir. Burada bir istisna söz konusudur. Sözleşmeyi 
yaparken temsilci sifatini belirtmezse, alacak ve borçlar temsilciye ait olur. 
Uğranilan zarara, güvenin boşa çikmasi sebebiyle ortaya çikabilecek sözleş-
menin iptali, feshi, sözleşmeden dönme, vb. zararlara hep temsilci katlanir. 
Bu hükmün adi ortaklik için de geçerli olduğu öğretide ileri sürülmüştür (Şe-
ner, 2017: 78). Bununla birlikte, temsilci karşi tarafa ortakliği temsil ettiğini 
beyan ederek hukuki işlem yaptiysa bu durumda diğer ortaklarin da temsilci 
ile birlikte müteselsilen sorumluluğu söz konusu olacaktir. Yargitay bazi ka-
rarlarinda, bu durumda doğrudan temsilin söz konusu olacaği ve temsilci or-
tak tarafindan bütün ortaklar adina hukuki muamele yapildiği takdirde diğer 
ortaklarin da sorumlu olacağini belirtmiştir. Şöyle ki, Yargitay’in 11. Hukuk 
Dairesi’nin 28.12.1976 tarihinde almiş olduğu 1976/5670E. ve 1976/5671K. 
sayili kararinda “…BK.nun 533. maddesinin 2. cümlesi hükmü gereğince adi 
şirket namına 3. şahıs ile şeriklerden biri muameleye giriştiği takdirde, diğer 
şerikler aynı kanunun 534. maddesinin son cümlesi hükmü uyarınca bir mü-
messil vasıtasıyla üçüncü şahsa karşı deruhte ettikleri borçlardan müteselsi-
len sorumlu olurlar…” (www.kazanci.com.tr ET: 21.01.2022)

Doğrudan temsilin gerçekleşebilmesi için temsil iradesi, temsil olu-
nanlar adina hareket iradesi ve bu iradenin bildirilmesi veyahut yukarida 
bahsedilen istisnalar mevcut olmalidir. Eğer tek eksik bildirim ise temsil-
ci işlemi kendisi adina yapmiştir. Hak ve borçlari ikinci bir işlemle diğer 
ortaklara devredip ilişkiyi dolayli temsile dönüştürmesi uygun olur. Fakat 
tek eksik unsur temsil yetkisi ise yetkisiz temsil, eğer başkasi adina hareket 
iradesi ise şahsi işlem söz konusudur (Girgin, 2016: 111).
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2.2.2.2.  Doğrudan Temsil Yetkisi

Başkasi adina hareket etmekten sonraki ikinci önemli unsur temsil yet-
kisidir. Temsil olunan ad ve hesabina hukuki işlem yapma yetkisine temsil 
yetkisi denir. Temsil yetkisi, temsilciye temsil olunan tarafindan kendisi 
adina işlem yapma yetkisinin verilmesidir. Temsil yetkisi tek tarafli bir 
hukuki işlemle verilir ve temsilcinin kabul etmesi şarti aranmamaktadir. 
Çünkü burada temsilci hiçbir borç altina girmemektedir. Bu husus temsil 
kurumunu vekâlet kurumumdan ayiran en belirgin faktir. Çünkü vekâlet 
bir sözleşme olup, temsilcinin kabul etmesiyle kurulmakta ve vekile (yani 
temsilciye) de borç yüklemektedir (Şener, 2017: 83; Pulaşli, 2017: 62 vd.). 

Bununla birlikte, ortaklar tarafindan temsil yetkisinin vekâlet sözleş-
mesiyle de vermesi mümkündür. Bu durum temsil yetkisinin geçerliliği 
konusunda her hangi bir şekil şarti olmadiği gibi, vekâlet sözleşmesi olma-
sa dahi temsil yetkisi ortaklar tarafindan alinacak bir kararla da verilebile-
cektir (Girgin, 2016: 75; Poroy vd. 2014: 81). Öğretide konuyla ilgili ola-
rak, temsilin geceliğinin her hangi bir şekil şartina bali olmamakla birlikte, 
ortaklarin yetki belgesinin, sadece temsil yetkinin üçüncü kişilere bildiril-
mesine yarayan bir belgeden ibaret olduğu belirtilmiştir (Girgin, 2016: 76).

Bunlarin yani sira, adi ortaklikta kanundan kaynaklanan temsil yetkisi 
ile ilgili düzenleme TBK’nin 637/3’üncü madde hükmünde yönetici or-
tağin ayni zamanda tüm ortaklari temsil yetkisine sahip olduğu hükümde 
yer almaktadir (Kurşat, 2012: 316). Getirilen bu karine iyiniyetli üçüncü 
kişilere karşi mutlak olup, diğer ortaklar aksini ispat ederek sorumluluktan 
kurtulamaz  (Poroy vd., 2014: 69). Ayrica TBK’nin 637’nci madde hük-
münde yönetim görevinin ortak olmayan üçüncü kişilere de verilebileceği 
düzenlenmiştir. Öğretide yönetici ortağin ayni zamanda temsil yetkisinin 
olduğuna dair bu karinenin ortak olmayan fakat yönetici olan üçüncü kişi-
ler için de geçerli olduğu kabul edilmektedir (Girgin, 2016: 103).

Ortaklik sözleşmesiyle açik veya zimni olarak ortaklardan biri veya 
birkaçina temsil yetkisi ortakliğin iradesi ile verilebilir (Bengül, 2019: 31-
32). Ortaklik sözleşmesinde karalarin oy çokluğuyla alinabileceği belirtil-
memişse, kural olarak tüm ortaklarin katilimi ve oybirliği ile alinacak bir 
ortaklik karariyla da temsil yetkisi verilebilir (Girgin, 2016: 106). Ortaklik 
karari yoluyla açik veya dolayli biçimde verilen temsil yetkisi geçerli olsa 
da, uygulamada çoğunlukla ortaklik kararinin bir vekâletname ile birlik-
te veya sadece vekâletname şeklinde verildiği görülmektedir (Poroy vd., 
2014: 69).

Genel hükümler çerçevesinde doğrudan temsilde, temsil yetkisinin 
bulunmamasi veya sonradan onay verilmemesi durumunda temsil olunanin 
bağli olmamasina karşin, TBK’nin 47/1’inci madde hükmü gereği yetki-
siz temsilcinin hukuki işlemle bağliliği söz konusu olacaktir (Küçükdağli, 
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2015: 74). Adi ortaklikta ise genel hükümlerden farkli olarak işlemi yapan 
ortak söz konusu işlemi ayni zamanda kendi adina yaptiğindan işlemin 
tarafi olacaktir (Barlas, 2008: 75-76).

3. Adi Ortaklıkta Temsil Yetkisinin Kapsamı

Temsil yetkisinin kapsaminin belirlenmesinde öncelikli olarak, temsil 
yetkisinin dayandiği hukuki işlem, ortaklik sözleşmesi ve ortaklik karari 
esas alinir. Şayet konuyla ilgili bir hüküm bulunamadiysa bu durumda tem-
sil yetkisi, yöneticinin ayni zamanda temsilci olduğu karinesine dayani-
yorsa, temsil yetkisinin kapsami da yönetim hakkinin kapsami olan olağan 
işlerle sinirli olduğu varsayilir. Bununla birlikte, temsil yetkisinin kapsami, 
olağan işlerden de dar kapsamliysa, üçüncü kişiler için bildikleri veya bil-
meleri gerektiği durumda hüküm ifade edeceği öğretide belirtilmiştir (Şe-
ner, 2017: 79) Temsil yetkisinin olağanüstü işler için verilmesinde ise, tüm 
ortaklarin oybirliğin olmasi ve yetki belgesinde bu hususun belirtilmesi 
kanundan gelen bir zorunluluktur (TBK m. 637/3 son).

Temsil yetkisinin kapsami anonim ve limited şirketlerde (TTK m. 
629/1) sadece birlikte imza ve merkez veya şube ile sinirlandirilabilirken 
(TTK m. 371/3), kollektif ve komandit şirketlerde TTK’nin 318’inci mad-
de hükmü ile 233/2 madde hükmü gereği birlikte imza ile sinirlandirilabi-
lir. Adi ortaklikta ise TTK’da geçen şirket türlerinden farkli olarak, temsil 
olunan tarafindan dilediği şekilde belirlenebilir ve uygun gördüğü sinirla-
malari konulabilir (Girgin, 2016: 82) Adi ortaklikta son olarak, temsil yet-
kisi sadece hukuki işlemleri kapsayacaği ve haksiz fiiller için söz konusu 
olmayacaği bilinmelidir (Poroy vd., 2014: 70).

4. Adi Ortaklıkta Temsil Yetkisinin Sona Ermesi

Temsil yetkisinin geri alinmasi ve sona ermesi ile ilgili olarak, adi 
ortaklikta yönetim yetkisinin kaldirilmasi ve sinirlandirilmasini düzenle-
yen TBK’nin 629’uncu maddesi dişinda herhangi bir düzenleme mevcut 
değildir. Bununla birlikte konuya genel hükümler çerçevesinde bakildiğin-
da, TBK’nin 42’nci madde hükmünde temsil yetkisinin sona erme halle-
rini temsil yetkisinin kaldirilmasi ve sinirlandirilmasi şeklinde, TBK’nin 
43’üncü maddesinde ise kendiliğinden sona erme hallerinin düzenlendiği 
görülmektedir (Günay, 2015: 224; Bengül, 2019: 41). Dolayisiyla adi or-
taklikta temsil yetisinin sona ermesi ile ilgili genel hükümler mi, yoksa 
kendine özgü özelliklerine göre uygulanmasi konusunda hangi hükmün 
uygulanacaği göre duruma göre değişmektedir (Şener, 2017: 81).

Öğretide, temsil yetkisinin ortaklik karariyla verilmesi hâlinde eğer 
temsilci, ortak olmayan üçüncü bir kişi ise TBK’nin 42’nci maddesinin 
uygulama alani bulacaği ileri sürülmüştür. Bunun gibi, temsil yetkisi, söz-
leşmede aksine bir hüküm yoksa ortaklarin tamaminin karariyla her za-



Nazım Aksoy170 .

man kismen veya tamamen geri alinabilecektir. Fakat ortaklik karariyla 
temsil yetkisi verilen kişi ortaklardan biri ise, TBK’nin 42’nin doğrudan 
uygulanmasi pek mümkün olmayacaktir. Zira temsilci ortağin kendi lehi-
ne oy kullanmasi durumunda temsil yetkisi geri alinamayacak, aleyhine 
oy kullanmasi durumunda ise istifasi söz konusu olacaktir. Bu durumda 
temsilci ortak katilmaksizin ortaklarin tamaminin katilimi ve oybirliğiyle 
ya da sözleşmede hüküm olmasi durumunda oy çoğunluğuyla alacakla-
ri bir kararla temsil yetkisi geri alinabilir. Ayrica temsilcinin ortak veya 
üçüncü kişi olmasi fark etmeksizin, temsilci ortak da dâhil, oybirliği şarti 
sağlanarak veya ortaklik sözleşmesinde oy çokluğu yeterli görüldüyse bu 
şart sağlanarak ortaklik sözleşmesinin değiştirilmesiyle de temsil yetkisi 
geri alinabilir. Diğer taraftan, temsil yetkisinin ortaklik karari veya ortak-
lik sözleşmesi yoluyla verilmesi fark etmeksizin, temsilci ister üçüncü 
kişi ister ortaklardan biri olsun ortada hakli bir sebep olduğu durumlarda 
TBK’nin 629’uncu maddesi kiyas yoluyla uygulanacak ve her bir ortak 
temsil yetkisini geri alabilecektir (Küçükdağli, 2015: 85 vd.).

Bunun yani sira, TBK’nin 43’üncü maddesinde ölüm, gaiplik, fiil eh-
liyetinin kisitlanmasi ve iflas temsil ilişkisinin kendiliğinden sona erme 
halleri düzenlenmiştir. Dolayisiyla temsilci ortak değilse, temsilcinin ölü-
mü, gaipliğine karar verilmesi,  fiil ehliyetini kaybetmesi veya iflas etmesi 
durumlarinda temsil yetkisi sona erecektir. Temsilci ortaklardan biriyse, 
hem temsilci hem de temsil olunanlarin TBK’nin 43’üncü maddesindeki 
hallerden birinden dolayi, kural olarak temsil yetkisiyle birlikte ortaklik da 
sona ermektedir. Ayrica yönetici ortağin temsil yetkisine sahip olduğuna 
ilişkin kanuni karineden kaynakli olarak temsil yetkisi de yönetim yetkisi-
nin kalkmasiyla kendiliğinden sona erecektir (Şener, 2017: 81). Son olarak 
belirtelim ki yönetim yetkisinin sona ermesi halinde buna bağli olarak or-
taya çikan temsil yetkisi de sona erecektir (Çelik, 2013:123).

5. Adi Ortaklıkta Yetkisiz Temsil

5.1. Genel Olarak

TBK’nin 46 ve 47’nci maddelerde düzenlenen yetkisiz temsil ile, tem-
sil yetkisinin bulunmamasi veya hiç verilmemiş olmasi, yapilan hukuki 
işlemin temsil yetkisi kapsami dişinda kalmasi veya mevcut yetkinin sona 
ermesi hallerinden kaynakli olarak temsilcinin temsil yetkisi olmamasina 
rağmen temsil olunan adina hukuki işlem yapmasi durumudur (Ayar, 2015: 
226).

Adi ortaklikta yetkisiz temsil hükümleri uygulanirken yetkisiz tem-
silcinin ortak olmasi ile üçüncü kişi olmasi arasinda sonuçlar bakimindan 
şirket ile ortak arasindaki iç ilişkide önemli farklilar mevcuttur. Hemen 
belirtelim ki, yetkisiz temsilci ister ortak olsun ister üçüncü kişi olsun, 
bu kişinin diş ilişkisinde yetkisiz temsil hükümlerinin uygulanacaği açik-
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tir. Bununla birlikte, yetkisiz temsilcinin ortak veya üçüncü kişi olmasi 
iç ilişkide ayrica değerlendirilmelidir. Zira yetkisiz temsilci üçüncü kişi 
ise, iç ilişkide vekâletsiz iş görme hükümleri uygulanir. Yetkisiz temsilci 
ortaklardan biri veya temsil yetkisine sahip olup, bunu aşan üçüncü kişi 
ise, öncelikle adi ortaklik sözleşmesine bakilmalidir. Yine de konuyla ilgili 
sözleşmede hüküm bulunmamasi durumunda vekâletsiz iş görme hüküm-
leri uygulanmalidir (Küçükdağli, 2015: 99-100).

5.2. Yetkisiz Temsilin Hüküm ve Sonuçları

TBK’ da yetkisiz temsile ile ilgili her hangi bir tanim yer almadi-
ğindan, konuyla ilgili hüküm ve sonuçlarina yönelik genel bir düzenle-
me yapilmiştir. Dolayisiyla yetkisiz temsilde temsilcinin yapmiş olduğu 
sözleşme kurulmuş olmakla birlikte, temsil olunan bakimindan hüküm ve 
sonuçlarini doğurmayacaktir. Ayni durum adi ortaklik için de uygulanacak 
ve yetkisiz temsilcinin yaptiği hukuki işlemler herhangi bir sonuç doğur-
mayacaktir (Bengül, 2019: 70). Ayni yönde Yargitay’in konuyla ilgili 1. 
Hukuk Dairesi’nin 04.06.1985 tarihinde 1985/5206E. ve 1985/7255K. sa-
yili karari söz konusudur. Buna göre: “Temsil kudreti olmayan kimsenin 
mümessil sıfatıyla yaptığı tasarruf, temsil edilmek istenen kimsenin yarar 
ve zararına hiç bir hüküm ve netice doğurmaz” (www.kazanci.com.tr ET: 
01.02.2022)

Bu bağlamda yetkisiz temsilcinin üçüncü kişi ile yaptiği işlem geçer-
lilik şartlarini sağlamadiğindan eksik bir işlem olup, temsil olunan tarafin-
dan onay verilinceye kadar askida hükümsüzlükle sakat işlem olarak nite-
lendirilecektir (Ergün, 2016: 281-282). Üçüncü kişi ise, bu durum devam 
ettiği sürece işlemle bağli kalmaya devam edecektir. Bu sebeple TBK’nin 
46’inci maddesinde üçüncü kişiye temsil olunanlara onaylayip onaylama-
yacaklarini bildirmeleri için uygun bir süre tanima ve süre içerisinde onay 
verilmemesi halinde işlemle bağli olmaktan kurtulma hakki taninmiştir 
(Küçükdağli, 2015: 101). Bu durumda yetkisiz temsilci ile işlem yapan 
üçüncü kişinin uğradiği zarardan yetkisiz temsilci TBK’nin 47’inci madde 
hükümlerine göre bizzat sorumlu olacaktir (Pulaşli, 2017: 36).

Yukarida da bahsedildiği gibi yetkisiz temsilci tarafindan gerçekleş-
tirilen işlem temsil olunanlar tarafindan onay (icazet) verilinceye kadar 
askida hükümsüzdür. Temsil olunanlarin onay verip vermemesine göre iki 
farkli hüküm ve sonuç doğuracaktir. İlk olarak, temsil olunanlar onay ver-
mezse veya hiçbir irade beyaninda bulunmazsa üçüncü kişi süre sonunda 
işlemle bağli olmaktan kurtulacaktir (Ergün, 2016: 282). Oluşan bu kesin 
hükümsüzlük nedeniyle yetkisiz temsilci işlemin tarafi olmaktan kurtulsa 
da, işlemin onanmamasi neticesinde üçüncü kişinin uğradiği zarari bizzat 
tanzim etmelidir (Bengül, 2019: 74). Bu hususta öğretide çoğunluk görüşü 
genel hükümlerden farkli olarak, yetkisiz temsilcinin ortaklardan biri ol-
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masi durumunda tazminat yaptirimi ile sinirlandirilmaksizin bizzat sorum-
lu olduğu yönündedir (Ayar, 2015: 227). Yetkisiz temsilci ortaklardan biri 
değil ise, yalnizca üçüncü kişinin zararini tazminle yükümlüdür (Küçük-
dağli, 2015: 102). İkinci olarak, temsil olunanlar onay verirse işlem baştan 
itibaren geçerli gibi hüküm ve sonuç doğuracak ve ortaklar işlemle bağli 
hale geleceklerdir (Girgin, 2016: 120).

Ticari hükümler açisindan duruma bakacak olursak hemen belirtmek 
gerekir ki, ticari işletme sahibinin, ticari temsilcilik yetkisi verdiğinde bu 
durumu ticaret siciline tescil ettirmesi gerekir (TTK m. 233/2, 317, 373, 
629, ). Bu husus zorunlu olmakla birlikte, ticari işletme sahibinin ticari 
temsilcinin fiillerinden sorumluluğu tescilden bağimsiz olarak devam eder. 
Ancak ticaret sicilinin aleni olmasindan hareketle, yetkisiz temsilci ile iş-
lem yapan üçüncü kişinin TBK’nin 47/1’nci maddesinin 2’nci cümlesinde 
geçen “…Ancak, yetkisiz temsilci, işlemin yapıldığı sırada karşı tarafın, 
kendisinin yetkisiz olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat eder-
se, kendisinden zararın giderilmesi istenemez…” hükmü gereği, kimsenin 
buradaki kayitlari, basiretli bir tacir gibi hareket etme yükümlülüğü kapsa-
minda, bilmediğini iddia edemeyeceğinden dolayi, söz konusu düzenleme 
ticaret şirketleri açisindan geçerli olmayacaği kanaatindeyiz.

 Bununla birlikte, adi ortakliğin tüzel kişiliğinin olmamasindan ve ti-
caret siciline de tescilinden söz edilemeyeceğinden dolayi TBK’nin 47/1’in 
2’nci cümlesinden değil, TBK’nin 47/1’in 1’ci cümlesi gereği zarar sadece 
yetkisiz temsilciden bizzat talep edilebilecektir. 

6. Adi Ortaklıkta Temsilin Sonuçları

Temsilin sonuçlari TBK’nin 638’inci maddesinde üç fikra halinde 
düzenlenmiştir. Birinci fikrada, ortaklik için edinilen veya ortakliğa dev-
redilen şeyler, alacaklar ve ayni haklar ortaklik sözleşmesi çerçevesinde 
elbirliği hâlinde bütün ortaklara ait olduğu düzenlenmiştir. Buna göre, or-
taklar ortaklik sözleşmesiyle veya ortaklik karariyla hak sahipliği rejimini 
müşterek hak sahipliği olarak belirlemediyse, ortaklarin tek başina ortaklik 
malvarliği üzerinde tasarrufta bulunmasi mümkün olmayip, ortaklarin be-
raber veya temsilci vasitasiyla tasarrufta bulunmasi gerekir (Küçükdağli, 
2015: 103-104).

İkinci fikrada, ortaklik sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadikça bir 
ortağin alacaklilarinin haklarini ancak o ortağin tasfiyedeki payi üzerinden 
isteyebileceği düzenlenmiştir. Ayrica TBK’nin 636/2’nci madde hükmün-
de ortaklik sifati sona eren kişinin tamamlanmamiş işler nedeniyle kendi-
sine düşecek kar payini isteyebileceği düzenlenmiştir. Ortağin alacaklilari 
bu kâr payindan da haklarini alabilirler (Poroy vd., 2014: 74). 

Son fikrada ise, ortaklarin birlikte veya bir temsilci araciliği ile bir 
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üçüncü kişiye karşi ortaklik ilişkisi çerçevesinde üstlendikleri borçlardan, 
aksi kararlaştirilmamişsa müteselsilen sorumlu olduklari düzenlenmiştir. 
Bu borç para ve tazminat gibi tek başina bir ortak tarafindan yerine geti-
rilmesi mümkün bir edime ilişkin ise müteselsil sorumluluk söz konusu-
dur. Fakat ortakliğa ait taşinmaz gibi elbirliği ile tasarruf edebilecekleri 
bir edime ilişkin ise ortaklarin tamamina başvuru yapilmalidir, müteselsil 
sorumluluktan bahsedilemez (Şener, 2017: 83).  

7. Sonuç

Şirketlerdeki temsil kurumu TTK’da geçen ticari hükümlerle bir-
likte esas olarak TBK’da düzenlenmiştir. Burada, genel olarak TBK’nin 
40-48’inci maddelerinde düzenlenen temsil, birde özel olarak adi ortaklik 
açisindan 637-638’nci maddelerinde düzenlenmiştir. Dolayisiyla önemine 
binaen kanun koyucu adi ortaklikta temsile dair özel hükümler düzenleye-
rek, öncelikle bu özel hükümlerin uygulanmasini, hüküm bulunmayan hal-
lerde ise genel hükümler uygulamasini istemiştir. Adi ortaklikta temsilin 
düzenlenmesi çoğunlukla genel hükümlerle paraleldir. Fakat adi ortakliğin 
kendine özgü bazi özellikleri nedeniyle farkli olan veya farkli yorumlanan 
hususlar da mevcuttur. Buna göre, dolayli temsilci ile işlem yapan üçün-
cü kişinin temsil ilişkisinin varliğini bildiğini ileri sürerek tüm ortaklarin 
sorumluluğuna gidememesi, yönetici ortağin ayni zamanda temsilci ol-
duğuna dair karine sebebiyle, temsil yetkisinin kendiliğinden sona erme 
halleri oluştuğunda ortakliğin da sona ermesi, yetkisiz temsilcinin ortak 
olup olmamasinin yetkisiz temsile uygulanacak hükümler ile yetkisiz tem-
silcinin sorumluluğunun farkli değerlendirilmesi sonucunu doğurmasi gibi 
durumlar, kanun koyucu tarafindan ticari hükümlerden ayri olarak ayrica 
ele alinmiştir.

Bununla birlikte, ticaret şirketlerinde temsil hususu TTK ve Ticaret 
Sicili Yönetmeliği tarafindan da düzenlenmiştir. Buna göre, tüm ticaret şir-
ketlerinde temsilcinin kim olduğu ve yetkisinin kapsami gibi temsile iliş-
kin hususlarda alinan kararlarin öncelikle aleni olan (TTK m. 35/2) ilgili 
ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmekte-
dir. Dolasiyla yetkisiz temsil durumundan kaynakli zararlarda zarar ede-
nin TBK’nin 47/1’inci fikrasinin 2’nci cümlesindeki hükmüne dayanarak 
tazminat talep edemeyecektir. Adi ortaklikta ise her hangi bir tüzel kişilik 
ve temsilcilerin tescil kayitlari söz konusu olmayacağindan dolayi yetkisiz 
temsilciden tazminat talep edilebilmesi için bulunmasi gereken “yetkisizlik 
durumunu bilmeme veya bilebilecek durumda olmama” şarti sağlanama-
makla birlikte, zarar TBK’nin 47/1’in 1’inci cümlesi gereği sadece yetkisiz 
temsilciden bizzat talep edilebilecektir.

Son olarak belirtelim ki, dolayli temsil kurumu adi ortaklikta var ol-
makla birlikte, diğer şirketlerde tüzel kişiliği haiz olmalarindan dolayi 
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mümkün görülmemektedir. Ayrica yine adi ortaklikta temsil yetkisi, diğer 
şirketlerden farkli olarak, temsil olunan tarafindan dilediği gibi sinirlandi-
rilabilir. Son olarak ifade etmek gerekir ki, yine diğer şirketlerden farkli 
olarak, adi şirketlerde temsilcinin haksiz fiillerinden sorumluluk mevzua-
timizda kabul edilmemiştir.
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1. GİRİŞ

Günümüzde sürdürebilirlik kavrami yaşamin her alaninda karşimiza 
çikmaktadir. Özellikle kentsel alanlarda nüfusun artmasiyla birlikte 
yaşanan değişimler kentsel gelişimi etkilemektedir. Bu anlamda kentlerde 
sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasi büyük önem kazanmaya başlamiştir. 

Kentsel alanlar toplumun ekonomik, sosyal ve çevresel süreçlerin 
etkileşimiyle yakindan ilişikli olup, topluma sağladiği sosyo- ekonomik 
firsatlardan dolayi kirsal alanlardan kentlere doğru nüfus artişi 
yaşanmaktadir (Hiremath vd., 2013; Rama vd., 2020). Birlemiş Milletlerin 
(2014) raporuna göre, 2050 yilina kadar dünya nüfusun üçte ikisinden 
fazlasinin kentsel alanlarda yoğunlaşacağini belirtilmiştir (Klopp ve 
Petretta, 2017). 

1950’li yillardan bu yana sanayi ve teknolojik gelişmelere bağli olarak 
nüfusun kirsal bölgelerden kentsel alanlara doğru hareket eğiliminin artmasi 
kentleşme sürecini hizlandirmiştir (Rama vd, 2020). Kentlerde yaşanan 
bu nüfus artişi üretim ve istihdam yapisini tarim dişinda sanayi ve hizmet 
sektörüne dönüştürerek ekonomik açidan Gayri Safi Milli Hâsila oranin 
artmasini sağlamiştir (Karakurt Tosun, 2019). Öte yandan nüfus artişi 
kentsel alanlarin genişlemesine bağli olarak arazi kullanim değişmesine, 
CO2 emisyonlarin artmasina ve doğal kaynaklarin hizli tüketilmesine 
neden olmaktadir. Dolayisiyla kentleşme süreci çevre üzerinde olumsuz 
etkiler oluşturmaktadir. Bu yüzden kentleşmenin getirdiği sorunlar, 
kentleşme sürecinde sürdürülebilir kalkinma ilkelerinin etkin bir şekilde 
uygulanmasinin gerekliliğini ortaya koymuştur ( Shen ve Zhou, 2014). 

1987 yilinda Dünya Çevre ve Kalkinma Komisyonunda yayinlanmiş 
olan Brundtland Raporunda sürdürülebilir kalkinma kavrami yer 
alarak, uluslararasi alanda en geçerli tanimi yapilmiştir. Bu tanima göre 
sürdürülebilir kalkinma “bugünün ihtiyaçlarini, gelecek kuşaklarin da kendi 
ihtiyaçlarini karşilayabilme olanağindan ödün vermeksizin karşilamak” 
olarak tanimlanmiştir. Ayrica sürdürülebilir kalkinmanin ekonomik, sosyal 
ve çevresel olmak üzere üç temel boyutunun birbirleriyle etkileşimin 
sonucunda gelişmektedir. Nitekim Tanguay vd. (2010) bu boyutlarin 
etkileşimlerin temsil ettiği nitelikleri şu şekilde belirtmektedir; kalkinma 
ekonomik ve sosyal boyutlarin etkileşiminde adil olmalidir, çevre ve sosyal 
boyut arasinda yaşam kalitesini sağlayacak sosyal ihtiyaçlari karşilayan 
yaşanabilir olmalidir ve son olarak ekonomik kalkinma, ekosistemlerin 
destekleyici kapasitesine uymali ve yenilenemeyen kaynaklarin 
tükenmesinden kaçinilmayi sağlayan yaşayabilir ve bunlarin kesişim 
noktasinda sürdürülebilir olmalidir (Şekil 1). Dolaysiyla sürdürülebilir 
kalkinmanin temeli ekonomik kalkinmanin çevre dostu bir anlayişla 
gerçekleştirilebileceği anlayişindan yola çikilarak, çevre kaynaklarin 



 .181Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

korunarak ve yaşam kalitesinin uzun dönemli gelişmenin sağlanmasina 
dayanmaktadir (Gürel Üçer, 2017). 

Vuuren ve Kruifj (1998) ise sürdürülebilir kalkinmayi üç boyutu 
bir bütün olarak ele alarak, kit kaynaklarin en verimli şekilde ve yok 
etmeyecek şekilde kullanarak, sadece bir kesim ya da bölge için değil, 
tüm insanlik için adil ve firsatlari değerlendirerek ekonomik gelişme 
olarak tanimlamiştir. (Saraç ve Alptekin, 2017). Buna göre sürdürülebilir 
kalkinmanin boyutlarinin temel aldiği ilkeler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Sürdürülebilir kalkınma boyutları ve ilkleri
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Kit kaynaklari tüketmeyerek, ekolojik sisteme zarar 
vermeyerek, dünya üzerindeki sosyal adaletsizliği 
önleyerek sürdürülebilir kalkinmanin bir parçasi 
olmalidir.

Saraç ve Alptekin, 
2017

İş firsatlari ve sürdürülebilir ekonomik büyüme 
başarisi sağlayarak elde edilir. Helmi vd., 2021

Kit olan kaynaklarin kullanimi ile ilgilidir. 
Ekonomik olarak sürdürülebilir bir sistem, mal ve 
hizmetleri devamlilik esaslarina göre üretebilen, 
tarimsal ve endüstriyel üretime zarar veren sektörel 
dengesizliklerden sakinan, iç ve diş borçlarin 
yönetebilir düzeyde sürdürülebilirliğini sağlayan 
sistemdir.

Tiraş, 2012

So
sy

al
 K

al
ki

nm
a

Toplumu oluşturan bireylerin her birinin doğal 
kaynaklara ulaşiminda eşit haklara sahip olduğunu, 
günümüz kuşaği ile birlikte gelecek kuşaklarin da ayni 
kaynaklardan yararlanabilmesi gerektiğini ifade eder.

Saraç ve Alptekin, 
2017

Erişilebilirliğin artirilmasiyla, açik alanlarin kalitesinin 
zenginleştirilmesi, eğitim ve sağlik düzeyinin 
iyileştirilmesi yoluyla sağlanir.

Helmi vd., 2021

İnsani temel alarak, eğitim ve sağlik gibi sosyal 
hizmetlerin yeterliliği ve eşit dağilimi, cinsiyet eşitliği, 
politik sorumluluk ve katilimi sağlayabilen sistemdir.

Tiraş, 2012
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Ç
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Atmosfere zararli gazlarin saliniminin çevresel 
bütünlüğü tehlikeye atan unsurlar olduğunun altini 
çizerek, insanoğlunun etkinliklerinin topraği, suyu 
ve havayi olumsuz etkilemediği sürece sürdürülebilir 
kalkinmanin sağlanabileceğini anlatir.

Saraç ve Alptekin, 
2017

Peyzajlarin arttirilmasi, enerjinin zararli etkilerinin 
azaltilmasi, erişilebilirliğin ve ulaşimin iyileştirilmesi, 
su ve hava kalitesinin yükseltilmesi ve atik yönetimi 
ve geri dönüşüm yöntemlerinin iyileştirilmesi yoluyla 
elde edilir.

Helmi vd., 2021

Biyolojik ve fiziksel sistemlerin dengeli olmasi 
öngörülür. Amaç, ekosistemlerin değişen koşullara 
adapte olmasinin sağlanmasidir. Çevresel olarak 
sürdürülebilir bir sistem, kaynak temelini sabit tutarak, 
yenilenebilir kaynak sistemlerinin ya da çevresel 
yatirim fonksiyonlarinin istismarindan kaçmali ve 
yenilenemeyen kaynaklardan yalnizca yatirimlarla 
yerine yeterince konulmuş olanlari tüketmelidir. 
Bu sistem ayni zamanda ekonomik kaynak olarak 
siniflandirilamayan, biyolojik çeşitlilik, atmosferik 
denge ve diğer ekosistem unsurlarinin korunmasini da 
içerir.

Tiraş, 2012

Şekil 1. Sürdürülebilir kalkınma boyutları ve Nitelikleri

İnsanoğlu varoluşundan beri çevreyle sürekli etkileşim halinde olup, 
kendi çikarlari doğrultusunda değişimine neden olmuştur. Sürdürülebilir 
kalkinmanin temelini kit kaynaklarin verimli kullanarak gelecek 
nesillere sürekliliğinin sağlanmasi gerekmektedir. Bu anlamda çevresel 
sürdürülebilirlik ön plana çikmakta olup, diğer boyutlarin gelişimini de 
etkilemektedir. Dolaysiyla doğal kaynaklarin kullanimi kendini yenileme 
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hizini geçmemesine özen göstererek, biyoçeşitliliğin, hava, su ve toprak 
kalitesinin korunmasi çevresel sürdürülebilirliğin temelini oluşturmaktadir 
( Tiraş, 2012). Tablo 1 ve Şekil 1 incelendiğinde yaşanabilir bir sosyal 
yapi içinde yaşayabilir bir ekonomik gelişmenin sağlanmasi çevresel 
sürdürülebilirlikle doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir. 

1992 yilinda Rio de Janerio kentinde BM tarafindan düzenlenen Çevre 
ve Kalkinma Konferansa 178 devlet üyesinin katilarak, sürdürülebilirlik 
boyutlarinin bütüncül şekilde ele alinmasi gerektiğini belirtilmiştir. Ancak 
ekonomik faaliyetler sürdürülürken çevrenin göz ardi edilemeyeceğinin 
belirlenmesi adina uluslararasi seviyede beş önemli belge kabul edilmiştir 
(Tiraş, 2012; Tuğaç, 2018).

•	 Rio Bildirisi, bildiride Stockholm konferansi ilkelerine bağli ka-
lindiği, bunu sağlamak amaciyla ülkeler ve toplumlar arasinda küresel 
işbirliğinin oluşturulmasi, uluslararasi anlaşmalarla birlikte çevre ve kal-
kinma sistemleri arasindaki entegrasyonun ve herkesin ortak menfaatinin 
korunmasi vurgulanmaktadir. 

•	 Gündem 21, çevre ve kalkinma sorunlariyla başa çikilmasi ve sür-
dürülebilir kalkinma hedeflerine ulaşilmasi için belirlenen ilke ve eylem-
ler ortaya koymaktadir.

•	 İklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin temel amaci karbondiok-
sit ve diğer sera gazi emisyonlarinin azaltilmasi, atmosferdeki sera gazi 
birikimlerini iklim sistemi üzerindeki insan kaynakli tehlikeli etkiyi ön-
leyecek bir düzeyde tutulmasi, az gelişmiş ülkelere bu yönde kaynak ve 
teknoloji transferi sağlamaktir.

•	 Biyolojik çeşitliliğin korunması sözleşmesi, biyolojik çeşitliliğin 
korunmasi, biyolojik çeşitlilik bileşenlerinin sürdürülebilir kullanimi ve 
genetik kaynaklarin kullanimindan doğan faydanin adil ve eşit paylaşimi-
nin sağlanmasi amaçlanmaktadir.

•	 Orman varlığının korunmasına dair bildiri, gerek doğal gerekse 
sonradan oluşturulan ve tüm coğrafi bölgelerdeki ve iklim kuşaklarindaki 
orman varliklarinin korunmasi ve yönetimini amaçlamaktadir. 

Sürdürülebilir kalkinma ile ilgili en önemli gelişmelerin birisi 1992 
yilinda düzenlenen Rio zirvesinin önemli çiktilarindan birisi Gündem 
21’in kabul edilmesidir. Gündem 21 kirk bölümden oluşmakta olup, 
peyzaj ve çevresel konularin önemine ilişkin bölümler bulunmaktadir. Bu 
bölümlerdeki konu dağilimlarina bakildiğinda sekiz bölümde sürdürülebilir 
kalkinmanin sosyal ve ekonomik boyutlariyla ilişkili, on dört bölümde 
kalkinmanin sağlanmasinda kaynaklarin korunmasi ve sürdürülebilir 
yönetimiyle ilişkili, on yedi bölümde ise kurumlarin eğitim rolünün 
güçlendirilmesiyle ilişkilidir (Masnavi, 2013). Bu bağlamda Gündem 
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21’de peyzajin ve çevresel sürdürülebilirliğine ilişkin konulari Tablo 4’de 
sunulmaktadir. 

Tablo 4. Gündem 21›in hedeflerinin peyzaj ve çevre konularıyla ilişkisi 
(Masnavi, 2013 derlenmiştir).

HEDEFLER BAĞLANTI NOKTASI BÖLÜM 
KAYNAĞI

1  Yoksullukla Mücadele Doğal kaynaklarin yönetimi, 
korunmasi ve erişilebilirliği

3. bölüm

2 Tüketim Modellerinin 
Değiştirilmesi

Doğal kaynaklarin üretimi ve 
tüketimi

4. bölüm

3 Demografik Dinamikler 
ve Sürdürülebilirlik

Çevre ve kalkinma için ulusal 
politikalar

5. Bölüm

4 İnsan Sağliğinin 
Korunmasi ve Teşvik 
Edilmesi

Çevre kirliliği ve tehlikelerden 
kaynaklanan sağlik risklerini 
azaltmak

6. Bölüm

5 Sürdürülebilir İnsan 
Yerleşimi Gelişimini 
Desteklemek

Arazi Kullanim Planlamasi ve 
Yönetimi Hammadde/Kaynak 
Tüketimi

7. Bölüm

6 Karar Vermede Çevre 
ve Kalkinmanin Entegre 
Edilmesi

Çevresel ve ekonomik muhasebe 8. Bölüm

7 Atmosferin Korunmasi Deniz kaynaklarinin geliştirilmesi 
ve arazi kullaniminda verimlilik ve 
tüketim

9. Bölüm

8 Planlamaya Entegre 
Yaklaşim ve Arazi 
Kaynaklarinin Yönetimi

Kaynak bileşenlerini (hava, su, 
biyota, arazi, jeolojik ve doğal 
kaynaklar) yönetme.

10. bölüm

9 Ormansizlaşmayla 
Mücadele

Ormanlarin yönetimi, korunmasi 
ve geliştirilmesi; ormanlarin mal ve 
hizmetlerinin kullanimi ve üretimi

12. Bölüm

10 Kirilir Ekosistemlerin 
Yönetimi: Sürdürülebilir 
Dağ Gelişimi

Dağ ekosistemleri ve havza 
geliştirme

13. bölüm

11 Sürdürülebilir Tarim ve 
Kirsal Kalkinma

Gida üretimi, artan nüfusu 
desteklemek için potansiyel 
tarim arazileri, doğal kaynaklarin 
korunmasi ve rehabilite edilmesi

14. bölüm

12 Biyolojik Çeşitliliğin 
Korumasi

Ormanlarin, savanlarin, çöllerin, 
tundralarin, nehirlerin, göllerin 
ve denizlerin doğal ekosistemleri, 
Dünya’nin biyolojik çeşitliliğinin 
çoğunu içermektedir. 

15. Bölüm

13 Biyoteknolojinin 
Çevresel Yönetimi

Çevre korunmasinin arttirilmasi 16. Bölüm
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14 Okyanuslarin ve Kiyi 
Alanlarinin Korunmasi, 
Canli Kaynaklarinin 
Akilli Kullanimi ve 
Geliştirilmesi

Açik denizlerin deniz canli 
kaynaklarinin korunmasi; küçük 
adalar 17. Bölüm

15 Tatli Su Kaynaklarinin 
Kalitesinin ve 
Tedariğinin Korunmasi

Su kalitesi ve su ekosistemleri; 
iklim değişikliği; kara ve su ile 
ilgili hususlarin entegrasyonun 
sağlanmasi

18. bölüm

16 Tehlikeli Atiklarda 
Uluslararasi Trafik 
Dahil Tehlikeli Atiklarin 
Çevresel Yönetimi

Tehlikeli atiklar; çevre koruma ve 
doğal kaynak yönetimi; sağliğa ve 
çevreye zararlarin azaltilmasi 20. Bölüm

17 Kati Atiklarin ve 
Kanalizasyon İle İlgili 
Sorunlarin Çevresel 
Yönetimi

Arazide atik bertarafi ve aritilmasi

21. Bölüm

18 Radyoaktif Atiklarin 
Güvenli ve Çevresel 
Yönetimi

Arazide atik bertarafi ve aritilmasi
22. Bölüm

19 Çiftçilerin Rolünü 
Güçlendirmek

Toplam tarimsal üretimde artiş 
sağlama ve çiftçilik faaliyetlerini 
sürdüren doğal kaynaklarin 
korunmasi

32. Bölüm

Gündem 21’de yer alan kirk bölümden on dokuzunun çevresel konular-
la ilişkili olduğu Tablo 1’de görülmektedir. Bu bağlamda çevresel sür-
dürülebilirliğin kentsel gelişimin sağlanmasinda önemli yeri olduğu an-
laşilmaktadir. Ayrica sürdürülebilir kalkinma hedeflerinin sağlanmasinda 
göstergelerin önemli araç olduğunu Gündem 21’de vurgulanmaktadir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafindan 2015 yilinda sürdürü-
lebilirliğin önemini küresel boyutta dikkate alinmasi için Sürdürülebilir 
Kalkinma Hedeflerini belirlemiştir. Bu kapsamda ülkeleri birbiriyle kiyas-
layacak çalişmalar yapilmakla birlikte, yaşadiğimiz kentler bağlaminda 
da sürdürülebilir kentleşme konusunda bazi göstergelerin oluşturulduğu 
görülmektedir.

Dolaysiyla kentsel alanlarda çevresel sürdürülebilirliğin değer-
lendirebilmek için göstergelerden yararlanilmasi gerekmektedir. Saraç 
ve Alptekin (2017) göstergeler, kamuoyuna ve karar vericilere basit ve 
kullanişli bilgiler sağlamakta, sürdürülebilir kalkinmanin çok yönlülüğünü 
özetlemede bir araç olarak görülmektedir. Bunun yani sira insanlarin 
kavrami anlayabilmesine yardimci olmakta ve kentlerin ya da bölgelerin 
sürdürülebilirlik açisindan değerlendirilmesini mümkün kilmaktadir. Tan-
guay et al, (2010), sürdürülebilir kalkinmaya yönelik belirlenecek göster-
gelerin seçim ve uygulanma süreci, sürdürülebilir kalkinma hedeflerinizi 
belirlenmesiyle bağlantili olarak ilerlenmesi gerektiğini vurgulamaktadir.



Gamze Çoban, Osman Uzun186 .

Sürdürülebilirlik kavraminin çoğunlukla kentler üzerinden tartişil-
masinin nedeni özellikle büyük kentlerin hem doğal kaynaklarin başlica 
tüketicisi, hem de kirlilik ve atiklarin asli üreticisi olmalarindan kaynak-
lanmaktadir. Nitekim Ertürk (1996) Sürdürülebilir kalkinma hedeflerine 
ulaşma yolunda kentsel sorunlara yönelik çözümün önemini vurgulayarak, 
kentlere sürdürülebilir olma yeteneğinin kazandirilmasi, sürdürülebilir kal-
kinma stratejisinin benimsenmesinden geçtiği belirtmiştir. Bu bağlamda 
kentlerin sürdürülebilirliğin ölçülebilmesi ve performanslarinin değerlen-
dirilmesi için göstergelerden yararlanilmasi gerekilmektedir. Dolaysiyla 
göstergeler bir sistemin ne kadar sürdürülebilir olduğunu, baskilarin neler 
olduğu gibi konulari anlamamiza yardimci olabilecek bilgiler vermektedir 
(Şirin Pinarcioğlu ve Kanbak, 2020).

Bu çalişmanin amaci, öncelikle 17 adet Sürdürülebilir kalkinma hedef-
lerinden çevresel sürdürülebilirlikle ilişkili olanlarin belirlenmesinin yani 
sira, kentlerdeki sürdürülebilir göstergelerin oluşumu sirasinda uluslararasi 
düzeyde farkli gösterge setlerinin çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili neler 
olduğu konusunda bazi değerlendirmelerin yapilmasidir. Bu süreç içinde 
kentlerin sürdürülebilir gelişimin değerlendirilmesinde çevresel sürdürü-
lebilirliğe yönelik belirlenen gösterge setlerinin temsil ettiği sürdürülebilir 
kalkinma hedefleriyle olan ilişkileri de ortaya konulmuştur. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalişmanin materyalini 1987 Brundtland Raporu sonrasinda 
sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kentsel göstergeler bağlaminda 
çalişmanin amaci doğrultusunda günümüze kadar yapilan ve ulaşilabilen 
tüm literatür oluşturmaktadir.

Çalişmanin yöntemi birbirini izleyen 4 aşamadan oluşmaktadir.

1. Sürdürülebilir kalkinma hedefleri ve çevresel sürdürülebilirlik 
arasindaki ilişkinin açiklanmasi

2. Çevresel sürdürülebilirlik ve doğadaki işlevlerin ortaya konulmasi

3. Sürdürülebilir kentsel göstergelerin oluşturulmasi bağlaminda, 
BM Sürdürülebilir Kalkinma Göstergeleri, OECD Gösterge seti,  
Avrupa Çevre Ajansi Temel Gösterge setlerinin neler olduğunun 
açiklanmasi

4. Tüm bu süreçlerle ilgili olarak ülkemizde bu süreçlerin nasil ger-
çekleştiğinin ortaya konulmasidir.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Bu bölümde yöntemde belirtilen aşmalara yönelik yapilan çalişmalar 
alt başliklarda açiklanmiştir. 
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3.1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Çevresel 
Sürdürülebilirlik

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafindan 2015 yilinda sürdürü-
lebilirliğin önemini küresel boyutta dikkate alinmasi için Sürdürülebilir 
Kalkinma Hedeflerini belirlemiştir. 17 hedefe yönelik 169 alt hedef, 232 
gösterge bulunan SKH, ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere sürdü-
rülebilir kalkinmanin üç temel boyutuna odaklanmiştir. Doğal kaynaklarin 
bilinçsiz kullanimi ve çevre üzerinde artan baskilardan dolayi çevresel bo-
yut sürdürülebilir kalkinmanin temeli olarak görülmektedir. Ayrica ekono-
mik ve sosyal sürdürülebilirlik gelişimi çevresel sürdürülebilirliğin sağlan-
masiyla gerçekleşmektedir (Wang vd., 2022). Bu bağlamda sürdürülebilir 
kalkinma hedeflerinden çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkili olan-
lar Tablo 2 ‘de verilmiştir. 

Tablo 2. SKH ile çevresel sürdürülebilirlik ilişkisi 

No SKH Çevresel sürdürülebilirlik hedefleri Kaynak

SKH 6 Temiz su ve 
sanitasyon

Su, insanin hayatta kalmasi için bir temel 
kaynak ve yeterli temiz suya ve sanitasyona 
erişim temel bir insan hakkidir. Dolaysiyla 
su kaynaklarin korunmasi ve sürdürülebilir 
kullanimi sağlanmalidir.

Carino and 
Xie, 2013

SKH 7 Erişilebilir ve 
temiz enerji

Enerjinin iklim değişikliğine en büyük 
katkiyi yaptiği ve toplam küresel sera gazi 
(GHG) emisyonlarinin yaklaşik yüzde 60’ini 
oluşturduğu göz önüne alindiğinda, iklim 
değişikliğiyle mücadele temiz ve uygun fiyatli 
enerji kaynaklariyla kullanimi arttirilmalidir.

Dragos 
Cîrstea vd., 
2013

SKH 11
Sürdürülebilir 
şehirler ve 
topluluklar

Kentsel sürdürülebilirlik, çevresel 
sürdürülebilirliği sağlamak için kritik 
öneme sahiptir. Yeşil alanlar, hava kalitesi 
ve atik yönetimi gibi çevresel hizmetler ve 
ürünler için değerlendirmelerini “sağlamak” 
veya “garantiye almak” için planlamalar 
yapilmalidir.

Thomas vd., 
2021

SKH 13 İklim eylemi

İklim değişikliği günümüzün en önemli 
sorunlarindadir. Artan sera gazi emisyonlari 
(CO2 gibi) gibi insan faaliyetleri iklim 
değişikliğini hizlandirmakta, biyolojik 
çeşitliliği ve ekolojik hizmetleri tehdit 
etmektedir. Bu yüzden iklim değişikliği 
kaçinilmazdir ve etkilerine uyum sağlamak için 
planlamalar yapilmalidir.

Arora ve 
Mishra, 
2019
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SKH 14 Sudaki yaşam

İnsan faaliyetlerinin hem suda hem de karada 
yaşam üzerinde gözle görülür bir olumsuz 
etki oluşturmuştur. Hayatta kalmamiz hem 
deniz hem de kara ekosistemlerin korunmasi 
sağlanmalidir.
Karasal ve deniz ekosistem hizmetlerinin 
nicelleştirilmesi, doğal kaynaklarin 
sürdürülebilir yönetimine katkida 
bulunmaktadir.

Selim ve 
diğerleri, 
2018

SKH 15 Karasal 
yaşam

Moldan vd. (2012) sürdürülebilir kalkinma bağlaminda düşük 
maliyetli ve operasyonel çevre politikalarini geliştirmek için birbiriyle 
bağlantili hedefler ve çevresel sürdürülebilirliğin temel ilkeleri şu şekilde 
siralanmaktadir (Gedik, 2020): 

•	 Doğal kaynaklarin verimli yönetimi ile ekosistemlerin bütünlü-
ğünü korumak

•	 Karar alma için bilgileri iyileştirmek (göstergeler yoluyla ilerle-
meyi ölçme)

•	 Sosyal ve çevresel ara yüz (yaşam kalitesini artirmak)

•	 Küresel çevresel bağlilik ( yönetişimin ve işbirliğinin geliştiril-
mesi)

•	 Geri dönüşüme önem vermek

•	 Tehlikeli ve kirletici maddelerin çevreye salinimini önlemek

•	 Yenilenemez kaynaklari verimli kullanmak ( yenilenebilir kay-
naklarla ikame edilmeli)

•	 Uzun vadeli perspektif (belirlenmiş herhangi bir zaman siniri ol-
maksizin)

•	 Geri bildirimleri dikkate almak

•	 Farkli ölçeklere önem vermek (zaman ve mekânda)

•	 Esneklik (değişen bir duruma tepki verme, yaparak öğrenme)

•	 Doğaya ve biyolojik çeşitliliğe saygi

Genel olarak ülkelerin, Moldan vd. (2012)’nin belirtiği ilkelere uygun 
olarak hareket etmeleri çevresel sürdürülebilirlik açisindan sürdürülebilir 
kalkinma hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacaktir.

Wang vd., (2022), yapmiş olduklari çalişmada Çin’in çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerinin Sürdürülebilir Kalkinma Hedeflerini 
gerçekleştirilmesinde önemli bir engel oluşturduğunu belirtmiştir. 
Bu yüzden Çin’de çevresel sürdürülebilirliği değerlendirilmesinde 
sürdürülebilir kalkinama hedefleriyle (SKH 6, SKH 11, SKH 12, SKH 13, 
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SKH 14, SKH 15)  uyumlu ve sistematik bir gösterge seti oluşturulmuştur.  
2010- 2018 yillari arasinda Çin’in ulusal ve bölgesel düzeyde çevresel 
sürdürülebilirliği değerlendirebilmek için bir model geliştirilmiştir. 
Yapilan değerlendirmeler sonucunda 2010 yilinda 55,77 olan çevresel 
Sürdürülebilirlik endeks puaninin 2018’de 60,24’e yükseldiği görülmüştür. 
Bu durum Çin’in çevresel sürdürülebilirliğinin 2010’dan 2018’e geliştiğinin 
göstergesidir. Ayrica süreç içerisinde illerin çevresel sürdürülebilirlik 
endeks puanlari farkli düzeylerde gelişim göstermiştir. Bunun yani 
sira SKH 6, SKH 11, SKH 12, SKH 13 ve SKH 15 hedeflerine yönelik 
geliştirilen göstergelerin aldiği puanlarinin artiş eğiliminde olduğunu, 
SKH 14 gösterge puanlarinda ise düşüş yaşadiği belirtilmiştir. Sonuç 
olarak bu çalişmada Çin eyaletlerinde çevreyle ilgili değerlendirmelerin, 
sürdürülebilir kalkinma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesine yarar 
sağladiği vurgulanmiştir. 

Opoku vd., (2021) yapmiş olduklari çalişmada, ekonomik ve 
sosyal boyutu bir arada planlayarak insani gelişme endeksinin çevresel 
sürdürülebilirliğe nasil katkida bulunduğunu incelemektedir. 1996 - 2016 
yillari arasinda OECD ülkelerinin verilerini kullanarak, regresyon analizi 
gibi yöntemlerden yararlanilarak insani gelişim endeks düzeyinin çevresel 
sürdürülebilirlikle ilişkisini ortaya çikarmiştir. Buna göre insani gelişme 
endeksinin artişi ekolojik ayak izi, karbondioksit (CO2) , toplam sera 
gazi (GHG) emisyonlarinda ve hava kirliliğine maruz kalma oraninda 
azalma çevresel sürdürülebilirliğe yönelik olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 
Dolaysiyla insani gelişmenin artmasi çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanmasinda olumlu katki sağlamaktadir.

3.2. Çevresel Sürdürülebilirlik ve Doğadaki İşlevleri 

Bir yaşam alani olarak kentler, doğal ve kültürel birçok unsurun bir 
arada ve karşilikli etkileşim içinde bulunduğu insan ekosistemleridir. 
Kentsel alanlarda hava, su, toprak ve bitki örtüsü gibi doğal kaynaklarin 
sürdürülebilir kullanilmasinin yani sira, yaşayan nüfusa sağlanan hizmetler 
ve firsat eşitliliğini de göz önünde bulundurularak ekonomik ve sosyal 
gelişimin de sağlanmasi önemli bir konudur. Dolayisiyla ekosistemin 
bileşenleri olan doğal ve kültürel unsurlarin birbiriyle uyumuna ve 
aralarindaki dengenin sağlanmasi gerekmektedir (Karadağ, 2009). 

Sanayi devriminin etkisiyle birlikte teknolojik gelişmeler, kentsel 
alanlarda kalkinmanin ekonomik boyutunu öne çikarmiştir. Ancak düzensiz 
nüfus artişi ile birlikte artan mal ve hizmet ihtiyaci hem toplumun gelişimini 
hem de doğal kaynaklarin tükenmeyecek şekilde bilinçsiz kullanimi kentin 
çevresel boyutunu olumsuz etkilemektedir (Mangili et al., 2019). Nitekim 
Liddle ve Moavenzadeh, (2002), sanayi devriminin gelişimiyle birlikte 
kentsel alanlarin hizla gelişmiş ve bu alanlarda yaşayan nüfus oranlarinin 
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da hizli bir şekilde artma eğilimi gösterdiğini belirtmiştir. Kentsel alanlarda 
artan hizli nüfus oranlari çevresel sürdürülebilirlik açisindan olumsuz 
etkilere neden olmuştur (Yilmaz, 2019).

Günümüzde dünya nüfusunun yarisindan fazlasinin kentlerde yaşadiği 
göz önünde bulundurulduğunda kentlerde yaşayan nüfusun sürekli artişiyla 
kent sakinlerinin aşiri kaynak kullanimi söz konusu olacaktir. Bu bağlamda 
Yeni (2015), çevresel sürdürülebilirlik kavraminin yeryüzünde yaşamin 
temelini oluşturan doğal çevrenin uzun vadede korunmasi ve sağlanan 
hizmetlerin devamliliği açisindan büyük önem arz ettiğini belirtmektedir 
(Yilmaz, 2019). Doğanin işlevleri çevresel sürdürülebilirlik açisindan 
ilkeleri Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Doğanın işlevleri ve Çevresel sürdürülebilirlik İlkeleri 

Açiklama Çevresel sürdürülebilirlik 
ilkeleri

Düzenleme 
İşlevi 

Yari doğal ve doğal ekosistemlerin ekolojik 
süreçleri ve yaşam destek sistemlerini 
düzenlemesidir. Biojeokimyasal döngüler, 
ekstrem iklim olaylarini önleme, su ve topraği 
düzenleme, atik aritimi, canli nüfusunu kontrol 
düzenleme işlevi kapsamindadir.

Taşima kapasitesinin 
aşilmamasi gereklidir. 
Yaşam destek sistemlerinin 
korunmasi gereklidir. 

Habitat işlevi Biyolojik ve genetik çeşitliliği sürdürmek için 
doğanin bitki, hayvan ve insanlarin uygun 
ortami sağlamasidir. 

Biyolojik çeşitliliğin 
korunmasi; minimum 
ekosistem büyüklüğünün 
sağlanmasidir.

Enformansyon 
işlevi 

Doğanin bireylerin bilişsel gelişmelerini 
sağlamasi, maddi ihtiyaçlarin yani sira manevi 
ihtiyaçlari da karşilamasidir.

Kültürel, tarihi değerlerin yani 
sira çevre değerlerinin koruma 
altina alinmasidir.

Üretim işlevi Yari doğal ve doğal ekosistemler tarafindan 
kaynak sağlanmasidir. Gida, hammadde, 
enerji, ilaç gibi unsurlarin temini üretim işlevi 
içerisindedir. 

Kaynak tüketiminin doğadan 
elde edilebilecek azami sinirlar 
içerisinde olmasidir. 

Yilmaz (2019) genel olarak çevresel sürdürülebilirlik kavramini, 
doğanin temel işlevlerinin sürekliliğini sağlayarak, yaşam destek 
sistemlerinin korunmasini dikkate alan, yenilenebilir kaynaklarin yenilenme 
oranlarini aşmadan tüketildiği, üretim ve tüketim sürecinde ekosistemlerin 
taşima kapasitelerini aşmayan, tür çeşitliliğinin korunduğu ve salinimlarin 
çevrenin özümseme oranlarini aşmadiği bir sisteminin üzerine kurulu 
olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanmasinda düzenleme işlevinin önemi vurgulanmiştir. 

Uzun vd, (2012), Biyolojik çeşitlilik insan yaşami için temel olan ürün 
ve hizmetleri sağlamakta ve ekosistemlerin sürekliliğinin sağlanmasinda 
önemli bir rol oynadiğini belirtmektedir. Ancak insan kaynakli değişimler 
biyolojik çeşitliliğin üzerinde tehdit oluşturmaktadir. Nüfus hizli artişi 
çevreye olumsuz etkiler oluşturarak, yaşam alanlari olan doğal habitatlarin 
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tahrip edilmesinden dolayi biyolojik çeşitliğin yok olmasina neden 
olmaktadir. Bu bağlamda habitatlarin parçalanmasinin önüne geçerek, 
ekosistem bütünlüğünün sağlanmasi çevresel sürdürülebilirlik açisindan 
büyük önem arz etmektedir. 

Goodland (1995)’a göre çevresel sürdürülebilirlik gelecek nesilleri 
göz ardi etmeden insan ihtiyaçlarini karşilamak için kullanilan ham madde 
kaynaklarini koruyarak ve oluşacak atiklarin taşima kapasitesi aşilmasini 
önleyerek insan refahini iyileştirmeyi amaçladiğini belirtmiştir (Moldan 
vd., 2012). Morelli (2011) ise çevresel sürdürülebilirliğin en geniş 
tanimiyla, insanlarin ihtiyaçlarini tatmin etmesini sağlayan ekosistemlerin 
dayaniklilik, esneklik ve bağlantili olma ilkelerini göz önünde bulundurarak, 
ekosistemlerin kendilerini yeniden yaratma özelliklerine dikkat eden ve 
biyoçeşitliliği azaltmayan eylemler olarak açiklamaktadir (Bilgili, 2017). 

3. 3. Sürdürülebilir Kentsel Göstergeler

Hizli kentleşmeyle birlikte, kentsel alanlarda insan faaliyetlerinin 
etkileşimi ekolojik sisteminin yapisinda sorunlari ortaya çikarmaktadir. 
Dolaysiyla kentsel alanlarda çevresel sürdürülebilirlik ile insan eylemleriyle 
arasindaki eşgüdümsüz gelişmesi ciddi boyutta sorunlara neden olmaktadir. 
Bu anlamda  Meijering vd., (2018) doğal kaynaklarin bilinçsiz kullanimi 
ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin artmasi sürdürtülebilir kentsel 
gelişimin sağlanmasinda çevresel sürdürülebilirliğin önemli rol oynadiğini 
belirtmiştir (Zhang ve Chen, 2021). Bu yüzden çevresel sürdürülebilirliğin 
değerlendirebilmesinde göstergelerden yararlanilmasi, dinamik durumun 
izlenmesine ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlamasinda karar 
vericilere önemli katkilar sağlamaktadir.  

Sürdürülebilirliğin değerlendirilmesinde çevresel boyutun önemli 
bir ayaği olduğu literatürde vurgulanmaktadir. Bu bağlamda çevresel 
sürdürülebilirlik göstergeleri mekânsal planlama kararlarinin alinmasinda 
yarar sağlamaktadir. Bu yüzden belirlenen gösterge setleri kentleşmenin 
çevresel sürdürülebilirlik boyutuna etkilerini belirleyerek, bu doğrulta 
politikalar üretilmesinde önemli rol oynamaktadir. Nitekim Reyhan, 
(2017)’e göre, çevresel göstergeler çevresel politikalarin geliştirilmesinin 
ve çevre durumunun raporlanmasinin önemli bir parçasi olduğunu 
belirtmiştir. Bu bağlamda çevresel gösterge seti, çevre politikalarinin 
üretilmesi ile çevre durumunun raporlanmasi, çevresel performansin 
ölçülmesi yaninda sürdürülebilir kalkinma hedeflerinin izlenmesi ve 
raporlanmasi için kullanilan önemli bir araçtir. 

Uluslararasi düzeydeki göstergelerde önemli rol oynayan kuruluşlar 
incelendiğinde, A.B.D Çevre Koruma Ajansi (EPA), OECD, Avrupa 
Komisyonu İstatistik Ofisi (EUROSTAT), Avrupa Çevre Ajansi (AÇA), 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkinma Komisyonu ve Dünya Bankasi 
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gibi uluslararasi kuruluşlar yer almaktadir (Reyhan, 2017). Bu bağlamda 
Tablo 5 de uluslararasi kuruluşlar tarafindan benimsenerek literatürde en 
çok rastlanilan ve kullanilan BM Sürdürülebilir Kalkinma Göstergeleri, 
OECD Gösterge seti, Avrupa Çevre Ajansi Temel Gösterge setlerinin 
çevresel sürdürülebilirliğe yönelik özeti verilmiştir (Kaya, 2019; Yikmaz, 
2011).

Tablo 5. Uluslararası Gösterge Setleri 

Tema BM Sürdürülebilir 
Kalkinma Göstergeleri OECD Gösterge seti Avrupa Çevre Ajansi Temel 

Gösterge seti
Hava kalitesi 

- Kentsel alanlardaki 
hava kirleticilerin 
yoğunluğu 

-Hava emisyonlari 
yoğunluğu
-Kentsel hava kalitesi 

-Asitleştiren maddelerin 
emisyonu
- Birincil partikül maddeler 
ve ikincil partikül öncüleri 
- Kentlerde hava kalitesi limit 
değerlerinin aşmasi

İklim değişikliği 

- Sera Gazi Emisyonlari 
- CO2 Emisyonlari

- CO2 Emisyon 
yoğunluklari
- Sera gazi emisyonu 
konsantrasyonlari

- Atmosferdeki sera gazi 
yoğunluğu 
- Avrupa ve dünya sicakliği
- Sera gazi emsiyon 
tahminleri 
- Sera gazi emisyonlarinin 
gelişimi

Ozon tabakasi 
kaybi Ozon tabakasina zarar 

veren maddelerin 
tüketimi 

- Ozon tabakasina 
zarar veren maddeler 
- Stratosfer ozon 
seviyesi 

- Ozon öncülerinin emisyonu
 - Ozon tüketen maddelerin 
üretim ve tüketimi

Atik - Atik üretimi 
- Tehlikeli atik üretimi
- Atiklarin bertaraf 
edilmesi
- Radyoaktif atik 
yönetimi 

- Atik yaratimi 
- Geri dönüşüm 

- Ambalaj atiklarinin üretimi 
ve tüketimi 
- Belediye atik üretimi 

Su kalitesi 
- Yapay su alanlarindaki 
biyokimyasal oksijen 
talebi
- Tatli suda dişki 
organizmalarinin 
bulunmasi
- Atik su aritimi 

- Nehir kalitesi 
- Atik su aritimi 

- Kullanma suyu kalitesi 
- Deniz, kiyi ve geçiş 
sularindaki nitrat ve fosfor 
yoğunluğu 
- Nehirlerdeki biyolojik 
oksijen ihtiyaci ve amonyak 
yoğunluğu 
- Kentsel atik su aritimi 

Su miktari - Kullanilan toplam su 
kaynaklarinin yüzdesi
- Ekonomik faaliyetlere 
göre su kullanim 
yoğunluğu 

- Su kaynaklarinin 
kullanim yoğunluğu 
- Kamuya su arzi ve 
fiyati 

- Temiz su kaynaklarinin 
kullanimi
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Biyoçeşitlilik 

- Korunan karasal alan 
orani 
- Korunan alanlarin 
yönetim etkinliği
- Seçilmiş anahtar 
ekosistem alanlar 
- Habitatlarin 
parçalanmasi 
- Türlerin tehdit 
durumundaki değişme
- İstilaci yabanci türlerin 
bolluğu
- Türlerin tehlike 
durumundaki değişimi 

- Tehdit altindaki türler 
- Korunan alanlar 

- AB direktifleri çerçevesinde 
belirlenen korunan alan 
miktari
- Tür çeşitliliği 
- Nesli tehdit altindaki ve 
koruma kapsamindaki türler 

Tarim 

- Ekilebilir alan 
- Gübre kullanim 
etkinliği 
- Zirai ilaç kullanimi 
- Organik tarim alani 

- Nitrojen ve fosfat 
gübrelerin yoğunluğu
- Böcek ilaci kullanimi 
yoğunluğu
- Canli hayvan 
yoğunluğu 

- Organik tarim alani 
- Topraktaki nitrojen miktari 

Orman 
kaynaklari 

- Ormanlarla kapli 
alanlarin orani 
- Yaprak dökümünden 
zarar göre ağaçlarin 
yüzdesi 
- Sürdürülebilir orman 
yönetimi altindaki orman 
alani  

- Orman kaynaklarinin 
kullanim yoğunluğu 
- Orman ve ağaçlik 
alan 

Arazi kullanimi 
ve durumu 

- Toprak kullanimindaki 
değişim 
- Toprak kaybi 

- Yapilaşma için arazi 
kullanimi 

Çölleşme - Çölleşmeden etkilenen 
toprak 

Balikçilik 
- Güvenli biyolojik 
limitler içindeki balik 
stok orani 

- Yakalanan ve 
tüketilen balik oranlari 

- Su ürünleri tüketimi 
- Balikçilik filosunun 
büyüklüğü
- Deniz baliği stoku 

 Ulaşim 

- Yolcu taşimaciliği 
paylaşimi 
- Yük taşimaciliği 
paylaşimi
- Ulaştirmada enerji 
yoğunluğu 

- Yol trafik ve araç 
yoğunluklari 
- Yol alt yapi 
yoğunluğu 
- Yol yakit fiyatlari ve 
vergiler 

- Yük taşimaciliği talebi
- yolcu taşimaciliği talebi
- Temiz ve alternatif yakit 
kullanimi 

Enerji 

- Yillik enerji tüketimi, 
toplam ve temel kullanici 
kategorisine göre 
- Toplam enerji 
kullaniminda 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarinin payi 
- Enerji kullanim 
yoğunluğu, toplam ve 
ekonomik faaliyete göre 

- Enerji yoğunluğu 
- Enerji karişimi 
- Enerji fiyatlari 

- Sektörel enerji tüketimi 
- Yakit cinsinden birinncil 
enerji tüketimi 
- Yenilenebilir birincil enerji 
tüketiminin payi 
- Yenilenebilir elektrik 
enerjisi tüketimi 
- Toplam birincil enerji 
tüketiminin GSYHye orani 

TOPLAM 37 26 33
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Tablo 5’de Uluslararasi kuruluşlarin hazirlamiş olduğu gösterge setleri 
incelendiğinde; 

•	 BM Sürdürülebilir kalkinma Göstergelerinin her temayla ilişkili 
ayrintili göstergeler belirlemiştir. Ayrica BM sürdürülebilir kalkinma gös-
tergelerinde sosyal ekonomik ve çevresel olmak üzere tüm boyutlar göz 
önünde bulundurularak göstergeler belirlenmiştir. Burada çevresel sürdü-
rülebilirliğe ilişkin gösterge setleri yer almaktadir. 

•	 Uluslararasi kuruluşlarin temalar altinda belirlemiş olduğu gös-
terge sayilari bakimindan incelendiğinde BM Sürdürülebilir Kalkinma 
Komisyonu (37), Avrupa Çevre Ajansi (33)  ve OECD (26) olarak siralan-
maktadir. Burada önemli olan çok sayida gösterge sayisinin olmasi değil-
dir. Nitekim Shen vd. (2011), göstergelerin belirlenme süreci sadece çok 
sayida göstergeyi toplamakla ilgili olmamali, tercihen özünde daha temel 
olanlari ve uygulamanin durumu hakkinda en doğru bilgiyi üretme olasili-
ği daha yüksek olanlari değerlendirebilmesi gerektiğini vurgulamaktadir. 

•	 İklim değişikliği ve hava kalitesi çevresel sürdürülebilirliğin en 
önemli konularindan birisidir. Bu bağlamda her üç kuruluşun bu konulara 
yönelik gösterge setleri bulunmaktadir. Örneğin kentsel alanlardaki hava 
kirleticilerin yoğunluğu önemli bir gösterge olup, 2030 yilina kadar hava 
kirliliğinin azaltilmasina önemli katki sağlanacaği düşünülmektedir. Do-
laysiyla hava kirletici emisyonlarini kontrol altinda tutmanin kamu sağ-
liği ile ekosistemlerin uğradiği zararlarin azalmasinda yarar sağlamakta-
dir. Ayrica sera gazi emisyonlari yoğunluğuna ilişkin gösterge ise karbon 
birikmesine yönelik bilgiler vermektedir. Atmosferde sera gazlarinin yo-
ğunluğu buz tabakalarinin erimesini hizlandirmakta ve iklim değişiminin 
etkilerini artirmaktadir (Reyhan, 2017). Dolaysiyla iklim değişikliği kaçi-
nilmaz bir sorun olup, etkilerini belirleyip uyum sağlamak için tamamla-
yici eylemler yapilmalidir. 

•	 Çevresel sürdürülebilirliğin değerlendirilmesinde su kaynaklarin 
yönetimine yönelik göstergeler önemli araçlardir. Üç setin ortak 
noktalarindan birisi de atik su artimi ve suyun kullanimin yoğunluğudur. 
Bu bağlamda Kirtorun ve Karaer (2018), su kaynaklarinin korunmasi, 
iyileştirilmesi ve kullanilmasina ilişkin politikalari belirlemek, ulusal ve 
uluslararasi düzeyde kalkinma hedeflerinin sağlamak için yüzey ve yeralti 
sularinin kalite ve miktarini belirli zaman araliklariyla kontrol ederek ko-
runmasina yönelik çalişmalar yapilmasi gerektiğini belirtmiştir.  

•	 Kentsel alanlarda hizli nüfus artişi arazi kullaniminda değişimlere 
neden olmaktadir. Özellikle kentleşme çevresindeki tarim ve orman alan-
larina doğru yayilmasi çevre üzerinde ciddi baskilara neden olmaktadir. 
Bu bağlamda belirlenen göstergeler arazi değişimine yönelik planlamalar-
da yol gösterici olmaktadir. Ekilebilir tarim alanlarin varliği, yeterli gida 
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güvenliğinin sağlanmasi uluslararasi sürdürülebilir kalkinma hedeflerin-
den birisidir. Bu yüzden kentsel yayilmanin denetlenebilmesi için yeşil 
kuşak uygulamalariyla doğal peyzajlar ile tarim topraklarinin korunma-
sini sağlanmalidir (Akseki ve Meşhur, 2013). Ayrica topraktaki nitrojen 
oranin belirlenmesi, toprak verimliliğinin sağlanmasi ve yer alti su kay-
naklarinin kirliğinin önlenmesi açisindan önemli bir göstergedir. 

•	 BM Sürdürülebilir kalkinma ve OECD göstergelerinden birisi de 
ormanlarla kapli alan oranidir. Orman ekosistemleri ekolojik fonksiyon-
lari açisindan erozyonu önleme, klimatik (iklim koruma) ve doğayi koru-
ma fonksiyonu bulunmaktadir (Tekin ve Helvaci, 2014). Özellikle orman 
alanlari atmosferdeki CO2 yoğunluğu üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olup, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynamaktadir. Ayrica 
bitkilerle kapli orman alanlari erozyondan koruyarak, toprağin su tutma 
ve besin maddesi kapasitesini artirarak çevresel sürdürülebilirliğin sağ-
lanmasinda katki sağlamaktadir (Koçyiğit, 2008).

•	 Biyolojik çeşitlilik önemli konu başliklarindan birisi olup, her üç 
gösterge setinde yer almaktadir. Yapili çevredeki insan aktiviteleri ekosis-
temin işleyişi üzerinde baskilar oluşturmakta olup,  biyoçeşitlilik kaybina 
neden olmaktadir (Lundholm, 2006; Zari, 2012). Tüm canlilarin yaşami-
ni sürdürülebilmesi iyi işleyen bir ekosisteme ihtiyaç vardir ve biyolojik 
çeşitlilik bu sürecin önemli bir parçasidir (Opoku, 2019). Sürdürülebilir 
kalkinma Hedeflerinden 15.’si karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kul-
lanimini sağlanmasini, ormanlari sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi, 
çölleşmeyle mücadele etmeyi, habitatlarin parçalanmasinin önüne geçe-
rek biyolojik çeşitlilik kaybini durdurmayi ve tersine çevirmeyi amaçla-
maktadir (Opoku, 2019). Bu bağlamda biyoçeşitlilik ile ilgili göstergeler 
kentin mevcut durumunu ortaya çikararak, yapili çevrenin oluşturacaği 
baskilara yönelik doğa tabanli planlamalar ile korunmasina katki sağla-
maktadir.  

•	 Yenilenebilir enerji kaynaklari kullanimi sürdürülebilir kalkinma 
hedeflerinden birisidir. Bu bağlamda üç gösterge seti enerji tüketiminin 
yoğunluğu ve yenilenebilir enerjinin kullanilan payini belirlemeye yöne-
lik göstergeler bulunmaktadir. Yenilenebilir enerji kaynaklardan yararla-
nilmasi, fosil yakitlarin yerini alarak sera gazi emisyonlarinin azaltilma-
sinda önemli katki sağlamakta (Kuriqi vd., 2019; Maroušek vd., 2015), 
enerjide dişa bağimliği azaltarak ekonomik sürdürülebilirliği teşvik et-
mekte (Alper ve Oğuz, 2016) ve son olarak Afrika gibi yoksul bölgelerde-
ki enerji yoksulluğunu çözmeye yardimci olarak sosyal sürdürülebilirliğe 
katkida bulunmaktadir (Akella vd., 2009; Kaygusuz, 2011). Dolayisiyla 
yenilenebilir enerjinden kaynaklarindan yararlanilmasi ekonomi, sosyal 
ve çevresel sürdürülebilirliği sağlanmasinda önemli rol oynamaktadir 
(Wang ve Zhan, 2019). 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sürdürülebilir kalkinmanin sosyal, ekonomik ve çevre olmak üzere 
üç önemli ayağinin birbiriyle bağimli ve etkileşimlerinin önemi olmasina 
rağmen, çevre boyutu yaşam destek araci olmasi nedeniyle temel unsur 
olarak görülmektedir. Dolaysiyla peyzaj ekolojisi ve ekolojik karmaşiklik 
gibi konular sürdürülebilirliğin çevre ayağinda önemli bir rol oynamaktadir 
(Masnavi, 2013). 

Bu çalişmada çevresel sürdürülebilirliğin önemi ayrintili ortaya 
koyulmaya çalişilmiştir. İlk olarak 2030 Sürdürülebilir Kalkinma 
hedeflerinden çevresel sürdürülebilirlikle ilgili maddeler belirlenerek, 
önemine ilişkin literatür taramalarina yer verilmiştir. Daha sonra 
çevresel sürdürülebilirliğin doğadaki işlevleri ile ilgili bağlantilari 
ortaya koyulmuştur. Son olarak da çevresel sürdürülebilirliğin 
değerlendirebilmesinde göstergelerin önemli bir araç olduğunu belirterek, 
uluslararasi boyutlardaki gösterge setleri incelenmiştir. Bu bağlamda 
ülkemizde çevresel sürdürülebilirliğin değerlendirilmesinde Sürdürülebilir 
Kalkinma Hedefleri doğrultusunda dikkat edilmesi gereken konular ve 
göstergelerin belirlenmesinde yardimci olmaktadir. 

2019 yilinda hazirlanan Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkinma 
Hedefleri raporunda çevresel sürdürülebilirliğine yönelik göstergelerin 
sonuçlari Tablo 6’da verilmiştir (Anonim, 2022).  

Tablo 6. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerin Gösterge Sonuçların 
Değerlendirilmesi 

SÜRDÜRÜLEBİLİLR 
KALKINMA HEDEFLERİ GÖSTERGE SONUÇLARI

SKH 6. Herkes için erişilebilir 
su ve atiksu hizmetlerini ve 
sürdürülebilir su yönetimini 
güvence altina almak

- Nüfusun içme suyuna erişimin sağlanmasinda 2016 yilinda  %92 
seviyesine çikarak kayda değer ilerleme kaydedilmiştir. 
- Güvenilir şekilde yönetilen atiksu ve kanalizasyon hizmetlerini 
kullanan nüfusun toplam nüfusa oraninda ilerleme kaydedilmiş 
olup, 2001 yilinda %63 olan bu oran 2016 %84 seviyelerine 
ulaşmiştir. 
-  2001-2016 döneminde evsel atiksu aritma tesisi sayisi 26’dan 
881’e, atiksu aritma tesisiyle hizmet verilen belediye nüfusunun 
toplam nüfusa orani ise %27 seviyesinden, %70 seviyesine 
yükselmiştir. 
- Su kaynaklarinin sürdürülebilir yönetimine yönelik, su 
ekosistemlerinin 25 havzada koruma eylem planlari hazirlanarak, 
2023 yilina kadar tüm havzalarin Nehir Havza Yönetim 
Planlari doğrultusunda planlamalarin yapilmasi gerektiği 
vurgulanmaktadir. 
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SKH 7. Herkes için 
karşilanabilir, güvenilir, 
sürdürülebilir ve modern 
enerjiye erişimi sağlamak

-  Elektriğe erişimi olan nüfusun orani,  Türkiye’de 2000’li yillarin 
ortasindan itibaren %100’e ulaştiği belirtilmekte olup, hizli bir 
gelişim kaydedildiği görülmektedir. 
- Yenilenebilir enerji yatirimlarinin hidroelektrik odakli büyüme 
stratejisinden, iyileştirilen mevzuat ve teşvik mekanizmalarinin 
etkisiyle rüzgâr ve güneş gibi diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarina da odaklanan ve bu alanlarda da büyümeye yönelik 
gelişim gösterdiği belirtilmiştir. Böylece kaynak çeşitliliğinin 
artirilarak, sera gazi emisyonlarinin azaltilmasina ve çevrenin 
korunmasi yönünde olumlu gelişmeler görülmektedir. 

SKH 11. Şehirleri ve insan 
yerleşimlerini kapsayici, 
güvenli, dayanikli ve 
sürdürülebilir kilmak

- Gecekonduda yaşayan nüfusun orani 1990 yilinda %23,4 iken, 
2014’de %11,9 seviyesine düştüğü görülmektedir. 
- Toplu taşima hizmetlerinden duyulan memnuniyet 
incelendiğinde toplumun %55’i belediyenin sunduğu toplu taşima 
hizmetinden memnun olduğunu bildirmektedir.
- Yerel düzeyde katilimi sağlayan kent konseyleri Türkiye 
genelinde sayisi iki yüzü aşkin olduğu belirtilmektedir (Akdemir, 
2020). 
- Türkiye, kişi başina 182 m2 ile OECD ülkeleri arasinda kişi 
başina imarli arazi orani en düşük ülke olmaktadir. 2000-2012 
yillari arasinda imarli arazi orani %10 artmiş olduğu belirtilmiştir. 
- Türkiye Afet Bilgi Bankasi  (TABB) verilerine göre 2000-
2016 döneminde toplam 688 kişi deprem nedeniyle yaşamini 
kaybetmiştir.
- Türkiye’de kentlerin çevresel etkilerinin azaltilmasi ve 
yönetilmesi konusunda gelişme yaşanmakta olup, atik yönetimi 
konusunda belediyeler araciliğiyla toplam nüfusun %91’ine atik 
hizmeti verilirken, atik bertarafi ve geri dönüşüm hizmetlerinden 
ise nüfusun %71 yaralandiği belirtilmiştir. Bu anlamda ilerleme 
kaydedildiği görülmektedir. 
- Ülke genelinde hava kalitesi,  Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanliğina ait tam otomatik ölçüm istasyonlari ile 
izlenmekte olup, partikül madde ve kükürt dioksit ölçümlerinin 
81 il genelinde 300 noktada yapildiği belirtilmiştir (Şişman, 
2019). Hava kalitesi indeksine göre kentlerin hava kirliliği 
değerlendirilmektedir.  

SKH 13. İklim değişikliği 
ve etkileri ile mücadele için 
acilen eyleme geçmek

- Türkiye’de kişi başina düşen seragazi emisyonlari 1990-2015  
döneminde artiş göstermiştir. Bu emisyonlarda en büyük pay 
enerji sektörüne, seragazi emisyonlari açisindan CO2 emisyonu 
olduğu belirtilmiştir.  
İklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki başlica etkilerinin 
kuraklik, çölleşme, tarimsal verimde düşüş, biyolojik çeşitlilik 
kaybi, orman yanginlarinda ve salgin hastaliklar ile zararlilarda 
artiş olacaği tahmin edilmektedir. Bu yüzden su kaynaklarin 
sürdürülebilir kullanimi ve su kaynaklarinin kirletilmeden 
kullanilmasi bilinci, tarim arazilerinin korunmasi, çayir/mera 
islahi, erozyonla mücadele, risklerin erken algilanmasi, bitkisel 
ve hayvansal üretimde kurakliğa dayanikli türlerin seçimi 
ve geliştirilmesine yönelik önlemlerin arttirilmasi gerektiği 
vurgulanmaktadir. 
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SKH 14. Sürdürülebilir 
kalkinma için okyanuslari, 
denizleri ve deniz kaynaklarini 
korumak ve sürdürülebilir 
kullanmak

- Deniz kirliliğinin azaltilmasina, deniz ve kiyi ekosistemlerinin 
iyileştirilmesine yönelik önemli mesafe kaydedildiği 
vurgulanmaktadir. 
- Türkiye’de balik stoklarindaki azalmaya bağli olarak ve 
avcilik sebebiyle denizlerden üretilen su ürünleri miktarinda 
dalgalanma olduğu, 2002 yilinda 522 bin ton civarinda olan 
üretimin 2016 yilinda 300 bin ton civarina düştüğü görülmektedir. 
Dolaysiyla stoklarindaki azalmaya yönelik daha etkili politikalar 
geliştirilmelidir.  

SKH 15. Karasal ekosistemleri 
korumak, iyileştirmek ve 
sürdürülebilir kullanimini 
desteklemek; sürdürülebilir 
orman yönetimini sağlamak; 
çölleşme ile mücadele etmek; 
arazi bozunumunu durdurmak 
ve tersine çevirmek; biyolojik 
çeşitlilik kaybini engellemek

- 1999 yilinda 20,7 milyon hektar olan ormancilik sahasi 2015 
yilinda 22,3 milyon hektara çikmiştir. Bu gelişim atmosfere 
karbon salimini  olumlu etkilerken, ülke ölçeğinde ekosistemlerin 
dayanikliliği ve iklim  değişikliğine uyum açisindan da güçlü bir 
etki yaratmasinda olumlu katki sağlamaktadir. 
- Doğal kaynaklar (toprak, bitki, orman, deniz, tatli su), biyolojik 
çeşitlilik, gen kaynaklari, rezerv kaynaklar nedeniyle korunan 
alanlar hem ulusal hem de uluslararasi değerdedir. Korunan 
alanlarda ve çevresinde yapilan sosyoekonomik faaliyetlerin, bu 
alanlar üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek politikalar 
geliştirilmelidir.  

Sachs ve ark (2021) tarafindan hazirlanan Sürdürülebilir Kalkinma Raporu 
2021’de Birleşmiş Milletler nezdindeki tüm ülkelere ilişkin 17 Sürdürülebilir 
kalkinma ilkelerine yönelik çalişmalar yapilarak puanlanmiştir. Türkiye 
70,38 puanla 165 ülke arasinda 70. Sirada yer almaktadir. Son 20 yillik 
süreçte de görüldüğü üzere bir gelişim söz konusudur (Şekil 2). Çevresel 
sürdürülebilirlik ile ilişkili hedefler incelendiğinde SKH 13(İklim 
değişikliğiyle mücadele) ve SKH 7 (Erişilebilir ve temiz enerji), 75’in 
üzerinde puan skorlarla öne çikmaktadir. 

Şekil 2. Sürdürülebilir Kalkınma Raporu Türkiye (Sachs ve ark 2021).

Sonuç olarak sürdürülebilir kalkinma hedeflerinin gerçekleşmesinde 
çevresel sürdürülebilirliğin önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Bunun 
yani sira ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanmasiyla gerçekleştiğini vurgulanarak, diğer boyutlarin gelişiminde 



 .199Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

etkili olduğunu belirtilmektedir.  

Çevresel sürdürülebilirliği değerlendirebilmek için göstergelerden 
yararlanilmasi sürecin işleyişi hakkinda bilgi almamizi sağlayacaktir. Bu 
yüzden sürdürülebilir kalkinma hedefleriyle bağlantili olarak göstergelerin 
belirlenmesi süreci doğru analiz etmemize yardimci olacaktir. Dolaysiyla 
çevresel sürdürülebilirliğin etkilerini belirleyerek rasyonel politikalar 
üretilmesinde önemli rol oynamaktadir.

TEŞEKKÜRLER: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştirma 
Kurumu’nun 2211-A programina ve 100/2000 YÖK öncelikli alanlar 
Doktora Bursiyer programina verdiği desteklerden dolayi teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Bu çalişma, ‘Sürdürülebilir Kent Göstergelerin Belirlenmesi ve 
Değerlendirilmesi:  Düzce – Bilecik Örneği’ adli başlikta devam etmekte 
olan doktora tezinden üretilmiştir. 
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1. GİRİŞ

İnsanlik kadar eski olan iletişim konusu iki insanin bir araya gelme-
siyle veya bir noktadan başka noktaya bir mesaj göndermek istenmesiyle 
varlik kazanir (Oskay, 1985). İletişim olgusunun temelinde hareket eden 
bir bilginin var olmasi iletişimin daima canli ve ayakta kalmasini sağla-
maktadir (Tekinalp, 1990). Kaynaktan çiktiktan sonra hareketine başlayan 
bilgi, bu andan itibaren teknik bir kavrama dönüşmekte yani bir elektronik 
sinyal ya da elektromanyetik ses dalgasi olmaktadir. Teknolojinin sürek-
li devinim halinde gelişmesi ve insanlarin iletişime duyduklari ihtiyaçtan 
dolayi; artik iletişim sadece yüz yüze değil; uydu, bilgisayar, tablet, tele-
fon, fax vd. gibi çeşitlenmektedir (Aydin, 1988). Temel tez olarak; daha 
iyi iletişim kurma çabasinda olan insan teknolojinin ilerlemesine neden 
olmaktadir. Ayni zamanda iletişimin ilerlemesi teknoloji ilerlediği içindir 
tezini de ortaya çikarmaktadir (Oktay, 1992).

Bireylerin haricinde toplumlarinda haberleşmesinde kitle iletişim 
araçlari devreye girmekte ve radyo, televizyon, sinema, bilgisayar ağlari, 
sosyal medya gibi araçlar hizla gelişmektedir. Bu araçlarin her birisinin 
gelişmesinde ise arka planda bilgisayar temelli bir yapi ortaya çikmaktadir 
(Akolaş, 2004). 

Bilgisayarlarin çalişma düzeni yaptiğimiz tüm işlerde bize zaman ka-
zandiracak birçok oyalayici işi kolayca yapabilmesine olanak sağlamakta-
dir (Aydin, 1982b). Yüzlerce sayfa bir metnin posta, fax, telex vb. araçlarla 
ayri ayri elli adet ofise gönderileceğini düşünün, bilgisayar bu işi kolayca 
istenilen vakitte yapacaktir (Aydin, 1982a). Üstelik başinda durup vakit 
kaybetmeden. Bu benzeri ve benzeri örneklerle bilgisayarlarin yetenekleri-
ni güncel hayatimizda ne kadar çok ve kolay kullandiğimiz anlaşilmaktadir 
(Güney, 2008).  

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgiye ulaşilmasini ve bilginin oluş-
turulmasini sağlayan her türlü görsel, işitsel basili ve yazili araçlardir (Si-
irt.edu.tr, 2022). Bilgi Teknolojilerinin Amaçlari;  Bilgiye kolay ulaşmayi 
sağlamak, Maliyeti azaltmak, Hayatimizi kolaylaştirmak, Hizli haberleş-
meyi sağlamaktir. 

Yine de, bu ayni gelişmelerin rakipler tarafindan taklit edilebileceği 
ve elde edilebileceği farkindalik reddedilemez, böylece insan kaynağini 
taklit edilemeyen tek kaynaği yapar. Bu anlayiş, kuruluşlarin insan kay-
naklarina yatirim yapmalari ve gelişimi için çaba göstermesi anlayişini 
doğurur (Ene, 2002).

Bilgisayarlar her kullanilan otomatik cihazin içinde yer alir. Bunlar 
Yonga, chip, sistem yazilimi gibi değişik terimlerle adlandirilir (Aydin, 
1982a). Temelde ise olduğu küçük yada büyük otomatik olarak iş yapabi-
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len her ortamda bilgi teknolojilerinin var olduğudur. 

Bu araştirma çalişmamizda kavramsal çerçeve olarak, her yerde var-
liğini hissettiğimiz bilgi teknolojilerinin, iletişim alaninda yüksek oranda 
kullanildiğini irdelemektir. Yüksek oranda teknolojinin iletişimde kullanil-
masi kolaylik sağladiği için, faydalarinin yani sira, iletişim diğer zararlari 
da ön plana taşimaktadir. Bu tür zararlarin ana başliklarini şöyle siralaya-
biliriz; Teknolojik aletlerde çok vakit geçirmek insan yaşamina zarar verir, 
Teknolojik aletlerin yaymiş olduğu zararli etkilerden beyin olumsuz etkile-
nir, Teknolojiye bağimli olan insanlar asosyal insanlar haline gelmektedir, 
Göz sağliğimizi olumsuz etkiler ve genç yaş da gözlük kullanmak zorunda 
kalabiliriz, İnsan ilişkilerine zarar verir (Siirt.edu.tr, 2022).

2. LİTERATÜR ÇALIŞMASI

Bilgiye ulaşilmasini ve bilginin oluşturulmasini sağlayan her türlü 
görsel, işitsel basili ve yazili araçlar Bilgi ve İletişim Teknolojileri’dir (ki-
saca BİT). Bilgi ve iletişim teknolojik araçlarini üç ana grupta inceleyebili-
riz. Görsel BİT Araçlari. İşitsel BİT Araçlari. Yazili ve Basili BİT Araçlari 
(Siirt.edu.tr, 2022). 

Günümüz çağin teknoloji çaği denmesini siklikla duymaktayiz. Bu-
nun sebepleri ise; BİT’in gözlemlenebilir faydalaridir. Faydalari şu şekilde 
siralamak mümkündür; 

BİT Bilgiye kolay ve hizli bir şekilde ulaşmayi sağlar. İletişim ve hizli 
haberleşmeyi sağlar. Maliyeti azaltir ve verimliliği artirir. Bilginin kolay 
ve güvenli bir şekilde saklanmasini sağlar. Zamandan tasarruf sağlar (Siirt.
edu.tr, 2022). Geleceğe dönük yaşamsal çalişmalara alt yapi hazirlar. Ge-
lecek ile ilgili deneyleri hizlandirir, yani sanal ortamlarda yapilan deneyler 
(Kocaoğlu & Usta, 2021). 

İletişimin Önemi

İletişimin önemi telefonun ilk icat edilmesinden bu yana her zaman 
gündemde var olmaya devam etmiştir. Bilgiler paylaşilabilme orani arttik-
ça ve bilgiler daha süratle başka bir kaynakla paylaşildiği sürece medeni-
yetin ilerlediği anlaşilmiştir. Temelde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) 
uygulamalarindan, genel halk, devlet yönetimi, ticari işletmeler, vakiflar, 
sivil toplum kuruluşlari ve insanlik yararina çalişan birlikler, dernekler ve 
bunlar gibi diğer oluşumlar ortak düzlemde karar almayi kolaylaştirmak 
için yararlanirlar. Hayati kolaylaştiran daha yaşanabilir, fonksiyonel, mo-
dern bilgi teknolojileri lüks değil ihtiyaç haline gelmiştir. Bir diğer taraf-
tan  yoğun verilerin yönetildiği teknolojik işlemler doğal kaynaklari daha 
etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanilmasina da olanak sağlamiştir (Wien, 
2017).
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Bilgi iletişim teknolojilerinin genel yaşamsal alanlarda tüm noktala-
riyla yer alması yönetimde etkinliğin ve verimin sağlanmasina olanak ya-
ratmiştir. Yani sira çok yönlü kültür ve bilgi düzeyi yüksek halkin oluşmasi 
da olumlu bir gelişme olarak gözlenmektedir. İletişim kavrami açisindan 
incelediğimizde; Kamu hizmetlerine erişim kolayliği ve sivil toplum kuru-
luşlarinin iletişiminin gelişmesi, ülkenin tasarruf, üretkenlik, çevre duyar-
liliği, istihdam, gayri safi gelir artişi, yolsuzluklara karşi mücadele, hesap 
verebilirlik, kamu idaresine erişilebilirlik gibi birçok konuda önemli oldu-
ğu anlaşilmaktadir (Oktay, 1992).

Güncel hayatta bilgi iletişim teknolojisindeki gelişmelere bağli ola-
rak artan sanal bağlantilar, internet kullanimi, veri iletişimi, sosyal medya 
uygulamalari, bulut bazli ağlar ve metaverse gibi internet teknolojileri, na-
vigasyon uygulamalari ve buna benzer sistemlerin yayginlaşmasi ile orta-
ya çikacak büyük verilerin seneler içinde daha da hizla büyümesine bağ-
li olarak bu verilerin doğru yönetilmesine ve bilgisayarlara olan ihtiyaci 
fazlasiyla hissettirecektir. Bu tanimlamalar bize iletişimin bilgisayarlarla 
doğrudan paralel yapida ilerlediğini göstermektedir. 

BİT’in Kullanım Alanları ve İletişim

1. Günlük Yaşam: Günlük yaşamda eğitim, ticaret, online iletişim 
ve bankacilik sektöründe bilgisayar kullanimi bir devrim sayilabilir. Veri 
ve bilgileri depolamak, erişmek, işlemek, hesaplamak, analiz etmek için 
yazilim uygulamasini yalnizca bu bilgisayar makinelerinin yardimiyla 
kullaniyoruz. Tüm günlük yaşam aktivitelerimiz, yalnizca bilgisayarlar 
araciliğiyla mümkün olabilecek çevrimiçi hizmet ve ürünlere dayanmak-
tadir. Bilgisayarlar son yillarda hayatimizi değiştirdi ve artik bu teknolojik 
dünyada gelişmek için günlük hayatta bilgisayar kullanmak bir zorunluluk 
haline gelmiştir (Madakam vd., 2015). 

2. Eğitim: Dünyanin dört bir yanindaki okullar ve kolejler, öğrencilere 
veri görselleştirme ile dijital ve yaratici bir şekilde öğretmek için bilgisa-
yarlari ve internet teknolojilerini kullaniyor. Bilgisayar ve eğitim birlikte 
ve ayri ayri kullanilabiliyor (İşman, 2001). Bilgisayarin eğitimde kulla-
nilmasi öğrencilerin zihnindeki yaraticiliği ve hayal gücünü keşfetmesini 
sağlamaktadir (Engin vd., 2010).

3. Sağlik: Bilgisayarlar artik laboratuvar ekipmanlarini, kan basinci 
monitörlerini, kalp atiş hizi monitörlerini ve diğer önemli tibbi ekipmanlari 
kontrol edebilir ve bir şeyler yolunda gitmediğinde personele haber ver-
mektedir. Bazi durumlarda, bilgisayarlar prosedürlerde doktorlara yardim-
ci olarak durumlari hem hasta hem de personel için daha güvenli ve uygun 
hale getirmektedir (Eti vd., 2005).

4. Ev: Evde bilgisayar kullanimi kullaniciya bağlidir. İnsanlar evle-
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rindeki birçok cihazlarinin içinde bilgisayarlarin olduğ8unu bilmeden bu 
faydayi kullanmaktadirlar. (Engin vd., 2010).

5. Pazarlama: İnternete bağli bilgisayar kullanimi, ürün ve hizmet pa-
zarlamasini çevrimiçi yapmak için yeni yollar yaratiyor. Dijital pazarlama 
hizmetleri, ürünleri, web siteleri ve dijital işletmeler internet üzerinden her 
geçen gün büyüyor. İşletmeler, pazarlama içeriği yazmak, web sitelerinde 
ve sosyal medyada içerik pazarlama makalesi yayinlamak için bir bilgi-
sayar kullanmaktadir (Fairlie, 2006). Küçük işletmeler için de bilgisayar 
kullanimi yayginlaşmakta ve küçük işletmelerde elektronik ticaret alani 
gittikçe yayginlaşmaktadir (Akin, 2001) 

6. Devlet: Geçmişte devlet memurunun çalişmalarinin tamamlanma-
si daha fazla zaman alirdi. Ayrica her türlü işi yönetmek için çok sayida 
personele ihtiyaç vardi. Ancak günümüzde vatandaşlar, tüketiciler sadece 
resmi işlerde bilgisayarin kullanilmasi nedeniyle yüksek hiz ve doğrulukta 
bir çözüm elde etmektedir. Bilgisayar kullanimi, resmi işlerin sürecini ve 
kalitesini hizlandirmaktadir (Yavuz & Çarikçi, 2009).

7. İletişim: Bilgisayar ve iletişim ağlari, sağliktan finansa ve ulaşima 
kadar birçok kritik hizmetin doğru işleyişine katki sağladiği için sosyo-e-
konomik değeri yüksek bilgi toplumunun temel altyapilaridir. İnternet, 
günümüzün bilgisayar-iletişim altyapilarinin özüdür. Bu, İnternet’i bil-
gisayarlar arasinda veri aktarimi için sağlam bir ağdan, içeriğin giderek 
kullanicilar tarafindan üretildiği ve insan sosyal ilişkilerine göre dağitil-
diği küresel, zengin içerikli bir iletişim ve bilgi sistemine dönüştürmüştür 
(Wang vd., 2022).

8. Sanayi: Bu alanda otomasyon ve veri alişverişinde sistemlerin fi-
ziksel süreçleri izlediği, fiziksel dünyanin sanal bir kopyasini oluşturduğu 
ve merkezi olmayan kararlar aldiği modüler yapili akilli fabrika kavrami 
şeklinde karşimiza çikmaktadir. Sanayide bilgisayar kullanimi Nesnelerin 
internet üzerinden veya sistemlerin birbirleriyle gerçek zamanli olarak ile-
tişim kurmasiyla üretim yaptiğini görmekteyiz (Öğünç, 2018).

Donanım ve Yazılım 

Bilgisayarin gözle görülebilen ve elle tutulabilen kisimlarina donanim 
denir. Örneğin, ekran, klavye, sabit disk, fare, yazici gibi olanlar. Bilgisa-
yar Donanimlari kasanin dişinda olabileceği gibi içerisinde de yer almak-
tadir. Kasa içerisinde yer alan donanimlara “dahili donanim” kasa dişinda 
kalan donanimlara ise “harici donanim” denir (Siirt.edu.tr, 2022). 

Harici Donanım Birimleri 

Bilgisayari oluşturan birçok cihaz bulunur. Bu cihazlar bir bilgi-
sayarin içinde entegre olarak yer alabilir ve biz bunlari görmeyiz ya da 
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bu cihazlar bilgisayara dişardan entegre edilir ve biz bunlari görebiliriz 
(Premysl, 2017). Aşağida bu cihazlarin tanimlari yer almaktadir. Monitör 
/ Ekran: Bilgisayarin görüntüyü verdiği donanimidir. Ekran bilgisayarda 
yapilan işlemleri ve sonuçlarini görebilmemizi sağlar. LCD, CRT ve LED 
gibi çeşitleri vardir. 

Ana Kasa: Bilgisayarin çeşitli iç donanimlarinin içinde bulunduğu ana 
koruyucu ünitedir.

Yazici: Bilgisayardan basili çikti almamizi sağlayan cihazdir. Lazer, 
mürekkep püskürtmeli, nokta vuruşlu tipleri vardir.

Klavye: Bilgisayara bilgi girmemizi sağlayan tuşlu daktilo benzeri 
donanimdir. Klavye üst sol köşedeki hangi alfabe tuşu Q klavye veya F 
klavye gibi isimlerle adlandirilir 

Fare / Mouse: Ekrandaki ok İşaretçisi olarak bilinir. Ekrandaki imle-
ci hareket ettirmeye yarar. Optik, lazer, kablosuz veya kablolu modelleri 
vardir. 

Modem: Bilgisayarlari uzak erişim ile kablolar veya kablosuz birbir-
lerine bağlayan cihazdir. 

Tarayici: Basili bir dokümani bilgisayara aktarma işlevini yapan do-
nanimdir. 

Bilgisayar Kamerasi: Bilgisayar vasitasiyla görüntülü işlemler yapil-
masina olanak sağlayan cihazdir. Bildiğimiz fotoğraf makinesi mercekleri/
lensleri kullanilir. 

Mikrofon: Her türlü Sesin bilgisayarda işlenmesini sağlayan cihazdir.  

Dahili Donanım Birimleri 

Kasa içerisinde yer alan bu donanimlar bilgisayarin temel çalişma sis-
temini oluşturur, hizini ve özelliklerini belirler. 

Ana kart: Tüm donanimlarin birlikte çalişmasini sağlayan takildiği 
kasa içerisinde yer alan elektronik donanimdir. 

İşlemci: Bilgisayarin hizini belirleyen; tüm işlemlerin (sayisal ve 
mantiksal) yapildiği donanimdir. 

Ekran Karti: bilgisayarin görüntüleri işleyerek ekrana aktarilmasini 
sağlayan elektronik parçasidir. 

Bellek: Bilgisayar çalişir vaziyetteyken bilgilerin geçici olarak işlen-
diği ve depolandiği donanimdir. 

Sabit Disk: Bilgileri bilgisayarda sürekli olarak depolayan cihazdir. 
Dosya, yazi, müzik, video gibi bilgiler sabit diske kayit edilir. 
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Ağ Karti: Bilgisayarlarin birbirleriyle iletişimini sağlayan donanimdir. 

Fanlar: Bilgisayarin içindeki cihazlarin hep birlikte çalişmasi isi ya-
yar. Bu isiyi düşürmek ve bu parçalari soğutmak için hava akimi yaratir.  

Diğer Kartlar: Bilgisayarda çeşitli işler için kartlar da bulunur. TV, 
video gibi görüntüyü başka yere aktarmak için kullanilir.

Yazılım 

Bilgisayarin işlevini yerine getirmesi için kullanilan özel program dili 
ile geliştirilen kodlara yazilim denir. Yazilimlar, sistem yazilimi ve uygula-
ma yazilimi şeklinde iki ana başlikta tanimlanir. 

Sistem Yazılımı 

Bilgisayar işletim sistemi şeklinde anilir. Bilgisayar içindeki tüm ci-
haz ve donanimlarin düzenli çalişmasini sağlar. 

Uygulama Yazılımı 

Bilgisayarda yazi, çizim, ticari, internet uygulamasi yapmak için kul-
lanilan yazilimlardir. Muhasebe kayitlarini tutmak, müzik dinlemek, resim 
yapmak, yazi yazmak, interneti kullanmak bu tür yazilimlara örnek olarak 
verilebilir.

İşlemci ve Bellek   

İşlemci ile bellek çalişmasi arasinda iki çeşit yol bulunur. Bunlara Ad-
res yolu ve Veri yolu denir. Adres yolu tek yönlü çalişir. İşlemci belleğe 
istediği verinin adresini bu yoldan gönderir. Veri yolu iki yönlüdür. İşlemci 
bellekten adres yolunu kullanarak veri istediğinde bellek bu veriyi veri 
yolu üzerinden işlemciye gönderir (Siirt.edu.tr, 2022). 

Bilgisayar Sınıfları

Günümüz bilgi işlem teknolojilerinde temel olarak bilgisayarlar birkaç 
sinifa ayrilmaktadir. Ofislerde kullanilan kisitli bir ağ ile birbirlerine bağli 
profesyonel ofis bilgisayarları birinci sinifta yer alir. İkinci sinifta birden 
fazla ofisleri ve işletmeleri birbirlerine bağlayan ve belli bir merkezden 
yönetilen büyük süper bilgisayarlar bulunur. Üçüncü sinifta kişisel olarak 
sürekli yanimizda bulunan küçük ama her türlü kişisel işlerin yapilabildiği 
kişisel bilgisayarlar yer alir (Oktay, 1992). 

3. YÖNTEM 

Çalişmamizda iletişim, bilgisayar ve bilgi teknolojileri hakkinda basili 
akademik çalişmalar baz alinarak literatür taramasi yapilmiştir. Bu konu-
daki ilgili bilimsel araştirmalar, makaleler, yüksek lisans ve doktora tezle-
ri, basili bilimsel kitaplar ve belgeler incelenmiştir. Ayrica konuyla ilgili 
teknoloji üreten yerler ziyaret edilip, uzmanlardan teknolojiler ve iletişim 
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hakkindaki bilgi ve tecrübelerinden alintilar yapilmiştir. Araştirmada ça-
lişma yazarinin 1992 yilindaki ‘İletişim ve Bilgisayar’ isimli doktora tezi 
temel alinmiştir.

4. SONUÇ

Günümüzde hayatimiz tamamen bilgisayarlardan etkilenmektedir. 
Günlük hayatta internet bağlantili bilgisayarin kullanimi alişkanliklarimizi 
değiştirmiştir. Bilgisayarda müzik dinlemek, internetten e-ticaret yapmak, 
internet bankaciliğini kullanmak, sosyal ağ sitelerini kullanmak, internette 
kişisel iş yapmak, internetten ders almak gibi yeni alişkanliklar hayatimi-
zin bir parçasi haline gelmiştir. 

Yukarida saydiğimiz alişkanliklar iletişimin bir parçasidir. Günlük ya-
şam aktiviteleri için daha fazla bilgisayar kullanimi, daha az fiziksel çaliş-
ma ve daha akilli çalişma anlamina gelir. Bu makinelerin ve internetin bu 
kadar çok özelliği iletişimin erişilebilirliğini artiriyor (Beauvisage, 2009).

Gelinen noktada üzerinde tartişilmasi gereken ve daha fazla araştirma 
yapilmasi gereken bir konu ortaya çikmaktadir. İnsanlarin iletişime verdik-
leri önemden dolayi teknoloji çok hizli şekilde geliştirilmeye zorlanmakta 
veya bilgi teknolojileri hizla geliştiği için insanlarin iletişime olan ihtiyaç-
lari daha fazla büyümektedir.
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Giriş

İletişim faaliyetleri içinde varlik gösteren en önemli alanlardan biri 
şüphesiz halkla ilişkiler çalişmalaridir. Bir yönetim fonksiyonu olmasi-
nin yanisira, kurumlara dair imaj, itibar ve stratejik iletişim çalişmalarini 
kapsayan halkla ilişkiler araçlarindan belki de en önemlisi sosyal medya 
olmaktadir. Elbette halkla ilişkiler alaninda sosyal medyanin en çok kulla-
nildiği alanlardan bir tanesi kriz süreçleridir. Krizlerin geleneksel medya-
dan sosyal medyaya doğru evrilerek yönetildiği halkla ilişkiler çalişmala-
ri, günümüz stratejik kriz yönetimi çalişmalarinin yol haritasi olmaktadir.

Küreselleşme olgusuyla zaman, mekân ve sinirlardan bağimsiz hale 
gelen dünya düzeninde en önemli olaylardan biri şüphesiz covid-19 süre-
cidir. Postmodern çağin beklenti ve farkliliklari çok yönlü bir yelpaze ile 
bireye sunmasi, teknoloji ve iletişim alanindaki baş döndürücü gelişmeler, 
artan rekabet ve piyasa koşullari tüm sektörleri etkilediği gibi iletişim ve 
halkla ilişkiler alaninda da değişim ve dönüşümlere yol açmiştir. Özellikle 
sağlik nedeni ile ticarette yaşanan ve bu anlamda getirilen seyahat kisitla-
malari, işletmelerin dolayisiyla da insanlarin birbirleri ile etkileşimlerini 
interaktif şekilde sağlamalarina önayak olmuştur. Bu kapsamda, evlerin-
den iş ve iletişimlerini sürdürerek sosyal medya araçlarini daha etkin bir 
şekilde kullanmak durumunda kalmişlardir.  

Bu süreç, yasaklamalarin azalmasi ile eski durumuna dönüyor olsa 
da sosyal medya ile iletişimler günümüz şartlarinda oldukça önemli bir 
hale gelmiştir. İletişim kavraminin giderek önem kazanmasinda disiplin-
lerarasi tartişilan bir konu olmasinda sosyal medyanin rolü büyüktür. Sos-
yal medya kisa zamanda tüm dünyayi etkisi altina almiş, hemen her gün 
birçok yeni uygulamanin geliştirildiği, ortamlarin oluşturulduğu ve yeni 
kavramlarin ortaya çiktiği bir mecra olmuştur. 

Halkla ilişkiler, çeşitli meselelerdeki eğilimleri önceden tahmine da-
yali ve soruna yönelik ilişkileri gidermeye çalişan ve çeşitli meseleleri, 
eğilimleri önceden tahmin etmek ve önlem almakta faaliyet gösteren uy-
gulamalardir (Can, 2015, 74). 

Çalişmada kriz dönemlerinde hem işletmeler hem de ülke yönetimleri 
açisindan halkla ilişkiler içerisinde önemli bir uygulama olan sosyal med-
ya araçlarinin nasil yönetilmesi gerektiği, sosyal medyanin önemi ve halk-
la ilişkiler içerisindeki yansimalarina değinilmektedir. Özellikle reaktif 
krizlerin hiz bakimindan anindalik ilkesiyle çok sayida kişiye ulaşmasi 
ve önlenemez şekilde yayilmasi gibi nedenlerden ötürü, sosyal medya-
nin halkla ilişkiler alaninda donanimli kişiler tarafindan doğru ve etkin 
şekilde yönetilmesi zorunludur. Birçok işletme yaşadiği krizlerin yanisi-
ra sosyal medyayi doğru yönetememenin verdiği krizlerle de baş etmek 
durumunda kalmiştir. Bu durum işletmelerin hayati varliklarini devam 
ettirememesinde de oldukça büyük bir etken olmuştur. Ayrica günümüzde 
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enteraktif adini verdiğimiz gerek reaktif yani kriz oluşumundan sonraki 
süreçler; gerekse proaktif yani çözüme yönelik olasi önlemlerin birleşimi 
anlaminda kullanilan enteraktif olma durumu sosyal medyanin doğru-
dan etkileşime olanak veren doğal yapisi nedeniyle de kullanimini kolay 
hale getirmekte, halkla ilişkiler birimleri için vazgeçilmez bir mecra olma 
özelliğini sürdürmektedir. 

Çalişma, sosyal medyanin kriz dönemlerinde kullanim nedenlerini 
ortaya koyarken neden sosyal medyaya kriz dönemlerinde daha çok ih-
tiyaç duyduğumuz sorusuna da cevap bulmaktadir. Enteraktif yöntemle-
rin günümüz dijital dünyasinda etkileşimi zorunlu kilan bir süreç olmasi 
nedeniyle çalişmada özellikle kriz süreçlerinde sosyal medyanin iletişim 
açisindan öneminin kişiler, kurumlar ve ülke yönetimleri açisindan değer-
lendirilmesi yapilmaktadir. Sosyal medyanin kriz süreçlerindeki önemi ve 
kullaniminin nasil yönetilmesi gerektiği konusunda akademisyenlere ve 
ilgili alanlara katki sağlanmasi hedeflenmektedir.

Halkla İlişkiler Kapsamında Kriz Yönetimi

İşletmelerde kriz yönetim süreci ve stratejisi belirlenirken halkla iliş-
kiler birimleri çoğunlukla medyayla iyi ilişkiler kurma ve kamuoyunu da-
imî şekilde bilgilendirme görevini yürütmektedir.  Ayrica, herhangi bir 
kriz meydana gelmeden alinmasi gereken proaktif önemlerin yanisira, 
yaşanan reaktif krizleri dönüştürme konusunda da enteraktif yöntemlerle 
uyarilarda bulunmaktadir. Bu nedenle sosyal medya, krizlerin duyurul-
masindan çözümlenmesine kadar birçok aşamanin an be an hedef kitleler-
le paylaşildiği, bilgi akişinin hizli ve dinamik şekilde sağlandiği bir mecra 
olma yoluyla halkla ilişkiler birimlerinde en çok kullanilan araçlardan bir 
tanesi niteliğindedir. 

Sosyal bilimlerin pek çok alaninda olduğu gibi kriz kavramini açik-
layan çok sayida tanim bulunmaktadir. Krizin tanimdan ziyade krizin en 
genel anlamiyla, içerisinde tehdit ve firsatlari barindiran bir süreç olduğu 
söylemek mümkündür. Krizi tehdit ya da firsata çeviren nirengi noktasi 
ise kriz yönetim sürecidir. 

Kriz sözcüğü İngilizce asli “crisis” sözüne karşilik gelmektedir ve 
sözcük “birçok insani etkileyen, sikintiya, güçlüğe ve ölüme neden ola-
bilen ciddi ve tehlikeli bir durum” şeklinde ifade edilmesinin yanisira, 
İngilizceye Latince’den geçtiği, Yunanca kökenli olduğu ve Yunanca’da 
‘yargilamak, ayirmak, karar vermek’ anlamina gelen “krinein” kelimesi-
ne karşilik geldiği söylenmektedir (Baltaş, 2002, 6).

Tanimsal açidan kriz yönetimi kavramina kisaca değinmek, konu-
nun anlaşilmasi bakimindan uygun olacaktir. Oluşma ihtimali olan ya da 
aniden gelişmiş bir biçimde ortaya çikan, önceden belirlenmesi, tedbir 
alinmasi ve sonuçlarina karşi tepkilerin hazirlanmasi bakimindan normal 
yönetim süreçlerinden farklilik arz eden durumlar için yapilan yönetimsel 
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faaliyetler bütününe kriz yönetimi adi verilmektedir (Mackenzie, 1995, 
73). Bir başka tanimda ise kriz yönetimi, “aniden ortaya çikan ve olumsuz 
sonuçlar ortaya çikarmasi muhtemel durumlara karşi, işletmelerin imajla-
rini ve varliklarini korumak amaci ile uyguladiklari yönetimsel süreçler” 
olarak tanimlanmaktadir (Paksoy, 1997, 47).

Gerilim durumlari kriz olarak ifade edilmektedir. Ortaya çikan geri-
lim durumlarinda, birden oluşan, aninda yanitlanmasi zorunlu olan, işlet-
menin tedbir ve işbirliğini, mevcut değerlerini, amaçlarini ve vizyonunu 
tehdit etmekte olan durumlari belirtmektedir (Dinçer, 2013, 407). İşletme-
lerin varliğini ve vizyonunu tehdit eden kriz dönemleri, acil yönetimsel 
müdahale gerektiren, zaman ve mekân baskisi içinde olmasi muhtemel 
durumlari ortaya koymaktadir. Beklenmedik bir şekilde ortaya çikan ve 
nasil gelişeceği belli olmayan bu süreçler, yönetimsel panik ve korku yara-
tan durumlardir. Kontrol edilmesinde güçlükler olacağindan, işletme ima-
jina, personel istihdamina, finansman durumuna ve dolayisiyla işletme-
lerin varliğina doğrudan etki edebilecek bir tehlike durumu olarak ifade 
edilmektedir (Tankut Tuğcu, 2017, 16).

 Kriz dönemlerinde işletmeler açisindan en önemli hususlarin ba-
şinda personel, dağitim kanallari ve tüketiciler ile olan iletişim durumlari 
gelmektedir. Halkla olan ilişkilerin kriz dönemlerinde yönetilmesi çok 
daha önemli hale gelmektedir. İşletmelerin ve kamu kurumlarin ciddi so-
run olan ekonomik, savaş, terör, deprem ve doğal afetler aninda daha etkin 
şekilde iletişim kurmasi önem arz etmektedir. İnsanlarin kriz dönemlerin-
de çok daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğu, devlet kurumlari başta olmak 
üzere özel kurumlarla olan iletişimlerine önem verdikleri görülmektedir. 
Bu durum, doğal bir bilgi ihtiyaci ile ortaya çikmakta, işletmelerin halkla 
olan ilişkileri daha da önemli bir hale gelmektedir. Halkla ilişkiler faali-
yetleri içerisinde kriz dönemlerinde farkli yönetimsel tedbirler ve çözüm-
ler gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, işletmelerin ve kurum-
larin kriz öncesinde tedbirler almasi çok daha önerilen ve mantikli bir du-
rum olarak kabul edilmektedir. Dolayisiyla, kurumlar kendi bünyelerinde 
krizler ile ilgili birimler oluşturmakta ve geleceğe dair planlamalarinda bu 
tür yönetimsel işlevlere yer vermektedir. 

Bu kapsamda, işletme içerisinde oluşturulan kriz yönetimleri ekiple-
rinin halkla ilişkiler kapsaminda yapmalari gerekenleri kisaca aşağidaki 
maddelerde özetlemek mümkündür (Vergiliel Tüz, 2004, 62-63):

•	 Kriz öncesi planlar yapmak,

•	 Kriz yönetimi planlarini genel işletme planlarina dahil etmek,

•	 Farkli kriz tedbirlerini göz önünde bulundurmak,

•	 Yerel ve dünya genelinde çikabilecek krizleri tahmin etmek,

•	 Kriz dişindaki sorunlari araştirmak,
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•	 Krizlere karşi stratejiler geliştirmek,

•	 Geliştirilen stratejileri sürekli ve sistemli şekilde kontrol etmek,

•	 Kriz sürecinde danişmanlik yapmak,

•	 Yönetimi kriz bitene kadar süreç yönetiminde desteklemek.

Kriz dönemlerinde tüm işletmelerin basin ile sürekli ve sistemli bir 
ilişki kurmasi, iç ve diş paydaşlarla etkili bir iletişim sağlamasi, amaç ve 
hedeflere uygun olarak halka bilgilendirmeler yapmasi gerekmektedir. 
Krizin türü ne olursa olsun, kurum imajinin bozulmamasi için etkin bir 
kriz yönetiminin halka ilişkiler faaliyetleri üzerinden sağlanmasi temel 
hedef olmalidir (Tankut Tuğcu, 2017, 18). Bununla birlikte, günümüz sos-
yal medya araçlarinin kriz dönemlerinde kullanilmasi ciddi anlamda hem 
işletmeler hem de halk açisindan önemlidir. İnternetin etkisinin dünya 
genelinde artmasi ve özellikle insanlarin cep telefonlarinda sik olarak in-
ternetten işlem yapmalari sonucunda, halkla ilişkiler faaliyetlerinde inter-
netin etkisi artmiştir. Günümüzde en sik kullanilan Facebook, Youtube, 
Instagram ve Twitter gibi sosyal medya araçlarinin halka ilişkiler açisin-
dan değerli bir iletişim araci olduğu bilinmektedir. Sosyal medyanin kriz 
dönemlerinde çok daha etkili bir iletişim araci olduğu, akilli cep telefonu 
ve interneti kullanan kişi sayisinin her geçen gün arttiği günümüz dünya-
sinda, işletmelerin veya devlet kurumlarinin halkla ilişkiler kapsaminda 
bu araçlari kullanmasi, zorunlu hale gelmiştir. 

Kriz dönemlerinde sosyal medyanin neler yapabileceğinin ilk odak 
noktasi olarak sosyo-teknik fenomene daha derinden bakmaya başlamiş-
tir. Sosyal medyanin getirdiği zorluklar nedeni ile kriz zamanlarinda da 
yönetimi kolay olmamaktadir. Bu tür zorluklar, örgütsel destek eksikli-
ği, yetersiz eğitim, yetersiz zaman ve kaynaklar olarak belirtilmektedir.  
Acil durumlarda insanlarin nasil sosyal medya araçlarini kullandiğinin 
belirlenmesine yönelik olarak dünya genelinde bilim insanlari tarafindan 
çalişmalar yapilmaktadir. Bu durumun ortaya çikarilmasi, halkla ilişkiler 
kapsamindan kriz dönemlerinde insanlarla etkileşimin kolaylaşmasina ve 
krizin yönetilmesinde halkin bilgilendirmesinde önem taşimaktadir. Kri-
zin bitmesinden sonraki zamanlarda da insanlarla etkileşimin gününüz 
sosyal medya araçlari ile sürekli olarak sağlanmasi gerekmektedir (Medi-
na ve Diaz, 2016, 55). 

Krizlerde yönetim biçiminin iletişim kanallari açik olacak şekilde di-
zayn edilmesi önemli bir husustur. Özellikle de iletişim konusunda farkli 
araçlarin ayirt edilmesi, sistemli bir şekilde ele alinmasi ve yönetilmesi 
gerekmektedir. Sosyal medya kullanimi, menzil nedeniyle siniflandirma 
yapilmasi zorunlu bir iletişim çeşididir. Nitelikli teknolojinin kullanimini 
ve geliştirilmesini kolaylaştirmak, davranişlarin etkileşimini ve sistema-
tik analizini ortaya koyacak yapilarin uygulanmasi zorunlu bir yönetim 
işlevidir.  Acil durum medya araçlari kriz iletişim matrisini farklilaştir-
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makla birlikte, gözlemlenen bilgi akişi veya sosyal medya araçlari gibi 
iletişim unsurlari detayli olarak araştirilmalidir. Kriz dönemlerinde halkla 
ilişkiler iletişimi matrisi şekil-1’de gösterilmektedir (Reuter vd., 2016, 96).

Şekil-1: Kriz Dönemi Halkla İlişkiler Matrisi
Kaynak: Reuter, C., Ludwig, T., Kaufhold, M. A. and Spielhofer, T. 

(2016, 101).

Krizler hazirlikli olunmasi muhtemel konularda olmayabilir. Günü-
müz iletişim ve teknoloji çağinda dünya genelinde bir yerde ciddi bir kriz 
durumu neredeyse bütün ekonomisi düşük düzeyde olan ülkeleri etkile-
me ihtimaline sahiptir. Bu nedenle, kamu kurumlari ve özel işletmelerin 
özellikle kendi sektöründeki gelişmeler ile birlikte dünya genelindeki ge-
lişmeleri de takip etmesi gerekmektedir. Kamu kurumlari halkla ilişkiler 
açisindan çok daha kolay bir şekilde halk ile iletişim sağlama imkanina 
sahip olduğundan, kriz dönemlerinde özellikle özel kurumlarin halka iliş-
kiler faaliyetlerini çok daha önce planlamasi gerekmektedir. İşletmelerin 
hayatini devam ettirmesi açisindan ürün ya da hizmet satma zorunluluğu 
olduğu düşünüldüğünde, kendi hedef kitlesi ile iletişimlerini optimal sevi-
yede sağlamasi önem arz etmektedir. Günümüz iletişim imkanlari düşü-
nüldüğünde bu iletişim ağinin çok kolay bir şekilde düzenlenmesi imkâni 
bulunmakla birlikte, etkin bir şekilde profesyonel olarak yönetilmediği 
takdirde ciddi maddi ve manevi kayiplara yol açacaği gerçeği bulunmak-
tadir. Kriz durumlarinin sadece krizin olduğu zamani etkilemediği, kriz 
bittikten sonrasi süreçte de halka ilişkiler faaliyetlerinin ayni etkinlikte 
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devam etmesi gerektiğini de unutmamak gerekmektedir. Çünkü, dünya 
genelindeki veya ülke içindeki krizler düşünüldüğünde, kriz sonrasinda 
bile etkisinin yillarca sürmesi ihtimali bulunmaktadir. Bu nedenle, ister 
ürün veya hizmet satma işini gerçekleştiren işletmeler, isterse de halkin 
huzuru ve sistemli yaşamasi için çalişan kamu kurumlari olsun, kriz dö-
nemleri öncesinde ve sonrasinda halka ilişkiler faaliyetlerini planlamali-
dir. 

Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya

Halkla ilişkiler faaliyetleri günümüzde profesyonel işletmeler tarafin-
dan yönetilmektedir. Sadece bu amaçla kurulmuş olan ve medyayi yoğun 
olarak kullanan işletmeler mevcuttur. Halkla ilişkiler yoluyla etkileşim-
de bulunulan “halk”, çalişanlardan ve müşterilerden, devlet kurumlarina 
ve medyaya kadar herkesi kapsayabilmektedir. Halkla ilişkilerin yapmiş 
olduğu faaliyetler sadece halkin kendisini değil, iç müşteri adi verilen iş-
letmelerin kendi çalişanlarini ele almaktadir. Halkla ilişkiler, genel ola-
rak halkla nasil ilişkili kurulmasi gerektiğini hesaplamaktadir. Bir halkla 
ilişkiler şirketinden hizmet alindiği takdirde, işletmenizin gerçekleştirdiği 
uygulamalar ve eylemlerle aninda ilgilenmek için genellikle üst yönetim-
lerle birlikte çalişmaktadirlar (Aziz, 2012, 27).

Özellikle, işletmelerin kâr paylarinin birçok sektörde azaldiği günü-
müz koşullarinda, halkla ilişkiler faaliyetlerinin sosyal medya araçlari ile 
yoğun şekilde yürütüldüğü gerçeğini kabul etmek gerekmektedir. İletişim 
faaliyetlerini sosyal medya araciliğiyla yürüterek, yeni bakiş açilari oluş-
turabilen, kendini daima güncelleyen, dinamik ve proaktif girişimler sü-
rekli yükselirken, kendilerini bu bağlamda soyutlayan otokratik girişim-
ler yok olma tehlikesiyle karşi karşiya kalmaktadir. Bu bağlamda halkla 
ilişkiler çalişmalari içinde sosyal medyanin aktif kullanimi, proaktif ve 
reaktif halkla ilişkiler faaliyetlerinin de etkin şeklide gerçekleştirilmesini 
mümkün kilmaktadir. 

Sosyal medya ilişkileri, halkla ilişkilerin önemli bir araci olarak ifade 
edilmektedir. Medya ilişkileri yalnizca şirket ve medya arasindaki ilişkiye 
odaklandiğindan, terimler birbirinin yerine kullanilamaz. Bir işletmenin 
hikayesini anlatmak için halkla ve kilit paydaşlarla doğrudan etkileşim 
kurmak yerine farkli medya kuruluşlarini ve kapsamini kullanmaktadir. 
Bununla birlikte, medya ilişkileri ve halkla ilişkiler arasindaki çizgiler, 
internetin ve sürekli birbirine bağli olan toplumumuzun evrimi ile iç içe 
girmiştir. Örneğin, 2020 yilinda yalnizca Amerika Birleşik Devletleri’nde 
blog yazan yaklaşik 7 milyon insan varken, bunlar sosyal ağ sitelerinde 
blog yazanlari içermemektedir. İnternet ile birlikte bu sayi 12 milyona ka-
dar çikmaktadir. Bloglar ana akim medya ile rakip haline gelmiştir. Birin-
ci sinif bir iletişim stratejisinde başarinin anahtari, güçlü halkla ilişkilerin 
güçlü medya ilişkileriyle birleşimidir. Kazanilan medya, daha geniş ve 
daha kapsamli başarili bir halkla ilişkiler stratejisi oluşturan bulmacanin 
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sadece bir parçasidir (Auxier ve Anderson, 2021, 87).

Sosyal medyanin kullaniminda diğer bir önemli konu da halkla iliş-
kiler uygulayicilarinin medyayi kullanma durumudur. Sosyal medya ve 
halkla ilişkiler uygulayicilari birçok yönden birbirine çok benzemektedir. 
Her iki taraf da bilgileri kamuoyuyla paylaşmayi amaçlamaktadir. Bu bil-
giler, halki haberler ve diğer olaylar hakkinda eğiterek fayda sağlamayi 
amaçlamaktadir. Halkla ilişkiler uygulayicilari, müşterileri ile ilgili ha-
berler ve güncel olaylar hakkinda güncel kalarak, müşterilerinin medya 
kapsamini genişletmeye çalişmaktadir. Halkla ilişkiler uygulayicilari ge-
nellikle bir müşteriye odaklandiğindan, önyargili olduklari veya kamuo-
yunu etkilemeye çaliştiklari iddia edebilmektedir. Halkla ilişkiler uygu-
layicilari, medyanin haber değeri taşiyan olaylar için gidebileceği iyi ve 
güvenilir bir yerdir. Genellikle, haber değeri taşiyan veya kamu hizmeti 
verileri sağlamakta, bu da sosyal medyaya kendi araştirmalarini ve kay-
nak bulmalarini tamamlamak için gereken zamandan tasarruf etmesine 
imkân tanimaktadir (Akyurt ve Külekçi, 2022, 186). 

Halkla ilişkiler uzmanlarinin yillardir haber kitle iletişim araçlarina 
bilgi sağlamasi, medyanin kaynaklara olan güvenini değiştirmemektedir. 
Güven, medya ve halkla ilişkiler uygulayicilari arasinda kritik bir bile-
şendir ve başarili bir çalişma ilişkisi olmasi için mevcut olmasi gerek-
mektedir. Gazeteciler ve halkla ilişkiler uygulayicilari arasindaki soru-
nun bir kisminin, halkla ilişkiler uzmanlarinin gazetecilere haber değeri 
taşiyan materyal sağlama konusunda iyi olmadiklari algisi olduğu ifade 
edilmektedir. Gazeteciler, haber verilerinin türü ve kalitesinin daha iyi 
iletilmesine ve iyileştirilmesine olanak sağlamak için bu halkla ilişkiler 
uzmanlarina düşüncelerini ve endişelerini ifade etmelidir. Her ilişkide ol-
duğu gibi, her iki taraf da başariya ulaşmak için birlikte çalişmaya kararli 
olmak zorundadir. Bu durum medya ve halka ilişkilerin başarisi için ge-
rekli bir durumdur (Johnston, 2008, 36).

Özellikle sosyal medyanin gelişiminin hizli olmasi nedeni ile halk-
la ilişkiler faaliyetlerinde etkin bir rol almiş durumdadir. Sosyal medya, 
halkla ilişkiler uygulayicilarina yeni teknoloji biçimlerini benimsetirken, 
bunlari günlük yaşamlarina entegre etmiş ve halkla etkileşim kurmalari 
için sayisiz firsat sunmuştur. Teknolojideki bu ilerlemeler, halkla ilişkiler 
uygulayicilari ve gazeteciler arasinda yaygin bir kullanima sahiptir. Daha 
fazla sosyal medya biçimi ortaya çiktikça, halkla ilişkiler uygulayicila-
rinin işleriyle ilgili olduklari için bu araçlari nasil kullanacaklarini anla-
malari faydalidir. Özellikle, kâr amaci gütmeyen kuruluşlar için çalişan 
uygulayicilar, genellikle sinirli olan parasal kaynaklari nedeniyle sosyal 
medyayi benimsemekten yararlanmaktadir. Sosyal medya araçlarinin kâr 
amaci gütmeyen sektörde halkla ilişkiler uygulayicilari için faydali ileti-
şim yöntemleri haline geldiğini göstermektedir. Halkla ilişkiler depart-
manlari tanimlanmiş işletmeler, sosyal medya teknolojilerini benimseme-



 .223Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

leri ve kurumsal hedeflerine ulaşmak için bunlari kullanmaktadir. Ayrica, 
halkla ilişkiler uygulayicilari, sosyal medya araçlarini güvenilir şekilde 
kullanmanin yollarini aramaktadir (Wiederhold, 2020, 276).

Halkla ilişkiler faaliyetleri içerisinde sosyal medya, bir markayi, ürü-
nü veya hizmeti satmak veya tanitmak için tüm araç ve de kanallarin kul-
lanilmasidir. Bu kapsamda, halkla ilişkilerde sosyal medya araçlari işlet-
melere aşağidaki konularda fayda sağlamaktadir (Gründl, 2020, 45):

•	 Marka bilinirliğini arttirmak,

•	 Ürün ya da hizmetle ilgili topluluklar oluşturabilmek,

•	 Ürün ve hizmet satmak,

•	 İnsanlarin işletme hakkinda düşündüklerini ölçmek,

•	 Sosyal medya platformlarinda müşteri hizmetleri sunmak,

•	 Ürünleri ve hizmetleri hedef kitlelere tanitmak,

•	 İşletme performansini takip etmek, 

•	 İşletme stratejilerini belirlemek,

•	 Rakiplerin durumlarini izlemek,

•	 Müşterilere aninda cevap verebilmek,

•	 Potansiyel müşterilere ulaşabilmede maliyetleri azaltmak.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte iletişim ve medyanin sektörler üze-
rindeki etkilerinin değişimi, bu alanda yatirimlarin artmasina ve de in-
sanlarin kullaniminin armasina yol açmaktadir. Özellikle günümüz ko-
şullarinda kullanilan sosyal medya araçlarinin iletişim üzerimdeki etkin-
liği, sektörlerin medya konusunda profesyonel destek almalari ve hedef 
kitlelerine medya araciliği ile ulaşmalari sonucunu ortaya çikarmaktadir 
(Akyurt ve Külekçi, 2022, 5).

Sosyal medya platformlari, özellikle halkla ilişkiler kapsaminda in-
sanlarin birbirleri ile iletişimleri konusunda oldukça önemli bir hale gelmiş 
durumdadir. Günümüzde bilginin bu platformlar araciliği ile aktarilmasi 
artik doğal bir süreç olarak kabul edilmektedir. Bilgi aktarimlari sirasin-
da işletmeler yapmiş olduklari sosyal medya çalişmalarinin sonuçlarini 
doğrudan kisa vadede veya dolayli olarak uzun vadede almaktadir. Ayri-
ca, halkla ilişkiler faaliyetleri akilli telefon uygulamalari ile aktif şekilde 
yapilmaya başlanmiştir. İnsanlarin ilgi alanlarina göre daha kolay bir bi-
çimde ayrimlar yapilarak, insanlara ulaşma ve ilgili olduklari alanlarda 
bilgiler aktarma araci olarak kullanilmaktadir. Sosyal medya araçlarinin 
bu şekilde yoğun olarak kullanimi günümüz işletme ve ülke yönetimleri 
açisindan zorunlu bir durum haline gelmiştir.
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Kriz Süreçlerinde Sosyal Medya

Yeni iletişim teknolojileri sayesinde günümüz iletişim biçimlerinin 
başrolüne yerleşen sosyal medyayi etkin şekilde benimseyen ve yöneten 
kişi veya kuruluşlar, bu dönemde çok daha başarili yol almaktadir. Halkla 
ilişkiler faaliyetleri içinde ciddi bir kriz olarak karşimiza çikan covid-19 
süreci, sosyal medyanin oldukça etkin bir biçimde yönetilmesini zorunlu 
hale getirmektedir. İşletmelerin kamu veya özel sektör olmasi fark etmek-
sizin, etkili yöntemler denediği ve kullanmaya çaliştiği gözlemlenmekte-
dir. Sosyal medya gerçeği, günümüz tüm sektörlerinde ve bilim alanlarin-
da artik kabul edilir bir duruma gelmiş, etkisinin incelenmesi ve gelecekte 
daha hangi etkilerde bulunacağina dair çalişmalar devam etmektedir.

Günümüzün sürekli değişen eğilimleri hedef kitlelere en ekonomik, 
kolay ve etkili yoldan ulaşmayi hedeflemektedir. Fakat bu durum bir aç-
mazi da beraberinde getirmektedir. Çünkü sosyal medya gerek tanimsal 
açidan gerekse sinirlarinin çizilmesinin zorluğu bakimindan zor bir mec-
radir. Buna rağmen, özellikle son yillarda sosyal medya ile ilgili birçok 
alanda farkli çalişmalara rastlamak mümkündür. Sosyal medya kavrami 
sadece kriz dönemlerinde değil, normal dönemlerde de oldukça önemli bir 
konu olarak ele alinmaktadir. Günümüz akademik çalişmalarinda hemen 
hemen her alanda sosyal medyanin etkileri araştirilmakta, hatta birçok 
araştirma sosyal medya araçlari ile insanlara sunulmaktadir.

Bu kapsamda, sosyal medya kavramina kisaca yer vermek uygun 
olacaktir. Alshehri tarafindan (2019) sosyal medya, “bireylerin herkese 
açik profiller oluşturmasina, başkalariyla bağlanti paylaşirken kullanici-
lari ifade etmesine ve bir sistemdeki diğer kullanicilar tarafindan yapilan 
bağlantilarin bir listesini görüntülemesine olanak taniyan web tabanli bir 
hizmet” olarak tanimlanmaktadir. Farkli bir tanimda ise, “kullanicilara 
düşünce, enformasyon, ilgi, bilgi paylaşim imkâni sunmasi ile karşilik-
li etkileşim oluşturan çevrimiçi araçlar ve web siteleri için ortaklaşa an-
lamda kullanilan terime sosyal medya” adi verilmektedir (Sayimer, 2008, 
123).

Sosyal medyanin yükselişi kişisel hikayeleri halka duyururken, yerel 
sorunlari ve krizleri küresel bazda paylaşima açmaktadir. Özellikle, dün-
ya genelindeki bir destinasyonda oluşan kriz veya sorunlar çok hizli bir 
şekilde toplumlar arasinda yayilmaktadir. Sosyal medya, bilgi akişini ve 
yeni teknolojilerin aktarilmasinda kolayliklar sağlamaktadir. Bu açidan 
değerlendirildiğinde, sosyal medyanin kendine özgü kapsami ve özellikle-
ri bulunmaktadir. Kriz dönemlerinde işletmelerin ve ülke yönetimlerinin 
daha da üzerinde durduğu bu özellikler, genel olarak bazi araştirmacilar 
tarafindan aşağidaki gibi ifade edilmektedir (Appel vd., 2020; Olanrewaju 
vd., 2020).
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•	 İnsanlar arasinda yerel, bölgesel veya uluslararasi çapta iletişim 
kurma özelliğine sahiptir.

•	 İletişim kurmanin en az maliyetli yollarindan biridir.

•	 Sosyal medya kanallari, toplu fikir oluşturmaya ve ilgili konular 
hakkinda sağlikli tartişmalari hizlandirmaya yardimci olmaktadir.

•	 Sosyal medya aği, insanlarin aktif olarak katildiği, bilgi alişve-
rişinde bulunduğu, deneyimlerini paylaştiği, kendi anlayişlarina dayali 
olarak görüş ve değerlendirmelerini sunduğu bir yerdir.

•	 İnsanlarin hem birbirleri ile hem de işletmelerin temsilcileri ile 
gerçek zamanli olarak etkileşime girebileceği ve iletişime geçebileceği 
ortamlardir.

•	 Sosyal medya ağinin yazili ve haber medyasinin faaliyet göster-
diği sinirli kanallara kiyasla çok çeşitli kanal ve mecralara yayilmaktadir. 

•	 Sosyal medya, ses, video, metin, ses bölmeleri ve özel forumlar, 
genel tartişma panolari, SMS, sohbet, e-postalar ve bloglama dahil olmak 
üzere çeşitli araçlarla çalişmaktadir.

•	 Sosyal medya aği, içerik, araç olarak sürekli değişen ve gelişen 
dinamik ve de esnek bir ortamdir.

•	 Katilimcilar girdi vermeye devam ettikçe ve grubun ortak bilge-
liği, içeriğin değişmesine ve güncellenmesine neden olmaktadir. 

•	 Sosyal medya, insanlarin tartişmalari yönlendirmesini sağla-
makta ve işletme temsilcilerinin tartişmayi yönetmekten çok dinlemeleri 
gerektirmektedir.

•	 İşletmelere ürün ve hizmet sunumunda çok sayida insana ulaşma 
imkâni vermektedir.

•	 Kullanicilar oyun oynayabilmekte, oyun oluşturabilmekte ve eğ-
lenceli vakit geçirecekleri ortamlar bulabilmektedir.

•	 İlgi alani olan konular ile ilgili dünyadaki diğer insanlari bulma, 
konuşma ve bilgi paylaşimi imkâni sunmaktadir.

•	 Gizlilik ve güvenlik ile ilgili endişelere yol açabilmektedir.

•	 Sanal kimlik ile insanlarin bilgileri gizleme imkâni sunmaktadir.

•	 Sosyal ağlar, insanlarin bir arkadaş topluluğu içinde ihtiyaçlarini 
iletmesine ve aninda yanit almasina olanak tanimaktadir.

•	 Halkla ilişkiler açisindan büyük imkanlar sunmakta hem tüke-
ticilere hem de işletmelere ürün ve hizmetler hakkinda bilgi alişverişi 
sağlamaktadir.
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Araştirmalar göstermektedir ki, sosyal medyanin diğer medya un-
surlarina göre kendine has bazi özellikleri vardir. Sosyal medyayi diğer 
medya unsurlarindan ayiran en önemli özelliği, insanlarin doğrudan ve 
aninda iletişimlerinin olmasidir. Gizlilik ve güvenlik açisindan sorunlar 
gününüzde de çözülmesi gereken en önemli durum olarak görülmekte-
dir. Ancak, insanlarin bir bilgiye, ürüne ya da hizmete ulaşmasinda diğer 
insanlarin fikirlerine ulaşmasi, hükümetlerin ya da işletmelerin etkilerin-
den kurtulmasi, en önemli özelliklerindendir. İlgilenilen konularda sosyal 
medya araci bulmak mümkün olduğundan, internete ulaşabilen her insan 
sosyal medya ile iletişime geçebilmektedir. Bu durum özellikle yerel ya da 
küresel bazda kriz ortamlarinda oldukça faydali bir durum olabilmekte, 
toplumlarin küresel krizler ortak tepkiler vermesini sağlamaktadir.

Normal dönemlerde olsun, kriz dönemlerinde olsun sosyal medya 
araçlarina neden önem verilmesi gerektiği, aşağidaki maddelerden anla-
şilmaktadir. Özellikle salgin, doğal afet ve savaş gibi kriz dönemleri son-
rasinda sosyal medya kullanimlarinin önemi daha da artmiş durumdadir. 
Kriz dönemlerinde sosyal medyanin öneminin vurgulanmasi bakimin-
dan aşağidaki maddeler önemli birer gösterge olarak kabul edilmektedir 
(Auxier ve Anderson, 2021; McDonald, 2021):

•	 Bir kullanicinin bir günde sosyal medyada geçirdiği ortalama 
süre 2 saat 24 dakikadir,

•	 Sosyal medya kullanicilarinin kontrol ettiği uygulama sayisi, 
sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamalari da dahil olmak üzere ortalama 
8’e ulaşmaktadir,

•	 Dünyada 4,57 milyar insan interneti kullanmakta; çoğunlukla 
sosyal medyayi kullanmak için 3,5 milyar kişi aktif şekilde takip etmek-
tedir,

•	 En çok kullanilan sosyal platformlar Facebook YouTube, What-
sApp, Facebook, Messenger, Twitter, WeChat ve Instagram’dir,

•	 Pazarlamacilarin %73’ü sosyal medyanin işlerinde etkili olduğu-
na inanmaktadir,

•	 İnternet kullanicilarinin %54›ü en sevdikleri ürünleri bulmak 
için sosyal medyada arama yapmaktadir,

•	 Tüketicilerin %49’u, bir markadan satin alma konusunda influen-
cer’larin tavsiyelerine güvenmektedir,

•	 2020 yilinda aktif hikâye ve Instagram sayisi 500 milyona ulaş-
miştir, 

•	 Sosyal medya kullanicilarinin %91’i sosyal kanallara akilli tele-
fon ve tablet gibi mobil cihazlar üzerinden ermektedir.
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Sosyal medya araçlari ifade edilirken, duruma iki farkli açidan yak-
laşmak uygun olacaktir. Sosyal medya işletmeler için vazgeçilmez bir pa-
zarlama aracidir ve çok yoğun şekilde kullanilmaktadir. Diğer bir husus 
ise, sosyal medyanin bireysel kullanicilar tarafindan kullanim tarzlaridir. 
Bu iki durum, sosyal medya araçlarinin kullaniminda farkliliklar oluşma-
sina neden olmaktadir. Bireysel bir kullanicinin sosyal medyadan mad-
di bir çikar endişesi olmayacağindan, amaci sadece bilgi almak, eğitim 
görmek ya da diğer insanlarla iletişim sağlamak olacaktir. Ancak, işlet-
meler açisindan ürün ve hizmetlerinin tanitimi ile satişini gerçekleştirme 
hedefleri başta olmak üzere, bir marka imaji oluşturma ve sürdürebilme 
amaçlari bulunmaktadir (Akyurt ve Külekçi, 2022, 155). Bu kapsamda, 
kriz dönemlerinde sosyal medyanin rolü daha da katlanarak artmaktadir. 
Kullanicilarin sürekli olarak araştirma içerisinde olduğu günümüz dünya-
sinda, sosyal medya paylaşimlari ile bilgiye ulaşmanin kolayliği nedeni ile 
önemli bir araç haline gelmiştir.

Sosyal medya gelişmeye devam etmekte, acil durum ve kriz durum-
larinda kullanimlari da farklilaşmaktadir. 2001 yilinda sosyal medya ile 
kaydedilen ilk afet yardimi vakasindan bu yana, sosyal medyanin kriz ön-
cesi, sirasi ve sonrasinda kullanimi giderek daha yaygin hale gelmiştir. 
Acil durum ve kriz yönetimi ile savunma ve güvenlik yönetimi gelişmeler 
göstermektedir. Kriz yönetimi alaninda çeşitli vaka, yöntem, uygulama, 
araç ve kullanicilari araştiran çalişmalar bulunmaktadir. Her tür ve bo-
yutta krizler, afetler ve acil durumlar ile ilgili sosyal medyanin insanlar 
arasinda yaygin olarak kullanimi her geçen gün giderek daha da artmak-
tadir. Kriz iletişimi, sosyal medya içerisinde hala bir zorluk içermektedir. 
Birçok vatandaş yetkililerin beklediğini mesajlarina cevap verme duru-
munda olmadiği gibi insanlarinda yetkililerden aldiği cevaplar yetersiz 
kalabilmektedir. Bu durumda da sosyal medyanin kriz dönemlerinde kul-
laniminda sorunlar ortaya çikabilmektedir. (Reuter vd., 2016, 103).

Kriz dönemlerinde sosyal medyadan vatandaş tarafindan oluşturu-
lan içeriği incelemek ve dahil etmek için farkli algoritmik yaklaşimlar 
uygulanmiştir. Kriz yöneticilerinin bir yandan, kritik olaylari tanimlama-
lari veya tahminleri, yönetilemeyen yüksek hacimli büyük ve çok sesli 
verileri dönüştürmeleri beklenmekte, diğer yandan ise acil durumlarda 
hizli ve etkin kararlar almasi gerektiği bildirilmektedir. Bununla birlik-
te, algoritmalarin istatistiksel yaklaşimlar veya görsel analitik uygulama-
lar ile insanlarin sosyal medyadaki ruh hali gibi olgulari da tanimlamasi 
beklenmektedir. Bu nedenle, sosyal medyada kriz yönetimi ile ilgilenen 
yöneticilerin, krizlerden çok daha önce sistemli bir kriz yönetimi plan-
lamalari gerekmektedir. Sahte haberler ve sosyal botlar bu çabalari kar-
maşiklaştirmakta, ancak uygun algoritmalar ve eşiklerle büyük ölçekli 
olaylar veya daha küçük acil durumlar gibi krizlerin çeşitli ayrintilarini 
hesaba katmak gerekmektedir. Kriz yöneticileri bazen vatandaşlar tarafin-
dan oluşturulan içeriğin ve sosyal medyanin etkilerini engelleyememekte, 
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yanliş ve provokatör yayinlara karşi çaresiz kalabilmektedir. Yine de bir 
dereceye kadar tarafsizlik ve şeffaflik sunarak, ek bir filtreleme katmani 
olarak algoritmalarin kalitesini arttirarak, yanliş ve aldatici yayinlara kar-
şi tedbirler alabilmektedirler. Ayrica, insanlarin kriz zamanlarinda doğru 
bilgilere ulaşmasi için sosyal medya faaliyetlerini yakindan takip ederek, 
gerçek ve tarafsiz içerikleri paylaşmaya çalişmalidirlar (Reuter, Hughes 
ve Kaufhold, 2018, 289).

Sosyal medyanin etkin yönetimi ile bilgi kirliliği, yanliş ve saptirici 
bilgilerden arindirilmasi mümkün olarak görünmese de, sistemli bir şe-
kilde sosyal medya yönetimi uygulandiği takdirde, krizlerde oluşan ile-
tişim sorunlari aza indirilebilecektir. Günümüz teknolojisinde dünyanin 
herhangi bir yerindeki krizin yayilma hizi oldukça fazladir. Bu nedenle, 
doğru şekilde yapilandirilan bir kriz yönetim sistemi ile sosyal medyanin 
kontrol edilmesi daha mümkün olacaktir. Kötü niyetli, propaganda yapan 
ve haberleri saptiran insanlarin etkinliğinin azaltilmasi ancak kriz zama-
ninda sosyal medya iletişim araçlarinin profesyonel şekilde yönetilmesi 
ve doğru bilgilerin tarafsiz bir şekilde aktarilmasi ile mümkün olacaktir.

Covid-19 Sürecinde Sosyal Medya Yönetimi

Dünyanin karşilaştiği en önemli salginlardan biri olan covid-19 sü-
reci, tüm sektörleri etkilediği gibi insanlar arasindaki iletişimleri de et-
kilemiştir. Özellikle sağlik nedeni ile ticaret ve seyahat kisitlamalari iş-
letmelerin dolayisiyla da insanlarin birbirleri ile etkileşimlerinde etkili 
olmuştur. Bu kapsamda, evlerinden iş yapan ve iletişimlerini bulunduğu 
alan içerisinde yapan insanlar, sosyal medya araçlarini daha etkin bir şe-
kilde kullanmiştir. Bu süreç, yasaklamalarin azalmasi ile eski durumuna 
dönüyor olsa da, sosyal medya ile iletişimler günümüz şartlarinda oldukça 
önemli bir hale gelmiştir.

Sosyal medyayi başarili bir şekilde benimseyen ve yöneten kişi veya 
kuruluşlar, bu dönemde daha başarili yol almaktadir. Halkla ilişkiler faali-
yetleri içinde ciddi bir kriz olarak karşimiza çikan covid-19 süreci, sosyal 
medyanin çok daha etkin bir biçimde yönetilmesini zorunlu hale getir-
mektedir. İşletmelerin kamu veya özel sektör olmasi fark etmeksizin, et-
kili yöntemler denediği ve kullanmaya çaliştiği görülmektedir. Özellikle, 
işletmelerin kar paylarinin birçok sektörde azaldiği günümüz koşullarin-
da, halka ilişkiler faaliyetlerinin sosyal medya araçlari ile yoğun şekilde 
kullanildiği gerçeğini kabul etmek gerekmektedir.

Sosyal medya bilinci, bir kişinin varliğinin hem kendi içinde hem de 
dişinda bir şeyi gerçekleştirmesinin öznel koşulu olarak ifade etmekte-
dir. Sosyal medya farkindaliği ve yönetilmesi, covid-19 süreci ile birlikte 
dikkat edilmesi gereken bir yapi haline gelmiştir. Halkla ilişkiler faaliyet-
lerinde insanlarin en yoğun olarak kullandiği sosyal medya araçlari üze-
rinde çeşitli araştirmalar yapilarak, hangi sosyal medya araçlarinin halkla 
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ilişkiler faaliyetlerinde etkin olduğu belirlenmeye çalişilmiştir (Effendi 
vd., 2020, 917). 

Sosyal medya kullanimindaki farkindalik, dünyada veya birinin et-
rafinda olan bir şey hakkinda daha fazla bilgi sahibi olmak ve anlamak 
anlamina gelmektedir. Sosyal medya kullanimiyla çelişen sorunlardan 
biri olarak farkindalik eksikliğini belirlemiştir. Farkindaliğinin informal 
bilimsel iletişimin birincil belirleyicisi olduğunu belirtilmektedir (Hew, 
2011, 665). Sosyal medya farkindaliği ile informal bilimsel iletişim için 
sosyal medyanin benimsenmesi gerektiği, bu durumun kriz dönemlerinde 
sosyal medyanin etkinliğinin arttirilmasi için önemli olduğu belirtilmek-
tedir. Sosyal medya farkindaliğinin bilginin yayilmasi ve iyileştirilmesi 
için bir araç haline geldiği, insanlara ulaşmada en etkili yöntemlerden biri 
olarak dünya genelinde hem ülke yönetimleri hem de işletme yönetimleri 
tarafindan kabul gördüğü ifade edilmektedir. Ülke yönetimlerinin sosyal 
medya araçlarini hem kriz dönemlerinde hem de normal dönemlerde inşa-
lara ulaşmak ve bilginin yayilmasi açisindan dikkatli bir şekilde yönetme-
si gerekliliğine vurgu yapilmaktadir (Mergel, 2013, 126). 

Covid-19 süreci ile ortaya çikan temassiz etkileşim sonucunda, 
Chandra ve Kumar (2018) teknolojik göreliliğin önemli olduğunu belirt-
mekte, e-ticaret amaciyla işletmelerde artirilmiş gerçekliğin benimsen-
mesi gerektiğini ve bu durumun halklarla etkileşimi etkileyen avantaj 
faktörleri olduğunu ifade etmektedirler. İşletmelerin teknolojik yenilik-
leri kullanmanin hem örgütsel performans açisindan hem de ekonomik 
olarak işletmeye fayda sağlayacaği önemle belirtilmektedir (Chandra ve 
Kumar, 2018, 245). Bu süreçte, sosyal medyanin yanliş kullanimi netice-
sinde insanlar arasinda sağlik endişesi ile ilgili sorunlar ortaya çikmiştir. 
Covid-19 korkulari, belirsizliği ve stresi sanal olarak çok fazla yönetildiği 
için insanlar normal yaşam işlevlerine eskisi gibi devam etmek için birçok 
sorun ve zorlukla karşilaşmiştir. Bu durum neticesinde, ülke yönetimleri 
sosyal medya araçlari ile sağlik endişesini ortadan kaldirmak amaci ile 
ciddi bir şekilde halkla ilişkiler faaliyetlerine ağirlik vermek zorunda kal-
miştir. Çünkü, insanlarin sosyal medya araçlari ile edindikleri bilgi kirlili-
ği hem işletmeleri hem de ülke yönetimlerini zor durumda birakmaktadir 
(Abbas vd., 2021, 1920).

Sosyal medya, yanitin ele alinmasinda da bir düşman olabilmektedir. 
Böyle bir sağlik salgininda bilgi hacmi büyüktür ve ezici ve “infodemik” 
olarak adlandirilmaktadir. Birden fazla eşzamanli bilgi aktarimi yönte-
mi sunmanin bilişsel aşiri yüklenme, kafa karişikliği yarattiğini ve hata 
olasiliğini artirdiğini bildirilmektedir. Bu durum sosyal medya nedeni ile 
medya okuryazarliği olmayan insanlar üzerinde etkili olmaktadir. Sosyal 
medya ile bilgi, bir ağ üzerinden dünya çapinda daha hizli bir şekilde, hat-
ta pandemi virüsünden bile daha hizli bir şekilde paylaşilmaktadir (Merc-
hant ve Lurie, 2020, 2011).
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Her sağlik sistemi ve sağlik hizmeti sağlayicisinin ihtiyaç duyduğu 
bir alternatif halkla ilişkiler yapisi bulunmaktadir. Covid-19 süreci ile il-
gili kritik sorunlari ele almak için coğrafi sinirlar ve saat dilimleri arasin-
da hizli, güvenilir bilgi sağlanmasi gerekmektedir. Dünyada bu sistemde 
ancak sosyal medya araçlari ile insanlar arasinda hizli bir şekilde yapil-
maktadir. Pandemiyle ilgili bilgilerin halklara ulaştirilmasi ve hizli yanit 
verilmesi zorunludur. Bu nedenle, bu süreçte sosyal medya araçlarinin 
kontrol altinda tutulmasi gerekmektedir. Ancak, dünya genelinde bunun 
yapilmasi oldukça zor ve imkânsiz bir süreç olarak görülmektedir (Kears-
ley ve Duffy, 2020, 995).

Bilgilerin hizla değiştiği ve yazili basinda geri çekilmelerin meydana 
geldiği bu dönemde, insanlarin bilgiye çoğunlukla sosyal medya araçlari 
ile ulaştiği görülmektedir. Sosyal medya bu karşilanmayan ihtiyaci ko-
laylaştiran ve duyurulmasinda araci olabilecek en önemli halkla ilişki-
ler aracidir. İnsanlara doğru bilgilerin aktarilmasi ile covid-19 sürecinin 
dünya genelinde yayilmasini engelleyici tedbirlerin alinmasinda yardimci 
olmaktadir. Bu kriz ele alinirken, tüm bu yeni bilgilere ayak uydurmak 
neredeyse imkânsiz olduğundan, sosyal medyanin etkin bir şekilde yöne-
tilmesi zorunlu hale gelmiştir (Gottlieb and Dyer, 2020, 641).

Sosyal medyanin virüs yayilimi gibi dünya genelinde etkin sorunlara 
ilişkin ciddi bir şekilde rolü olduğu artik tüm literatürlerde kabul edilen 
bir durum olarak yerini almiş durumdadir. Bu nedenle, sosyal medya-
nin etkinliğinin araştirilmasi birçok farkli bilim alaninda yapilmaktadir. 
Özellikle, covid-19 süreci ile birlikte, insanlarin olduğu yerden bilgiye 
ulaşma isteği ve bu süreçle ilgili bilgileri kendi zihninde sentezlemesi ile 
farkli bakiş açilari ortaya çikmaktadir. Bu nedenden dolayi, sosyal med-
ya araçlarinin yönetilmesi hem halkla ilişkiler açisindan hem de bilginin 
doğru şekilde anlaşilmasini sağlamak bakimindan önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, covid-19 sürecinde sosyal medyanin olumlu ve olum-
suz etkilerini aşağidaki Tablo-1’de ifade etmek mümkündür.

Tablo-1: Sosyal Medyanın Covid-19 Sürecinde Olumlu ve Olumsuz etkileri

Sağlik Alaninda Olumlu Etkileri Sağlik Alaninda Olumsuz Etkileri
Coğrafi sinirlar ötesinde hizli anahtar 
bilgi paylaşimi,
En iyi tedavi yöntemlerinin halka 
arasinda bilgilendirme,
Yeni bulgularin ve sonuçlarin hizli 
şekilde paylaşilmasi,
Sosyal medya araçlari ile toplumun 
sağlik konusunda davraniş biçimini 
yönlendirme.

Yanliş sağlik bilgilerinin yayilmasi,
Sağlik sonuçlarinin saptirilmasi,
Panik durumu yaratilmasi,
Düşük kalitede sağlik bilgilerinin 
insanlar arasinda yayilmasi,
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Yerel Yönetimler Açisindan Olumlu 
Etkileri

Yerel Yönetimler Açisindan Olumsuz 
Etkileri

Hükümetlerin duyurularini hizli 
şekilde yaymasi,
Anahtar noktalarin toplumlara kolay 
aktarimi,
Sağlik bilgilerinin hizli paylaşimi,
Kriz yönetiminde bilgilerin takip 
edilmesinde kolaylik sağlamasi.

Yanliş veya manipüle edilen bilgi 
paylaşimi,
Propaganda amaçli kullanimlar,
Doğrulanmamiş bilgilerin yayilmasi,
Farkli sosyal medya araçlarinda büyük 
bilgi kirliliğinin oluşmasi.

Kaynak: Venegas-Vera vd. (2020). Positive and negative impact of social 
media in the COVID-19 era, s.562.

Risklerin nedenleriyle ve sonuçlariyla ilgili belirleyici unsurlarin ol-
mayişi, bireyleri risk alma konusunda karar vermeye zorlamaktadir (Gid-
dens, 2008, 1017). Bu durum, Ulrick Beck’in risk toplumu adini verdiği 
çağdaş toplumsal yaşamin içerisindeki bütün değişimleri kapsamaktadir. 
Küresel isinma, salgin hastaliklar, nanoteknoloji, besinlerin genetiğinin 
değiştirilmesi ile ilgili tartişmalar gibi konularin günlük yaşamda giderek 
artan şekilde birey ve kurumlarin varliklarini sürdürmede meydan oku-
malara yol açan durumlar olduğu açiktir. Bu nedenlerden dolayi, işletme-
ler, kurumlar ve kişiler açisindan sosyal medyanin önemi her geçen gün 
daha da artmaktadir. Özellikle de hem işletmeler hem de ülke yönetimleri 
kriz dönemlerinde sosyal medya araçlarinin yönetilmesinde profesyonel 
destek alarak, halkla ilişkiler faaliyetlerini çok daha etkin yönetme çabasi 
içine girmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Kriz anlarinda kötü haberler iyi haberlerden çok daha hizli yayil-
maktadir. Bu nedenle, kriz iletişiminde sosyal medyanin kullanimi önem 
taşimaktadir. Günümüz dünyasinda herhangi bir yerde yaşanan krizlerin 
sosyal medya araciliği ile insanlar arasinda çok hizli şekilde yayilmasi 
nedeniyle, sosyal medya araçlarinin kontrol altinda tutulmasi veya etkin 
şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Kurumlar sosyal ağlar ve bloglar sa-
yesinde kriz ile ilgili çikan söylentileri yine bu araçlar ile yanitlayabilir 
ya da olumsuz haberler fazlaca yayilmadan doğru haberleri kamuoyuna 
bu kanallar araciliğiyla iletebilmektedir. Kurumlarin kriz anlarinda sos-
yal medyayi kullanmasi ile kriz iletişimi sürecinde yaşanacak ileti aksak-
liklarinin önüne de geçilebilmektedir. Basin bültenlerinin hazirlik süreci, 
bunlarin farkli medya organlarinda kendine yer bulup bulamayacaği so-
rusu ve yine bu haberlerin ne şekilde kurumun istediği şekilde sunulacaği 
problemleri sosyal medyanin kullanimi ile ortadan kalkmiş olacaktir. 

Sosyal medya kurumlara birçok fayda sağlamaktadir. En büyük fay-
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dasi ekonomik oluşudur. Kamuoyu üzerinde farkindalik yaratmak, mar-
kanin taninmasini sağlamak, gibi olanaklari bulunmaktadir. Sosyal med-
ya işletmelerin takipçileriyle etkileşim kurmasina da firsat vermektedir. 
Kurum ve hedef kitle arasinda samimi ilişkiler için sosyal medya önemli 
bir noktadir. Bunun yaninda her zaman olumlu sonuçlar ortaya çikmaya-
bilmektedir.  Sosyal medya kurumlari başariya götürdüğü gibi işletmeleri 
kriz süreçlerine de sokabilmektedir. Kurumlarin en olağanüstü durumlari 
olan kriz, doğru yönetilmelidir. Aniden ortaya çikarak işletmeleri olum-
suz yönde etkileyip, önlem alinmadiği takdirde işletmelere büyük zararlar 
verebilmektedir.

Sosyal medyanin kullanimindan önce kurumlar interneti sadece web 
siteleri ve e-posta özellikleri nedeniyle kullanirlarken, özellikle kriz an-
larinda etkili iletişim yürütmek adina yukarida adi geçen en fazla üyeye 
sahip olan sosyal medyalarda yer almaya başlamişlardir. Kurumlar tipki 
bireyler gibi bu sitelerde profiller oluşturup kurum hakkinda her türlü bil-
giyi bireylere ulaştirmakla kalmayip, bireylerden gelen geri beslemeleri de 
direkt olarak edinmektedir. Sosyal medyanin “etkileşim” üzerine kurulu 
bu özelliği, özellikler kriz anlarinda kurumlara iletişim firsati sunmakta-
dir. Kurumlarin sosyal medyada yer almalari, kriz anlarinda kuracaklari 
iletişime katki sağlamaktadir. Düzenli olarak sosyal medya kanallarinda 
iletişim içerisinde bulunan kurumlar, kamuoyunu düzenli olarak bilgilen-
direbilmekte, kriz anlarinda da yine bu kanallardan iletişim kurarak kriz 
ile ilgili bilgilendirmeyi birinci ağizdan yapabilmeleri imkâni tanimakta-
dir. Kurumlara sağladiği faydalardan ötürü, sosyal medyanin önümüzde 
yillarda oldukça etkili bir halkla ilişkiler ve kriz iletişimi araci olacaği 
öngörülmektedir. 

Hizli iletişim kurabilmek ve işletme olarak hedef kitleye, ortaklara, 
sosyal paydaşlarla iletişim kurup sesini duyurabilmek büyük önem taşi-
maktadir. Sürecin bu evresinde yeni medyayi düzgün ve anlaşilir kullan-
mak birinci hedeftir. Krizin işletme tarafindan önemsendiği, en kisa süre-
de krizin çözüleceğine dair paylaşimlar ve bilgiler kamuoyuna aktarilma-
lidir. Geri bildirim, aktif katilim ve hiz özellikleri sayesinde sosyal medya 
son yillarda kullanici sayisini olarak oldukça artiş göstermiştir. Kriz ileti-
şiminde sosyal medyayi kullanan kurumlar, tamamen kendi yönetimlerin-
de olan ileti akişinin yani sira, kişilerden gelen tepkileri de direkt olarak 
alir ve böylece krizin kamuoyu tarafindan nasil algilandiğini anlamiş olur. 
Buna bağli olarak, karşi tarafin algisini etkilemek amaciyla çok kisa bir 
sürede, doğrudan bir iletişim kurularak kriz nedeniyle oluşabilecek itibar 
kayiplarinin da önüne geçilebilecektir.

Sosyal medyada kriz iletişiminde kriz öncesi ve kriz sonrasinda ya-
pilabilecek uygulamalar söz konusudur. Kriz öncesinde kurum hakkinda 
yapilan tüm paylaşimlar takip edilmeli, sosyal medya mecralarinda sü-
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rekli aktif olarak kullanilacak kurumsal sosyal medya hesaplari açilmali 
ve güncel olmalidir. Kriz döneminden sonra ise tüm sosyal medya hesap-
larindan ayni mesaj verilmeli, şeffaf davranilarak takipçilerden bilgi giz-
lenmemeli, negatif içeriklere karşi yumuşak davranilmali ve kaldirilmasi 
istenilmemeli, krize yanit niteliği taşiyan içerikler zaman kaybetmeden 
sosyal medya mecralarinda paylaşilmalidir.
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Giriş 

Dünya Sağlik Örgütüne Çin Ülke Ofisi 31 Aralik 2019’da, Çin’in Hu-
bei eyaleti Wuhan şehrinde görülen etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vaka-
lari bildirmiştir. 30 Ocak 2020’de Dünya Sağlik Örgütü, Covid-19 olarak 
adlandirilan salgini “uluslararasi boyutta halk sağliği acil durumu” olarak 
siniflandirmiştir. Çin’den başka 113 ülkede daha Covid-19 vakalarinin bil-
dirilmesi, virüsün bulaşiciliği ve şiddeti sebebiyle Dünya Sağlik Örgütüne 
tarafindan 11 Mart 2020’de pandemi olarak tanimlamiştir (WHO, 2020).

Böylece tüm dünyada ve Türkiye’de alinan önlemler kapsaminda yüz 
yüze eğitime ara verilmiş ve tüm eğitim kademelerinde uzaktan eğitime 
geçilmiştir. Salgin öncesinde de pek çok ülke, kurum ve kuruluş tarafindan 
kullanilan yaşam boyu öğrenmenin bir parçasi olan uzaktan eğitim, örgün 
eğitimin alternatifi iken zorunlu hale gelmiştir.

Uzaktan eğitim, öğrenen, öğreten ve öğrenme kaynaklari arasinda-
ki sinirlari ortadan kaldirmaya yarayan, bunun için var olan teknolojileri 
pragmatist bir yaklaşimla kullanan disiplinler arasi bir sistemdir (Bozkurt, 
2017). Teknolojideki hizli gelişmeler uzaktan eğitimi kolaylaştirmiştir  
(McBrien,  Cheng  ve  Jones,  2009). Bilgi ve iletişim alanindaki teknolojik 
gelişmeler, ani olarak gelişebilecek durumlarda eğitimin kesintiye uğrama-
dan devam edebilmesi için okul ve sinif gibi fiziksel mekândan bağimsiz 
eğitim sistemlerini olanakli hale getirmiştir. Uzaktan eğitim sistemi de bu 
sistemlerden biridir (Tuncer ve Taşpinar, 2008). Uzaktan eğitim, öğrencile-
rin herhangi bir ortamda doğrudan sosyal, eğitimsel veya iş dinamiklerine 
uygulanabilecek bilgilere erişmesine olanak tanir ( Ball ve Crook,1997).

Uzaktan eğitim, Covid-19’dan korunmak için öğrencilere izolasyon 
imkani sağlarken bazi olumsuzluklari da beraberinde getirmektedir.  Bun-
lardan bazilari, sosyalleşmeye engel olmasi, uygulama derslerinden gere-
ken yararin sağlanamamasi, teknolojiye bağimli olma, alt yapi oluşturma-
nin masrafli olmasi gibi. Bu çalişmanin amaci, pandemi sürecinde meslek 
yüksekokulu öğrencilerinin gözüyle uzaktan eğitimin olumlu olumsuz 
yönlerinin değerlendirilmesidir.

Bu amaçla yapilmiş bazi çalişmalar olmakla birlikte, daha fazla so-
nucu bir arada görerek gelecekte uygulanacak uzaktan eğitim veya karma 
bir eğitim sistemindeki olumsuzluklari en aza indirmek mümkün olacaktir.

Literatür 

Literatürde birçok çalişmada üniversite öğrencilerinin yüzyüze 
eğitimi uzaktan eğitime tercih edecekleri tespit edilmiştir ( Zorlutuna ve 
Erilli, 2021; Öz Ceviz vd., 2020). Yine Ercan ve Künç’ün (2020) yaptiklari 
araştirmada öğrencilerin yaridan fazlasinin kişisel bilgisayari ve internet 
bağlantisi olmadiği, yüz yüze eğitimi tercih etmemekle beraber, salgin teh-
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likesi geçinceye kadar yüz yüze eğitim yapilmamasi gerektiğini düşündük-
leri belirlenmiştir. 

Acun Köksalanlar ve Esenkal Çözeli (2021) tarafindan yapilan ça-
lişmada öğrencilerin yarisindan fazlasinin uzaktan eğitime bakişi olum-
suzdur. Öğrencilerin bir kisminin ortamin rahat ve konforlu olmasi, rahat 
erişilebilir ve vaktin verimli kullanilmasi vb. avantajlari nedeniyle uzaktan 
eğitime bakişlari olumludur.  

Öğrencilerin uzaktan eğitimde yaşadiklari en önemli sorunu araştir-
diklari çalişmalarinda  Akbal ve Akbal (2020) fiziki koşullarin en önemli 
sorun olduğu sonucuna ulaşmişlardir. İkinci önemli sorun ise iletişim araç-
larinin yetersizliği şeklinde belirlemişlerdir. Ünal vd. (2021) çalişmalarina 
katilan öğrencilerin yaklaşik yarisinin iletişim araçlarina sahip olduğunu, 
ancak internet bağlanti sorunu yaşamalarina rağmen çevrimiçi öğrenme 
hazirbulunuşluk düzeylerinin iyi olduğunu belirlemişlerdir. Tüm iletişim 
araçlari ve sikintisiz internet bağlantisi olanlarin çevrimiçi öğrenme hazir-
bulunuşluk puanlarinin ise daha iyi olduğu saptanmiştir.

Araştirmasi sonucunda Erkoca (2021), uzaktan eğitime öğrenci 
ilgisinin dönemin başlangicindan sonuna doğru azaldiğini görmüştür.  
Meslek yüksekokullarindaki öğrencilerin uzaktan eğitim ile ilgili tutum-
larinin belirlenmesini amaçlayan Göldağ (2021), araştirma sonucunda, 
öğrencilerin uzaktan eğitimle ilgili olarak olumlu veya olumsuz bir tutum 
geliştirmedikleri belirlenmiştir. Erkek öğrencilerin uzaktan eğitimle ilgili 
tutumlari kizlara göre daha olumludur.  Öğrenim görülen siniflar bakimin-
dan 2. siniftataki öğrencilerin diğerlerine göre uzaktan eğitime yönelik tu-
tumlari daha olumludur. Bilgisayar sahibi olma, internete sahip olma ba-
kimindan, bilgisayari olan öğrencilerin, internete sahip öğrencilerin uzak-
tan eğitime yönelik tutumlari daha olumludur. Canli derse katilim sorunu 
yaşayan öğrencilerin, sorun yaşamayan öğrencilere göre uzaktan eğitime 
yönelik tutumlarinin daha olumsuz olduğu belirlenmiştir. 

Türkmen vd. (2021), pandemi döneminde üniversite öğrencilerinin 
uzaktan eğitim sisteminden memnuniyetlerini etkileyen etmenleri ve si-
kintilari tespit etmeyi amaçlamişlardir. Sonuç olarak uzaktan eğitimin tek-
nik boyutu, avantajlari ve bağimsiz öğrenme stilinin uzaktan eğitimden 
memnuniyeti pozitif yönde etkilediği, uzaktan eğitimin dezavantajlarinin 
ise memnuniyete negatif yönde etki ettiği belirlenmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime geçişle salginin yayilma-
sina engel olunduğunu düşündükleri, bununla beraber salgin dolayisiyla 
yaşanan kaygilar, geleceğin belirsizliğinden dolayi uzaktan eğitime odak-
lanamadiklarini belirtikleri Han ve Demirbilek’in (2021) çalişmasinda 
esneklik, eğitimin kesintisiz devam etmesi, öğrencilerin aileleri ile daha 
fazla birarada olmalari vb. faktörler uzaktan eğitimin olumlu yanlari olarak 
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belirtilmektedir. Uzaktan eğitimin olumsuz yönleri ise, ders içeriklerinin 
yeterli olmamasi, uygulamali derslerin yapilamamasi, değerlendirme ko-
nusundaki belirsizlikler, teknik sorunlar, hocalar ile iletişim problemleri, 
evde çalişma ortaminin yetersizliği vb. nedenler olarak görülmektedir. Do-
ğan ve Çelikten’in (2021) çalişmalarinin sonucuna göre, öğrenciler uzak-
tan eğitimi erişilebilirlik ve interaktif derslerin verimli olmasindan dolayi 
avantajli görmektedir. Ancak mesleki/uygulamali dersler ve ölçme-değer-
lendirme bakimindan dezavantajli bulmaktadir. Öğrencilerin kendi tutum 
ve bazi karakteristikliklerinin uzaktan eğitim ile ilgili düşüncelerini etki-
lendiği görülmüştür. 

Bu çalişma sonucunda da, Covid-19 pandemi sürecinde yapilan 
uzaktan eğitime Sivas Cumhuriyet Üniversitesi MYO öğrencilerinin ba-
kişlari değerlendirilmiştir. Çalişma sonuçlari genel olarak değerlendirildi-
ğinde öğrencilerin uzaktan eğitim için kullanilan sistemden, bölüm hoca 
ve asistanlari ile iletişim kurabiliyor olmaktan, hocalarin uzaktan eğitim 
derslerindeki hakimiyetinden, Üniversitenin yapmiş olduğu duyuru ve bil-
gilendirmelerin yeterliliğinden memnun olduklarinin görülmesi ile birlik-
te yüz yüze eğitimi uzaktan eğitime tercih ettikleri ve uzaktan eğitimdeki 
derslerin yüz yüze eğitim ile eşdeğerde olmadiğini düşündükleri görül-
müştür.

Yöntem 

Bu çalişmada geçmişte veya şu anda var olan bir durumu olduğu şek-
liyle betimlenmeye çalişan genel tarama modeli kullanilmiştir. Bu model-
de duruma herhangi bir müdahale söz konusu değildir (Karasar, 2012). 
Tarama modellerinde görüşlerin ve özelliklerin kaynaklarindan ziyade  
örneklemdeki  bireyler bakimindan dağilişiyla ilgilenmektedir (Fraenkel  
ve  Wallen, 2006). Büyüköztürk vd. (2014) tarama araştirmalarini, bir gru-
bun belirlenen bir konu hakkindaki özelliklerinin fotoğrafini çekmeye ben-
zetmişlerdir. Tarama modeli ile bilimin gözlem, kayit, olaylar arasinda iliş-
ki kurma, kontrol edilen değişmez ilişkiler üzerinde genellemeler yapma 
sağlanir. Yani bilimin betimleme fonksiyonu öne çikmaktadir (Yildirim, 
1966).

Uygulama ve Bulgular

Covid-19 pandemi döneminde önlisans (meslek yüksekokul) öğ-
rencilerinin bakiş açisi ile uzaktan eğitimi değerlendirmek için bir anket 
uygulamasi yapilmiştir. Anket öğrencilerin sosyo demografik bilgileri-
ni ve pandemi sürecindeki uzaktan eğitimle ilgili görüşlerini belirlemeyi 
amaçlayan toplam 44 sorudan oluşmaktadir. Çalişmanin katilimcilarini 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde eğitim veren 14 meslek yükse-
kokulunda eğitim gören 7254 önlisans öğrencisi oluşturmaktadir. Veriler 
öğrencilere uzaktan eğitim sistemi (LMS) üzerinden yapilan anket araci-
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liği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS.22 istatistik paket prog-
rami kullanilmiştir. İstatistiksel karşilaştirmalarda öğrencilerin pandemi 
sürecindeki uzaktan eğitimle ilgili görüşlerini içeren 34 soruya verdikleri 
cevaplarin toplam puanlari karşilaştirilmiştir. Bu sorular 5’li Likert tipin-
dedir ve Kesinlikle Katiliyorum: 1, Katiliyorum: 2, Kararsizim: 3, Katil-
miyorum: 4 ve Kesinlikle Katilmiyorum: 5 olarak kodlanmiştir. Toplam 
puan yükseldikçe öğrencilerin uzaktan eğitime bakişlari daha olumsuz 
olmaktadir. Toplam puana ait çarpiklik değeri (0,033) ve basiklik değe-
ri (-0,394) verilerin normal dağilim varsayimini karşilamaktadir (George 
ve Mallery, 2010). Bu sebeple, istatistiksel karşilaştirmalarda iki değişken 
için bağimsiz t-testi ve ikiden fazla gruplarda varyans analizi (ANOVA) 
kullanilmiştir. Tüm istatistiksel karşilaştirmalarda güven düzeyi α=0,05 
alinmiştir. Cronbach’s alpha katsayisi ise 0,96 olarak bulunmuştur ki, bu 
da çalişmanin güvenirlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Çalişmaya katilan öğrencilerin 4075’i (%56,2) kiz, 3179’u (%43,8) 
erkektir. Katilimcilarin %46,9’u Sivasli öğrenciler iken geri kalan %53,1’i 
Sivas dişindan gelen öğrencilerden oluşmaktadir. Yine öğrencilerin 
%54,9’u şehir merkezinde ikamet ederken, %45,1’i ilçe ve köylerde ika-
met etmektedir. Öğrencilerin diğer sosyo-demografik özelliklerine göre de 
dağilimlari Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Dağılımlar

Frekans Yüzde

Cinsiyet

Kiz 4075 56,2
Erkek 3179 43,8
İkamet Edilen Yer

İl Merkezi 3980 54,9
İlçe Merkezi 1783 24,6
Köy-Kasaba 1491 20,6

Evde Başka Uzaktan Eğitim Alan 
Evet, Var 4640 64,0
Hayir, Yok 2614 36,0

Ailenizin Aylik Geliri
0-2000 TL 2790 38,5
2001-4000 TL 3052 42,1
4001-6000 TL 976 13,5
6001-8000 TL 258 3,6
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8001-10000 TL 92 1,3
10001 TL ve Üzeri 86 1,2

Dersleri Takip Sikliğiniz
Derslerimi Düzenli Olarak Takip Ettim 531 7,3
Derslerimi Siklikla Takip Ettim Ancak Kaçirdiğim Dersler 
Oldu 1920 26,5

Derslerimi Nadiren Takip Edebildim 3349 46,2
Derslerimi Takip Etmedim / Edemedim 1454 20,0

Dersleri Takip Edememe Gerekçeniz 
Bilgisayar vs Olmamasi 458 6,3
İnternet Paketi Olmamasi 985 13,6
İnternet Bağlanti Sorunu 1790 24,7
Çalişiyorum 2381 32,8
Erken Kalkmak Yerine Uyumayi Tercih Ediyorum 258 3,6
Diğer 1382 19,1

Eğitim Aldiğiniz Yüksekokul
Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO 1786 24,6
Divriği Nuri Demirağ MYO 124 1,7
Gemerek MYO 91 1,3
Gürün MYO 149 2,1
Hafik Kamer Örnek MYO 326 4,5
İmranli MYO 116 1,6
Kangal MYO 107 1,5
Koyulhisar MYO 133 1,8
Sağlik Hizmetleri MYO 2327 32,1
Sivas Teknik Bilimler MYO 1059 14,6
Suşehri Timur Karabal MYO 155 2,1
Şarkişla Aşik Veysel MYO 407 5,6
Yildizeli MYO 414 5,7
Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO 60 0,8

Toplam 7254

Cinsiyet ve evde başka uzaktan eğitim alan kardeşiniz var mi de-
ğişkenlerinin, öğrencilerin pandemi sürecindeki uzaktan eğitimle ilgili 
görüşlerini belirlemeyi amaçlayan sorulara verdikleri cevaplarin toplam-
lari ile yapilan istatistiksel karşilaştirmalarin sonuçlari Tablo 2’de veril-
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miştir. Buna göre her iki değişken için de istatistiksel olarak fark bulun-
muştur (p<0,05). Yani, erkek öğrencilerin kiz öğrencilere göre pandemi 
sürecindeki uzaktan eğitimle ilgili görüşlerinin daha olumludur. Evde baş-
ka uzaktan eğitim alan kardeşi olmayanlar olanlara göre uzaktan eğitime 
daha olumlu bakmaktadir.

Tablo 2. İkili Karşılaştırma Sonuçları
Ortalama Standart 

Sapma
t-değeri p-değeri

Cinsiyet

Kiz 103,9 30,3 9,210 0,000
Erkek 97,3 30,6
Evde Başka Uzaktan Eğitim Alan 
Evet, Var 101,7 30,5 2,541 0,011
Hayir, Yok 99,8 30,8

Tablo 3’te ise ANOVA analizi ile diğer değişkenler ile öğrencilerin 
toplam puanlarinin karşilaştirilmasiyla elde edilen sonuçlar gösterilmek-
tedir. Analiz sonucu bütün gruplarda istatistiksel olarak anlamli farklilik 
görülmüştür (p<0,05) ve post-hoc testi olarak Scheffe testi ile hangi grup-
larda farklilik olduğu belirlenmiştir.

MYO öğrencilerinin ikamet ettikleri yere göre ankete verdikleri ce-
vaplar açisindan istatistiksel olarak anlamli fark bulunmuştur (p<0.05). 
İlçe ve il merkezinde ikamet eden öğrencilerin köy ve kasabada ikamet 
eden öğrencilere göre verdikleri cevaplar açisindan istatistiksel olarak an-
lamli fark bulunmuştur. İlçe ve il merkezinde yaşayan öğrencilerin uzaktan 
eğitime bakişlarinin daha olumlu olduğu görülmektedir.  Bunun internet 
erişiminden kaynaklandiği düşünülebilir.

Öğrenci ailelerinin aylik gelirler durumuna göre ankete verilen 
cevaplar açisindan istatistiksel olarak anlamli fark bulunmuştur (p<0.05). 
0-2000 TL gelir grubu ile 2001-4000 TL, 4001-6000 TL, 6001-8000 TL, 
8001-10000 TL ve 10001 TL ve üzeri gelir gruplari arasinda yani, diğer 
tüm gelir gruplari arasinda istatistiksel olarak fark bulunmuş. Ayrica gelir 
grubu 2001-4000 TL olanlar ile 6001-8000 TL gelir grubunda olanlar ara-
sinda istatistiksel farklilik bulunmuştur. Ailesinin aylik geliri daha düşük 
olan MYO öğrencilerinin uzaktan eğitime bakişlarinin yüksek gelir grup-
larina göre daha olumsuzdur. Yine bunun da derslere erişmek için gerekli 
iletişim araçlarina sahip olmamaktan kaynaklandiği düşünülebilir.

MYO öğrencilerinin dersleri takip sikliğina göre verdikleri cevaplar 
arasinda istatistiksel farklilik bulunmuştur (p<0,05). Tüm gruplarin sonuç-
lari Scheffe testine göre birbirlerinden farklilik göstermektedir.

Dersleri takip edememe gerekçesine göre de sorulara verilen cevaplar 
arasinda istatistiksel farklilik söz konusudur (p<0,05). Ders takibi yapa-
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mama sebebi internet paketi olmamasi olanlar ile çalişiyor olanlar ve diğer 
gerekçeleri gösteren öğrenciler arasinda farklilik söz konusudur. İnternet 
bağlanti sorunu olanlar ile çalişiyor olanlar ve yine diğer gerekçeleri gös-
teren öğrenciler arasinda farklilik söz konusudur. 

Öğrencilerin hangi MYO’da olduklarina göre de verdikleri cevaplar 
arasinda istatistiksel farklilik görülmüştür (p<0,05). Sivas Teknik Bilimler 
MYO öğrencileri ile Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO, Sağlik Hizmetleri 
MYO, Şarkişla Aşik Veysel MYO öğrencileri arasinda verdikleri cevaplar 
bakimindan farklilik bulunmuştur. Sivas Teknik Bilimler MYO öğrenci-
lerinin uzaktan eğitime bakişlarinin diğerlerine göre daha olumlu olduğu 
söylenebilir.

Tablo 3. Çoklu Karşılaştırma Sonuçları
Ortalama Standart 

Sapma
F 
-değeri

p-değeri

İkamet Edilen Yer

İl Merkezi 98,3 30,7
59,009 0,000İlçe Merkezi 100,9 30,1

Köy-Kasaba 108,3 30,1

Ailenizin Aylik Geliri
0-2000 TL 105,3 31,8

25,065 0,000
2001-4000 TL 99,8 29,4
4001-6000 TL 96,2 29,4
6001-8000 TL 92,9 28,9
8001-10000 TL 89,7 30,1
10001 TL ve Üzeri 91,3 32,8

Dersleri Takip Sikliğiniz
Derslerimi Düzenli Olarak Takip Ettim 83,3

219,608 0,000Derslerimi Siklikla Takip Ettim Ancak Kaçirdiğim 
Dersler Oldu 92,1

Derslerimi Nadiren Takip Edebildim 103,4
Derslerimi Takip Etmedim / Edemedim 113,6

Dersleri Takip Edememe Gerekçeniz 
Bilgisayar vs Olmamasi 102,8 31,9

12,994 0,000
İnternet Paketi Olmamasi 106,5 30,9
İnternet Bağlanti Sorunu 102,8 29,7
Çalişiyorum 98,9 30,9
Erken Kalkmak Yerine Uyumayi Tercih Ediyorum 100,1 30,7
Diğer 97,8 29,8

Eğitim Aldiğiniz Yüksekokul
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Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO 101,7 30,4

5,029 0,000

Divriği Nuri Demirağ MYO 97,8 32,4
Gemerek MYO 101,7 26,8
Gürün MYO 105,3 33,9
Hafik Kamer Örnek MYO 101,4 31,6
İmranli MYO 94,1 31,6
Kangal MYO 96,4 32,7
Koyulhisar MYO 97,8 33,0
Sağlik Hizmetleri MYO 102,3 29,9
Sivas Teknik Bilimler MYO 95,9 31,0
Suşehri Timur Karabal MYO 103,7 32,5
Şarkişla Aşik Veysel MYO 105,1 30,2
Yildizeli MYO 99,8 30,0
Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO 111,7 26,9

Tablo 4’te MYO öğrencilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitimle 
ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bazi sorulara verdikleri cevaplarin 
değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlar verilmiştir.

Tablo 4. Anket Sorularına Verilen Cevapların Dağılımları

Anket Sorulari Kesinlikle 
Katiliyorum  
(%)

Katiliyorum 
(%)

Kararsizim 
(%)

Katilmiyorum 
(%)

Kesinlikle 
Katilmiyorum 
(%)

Sahip olduğum teknolojik alt 
yapi ile uzaktan eğitimlere 
katilmakta sorun yaşamiyorum.

15,6 21,5 26,3 15,4 21,2

Uzaktan eğitimde verilen dersi, 
yüz yüze eğitime göre daha 
rahat anliyor ve öğreniyorum.

12,7 12,1 24,2 14,8 36,2

Uzaktan eğitim zamanimi 
daha verimli kullanmami 
sağlamaktadir.

18,7 16,3 25,4 13,6 25,9

Uzaktan eğitimi, yüz yüze 
eğitime tercih ederim 18,4 11,7 24,2 13,2 32,5
İstediğim zamanda istediğim 
yerden derse katilma 
esnekliğine ihtiyacim var

21,8 22,1 30,8 10,7 14,6

Uzaktan eğitim öğrencinin 
kendi hizinda öğrenmesini 
sağladiğini düşünüyorum

15,8 19,2 30,9 13,1 21,1

Uzaktan eğitim sisteminin 
sonraki dönemlerde de yüz 
yüze eğitimi destekleyici 
bir unsur olabileceğini 
düşünüyorum

18,7 20,6 29,7 11,0 20,0

Uzaktan eğitimdeki derslerin 
yüz yüze eğitim ile eşdeğerde 
olduğunu düşünüyorum

14,4 14,4 26,0 12,4 32,9
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Buna göre, MYO öğrencilerinin sahip olduğu teknolojik alt yapi ile 
uzaktan eğitimlere katilmakta sorun yaşamayanlarinin orani %37,1 iken 
sorun yaşayanlarin orani %36,6’dir. 

Öğrencilerin çoğunluğu (%51) uzaktan eğitimde verilen dersi, yüz 
yüze eğitime göre daha rahat anliyor ve öğreniyorum ifadesine katilma-
mişlardir, katilanlarin orani ise %24,8’dir.

Benzer şekilde öğrencilerin %45,7’si uzaktan eğitimi yüz yüze eğiti-
me tercih etmemişlerdir, tercih edenlerin orani %30,1’dir. 

Yine öğrencilerin %45,3’ü uzaktan eğitimdeki derslerin yüz yüze 
eğitim ile eşdeğerde olmadiğini düşünmektedir, eşdeğer olduğunu 
düşünenlerin orani ise %28,8’dir.

Bununla birlikte, öğrencilerin %35’i uzaktan eğitimin zamanlarini 
daha verimli kullanmalarini sağladiğini ifade etmiş, %39,5’i ise bu görüşe 
katilmamiştir. 

İstediğim zamanda istediğim yerden derse katilma esnekliğine 
ihtiyacim var diyen öğrencilerin orani %43,9 iken, aksi yönde görüş 
belirtenlerin orani %25,3’tür. 

Uzaktan eğitimin öğrencinin kendi hizinda öğrenmesini sağladiğini 
düşünenlerinin orani %35, aksi yönde düşünenlerin orani ise %34,2’dir. 

Uzaktan eğitim sisteminin sonraki dönemlerde de yüz yüze eğitimi 
destekleyici bir unsur olabileceğini düşünenler %39,3 oraninda iken, böyle 
düşünmeyenlerin orani % 31’dir. 

Tablo 4’te frekans dağilimlari verilen sorularin cinsiyet, eğitim alinan 
MYO, ikamet edilen yer ve ailenin gelir durumu değişkenleri ile aralarin-
daki ilişki,  sayisal olmayan değişkenler arasindaki ilişki durumunu incele-
meye yardimci olan ki-kare testi (Erilli, 2015) ile incelenmiş ve sonuçlari 
Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Seçilmiş Soruların Bazı Değişkenler İçin Ki-Kare Test İstatistikleri 

Anket Sorulari MYO
Ki-kare /
p-değeri

Cinsiyet
Ki-kare /
p-değeri

İkamet 
Edilen 
Yer
Ki-kare /
p-değeri

Ailenin 
Gelir 
Durumu
Ki-kare /
p-değeri

Sahip olduğum teknolojik alt yapi ile uzaktan 
eğitimlere katilmakta sorun yaşamiyorum.

96,090
0,000

23,079
0,000

293,262
0,000

325,333
0,000

Uzaktan eğitimde verilen dersi, yüz 
yüze eğitime göre daha rahat anliyor ve 
öğreniyorum.

98,453
0,000

171,076
0,000

46,252
0,000

59,934
0,000

Uzaktan eğitim zamanimi daha verimli 
kullanmami sağlamaktadir.

128,234
0,000

114,133
0,000

79,414
0,000

67,283
0,000
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Uzaktan eğitimi, yüz yüze eğitime tercih 
ederim

107,836
0,000

131,994
0,000

73,647
0,000

79,148
0,000

İstediğim zamanda istediğim yerden derse 
katilma esnekliğine ihtiyacim var

89,017
0,001

29,893
0,000

71,851
0,000

106,468
0,000

Uzaktan eğitim öğrencinin kendi hizinda 
öğrenmesini sağladiğini düşünüyorum

136,708
0,000

81,842
0,000

85,429
0,000

81,365
0,000

Uzaktan eğitim sisteminin sonraki 
dönemlerde de yüz yüze eğitimi destekleyici 
bir unsur olabileceğini düşünüyorum

99,813
0,000

88,920
0,000

59,981
0,000

87,379
0,000

Uzaktan eğitimdeki derslerin yüz yüze eğitim 
ile eşdeğerde olduğunu düşünüyorum

151,147
0,000

210,061
0,000

60,621
0,000

67,978
0,000

MYO’na göre “Uzaktan eğitimi, yüz yüze eğitime tercih ederim” ifa-
desine katilimlarin dağilimlari Tablo 6’da verildiği gibidir. Bu ifade MYO 
öğrencilerinin uzaktan eğitime bakişlarinin özeti niteliğindedir. Okullar 
bazinda da bakildiğinda her ne kadar uzaktan eğitimin bazi avantajlarindan 
bahsetseler de istisnasiz tüm MYO’lardaki öğrencilerinin çoğunluğunun 
yüz yüze eğitimi uzaktan eğitime tercih ettikleri görülmektedir. Eğitimin 
tamamen uzaktan yapilmasi öğrenciler için yeni bir deneyim olduğu için 
kaygi duymalarinin ve alişilagelmiş yüz yüze eğitimi tercih etmelerinin 
normal olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 6. MYO’na göre “Uzaktan eğitimi, yüz yüze eğitime tercih ederim” 
ifadesine katılımların dağılımları

 Uzaktan eğitimi, yüz yüze eğitime tercih ederim

Kesinlikle 
Katılıyorum

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum

Cumhuriyet 
Sosyal Bilimler 
MYO

320 205 465 252 544

17,9% 11,5% 26,0% 14,1% 30,5%

Divriği Nuri 
Demirağ MYO

27 15 28 18 36

21,8% 12,1% 22,6% 14,5% 29,0%

Gemerek MYO 18 14 26 7 26

19,8% 15,4% 28,6% 7,7% 28,6%

Gürün MYO 30 15 32 18 54

20,1% 10,1% 21,5% 12,1% 36,2%

Hafik Kamer 
Örnek MYO

69 36 75 44 102

21,2% 11,0% 23,0% 13,5% 31,3%

İmranli MYO 26 13 25 14 38

22,4% 11,2% 21,6% 12,1% 32,8%

Kangal MYO 20 19 20 15 33

18,7% 17,8% 18,7% 14,0% 30,8%
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Koyulhisar MYO 28 14 31 10 50

21,1% 10,5% 23,3% 7,5% 37,6%

Sağlik Hizmetleri 
MYO

371 266 543 307 840

15,9% 11,4% 23,3% 13,2% 36,1%

Sivas Teknik 
Bilimler MYO

240 147 280 120 272

22,7% 13,9% 26,4% 11,3% 25,7%

Suşehri Timur 
Karabal MYO

25 21 25 23 61

16,1% 13,5% 16,1% 14,8% 39,4%

Şarkişla Aşik 
Veysel MYO

71 30 108 52 146

17,4% 7,4% 26,5% 12,8% 35,9%

Yildizeli MYO 79 44 88 63 140

19,1% 10,6% 21,3% 15,2% 33,8%

Zara Ahmet 
Çuhadaroğlu 
MYO

9 10 11 14 16

15,0% 16,7% 18,3% 23,3% 26,7%

1333 849 1757 957 2358

18,4% 11,7% 24,2% 13,2% 32,5%

Sonuç

Uzaktan eğitim uzun zamandir bilinen ve yüz yüze eğitime alternatif 
olarak kullanilan bir eğitim şekli olmakla birlikte Covid-19 salgini sebe-
biyle eğitimin her kademesinde zorunlu bir eğitim şekli haline gelmiştir. 
Eğitim sisteminde yaşanan bu büyük değişim, eğitim hayatinin hangi aşa-
masinda olursa olsun tüm öğrencileri oldukça etkilemiştir. MYO öğrenci-
leri de bu değişimden etkilenenler arasindadir. MYO öğrencilerinin eğitim 
süresinin iki yil olmasi nedeniyle birinci sinif öğrencileri sadece bir dönem 
yüz yüze eğitim alabilmiştir. Bu durum neticesinde öğrencilerin üniversi-
te kampüs ortamindaki sosyal yaşamlari ve aldiklari yüz yüze eğitim çok 
sinirli bir süre olmuştur. İkinci sınıf öğrencileri ise üniversite hayatlarinin 
son dönemini uzaktan eğitim ile tamamlamak durumunda kalmişlardir. Bu 
çalişma ile 2020 ve 2021 yillarinda henüz üniversite hayatina yeni adapte 
olan ve tamamlamak üzere olan MYO öğrencilerinin uzaktan eğitime ba-
kişlari değerlendirilmiştir. 

Eğitimin kesintiye uğramamasi için bir acil durum tedbiri olarak geçi-
len uzaktan eğitime Sivas Cumhuriyet Üniversitesi MYO öğrencilerinin 
gözüyle baktığımızda, cinsiyetin, evde başka uzaktan eğitim alan bir kar-
deşin olmasi, ikamet edilen yer ve ailenin aylik geliri gibi değişkenlerin 
uzaktan eğitime bakişta anlamli bir etkisi olduğu görülmüştür. Uzaktan 
eğitimle ilgili sorulara verilen cevaplarin puan toplamlarina göre bu değiş-
kenleri değerlendirdiğimizde erkekler kizlara göre uzaktan eğitime daha 
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olumlu bakmaktadir. Evde başka uzaktan eğitim alan bir kardeşin olanlar 
olamayanlara göre uzaktan eğitime daha olumsuz bakmaktadir. Köy/kasa-
bada ikamet eden öğrenciler ilçe ve şehir merkezinde ikamet eden öğrenci-
lere göre uzaktan eğitime yine olumsuz bakmaktadir. Ailesinin aylik geliri 
daha düşük olan öğrencilerin uzaktan eğitime bakışları yüksek gelir 
gruplarına göre daha olumsuzdur.

Covid-19 pandemi sürecinde yapilan uzaktan eğitime MYO 
öğrencilerinin bakişlari genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin 
uzaktan eğitim için kullanilan sistemden, bölüm hoca ve asistanlari ile 
iletişim kurabiliyor olmaktan, hocalarin uzaktan eğitim derslerindeki haki-
miyetinden, Üniversitenin yapmiş olduğu duyuru ve bilgilendirmelerin ye-
terliliğinden memnun olduklarinin görülmesi ile birlikte yüz yüze eğitimi 
uzaktan eğitime tercih ettikleri ve uzaktan eğitimdeki derslerin yüz yüze 
eğitim ile eşdeğerde olmadiğini düşündükleri görülmüştür. 

Bu sonuç çerçevesinde Uzaktan eğitim sisteminin sonraki dönemlerde 
de yüz yüze eğitimi destekleyici bir unsur olabileceği, ancak tamamen yüz 
yüze eğitimin yerini alamayacaği düşüncesinin hakim olduğu söylenebilir. 
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GİRİŞ

Hindistan’dan Akdeniz’e akan ticaretin tarihi, tüccarlarin ve ticaret 
mallarinin hareketliliği ile doludur. Ticari hareketliliğin gerçekleşmesinde 
ise baharatin önemli bir yeri olmuştur. Baharata ve ticaretinin gelirlerine 
sahip olmak için pek çok devletin bu hareketliliğe siyasî anlamda müda-
hil olduğunu görmek de mümkündür. Çünkü başta Hindistan olmak üzere 
Anadolu, İran, Arap Yarimadasi, Afrika, Merkez Asya ve Avrupa gibi yer-
lerde kurulan devletler ticaret gelirlerinden büyük kârlar elde etmişlerdir. 
Bu sebeple ticaret yollarina sahip olmak için savaşmaktan da geri kalinma-
miştir. Böylece ticaret yollari ve gelirleri, devletler arasi siyasi ilişkileri et-
kilemiş; ilişkilerin gerildiği durumlarda ise ticaret yollari ve tüccarlar zarar 
görmüştür. Buna göre, 16. yüzyilda, dünya pazarlarini besleyen Hindistan 
mallarinin ticareti yapilirken ticaret yollarinin sahipleri, ticaretin ve güzer-
gahin şekillenmesinde etkin roller oynamişlardir. 

Ticaretin uluslararasi sahasinda belki de ‘en hareketli’ olan bölge Ak-
deniz’dir. Coğrafi keşiflerin etkisine kadar Akdeniz, uluslararasi ticaretin 
nabzini tutmuştur. Coğrafi Keşiflerin sonucunda ise Avrupalilar daha çok 
Ümit Burnu’nda geçen rotayi tercih etmiştir. Bu durum Akdeniz ticaret yo-
lunda dalgalanmalari meydana getirmiştir. Ancak ticaretin tamaminin yeni 
yollardan yapildiği veya Akdeniz ticaretinin öldüğü fikri oluşmamalidir. 
Özbaran (2011)’a göre Akdeniz ticareti, hareketliliğini 17. yüzyilin başla-
rina, Avrupali şirketlerin yeni yollarda görünmesine kadar korumuştur (s. 
69). Bu süreçten itibaren Asya mallari, daha çok yeni yollardan Avrupa’ya 
götürülmüştür.

Ticaretin yolu hangi coğrafyadan geçerse geçsin, ticareti yapilan em-
tia, tüccarlari ve ulaştiği pazarlari zengin etmeye devam etmiştir. Özel-
likle baharat çeşitleri uluslararasi yol ve pazarlarda daima talep görmüş 
ve değerli olmuştur. Çoğunlukla Hindistan ve Afrika coğrafyalarindan 
Akdeniz’e ve Avrupa’ya doğru yola çikan baharatin satişindan pek çok 
ulus tüccari büyük gelirler elde etmiştir. Çünkü baharat tababet, mutfak, 
itriyat ve mabetlerde kullaniminin yani sira inanç alaninda da yerini almiş 
ve geniş bir kullanim yelpazesine sahip olmuştur. Özellikle de karabiber, 
karanfil, tarçin, kakule ve zencefil gibi baharatlarla kafur gibi bitkilere, 
tababet ve mutfak gibi hayati sahalarda kullanildiği için, daha çok ihtiyaç 
duyulmuştur. Dolayisiyla bu baharatlar, ticaretini yapan tüccarlara yüksek 
kâr getirmiştir. Bu bağlamda bu çalişmanin amaci, Akdeniz ve Ümit Burnu 
yolunu kullanarak ticareti yapilan ve öne çikan baharat çeşitlerinin özellik-
leriyle beraber kullanim alanlarini araştirmaktir. Ayrica baharatla birlikte 
Asya mallarina ulaşma arzusunun uluslararasi ticaret yollarini değiştirebil-
diğine vurgu yapmaktir.
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BAHARAT: TARİHSEL ÇERÇEVE

Lügat anlami itibariyle Arapça’dan dilimize geçen ‘bahar’ kelimesi 
güzel, papatya, sari papatya, siğir papatyasi ya da karanfil, tarçin kara-
biber gibi kokulu şeyler anlamlarini taşimaktadir. Baharat ise kelimenin 
çoğulunu ifade etmektedir (Devellioğlu, 2002, s. 65). Başka bir ifadeye 
göre baharat, yemeklerde, kutlamalarda, başta parfüm olmak üzere çeşitli 
kozmetiklerde, dini törenlerde ve tipta kullanilan koruyucu, koku ve tat 
verici bitkilerin genel adidir (Dalby, 2004, s. 18-19). Yalçin (2000)’a göre, 
baharatin M.Ö. 4000 yillarinda, Neolitik Çağ’da kullanilmaya başlandiği 
görüşü çoğunluk kazanmiştir. İnsan ateşi keşfettikten sonra, avlandiklarini 
pişirmeye başlamiş, tat arayişina girerek, tatli ve tuzluya ihtiyaç duymuş-
tur. Buna göre tuz yerine yabani turp, tere, soğan, sarimsak gibi kokulu bit-
kiler yemeklere katilmiştir. Zamanla bu bitkiler bazi ilkel ilaç yapiminda 
da yerini almiştir (s. 13). Demircioğlu, Yaman ve Şimşek (2007)’e göre ise, 
ilk çağlardan itibaren, kötü ruhlari yok etmek, hastalari iyileştirmek ve dini 
ayinlerde kullanmak için yararlanilan baharat, zamanla mutfakta da kulla-
nilmiştir (s. 161). Baharatin yemeklerde katilmasinin yani sira esans ya-
piminda kullanildiği da bilinmektedir. Örneğin Misirlilar baharattan hem 
mutfakta hem de esans yapiminda yararlanmişlardir (Yalçin, 2000, s. 17). 
Romalilar ise Asya ülkelerinden gelen baharati sofralarinda kullanmakla 
kalmayip zaman zaman para yerine bile kullanmişlardir (Yalçin, 2000, s. 
20-27).

Dalby (2004)’e göre, tarihten bu yana sofralari tatlandiran, dinî ayinle-
re konu olan, kozmetik sanayi ve tababet gibi alanlara hizmet eden baharat, 
ticaret yolunu kullanan hatta o yolu oluşturan ilk ticaret ürünü olmuştur (s. 
10,18).  Neolitik Çağ’da Uzak Doğu ve Afrika’daki bitki ve baharat tica-
retinin merkezi Babil ve Ninova olmuştur. Asur ve Bâbilliler, Hindistan ve 
Çin’den gelen karabiber, zencefil, tarçin ve zerdeçal gibi pek çok baharatin 
Mezopotamya’da ticaretini yapmişlardir. Antik İranlilar da Hindistan’dan 
gelen zerdeçal, küçük Hindistancevizi, safran, kebere ve benzeri baharat-
lari satin almiştir. Hititlerden itibaren Anadolu, baharat ticaretinde köprü 
olma işini üstlenmiştir (Yalçin, 2000, s. 13-17).  

Çin, baharatin anavatani olup Çinli tüccarlar yillarca baharat ticaretini 
ellerinde tutmuşlar ve Arap tüccarlar vasitasiyla ürünleri Avrupa’ya gön-
dermişlerdir. Ancak karabiber, kimyon, karanfil, tarçin, küçük Hindistan-
cevizi ve benzer baharatin ana vatani sadece Çin değil ayni zamanda Hin-
distan’dir. Hindistan, baharati hem mutfakta hem de tababette kullanmiştir 
(Yalçin, 2000, s. 15). Eski Yunanlilar ve Romalilar, aslinda doğudan gelen 
mallari, Arabistan’dan çikan yerli üretim olduğunu sanmişlardir. Çünkü 
Arap tüccarlar ticaret tekeli oluşturmuşlar ve sattiklari mallarin Hindistan 
ve Habeşistan kaynakli olduğunu gizlemişlerdir (Bakir, 2000, s. 55-56). 
Yunan ve Romalilarin bu yanliş sanilari uzunca bir süre devam etmiştir. 
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Arap tüccarlar yüzlerce yil Akdeniz ticaretinden en büyük payi alan kesim 
olmuş ve bu durum 15. yüzyilin sonlarina kadar bu şekilde devam etmiştir 
(Bayur, 1987, s. 31). Bati Hindistan sahilleri, Seylan ve Sumatra’dan gelen 
ticaret mallari Arap ve Gücerat asilli Müslüman tüccarlar vasitasiyla önce 
Basra Körfezi ve Kizildeniz limanlarina, oradan da Doğu Akdeniz’e ve 
nihayet Avrupa ülkelerine taşinmiştir. Baharat ve karabiber gibi önemli ti-
caret mallarinin Bati’ya aktarimindaki giriş kapilari Hürmüz ve Aden gibi 
limanlar olmuştur (Göksoy, 2004, s. 17). Bu limanlardan sonra bahara-
tin sonraki duraği ise Akdeniz’dir. Akdeniz, ticarete elverişli olan coğrafi 
özelliği sayesinde Asya ile Avrupa’yi birbirine bağlamiştir. Arap ve Müs-
lüman tüccarlar, Hindistan ve Hint denizi ülkelerinden aldiklari baharati 
Misir’a getirmişlerdir. Venedik ve Cenovali tüccarlar ise bu mallari alarak 
gemileriyle Avrupa’ya götürüp satmişlardir. Bu ticaret, İtalyan denizci ve 
tüccarlara kazandirirken, Misir sultanlarina da vergi geliri sağlamiştir (Ba-
yur, 1987, s. 31). Lewis (1952)’e göre; Fatimiler, Eyyubiler ve Memlûkler 
dönemlerinde Misir ve Kizildeniz yolu, doğu-bati ticaretinde esas bağlanti 
kanali ve miğferi olmuştur (s. 360).

Tarihte, ticaret trafiğinin önemli ölçüde yoğun olduğu Akdeniz’de hâ-
kimiyet kurmak ve Akdeniz ticaretinde etkin rol oynamak isteyen pek çok 
devlet olmuştur. Bunlardan biri de Anadolu Selçuklu Devleti’dir. Anadolu 
Selçuklularinin 1207 yilinda Antalya’yi fethetme amaçlarindan biri ticaret 
yollarinin kontrolüne sahip olmaktir. 1221’de Kalonoros’un (Alaiye) zapt 
edilmesinde de yine ayni amaç söz konusudur. Ayrica Selçuklular Venedik 
ve Kibris Kralliği ile çeşitli ticari antlaşmalar da yapmişlardir (Çavuşdere, 
2009, s. 57-61). Osmanlilar da Bati Anadolu’yu Doğu ülkelerine bağlayan 
İpek yolu, Kral Yolu gibi ticaret yollarina sahip olmuşlardir. Doğu’dan ge-
len mallar kervanlarla İran üzerinden Trabzon’a veya İskenderun’a getiri-
lip, buralardan Avrupa’ya gönderilmek üzere Ceneviz ve Venedik liman-
larina sevk edilmiştir (Yalçin, 2000, s. 24). 15. yüzyilda özellikle Bursa, 
Hindistan ve Arabistan’dan gelen baharat için önemli bir transit ticaret 
merkezi olmuştur. Çoğunlukla Suriyeli Arap tüccarlar tarafindan Bursa’ya, 
Halep ve Şam’dan büyük miktarda baharat ithal edilmiştir. Baharat çeşit-
leri içiresinde en çok rağbet gören ise karabiber olmuştur. Bursa’ya gelen 
karabiber hem Balkanlara hem de Tuna ve Karadeniz ilerisinde Kuzey ve 
Merkez-Doğu Avrupa ülkelerine ihraç edilmiştir (İnalcik, 2009, s. 293). 
16. yüzyilda da ticarette öne çikan Bursa’da, gözde bir iş olan baharat ti-
careti, bir taraftan Halep ve Şam’daki Arap ithalatçilarin, diğer taraftan da 
Türk ve Yahudi tüccarlarin kontrolünde gerçekleşmiştir. Baharat ticaretin-
de uluslararasi boyutta ticaret yapip, esas olarak kazanç sağlayanlar ise 
yine Orta Doğu uluslari olmuştur (İnalcik, 2000, s. 360-361). 

Baharat ticaretinde doğudaki kilit noktalari Kalikut, Kolombo ve Ma-
lakka şehirleri olan Müslüman tüccarlarin Ortadoğu’daki en büyük pa-
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zarlari Konstantinopolis ve İskenderiye’dir. Uzak Doğu ve Hindistan’dan 
Konstantinopolis için çikan baharatlar, Basra Körfezi’ndeki Hürmüz Ada-
si yolundan; İskenderiye için çikan baharatlar ise Kizildeniz ve Mekke 
yolundan geçmiştir. Bu baharat trafiğini Akdeniz’den Avrupa’ya taşiyan 
tüccarlar ise Venedikliler olmuştur (Parry, 1955, s. 200). 8.yüzyildan 15. 
yüzyila kadar Venedikliler Orta Doğu ile yürütülen baharat ticaretinde te-
kel olmuş ve ticaret mallarini diğer İtalyan şehir devletlerine aktarmişlardir 
(Ayyildiz & Sarper, 2019, s. 369). Baharat tüccarliği oldukça karli bir iş 
olduğu için Floransa bu işi sanat haline getirmiş ve 16. yüzyilin başlarina 
kadar 288 çeşit baharat satmiştir. Bu kârli işten dolayi, baharat ticaretini 
Venedik’in tekelinden kurtarma isteğiyle Avrupalilar, yeni ticaret yollarini 
arama girişiminde bulunmuşlar ve coğrafi keşiflere başlamişlardir (Yalçin, 
2000, s. 27).

BAHARAT YOLU VE COĞRAFİ KEŞİFLER

Asya mallarinin ticareti yapilirken belli başli büyük ticaret yollari ter-
cih edilmiştir. Asya’dan İtalya’ya, özellikle de Venedik’e, kadar uzanan 
ticaret yollarinin birincisi Orta Asya, İran, Hazar’in kuzeyi, Kafkasya, Ka-
radeniz ve Balkanlari; ikincisi İran, Suriye ve Anadolu’yu; üçüncüsü ise 
Hint Denizi, Basra Körfezi, Suriye veya Kizildeniz üzerinden İskenderi-
ye’yi takip etmiştir (Tabakoğlu, 2005, s. 286). Tarihte Baharat yolu diye 
adlandirilan ticaret yolu ise genel hatlariyla, Hindistan ve Seylan’dan İran 
Körfezine ve Kizil Deniz’e; buralardan da Doğu Akdeniz’e kadar uzan-
miştir (Stavisky, 2002). 16. yüzyilin öncesine kadar Doğu Akdeniz, Hint 
mallarinin Avrupa’ya aktariminda kiymetli bir yere sahiptir. Hindistan’in 
mallari, Kizildeniz’e ve Süveyş’e, sonra kervanlarla Nil yoluyla İskende-
riye’ye gönderilmiş ve oradan da ekseriyetle İtalyan tüccarlar vasitasiyla 
Avrupa’ya satilmiştir (Bayur, 1987, s. 545-546). Bayur (1987)’a göre, Av-
rupalilar Hindistan’a gitmeden önce Hindistan ticareti önemli ölçüde Arap 
tüccarlarin elinde olup Hindistan’in liman kentlerinde yapilan ticaret de 
Müslümanlar tarafindan gerçekleştirilmiştir. Hindistan’in mallarinin Doğu 
Akdeniz’e taşinmasinda Müslümanlarin önemli bir yeri olmuştur (s. 545-
546).

Hindistan, tarih boyunca ticaret mallarina konu olan zenginliklerin va-
tanidir. Bu vesile ile pek çok ulus bu kiymetli mallarin ticaretini yapmak 
istemiştir. Öte yandan ticaret yollarindaki alinan vergiler ve uluslararasi 
hareketlilik göz önünde bulundurulduğunda, Hindistan mallarinin geçtiği 
yollara sahip olmak, arzu edilen bir şey olmuştur. Tarihte Hindistan malla-
rina doğrudan ya da dolayli olarak sahip olmak isteyen Avrupalilar gerek 
kendi ihtiyaçlarini karşilamak gerekse ticaret yapmak ve pazar paylarin-
dan yararlanmak için farkli yollar aramaya koyulmuşlardir. Avrupalilar, 
Asya’nin zenginlikleri, baharati ve ipeği uğruna kendi kabuğundan dişari 
çikmiş ve keşifler çağini başlatmişlardir. 1492’de İspanyol Kralliği için 
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çalişan Ceneviz asilli Kristof Kolomb, Hindistan yolunu ararken Amerika 
kitasina varmiştir (Pamuk, 2009, s. 70). Öte yandan İspanyollarin komşu-
su ve yakin rakipleri olan Portekizliler ise Afrika’nin güneyindeki Ümit 
Burnu’nu dönerek Hindistan’a denizden ulaşmayi başarmişlardir (Pamuk, 
2009, s. 70).

Avrupalilari coğrafi keşifleri yapmaya iten pek çok sebep yer almiştir. 
Örneğin Avrupa’ya akan ticaretin Venedik’in tekelinde bulunmasi, coğ-
rafi keşiflerin sebeplerinden birisidir  (Yalçin, 2000, s. 27). Bu sebepler 
içerisinde Avrupalilarin Doğu Akdeniz’den geçen ticaret yollarinda alinan 
vergilerden kurtulma isteği de yer almiştir (İnalcik, 2000, s. 136). Ayrica 
yeni rota Akdeniz yolundan daha kisa ve daha ucuz olduğu için de tercih 
edilmiştir (Casale, 2006, s. 188-189). Buna göre Avrupali tüccarlar, Akde-
niz’e geçirilmek üzere gemilerdeki emtianin kara kervanlarina aktarilarak 
yapilan taşimacilik yerine, Ümit Burnu’ndan doğrudan geçmeyi ve böyle-
ce nakliye maliyetlerini de düşürmeyi hedeflemişlerdir.

15. yüzyilin sonu ve 16. yüzyilin başlarinda yapilan bu bir dizi geziler-
le Doğu’yu keşfetmek üzere çikan Portekiz’i Bojador Burnu’nu geçmeye 
teşvik eden şeyin altin ve baharat olduğu bilinmektedir. Sonralari bu mal-
lara köle, şeker, gümüş, pamuklu dokuma, kahve ve çay gibi ticari emtialar 
da eklenmiştir. Böylece 1400 ile 1600 yillari arasindaki dönem, inceleme 
ve keşif, okyanuslarin araştirilmasi, yeni yollarin açilmasi ve sonrasinda 
da denizaşiri imparatorluklarin oluşmasi dönemi olmuştur (Arnold, 1995, 
s. 29). 1487’de Lizbon’dan hareket eden Bartelemy Diaz, Afrika’nin güne-
yinden geçerek Hindistan’a ulaşan bu deniz yolunun bulunmasinda ilk adi-
mi atmiş, sonrasinda ise Vasko da Gama, Ümit Burnu’nu dolaşarak 1498’de 
Hint Okyanusunu aşip Hindistan kiyisindaki Kalikuta şehrine ulaşmiştir 
(Yildirim, 2001, s. 25-26). Böylece Avrupa ile Hindistan ve Güney Doğu 
Asya arasinda gerçekleşen deniz ticaret yollari Portekizlilerin denetimine 
girmiştir (Pamuk, 2009, s. 70). Portekizlilerden sonra diğer Avrupali dev-
letler de bu yeni ticaret yolunu kullanmaya başlamişlardir. Artik baharat ve 
ipek gibi pek çok Asya emtiasi, yeni yoldan Avrupa’ya akmaya başlamiştir. 
Avrupalilar, yayilma çağinin ilk adimlari olan Coğrafi Keşiflerle değerli 
madenlere, kiymetli dokumalara ve pek çok baharata daha rahat ulaşmişlar 
ve bolluk yaşamişlardir.  Avrupa’daki bu bolluk ve zenginliğin yansimalari 
zaten Rönesans’ta da kendini göstermiştir. Nitekim Smith (2007)’in “Haklı 
olarak Rönesans, yemek pişirmede baharat kullanımının altın çağını tem-
sil eder.” (s. 239) sözlerinden, 16. yüzyildan itibaren Avrupa’da baharat 
kullaniminin arttiği ve baharata daha rahat ulaşildiği anlaşilmaktadir.

Coğrafi Keşiflere kadar, Akdeniz ticaretini besleyen Misir ve Kizil-
deniz’in Avrupa ile Asya’nin ticaret rotasinda çok önemli yerleri olmuş-
tur. Coğrafi Keşiflerden sonra ise Hindistan’in ticaret mallari, Afrika’nin 
güney yolundan geçerek Avrupa’ya akmaya başlamiştir. Ancak yine de bu 
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durum Akdeniz ticaretini tamamen söndürmemiştir. Çünkü, Atlantik’e ki-
yisi olan İspanyollar, Portekizler, Fransizlar ve İngilizler okyanus yolun-
dan asil faydalanan uluslar olsa da Augsburg, Nürnberg ve Venedik gibi 
şehirlerdeki tüccarlar, keşiflerle bulunan bu yeni yoldan yararlanmamiş-
lardir (Sédillot, 2005, s. 187). Onlar ticaretlerini Akdeniz üzerinden devam 
ettirmişlerdir. Buna göre Keşifler sonunda Akdeniz yolundan Avrupa’ya 
giden baharatin Venedik gibi ülkelerde ekonomik krize yol açtiği ve artik 
Akdeniz’e baharatin gelmez olduğu düşünülse de Baharat ticareti Akdeniz 
yoluyla -bazi dalgalanmalara rağmen- 16. yüzyilda da devam etmiştir (Öz-
baran, 2011, s. 68). Özbaran (2011)’a göre; yeni yollarin olumsuz etkisiyle 
Akdeniz’in Hindistan baharatindan mahrum kalişi, 17. yüzyil başlarinda 
Hollandalilarin ve İngilizlerin Hint Okyanusu’nda görünmelerinden sonra 
gerçekleşmiştir (s. 68).

Hindistan yolunun bulunmasi, Avrupalilar için çok büyük bir olay 
olmuştur. Zira, Anadolu’ya yerleşerek Orta Doğu ve Uzakdoğu’ya geçiş 
rotasi üzerinde duran ve gün geçtikçe Avrupa’ya doğru yayilan Osmanli 
Devleti’nin topraklari dişinda, Hindistan’a ulaşilabilen başka bir yol keş-
fedilmiştir. İstanbul’un Osmanli hâkimiyetine girmesinden sonra Anadolu 
üzerinden geçişleri zora düşen Avrupalilar, atik yeni yolu kullanmaya baş-
lamişlardir. Ancak Avrupalilarin bu yeni yolu kullanmalari hem keşfedilen 
yolun sahillerinde bulunan hem de Hindistan’da yaşayan Müslüman top-
lumlar için bir tehlike haline gelmiştir (Yildirim, 2001, s. 25). Ayrica, Por-
tekizlilerin Hindistan-Kizildeniz yolundaki Müslüman tüccarlarin önünü 
kesmeleri ile İskenderiye, Kahire ve Beyrut pazarlarinda baharat fiyatlari 
hayli yükselmiştir (Özbaran, 2011, s. 86). Bununla beraber Portekiz’lerin 
Ümit Burnu deniz yolunu bulmalari ve üstün denizcilik bilgi ve teknik-
leriyle Hint denizlerine egemen olmalari Akdeniz ticaretini baltalamiş ve 
hem Müslümanlari hem de Venedik ve Ceneviz’lileri zarara uğratmiştir 
(Bayur, 1987, s. 545-546). Ayrica bu yeni ticaret yolunun kullanilmasi kita 
Avrupa’sindaki yollari da olumsuz etkilemiştir. Örneğin, Avusturya’da Si-
birya’dan geçen yollar issizlaşmiş, Ren yolu önemini yitirmiştir. Augsburg, 
Nürnberg gibi zamaninda önemli olan kentler, dünyanin yeni ticaret ekse-
ni olan Atlantik’in kiyisinda olmadiklari için, Venedik gibi önemli ölçüde 
etkilenmişlerdir (Sédillot, 2005, s. 187). Coğrafi keşiflerle yeni yollarda 
gerçekleşen büyük çaptaki toptanci ticaretinden Atlantik’e kapisi olan 
uluslar yararlanabilmiştir. Bunlar İspanyollar, Portekizliler, Fransizlar ve 
İngilizlerdir. Ancak, Akdeniz’e kapanmiş olan İtalyanlarin bu devletlerin 
arasinda yeri olmasa da onlar yine de gemicilikteki ustaliklarini yabanci 
devletlerin hizmetine sunmayi başarmişlardir (Sédillot, 2005, s. 187).

Yildirim (2001)’a göre, keşfedilen bu yeni yol üzerindeki Avrupalila-
ri durdurmak, İslam dünyasinin hâkim ve muktedir devleti olan Osmanli 
Devleti’nin görevi olmuştur. 1516 ve 1517 seferleriyle Osmanlilarin önce 
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Misir ve Hicaz, sonra da Yemen’i almalari, Hint Okyanusundaki Porte-
kizlilere karşi koymak içindir. Portekizlilerin Kizildeniz’deki adalara ve 
Arap yarimadasinin kiyilarina saldirmalarini önlemek, dolayisiyla İslam 
alemini giderek artan bir Hiristiyan tehlikesine karşi korumak amaci ile 
Yemen’e sahip olan Osmanli Devleti, böylece Hindistan’a giden yolu tut-
muş ve batidan gelen Hiristiyan tehlikesinin önüne geçmeye çalişmiştir (s. 
25). Ayrica Osmanlilar, 1529’da Nil ile Kizildeniz arasinda bir de kanal 
inşasini hedeflemişlerdir. Ancak Akdeniz’de gerçekleşen bazi çekişmeler 
Osmanli’nin bu icraatini kesintiye uğratmiştir (Braudel, 1992, s. 645). 

Ümit Burnu’nun keşfinden sonra sorun yaşayan Osmanli pazarlari, 
Osmanli Devleti’nin girişimleri sayesinde yeniden canlanmaya başlamiş-
tir. Bu gelişme ayni zamanda Avrupa’nin yükselen ekonomisine de katkida 
bulunmuştur. Böylece 16. yüzyilda Misir’dan Karadeniz’e kadar olan tica-
ri hareketliliği de içine alan Levant bölgesi, dünya ticaretinde çok önemli 
bir yere sahip olmuştur (İnalcik, 2010, s. 34). Buna göre İngiliz Levanten-
ler, Osmanli ülkesinde ticaret yapmak için Fransizlarin 1535 ve 1569’de 
aldiklari ticari imtiyazlarin bir benzerini elde etmişlerdir. 1579 ve 1597’de 
ayricalikli ticarete sahip olan İngilizler, 1581’de ‘Levant Company’yi 
kurmuşlardir (Mantran, 1987b, s. 160). İngilizlere taninan bu imtiyazlar 
1583’te daha da genişletilmiştir (İnalcik, 2007, s. 144). Ayrica Osmanli, 
1612’de ahdnâme gibi bir kapitülasyonu Hollandalilara da bağişlamiştir 
(İnalcik, 2010, s. 34). 

Diğer yandan, yeni yollarin keşfine rağmen Osmanli-Hindistan tica-
retinde Halep pazarinin hala canli olmasini Hürmüz’ün gelişmesiyle de 
ilişkilendirmek mümkündür. 16. yüzyilin sonlarina doğru Halep’e İran ipe-
ğinin yani sira Hürmüz ve Basra yolu ile Hint mallari gelmiştir (İnalcik, 
1979, s. 9). Ayrica Kizildeniz ile Açe limanlari arasindaki ticaret, 1534’te 
canlilik arz etmiştir (Göksoy, 2004, s. 17). Bu yüzyil boyunca da devam 
eden Kizildeniz-Açe baharat ticaret hatti Portekiz engellerine rağmen tica-
ri faaliyetlerini devam etmiştir (Göksoy, 2004, s. 18). Osmanli 16. yüzyil 
boyunca doğrudan doğruya Hindistan ve Endonezya’dan baharat almayi 
sürdürmüştür. Halep, Kahire, İstanbul ve Bursa pazarlarinda Avrupali tüc-
carlarla Hint mallari değiş-tokuş edilmiştir (İnalcik, 2007, s. 133). 

Vasco de Gama’nin Hindistan sahillerine ulaşmasindan kaynakli ola-
rak Akdeniz baharat ticareti ilk zamanlar etkilenmiş gibi görünse de kendi-
ni 65 sene içerisinde yeniden toparlamiş ve 1560-1564 yillari arasinda ke-
şif öncesi nakledilen kantar miktarina ulaşmiştir. Ayrica Akdeniz pazarinin 
yeniden canlanmasi ile Lizbon pazari dönem dönem bunalima girmiştir. 
Bununla birlikte Osmanli’nin baharattan aldiği gümrük vergileri 1487’den 
1587’ye kadar dört kat artmiştir (İnalcik, 2007, s. 133). Özbaran (2011)’a 
göre, 16. yüzyil başinda bir duraklamadan sonra Orta Doğu boyunca uza-
nan ticaret yollari eski ehemmiyetini yeniden kazanmiştir ve bu yüzyilin 
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sonunda kitalararasi kervan ticareti, belki de tarihi neticesi olarak telakki 
edilmesi gereken boyutlarina ulaşmiştir. Kervan ticaretine kat’i darbe ise 
kuzey-bati Avrupali ticaret kumpanyalarinin1 Hint okyanusuna gelişinden 
sonra vurulmuştur (s. 69). Faroqhi (2004)’ye göre de Akdeniz dünyasinda-
ki uzun dönemli ekonomik kriz, 17. yüzyil başlarinda silahlandirilmiş Hol-
landa gemilerinin Afrika çevresini dolaşmasiyla gerçekleşmiştir (s. 2-3). 
17. yüzyilda Hollandalilar Ümit Burnu yolunu kullanarak baharat ticaretini 
kendi lehine çevirmiş ve ticarette Venedik’i geride birakmiştir (Mantran, 
1987a, s. 1438). Neticede Osmanli, İran üzerinden Avrupa’ya akan ticareti 
kismen kurtarabilmişse de Hind baharat ticaretini 1630’a doğru kaybetmiş 
sayilabilir. Bağdat, Halep ve Kahire Doğu ile Bati arasinda dünya ticare-
tinin transit merkezleri olmaktan çikmişlardir (İnalcik, 2009, s. 177). 16. 
yüzyil sonu ile 17. yüzyilin başlarindan itibaren, çeşitli baharatlar Uzak 
Doğu ve Hindistan’a yerleşen Hollandali ve İngilizler tarafindan Ümit 
Burnu yoluyla Avrupa limanlarina taşinmişlardir (Şehsuvaroğlu, 1970, s. 
266).

Dünya ticaretinde transit aktarim için yeni yollarin cazibesi mühim rol 
oynamiştir. Ne var ki, Akdeniz’in ticari hareketliliği ve transit aktariminin 
eskisi gibi olmamasi Akdeniz’in gözden düştüğü anlamina gelmemelidir. 
Öztürk (1999)’e göre:

“Akdeniz, tarihte koruduğu önemini gelecekte de korumağa devam 
edecektir. XV. yüzyılın sonlarında başlayan coğrafî keşiflerle yeni ticaret 
yollarının bulunmasıyla XVI. yüzyıldan itibaren cazibe merkezlerinin At-
las kıyılarına kaydığı, Akdeniz’in eski önemini kaybettiği yolunda yaygın 
bir kanaat vardır. (…) Yeni ticaret yollarının bulunması ve cazibe merkez-
lerinin değişmesi, belki ilk zamanlarda Akdeniz’in öneminde bir sarsıntı 
geçirmesine sebep olmuştur. Fakat hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. 
Nitekim yeni bulunan (Afrika’nın güneyi dolaşılarak Hindistan’a ulaşan) 
yolların, mevcut teknoloji ile aşılmasının zorlukları, tehlikeli ve uzun yol-
culuk, maliyet fiyatlarını arttırdığından kısa sürede l6.yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren Akdeniz’in öneminin yeniden artmasına sebep olmuştur. 
Gerçekten de bundan sonraki Avrupa siyasî dengesinin mihverini Atlas 
veya Afrika yolu değil, Akdeniz oluşturmuştur” (s. 52-53).

Akdeniz’in coğrafi keşiflerden önceki ticari hareketliliği, artik eski-
si gibi olmasa da Akdeniz’e emtia gelmeye devam etmiştir. Akdeniz gibi 
dünyanin kalbi olan bir bölgenin ticaretinin öldüğünü ve öneminin bittiğini 
düşünmek yanliş bir izlenim birakabilir. Akan ticaret, transit ve global bir 
eksenden çikmiş olduğu düşünülse de bölgede hala ticaret devam etmiş-
tir. Bu sebeple Akdeniz’e ve ticaretine sahip olma arzusu da güdülmüştür. 
Örneğin 16. yüzyilin sonlari ile 17. yüzyilin başlarinda, Safevilerin Akde-
1  1595’den itibaren Hollandali Vorkompagnieen, 1600’den itibaren İngiliz East India Com-
pany, 1602’den itibaren Dutch United East India Company (VOC) (Özbaran, 2011, s. 69).
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niz’e sahip olma arzusuyla Osmanli ile siyasi münasebetlerde bulunmasi 
ya da Halep’i alma girişimleri (Kuş Büyüktaş, 2020, s. 97,98) Akdeniz 
merkezli ticaretin cazibesinden kaynaklidir. Ayrica Avrupa devletlerinin 
Osmanli Devleti’nden ticari imtiyazlar alma girişimleri de yine Akdeniz’in 
önemiyle ilişkilidir. Bu imtiyazlarla Osmanli Devleti ile Avrupali Devletler 
arasinda ticari yakinlaşmalar gerçekleşmiştir. Netice itibariyle, 16. yüzyil-
da Avrupa’nin transit ticaret ekseni değişmiş ve mal akişi daha çok yeni 
yollarla sağlanmiş olsa da Akdeniz önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir. 
Çünkü Akdeniz’in ticari önemi, siyasi, iktisadi ve stratejik önemlerle bir-
likte vücut bulmuştur.

BAHARAT TİCARETİNİN ÖNEMİ VE ÖNE ÇIKAN BAHA-
RATLAR

Avrupa’nin uğruna keşifler çağini başlattiği Asya mallarinin içeri-
sinde, baharat önemli bir ticaret kalemi olmuştur. ‘Baharat ticareti neden 
önemlidir?’ sorusunun cevabini ise çeşitli alanlarda baharata duyulan ih-
tiyaçlarda aramak gerekmektedir. Özellikle Mutfakta, tababette ve inanç 
dünyasında ihtiyaç duyulan baharatlar, her zaman ticarete konu olmuş ve 
ticari hareketliliğini korumuştur. 

Mutfak için kullanimi insanlik tarihi kadar eski olan baharatlar, tek 
başlarina temel gida ham maddeleri değillerdir. Tat, koku ve renk mad-
delerince zengin olan baharatlar yemeklere ve çeşitli gidalara çeşni ve tat 
katmak veya iştah açmak için kullanilmiştir. Ayrica biyoaktif maddelere 
sahip olan baharatlardan mantar, bakteri ve mikroplara karşi gida ürünleri-
nin bozulmasini önlemek ya da geciktirmek için de yararlanilmiştir (Yiğit, 
2016, s. 217). 

Osmanli mutfaği için karabiber, kişniş, kimyon, safran, tarçin, zerde-
çal, zencefil ve karanfil gibi baharatlar oldukça önemli olmuştur (Ayyildiz 
& Sarper, 2019, s. 366). Zerde, aşure, lokum gibi tatlilar yapilirken saf-
randan faydalanilmiştir (Ceylan, 2005, s. 151). Tarçin, çorbalarda, sebzeli 
ve etli yemeklerde, pilavlarda, deniz ürünlerinde, tatlilarda, şerbetlerde ve 
turşularda kullanilmiştir (Güldemir & Işik, 2012). Baharat yollarinin dene-
timinin Osmanli Devleti’ne geçmesiyle, baharatin Osmanli mutfağindaki 
kullaniminin daha çok arttiği bilinmektedir (Ayyildiz & Sarper, 2019, s. 
370). Ayrica 16. yüzyilda Doğu Akdeniz ticaret yollarinin Osmanli dene-
timine geçmesiyle Osmanli, ticaret vergi gelirlerinden önemli kazançlar 
elde etmişlerdir (Casale, 2006, s. 188-189). 

Dünyanin pek çok yerinde olduğu gibi Avrupa’da da baharat hem ye-
meklere tat vermesi hem de havayla temasi engelleyerek gidalarin ekşime 
ve bozulmalarinin önlenmesi için besinleri saklamada kullanilmiştir (Yi-
ğit, 2016, s. 218). Bayur (1987)’a göre, Hindistan’dan Avrupa’ya ihraç olu-
nan baharattan hem aşçilikta yemeklere tat katmak hem de et gibi gidalarin 
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bozulmamasini sağlamak için yararlanilmiştir. Gidalarin bozulmamasi ve 
uzun ömürlü olmasi için baharata ve bilhassa bibere çok ihtiyaç duyulmuş-
tur (s. 540). Avrupa’da tuzlayarak saklanan etler, yenildiği zaman ya çok 
tuzlu ya da bozulmuş olma durumlari göz önünde bulundurularak yemek-
lere çok miktarda ot, baharat da katilmiştir. Özellikle biber, yağli eti daha 
sindirilebilir hale getirdiği için tercih konusu olmuştur. Bu yöntem buzdo-
labinin icadina kadar devam etmiştir (Pollmer, 2000, s. 62). Avrupa’daki 
baharat kullaniminin artişi ise Rönesans dönemine isabet etmiştir (Smith, 
2007, s. 239). Böylece coğrafi keşiflerin etkisi ile Avrupa’da baharat daha 
bol ve ulaşilabilir hale gelmiştir. Pek tabi baharatin coğrafi keşiflerden çok 
daha önce de kullanildiği bilinmektedir. Ancak Avrupa, özellikle keşifler-
den itibaren yeni yollarda yaptiği ticari seferlerin sonrasinda baharat zen-
gini olabilmiştir.

Tababet, baharat kullaniminin nedenleri arasinda belki de en önde olan 
alandir. Hoş kokulari ve renkleriyle mutfaktaki kullaniminda yerini alan 
baharatin gidalara katilmasi ya da drog2 yapiminda kullanilmasi suretiyle 
insan sihhatine iyi gelmesi umulmuştur. Böylece hastaliklari iyileştirmesi 
ya da yaralara merhem olmasi için baharata her zaman ihtiyaç duyulmuş-
tur. Bu sebeple, baharatin ticari hareketliliğin belki de en önemli sebebi 
sağlik içindir. Baharatlarin ilaç olarak kullanimlarinin yani sira antioksidan 
özelliklere sahip olduklari da bilinmektedir. Yiğit (2016)’e göre, baharatla-
rin pek çoğu ayni zamanda değerli birer tibbi ve aromatik bitkidirler. Örne-
ğin biberiye, ada çayi, zencefil ve yenibahar gibi bazi baharatlar oksitlen-
meyi  engelleyici (antioksidan) etkileri vardir. (s. 217). Ayrica karabiber, 
kişniş, kimyon, safran, tarçin, zerdeçal ve karanfil gibi baharatlar da yine 
antioksidan özellik göstermektedirler (Ayyildiz & Sarper, 2019, s. 366).

Tüm İslam dünyasinda olduğu gibi, Anadolu’da da hekim ve eczaci-
larin yaninda kökçü ya da aktar dükkanlari da yer almiştir. Aktarlar, ilaç 
yapiminda ihtiyaç duyulan maddeleri temin etmeye çalişmişlardir (Şehsu-
varoğlu, 1970, s. 236). Osmanli döneminde, halk ihtiyaç duyduğu ilaçlari 
ve karişimlari ya aktarlar ya da hekimlerden temin etmişlerdir (Faydaoğlu 
& Sürücüoğlu, 2011, s. 55). Osmanlilar bu sağlik maddelerini ve bilhassa 
nebati droglari doğudan, Hindistan ve Arabistan’dan Misir yoluyla temin 
etmişlerdir. Baharatlar özellikle İstanbul’da Misir Çarşisi’nda yerini almiş-
tir. Ayrica İstanbul’un muhtelif semtleriyle birlikte Anadolu’nun diğer şe-
hirlerinde de aktarlar bulunmuştur (Şehsuvaroğlu, 1970, s. 237). Öte yan-
dan Osmanlilar baharati olağanüstü güç vermesi ve kuvvetli yapmasi için 
macun yapiminda da kullanmişlardir (Yalçin, 2000, s. 23). Örneğin Hekim 
Yakup Paşa tarafindan Fatih Sultan Mehmet için hazirlanan macunlarda 

2  “Drog ilaç yapmakta kullanılan iptidai maddeye denir. Droa Farsça koku, deva manasına 
gelir. Avrupa dillerinde de Drogue (Fr.), Drug (İng.), Droga (İt., İsp.) kelimeleri aynı manaya 
gelir.” (Şehsuvaroğlu, 1970, s. 266).
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damla sakizi, rezene, anason, karanfil sinameki, günlük ağaci, tarçin, Hin-
distan cevizi (küçük), ravent, öd ağaci, kedi otu, zencefil gibi baharat ve 
bitkilerden yararlanmişlardir (Cavlazoğlu Davulcu & Tugay, 2018, s. 12).

Avrupa ise, birçok droglarla baharati bilhassa Haçli Seferlerinden 
sonra doğu yolu ile tanimiştir (Şehsuvaroğlu, 1970, s. 266). Orta Çağ Av-
rupa’sinda da baharat tüccarlari ve eczacilar arasinda net bir ayrim olma-
miştir. Eczanelerde ve baharat dükkanlarinda biber, zencefil, tarçin, Çin 
tarçini, Hindistan cevizi (küçük), topuz, karanfil, kakule ve zerdeçal gibi 
Asya baharatlari, her zaman stokta bulundurulan temel ilaçlar olmuşlardir 
(Nam, 2014, s. 320). Örneğin, çürük dişlerdeki ağriyi tedavi etmek için, 
amonyum tuzu ve marsivan otu ile karabiber ve karanfilden yararlanil-
miştir (Nam, 2014, s. 335). Ayrica Asya baharatlari güzellik ve kişisel ba-
kim ürünleri olarak da kullanilmiştir. Avrupali kadinlar, beyazlatmak için 
yüzlerine zencefil, yumurta ve hardal karişimini sürmüşlerdir. Özellikle 
daha beyaz ten için cerotum3 adli bir ilaç reçete edilmiştir. Ayrica tarçin, 
karanfil, Hind sümbülü, sakiz, siğla, tahil gibi malzemeler öğütülmüş ve 
beyazlatmak için dişlere sürülmüştür (Nam, 2014, s. 334).

Dini ayinlerde ve inanç dünyasında da yerini alan baharat ve bitkiler, 
insanlarin mistik duygu ve düşüncelerini beslemiştir. En eski tarihlerden 
itibaren insanlar tütsü yakma adetini edinmişlerdir. Erdem (1992)’e göre, 
“Tarihte bilinen ilk medeniyetlerden itibaren hemen bütün çok tanrılı ve tek 
tanrılı dinlerde, dinî ve sihrî törenler sırasında ateşe güzel kokulu madde 
atmak veya mayi serpmek, yerine getirilmesi gereken önemli şartlardan 
biri sayılmıştır.” (s. 383). Örneğin, kullanimi ilk çağlara kadar dayanan 
kafur, yakildiğinda güzel kokular çikarmasindan dolayi dinî ayinlerde 
tütsü yapilmiş ve pek çok kültürde yerini almiştir. Hristiyan kültüründe 
de kiliselerde tütsü olarak yakilan kafur, bu vesile ile dualarin yaraticiya 
yükselmesini sembolize etmiştir. Özellikle 9. yüzyildan itibaren Yunan ve 
Latin kiliselerindeki kullanim yayginlaşmiştir (Erdem, 1992, s. 383). Ka-
fur İslam aleminde de önemli bir yere sahip olmuştur. Buna göre, Kur’an’i 
Kerim’de İnsan Suresi 5. Ayette; “Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, de-
mir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık (4). İyiler ise, katkısı kâfur olan 
içecekler dolu bir kadehten içerler (5)” (Kur’an-i Kerim, 76/4-5) kafur 
kelimesi geçmektedir. Ayrica Hz. Muhammed’in vefat eden kizi Zeyneb’in 
naaşinin yikanmasinda suyuna kafur katilmasini istediği bilinmekle bir-
likte İslam’in ilk dönemlerinde mescitlerde buhur da yapilmiştir (Erdem, 
1992, s. 383-384).

Baharatlarin ayni zamanda sihir ve büyü işlerinde de kullanildiği an-
laşilmaktadir. Örneğin, Osmanli toplumunda, karabiber (fülfül) bazi büyü 
işlerinde kullanilmiş ve çoğunlukla sevgiliyi kendisine aşik etmek isteyen 

3  Cerotum, yağ ve balmumu ile yapilan bir merhemdir (World of Dictionary, 2022).
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kişi, bu yola başvurmuştur (Kufaci, 2020b, s. 98). Ayrica üstte ya da kolda 
taşimak üzere tilsimli olduğuna inanilan bazi dualarin yazildiği kağitlar ha-
zirlanmiş; kötülük ve nazarlardan korunmak, sevgiliye sevimli görünmek 
için muskalar düzenlenmiştir. Bu konuda Ceylan (2005)’a göre, “Kötülük-
leri ve kem nazarları savuşturmak için düzenlenmiş bu muskalardan biri 
de taşıyanı sevimli gösteren şirinlik muskasıdır. Üzerinde mercan duâsı ya 
da şirinlik duâsı denilen bir duânın bulunduğu kâğıt parçası, güzel koku 
veren birtakım maddeler de eklenerek katlanır. Misk ve gül suyu gibi saf-
ran da koku verici olarak muskaların içine konan maddelerden biridir” (s. 
161).

Baharatlar, kullanim alanlarinin çeşitliliğinden dolayi, talep gören 
ticari emtia listesinin ilk siralarinda yer almiştir. Dünya çapinda bilinen 
ve kullanilan 70’ten fazla baharat çeşidi vardir (Üner Temel, 1998, s. 5); 
(Yiğit, 2016, s. 222). Özellikle “karabiber, karanfil, kirmizibiber, besbase4, 
kakule, tarçin, vanilya, zencefil, zerdeçal ve yenibahar” gibi baharatlar en 
çok bilinen baharatlardir (Yiğit, 2016, s. 222). Ayrica Asya ve Avrupa’nin 
birçok bölgesinde yoğun olarak baharat kullanimi büyük bir ticaret potan-
siyeli oluşturmuştur. Tarihteki ticarette en çok alişverişi yapilan baharatlar 
ise karanfil, tarçin, kakule, zencefildir (Yiğit, 2016, s. 218). Bu listeye ka-
rabiber baharati ile kafur bitkisinden elde edilen kafur zamkini da eklemek 
mümkündür.

Karabiber

Karabiber, ticareti yapilan baharatlar arasinda özel bir değere sahiptir. 
Karabiber’in anavatani Hindistan’dir (Kufaci, 2019, s. 437). Hindistan’dan 
gelen karabiber, İskenderiye’ye oradan da Avrupa’ya ulaşmiştir (Akbulut, 
2017). Braudel (2000)’e göre, kitlesel bir ticarete konu olan yegâne mal 
karabiberdir (s. 644). Ayrica 16. yüzyila kadar çok pahali bir ürün olduğu 
bilinmektedir. Öyle ki Orta Çağ’da değerli şeyler için “Karabiber gibi pa-
halı!” denilmiştir (Yalçin, 2000, s. 25).

Karabiber ağaci nar ağaci gibi bir ağaççiktir. Üzüme benzer bir şekilde 
salkimlarda yetişir. Meyveleri yuvarlak ve küçüktür. Eylül ayinda olgun-
laşir, ancak iyice kurumuş olsun diye geç toplanilir (Karabulut, 1993, s. 
388). Yaklaşik 4000 yildan beri sofralarda ve tababette kullanilmaktadir. 
Karabiber’in dünya ticaretine ilk olarak ne zaman konu olduğu bilinme-
mekle beraber, Büyük İskender’in Misir’i ele geçirmesiyle dünyaya yayil-
diği düşünülmektedir (Akbulut, 2017). 

Çok yaygin olarak kullanilan karabiber antioksidan, antimikrobiyel ve 
ateş düşürücü özelliğe sahip olmuştur (Ayyildiz & Sarper, 2019, s. 368). 
Bünyesindeki %5-9,5 civarinda piperin bileşiği sayesinde ateşi düşürmek 

4  Küçük Hindistancevizigillerden olan besbase, muskat (Myristica Fragrans Houtt), küçük 
Hindistan cevizi ya da Hint cevizi olarak da bilinmektedir (Yiğit, 2016, s. 226)
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ve bakterilerden kurtulmak için kullanilan karabiber, yüzlerce yildir ilaç 
olarak kullanilmiştir (Akbulut, 2017). Ayrica tarihte karabiber ve incirli 
şarabinin akciğerlerden ve solunum organlarindan kalin safrayi çikarmak 
için kullanildiği bilinmektedir (Nam, 2014, s. 325). İncirle pişirilen kara-
biberli şarabin göğüs ve solunum organlarindaki kalin yapişkan balgami 
giderdiği ve soğuk alginliğinin neden olduğu astim hastaliği için de çok 
etkili olduğu düşünülmüştür (Nam, 2014, s. 327).

Karanfil

Yoğunlukla Hindistan’in güneyinde ve Çin’e sinir olan yerlerde yeti-
şen bir ağaçtir. Karanfilin erkeği ve dişisi şeklinde iki cinsi olup dişisinin 
meyve verdiği; erkeğinin ise meyve vermediği bilinmektedir. Ancak her 
iki cinsi de mutfakta, ilaç ve esans yapiminda kullanilmiştir (Karabulut, 
1993, s. 392). Drog olarak kullanilan karanfil ise bitkinin kurutulmuş çiçek 
tomurcuğudur (Başer, 2014, s. 26). Karanfilin antibakteriyel özelliğe sahip 
olan uçucu yaği, bazi hastaliklar için tedavi edici ilaçlarin yapiminda kul-
lanilmiştir. Mide ve karaciğeri güçlendirmek, sara, kusma, ishal, hiçkirik 
ve iştahsizlik gibi hastaliklari tedavi etmek için de karanfilden yararlanil-
miştir (Başer, 2014, s. 27). Ayrica karanfil mutfakta da tercih edilmiştir. 
Güzel koku yaydiği için yemeklere, tatlilara, kompostolara, hoşaflara ve 
şerbetlere katilmiştir (Biber, 1986, s. 50); (Yalçin, 2000, s. 137).

Tarçın 

Anavatani Güney ve Güneydoğu Asya olan ve defnegiller familya-
sindan olup yaprak dökmeyen aromatik kokulu bir ağaç cinsidir. (Aydin, 
2011, s. 30). Ağacin kabuğu soyularak elde edilen tarçin baharati, çubuk 
ve toz halinde kullanilir (Yalçin, 2000, s. 227). Çin tarçini ve Seylan tarçini 
olmak üzere iki cinsi vardir (Aydin, 2011, s. 31). Çinlilerin Milattan 2700 
yil önce kullandiği ve Misirlilarin da Milattan 2000 yil önce Çin’den ge-
tirttikleri bilinmektedir. Böylece Antik dönemlerden beri tarçindan istifade 
edilmiştir (Yalçin, 2000, s. 227). Baharat ve koku verici olarak gidalara 
katilan ve sağlik alaninda da yararlanilan tarçinin güçlü bir antioksidan 
olduğu bilinmektedir (Aydin, 2011, s. 31). Geleneksel Doğu ve Bati tib-
binda binlerce yildir kullanilmiş, iştahsizlik, gazlilik, hazimsizlik, sindirim 
sistemindeki spazm durumu gibi rahatsizliklara iyi geldiği düşünülmüştür 
(Başer, 2012, s. 24). 

Kakule 

Anavatani Hindistan’in güney batisi olup Güney ve Bati Hindistan’da 
bataklik ormanlarda yabani olarak yetişir (Başer, 2018, s. 32); (Yiğit, 2016, 
s. 224). Tohumlarinin dökülmemesi için olgunlaşmadan toplanip kurutulan 
kakule meyveleri, tüm ya da toz haline getirilerek gidalara tat ve koku 
vermesi için ya da tip alaninda kullanilmiştir (Yiğit, 2016, s. 225). Kaku-
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lenin Hindistan’da M.Ö. 4. yüzyilda ilaç olarak kullanildiği bilinmektedir 
(Yalçin, 2000, s. 128). Tarihte hazimsizliği gidermek ve iştah açmak için 
kullanilan kakuleden soğuk alginliği ve öksürüğü iyileştirmek için de fay-
dalanilmiştir. Ayrica mutfakta da yerini alarak çeşitli hamur işlerinde kulla-
nilmakla beraber, lezzet katmasi için kahveye de katilmiştir  (Başer, 2018, 
s. 32); (Yalçin, 2000, s. 129)

Zencefil

Anavatani Asya’nin güneyi olan zencefil, Hindistan ve Çin gibi ül-
kelerde yaşam alani bulmuştur (Başer, 2013, s. 30). Kamiş görünümünde 
olan bitkinin kökü ve saplari ya bütün olarak ya da toz haline getirilerek 
kullanilmiştir (Karabulut, 1993, s. 779). Tarihten bu yana zencefili pek çok 
kültürün bildiği anlaşilmaktadir. Örneğin, ilk olarak Çinliler ve Hintliler 
kullanmişlardir. Romalilar zamanindan beri de Avrupa’da kullanilagelen 
bir baharattir. Zencefil Kur’an-i Kerîm’de İnsân Suresi 17. ayette de yerini 
almiştir (Yalçin, 2000, s. 245). İyilik, yardimseverlik ve sabretmek gibi 
güzel meziyetlere sahip olan müminlere cennette çeşitli nimetler sunulaca-
ği bildirilirken, bu nimetler arasinda zencefilin adi da zikredilmiştir. Buna 
göre Kur’an-i Kerîm’de; “Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu 
bir kadeh sunulur.” (Kur’an-i Kerim, 76/17) ifadesi yer almaktadir.

Zencefilin daha çok tababette ve mutfakta kullanildiği bilinmektedir. 
Sicak mizaçli ve antioksidan baharatlar grubundadir (Ayyildiz & Sarper, 
2019, s. 364). Özellikle tababette kendisinden söz ettiren zencefilin kusma 
önleyici, gaz söktürücü, safra salgisi arttirici ve antispazmodik özelliğin-
den yararlanilmiştir (Başer, 2013, s. 30). Öksürük söktürücü ve sindirim 
kolaylaştirici olarak da kullanilmiştir (Biber, 1986, s. 50). Mutfakta ise, 
yemeklerde, çorbalarda, meyve salatalarinda ve hamur işlerinde yerini al-
miştir. Yalçin (2000)’a göre, zencefilli ekmek ve bisküviler, Orta Çağ’da 
Fransa ve İngiltere’deki panayirlarda satilmiştir. Avrupalilar bu ekmekle-
ri sevdiklerine hediye etmişlerdir (s. 245). Osmanli Saray mutfağinda da 
zencefil, özellikle tatlilarda kullanimi ile öne çikmiştir (Ayyildiz & Sarper, 
2019, s. 377).

Kafur 

Hindistan, Çin ve Güney Asya ülkelerinde yetişen kafur ağacinin ya-
riklarindan çikan zamktan elde edilir. Beyaz ya da sari renkte olan kafur-
dan tababette ve esans yapiminda yararlanilmiştir. Ayrica soğutucu, kuru-
tucu ve koruyucu özelliklerinden dolayi cenaze gaslinde de kullanildiği 
bilinmektedir (Karabulut, 1993, s. 368). Keskin kokuya sahip, aci ve yakici 
bir madde olan kafur, tarihte mum yapiminda da kullanilmiştir. Örneğin 
Osmanli döneminde kafurlu mumlarin yapildiği bilinmektedir (Kufaci, 
2020a, s. 189,191). Ayrica kafur ağacinin dallari kaynatilarak elde edilen 
saydam sividan baş ağrisini dindirmek için yararlanilmiştir (Ceylan, 2005, 
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s. 158). Daha çok tababette, tütsü ve mum yapiminda kullanildiği anlaşilan 
kafurun yemeklere ‘katilmadiği’ bilinmektedir.

SONUÇ

Asya kitasinin güneyinde yer alan Hindistan, tarihten bugüne emtia 
ambari olarak dünya ticaretine hizmet etmiştir. Uğruna savaşlar yapilarak 
dünya siyasetini şekillendiren ve uluslararasi ticarete yön veren Hindis-
tan mallarinin içinde, baharat önemli yer tutmaktadir. Baharatin ticaretinin 
yapildiği güzergahlarda, ilk çağlardan beri Akdeniz önemli bir bağlanti 
noktasi olmuştur. Avrupali tüccarlar, Asya mallari arasinda en çok rağbet 
ettikleri baharati Akdeniz limanlarindan satin alarak kendi coğrafyalarina 
götürmüşlerdir. Bu bağlamda, Hindistan ve Seylan’dan yola çikan baha-
rat ya Kizil Deniz ya da Basra körfezinden kervanlarla Doğu Akdeniz’e 
aktarilmiştir. Doğu Akdeniz, 16. yüzyila kadar Hint mallarinin Avrupa’ya 
aktariminda önemli bir yere sahip olmuştur. 

Akdeniz ticareti gerçekleşirken, deniz ve kara taşimaciliğindaki yüksek 
nakliyat masraflari, alinan ticaret vergilerinin yüksekliği ve ticaretin Müs-
lümanlarin elinde bulunmasi gibi nedenlerden dolayi, Avrupalilar ucuz ve 
doğrudan ulaşim sağlayabilecekleri alternatif ticaret yollarini aramaya ko-
yulmuşlardir. Bunun üzerine Ümit Burnu’nu dolaşarak Asya mallarina ulaş-
mişlardir. Ancak bu yeni yollar daha çok Atlantik’e kapisi olan devletleri 
zengin ettiği için Akdeniz’de ticaret yapan tüccarlari ve bu ticaretten gelir 
elde eden devletleri sevindirmemiştir. Yeni yollarla Kizildeniz ve Basra ti-
caretinin önünde engel olan Portekizlileri durdurmak için Osmanli Devleti 
birtakim girişimlerde bulunmuştur. 1516 ve 1517 seferleriyle Misir, Hicaz ve 
Yemen’i alarak hem Hint Okyanusunda Portekizlilere karşi durmuş hem de 
Portekizlilerin İslam coğrafyalarina saldirilarinin önüne geçmiştir. Bununla 
birlikte Osmanli Devleti, Akdeniz’de ticaret canliliğinin devam etmesi için 
16. yüzyilda Fransa ve İngiltere’ye, 17. yüzyilin hemen başinda ise Hollan-
da’ya çeşitli ticari imtiyazlar tanimiştir. Ayrica, 1581’de İngilizlerin kurmuş 
olduğu Levant Şirketi, uluslararasi arenada çok önemli bir yere sahip olan 
Akdeniz odakli ticaretini gerçekleştirmiştir. Bu gelişmeler 16. yüzyilda ya-
şanmiş ve Akdeniz hareketliliğine katkida bulunmuştur. Dolayisiyla, Avru-
palilarin Asya mallarini Ümit Burnu rotasindan Bati’ya aktarmalari, Akde-
niz ticaret trafiğini bu yüzyilda yok etmemiştir. Ancak 17. yüzyildan itibaren 
İngiltere ve Hollanda’nin ticaret şirketlerinin faal ve yoğun bir şekilde yeni 
yollari kullanmaya başlamalarinin ardindan Akdeniz ticari hareketliliği dar-
be almiştir. Avrupa, Doğu’nun baharatina doğrudan ulaşmanin kârini ve bol-
luğunu 17. yüzyilda bu şirketlerin Ümit Burnu yoluyla ticaret yapmalarindan 
itibaren yaşamaya başlamiştir.

Hindistan mallarinin alişverişini yapan tüccar taifesi dönem dönem 
değişik milletlerden olmuş ya da ticaret yollari rota değişikliğine uğramiş-
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tir. Daha önce Müslüman tüccarlarin egemenliğinde olan Hindistan ticareti, 
16. yüzyildan itibaren Hint okyanusunda görünen Avrupalilarin egemenli-
ğine geçmiştir. Bu süreçten itibaren Avrupali tüccarlar Hindistan mallarini 
yerinde satin almiş ve Avrupa’ya ulaştirmişlardir. Böylece baharat ticareti 
öncelikli olarak Akdeniz rotasindan değil Ümit Burnu rotasindan akmaya 
başlamiştir. Ancak ticaret yollari ya da tüccarlarin değişmiş olmasi em-
tianin önemini kaybettirmemiş; her halükârda Hindistan mallari, dünya 
pazarlarini zengin etmeye devam etmiştir. Tüm bu değişiklikler, Avrupali-
larin Hindistan’in baharat gibi kiymetli mallarina ulaşma isteğinden kay-
naklanmiştir. Hindistan baharatina talebin yüksek olmasindaki sebep ise 
kullanim alanlarindan kaynaklanmaktadir. Çünkü baharat, mutfak, tababet, 
kozmetik alanlarinda olmakla beraber inanç mevzuunda da kullanim alani 
bulmuştur. Dünyada yetmişten fazla baharat çeşidinin içerisinde karabiber, 
karanfil, tarçin, kakule ve zencefil alişverişte öne çikmiş olanlardir. Ayrica 
mutfakta kullanilmayan; ancak tababet ve dini törenlerde önemli bir yere 
sahip olan Kafur zamkinin da alişverişi yapilmiştir.
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GİRİŞ

Belgesel sinema, kurmacaya yer vermeden gerçeğin olduğu gibi izle-
yiciye aktarilmasi sanatidir. Bunun sonucu olarak, izleyici belgeselde an-
latilan konuyla ve filmdeki karakterlerle arasina mesafe koymaz; gördük-
lerini kendi yaşam deneyimleri ve bilgileri arasina dahil eder. Bu nedenle 
toplumsal bellek oluşturmak açisindan belgesel sinema çok önemli, etkili 
bir araçtir. Bu makalede belgesel sinemanin, toplumsal belleğin tanimla-
ri yapilmiş, belgesel sinema ve toplumsal bellek, dil ve kültür arasindaki 
ilişki açisindan Çerkesleri ve 21 Mayis 1864 yilinda yaşanan “Çerkes Sür-
günü”nü konu alan Enis Riza Sakizli’nin 2007 yilinda çektiği Küllerin-
den Doğmak belgeselinin analizi yapilmiştir. Ayrica toplumsal belleğin ve 
kültürün oluşumunda, aktarilmasinda belgesel sinemanin ve dilin önemi 
ortaya koyulmuştur. Makalenin ilk bölümünde Belgesel Sinemanin tani-
mi literatürdeki farkli kuramcilar tarafindan ele alinmiş ve kapsayici bir 
tanimlamaya ulaşilmiştir. İkinci bölümde bellek ve toplumsal bellek kav-
ramlari üzerine tartişilmiş, toplumsal bellek ve kültür ilişkisi ortaya koyul-
muştur. Üçüncü bölümde dil ve kültür ilişkisine değinilmiş, kültürün ve 
toplumun var olabilmesi için dilin önemine vurgu yapilmiştir. Dördüncü 
bölümde Çerkes tarihi, kültürü ve kimliği tarih yazinindan hareketle or-
taya koyulmuş ve Çerkes toplumunun tarihinde üzücü bir olay olan “Çer-
kes Sürgünü”nünden bahsedilmiştir. Beşinci bölümde ise makale boyunca 
tartişilan toplumsal bellek, kültür, dil bağlamlarinda Küllerinden Doğmak 
belgeselinin çözümlemesi yapilmiştir.  

1. Belgesel Sinema

Belgesel sinema, sinema sanati içinde ayri bir yeri olan ve çeşitli alt 
türlere1 ayrilan bir sanat dalidir. Süha Arin’a göre bir belgeselin, belgesel 
olarak nitelendirilmesi için mutlaka bir mesajinin olmasi gereklidir. Aksi 
takdirde o film bir ‘bilgisel’dir (Topaloğlu, 2008, s. 206). Toplumsal ya-
şamda yahut doğada cereyan eden bir gerçekliğin kaydinin yapilarak oldu-
ğu gibi aktarilmasi o görüntülerin belgesel film olmasi için yeterli değildir. 
Belgesel film her şeyden önce bir medya metnidir ve her medya metni gibi 
o da bir temsildir. Her temsilde de temsili gerçekleştiren yazarin/sanatçi-
nin bakişi devreye girer. Bu bakiş yazarin hayat görüşünü, deneyimini ve 
ideolojisini kapsayan geniş bir perspektifi çerçeveler. Bu anlamda ister tek 
bir fotoğraf karesi ister bütün bir film olsun yazarin-yönetmenin-sanatçi-
nin kendi sesinin dahil olmadiği bir eser düşünülemez. Gerçekliğe sadik 
kalmak belgeseli kurmacadan ayiran başat faktördür. Nijat Özön belgesel 
film tanimini yaparken bu faktörün altini çizer. Onun tanimina göre belge-
sel film kurmacaya çok az ya da hiç yer vermeden, malzemesini dolaysiz 
bir şekilde doğadan alarak diş dünyayi olabildiğince sübjektif bir biçimde 
1  Haber belgeseli, gezi belgeseli, toplumsal belgesel, araştirma belgeseli, bilimsel belgesel, 
tarih belgeseli belgesel sinemanin alt türleri arasinda sayilabilir.
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temsil etmeye çabalayan bir sinema türüdür (Pembecioğlu, 2005, s. 19). 
Belgeseller izleyicisini hem zihinsel hem duygusal yönden etkilemeye 
ve anlattiği toplumsal gerçeklikle ilgili onlari ikna etmeye çalişir. Bunu 
yaparken malzemesiyle ilgili kendi argümanlarini ortaya koyar. Örneğin 
bir fabrika grevini konu alan belgesel filmde kameranin konumlandirildiği 
fiziki eksen filmin ideolojisiyle ilişkili bir referans verir. Kamera işçilerin 
yaninda mi yer aliyor, sermaye sahibin yaninda mi yer aliyor meselesi fil-
min ve yönetmeninin hayata bakişi hakkinda çok şey söyler. Bu anlamda 
belgeselde gerçeklik literatürde hayli tartişilmali bir konudur. 

Belgeselde mutlak nesnelliğe ulaşmanin imkansizliği siklikla dile ge-
tirilir. Zaten böyle bir çaba filmi belgesel film olmaktan çikartarak onu gü-
venlik kamerasi görüntüsüne indirger. Tan ve Akbulut da belgeselin temsil 
düzeyine ilişkin yukarida zikredilen hususa vurgu yaparak belgesel filmin 
verili gerçekliği izleyiciye yönetmenin gözüyle aktardiğini, bunu yaparken 
de gerçekliği dokunulmamiş bir biçimde iletmekten ziyade yorumlaya-
rak sunduğunu söyler. Onlara göre belgesel film yönetmeni kamera, işik, 
montaj gibi sinemasal tekniklerin her birini seçerken bu kararlarda kendi 
bakiş açisinin işe koşulduğunu ve dolayisiyla nihai filmin yönetmenin dün-
yayi anlama ve algilama modelinin bir yansimasi olduğunu ifade ederler 
(Tan&Akbulut, 2005, s. 86). Fakat bu belgesel filmde gerçeklikten tama-
men uzaklaşilacak anlamina gelmemelidir. Yine de belgesel çalişmalarda 
nesnelliğe yakin olmak oldukça önemlidir. 

İngiliz belgeselciliğinin kurucularindan olan John Grierson’a göre 
belgesel film, gerçeğin yaratici bir şekilde işlenmesidir. Onun belgesel film 
tanimlamasinda aslina sadik kalarak verili gerçekliğin yeniden kurulmasi 
ve bunu yaparken de izleyicinin aklina ve duygularina hitap etmek önem-
lidir. Ona göre belgesel filmi kurmacadan ayiran üç ilke vardir. Bunlar 
(1) Sinemanin gerçek yaşami gözleme yeteneğinin diğer sanat dallarindan 
daha güçlü olmasi ve özellikle stüdyo yapitlarindan farkli olarak belgesel 
filmin yaşami perdeye yansitmadaki kabiliyetinin üstün olmasi. (2) Top-
lumsal oyuncu olarak isimlendirilen gündelik hayatin içinden insanlarin 
yaşaminin dünyayi perdeye taşiyabilecek en iyi rehber olmasi. (3) Gerçek 
yaşamdan bulunup çikarilan malzemenin kurmaca yoluyla üretilenden fel-
sefi manada çok daha değerli bulunmasi (Arda, 2010, s. 8). Grierson’un 
tanim ve ilkelerinden anlaşilacaği üzere belgesel filmin gerçek yaşami 
yakalayabilme kabiliyeti diğer film biçimlerinin fevkindedir. Amerikali 
belgesel araştirmalarinin öncülerinden olan Nichols Bill ise Grierson’un 
belgesel film tanimlamasinin yeterli olmadiğini düşünerek çağdaş ve kap-
sayici bir tanimlama yapmaya çalişir. Ona göre belgesel film:

“Gerçek kişilerin (toplumsal oyuncularin) içinde yer aldiği durum ve 
olaylardan bahseder. Bu kişiler, betimlenen yaşamlar, durumlar ve olaylar 
hakkinda inandirici bir önerme ya da bakiş açisi edinebilmemiz için ak-
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tarilan bir öyküde, bize kendilerini kendileri olarak sunarlar. Yönetmenin 
özgün bakiş açisi, bu öyküyü kurgusal bir alegori yerine tarihsel dünyayi 
doğrudan görmemizi sağlayan bir araç haline getirir” (Bill, 2017, s. 40). 

Bill’in tanimlamasi belgesel film araştirmalari literatüründe en kapsa-
yici tanimlamadir. Bu tanimda Bill belgesel filmdeki karakterlerden, ger-
çekliğe sadakatten, yönetmenin perspektifinden ve özgün bakiş açisindan, 
gerçekliği ne şekilde temsil ettiğinden bahsederek belgeselin kurmacadan 
ayrildiği temel faktörleri de dolaysiz olarak belirtmiş olur. Tanimda belge-
sel filmde, akla ve duygulara seslenecek biçimde ele alinan konunun aslina 
sadik kalarak yeniden yorumlanmasi ve gerçeğe uygun bir şekilde beyaz-
perdeye yansitilmasi başat gereklilik olarak değerlendirilir. Bu nedenle 
gerçeğe sadakat, belgesel filmin ayirt edici ve vazgeçilmez özelliğidir. 
Belgesel sinema bir anlamda yaşadiğimiz günün ya da yakin tarihimizin 
yönetmenin perspektifinden bir izdüşümüdür. 

Belgesel sinema bir temsil olduğu için yönetmenin kendine has dünya 
görüşü, dünyayi ve olaylari anlama ve algilama biçimi kaçinilmaz olarak 
belgesel filme sirayet eder. Belgeselin sesi dediğimizde filmin yönetme-
ninin planlama, çekim ve montaj süreçlerinde yaptiği teknik tercihlerin 
tamami işin içine dahil olur. Belgeselin sesi esasinda filmin üslubuyla ben-
zerlik gösterir. Örneğin 1989 yapimi Jon Silver’in yönettiği Watsonville 
Grevde filminde Silver kamerasini işçilerin yanina sermayenin karşisina 
yerleştirmiştir. Ayrica fabrika sahiplerinin tehditleri kayda alinirken uzun 
planlar kullanmiş ve bu planlari montajda kesmemiştir (Bill, 2017, s. 89).  
Yönetmenin film yaparken kullandiği bütün araçlar, kendi dünya görüşünü 
filme yansitmak için işe koşulur ve bu ise belgeselin sesini oluşturur. Yö-
netmenin sesinin filme dahil olmasi yoluyla belgesel film güvenlik kame-
rasi görüntüsünden kurtularak bir sanat formuna dönüşür. 

2. Toplumsal Bellek

Bellek bireysel düzlemde insanlarin geçmiş deneyimlerinin depolan-
diği bir alan olarak değerlendirilir. Her bir bireyin belleğinden bahsedildiği 
gibi ayni şekilde toplumlarin da geçmişlerinde yaşanan tarihsel, kültürel, 
ekonomik olaylar, durumlar kolektif olarak o toplumun belleğini oluşturur. 
Bellek benliğimizin ve kimliğimizin oluşmasinda başat faktör olarak çali-
şir. Bellek ayni zamanda içinde bulunulan toplumla ilişkili olarak çalişir ve 
toplumsaldan bağimsiz değildir. Toplumda anlatilagelen ve bilişsel harita-
lari oluşturan mitler, efsaneler, törenler, ritüeller, şarkilar gibi ortak olarak 
paylaşilan ve bireyin onlara bakarak yaşamini tasarladiği bilgi kümeleri 
ayni zamanda belleği ve bununla beraber benliği oluşturan temel yapilar-
dir. Toplumsal hafiza, kültürel bellek olarak da adlandirilan “toplumsal 
bellek” kavramini sosyal ve beşerî bilimler yazinina Fransiz sosyolog Ma-
urice Halbwachs kazandirmiştir. “Halbwachs’in ileri sürdüğü başat tez in-



 .279Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

san belleğinin içinde bulunduğu sosyal ve toplumsal koşullarla şekillendiği 
yönündedir. Toplumsal bellek zaman ve mekândan bağimsiz düşünülemez. 
O, belleği biyolojik ve fizyolojik bakimdan değerlendirmek yerine belleğin 
maddesel bir şey olmadiğini onun soyut bir form olduğunu ileri sürer. Ona 
göre öznenin belleğini oluşturan şey onun içinde doğup büyüdüğü sosyal 
ve toplumsal çevredir. Bu bakimdan sosyal ve toplumsal çevre olmaksizin 
insanlarin hatiralarini sabitleyecekleri ve yeniden hatirlayabilecekleri baş-
ka bir bellek türü insanda yoktur. Fizyolojk ve biyolojik bellek yani insanin 
kafa tasinin içerisinde yer alan ve hafizayi oluşturduğu iddia edilen beynin 
bir bölümü toplumsal ve sosyal çevre olmadan işlevsizdir (Assmann, 2001, 
s. 39). Halbwachs’in öne sürdüğü tezin anlami şudur; bireyin nöroloji ve 
beyin fizyolojisi açisindan bir belleği vardir. Ancak onu oluşturan içinde 
yaşadiği toplumdur. İnsanin biyolojik olarak sahip olduğu bellek, toplum 
olmadiği sürece yoktur. Toplumsal bellek o toplumu oluşturan bireylerin 
geçmişe yönelik ortak anilari paylaşiyor olmasina dayanir. Geçmiş bilgi-
sinin paylaşimi arttiği oranda toplumsal bellek artar. Bu anlamda bireysel 
bellek toplumsal yaşamdan ve toplumsal bellekten beslenir (Atik&Bilgi-
ner Erdoğan, 2014, s. 3). 1864 yilinda Çerkeslerin yaşadiği büyük sürgün 
ve soykirim bu durum için güzel bir örnektir. Göç sirasinda Çerkeslerin 
çoğunun ölmesi, hayatta kalanlarin ise dağinik bir şekilde Osmanli top-
raklarina yerleştirilmesi, Çerkeslerin bir topluluk olarak varlik sürmesini 
engellemiştir. Zaman içinde dillerini de unutmalari gelecek kuşaklar için 
bir toplum bilincinin ve kültürel belleğin oluşmasini olumsuz etkilemiştir. 

“Hatirlama” ve “unutma” toplumsal bellek konusunu açiklarken unu-
tulmamasi gereken iki önemli kavramdir. Halbwachs’a göre “hatirlama” 
geçmiş deneyimlerin beyin ekranda belirmesi ve cisimleşmesi, geçmiş 
zamanin o ana nakledilmesi, adeta işinlanmasidir. Somut bir zaman ve 
mekânda gerçekleşmiş geçmiş deneyimler başka bir zaman ve mekânda 
duygu ve bellek düzleminde yinelenir, çağrilir (Assmann, 2001, s. 42). 
Unutma ise insana verilmiş iyileştirici bir cihaz olarak çalişir. Geçmiş ya-
şamdaki acilarin ve yikimlarin tamamen olmasa da kismen unutulmasi in-
sanin yaşamina devam edebilmesi için gereklidir. Unutma bu yönüyle bir 
iyileşme biçimidir. Bu anlamda Çerkesler için “21 Mayis” büyük sürgünün 
ve soykirimin hatirda kalmasi için somut bir tarihtir. Ama ayni zamanda yi-
kimin yaşandiği anki şekliyle hatirlanmiyor olmasi da o toplumu oluşturan 
bireylerin hayatina devam edebilmesi için gereklidir. Toplumsal bellek için 
önemli olan diğer bir özellik ise gruba bağlilik/aidiyettir. Toplumsal bellek 
onu taşiyan insanlar var oldukça yaşar fakat maddesel bir şeyin devredil-
mesi gibi öylece bir diğer kuşağa aktarilamaz. Grubu oluşturan bireyler 
arasinda paylaşilmasi gereken bir sürecin sonucu olarak iletim gerçekleşir. 
Bu özelliğiyle gruba bağlilik/aidiyet o grubun hafizasini paylaşan üyelerin 
kimliklerinin bir parçasidir (Assmann, 2001, s. 43). Örneğin 19. yüzyilin 
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ortalarina kadar Çerkesya’da yaşadiklari bölgeye ve bağli olduklari soy-
lulara göre ayri ayri isimlendirilen Çerkesler, büyük sürgün ve soykirim 
sonrasinda, her biri farkli bir soydan ve bölgeden gelmesine rağmen et-
nografik ve kimlik düzlemindeki farkliliklarina son vermiş ve ortak tek 
bir Çerkes kimliği etrafinda toplanmişlardir. Bu anlamda hatirlama sadece 
geçmişimizi oluşturmaz. Hatirladiklarimiz ortak unsurlarimizi oluşturur, 
kimliğimizi oluşturur, kisaca o bugünümüzü ve geleceğimizi belirler. Top-
luluk olarak bireyleri bir bütün haline getirmek için hatirlamak vazgeçil-
mez bir aracidir. Bu anlamda Çerkesler de hatirladiklari kadar kendilerine 
ortak bir kimlik oluşturmuşlardir.

“Toplumsal bellek, öğrenme süreciyle oluşur ve gelişir” (Karaca, 
2006, s. 44). Toplumsal bellek geçmişten günümüze uzanan bir bağdir, 
köprüdür. Toplumun yaşadiği olaylarin ve kültürü oluşturan ögelerin, geç-
miş kuşaklardan gelecek kuşaklara iletilmesi için toplumsal belleğin can-
li tutulmasi gerekmektedir. Örneğin, Çerkeslerin yaşadiği büyük sürgünü 
ve soykirimi gençlere aktarmak, öğretmek, gelecek kuşaklarin unutmasini 
önlemek için Çerkesler 21 Mayis tarihinde İstanbul’da buluşarak Marma-
ra denizine çiçekler birakir, atalarini anar ve konuyla ilgili belgesellerin 
yapilmasina önem verir. Belli bir toplumun geçmişte yaşadiği sikintilari 
anlatan belgesel filmlerde, toplumsal belleği koruyan, canli tutan soyut 
ve somut unsurlara fazlasiyla yer verilir. Somut ürünler şarkilar, hikayeler 
gibi söze dayali hatirlama biçimleridir. Sözel kültür, yazili ve görsel kül-
türe geçişimizle kaybolmamiştir, hala etkisini bir şekilde göstermektedir. 
Çerkeslerin yaşadiği sürgünü ve soykirimi anlatmak için yakilan ağitlar 
ve söylenen türküler de bunlara örnektir. Çerkeslerin inanç, tören, eğlence 
gibi geleneklerini anlatan “Nart destanlari” vardir ve bu destanlar kültürün 
taşinmasinda etkili bir araç olmuştur. Sözlü ürünler Çerkeslerin yaşadiği 
olumsuzluklara rağmen günümüze kadar gelmiştir. Bunun yani sira somut 
ürünler olarak sayilabilecek diğer veriler ise arşiv, müze, kütüphane gibi 
bilgi depolama merkezlerindeki bilgilerdir. Bunlar toplumsal bellek için 
son derece hayati önem taşir. Toplum ve bellek kavramlarini aslinda bir 
arada tutan bağlayici öge kültürdür. Toplumun belleği o toplum tarafindan 
paylaşilan ve yaşatilan kültür olgusunun etrafinda şekillenir. İkisi arasinda 
karşilikli üretmeye ve yaşatmaya dayali bir ilişki mevcuttur. Bunlara tarih-
sel süreçleri ve ‘dil’i de eklemek gerekmektedir.  

Diğer yandan toplumsal bellek sanat yapitlari yoluyla canli kalir ve ya-
şamaya devam eder. Bellek özellikle sinemasal anlatimin kalbinde yer alir. 
Her film aslinda yönetmenin veya senaristinin geçmiş deneyimlerinden iz-
ler taşir. Sinema bilinç altinin bilinç katmanina çikartilmasidir. Unutularak 
derinlere gömülen geçmiş duygular, düşünceler, sanat yoluyla tekrar gün 
yüzüne çikartilir. Sinema filmleri toplumsal belleği korumanin ve gelecek 
nesillere aktarmanin bir araci olarak çalişmaktadir (Kula&Koluaçik, 2016, 
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388). Sinema sanatinin içerisinde toplumsal belleği oluşturmak bakimin-
dan belgesel sinemanin ayri bir yeri vardir. Bellek geçmiş deneyimlerin 
hatirlanmasini temsil ederken belgesel sinema bu sürece yardimci olmak-
tadir (Bingöl, 2018, s. 52). Bilinç altina atilmiş dünyanin dört bir yaninda 
ve geçmiş bütün zamanlarda yaşanmiş olay ve durumlar belgesel yoluyla 
bilinç boyutuna çikartilabilir. 

3. Dil ve Kültür İlişkisi       

Dil, insanlar ve topluluklar arasinda iletişimi sağlayan, canli bir var-
liktir. Bir topluluk duygu ve düşüncelerini diliyle ifade eder ve diliyle ifade 
ettiği sözlü, yazli her şey o toplumun kültürünü oluşturur. Kültür, toplum-
sal olarak öğrenilen ve ayni yoldan yeni kuşaklara iletilen davraniş kalip-
laridir ve ilk insanla birlikte ortaya çikmiştir. İlk insanlarin mağara duvar-
larina resimler çizmesi, taşlari yontup birtakim aletler yapmasi birer kültür 
ürünüdür. Kültürün üretimle siki bir birlikteliği vardir. Kültür olmadan ne 
üretimden ne de toplumdan söz edilebilir. Kültür olmadan insan da olmaz. 
Kültür insanin doğaya ilk müdahalesi ile başlar. Kültür doğayla, üretimle, 
insanla başlar ve var olur. Özetle, insan emeğinin sonucu olarak ortaya çi-
kan maddi ve manevi değerlerin ortak toplamina kültür denir. Her toplum 
kendi yarattiği değerlerini üretimde kullanir. İnsanin kullandiği ve yarattiği 
araçlarin toplami o toplumun kültür kapsami içerisindedir. Toprağin işlen-
mesi, besinlerin pişirilmesi, araç-gereç yapimi, madenlerin işlenmesi ve 
yaratilan değerler o toplumun kültürünü oluşturur (Saltik, 1997, s. 9-10). 

“Kültür” kavrami ilk kez Herder tarafindan, toplumlarin kendileri 
için faydali olmak yolunda gerçekleştirdikleri etkinlikler ve bu etkin-
likleri gerçekleştirirken ortaya çikan bütün ürün ve çiktilar anlaminda 
kullanilmiştir. Kültür bir olgudur, dolayisiyla somut, maddi bir şey değil-
dir, aksine insan zihnindedir ve soyuttur (Yazoğlu, 2005, 134). Kültürü 
oluşturan temel öğeler başta dil olmak üzere din, tarihi miras, savaş ve 
göçtür. Bir toplumda savaş, göç gibi yaşanan olaylar o toplumunun kültü-
rünün oluşmasinda etkilidir. Fakat kültür, bu toplumsal olaylarin işiğinda 
dil araciliğiyla oluşur ve yine dil araciliğiyla kuşaktan kuşağa aktarilir. 
Yani bir topluluğun kültürü, dil olmazsa oluşamaz ve gelecek nesillere 
aktarilamaz. Kültürü oluşturan ve aktaran başat gereklilik ‘dil’dir. Nasil 
birey olarak kendimizi dilsiz düşünemezsek, ayni şekilde toplumun hiç-
bir alanini da dilden bağimsiz düşünemeyiz. Dil kültürel olan her şeyin 
taşinmasinda çalişan yegâne araçtir. Toplumun yüzyillar boyunca ürettiği 
bütün soyut ve somut değerleri, kurumlari, ritüelleri kisaca o toplumu 
toplum yapan her şeyi içine alan ve geleceğe taşiyan bir hazinedir. Bu yö-
nüyle dil, ait olduğu milletin sosyo-kültürel yapisini, tarihsel birikimini 
ve yüzyillar boyu süren macerasini sonraki nesillere taşiyan vazgeçilmez 
bir kaynaktir. 
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Dil ve kültür arasindaki ilişkiye yönelik Wilhelm von Humbolt dilin 
bir ulusun ruhu olduğunu söylemiştir. Ona göre dil toplumla birlikte büyür 
ve gelişir, toplumun ruhunu edinir. Toplumun ruhu neyse dili de odur. Kül-
tür toplumun tarihsel süreçte oluşturduğu soyut ve somut bütün değerler 
birikimidir. Dil kültürü inşa eder ve geliştirir. O toplumun içinde doğan ve 
büyüyen birey de ortak bir dil konuşulduğu için paylaşilan kültürün de bir 
parçasidir (Yazoğlu, 2005, 138,139). Kültür, dil araciliği ile kendisini ifade 
eder. Bu yüzden dil ve kültür arasinda derin ve sarsilmaz bir ilişki vardir. 
Kendi dilini koruyamayan, diline gerekli özeni gösteremeyen topluluklar 
bugün kültürlerini de tam anlamiyla yaşayamaz, gelecek nesillere aktar-
makta zorlanirlar. Dil, bir milletin kültür kimliğidir. Dili unutan bir millet 
kültürünü, tarihini kisaca kimliğini unutur. Dil olmadan kültür olmaz ve 
aktarilamaz. Savaş, göç, sürgün gibi sebeplerle bir millet toprağindan ko-
parilmiş, yerleştiği yerde çeşitli sebeplerden dolayi dilini kullanamamiş ve 
zaman içinde unutmuşsa, o milleti millet yapan değerleri de hatirlayamaz, 
unutur. Dili unutmak her şeyin unutulmasi demektir. Dilin unutulmasi dü-
nün, bugünün ve geleceğin unutulmasidir.

Dil ve kültür arasindaki ilişki insan doğasini anlamaya çalişan bilim-
sel disiplinlerin temel meselelerinden birini oluşturmaktadir. Bilişsel psi-
koloji kültür kavramindan insanoğlunun tarihsel süreç boyunca edindiği 
bilgilerin toplamidir diye söz eder ve bu kavramin sadece insana has oldu-
ğunun altini çizer. Buna göre insan olmayan varliklar açisindan kültürden 
söz edilemez. Kültürel psikoloji disiplininde ise kültür, anlatilar, anlam 
yapilari, düşünce sistemleri, epistemoloji ve dünya görüşü, iletişim mo-
dellerinin tamami olarak kabul edilir. Bu bağlamda kültürün oluşmasinda, 
kelimeler, gramer yapisi, anlati biçimlerinden mütevellit dil vazgeçilmez 
bir ögedir. Buna göre bir genel kabul olarak dilin kültürün bir parçasi oldu-
ğu gerçeğini kabul etmek gerekir. Dil bu bağlamda kültürü oluşturur ama 
ayni zamanda kültürün de bir parçasidir (Imai vd., 2015, s. 3). Her disip-
lin dil ve kültür ilişkisi üzerine farkli sorular sorarak araştirmalar yapar-
lar. Örneğin dilbilimciler, insanlarin algilamalarinin, inanç sistemlerinin 
ve değer yargilarinin dilsel göstergelerde nasil kodlandiğini araştirirken; 
antropologlar kültürün o kültürü oluşturanlar tarafindan etkileşimde nasil 
inşa edildiğini araştirirlar. Edebiyat ve iletişim çalişmalarinda ise kültürün 
yazinin bulunmasindan başlayarak, matbaanin icadi, bilgisayar teknoloji-
leri ve bilişim teknolojilerinden mütevellit iletişim teknolojilerinden nasil 
etkilendiği sorgulanir (Kramsch, 2014, s. 2). Her bilimsel disiplinin dil ve 
kültür ilişkisine yönelik yaklaşimi farklilik göstermektedir.  

4. Çerkes Tarihi, Kültürü, Kimliği

Çerkeslerin ana vatani tarihi kaynaklarda Kuzeybati Kafkasya ola-
rak geçer ve bu bölge Çerkesya olarak belirtilir. MÖ 6. yüzyildan itibaren 
Azak Denizi, Karadeniz ve Gürcistan arasinda kalan bölge Çerkeslerin 
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ana vatanlarini oluşturmuştur (Aslan, 2006, s. 75). İsadan Önce Meotlar, 
Sindler olarak bilinen halklar ile İsadan sonra Kasoglar ve Zihler olarak 
adi geçen halklar Çerkeslerin atalari olarak kabul edilmiştir. 1800’lerden 
itibaren ise Çarlik Rusyasi’nin düzenli işgali ve asimilasyon politikalari 
ve bunun yaninda bitmeyen savaşlar neticesinde Çerkeslerin etnik hari-
tasi değişime uğramiş; Rus-Çerkes savaşlarinin (1763-1864) sonucunda 
1864 yilindan itibaren ise Çerkesler Osmanli topraklarina sürgün edil-
mişlerdir (Saltik, 1997, s. 22). Bu sürgün tarihe “Çerkes Sürgünü” ola-
rak geçmiştir (Kalayci, 2015, s. 73). Yaklaşik 1,5-2 milyon Çerkes savaş 
sonrasi 21 Mayis 1864’te iki seçenekle yüzleşmiştir: Çarlik Rusyasinin 
sömürgesi olmak ya da Osmanli topraklarina sürgün gitmek. Çerkesler 
Osmanliya siğinmayi seçmişlerdir ve onlar için sürgün başlamiştir. Os-
manli yönetimi Çerkesleri Rumeli ve Suriye bölgesinde iskân etmiştir 
(Aslan, 2006, s. 79-80). 

“Çerkes Sürgünü”nün soykirim olup olmadiğina ilişkin literatürde 
tartişmali açiklamalar vardir. Fakat kaynaklarin genelinde sürgünün etnik 
temizlik olduğu kabul edilmektedir. Çünkü sürgün boyunca Çerkeslerin 
köyleri yakilmiş, yağmalanmiş ve insanlar katledilmiştir. Soykirim olmasi 
için her bir Çerkesin yok edilmesinin amaçlanmasi gerekmektedir diyen 
Henze, Çerkeslerin durumunda onlari topraklarindan göndermek yoluyla 
onlardan kurtulmak isteğinin egemen olduğu görüşündedir. Bu bakimdan 
sürgünün soykirim değil de etnik temizlik olarak adlandirildiğini ileri sürer 
(Shenfield, 2006, s. 6). Cahit Aslan ise makalesinde uzunca anlattiği Çer-
kes-Rus savaşlarinin neticesinde gerçekleşen sürgünden soykirim olarak 
bahseder (Aslan, 2006, 104).   

Çerkeslerin Antik Yunanlilarla, özellikle Atinalilarla yakin kültürel ve 
ticari bağlari vardir ve hatta Olimpiyat Oyunlarina katilmişlardir. Onlarin 
tanrilari da Yunan tanrilarina çok yakindir. Örneğin Şi-bla, Şimşek Tanrisi, 
onlarin Zeus’udur; Tlepsh’i, Demir ve Ateş Tanrisi ise onlarin Hephaes-
tos’laridir (Shenfield, 2006, s. 2). Çerkesler dini inaniş itibariyle anavatan-
larindaki ve sonrasinda sürgün gittikleri topraklardaki dini inanişi benim-
semiş görünmektedirler. Yazili kaynaklar 16. yüzyilda Çerkeslerin çoğun-
luğunun Müslüman olduğunu, küçük bir azinliğin ise Hiristiyan olduğunu 
yazmaktadir. Fakat Çerkesler dini inanişi bir ayrilik meselesi yapmamişlar, 
dini farkliliklarini görmezden gelerek ortak değerler ve ortak kültür çerçe-
vesinde birleşmişlerdir (Aslan, 2006, s. 90).   

Çerkes dilinin alfabe kullanimi da zaman içerisinde farkliliklar gös-
termiştir. 1800’lü yillarda ilk önce Arap alfabesi kullanilmiş; 1927-1938 
yillari arasinda Latin alfabesine geçilmiş; sonrasinda ise Kiril alfabesi 
kullanilmaya başlanmiştir. Diasporada yaşayan Çerkeslerin ana dillerini 
unutmamasi, daha doğrusu Çerkesçe’nin yok olmamasi için çalişmalar ya-
pilmiş; Türkiye Kafkas Dernekleri Federasyonunun aldiği kararla birlikte 
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2006’dan itibaren Kiril-Adiğe alfabesinin kullanilmasina karar verilmiştir 
(Aslan, 2006, s. 89).

Çerkes kültürünü, geleneğini, adetlerini öğrendiğimiz en temel kaynak 
“Nart Destanlari” olarak bilinen mitoloji külliyatidir. Bu destanlar Çerkes-
lerin eski çağdan geleneksel döneme kadar inanişlari, ibadetleri, törenleri, 
ritüelleri, danslari, müzikleri hakkinda bilgiler barindirir. Destanlarin ge-
neline yayilmiş olan tema ise insan yaşamini daha güzel, mutlu, huzurlu, 
onurlu kilacak olanin insan sevgisi olduğu fikridir (Aslan, 2006, s. 86). 

5. Belgesel Film: “Küllerinden Doğmak”

Küllerinden Doğmak, Enis Riza Sakizli’nin 2007 yilinda tamamladi-
ği, Çerkeslerin yaşamini ve Kuzey Kafkasya’nin Ruslar tarafindan işgali 
sonucu 21 Mayis 1864 yilinda gerçekleşen “Çerkes Sürgünü” olarak bili-
nen büyük trajediyi konu alan belgesel filmdir. İlk gösterimini İstanbul 10. 
Uluslararasi 1001 Belgesel Film Festivalinde yapmiştir. Bu festivalde geç-
mişi aydinlatan belgesellerin gösterildiği özel bölüm olan “Hatirlamak” 
seçkisinde yer almiştir. 45 dakikalik bir belgesel filmdir ve ilk gösterimi 
4 Ekim 2007 tarihinde Beyoğlu Sinemasi’nda yapilmiştir. Avarupa Bir-
liği, Kafkas Dernekleri Federasyonu ve TRT desteğiyle gerçekleştirilmiş 
bir filmdir. Çerkeslerin yoğun olarak yaşadiği Düzce, İzmit, Sakarya, Bur-
sa, Balikesir, Eskişehir, Amasya, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, 
Samsun’da 2 ayi aşkin bir çalişma gerçekleştirmiştir. Filmde Anadolu’nun 
farkli coğrafyalarina yerleşmiş olan, Çerkeslerin ikinci, üçüncü ve dördün-
cü kuşaklarinin tanikliğinda göçleri, yeni yurtlarini nasil kurduklari, onlari 
özgün Çerkes topluluklari yapan yaşama biçimleri anlatilir. Küllerinden 
Doğmak, günlük hayatlari ve ritüelleri çerçevesinde Çerkeslerin kültürünü 
yeniden hatirlatir ve bu yolla toplumsal bellek oluşturur. 

5.1.  Belgesel Sinema ve Toplumsal Bellek Bağlamında “Küllerin-
den Doğmak”

Belgesel sinemayi toplumsal açidan değerlendirdiğimizde izleyici 
deneyimi bakimindan kurmacadan farki ön plana çikar. Kurmaca filmde, 
özellikle hikâye anlatan ana akim sinema filmlerinde özdeşleşme kavrami 
önemlidir. Ana akim sinema izleyicinin perdede seyrettiği ana karakter-
le “özdeşleşmesini” ve bu sayede ana karakterin yaşadiği duygulari ya-
şamasini ve filmin sonunda da “katarsis” denilen arinmayi yaşamasini 
ister. Bütün bir film yapma sistemi bu özdeşleşme ve katarsis ekseninde 
tasarlanir. Fakat yine de filmden çiktiktan sonra izleyici perdede gördüğü 
şeylerin kurmaca olduğunun ayirdindadir. Öte yandan belgesel film izleyi-
cisi perdede gördüklerinin gerçek yaşamdan alinmiş olduğunu bildiği için 
bizzat o olanlara taniklik ettiğinin bilincindedir (Güngör, 1997, s. 118). 
İzleyici belgesel filmde seyrettiği kişilerle yine özdeşleşebilir, onlarla ayni 
duygulari paylaşabilir ama belgeselin temel ereği katarsis değil tanikliktir. 
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Bu nedenle, toplumsal bellek oluşturma sürecinde belgesel filmlerin kur-
maca filmlere oranla toplumsal etkisi daha ziyadedir. Belgesel sinemanin 
etkisinin yani sira William Miller’in belgesel metni ve senaryo yazimin-
da imge ile ilgili önerisi ise altin değeri taşimaktadir. Çünkü toplumsal 
bellek deneyim, bilgi ve imgeler sonucu oluşur. Miller belgesel filmle 
uğraşanlara öğüt olarak olaylari ve düşünceleri o toplum tarafindan anla-
mi olan imgelere dönüştürme alişkanliğini kazanmanin zorunluluğundan 
bahseder (Miller, 2008: 20). Bunun yani sira belgesel filmde izleyicinin 
duygu paydaşliğinda buluşabileceği kişilerin hikayelerinin anlatilmasinin; 
meselelerin insanlar araciliğiyla anlatilmasinin ve izleyicinin anlatilanla-
ra katiliminin sağlanmasinin önemine vurgu yapar (Miller, 2008: 43). Bu 
öneriler işiğinda, görsel imgenin ilgi çekmesi açisindan zamanin taniklari 
olan kişiler ve arşivler belgesel filmlerde ön plana çikarilmalidir. Anlati-
lanlarin dikkat çekmesi ve inandirici olmasi bakimindan doğrudan tanik 
olanlarin yaşananlari anlatmasi oluşan imgelerin etkisini oldukça artira-
caktir. Küllerinden Doğmak belgeselinde de Miller’in önerilerine uyuldu-
ğu görülmektedir. Çerkeslerin yaşadiği büyük sürgün ve soykirim ikinci, 
üçüncü ve dördüncü kuşağin tanikliği çerçevesinde izleyiciye aktarilir. 
Belgeselde atalarinin yaşadiği sikintiyi ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşa-
ğin tanikliği ile dinlerken, söylenenlerin doğruluğunu kanitlamak içinse 
arşivlerden, fotoğraflardan, resimlerden yararlanilmaktadir. Bu resimler 
ve fotoğraflar savaşi yaşamiş olan, göç halinde olan Çerkeslerin görün-
tülerini, yaşadiklari sikintilari yansitir. Ayrica, belgeselde Çerkeslere ait 
yaşam biçimi, gelenekleri, ritüelleri, şarki ve danslari da ikinci, üçüncü ve 
dördüncü kuşak tanikliğinda anlatilmiştir. Böylece, görsel ve sözel ürünler 
yardimiyla Çerkesler arasinda özellikle de gelecek nesil için toplumsal bel-
lek oluşturulmaya çalişilmiştir. Öte taraftan bu insanlar için ana dillerini az 
bilmeleri ya da unutmuş olmalari en büyük kisitlayici unsurdur. Dil kaybi 
kültür kaybina sebep olmaktadir. Bu bakimdan Küllerinden Doğmak bel-
geselinin hatirlatma ve toplumsal belleğin yeniden inşasi sürecindeki işlevi 
yadsinmamalidir.  

5.2.  Dil ve Kültür İlişkisi Bağlamında “Küllerinden Doğmak”

Küllerinden Doğmak belgeselini dil açisindan değerlendirdiğimizde, 
belgeselin Türkçe olduğunu ve Çerkesçeye çok az yer verildiğini görüyo-
ruz. Bu durumun temel nedeni ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşağin dillerini 
çok az ya da hiç bilmemeleridir. Halk yaşadiği sürgün sonucu gemilerle ve 
trenlerle Osmanli topraklarina siğinmiştir. Osmanli İmparatorluğu kendi 
ekonomik istikrarinin ve iç huzurunun bu sürgünden etkilenmemesi için 
Çerkesleri Anadolu’ya, Orta Doğu’ya ve sinir bölgelerine yerleştirmiştir. 
Böylece Çerkeslerin ileride bir tehdit oluşturmasini da engellediklerini 
düşünmüşlerdir. Fakat küçük topluluklar halinde imparatorluğun farkli 
bölgelerine yerleştirilen Çerkeslerin en büyük sorunu ‘dil’dir. Yerleştikleri 
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bölgedeki dili bilmemeleri, kendi dilleri ile konuşmalarinin yasaklanmasi, 
Çerkeslerin Türkçe öğrenmelerini hizlandirmiştir. Zaman içinde dillerini 
kullanmayan Çerkes toplumu ana dillerini ya çok az hatirlar ya da unutur. 
Çerkes toplumun ana dilini kaybetmesi sorunsalina Küllerinden Doğmak 
belgeselinde de yer verilmiştir. Belgeselde Çerkeslerin ritüellerini, şarki-
larini, yaşayişlarini, atalarini anlatan bazi taniklar Çerkesçe konuşur, fakat 
bazilari ise dili unuttuklarini hatta dili unuttuklari için her şeyi unuttukla-
rini hüzünlü bir şekilde ifade ederler. Küllerinden Doğmak ana dilin bir 
toplum için ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha animsatir. 

Ayrica, belgeselde Çerkes şarkilarina ağirlik verildiğini de görürüz. 
Çünkü şarkilar yani sözlü ürünler o toplumun kültürü hakkinda bilgi ve-
ren önemli kaynaklardir. Eskiden yazinin olmadiği sözlü kültürlerde eski 
yaşanmişliklari, kahramanliklari anlatirken şarkilara, efsanelere başvuru-
lurdu. Bu şekilde topluma özgü kültürel özellikler kuşaklara aktarilirdi. 
Fakat zaman içinde yazinin bulunmasiyla sözel ürünler yaziya döküldü ve 
gelecek kuşaklara somut ürünler birakildi. 

Çerkeslerin kendilerine ait yazin dili, belli bir edebiyati, felsefi an-
layişi olmasina rağmen savaş sonucu topraklarindan sürülmeleri, hayatta 
kalanlarin dili unutmasi ya da az bilmeleri yazili ürünlerin Çerkes toplumu 
için önemini azaltmiş görünmektedir. Belgeselde vurgulanan başat sorun-
sal Çerkeslerin ana dillerini unutmalaridir. Ülkelerinden sürülmeleri sonu-
cu yazili bir Çerkes dilini beraberlerinde getirememeleri ve zaman içinde 
dillerini unutmalari kültürlerini anlatmak, sonraki kuşaklara aktarmak için 
ağirlikli olarak sözlü kültürü yani şarkilari, efsaneleri kullanmalarina ne-
den olmuştur. Bu yüzden de belgeselde Çerkeslere ait kültürel özellikler 
anlatilirken şarkilara büyük önem verilir. Dili az bilen ya da hiç bilmeyen 
ikinci, üçüncü, dördüncü kuşaktan taniklar animsadiklari şarkilar, atalari-
nin onlara anlattiklari anilar çerçevesinde Çerkes toplumunu, kültürünü ve 
ritüellerini Küllerinden Doğmak filminde anlatir. Aslinda dili unutmalari 
ya da az hatirlamalari o topluma ait çoğu şeyi unutmalarina da neden ol-
muştur. Belgeselde tanikliğina başvurulan bir Çerkes kadinin “Dili unut-
mak, çok şeyi unutmama neden oldu. Dili unutmasaydim, çok şey anlatir-
dim” demesi de bu durumu anlatan en önemli diyalogdur. Dil toplum ve 
toplumun kültürel öğeleri için hayati öneme sahiptir. Dil giderse toplum 
kaybolur. 

SONUÇ

Sinemanin ve özellikle belgesel sinemanin toplumsal belleği oluş-
turmada özel bir önemi vardir. Kurmaca filmlerden farkli olarak belgesel 
filmlerde gösterilen kişiler ve yaşamlar izleyicisine gerçek bir yaşam de-
neyimi sunmaktadir. İzleyici belgesel filmde gördüğü yaşamlarin gerçekli-
ğine kurmacada olduğundan daha çok inanir ve bu görüntüler onun kişisel 
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belleğinde yer eder. Ayrica geçmiş olaylar ve yaşamlar belgeseller yoluyla 
gelecek nesillere aktarilir. Bu anlamda toplumsal belleğin inşasinda ve ge-
leceğe taşinmasinda belgesel filmler vazgeçilmezdir. 

Toplumun bir üyesi olan insanin belleği toplumsal bellekten ayri dü-
şünülmediği gibi insanin biyolojik olarak sahip olduğu bellek, toplum ol-
madiği sürece yoktur. Toplumlarin belleği görsel, sözel ve yazili unsurlar 
araciliği ile oluşturulmaya, canli tutulmaya çalişilir. Bu süreçte belgesel 
filmler en önemli araçlardir. Çünkü belgesel sinema vasitasiyla görsel, 
sözel, yazili unsurlar, kişilerin tanikliğiyla izleyiciye sunulur. Örneğin, 
makalede ele alinan Küllerinden Doğmak belgeselinde görsel (fotoğraflar, 
resimler) ve sözel (şarkilar, efsaneler) unsurlar ikinci, üçüncü, dördüncü 
kuşağin tanikliğinda anlatilir. Özellikle “21 Mayis” büyük sürgünün ve 
soykirimin hatirlanmasi için somut bir tarih olarak belgeselde yansitilir. 
Böylece Çerkes toplumu ve özellikle genç kuşak için toplumsal bellek ya-
ratilmaya çalişilir. 

Toplumsal belleğin oluşmasinda görsel, sözel ve yazili ürünler temel 
öğelerdir ki bunlar da o toplumu ve onun kültürünü yansitir. Bu ürünlerin 
oluşmasi ve gelecek kuşaklara aktarilmasi ise o toplumun sahip olduğu dil 
araciliğiyla olur. Yani dil, kültürel ürünlerin oluşmasi ve aktarilmasinda 
vazgeçilmez bir araçtir. Fakat Çerkesleri konu alan, Küllerinden Doğmak 
belgeselinde ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşağin dillerini ya çok az bil-
diklerine ya da unuttuklarina tanik oluyoruz. Bu yüzden belgeselde, Çer-
kesçe’den çok Türkçe’nin kullanildiğini görüyoruz. Bunun sonucunda da 
Çerkes toplumuna özgü kültürel özellikler, ancak atalarinin anlattiklari ve 
animsanan Çerkes şarkilar çerçevesinde belgeselde dile getirilebiliyor. Bir 
toplumun kendi dilini unutmasi ya da çok az bilmesi o toplumla ilgili çoğu 
özelliği de unutmasina neden olmuştur. Çerkesler de ana dillerini unuttuk-
lari, yazin dilini de kullanamadiklari için gelecek nesillere kültürlerini şar-
kilar, efsaneler (yani sözlü ürünler), fotoğraf, resim (görsel ürünler) ve bel-
gesel sinema ile aktarmaya çalişiyorlar. Bu yolla toplumsal bilinç, kültürel 
bellek oluşturmak için uğraşiyorlar. Bu bakimdan kültürün oluşmasinda ve 
aktarilmasinda dilin, toplusal belleğin oluşmasinda ise belgesel sinemanin 
önemi yadsinamaz. 
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GİRİŞ 

Osmanli Devleti’nin tarim ve hayvanciliğa vermiş olduğu önem XIX. 
yüzyildan itibaren artmaya başladi. Bundan dolayi bu alanlarda bir dizi 
girişimlerde bulunuldu. Bu bağlamda nezaretler kurularak, teknik perso-
nel ihtiyacini karşilamak amaciyla bir takim kurslar açilmaya başlandi. Bu 
kurslar da zamanla ihtiyaci karşilamadiği için nezarete bağli okullarin açil-
masi düşüncesi gündeme geldi. Geçen süre içerisinde tarim ve hayvancilik 
konusunda kurslarda eğitim verebilecek donanima sahip yabanci uzmanlar 
getirilmeye başlandi. Bu okullara Müslüman Türklerin yani sira gayrimüs-
limler de kabul edildi. Açilan okullarda öğrencilerle birlikte halka da ziraat 
ilmi hakkinda bilgiler verildi. Devlet tarimsal faaliyetlerin geliştirilmesi 
adina birçok girişimde bulundu ve kurulan okullarda ücretsiz eğitim ve-
rildi. 

Diğer taraftan Osmanli Devleti’nin son dönemine doğru veteriner 
ihtiyaci ortaya çiktiği için bu ihtiyaç ilk olarak Harbiye Mektebi içinde 
baytarlik dersleri gören doktorlar tarafindan yürütüldü. Ancak bu durum 
da mevcut ihtiyaca cevap vermediği için daha sonra askeri okullar için-
de yetiştirilen öğrenciler bu iş için görevlendirildi. Zamanla Memleketin 
baytar ihtiyacini karşilamak amaciyla müstakil bir hayvancilik okulu açil-
masina karar verildi. Ziraat ve hayvancilik birlikte değerlendirildiği için 
daha sonra her iki okul birleştirilerek, müstakil bir okul haline getirildi. 
Bu okullarda dönemin gelişmelerine ayak uydurabilmek amaciyla da yurt 
dişindan uzmanlar getirildi ve Avrupa’ya öğrenciler gönderildi.

XIX. yüzyilda Osmanli Devleti, ekonomik çağdaşlaşma dönemi içe-
risinde tarima büyük önem verdi. Zira bu dönemde başta buğday olmak 
üzere, pamuk, ipekçilik ve diğer tarim ürünleriyle hayvancilik büyük bir 
potansiyele sahipti (Bilim, 2002: 288).  Tarim alaninda böylesi bir potan-
siyele sahip olan Osmanli Devleti’nde, bu alanda bir dizi girişimlerde bu-
lunuldu. Bu bağlamda yukarida da kisaca bahsedildiği gibi 1843’te Maliye 
Nezareti içerisinde Ziraat Meclisi,1 1846 yilinda da Ziraat Nezareti oluştu-
ruldu. Daha sonra ticaret ve tarimin birbirini tamamlayan bir bütün olduğu 
düşüncesiyle iki nazirlik birleştirilerek, Ziraat ve Ticaret Nezareti kuruldu. 
Bu alanda çalişacak teknik eleman ihtiyacini karşilamak amaciyla da Gül-
hane içerisinde tarimla ilgili kurslar açilmaya başlandi  (Bilim, 2002: 290-
292).

İstanbul’da bir basma fabrikasinin 1847 senesinde faaliyete başladi ve 
burada çalişacak kalifiye eleman ihtiyaci ortaya çikmişti. O dönem Yedi-
kule’de açilan bez dokuma fabrikasina gerekli ipeğin hammaddesini sağ-
layacak pamuğu yetiştirmek, pamuk ziraatini geliştirmek ve daha kaliteli 

1  1843’te kurulan bu meclis, 1845’te Ticaret Nezareti içerisine alindi. Tarim konulariyla ilgili 
çalişmalar yapan bu meclisin görevleri hakkinda geniş bilgi için bk. Bilim, 2002: 290-291.
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ürünler oluşturmak amaciyla fabrika müdürü olan Hüsnü Efendi, Tarim ve 
Ziraat Nezareti’ne bağli bir Ziraat Mektebi açilmasini önerdi (Bilim, 2002: 
292; İhsanoğlu, 1999: 332). Bu bağlamda 1847’de Yeşilköy’de bulunan 
Ayamama Çitliği, talimhane haline getirilerek ilk pamuk ziraati uygulama 
eğitimi burada verilmeye başlandi. Bu okul ayni zamanda Osmanli Devle-
ti’nde fiilen öğretime başlayan ilk mesleki ve teknik öğretim kurumlarin-
dan biri olma öncülüğünü de taşimaktaydi. Okulun kurulmasi amaciyla, 
Davis adli bir Amerikali uzmanin öğretimle görevlendirildiği, yanina da 
tercüman olarak Fransa’da ziraat öğrenimi görmeleri amaciyla gönderilen 
ilk öğrencilerden olan, sonralari hükûmette ilk Hristiyan Nazir olarak yer 
alan Agaton Efendi’nin verildiği bilinmektedir. Okulun öğrenci sayisi 10’u 
Müslüman, 10’u Hiristiyan olmak üzere Mekteb-i Tibbiye’den nakledilmiş 
20 öğrenci ile dişaridan alinmiş 30 öğrenci ile birlikte toplam 50 kişiydi 
(İhsanoğlu, 1999: 333).

Böylece 24 Ocak 1847’de açilan okul,2 üç sene sonra, 1850’de Nafia 
Nezareti’ne bağlandi. Ancak okul, daha sonra Mekteb-i Tibbiye’ye taşin-
di. Daha sonra da öğrencilerin; okulun yerini beğenmemeleri, gerekli olan 
kitaplarin yetersizliği, kiş mevsiminin gelmesi ve barinma sorunlari gibi 
nedenlerden dolayi okul kapatildi. Dört yil kadar ömrü olan bu okulun ka-
panmasindan sonra, bu alanda görülen ilk hareket, vilayet islahhanelerinde 
ziraat siniflari kurulmasi hakkinda bir iradenin çikmasi ile bazi islahha-
nelerin, kadrolarina birer ziraat muallimi ilavesinden ve basit bir ziraat 
öğretiminden ibaret kalmiş olan teşebbüstür. Ancak olumlu bir gelişme 
gösteremediğinden daha sonra bu teşebbüsten de vazgeçildi (Unat, 1964: 
80k-80L; Bilim, 2002: 293-297).  

Ziraat Mektebi başlarda müstakil bir okul olarak kurulamadi. Daha 
ziyade bu konuda oluşturulan kurslar ve talimhanelerin bu konudaki ek-
sikliği gidermesi beklendi. Daha sonra da farkli müesseseler içerisinde bu 
konularla ilgili birer sinif oluşturulmasi düşünüldü. Ne var ki bunlar bir 
çözüm olmayinca bu konuda bağimsiz birer okul oluşturulmasi konusu 
gündeme geldi. Her ne kadar bir Ziraat Mektebi ile bir Baytar Mektebi’nin 
açilmasi amaciyla daha önceki tarihlerde bir takim girişimler gerçekleşti-
rildiyse de bu girişimler zaman zaman sekteye uğramişlar ve yerel boyutta 
kalmişlardir. Ancak II. Abdülhamid döneminde müstakil, planli, kapsamli 
ve İstanbul dişinda farkli şehirlerde bu tür okullar açilabilmiştir. Osmanli 
Devleti’nde çoğunlukla ziraat ve baytarlik birlikte değerlendirildiği için bu 
iki okul birlikte konuya dahil edilmiştir.

1. HALKALI ZİRAAT MEKTEBİ 

Bir Ziraat Mektebi’nin açilarak, ziraî ilimlerin ve yöntemlerin halka 
öğretilebilmesi amaciyla 1877 tarihinde bir takim teşebbüslerde bulunul-

2  Okulun bütçesi, kadrosu ve programiyla ilgili olarak bk. Bilim. 2002: 294-296.
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maya devam edildi (BOA., Y.PRK.OMZ., 1/1). Yeniden bir Ziraat Mek-
tebi açilmasi zorunluluğu ise ancak 1878-1879 yillarinda Ahmet Cevdet 
Paşa’nin Ticaret Nazirliği zamaninda duyuldu. Söz konusu Ziraat Mek-
tebi’nin açilmasina o sirada Ticaret Nezareti’nde bulunan Amasyan Efen-
di’nin ön ayak olduğu görülmektedir (Unat, 1964: 80k-80L; Bilim, 2002: 
293-297). Bu göreve Cevdet Paşa tarafindan özel olarak getirilen Amasyan 
Efendi, tarimin eski geleneksel usuller yerine modern yöntemlerle yapil-
masini ve bunu yapacak elemanlar sağlanmasi için de çağdaş bir tarim 
mektebinin kurulmasini istiyordu. Amasyan Efendi, Avrupa tarim okulla-
rina oradaki ziraat eğitimini almalari amaciyla, geneli Ermeni olmak üzere 
öğrencilerin gönderilmesini sağlamişti (S. Shaw ve E. K. Shaw, 1983: 283; 
Bilim, 2002: 297). Ancak Amasyan Efendi’nin Ziraat Mektebi açilmasi 
yönündeki teşebbüsleri gerçekleşmedi (Unat, 1964: 80k-80L). Böylece bu 
okul açma girişimi de başarisiz oldu. 

Ziraat sisteminin Osmanli Devleti’nde gelişmesi devletçe en önemli 
konulardan birisiydi. Zira Osmanli Devleti’nde ziraat oldukça önemli bir 
yer tutmaktaydi. Sultan II. Abdülhamid, ziraatin gelişmesini sağlamanin 
başlica gaye edinilmesi gerektiğini, zira Osmanli Devleti topraklarinin ol-
dukça bereketli olduğunu, ziraatin istenilen sevide tutulabilmesi için mem-
leketteki ziraatçilarin o dönemki modern ziraat ilmini öğrenmeleri gerekti-
ğini vurgulamiştir (Siyasi Hatiratim, 2010: 148). 

Osmanli Devleti’nde ilk Ziraat Mektebi, Selanik’te Vitalis Efendi ta-
rafindan kuruldu. Burada ziraî tecrübelere ayrilan tarlalarda, öğrenciler uy-
gulamalarda bulunarak bilgilerini artirmaya başladilar. II. Abdülhamid’in, 
Halkali’daki Ziraat Mektebi’nin açilişina kadar bu konuda oldukça israrli 
olduğu görülmektedir. Açilacak olan Ziraat Mektebi’nde eğitim öğretim, 
bütün öğrenciler için ücretsiz olacakti. Bu öğrenciler kendi eğitimlerine 
ayrilan tarlalardan ve laboratuvarlardan faydalanabileceklerdi. Okulun 
iyi netice verebilmesi amaciyla hiçbir fedakârliktan kaçinilmayarak, do-
nanimli bir şekilde çalişacak gençlerin yetiştirilmesi amaçlanmişti (Siyasi 
Hatiratim, 2010: 148).

Suphi Paşa’nin Ticaret ve Nafia Nazirliği döneminde açilan okul için 
14 Ağustos 1884’te bir nizamname oluşturuldu. Okulun yapilacaği yerin 
seçimi önemliydi. Bunun için Amasyan Efendi’nin girişimleriyle Misirli 
Hurşit Paşa’nin Halkali’daki arazisi satin alinarak bir kurul oluşturuldu. 
Bu sirada Ticaret Naziri Zihni Paşa’ydi. Bu kurulun çabalariyla okul bina-
si yapimina başlanildi (Bilim, 2002: 298). İstanbul civarinda Halkali’daki 
Numune Çiftliği’nde devlet tarafindan 25.000 liraya satin alinan yerdeki 
çiftlik içinde bir Ziraat Mektebi yapimi başlatildi ve inşaatin dörtte üçü 
kisa sürede tamamlandi (Said Paşa, 1328, I: 158).

Ziraat ve çiftçiliğin geliştirilmesi ve ilerletilmesi amaciyla bazi büyük 
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şehirlerde 9 adet ziraat mektebi, numune çiftliği ve tarlasi kuruldu. Bura-
larda öğretmenlik ve müdürlük yapmak için yetenek ve kabiliyet esasina 
göre öğretmen alinmasi kararlaştirildi. Ayrica ziraat usullerini bilen kişiler 
yetiştirmek amaciyla, Mekteb-i Sultani, Mülkiye, Darüşşafaka ve Sanayi 
Mektebi’nden mezun olan kişilerden 25 öğrencinin sinavla okula alinmasi 
uygun görüldü. Okullara 1500’er kuruş maaşla birer müdür tayin edilme-
si ve okul öğrencilerinden 10 tanesinin yeni usul ve teknikleri öğrenme-
leri amaciyla Avrupa’ya gönderilmeleri 21 Aralik 1890’da kararlaştirildi 
(BOA., MV. 60/48). 

Okulun kurulmasiyla ilgili çalişmalar daha sonraki tarihlerde de de-
vam etti. Bu anlamda 9 Nisan 1891 tarihli bir belgede 20.000 lira kadar 
bir ücret harcanarak Küçükçekmece’de bir Ziraat Mektebi oluşturulma-
si için çalişmalarda bulunulduğu kayitlidir (BOA., Y.A.RES., 54/25). Bu 
çalişmalar sonucunda Ekim 1892 tarihinde Ziraat Mektebi’nin kurulma-
si kararlaştirildi. Okulun eksiklerinin tamamlamak ve gereken masraflari  
karşilamak amaciyla, Ziraat Bankasi ile Ziraat İdaresi Genel Müdürü Ce-
mal Bey zaman zaman okula giderek gözlemlerde bulundu (BOA., İ.DH., 
1284/101051). 

Selanik ve Hüdavendigar’da (Bursa) açilan Ziraat Mekteplerinin üs-
tünde olarak ve bu okullara öğretmen yetiştirmek üzere Halkali Ziraat 
Mektebi’nin masraflarinin karşilanmasiyla ilgili olarak 11 Ocak 1892 ta-
rihinde bir karar alindi ve Baytar Mektebi’nin de bu okula dâhil edileceği 
belirtildi (BOA., İ.ŞD., 113/6816). Buradan anlaşiliyor ki Halkali Ziraat 
Mektebi’nden önce de bazi vilayetlerde ziraat okullari açilmişti.3 Ancak 
bu okullarin üzerinde bir okul ihtiyaç halinde idi. Ayrica, bu okullara öğ-
retmen yetiştirecek bir kurum da yoktu. İşte bu ve bunun gibi nedenlerden 
kaynaklanan ihtiyaçtan dolayi Halkali Ziraat Mektebi’nin kurulmasi ka-
rarlaştirildi. 

Okulun kuruluşuyla ilgili olarak bir takim siyasi çekişmelerin de mev-
cut olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, yukarida da bahsedildiği üzere 
Amasyan Efendi’nin, çoğunluğu Ermenilerden oluşan bir kisim gençle-
ri ziraî eğitim almalari için Avrupa tarim okullarina göndermişti. Orman 
ve Maadin ve Ziraat Nezareti’nde bakanlik görevini üstlenen Suriyeli bir 
Katolik olan Selim Melhame Efendi, kardeşi Necip’in hafiye örgütünde 
yüksek bir makamda bulunmasindan istifade ederek, kişisel politikalarini 
istediği gibi uygulayabiliyor ve ihtiyaci olan maddi imkânlara da erişe-
biliyordu. Bu bağlamda Selim Efendi, profesyonel tarim uzmanlarindan 
oluşan bir kadro kurmaya muvaffak oldu. Oluşturduğu kadroda yine Er-
meniler çoğunluktaysa da Avrupa’ya önceki teşebbüse nispetle daha çok 

3  22 Eylül 1890 tarihli Meclis-i Vükelâ Mazbatasi’nda Hüdavendigar vilayetinde Ziraat Mek-
tebi ile Numune Çiftliği’nin kurulmasinin kararlaştirildiği belirtilmektedir. bk. BOA., MV., 
58/46.
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sayida Müslüman ve Rum gönderildi. Bunlar yurda döndükten sonra tarim 
müfettişleri düzeni yayginlaştirildi. Bu kadroyu dolduracak kadar Osmanli 
uzmani yetişince de Küçük Çekmece’de 1892 yilinda Halkali Ziraat Mek-
tebi kuruldu (S. Shaw ve E. K. Shaw, 1983: 283).

18 Ekim 1893 tarihinde Halkali Ziraat ve Baytar Mektebi’nin açilmasi 
kararlaştirildi (BOA., BEO., 296/22186). Bu bilgiye göre okulun açilmasi 
bir sene kadar gecikmiş görünmektedir. Okulun kapisinin üzerindeki ki-
tabede ziraatin hayvanlarla ilişkisi münasebetiyle baytarlik ve ziraatçilik 
mesleği bir arada öğretilmek üzere okulun açildiği ifade edilmiştir (Ergin, 
1941, III: 969). 

Okul açildiktan sonra Orman ve Maadin Mektebi kapatilarak, orman-
cilik derslerinin bu tarihten itibaren Halkali Ziraat Mektebi’nde verilmeye 
başlandiği görülmektedir4 (Unat, 1964: 80n). Zira 9 Kasim 1893 tarihinde 
alinan bir karar gereğince, Orman Mektebi’nin İdadi siniflarinin lağvedi-
lerek Sinuf-i Âliyesi’nin Halkali Ziraat Mektebi’ne dönüştürülmesi karar-
laştirildi (BOA. BEO., 310/23176). 

İdadiden sonra dört yillik öğretim süresi bulunan okuldan mezun olan-
lardan bir kismi, dönüşlerinde öğretmen olarak çaliştirilmak üzere Avru-
pa’nin çeşitli merkezlerine gönderildiler (Mesleki ve Teknik Öğretim Der-
gisi, 1980: 20). Daha önce okulun eğitim öğretim süresi 3 yil idi. Ancak 
11 Kasim 1894 tarihli Meclis-i Vükela Mazbatasi’nda okulun daha iyi bir 
eğitim verebilmesi amaciyla eğitim öğretim süresinin 4 yila çikarilmasi 
gerektiği vurgulandi. Ancak bunun o dönem için gerekli olmadiği vurgula-
narak, bu daha sonraki bir tarihe ertelendi (BOA., MV., 82/16). 

1894 yilinda okul, ikinci dönem mezunlarini verdi ve bu siniflar İstan-
bul’a nakledilerek müstakil bir okul haline getirildi. Böylece Halkali’da-
ki okul ziraat mektebi olarak kaldi ve 1896’dan itibaren mezun vermeye 
devam etti (İhsanoğlu, 1999: 333; Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi, 
1980: 20). Okulun mezunlari kisa bir süre sonra memleketlerine dönerek 
bakanliğin çalişmalarini sürdürmeye başladilar. Aşağida da birçoğundan 
bahsedileceği üzere okulda tarim teorisi ve uygulamasi, kimya, matematik, 
toprak ve vergi yasalari ile tarim araçlarinin kullanimi ve çeşitli ürünle-
rin yetiştirilmesi konusunda dersler verilmeye başlandi (S. Shaw ve E. K. 
Shaw, 1983: 283).

Okulun kuruluş tarihi olarak 1892 yili kayitli olup, kuruluşundan iti-
baren 1897 yilina kadar geçen sürede kayitli öğrenci sayisi, diploma alan-
lar ve çeşitli sebeplerle okuldan ayrilanlar aşağidaki tabloda belirtilmiştir 
(Güran, 1997: 103):

4  Reşat Özalp ise, Bahçeköy’deki Orman Mektebi henüz kurulmamiş olduğundan, öğrencilere 
ormancilik hakkinda bilgi verildiğini ve orman memurlarinin bu okulda yetiştiğini belirtmekte-
dir. bk. Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi, 20. 
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Tablo 4.35. 1892 Yılı Ziraat Mektebi Öğrencilerinin Milletlere Göre Dağılımı
 (Güran, 1997: 103).

Öğrenci Sayilari Diploma Alanlar Çeşitli Sebeplerle Okuldan 
Ayrilanlar

Müslüman Gayrimüslim Müslüman Gayrimüslim Müslüman Gayrimüslim
1892 19 5 - - 1 -
1893 47 14 - - 1 -
1894 69 23 - - 3 1
1895 77 23 - - 6 5
1896 87 25 16 4 7 6
1897 59 14 15 4 5 -
Toplam 358 104 31 8 23 12

Yukaridaki tablo göz önüne tutulduğunda okulun eğitim öğretim süre-
sinin 5 yil olduğu, okulun 1896 tarihinden sonra mezun vermeye başladiği, 
okuldaki öğrenci sayilarinin çoğunlukla seneden seneye artiş gösterdiği, 
okulda Müslüman ve gayrimüslimlerin birlikte eğitim aldiklari, çeşitli se-
beplerle okuldan ayrilan öğrenci sayilarinin oldukça az olduğu anlaşilmak-
tadir. 

Halkali Ziraat Mektebi’ndeki öğrenci sayilari ilgili olarak maarif sal-
namelerinde şu bilgiler mevcuttur.

Tablo 4.36. Yatılı Halkalı Ziraat Mektebine Kayıtlı Öğrencilerin Senelere Göre 
Dağılımı

Eğitim Öğretim Dönemi Müslüman Gayrimüslim Toplam
1897 (H. 1315)1 59 14 73
1898 (H. 1316)2 58 15 73
1899 (H. 1317)3 67 17 84
1901 (H. 1319)4 55 9 64
1903 (H. 1321)5 55 9 64

1892-1898 seneleri arasinda okuldan ortalama 39 öğrenci mezun olur-
ken (S. Shaw ve E. K. Shaw, 1983: 304); yukaridaki tabloya göre, 1897-
1903 seneleri arasinda ortalama 72 öğrencinin okula kayitli olduğunu, 
bunlarin ortalama 59’unun Müslüman, yine ortalama 13’ünün gayrimüs-
lim olduğunu ve bu açidan okulun büyük çoğunluğunu her zaman Müslü-
man öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir.



Yaşar Arslanyürek298 .

Tablo 4.37 1897 Senesinde Halkalı Ziraat Mektebi Öğrencilerinin Milletlere 
Göre Dağılımı (Güran, 1997: 103).

Müslüman Rum Ermeni Yahudi
Birinci Sinif 17 1 - 2
İkinci Sinif 12 3 1 3
Üçüncü Sinif 11 - 2 -
Dördüncü Sinif 19 1 1 -
Toplam 59 5 4 5

 

Okulun içerisinde Harbiye ve Mülkiye Mektebi’nde de görüldüğü 
üzere Aşiret Mektebi’nin ön hazirliği şeklinde “Sinif-i Mahsus”lar açilmiş-
tir (Alkan, 2010: 306). Daha sonralari İzmir’de de bir Ziraat Mektebi oluş-
turulmasi amaciyla Etmekcizade Hani’nda bir daire kiralanmiştir (Mah-
mud Cevad İbnü’ş-Şeyh Nâfî, 2002: 204). Bunun yaninda Bursa’da da bir 
ipek böceği yetiştirme merkezinin ve Ağaççilik Mektebi’nin bulunduğu, 
bu okulun şehrin ipek endüstrisine ve meyve ağaçlarina oldukça faydasinin 
olduğu, her vilayette de bir ağaççilik ve ziraat mektebinin bulunmasinin 
oldukça gerekli olduğu, ancak bu kuruluşlardan ilk faydalanacak olanin 
Duyûn-i Umûmiye olduğu için bu okullari söz konusu kurumun kurma-
si gerektiği II. Abdülhamid tarafindan dile getirilmişti (Siyasi Hatiratim, 
2010: 148). 

1886’da Duyun-i Umumiye İdaresi tarafindan “Harir Darüttalimi” 
adiyla bir okul açildi. Bunun yaninda 1899’da Bursa’da Amelî Ziraat Oku-
lu’na bağli olmak üzere ayri bir binada “Harir Darüttahsili” adi altinda bir 
ipek böcekçiliği serbest okulu da kuruldu (Unat, 1964: 80m). 

Halkali Ziraat Mektebi’nden mezun olan öğrenciler için 1899’da 
alinan bir karar gereğince, her sene mezun olacak öğrencilerden 10 ki-
şinin 4’er sene süreyle büyük çiftliklerde istihdam edilmeleri ve bunlara, 
ödeneği Ziraat Bankasi’ndan karşilanmak üzere aylik 500’er kuruş maaş 
verilmesi kararlaştirildi. Bu sistemle öğrencilerin alanlarinda tecrübe edi-
nerek herhangi bir devlet hizmetine tayinlerinde, bunlardan olabildiğin-
ce fayda sağlanmaya çalişildi. Diğer taraftan bu kişilerden herhangi bir 
devlet hizmetine atanamayanlar ise bu çiftliklerde kazandiklari ücret ile 
ya bir arazi alabilecekler, ya da bir arazi kiralamak suretiyle, edindikle-
ri bilgileri de kullanarak kendi işlerini yürütebileceklerdi. Diğer taraftan 
ziraat ile uğraşan bu kişiler zaten maddi olanaklardan yoksun olduklari 
için devlet, bunlari böyle bir hizmete tabi tutarak bir nebze de olsa maddi 
olanak sağlayabilecekti. Ayrica bu kişilerin kazanacaklari ücretlerle kendi 
ziraî işlerini kurmalari da düşünülmüştü. Bu uygulama Avrupa’daki staj 
uygulamasi gözlemlenerek uygulamaya geçirilmiştir. Ayrica ziraati geliş-
tirmek amaciyla, Halkali Ziraat Mektebi’nin yani sira, Hüdavendigar ve 
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Selanik’te de birer Ziraat Ameliyat Mektepleri daha kurulmuştur (BOA., 
BEO., 1362/102104).

Adana’nin ziraat ve kabiliyet yönünden önemi ve bölge halkinin da 
ziraata olan ilgi ve alakasindan dolayi, 1902’de Adana’da oluşturulmuş 
olan Numune Çiftliği’nin hizli bir şekilde mevsim geçmeden Ziraat Mek-
tebi haline getirilmesi için çalişmalarda bulunuldu. Burada hizli bir şekilde 
okul inşa edileceği, 16 Mayis 1904 tarihinde “mevsim geçmeksizin inşaa-
ta başlanilmak üzere muamelenin tesri‘i…” ifadelerinden anlaşilmaktadir 
(BOA., BEO., 2333/174923).

Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti’ne yazilan 10 Kasim 1905 tarihli 
resmi bir yaziya göre, Halkali Ziraat Mektebi, Mekteb-i Âlî haline yani 
bir yüksek okul haline getirilerek, Orman Mektebi ile birleştirildi (BOA., 
BEO., 2223/166724).

1.1. Halkalı Ziraat Mektebi’nde Okutulan Dersler 

1897 ve 1898 tarihinde Halkali Ziraat Mektebi’nde okutulan dersler 
yıllara göre şu şekildeydi.

Tablo 4.38. Halkalı Ziraat Mektebi’nde Okutulan Dersler

1897 6 1898 7

Kitabet İlm-i Servet ve Hendese-i Ziraat
Hendese Ormancilik
Hendese-i Ziraiyye Kitabet
Cebir Fenn-i Mevâşi
Ziraat Fenn-i Hayât-i Nebâtât
Hayvanat Riyâziye
Fransizca Eşcâr-i Müsmire ve Bahçivanlik
Kimya Arazi Kanunnâmesi
Nebâtât Ziraat ve Bağcilik ve Hayvânât
Madeniyyât Fenn-i Baytârî
Hikmet Sanâyi-i Zirâiye
Ameliyyat-i Ziraiyye Hifzi’s-sihha
Mesaha-i arazî Ziraat Makinalari
Fenn-i Mihanikî Nebâtât ve Tabakât 
Tabakatü’l-arz El-arz
İlm-i Servet Kimya
Fenn-i Mevâşi Hikmet-i Tabiiyye
Sanayi-i Ziraiyye Fransizca
Alâim-i Cevviyye Ameliyat-i Ziraiyye
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Ormancilik
Fenn-i hayat-i nebat 
Bahçivanlik
Fenn-i baytârî
Kavânîn-i Ziraiyye 
Teşhîs-i ahşab
Eşcâr-i Müsmire 
Hifzissihha

Okutulan dersler göz önünde tutularak okulda; yazişma, geometri, zi-
rai hesaplamalar, hayvancilik, bitkiler ve bitki türleri, fizik, madenler, arazi 
ölçümü, mekanik, jeoloji, iktisat, besicilik, ziraat sanayisi, tarim hukuku, 
meyve ağaçlari, ormancilik, Fransizca gibi teorik ve pratik bilgiler birlikte 
gösteriliyordu. Diğer okullarda olduğu gibi bu okulda da yabanci dil ola-
rak Fransizca öğretildiği görülmektedir. Yukarida geçtiği üzere hayvanci-
lik ziraattan ayri düşünülmediğinden, okulda havanlarla ilgili derslere de 
yer verilmiştir. Ayrica senelere göre verilen derslerde farkliliklarin olduğu 
gözlemlenmektedir.

2. MÜLKİYE BAYTAR MEKTEBİ (VETERİNERLİK OKULU) 

Osmanli Devleti’nde veterinerliğin bilimsel yöntemlerle ele alinarak 
yapilmasina kadar hayvan yetiştiriciliği, hayvanlarin bakimi, beslenmesi 
ve hayvan hastaliklarinin tedavisi, yetişmiş sanatkârlar tarafindan yürü-
tülüyordu. Özellikle XVI. yüzyil sonlarinda sayilari 300’ü bulan ve “nal-
bandân-i ahûr-i has” ya da “has ahir nalbandlari” olarak isimlendirilen 
gurubun içinde görev alan bu sanatkârlar, veteriner hekimliği yani baytar-
lik hizmeti görevini yürütmüşlerdir. Veterinerliğin müstakil bir eğitim ve 
meslek olarak uygulanmaya başlanmasi ise XIX. yüzyilin ikinci yarisinda 
gerçekleşmiştir (Özlü, 2012, LXXVI: 239-240; Özen, 1999,VIII: 625).

Osmanli Devleti’nde meslek okullarinin çoğu askeri ihtiyaçlar dolayi-
siyla açilmiştir. Yine bu şekilde orduda kullanilan hayvanlarin tedavisi için 
1839’da Harbiye Mektebi içinde baytarî dersler gören doktorlar bu göre-
vi yürüttüler (Ergin, 1941, III: 967). Dolayisiyla uzman veteriner ihtiyaci 
ilk kez orduda hissedildiği için II. Mahmud’un saltanatinin son yillarinda, 
Almanya’dan bir uzman getirildi ve atli birliklerden seçilen bir kisim erle-
re hasta hayvan tedavisini göstermek üzere pratik bir kurs halinde öğreti-
me başlandi. 1841’de Osmanli Devleti, Prusya’dan, İstanbul’da veteriner 
mektebi kurmasi için bir uzman gönderilmesini istedi. Bu bağlamda God-
lewsky adli bir askeri veteriner bu iş için gönüllü olarak İstanbul’a geldi 
ve ilk olarak kurs niteliğinde, genç askerleri ordudaki atlarin hastaliklarini 
teşhis ve tedavi edecek derecede yetiştirmek amaciyla çalişmalara başla-
di. Godlewsky’nin yürüttüğü bu kursun öğretim süresi üç yildi. 1842’de 
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öğretime başladiği anlaşilan kurs, ilk mezunlarini 1845’te, ikinci mezunla-
rini da 1848’de verdi. 1849’dan itibaren de Mekteb-i Harbiye bünyesinde 
özel bir baytar sinifi açildi. Veteriner sinifi ilk mezunlarini 1853’te verdi. 
Buradan mezun olan Osman ve Ahmed Beyler okulun öğretim kadrosuna 
dâhil edildiler. Veteriner siniflarini bitiren hekimler, binbaşi rütbesine ka-
dar yükselebildiler. Daha üst rütbelere geçebilmeleri için ise süvari sinifina 
geçmeleri gerekiyordu (İhsanoğlu, 1999: 330; Özlü, 2012, LXXVI: 241-
242). Dolayisiyla okuldaki mevcut öğretmen ihtiyaci yine okul mezunlari 
tarafindan karşilaniyordu. 

1849’da Harbiye Mektebi içinde oluşturulan baytar sinifi için Fran-
sa’dan bir uzman getirildi. Burada bazi dersler Harbiye Mektebi süvari 
sinifi öğrencileriyle birlikte gösterildi ve yüksek veterinerlik öğrenimine 
başlandi. Süresi dört yil olan ve ilk mezunlarini 1853’te veren Harbiye 
Baytar Sinifi, meslek dersleri için özel bir program takip ederek son iki 
sinifta seririyat, yani klinik derslerini izledi (İhsanoğlu, 1999: 331).

 1849’da açilan Mekteb-i Harbiye Baytar Siniflarinda, sivil sektö-
rün ihtiyaci olan veteriner hekimlerin ayni okul içerisinde yetiştirilmele-
ri düşünüldü. Böylece 1871, 1872 yillarinda baytar sinifi öğrencilerinin 
bir kismi, sivil sektörde veteriner hekim olarak görevlendirildiler (Unat, 
1964: 75). Harbiye Baytar Sinifi, 1872’ye kadar konumunu muhafaza etti 
ve o sene veteriner siniflari, süresi üç yil olmak üzere öğretimine Galata-
saray’da bulunan Mekteb-i Tibbiye içinde ayri bir şube halinde devam etti 
(İhsanoğlu, 1999: 331).

Sivil veteriner hekim yetiştiren yükseköğretim kurumunun açilmasi, 
Osmanli Devleti’nde ancak XIX. yüzyilin sonlarina doğru gerçekleşebil-
di ve bu alanda sivil okul, veterinerlik öğretiminin Osmanli Devleti’nde 
ilk başlayişindan 47 sene sonra bağimsiz bir kurum halinde açildi (Unat, 
1964: 75). Osmanli Devleti’nde, ziraat ve hayvancilik oldukça önemli bir 
yere sahip olmasina rağmen, II. Abdülhamid dönemine kadar bu gibi ihti-
yaçlar için bir okul kurulmasi düşüncesi gündeme gelmedi (Karal, 1983: 
399). Sultan II. Abdülhamid dönemine gelindiğinde bir kisim talebe, hay-
vancilik üzerinde araştirmalarda bulunmak üzere Almanya’ya gönderildi 
(Siyasi Hatiratim, 2010: 148). 

1881’den itibaren askerî statüde olan baytarlik okuluna, sivil öğrenci-
ler de alinmaya başlandi. Bu bağlamda 12 sivil veteriner öğrencisi okula 
alindi (Tekeli ve İlkin, 1999: 80). 1 Ocak 1882 tarih ve 6 numarali bel-
geye göre Mülkiye Baytar Mektebi müstakil olarak henüz kurulamamiş-
ti. Mekteb-i Tibbiye-i Mülkiye’de baytarlik dersi olmadiği için baytarlik 
derslerini alacak kişiler, Mekteb-i Tibbiye-i Askeriye’ye müracaat etmeleri 
gerekiyordu (BOA. MF. MKT, 75/41). 
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15 Kasim 1882 tarihinde, Mekteb-i Fünun-i Tibbiye baytar siniflarin-
da ihtiyaç oraninda baytar öğrencisi bulundurulmasini sağlamak amaciyla 
baytar siniflarinin eğitim süresinin askeri rüştiyelerde olduğu gibi dört sene 
olmasi, her sene okutulacak derslerin yine Askeri Rüştiyeler programina 
uygun olmasi ve her sinifin 15’er kişiden toplam 60 kişiden oluşmasi ka-
rarlaştirildi. Bu bağlamda Mekteb-i İdadi-i Tibbî Dairesi’ne bağli olarak, 
Baytar Siniflari adi altinda yatili olmak üzere, Kuleli Kişla-i Hümayunu’n-
da dört sinif kurulmasi kararlaştirildi. Baytar siniflarina ders vermekle de 
yine tip mektebi öğretmenleri görevlendirildi. Bu siniflari bitirenler bay-
tar olmak üzere önce Mekteb-i Tibbiye İdadisi’ne ve oradan da baytarlik 
ilimlerini öğrenmek üzere asil Mekteb-i Tibbiye’ye gireceklerdi (BOA. 
Y.MTV, 10/6).

Veteriner hekim Dezutter 1884 tarihinde Belçika’dan getirildi ve Tak-
sim’de Baytar Ameliyat Mektebi oluşturuldu. Böylece ordudaki hayvanla-
rin sağlik bakimlariyla ilgilenildi ve yeni mezun olan veteriner adaylarina 
bir sene staj yaptirilma imkâni sağlandi (Özlü, 2012, LXXVI: 244).

Mekteb-i Tibbiye bünyesinde ayri bir şube olarak öğretimine devam 
eden Baytar Sinifi, 1888’de tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alindi (İh-
sanoğlu, 1999: 331). Okulun gerekliliği ve önemiyle ilgili olarak bu konu 
Ergin tarafindan, Tercüman-i Hakikat gazetesinin bir makalesinde şu şekil-
de aktarilmiştir  (1941, III: 967-968):

 Umum memalik-i vasia-i şahanede yalniz sekiz nefer mülkiye 
baytari mevcut olup bu kadar baytarla o kadar vasi memalikte müteayyiş 
milyonlarca hayvanati mütenevvi’a sürülerinin ahvali sihhiyelerinin mu-
hafazasi külliyen emri muhal olduğu için şimdiye kadar serveti mülkiye-
mize bu yüzden tatarruk etmekte ve gittikçe tezayüt eylemekte bulunan 
Halel ve Nakisenin derecesinden bihakkin bahsedecek olsak kâffei erbabi 
hamiyeti müteessir ve dilhûn etmiş oluruz ki buna bir türlü kalemimiz va-
ramiyor.

 Ne garipdir ki evvelleri zikrolunan baytarlardan maada bazi vilâ-
yatta müstahdem diğer birkaç mülkiye baytari maaşi alamamaktan dolayi 
terk-i hizmet ile dâhili silk celili askerî olduklari gibi el-yevm müstahdem 
olanlar dahi vilâyat belediye varidatindan tesviyesi nizami mahsus iktiza-
sindan bulunan maaşlarini yoliyle ahze muvaffak olamadiklarindan herbar 
(her bir) ref’i şikâyet eylemektedirler.

 Memalik-i şahane arazisi vüs’atinin beşde biri nisbetinde bulunan 
Fransiz memalikinde el-yevm dört bin nefer mülkiye baytari müstahdem 
bulunduğu nazari dikkate alinirsa memleketimizde baytar yetişdirilip is-
tihdam olunmasindan ne kadar fevaid ve muhassenat görüleceği istidlâl 
olunur…
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Tercüman-i Hakikat gazetesinin bahsi geçen makalesine göre, Osman-
li Devleti gibi geniş bir coğrafyada, hayvan yetiştiriciliğinin de son derece 
önemli olmasina karşin sadece 8 mülkiye baytari bulunduğu ve bunun son 
derece az olduğu vurgulanmaktadir.  Buna karşin Osmanli Devleti’nin beş-
te biri oraninda olan Fransa’da dahi o gün rakamlariyla 4000 kadar baytar 
bulunduğu belirtilerek ülkede baytar yetiştirilmesinin önemi de vurgulan-
miştir.

Baytar Mektebi’nin açilmasiyla ilgili olarak bahsedilen nedenlerin di-
şinda Avrupalilar, kendi ülkelerini hayvan hastaliklarindan korumak için 
Türkiye’den gelen hayvanlara, yün ve diğer hayvansal ürünlere kapilarini 
kapayarak ancak gümrüklerde baytar muayenesi şartiyla bu ürünleri kabul 
edeceklerini ve yasaği kaldiracaklarini bildirdiler. Bunun üzerine hükûmet, 
bazi sivil öğrencilere, Askerî Baytar Mektebi’nde eğitim vermek suretiyle 
gümrüklerde görevlendirdi. Bunun üzerine mevcut baytarlar ihtiyaci kar-
şilamadiği için ayrica bir Mülkiye Baytar Mektebi açilmasina karar verildi 
(Ergin, 1941, III: 968). 

Sadece Pastör Usulü aşi ile bulaşici ve geçici hayvan hastaliklarinin 
önü alinamayacağindan, ayrica hayvanciliğin ve hayvan mahsullerinin ko-
runmasi hususu, ekonomik hayati zorlamaya başlayinca, baytarliğin bütün 
esaslarini öğretmek amaciyla 9 Eylül 1888 tarihinde bir Mülkiye Baytar 
Mektebi oluşturulmasi için Mekteb-i Tibbiye-i Mülkiye-i Şahane Müdü-
rü Kaymakam Hüseyin Sabri, Mekteb-i Tibbiye-i Şahane Naziri Miralay 
Ahmed Hilmi, Mekteb-i Harbiye-i Şahane Fünûn-i Baytariye Ders Naziri 
Miralay Dâniş, Mekteb-i Tibbiye-i Şahane Fünûn-i Kibâlî öğretmeni Ka-
imakam Vâhid, Mekteb-i Tibbiye-i Mülkiye-i Şahane İlmül-arz ve’l-ma-
adin öğretmeni Miralay İbrahim Lütfü, Mekâtib-i Âliye İlm-i Hayvânât 
muallimi Miralay Hüseyin Remzi, Mekâtib-i Harbiye-i Şahâne Fünûn-i 
Baytariye öğretmenlerinden Kaimakam Hüseyin Hüsnü ve Ticaret ve Na-
fia Nezaret Celîlesi Tibb-i Baytârî Müfettişi Kaimakam Muhammed Ali 
Beylerin imzalarini taşiyan bir mazbata yazilarak pusula verildi. Fakat 
bütçenin, kisa sürede böyle esasli bir okul açilmasina izin vermemesinden 
dolayi hikmet (felsefe), kimya, nebatat ve hayvanat gibi derslerin tibbi-
ye öğrencileriyle birlikte teşrih (anatomi) ve fizyoloji gibi derslerin ayrica 
okutulmasi ve böylece okulun ilk iki sinifinin Mülkiye Tibbiyesi’nde diğer 
iki sinifinin da Halkali Ziraat Mektebi’nde açilmasi uygun görüldü.  Yani 
okulun ilk iki senesi teorik ve gündüz eğitimli; son iki senesi de uygula-
mali ve yatili eğitime ayrildi ve okula 40 öğrenci alinmasi uygun görüldü. 
Ayrica okula alinacak öğrencilerde aranacak şartlarin, Mekteb-i Tibbiye-i 
Mülkiye’nin şartlarina uygun olmasi kararlaştirildi. Okulun Ticaret ve Na-
fia Nezareti’ne bağli olmasi kararlaştirilarak, ihtiyaç halinde yurt dişina 
eğitim amaciyla baytar gönderilmesi de ayrica 29 Ekim 1888’de karar-
laştirildi. 1889 senesinde Mülkiye Tibbiyesi binasindaki baytar mektebine 
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giren 25 öğrencinin 19’u iki sene sonra yani 1891 senesinde inşaati biten 
Halkali Ziraat Mektebi’ne yatili olarak nakledildiler (BOA., MF. MKT., 
102/93; Ergin, 1941, III: 968-969; İhsanoğlu, 1999: 331-332). 

1891 senesinde ülkenin ihtiyaçlarina cevap verebilecek baytarlar ye-
tiştirmek amaciyla Mekteb-i Tibbiye’de bir komisyon oluşturuldu ve bay-
tarlik eğitimi 4 seneye çikarildi. Bunlardan 1. ve 2. siniflara mahsus olan 
derslerin Tibbiye-i Mülkiye’nin gündüz kisminda, uygulamaya ihtiyaç 
olan 3. ve 4. sinif derslerinin de Halkali Çiftliği’nde, Halkali Ziraat Mekte-
bi’nde leylî yani yatili kisminda verilmesi ve masraflarin Ziraat Bankasi’n-
dan karşilanmasi kararlaştirildi (Mahmud Cevad İbnü’ş-Şeyh Nâfî, 2002: 
229, 231).  

Hüdavendigar (Bursa) vilayetinden gönderilen 24 Mart 1893 tarihli 
resmi bir yaziyla, vilayetçe hayvan hastaliklarinin önlenmesi ve yok edil-
mesi amaciyla vilayet merkezinde bulunan Genel Baytar Müfettişliği’ne 
ek olarak kaza merkezlerinde de toplan 8 baytarin görevlendirilerek birer 
tahaffuzhane (klinik) yapilmasi uygun görüldü (BOA., BEO., 182/13642).

Ziraat öğrencileri bu okula bir sene sonra kabul edildi. Okulun o za-
manki ismi, Halkali Ziraat ve Baytar Mektebi idi. Hatta kapisinin üzerin-
deki kitabede ziraatin hayvanlarla ilişkisi münasebetiyle bu büyük binanin 
da bu iki faydali mesleğin bir arada öğretilmek üzere yapilmiş ve açilmiş 
olduğu ifade edilmiştir (Ergin, 1941, III: 969).

Halkali Ziraat Mektebi’nden; birincisi 1893, ikincisi 1894 senelerinde 
olmak üzere iki baytar sinifi diploma ile mezun oldular. Böylece birinci ve 
ikinci siniflari Mülkiye Tibbiyesinden, üçüncü ve dördüncü siniflari Hal-
kali Ziraat Mektebinden ayrilan Mülkiye Baytar Mektebi dört sinifi bir 
arada ve yatili olmak üzere başli başina bir okul haline geldi5 (Ergin, 1941, 
III: 969). 1895’te Sultanahmet’e taşinan Mülkiye Baytar Mektebi eğitim 
öğretime orada devam etti (Unat, 1964: 75; Tekeli ve İlkin, 1999: 80). 

Osmanli Devleti’nde baytarlarin askerî yani Mekteb-i Harbiye-i Şa-
hane ve Mekteb-i Tibbiye-i Mülkiye olmak üzere iki sinif halinde eğitil-
dikleri ve görev yaptiklari için her iki okulun program ve nizamnamesi 
benzerlik göstermektedir. Farkli siniflardaki baytarlar zaman zaman birbir-
lerine katki sağladilar ve konuyla ilgili olarak üst düzey yetkililer emirler 
dahi çikardilar. Bazen bu iki tür baytarlarin birbirleriyle yardimlaşmalari 
da istendi (Özlü, 2012, LXXVI: 243-244).

Memleketin baytar ihtiyacini karşilamak, hayvan hastaliklari tedavi-
sinde bilgi sahibi olan baytarlar yetiştirmek ve Ticaret ve Nafia Nezare-
ti’ne bağli olan Mülkiye Baytar Mektebi mezunlarindan daha fazla verim 

5  Okul, 1903 tarihinde dahi Halkali Ziraat Mektebi’nin içerisinde kayitliydi. bk. Maarif Sal-
namesi, 1321: 247.
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alinmasini sağlamak amaciyla, önce 1893’te ayliklari 1000’er Frank’i geç-
meyecek şekilde Avrupa’dan iki uzman getirilmesi, ardindan da 1895 ta-
rihinden itibaren yurt dişina öğrenci gönderilmesi kararlaştirildi.6 Paris’te 
bulunan Elfur Baytar Mektebi bu amaç için uygun görülerek, öğrencile-
rin 4’er sene süreyle yatili olarak bu okula gönderilmeleri uygun görüldü. 
Paris’e gönderilecek öğrencilere aylik 250’şer Frank maaş da verildi. Bu 
öğrenciler, yurt dişi eğitimlerinden sonra memlekette kendilerine verile-
cek görevi iyi bir şekilde yerine getirmekle sorumlu tutuldular. Yurt içinde 
görevlendirilecek baytarlara da aylik 500’er kuruş maaş verilmesi karar-
laştirildi. Bunun yaninda Halkali Mektebi de bu tarihlerde baytar yetiştir-
mekteydi. Bu okul mezunlarina aylik 750’şer kuruş maaş verilmesi uygun 
görülmüştü (BOA., BEO., 182/13642; BOA., İ.OM., 2/51; BOA., BEO., 
286/21431; BOA., MF.MKT., 304/20). Elfur Baytar Mektebi’ne öğrenci 
gönderilmesi uygulamasini 1889’da da görüyoruz. Nitekim 11 Temmuz 
1889 tarihli Ticaret ve Nafia Nezareti’nin tezkeresinde, Halkali Mektebi 
yatili siniflarinda Sarf-i Fünûn, Baytariye Nazariyât ve Ameliyat dersleri 
gösterileceğinden dolayi ileride bu kismin öğretmenliğini yapmak üzere, 
Mekteb-i Tibbiye-i Mülkiye’den doktorluk diplomasina sahip olmak üze-
re, Fransizca’ya hâkim olanlardan sinavla dört kişinin daha önce olduğu 
gibi 4 sene süreyle Fransa’nin Elfur Baytar Mektebi’ne gönderilmeleri 
kararlaştirildi. Bu öğrencilerin her biri için senelik Elfur Baytar Mektebi, 
1800 Frank ücret almaktaydi. Bu tezkere 13 Temmuz 1889’da uygun görü-
lerek gereğinin yapilmasi kararlaştirildi (BOA., İ.DH., 1146/89334).

Mülkiye Baytar Mektebi’nin açilmasinda en çok hizmeti dokunan 
Mehmet Ali Bey’dir. Mehmet Ali Bey önce Askeri Baytar Mektebi’nde 
derslere girmiş, sonra Ticaret Nezaretine alinmiş, sonra da baytar müfettiş-
liğine atanmiştir. Baytar Mektebi’nin hatta Ziraat Mektebi’nin ilk müdür-
lüğünü de Mehmet Ali Bey yapmiştir (Ergin, 1941, III: 969). 

Mülkiye Baytar Mektebi’nin yatili kismindaki (leylî) öğrenci mikta-
riyla ilgili olarak Maarif Salnamelerindeki veriler şu şekildedir.

Tablo 4.39. Yatılı Mülkiye Baytar Mektebine Kayıtlı Öğrencilerin Senelere Göre 
Dağılımı

Eğitim Öğretim Dönemi Müslüman Gayrimüslim Toplam
1897-1898 (H. 1315-1316)8 51 9 60
1898-1899 (H. 1316-1317)9 51 9 60
1899-1900 (H. 1317-1318)10 59 6 65

 

6  Bu tarihten önce de yurt dişina eğitim amaciyla öğrenci gönderiliyordu. Bu bağlamda, 
1890 tarihinde okul içinde açilan sinavdan başarili olan öğrencilerden Adil, Nuri, Hayrettin ve 
Ahmed isimli öğrenciler, Fransa’nin Alfort Veteriner Okulu’na gönderildiler. bk. Özlü, 2012, 
LXXVI: 246.
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İlk 7 senesinde okula ortalama 42 öğrenci kaydoldu ve okuldan orta-
lama 40 öğrenci mezun oldu (S. Shaw ve E. K. Shaw, 1983: 304). Shaw bu 
bilgileri verirken, salnamelerdeki bilgilere göre okulda ortalama 60 öğren-
cinin mevcut olduğunu, bu verilere göre de okuldan 40’dan fazla öğrenci-
nin mezun olmuş olabileceğini görülmektedir.

Tablo 4.40. 1897 Senesinde Mülkiye Baytar Mektebi Öğrencilerinin Milletlere 
Göre Dağılımı (Güran, 1997: 102).

Müslüman Rum Ermeni Yahudi
Birinci Sinif 11 - - 1
İkinci Sinif 15 - - 1
Üçüncü Sinif 19 2 - -
Dördüncü Sinif 6 3 2 -
Toplam 51 5 2 2

Askeri Baytar mektebi 1848’de açilmasina karşin asil Mülkiye Baytar 
Mektebi bu tarihten 47 sene sonra yani 1895’te açilabildi. Önceleri Cinci Mey-
dani’nda kiralanan binada eğitim öğretime başlayan Baytar Mektebi daha son-
ra Sultanahmet Camii’nin yaninda bir binaya, yeni binalar eklenmek suretiyle 
taşindi. 1908 İnkilabi’ndan sonra da bünyesinde laboratuvar barindiran okul, 
Avrupa’ya öğrenci göndermeye de başladi (Ergin, 1941, III: 969).

3 Kasim 1901 tarihinde Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti’ne gön-
derilen yaziya göre, yeni eğitim öğretim yilinda Mülkiye Baytar Mekte-
bi’ne devam etmek üzere, kura ile alinan nalbant esnaflarindan, okula de-
vam etmeyenlere ceza verileceği bildirildi (BOA., DH.MKT., 2551/57).

Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi daha sonraki tarihlerde de devam etti. 
Bu konuyla ilgili olarak dönemin Sivas mebusu Dr. Dagavaryan, Tanin 
Gazetesi’nde, Ziraat, Baytarlik, Orman ve Maadin Tahsili İçin Avrupa’da-
ki Öğrencilerimiz başliği adi altinda bir makale kaleme aldi. Bu makalede 
özetle şu bilgiler bulunmaktadir:

Genellikle Avrupa’ya gönderilen talebe pekiyi hazirlanmiş olmalidir. 
Bundan 30 sene önce ve daha önceleri Avrupa’ya gönderilecek talebe bü-
yük bir özen ile seçilirdi. Bu öğrencilerden sadece dil ve genel bilgiler 
açisindan yeterli olanlarin seçilmesine dikkat edilirdi. Bunlar gittikleri 
okullarda parlak bir mevki kazanirlardi. Bu özen maalesef gittikçe azaldi. 
Bugün Avrupa’ya öyle öğrenciler gönderiliyor ki bu öğrenciler, çoğunlukla 
gittikleri ülkenin dillerini de bilmiyorlar. Bu çaresiz öğrenciler her ne ka-
dar güzel niyetler besleseler ve işleri iyi yapmaya çalişsalar da derslerini 
zorlukla takip edebilirler. Tabi olarak iyi bir sonuç elde edemezler. Kolay-
lik ve ülkemize faydali olmak üzere gelecekteki üç şartin dikkate alinmasi 
gereklidir.
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Birinci şart, öğrenci eğitim için gittiği ülkenin diline oldukça vâkif 
olmali, böyle hazirlanmiş olanlarin arasinda kendini göstermelidir. Daha 
önceki tecrübelere göre bir öğrenci bu şarti yapmadiği taktirde yurt dişina 
gönderilirse bunun kötü sonuçlarinin ortaya çiktiği görülmüştür.

Öğrenci ilk olarak bir iki sene dil eğitimiyle uğraşir. Daha sonra eği-
tim süresinin tamamladiğini görerek mektebi tamamen bitireceği yerde, 
eğitimin bir alanini tamamlayarak geri dönmeye çalişir.

Bu durum 25-27 sene önce ziraat eğitimi için Almanya’ya gönderilen 
öğrencilerde de görülmüştür. Bunlardan biri kimya, diğeri sütçülük, üçün-
cüsü de küçükbaş hayvanlarin eğitimidir. Bazilari arazi kurutmasi (batak-
lik) veya istatistik eğitimi görerek geri döndüler. Bunlardan hiçbiri ziraat 
ilminin bütün alanlari ile ilgili bir eğitim görmedi. Bazilari geri döndükten 
sonra Fransizca kitaplar sayesinde ziraat ilminin bazi kisimlarini öğrene-
bildiler. Bu bize bir ders vermedi. Gittikleri ülkelerin dillerini bilmeyen 
öğrencileri biz gönderdik.

İkinci şart, öğrenciler gidecekleri okul için hazirlanmalidir ve bunun 
için talep edilen ülkedeki kabul sinavlarina girmelidir. Aksi takdirde Os-
manli Devleti’nin veya elçisinin tavsiye mektubuyla okula kabul edilirler. 
Daha sonra körü körüne devam etmek ve bunun sonucu olarak birinci sini-
fi tekrar etmek zorunda kalarak, diploma yerine adi bir tasdikname ile geri 
dönmeye mecbur olurlar. 

Ziraat mektebi için idadi mektebini bitirmiş olmak yeterlidir. Uy-
gulamali Ziraat Mektebi için daha az bilgi gereklidir. Fakat Paris Ziraat 
Mektebi için bir idadi mektebi, daha sonra burada veya Fransa’da kabul 
sinavlarinin istenilmesi çerçevesinde giriş sinavlarini başariyla geçirmek 
için bir sene de hazirlanmak gereklidir. Zira çok çalişkan ve matematik 
eğitimine kabiliyetli olanlar başarili olabilirler. İdadi mektebi diplomasina 
sahip olanlar, Almanya’ya Ziraat Mektebi’ne girebilirler. Fransa Mekteb-i 
Alisine girme konusunda çok fazla dikkat edilir. Yalniz Paris Ziraat Mek-
teb-i Âlisinden Poloniki’nin mektebinden mezun olanlar sinavla kabul edi-
lirler. Fakat öğrenci dersleri takip edebilmek için hiç değilse Paris Ziraat 
Mektebi Alisi giriş sinavini geçmelidir. 

Fransa’nin Bâr Ameli Orman Mektebine girmek için büyük bir bilgi 
birikimine sahip olmak gerekmez. Almanya ve Fransa’da Baytar Mektebi-
ne girmek için idadi mektebinden mezun olmak yeterlidir. 

Maadin Mektebi için daha fazla bilgi gereklidir. Matematik ve kimya 
bilgisinin yeterli olmasi gereklidir.

Üçüncü şart, öğrencinin okula devam etmesi ve okulun tüm derslerini 
takip etmesi gereklidir. Sadece dinleyici olarak kalmak yahut yalniz bir 
kisim derslere katilmak yeterli değildir. Avrupalilar ve özellikle Fransizlar 
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asil öğrencileri fevkalade bir gözleme tabi tutarlar. Öyle bir gözlem ki ken-
di ebeveynleri bunu yapamazdi. Hâlbuki serbest bulunan dinleyiciler ile 
bir kisim derslere devam eden kişilerin kayitlari, okula yapilmazdi. 

Osmanli hükumeti tarafindan gönderilen öğrencilerin bir kismi giriş 
sinavlarinda başarili olamayacaklarini ve okulun sert otoritesini görerek ya 
dinleyiciler olarak ya da bir kisim özel öğrenciler sifatiyla okula kaydedi-
lirlerdi. Bu bir hatadir. Hükumet bunlarin önünü almalidir. Çünkü ihtisas 
için hazirlananlar asla sürekli olarak devam eden bir öğrenci kadar okuldan 
yararlanamaz. Bunu bir örnek ile açiklayalim. Paris Ziraat Mektebi Alisi 
için hakkiyla hazirlanan bir öğrenci iki sene içinde, okulun tüm kisimlari-
ni eşit derecede tamamlayarak ziraat mühendisi unvaniyla okuldan mezun 
olur. Şayet bir alanin uzmani olmak istiyorsa o kismin uygulamali alaninda 
bir sene çalişmasi yeterlidir. Eğer hazirlanmiş değilse 3 sene içinde uzman-
liğin eğitimini ancak alabilir. 

Bu meseleye son vermek için bizdeki geleneğe göre öğrenciyle bir 
memur göndermek ihtiyaçtir. Gönderilecek talebeye, gidecekleri bölgenin 
sefiri veya şehbenderine tavsiyename vermek yeterlidir.  Bunlar kendile-
rine verilen görevi memnuniyetle yapacaklarindan, bizzat veya görevlileri 
vasitasiyla onlari okullarina gönderecekler ve böylece oldukça önemli bir 
zaman kaybi engellenmiş olacaktir. 

Sivas mebusu Dr. Dagavaryan (Tanin, 27 Mart 1911, S. 2, Numara: 
921). 

1911’de çikan bir yanginda Baytar Mektebi’nin yarisi yandi ve I. Dün-
ya Savaşi sirasinda okul kapatildi. Milli hükûmet teşekkül ettiği sirada İs-
tanbul’da biri askeri, diğeri mülki olmak üzere mevcut olan iki mektep bir-
leştirilip ismi Baytar Mektebi Âlisi’ne çevrildi. Birleştirilen okulda verilen 
dersler Avrupa’da eğitim alan öğretmenler vasitasiyla yapildi. Daha sonra 
da Baytar Enstitüsü’nün açilmasiyla okul İstanbul’dan Ankara’ya nakledil-
di (Ergin, 1941, III: 969-970).

2.1. Mülkiye Baytar Mektebi’nde Okutulan Dersler 

Mülkiye Baytar Mektebi’nde Okutulan Dersler sadeleştirilmiş olarak 
şunlardi: Osmanlica yazişma, hayvan anatomisi, jeoloji, fizik, organik ve 
inorganik kimya, botanik, zooloji, dokubilimi, fizyoloji, Fransizca, cerra-
hi ameliyat, dahili ve harici hastaliklar,  besicilik, hifzissihha, şekiller, tip 
müfredati, iktisat, ve genel ziraat, patoloji, mikrobiyoloji, doğum, bulaşici 
hastaliklar (Maarif Salnamesi, 1316: 747-748; Güran, 1997: 97).

1900-1902 (H. 1318-1320) Salname-i Umumiyesinde okutulan ders-
ler ve dersi veren hocalar şu şekilde kayitlidir (Salname-i Umumi, 1318-
1320: 436-437);
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Tablo 4.41. Mülkiye Baytar Mektebi’nde Okutulan Dersler ve Hocaları
(1900-1902) (Salname-i Umumi, 1318-1320: 436-437).

Okutulan Ders Dersi Veren 
Hoca

Okutulan Ders Dersi Veren 
Hoca

İlm-i Servet ve Ziraat-i 
Umumiye

Aram Efendi İlm-i Ünsâh Nuri Efendi

Kitabet Reşad Bey Muayene-i Lehum Adil Efendi
Fenn-i Mevaşî Esterati Efendi Fenn-i Eşkâl-i Fers Ziya Bey
İlm-i Hikmet-i Tabiiyye Ethem Bey Ameliyat Ziya Bey
Teşrîh-i Hayvanât-i 
Ehliyye

Neşet Bey Fenn-i Nalbendî Hayreddin Efendi

Zabita-i Sihhiyye Galip Bey Cerrahî Hayreddin Efendi
Hifzissihha-i Mevâşi Fahri Bey İlm-i Hayvânât İsmail Efendi
İlmü’l-arz ve’l-maadin Fahri Bey Lisan-i Fransuvî Hasan Bey ve 

Kemal Efendi
İlm-i Emerâz-i Dâhiliye Minas Bey Lisan-i Osmaniye ve 

Kitabet
Nafiz Bey

Vilâde Minas Bey Hüsn-i Hatt Tahsin Bey
Mikrobiyoloji Nikolaki 

Efendi
Kimya Arif Bey

İlm-i Nebatât Bikyan Efendi Hesab İsmail Efendi
Müfredât-i Tip İsmail Besim 

Bey
Arabî Şakir Efendi

Kimya-yi Uzvî ve Gayri 
Uzvî

Şükrü Bey Fransizca Faik Efendi ve
Hayat Efendi

Emerâz-i Umumiye Refet Bey Kiraat-i Türkiyye Ömer ve Hasan 
Efendi

Teşrîh-i Emerâz Nuri Efendi Fen Mösyö Lüenfor
 

Okulda gösterilen dersler incelendiğinde hayvancilikla ilgili bir okul-
da gösterilmesi gereken birçok dersin bulunduğu ve ders veren hocalara 
bakildiğinda da farkli etnik unsurlardan kişilerin olduğu görülmektedir. 

SONUÇ 

I. Meşrutiyet Dönemi’nden itibaren gerçekleştirilmeye çalişilan yeni-
liklerde toplumun ihtiyaçlari göz önünde tutularak, bir takim kuruluşlar ve 
eğitim müesseseleri oluşturulmaya başlandi. Ancak bu süre içerisinde bazi 
okullar, askeri sistemin içinde faaliyet gösterebildi. Bu kurumlarin zaman-
la sivil alanda da faaliyet gösterdikleri görülmektedir.

İhtiyaçlar kapsaminda oluşturulan veya oluşturulmaya çalişilan okul-
larda Tanzimat’tan başlamak üzere bir süreklilik ve değişim görülmektedir. 
Bu bağlamda oluşturulan okullarin bir kisminin farkli tarihlerde kapatila-
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rak daha donanimli olarak tekrar açilmasi, bir kisminin farkli fonksiyon-
larda tekrar oluşturulmasi, bir kisminin da ilk olmak üzere kurulmasi, bu 
sürekliliği göstermektedir. Bu açidan kurulan okullar yalniz başlarina bir 
anlam ifade etmedikleri gibi bir zincirin birer halkalari olarak da değerlen-
dirilebilirler ve birbirlerinin birer tamamlayicisi durumundadirlar. 

Bu dönemde eğitim bir ihtiyaç ve zorunluluk haline gelmişti. Bu ihti-
yaç ve zorunluluk nedeniyle halkin her kesimine hitap edilmeye ve eğitim 
yayginlaştirilmaya çalişilmiştir. Osmanli Devleti, dönemin gelişmelerin-
den hakkiyla faydalanabilmek adina öğrencileri yurt dişina gönderme yo-
luna gitmiştir. Böylece yurt dişina gönderilen gençler, gittikleri ülkelerdeki 
bilgi ve birikimlerini memlekete transfer ederek dönemin gelişmeleri, bu 
yol ile takip edilmeye çalişilmiştir.  

Osmanli Devleti, sinirlari oldukça geniş olan ve çeşitli milletleri bün-
yesinde barindiran bir devletti. Bu açidan ziraat ve hayvancilik mekteple-
rinin oluşturulmasi sürecinde başta Müslüman Türkler olmak üzere, çeşitli 
etnik ve dini unsurlarin bu konuda çaba harcadiklari görülmektedir. Bunun 
yaninda çeşitli etnik ve dini unsurlarin söz konusu okullarda Müslüman 
Türklerle birlikte eşit derecede eğitim aldiklari görülmektedir.

Ziraat ve hayvancilik mekteplerinin müstakil ve modern birer eğitim 
müesseseleri olarak ortaya çikmasinda II. Abdülhamid’in önemli bir yeri-
nin olduğu anlaşilmaktadir. Söz konusu okullar, bu dönemde sadece İstan-
bul ile sinirli kalmadi. Ayni zamanda bazi büyük şehirlerde de bu okullar 
açilmaya başlandi. Ziraat ve hayvancilik okullarinda senelere göre verilen 
derslerde farkliliklarin olduğu görülmektedir. Müfredatin güncel tutulmasi 
ve ihtiyaçlar nedeniyle böyle bir durumun meydana geldiği değerlendiri-
lebilir.

Ziraat Mektebi kurulduktan sonra Baytar Mektebi de bu okula dâ-
hil edilmeye çalişildi. Osmanli Devleti’nde ziraat ve hayvancilik birlikte 
değerlendirilmekteydi. Zira 1893 tarihinde açilan okulun ismi de Halkali 
Ziraat ve Baytar Mektebi olarak kabul edilmişti. Osmanli Devleti’nin son 
dönemlerinde müstakil bir okul olarak ortaya çikan ve modern usullere 
göre eğitim veren, eğitim amaciyla Avrupa’ya öğrenci gönderen ziraat ve 
hayvancilik okullari edindiği tecrübeler sayesinde, kendisinden sonra bu 
alanda ortaya çikacak diğer modern eğitim kurumlarina birer alt yapi oluş-
turdu. 
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GİRİŞ

Teknolojik gelişmelerle birlikte insanlarin yaşam kalitesini yükselten 
ayni zamanda birçok kolayliği da beraberinde getiren birçok yenilik ha-
yatimiza girmiştir. Elektronik alanda yararimiza yapilan birçok gelişme 
beraberinde sürdürülebilirliğin sağlanmasini da amaçlayan yeni tasarim ve 
projelerin gelişmesine büyük olanak sağlamiştir. Bununla birlikte dördün-
cü sanayi devrimiyle birlikte yani diğer bir ifadeyle endüstri 4.0 kavrami-
nin hayatimizda yerini almasiyla beraber teknolojinin yapisinda birtakim 
değişimler ve gelişmeler yaşanmaya başlamiştir. Bu değişimlerle birlikte 
akilli teknolojiler öncelikle şehirlerin sürdürülebilirlik temelli yaklaşimla-
rina entegre edilmiş sonrasinda ise bu amaç doğrultusunda turizm sektörü-
nü de etkisi altina almayi başarmiştir. 

Akilli şehirler kavraminin ortaya çikmasiyla geliştirilen akilli turizm 
kavrami teknolojik tabanli olarak turistlerin deneyimlerinin farklilaşma-
sini, turistik faaliyetlerin zenginleşmesini, turistlerin şehrin bünyesinde 
barindirdiği sosyo-kültürel zenginlik ile harmanlanmasini ve ayni zaman-
da destinasyonlarin yariş halinde olduklari diğer destinasyonlar bazinda 
sürdürülebilirliklerinin sağlanmasina olanak sağlamaktadir. Bu bağlamda 
Konya bünyesinde barindirdiği tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ve ön 
plana çikan inanç turizmiyle birlikte turistik çekiciliklerin oluşmasina ze-
min hazirlayan turizm destinasyonlarinin başinda gelmektedir. Bununla 
birlikte her yil turistik çekicilikleri ile birlikte turist sayisini ve gelirlerini 
arttirmaya yönelik çalişmalari hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Dolayi-
siyla Konya bu hedefe ulaşabilmek adina yeni projeler, yatirimlar ve tani-
tim faaliyetleri üzerinde çalişmaktadir. 

Dünya çapinda akilli şehir ve akilli turizm platformunun uygulan-
diği farkli destinasyonlarda turist sayilarinin arttiği ve buna bağli olarak 
gelirlerinde arttiği bilinmektedir (Erkmen vd., 2020:111). Bu çalişma ile 
Konya’nin akilli şehir ve akilli turizme yönelik uygulamalarini belirlemek 
ve bu uygulamalarin destinasyon bazinda katkisinin tespit edilmesi amaç-
lanmiştir. Ayni zamanda ele alinan akilli şehir ve akilli turizm kavramlari 
ile bu tarz akilli şehir ve beraberinde akilli turizm uygulamalarinin yay-
ginlaştirilmasi konusunda önerilerde bulunulmasi amaçlanmiştir. Son ola-
rak Konya’nin akilli şehir ve akilli turizm girişimindeki önemli boşluklari 
belirleyerek bunlari ele alan bir çerçeve önererek sonuca varilmasi sağ-
lanacaktir. Çalişmada öncelikle akillilik terimi sonrasinda akilli şehir ve 
akilli turizm kavramlari devaminda akilli şehir ve akilli turizm arasindaki 
bağlanti incelenecek, daha sonrasinda ise Türkiye’deki örnek uygulama-
larla Konya’daki akilli şehir uygulamalari incelenerek kiyaslanarak değer-
lendirilecektir. Böylece Konya’nin akilli şehir ve akilli turizm vizyonunda 
ulaştiği boyut daha net saptanacaktir. Çalişmada nitel araştirma yöntemleri 
kapsaminda veri toplama tekniği olarak öncelikle döküman analizi ve son-
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rasinda yari yapilandirilmiş görüşme yönteminden yararlanilacaktir. Araş-
tirmaya konu olan Konya’nin seçilme sebeplerinin başindaki en büyük et-
ken inanç turizminin ön plana çiktiği bir destinasyon olmasidir. Bununla 
birlikte Yabanci yazin incelendiğinde akilli turizme yönelik olmak üzere 
birçok çalişma bulunmaktadir. Ülkemizde bu alanda yapilan çalişmalarin 
son yillarda artiş gösterdiği gözlemlenmektedir.  Konya Destinasyonu kap-
saminda düşünüldüğünde akilli şehir kavramina yönelik çalişmalarin bu-
lunduğu fakat akilli turizme yönelik çalişmalarin yok denilebilecek kadar 
az olduğu dikkat çekmektedir. Bununla birlikte akilli şehir ve akilli turizm 
uygulamalarinin bir arada araştirildiği bir çalişmaya rastlanilmamiştir. Bu 
kapsam çerçevesinde bu çalişma ile Konya Destinasyonunun akilli şehir 
ve akilli turizme yönelik mevcut potansiyelinin ortaya çikarilmasi büyük 
önem taşimaktadir. Çalişmaya başlamadan önce bazi varsayimlarda bulu-
nulmuştur. Bu varsayimlar;

1)Konya akilli şehir destinasyonudur.

2)Akilli Turizm Konya’ da uygulanabilir.

3)Akilli şehir ve akilli turizm kavramlari birbirleriyle ilişki içerisin-
dedir.

4)Konya’nin akilli şehir uygulamalari, akilli turizm uygulamalarina 
nazaran daha kolay gerçekleştirilebilir olarak belirlenmiştir.

1. Akıllılık, Akıllı Şehir ve Akıllı Turizm Kavramları

Teknolojinin gün geçtikçe farkli boyut almasi insanlarin teknolojik 
imkanlardan yararlanma istek ve arzusunu ortaya çikarmiştir. Bu istek ve 
arzuya karşilik olarak nitelendirilebilecek akillilik, akilli şehir ve berabe-
rinde akilli turizm kavramlari birbirleriyle bağlantili ve ayni zamanda bir-
birlerini tamamlayan kavramlar olarak ele alinmaktadirlar.

1.1. Akıllılık Kavramı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akillilik kavramina olan ilgi artma-
ya başlamiştir. Taşidiği anlam ve bünyesinde barindirdiği özellikler kap-
saminda akillilik kavraminin geniş bir kullanim alani bulunmakla birlikte 
farkli alanlarin da ilgi odaği olduğu söylenebilir. Bu bağlamda akillilik 
kavraminda birçok tanimlamaya gidilse de en genel anlamiyla; “Akilli” 
kelimesi, sensörleri, büyük verileri, açik verileri, yeni bağlanti yollarini 
ve tamamen bilgi alişverişine dayanan BİT devrimleriyle zenginleştirilmiş 
teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmeleri ifade eden bir terim olarak kar-
şimiza çikmaktadir. Başka bir ifadeyle akillilik kavrami zekanin modern 
teknoloji üzerinde yansimasidir diyebiliriz (Erdem A., 2021:1). 

Akillilik kavramina bilginin üretilmesinden iletilmesine kadar her 
adimda ihtiyaç duyulmaktadir. Akillilik, kolektif performans ve rekabet 
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gücünü optimize etmek ve herkes için çözümler ve değer üretmek için 
farkli paydaşlari ayni anda dahil ederek ürünleri, eylemleri, süreçleri ve 
hizmetleri gerçek zamanli olarak şekillendirmeyi kolaylaştirir. Genellikle 
akilli kavrami, hizli olmak ve hizli sonuç vermekle ilişkilendirilir. “Akilli” 
terimi, en son teknoloji üzerinde çalişan her şeyi temsil etmektedir. Bu 
tanimlamalardan yola çikarak akillilik kavrami için yenilikçi sistemler ve 
süreçler kullanilarak belirli hedeflere nasil ulaşildiği ile ilgilenmektedir 
diyebiliriz. Bununla beraber akillilik kavrami kapsaminda dünya, şehir, 
çevre, insanlar ve iş kollarinin tamaminin etkilenmeye devam edeceği de 
varsayilmaktadir. Bununla birlikte bu çalişmada akillilik kavramini şehir 
ve turizm kapsaminda ele alacağiz.

1.2. Akıllı Şehir

Küreselleşme ve nüfus artişindan kaynakli çeşitli engeller şehirleri bu 
sorunlari yönetmek için akilli çözümler bulmaya zorlamiştir. Ortaya çikan 
zorluklarla baş edebilen teknoloji tabanli modern şehirler “Akilli Şehir” 
olarak adlandirilmiştir. Başka bir ifadeyle literatür, genel olarak kentlerde-
ki modernleşmenin akilli şehir kavraminin ortaya çikişini ve büyümesini 
teşvik eden kilit faktör olarak tanimlamaktadir.  Akilli şehirlerin ana tema-
sini işletmelerin, kamu ve özel sektör kuruluşlarinin, hükümetin ve tüm 
sakinlerin yaşamlarini teknoloji tabanli olarak kaliteli bir boyuta eriştirme-
ye çalişmak oluşturmaktadir. Akilli şehir fikirleri, dijital şehir, yeşil şehir, 
bilgi şehri gibi kentsel politikalari özümsemiştir (Harrison vd., 2010).

Literatürde “Akilli Şehir” veya “Akilli Kent” kavramina yönelik bir-
çok tanim bulunmakla birlikte akilli kavrami dünyada birçok alanda kul-
lanildiği için farkli tanimlamalarla ele alindiği görülmektedir. Bu tanimla-
malar;

Akilli şehirler, günlük yaşama yön veren elektrik, ulaşim ve diğer 
lojistik operasyonlarin performansini artirmak ve böylece kaliteyi iyileş-
tirmek için şehirlerin altyapilarina eklenmiş iletişim ve sensörlerinden, 
yeteneklerinden yararlanan şehirlerdir (Chen, 2010: 2). Harrison (2010) 
ise akilli şehirleri yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler olduğunu vurgu-
lamiştir (Harrison vd., 2010: 11). Awad vd. (2017) sürdürülebilirliğin ve 
ekonominin gelişmesi ve ayni zamanda vatandaşlarin refahinin artirilmasi 
için bilgi ve teknolojiyi kullanan şehirleri akilli şehir olarak nitelendirmiş-
lerdir (Awad vd., 2017:44). 

Akilli şehir kavrami Akilli Şehir Endeksi (2020) tanimina göre, sade-
ce kentte yaşayan vatandaşlar için kentleşmenin faydalarini arttiran ve eksi 
yönlerini azaltan teknoloji tabanli kentler olarak ele alinmaktadir. Akilli 
Şehir Konseyi tanimlamasina göre ise akilli şehirler, bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinin şehirlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasi için kullanilmasi 
anlamini içermektedir (Silik ve Akgül, 2021:545).
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Akilli şehirler ile ilgili yapilan tanimlamalari genel olarak özetleyecek 
olursak; akilli teknolojilerle birlikte şehirlerin sürdürülebilirliğinin sağlan-
masi, daha yaşanilabilir bir hal almasi ile kentte yaşayan vatandaşlarin re-
fahinin artirilmasi, ekonominin gelişmesi gibi olumlu etkilerin yer aldiğini 
görmekteyiz. Kisacasi akilli şehirler için; hali hazirda bulunan kaynakla-
rini teknoloji tabanli olarak daha etkin kullanmalari ve şehir sakinlerine 
daha iyi hizmet sunmalarina ön ayak olan “modernleşme” gayretlerinin 
tamamidir diyebiliriz.

Akilli şehirlerin belirli hedeflere ulaşabilmeleri için bazi özelliklere 
sahip olmalari gerekmektedir. Bu özellikler genel olarak literatürde şunla-
ri kapsayacak şekilde tanimlanmiştir: Verimli bilgi ve iletişim teknolojisi 
(BİT), paydaşlari dahil etmek için ortak yaratici platformlar, fikir üretimin-
den ürün çözüm aşamalarina, önemli paydaşlarla ara yüzler araciliğiyla 
oluşturulan verilerin etkin kullanimi, son teknoloji sistemler kullanilarak 
büyük veri kullanilabilirliği dahildir. Tüm bu özelliklerin ana merkezinde 
vatandaşlarin refahini artirmak ve kamuya katki sağlamak gibi refah odakli 
hedefler yer almaktadir. Bu bağlamda akilli şehirlerin özünde bilgi ve tek-
nolojinin beşeri sermayeye ve altyapiya vurgu yaptiği görülmektedir. Bir 
şehrin akilli şehir olabilmesi için en önemli husus nesnelerin internetidir. 
Nesnelerin interneti bilgiyi üretebilen ve üretilen bilgiyi internet ortamin-
da paylaşabilen tüm bilgi işlem cihazlarini nesneleri ve insanlari birbirine 
bağlamaya yarayan teknolojiye verilen genel addir. Nesnelerin internetiyle 
şehir içerisinde sensörler, cihazlar ve bulut sistemleri ile vatandaşlara daha 
iyi ve hizli hizmet verebilmek mümkün olmaktadir (Terzi ve Ocakçi, 2017: 
13).

1.3. Akıllı Turizm

Literatür incelendiğinde akilli şehir kavramina yönelik birçok tanim 
bulunmasina rağmen tam olarak bir tanimlama yapilamadiği gibi akilli 
turizm kavraminda da net bir tanimlama mevcut değildir. Ayni zamanda 
“Akilli Turizm” kavraminin akilli şehir kavramindan doğduğu düşünül-
mektedir. Akilli turizm kavraminin ilk olarak 2000’li yillarda Gordon Phi-
lips tarafindan ele alindiği varsayilmaktadir. Literatürdeki akilli turizme 
yönelik en genel tanimlamalar şu şekildedir;

Akilli turizm, bilgiyi seyahat edebilmenin tek yoludur. Teknolojinin 
mevcut turizm bilgileriyle entegre edilmesiyle akilli turizm sistemleri 
oluşmaktadir. Bu sistemler çerçevesinde çevrimiçi turizm gibi turizm ile 
ilgili görevler, hizmetler, müşteri ilişkileri yönetimi, operasyonel alan yö-
netimi, yurtiçi ve yurtdişi turizm pazarinin gelişimi, akilli izleme yönetim 
sistemi, turizm bilgilerinin toplanmasi ve turizm gelişiminin tahminine 
olanak sağlanmaktadir (Su vd., 2011: 1031). Huang (2012) ise akilli turiz-
min en doğru taniminin bilgi ve iletişim teknolojilerinin gündelik kültürle 
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harmanlanarak turistin kişisel ihtiyaçlarina yönelmek ve ilgilenmek oldu-
ğunu vurgulamiştir (Huang vd., 2012: 444).

Buhalis ve Amaranggana (2013) akilli turizmin, her bir turistin ben-
zersiz tercihlerini karşilamak için daha kişiselleştirilmiş ürünler/hizmetler 
araciliğiyla turizm deneyimini geliştirmek için gerekli olduğunu vurgula-
mişlardir. Bununla birlikte Akilli şehirlerin turizmdeki hükümetler, turizm 
organizasyonlari, yerel sakinler, turistler ve çevreler olmak üzere beş ana 
paydaşi kucakladiğini öne sürmüşlerdir (Buhalis ve Amaranggana, 2013: 
553).

Almbaideen vd., (2016)’nin tanimlamasina göre akilli turizm, turistle-
re seyahatlerinden önce, seyahatleri boyunca ve seyahat sonrasinda turist-
lere hizmet ve bilgileri sunabilmek için BİT’in turizm destinasyonlari ile 
bütünleşmesidir (Ağraş vd., 2020: 213).

 “Akıllı turizm; verimlilik, sürdürülebilirlik ve deneyim zenginliğine 
açık bir şekilde odaklanarak ileri düzey teknoloji kullanımıyla insanların 
bedenleri veya zihinleriyle, fiziksel altyapı, sosyal bağlantılar ve diğer 
kaynaklar ile elde edilen verilerin toplanıp kullanımı, analizi ile bu ve-
rilerin yerinde ve zamanında deneyim ve yeniliklere dönüştürülmesi için 
belirli bir destinasyon merkezinde yapılan bütüncül çabalardır”. Bu ta-
nimdan yola çikarak akilli turizmi şu şekilde özetleyebiliriz; Akilli turizm 
bilgi ve teknolojilerin turizme entegre edilmesiyle turizmin daha geniş ve 
farkli açilardan bakilmasini ve deneyimlenmesini sağlayan bir kavramdir 
diyebiliriz (Akmaz vd., 2018: 157).

Tüm bu tanimlamalardan yola çikarak Akilli turizm destinasyonlari-
ni en genel anlamiyla turizm perspektifinden tanimlayacak olursak; Akilli 
turizm destinasyonlari turistlere zevk ve deneyimler sağlamak için bilgi, 
teknoloji ve yeniliklerden yararlanan akilli şehirlerdir kanisina varabiliriz. 
Akilli turizmin genel amaci, belirli ihtiyaçlari çözebilmek adina turist ile 
destinasyon arasinda bir ara yüz sağlamaktir. Bu tür destinasyonlar daha 
yüksek düzeyde teknoloji ve ara yüzler kullanilan yüksek düzeyde yenilik, 
kolaylik ve refah ile nitelendirilmektedir.  Özellikle, akilli turizm destinas-
yonlari hem kent sakinlerinin hem de turistlerin yaşam kalitesini benzer 
şekilde iyileştirme gayesini güden destinasyonlardir (Roberto vd., 2013: 
1405)

1.4. Akıllı Şehir Olmanin Kriterleri

Literatürde “Akilli Şehirler” ve “Akilli Kentler” adina birçok yak-
laşim ve kriter bulunmakla birlikte bu konu hakkinda Cohen (2012)’in 
“Akilli Şehir Çarki” yöntemi ön plana çikmaktadir.
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Şekil 1: Akıllı Şehrin Temel Bileşenleri (Akıllı Şehir Çarkı)

 Bu yönteme göre Akilli Şehir veya Akilli Kent olabilmenin özünde 
alti kriteri vardir. Bu kriterler;

1) Akilli İnsan (Smart People): Bu kriter ile birlikte insanlarin tekno-
lojiyi etkin kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilerek sürekli yeniliğe 
özendirilen ve yönlendirilen bir toplum yaratmak amaçlanmaktadir.

2) Akilli Çevre (Smart Environment): Bu kriter ile doğaya ve çevreye 
verilecek zararin en aza indirilmesini sağlayan yenilenebilir enerji, akilli 
şebekeler, mikro şebekeler, akilli sayaçlar, ileri hava kirliliği izleme sis-
temleri, çevre dostu binalar ve kent planlamasi, enerji verimli akilli sokak 
aydinlatmalari, kati atik yönetimi, akilli su yönetim ve drenaj sistemleri 
gibi çözümleri kapsamaktadir.

3) Akilli Yaşam (Smart Living): Bu kriter ile teknoloji tabanli olarak 
insanlarin yaşam kalitesinin arttirilmasi ve şehir sakinlerine daha sürdürü-
lebilir bir ortamin sağlanmasi amaçlanmaktadir.

4) Akilli Ulaşim (Smart Mobility): Bu kriter bilgi ve iletişim teknolo-
jileriyle bütünleşik ulaşim sistemlerini içerir. Bu kriter ile gerçek zamanli 
trafik bilgisinin yolcular, sürücüler ve operatörlerle paylaşilmasi sağlan-
maktadir.

5) Akilli Ekonomi (Smart Economy): Bu kriter ile bilgi ve iletişim 
teknolojileri kullanilarak şehrin makro ve mikro boyutuyla ekonomik girdi 
ve çikti faaliyetlerinin yönetilmesi sağlanmaktadir.

6) Akilli Yönetişim (Smart Governance): Bu kriter ile bilgi ve tek-
noloji çözümleriyle farkli konumdaki paydaşlar arasinda aktif ve tesirli bir 
iletişim, kamu idaresinde şeffaflik ve katilimci karar alma mekanizmalari-
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nin oluşturulmasi sağlanmaktadir.

Cohen (2012)’ in “Akilli Şehir Çarki” nda görüldüğü üzere bu alti kri-
ter birbirine bağli ve birbirinin gelişmesini sağlayan yöntemleri kapsadiği 
için, akilli şehir uygulamalarinda bu kriterlerin bir bütün olarak ele alin-
masinin uygulamanin verimliliğini artiracağini düşünülmektedir. Bununla 
birlikte Cohen (2012)’ in akilli şehirler için oluşturduğu yöntemin akilli 
destinasyonlar için de uygulanmasi mümkündür. Tablo 1 de uyarlanan bu 
yöntem akilli şehirlerin boyutlari olarak ele alinmiştir.                                                              

Tablo 1. Akıllı Şehir Boyutları
Boyut Örnekler

Akilli İnsan Teknolojiyi etkin kullanan, eğitime erişimi olan, yeniliğe açik olan 
toplum.

Akilli Yönetişim e-hizmetler, şeffaflik, açik veri

Akilli Çevre Yenilenebilir , çevre dostu binalar ve kent planlamasi

Akilli Ekonomi Yenilik, e-ticaret, akilli ekosistem, yerel ve küresel bağlanti

Akilli Ulaşim Birbirleriyle bütünleştirilmiş bilgi ve iletişim teknolojileri tabanli 
ulaştirma sistemleri, temiz ve motorsuz seçenekler

Akilli Yaşam Teknolojik tabanli yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sağlikli ve güvenli 
yaşam.

Kaynak:Cohen, 2012

1.5. Akıllı Şehir ve Akıllı Turizm İlişkisi

Son yillarda teknolojik gelişmelerle birlikte hemen hemen her sektö-
rün yapisinda bazi değişim ve gelişmeler meydana gelmiştir. Hizmet üreti-
minin ve emeğin yoğun olduğu turizm sektörü üretim, yönetim ve pazarla-
ma aşamalarinda teknolojiye her geçen gün daha bağimli bir hale gelmeye 
başlamiştir (Özgüneş ve Bozok, 2017: 626). Bununla birlikte akilli şehir 
ve akilli turizm kavramlari birbirleriyle paralel kavramlar olmakla beraber 
akilli turizm kavrami akilli şehir kavraminin bir alt boyutu olarak ele alin-
maktadir. Şehirlerde kurulan teknolojik altyapinin hem kent sakinleri hem 
de turistler açisindan değerlendirildiğinde pozitif etki alanina sahip olduğu 
ve turizm faaliyetlerini doğrudan etkilediği görülmektedir. Kisacasi akil-
li şehrin oluşmasina zemin oluşturan bütün etkenlerin (fiziksel ve teknik 
alt yapi) turizm sektörünü etkilediği görülmektedir. Bununla beraber akil-
li şehir ve turizm arasinda bazi farklar bulunmaktadir. Bu farklar; Akilli 
şehirler sadece kent sakinlerini önemserken akilli turizm destinasyonlari 
hem kent sakinlerini hem de turistleri önemsemektedir. Akilli turizm des-
tinasyonlarinin özü turistler için deneyim kalitesinin arttirilmasi ilkesine 
dayanmaktadir.

Akilli şehir kavramini turizm bağlaminda incelemek, özellikle seya-
hat deneyimi ve turistlerin üzerindeki etkisi bakimindan çok önemlidir. 
Turizm sektörü ekonomik faydalarla birlikte ayni zamanda hedef şehrin 
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vatandaşlarini ve kültürünü de yakindan etkilemektedir. Buna göre turizm 
sektöründeki paydaşlar akilli şehir ve akilli turizmin hem turistlerin hem 
de o bölgede yaşayan vatandaşlarin yaşam kalitesinin artirilmasinin bir 
yolu olarak görmektedir. Bu bağlamda akilli turizm şehirleri yaşami ko-
laylaştiran ve turistlere deneyimler sağlayan sürdürülebilir kalkinmayi ga-
ranti eden yenilikçi turizm destinasyonlaridir diyebiliriz (Lee, P. vd. 2020: 
3958). Başka bir ifadeyle akilli turizm uygulamalari turistlerin ziyaretlerini 
kolaylaştiran onlara deneyim kazandiran ve tüm bunlara ek olarak desti-
nasyonlara arti bir değer katan uygulamalarin tamamidir. Akilli şehirlerin 
genel amaçlari arasinda her ne kadar vatandaşlarinin refahini artirmak olsa 
da birçok şehrin gelir kaynaği turizm olmasi nedeniyle akilli şehirlerin tu-
rizme odaklanmaya ihtiyaçlari vardir. 

Akilli şehirlerin turizmle ilgili alti ana unsuru vardir: akilli hareket-
lilik, akilli hükümet, akilli ekonomi, akilli insanlar, akilli yaşam ve akilli 
çevre. Turizm açisindan da alti ana unsur vardir; turistik yerler, erişilebilir-
lik, olanaklar, mevcut paketler, faaliyetler ve yan hizmetler-bunlar, turist-
lere değerli deneyimler sunarak nihayetinde variş noktasi için kar ve fayda 
sağlayan niteliklerdir (Boes vd., 2016: 108).

2. Araştırma Yöntemi

2.1. Amaç

Bu çalişmada Konya’nin akilli şehir ve akilli turizme yönelik uygu-
lamalarini belirlemek ve bu uygulamalarin destinasyon bazinda katkisinin 
tespit edilmesi amaçlanmiştir. Ayni zamanda akilli şehirler ve akilli turizm 
destinasyonlari ile ilgili mevcut literatürü gözden geçirmek amaçlanmak-
la birlikte çalişma özellikle akilli şehirler ve akilli turizm destinasyonlari 
kavramlarinin ve aralarindaki ilişkinin gözden geçirilmesine odaklanmak-
tadir. Bununla birlikte ele alinan akilli şehir ve akilli turizm kavramlari ile 
bu tarz akilli şehir ve beraberinde akilli turizm uygulamalarinin yaygin-
laştirilmasi konusunda önerilerde bulunulmasi amaçlanmiştir. Son olarak 
Konya’nin akilli şehir ve akilli turizm girişimindeki önemli boşluklari be-
lirleyerek bunlari ele alan bir çerçeve önererek sonuca varilmasi amaçlan-
maktadir.

2.2. Yöntem

Araştirmada nitel araştirma yönteminden yararlanilmiştir. Böylece 
Konya Destinasyonunun akilli şehir ve akilli turizme yönelik uygulama-
larina yönelik detayli verilere ulaşilabileceği düşünülmektedir. Bununla 
birlikte nitel araştirma yöntemleri kapsaminda veri toplama tekniği ola-
rak öncelikle doküman analizi ve sonrasinda yari yapilandirilmiş görüşme 
tekniğinden yararlanilmiştir. Doküman analizi ile elde edilen veriler yari 
yapilandirilmiş görüşme tekniği sonucunda elde edilecek verilerin destek-
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lenmesine zemin hazirlamiştir.

2.3. Kapsam

Araştirmaya dahil edilen kurum ve kuruluşlarin seçilmesinde bazi si-
nirlamalarda bulunulmuştur. Öncelikle turizm sektörü içerisinde yer alan 
(konaklama, seyahat vb.) işletmelerin çalişmaya dahil edilmesi uygun gö-
rülmüştür. Çalişmada turizm işletmeleri bünyesinde faaliyet gösteren se-
yahat acentasi yetkilileri, seyahat acentasi çalişanlari, konaklama işletmesi 
yöneticisi ve TÜRSAB yönetim kurulu üyesi ile görüşme gerçekleştiril-
miştir. Katilimcilar işletmedeki konumlari ve uzmanlik alanlari açisindan 
ele alindiklarinda akilli şehir ve akilli turizm konseptinin uygulanabilirliği 
konusunda bu katilimcilarla görüşülmesinin çalişmanin amacina uygun ol-
duğu düşünülmektedir.

2.4. Veri Toplama

Akilli şehir ve akilli turizme yönelik doküman analizi 9 Eylül – 7 Kasim 
tarihleri araliğinda internet üzerinden yapilmiştir. Çeşitleri açisindan incele-
nen dokümanlar haber, makale ve çeşitli internet sitelerinden oluşmaktadir. 
Bununla birlikte söz konusu dokümanlar “Türkiye’de akilli şehir ve akilli 
turizm üzerine dokümanlar” ve “Konya’da akilli şehir ve akilli turizm üze-
rine dokümanlar” olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Birinci grupta 14, 
ikinci grupta 10 adet olmak üzere toplamda 24 adet doküman incelenmiş-
tir. Araştirma kapsaminda çalişma, açik uçlu araştirma sorulari kullanilarak 
hazirlanmiştir. Bu çalişmada “Edirne Destinasyonunun Akilli Turizm Kap-
saminda Değerlendirilmesi” adli tez çalişmasinda kullanilan sorular Selçuk 
Üniversitesi Turizm Fakültesi’ndeki danişman tarafindan değerlendirilerek 
çalişmanin amacina uygun olmasi gerekçesiyle sorularda Konya’ya yönelik 
farkliliklar yapilarak kullanilmiştir. Görüşme formu iki grup soru çeşidinden 
oluşturulmuştur. Birinci grupta katilimcilarin demografik bilgilerini ölçme-
ye yönelik sorular, ikinci grupta ise akilli şehir ve akilli turizmin uygulanabi-
lirliğinin analizine yönelik sorulara yer verilmiştir.

3. Türkiye’de Akıllı Şehir ve Akıllı Turizm Uygulamaları

Türkiye’nin son yillarda akilli şehir ve beraberinde akilli turizm plat-
formlarina yöneldiği görülmektedir. Özellikle büyük şehirlerde akilli şehir 
ve akilli turizm destinasyonu politikalarinda büyük gelişmelerin yaşandiği 
göze çarpmaktadir. Bu kapsamda akilli şehir ve akilli turizm uygulamala-
rina yönelen 14 şehir bulunmakla birlikte bu şehirlerden bazilari; İstanbul, 
Konya, Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya’dir. Çalişmaya konu olan Konya 
şehri akilli kent uygulamalarinda İstanbul’dan sonra ikinci sirada yer al-
maktadir.

Türkiye’de Akilli şehir uygulamalari ilk kez “Entegre Akilli KenTT 
Uygulamalari Projesi” adi altinda Karaman ili tarafindan başlatilmiştir. 
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Proje Türk Telekom önderliğinde hayata geçirilmiştir. Proje kapsaminda 
öncelikle trafikten sağliğa, eğitimden kamu hizmetlerine ve ayrica enerji 
tasarrufuna kadar birçok hususla birlikte ekonomik kazancin sağlanmasi, 
çevresel iyileşmenin sağlanmasi ve böylelikle şehir sakinlerinin daha ya-
şanilabilir bir şehirde yaşamalari ve bununla birlikte ayni zamanda turistler 
içinde farkli deneyimlerin kazanilmasi amaçlanmiştir.

Türkiye’de Akilli Şehir uygulamalari kapsaminda Türk Telekom’un 
katkilariyla geliştirilen birçok uygulama vardir. Bu uygulamalar (https://
www.karamandan.com/haber/6392082/akilli-kent-nedir);

➢ Akilli Durak: Otobüsün geleceği vaktin telefondan ve duraktaki 
ekrandan görebilme imkâni. 

➢ Akilli Otopark: Boş olan otoparki cep telefonundan görebilme ve 
boş otoparka yönlendirilme imkâni.

➢ Akilli Kavşak: Trafik yoğunluğunun en aza indirilebilmesi için 
kavşaklarda en yoğun caddelere önceliğin sağlanmasi imkâni.

➢ Öncelikli Geçiş: Ambulans vb. trafikte geçiş önceliği bulunan 
araçlara sistem otomatik olarak yeşil işik yakmaktadir. 

➢ Tedes: Trafiğin daha güvenli hale gelebilmesi için Tedes ile trafik 
kurallarina aykiri araç kullananlarin tespit edilmesi sağlaniyor.

➢ Akilli Aydinlatma: Enerji tasarrufunun sağlanabilmesi için sokak 
lambalari havaya göre ayarlanmaktadir.

➢ Akilli Sulama: Parklar nem orani ihtiyacina göre otomatik olarak 
sulaniyor ve böylece su ve gübreden tasarruf sağlaniyor.

➢ Uzaktan Sayaç Okuma: Elektrik ve su sayaçlari merkezi olarak 
okunarak kayip kaçak miktarlarinin takibi sağlaniyor.

➢ Akilli Atik Toplama: Çöplerin doluluk miktarinin takibi gerçekleş-
tirilerek atik toplama operasyonun optimize edilmesi sağlaniyor.

➢ Engelli Navigasyonu: Görme engelli vatandaşlara kamusal alan-
larda yol tarifi görme engelli navigasyonu ile yapilmaktadir

➢ Akilli Ölçüm: Sicaklik, nem ve gürültü seviyesi takibi gerçekleşti-
rilmektedir.

➢ Hasta Takip: Kronik hastalarin hayati değerleri (tansiyon, nabiz, 
şeker) merkezden anlik olarak takibi sağlanmaktadir.

➢ Panik Buton: Acil durumlarda tek bir butona basilarak polis ve 
ambulansin direk olarak çağrilmasi sağlanmaktadir.
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➢ Akilli Güvenlik: Şehrin merkezi yerlerine kameralar yerleştirile-
rek görüntülerin vatandaşlarla paylaşilabilmesi sağlanmaktadir. 

➢ Sevgi Zinciri: Kayip kişilerin ve kayip hayvanlarin takibi sağlana-
rak bulunmalarini kolaylaştirmaktadir.

➢ Kablosuz İnternet: Şehir merkezinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağ-
lanmaktadir

➢ İnteraktif Kiosklar: Şehrin farkli alanlarina şehrin tanitimini yapan 
ekranlar yerleştirilerek bilgilendirme yapilmaktadir.

Türk Telekomun katkilariyla gerçekleştirilen bu uygulamalarin tama-
minin bilişim ve teknoloji ile paralel insan odakli uygulamalarin olduğu 
göze çarpmaktadir.

3.1. Konya Destinasyonunun Akıllı Şehir ve Akilli Turizm Uygu-
lamaları

Çalişmada araştirma sahasi Konya Destinasyonu olarak belirlenmiş-
tir. Konya tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle birlikte gelişmekte olan 
ve inanç turizmi ile ön plana çikan turizm destinasyonudur. Bununla bir-
likte küreselleşme ve nüfus artişindan kaynakli çeşitli engeller şehirleri 
bu sorunlari yönetmek için akilli çözümler bulmaya zorlamiştir. Akilli çö-
zümler Konya ilinde de kendisini göstermiştir. Konya yüzölçümü olarak 
Türkiye’nin en büyük ve nüfus bakimindan değerlendirildiğinde yedinci 
kalabalik şehri olarak yerini almaktadir (http://konya.com.tr/genel-bilgiler, 
2021).

 Konya hem paydaşlarin refahini artirmak hem de turizmin gelişimine 
katki sağlamak amaciyla akilli şehir ve beraberinde akilli turizm platform-
larini hayata geçirmeyi amaçlamiştir. Konya’daki akilli şehir uygulama 
çalişmalari incelendiğinde, Konya Belediyesi tarafindan başlatilan tekno-
loji ve bilişime bağli çalişmalarin sürekliliğini koruduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte 2018 yilinda Konya’nin akilli kent vizyonunun uygula-
nabilirliğinin sağlanabilmesi için Konya Büyükşehir Belediye Meclisi ta-
rafindan “Akilli Kent Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. Konya Türkiye’de 
e-belediye projesini uygulamaya geçiren ilk büyükşehirdir. Bu uygulama 
kapsaminda vatandaşlar istedikleri bilgiye ulaşabilmekte ve birçok işlemi 
elektronik ortamda yapabilmektedirler.

Konya’nin akilli kent olma kapsaminda hayata geçirdiği bazi uygula-
malar vardir. Bu uygulamalar (https://www.konya.bel.tr);

Akıllı Toplu Ulaşım Sistemleri: Akilli ulaşim kapsaminda hizmete 
sunulan ATUS uygulamasi ile toplu ulaşim araçlarini kullanan vatandaş-
lara kolaylik sağlamak amaçlanmiştir. ATUS ile toplu ulaşim araçlarinin 
hangi saat araliklarinda durağa geleceklerine, güzergâh bilgilerine ve ad-
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res bilgisine göre en yakin durağin nereden geçtiği gibi ulaşimla ilgili bir-
çok bilgiyi öğrenmek mümkün olmaktadir. ATUS’a www.atus.konya.bel.
tr, Konya Mobil Uygulamasi, Akilli Durak Ekranlari, 5669 SMS Hizmeti, 
duraklarda bulunan kare barkodlar gibi beş erişim kanalindan vatandaşla-
rin ulaşabilmesi mümkündür.

Akıllı Kavşak: Akilli Trafik Yönetim Sistemi ile Konya’ da yaklaşik 
102 kavşakta trafik yoğunluğunun en aza indirilebilmesi için kavşaklara 
kurulan kamera sistemi ile en yoğun caddelere öncelik sağlanmaktadir. 
Bununla birlikte kavşaktaki yeşil işik süreleri otomatik olarak ayarlanmak-
tadir. Bu uygulama ile gereksiz araç yoğunluğu önlenmekte, sürüş konforu 
sağlanmakta ve sonucunda enerjiden tasarruf edilmektedir.

Akıllı Bisiklet Uygulaması: Bu uygulama ile otomobil kullaniminin 
en aza indirilmesi amaçlanmiştir. Bununla birlikte bisikleti kullanmak is-
teyen vatandaşlar bisikleti teslim alabilecekleri ve tekrar teslim etmeleri 
gereken noktalari Mobil Konya uygulamasi ile bilgi edinebilmekte ve ki-
ralama ücretlerini banka kartlari veya el kartlariyla ödeme imkanina sahip-
tirler.

Akıllı Konya Mobil Uygulaması: Konya’nin Akilli Kent uygulama-
lari kapsaminda tüm olanaklara erişmek mümkündür. Turistik mekanlari, 
hastaneleri, eczaneleri, otelleri adres bilgilerine kadar siralamak kolaylikla 
gerçekleştirilebilmektedir. Uygulama içerisinde akilli ulaşim sistemi, kent 
kameralari, nöbetçi eczaneler gibi birçok farkli altyapi vatandaşlarin ihti-
yaçlarina cevap vermektedir.

Mobil Mesnevi Uygulaması: Bu uygulama ile Mevlana’nin en çok 
bilinen eseri olan Mesnevi 13 farkli dilde okunabilmektedir. Bununla bir-
likte Mevlâna müzesine ait fotoğraflarin incelenmekte ve Mesnevi’den ali-
nan sözler farkli platformlarda paylaşilabilmektedir. Kullanicilarin Mobil 
Mesnevi uygulamasindan yararlanabilmeleri için uygulama marketlerin-
den Android ve IOS işletim sistemli mobil cihazlarina indirmeleri gerek-
mektedir

Özetle Konya’nin akilli kent uygulamalari kapsamindaki faaliyetleri 
değerlendirildiğinde akilli uygulamalarin daha çok akilli ulaşima yönelik 
olduğu göze çarpmaktadir. Bununla birlikte kentin sahip olduğu kültür ve 
inanç turizmine yönelik değerlerin tanitimindaki eksiklik dikkat çekmek-
tedir. Literatürde yapilmiş bazi çalişmalarda (Bilici vd., 2018: Örselli ve 
Dinçer, 2019: Korkmaz, 2021), Konya’daki Akilli Şehir Uygulamalari in-
celenmiştir.

4. Bulgular ve Tartışma

Araştirmanin bu bölümünde, öncelikle ön çalişmayi oluşturan dokü-
man analizine yönelik bulgulara yer verilmektedir. Sonrasinda Konya des-
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tinasyonunun akilli şehir ve akilli turizme yönelik uygulamalarinin belirle-
nebilmesi adina görüşülen kişilerin konu hakkindaki görüş ve değerlendir-
melerinden oluşan bulgular daha detayli ele alinmaktadir. Bununla birlikte 
yabanci yazinda dahil olmak üzere Akilli şehir ve akilli turizme yönelik 
olarak birçok çalişma incelenmiş ve sonucunda “Edirne Destinasyonu’nun 
Akilli Turizm Kapsaminda Değerlendirilmesi” adli çalişmada kullanilan 
yedi boyutu ( uygulanabilirlik, altyapisal yeterlilik, gereklilik ve uygunluk, 
performans ve etkinlik, işletme, çalişan ve turistlerin adaptasyonu, yenilik 
ve değer oluşturma, sürdürülebilirlik) barindiran görüşme sorularina veri-
len yanitlar değerlendirilmiştir (Erkmen, 2021).

Doküman analizine yönelik bulgulara göre; Konya destinasyonunun 
akilli şehir ve akilli turizm ilişkisinin geliştirilmesi ve devamliliğinin sağ-
lanmasi açisindan turizm paydaşlari ve vatandaşlar arasinda güçlü bir be-
raberliğin var olduğu söylenebilir. Bununla birlikte  Konya’nin akilli 
şehir olabilme yolunda büyük bir çaba göstermekle birlikte yapilan araştir-
malar sonucunda akilli ulaşim haricinde akilli şehir konseptinin gereklerini 
tam anlamiyla yerine getiremediği görülmektedir. Akilli turizm özelinde 
değerlendirildiğinde ise yolun çok başinda olunduğu ve akilli turizme ge-
reken değerin verilmediği şeklinde bulgular ortaya çikmiştir.

Araştirma bulgularinin değerlendirilmesinin kolayliği açisindan kati-
limcilarin isimleri K1….K10 olarak kodlandirilmiştir. Kodlamaya yönelik 
bilgiler Tablo 2 ‘de gösterilmektedir.

Tablo 2. Katılımcılara Ait Demografik Bulgular
Katılımcılar Cinsiyet Yaş  İşletmedeki    

Unvanı   
Eğitim 
Durumu 

Turizm 
Eğitimi

K-1 Erkek 27
Konaklama İşletmesi 
Yöneticisi Yüksek Lisans Var

K-2 Erkek 31
Seyahat Acentasi 
Yetkilisi Önlisans Var

K-3 Kadin 25
Seyahat Acentasi 
Çalişani Lisans Var

K-4 Erkek 34
Seyahat Acentasi 
Yetkilisi Lisans Var

K-5 Erkek 29
TÜRSAB yönetim 
kurulu üyesi Lisans Var

K-6 Erkek 24
Seyahat Acentasi 
Çalişani Önlisans Var

K-7 Erkek 33
Seyahat Acentasi 
Yetkilisi Önlisans Var

K-8 Erkek 45
Seyahat Acentasi 
Yetkilisi Lisans Var
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K-9 Kadin 23
Seyahat Acentasi 
Çalişani Lisans Var

K-10 Erkek 26
Seyahat Acentasi 
Çalişani Lisans Var

4.1. Demografik Bulgular

Araştirmaya 3 farkli kurum ve kuruluştan olmak üzere toplam 10 kişi 
katilmiştir. Araştirmaya katilan 10 katilimcinin %80’i erkek kalani kadin 
katilimcilardan oluşmaktadir.

Katilimcilarin yaşlari 18-29 yaş arasi, 30-39 yaş arasi, 40-49 yaş arasi 
ve 50 yaş ve üzeri yaş olmak üzere dört grupta incelenmiştir. Bu çalişma, 
18-29 yaş araliğinda olan 4 katilimci (%40), 30-39 yaş araliğinda olan 5 
katilimci (%50) ve 40-49 yaş araliğinda olan 1 katilimcidan (%10) oluş-
maktadir.

Katilimcilarin eğitim durumlari, %60’i lisans, %30’u ön lisans ve 
%10’u yüksek lisans mezunudur.

Araştirmaya katilan 10 katilimcinin turizm eğitimi alip almadiklari 
araştirildiğinda ise katilimcilarinin tamaminin turizm eğitimi aldiği bilgi-
sine ulaşilmiştir.

Araştirmaya dahil edilen katilimcilarin unvanlari incelendiğinde 
%40’i seyahat acentasi çalişani, %40’i seyahat acentasi yetkilisi, %10’u 
konaklama işletmesi yöneticisi, %10’u TÜRSAB yönetim kurulu üyesi ol-
duğu belirlenmiştir.

4.2. Akıllı Şehir ve Akıllı Turizmin Gerekliliği ve Uygunluğu ile 
İlgili Bulgular

Teknolojide meydana gelen değişim ve gelişimlerle teknoloji hayati-
mizin birçok alaninda kullanilmaktadir. Katilimcilara akilli şehir ve akilli 
turizmin gerekliliği ve uygunluğunu ölçmek amaciyla toplamda üç soru 
yöneltilmiştir. 
Tablo 3. Akıllı Şehir ve Akıllı Turizmin Gerekliliği ve Uygunluğu ile İlgili Sorular

Akıllı Şehir ve Akıllı Turizmin Gerekliliği ve Uygunluğu ile İlgili Sorular 

Teknolojinin bireylerin ve toplumlarin yaşamindaki yerini nasil değerlendiriyorsunuz?

Giyilebilir ve taşinabilir akilli teknolojileri (saat, bileklik, gözlük, telefon, 
tablet, laptop vb.) günlük yaşamda ve seyahatler sirasindaki kullanim sikliğini 
nasil değerlendiriyorsunuz?
Akilli şehirleri (Smart City) nasil değerlendiriyorsunuz?
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4.2.1. Teknolojinin Bireylerin ve Toplumların Yaşamındaki 
Yerinin Değerlendirilmesi
Yapilan görüşmeler neticesinde tüm katilimcilar teknolojisiz bir hayat 

düşünülemeyeceğini ve her alanda teknolojinin kullanilmakta olduğunu 
çok az bir alanda kullaniminin olmadiğini belirtmişlerdir. Ayni zamanda 
teknolojinin amacina uygun kullanildiği sürece bireylere fayda sağladiğini 
belirtmişlerdir. Bununla birlikte teknolojinin kullaniminin getirdiği fay-
dalari genel olarak rahatlik, hiz ve kolaylik olarak ifade etmişlerdir. K6 
teknolojinin bireylerin ve toplumlarin yaşamindaki yerinin değerlendiril-
mesi hakkindaki düşüncelerini “Teknoloji günlük yaşantımızdaki faaliyet-
lerimizde ve birçok alanda büyük kolaylıklar sağlamaktadır” cümlesiyle 
ifade etmiştir. K2 “Teknolojisiz bir hayat düşünemeyiz en basiti internetsiz 
telefona 1 saat bile dayanamıyoruz” ifadesiyle teknolojinin hayatimizdaki 
yerini ve önemini belirtmiştir.

4.2.2. Giyilebilir ve Taşınabilir Akıllı Teknolojileri Günlük Yaşam-
da ve Seyahatler Sırasındaki Kullanım Sıklığinin Değerlendirilmesi

Katilimcilarin tamami giyilebilir ve taşinabilir akilli teknolojilerin 
günlük yaşamda ve seyahatler sirasindaki kullanim sikliği oraninin fazla 
olduğunun ve ayni zamanda teknolojinin hayatimizin her alanina hükmet-
tiği için yaşamimizin ayrilmaz bir parçasi olduğunu belirtmişlerdir. K8 
konuyla ilgili düşüncelerini “Giyilebilir hale geldi ve sağlık konularında 
da yardımcı oluyor. Bu tip cihazların kullanımının yaşantımıza katkısını 
görüyoruz” ifadesiyle giyilebilir ve taşinabilir teknolojilerin sağliğa olan 
faydasina değinmiştir. K3, K5, K9 giyilebilir ve taşinabilir teknolojile-
rin günlük yaşantimizi kolaylaştirdiği için sik kullanildiğini ve çok fazla 
yayginlaştiğini vurgulamişlardir. Bununla birlikte giyilebilir ve taşinabi-
lir akilli teknolojileri kullanim sikliklarina göre derecelendirdiklerinde en 
fazla telefon- saat- tablet üçlüsünü kullandiklarini belirtmişlerdir.

4.2.3. Akıllı Şehir Değerlendirmeleri

Katilimcilarin Akilli şehir kavrami hakkindaki düşüncelerinin başin-
da sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesinin yüksekliği gibi konular ön plana 
çikmaktadir. K7 akilli şehir ile ilgili düşüncelerini “Kentlerin kalkınması 
ve her yönden gelişebilmesi için olması gereken bir uygulamadır” olarak 
ifade etmiştir. Bununla birlikte K8 “Akıllı şehir uygulamaları destinas-
yonların sürdürülebilirliğini sağlamaktadır” ifadesiyle akilli şehir uygu-
lamalarinin şehir için önemine değinmiştir. K1 “Şehrin mevcut ve gelecek 
beklenti ve problemlerini çözer diye düşünüyorum” ifadesiyle bu konu 
hakkindaki düşüncelerini aktarmiştir. Ayrica K9 akilli şehirlerin daha fazla 
geliştirilmesi gerektiğini dile getirmiştir.
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4.3. Altyapısal Yeterlilik ile İlgili Bulgular

Çalişmada akilli şehir ve beraberinde akilli turizmin uygulanabilirliği 
için destinasyon olarak seçilen Konya’nin altyapisal yeterliliğini ölçmek 
amaciyla katilimcilara bu konu hakkinda 3 soru yöneltilmiştir.

Altyapısal Yeterlilik ile İlgili Sorular
1)Konya’yi akilli bir şehir olarak görüyor musunuz? Neden?
 2)Konya’nin akilli şehir teknolojileri konusundaki mevcut altyapi durumunu 
nasil değerlendiriyorsunuz?
 3)Konya’daki turistik işletmelere, yerlere ve çekiciliklere akilli teknolojilerin 
entegre edilmesi hakkinda neler söyleyebilirsiniz?

Tablo 4. Altyapısal Yeterlilik ile İlgili Sorular
4.3.1. Konya Destinasyonu’nun Akıllı Şehir Olarak Değerlendiril-

mesi

Araştirmaya katilan tüm katilimcilarin Konya’da ikamet ettikleri göz 
önüne alinarak, katilimcilarin Konya’yi akilli bir şehir olarak görüp gör-
mediklerine ve bununla birlikte nedenlerine ulaşilmiştir. Yapilan görüş-
meler neticesinde katilimcilardan K2, K4, K7, K8 ve K9 Konya’yi orta 
seviyeli olmak üzere akilli şehir olarak gördüklerini belirtmişlerdir. K3, 
K5, K6 ve K10 ise Konya’nin kesinlikle akilli bir şehir olduğunu belirt-
mişlerdir. K1 ise Konya’yi akilli bir şehir olarak görmediğini ifade etmiş-
tir. K8 “Konya’yı orta seviyeli bir şehir olarak nitelendirebiliriz. Ulaşıma 
yönelik olmak üzere teknolojik faaliyetler çok fazla. Diğer alanlar için aynı 
durum geçerli değil” cümleleriyle Konya’da akilli teknolojilerin kullani-
minin ulaşim alaniyla sinirli kaldiğini belirtmiştir. K1 “Konya’yı akıllı bir 
şehir olarak görmüyorum çünkü belediye hizmetleri verimli bir şekilde 
yönetememekte ve elde edilen bilgileri kullanmamakta” ifadesiyle önce-
likle belediye hizmetlerinde olmak üzere akilli teknolojilerin kullaniminin 
az olduğu hakkinda görüşünü bildirmiştir. K3 “Konya’yı akılllı bir şehir 
olarak görüyorum çünkü, Konya gerek ulaşımda olsun gerekse diğer alan-
larda teknolojinin sıkça kullanıldığı gelişime açık bir şehirdir” ifadesiyle 
Konya’nin ulaşim dişinda diğer alanlarda da bilgi ve iletişim teknolojile-
riyle entegre edilmiş bir şehir olduğuna dikkat çekmiştir.

4.3.2. Konya’nın Akıllı Şehir Teknolojileri Konusundaki Mevcut 
Altyapı Durumu ile İlgili Değerlendirmeler

Konya’nin akilli şehir teknolojileri konusundaki mevcut altyapi du-
rumu katilimcilar tarafindan şu şekilde değerlendirilmiştir: Katilimcilarin 
neredeyse tamami temel altyapinin yeterli olduğunu fakat geliştirilmesi ge-
rektiğini belirtmişlerdir. K8 “Fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte 
ele alabilirlerse sağlam bir alt yapı olabilir, fakat bu konuda biraz gelişime 
ihtiyaç var” cümleleriyle Konya’nin akilli şehir teknolojileri konusundaki 
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mevcut altyapi durumunun gelişime ihtiyaci olduğunu vurgulamiştir. K2 
“Teknolojinin gelişimine bağlı olarak altyapı gelişimi henüz istenilen se-
viyede değildir ancak, gerekli yatırımların yapılması sonucunda alt yapı-
da gelişme sağlanabilir” olarak ifade etmiştir. K1 “Konya’nın akıllı şehir 
teknolojileri konusundaki mevcut altyapı durumunun gidişatını olumlu bu-
luyorum fakat, belediyeler arasındaki rekabet öncelikle yenilmeli ve ortak 
çalışmalar yapılmalıdır” olarak bu konu hakkindaki fikrini belirtmiştir. 
Bununla birlikte K7 ve K3 Konya’nin akilli şehir olma gereklerini yerine 
getirdiğini ve ayni zamanda akilli şehir olabilecek altyapiya sahip bir des-
tinasyon olduğu konusunda düşüncelerini beyan etmişlerdir.

4.3.3. Konya’daki Turistik İşletmelere, Yerlere ve Çekiciliklere 
Akıllı Teknolojilerin Entegre Edilmesi ile İlgili Değerlendirmeler

Konya’daki turistik işletmelere, yerlere ve çekiciliklere akilli tekno-
lojilerin entegre edilmesi ile ilgili görüşler şu şekildedir: Katilimcilarin 
neredeyse tamami akilli turizme yönelik uygulamalarin kullanilmasinda 
Konya’yi başarisiz ve yetersiz gördüklerini belirtmişlerdir. Bununla birlik-
te akilli teknolojilerin turistik işletmelere, yerlere ve çekiciliklere entegre 
edilmesiyle turistlerin deneyim kalitesinin artacağina, yerel halkin yaşam 
kalitesinin ve refahinin artacağina, destinasyonunun sürdürülebilirliğine 
etki edeceğine bununla birlikte turizme pozitif yönde katki sağlayacağina 
yönelik ortak düşüncelerini beyan etmişlerdir. K8 “Tüm bu akıllı uygula-
malar ürünler ve teknolojik altyapı destinasyonun sürdürülebilirliği, ye-
rel halkın yaşam kalitesinin arttırılması ve turistlerin deneyim kalitesinin 
arttırılması açısından oldukça önemlidir ve turistlerin destinasyon seçim 
sürecine doğrudan etki etmektedir bu yüzden Konya için de önem kazandı-
rır” olarak düşüncelerini ifade etmiştir. 

4.4. Uygulanabilirlik ile İlgili Değerlendirmeler 

Katilimcilara Konya’da akilli turizmin uygulanabilirliğini ölçmek 
amaciyla toplamda 1 soru yöneltilmiştir.

Uygulanabilirlik ile İlgili Sorular
1) Sizce Akilli (smart) turizm konsepti Konya’da uygulanabilir mi?

  Tablo 5. Uygulanabilirlik ile İlgili Sorular 
4.4.1. Akıllı Turizmin Konya’da Uygulanabilirliği ile İlgili Değer-

lendirmeler

Konya’da akilli turizmin uygulanabilirliği ile ilgili görüşler şu şekil-
dedir: Katilimcilarin tamami akilli turizmin Konya’da uygulanabileceği 
konusunda fikirlerini belirtmişlerdir. K4 “Akıllı turizm uygulamaları Kon-
ya’da uygulanabilir fakat son derece teknoloji ve altyapı çalışması ister. 
Uygulanırsa kaliteli turizm ve sürdürülebilirliği en üst düzeye taşır” ifa-
desiyle öncelikle alt yapinin yeterli olmadiğini ve geliştirilmesi gerektiğini 
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belirtmiştir. K2 “Konya için akıllı turizmin uygulanabilirliği konusunda 
konuşmamız için çok erken. Öncelikle akıllı şehir olmanın gereklerini ye-
rine getirmesi gerek” ifadesiyle akilli şehir uygulamalarinin daha önce uy-
gulanmasi gerektiğine dikkat çekmiştir.

4.5. İnovasyon ve Değer Oluşturma ile İlgili Değerlendirmeler

Katilimcilara akilli turizmin inovasyon ve değer oluşturmasini ölçmek 
amaciyla katilimcilara toplamda 1 adet soru yöneltilmiştir.

İnovasyon ve Değer Oluşturma ile İlgili Sorular

1) Konya’da akilli (smart) turizmi geliştirmek ve yayginlaştirmak (teşvik etmek) için 
neler yapilabilir?

 Tablo 6. İnovasyon ve Değer Oluşturma ile İlgili Sorular
4.5.1. Konya’da Akıllı Turizmi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak 

(Teşvik Etmek) için Neler Yapılabileceği ile İlgili Değerlendirmeler

Konya’da akilli (smart) turizmi geliştirmek ve yayginlaştirmak (teş-
vik etmek) konusunda görüşler şu şekildedir. Katilimcilarin tamami akilli 
turizmin gelişimi ve yayginlaşmasi konusunda tanitim faaliyetlerinin uy-
gulanmasi gerektiği konusunda düşüncelerini ifade etmişlerdir. K8 “Turiz-
min fiziksel, sosyal ve donanımsal yapılarına entegre edilebilmesi (Oteller, 
Restoranlar, Müzeler vb.). İnteraktif olması hem turizmciler hem de turist-
ler tarafından kullanılır olması ve karşılıklı etkileşimlere imkan verilmesi 
gerekmektedir.” olarak düşüncesini ifade etmiştir. K7 “Yerel yönetimler ve 
sivil toplum kuruluşları ile çalışmalar ve projeler geliştirilebilir” K3 “En 
önemlisi turizmin her dalından işletmelerle tanıtım tarzı toplantı yapılarak 
bu teknolojiler tanıtılmalı” İfadesiyle akilli turizmin gelişimi ve yaygin-
laşmasi konusunda  tanitim programlari düzenlenerek turizm işletmelerine 
eğitim verilebileceğini dile getirmiştir.

4.6. Performans ile İlgili Değerlendirmeler

Katilimcilara Konya’nin akilli turizm performansini ölçmek amaciyla 
toplamda 1 adet soru yöneltilmiştir.

Performans ile İlgili Sorular

1)Sizce Akilli (smart) turizm stratejik açidan Konya’nin turizm potansiyelini ve pazar 
payini artirabilir mi?

Tablo 7. Performans ile İlgili Sorular
4.6.1. Akıllı Turizmin, Konya’nın Turizm Potansiyeli ve Pazar 

Payı Üzerindeki Etkileri İle İlgili Değerlendirmeler

Katilimcilarin tamami akilli turizm uygulamalarinin Konya’nin tu-
rizm potansiyeli ve pazar payi üzerinde pozitif etki yaratacağini belirtmiş-
lerdir. K1 “Pazar payını kesinlikle artıracağını düşünüyorum. Zaten akıllı 
turizmin amacı sürdürülebilirliği sağlamak bilgi alışverişini geliştirmek, 
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kişiler arasında iletişim ve etkileşimin sağlanması ile birlikte dolaşımı en 
üst düzeye çıkarmaktır. Bu nedenle mevcut pazar payımızın büyük oranda 
artacağını düşünüyorum” şeklinde ifade etmiştir. K9 “Turistlerin talep-
lerine cevap verecek şekilde gelişme sağlanırsa turizm potansiyelinin ve 
pazar payının artacağını düşünüyorum” ifadesiyle turizm potansiyelinin 
ve pazar payinin artirilmasi konusunda turistlere yönelik olmanin önemini 
vurgulamiştir.

4.7. Adaptasyon ile İlgili Değerlendirmeler

Katilimcilara temsil ettikleri endüstri dalindaki akilli turizme yönelik 
adaptasyonu ölçmek amaciyla 1 adet soru yöneltilmiştir.

Adaptasyon ile İlgili Sorular
 1) Temsil ettiğiniz endüstri dalinin akilli turizm teknolojilerine adaptasyonu ve 
kullanimi hakkinda   neler düşünüyorsunuz?

 Tablo 8. Adaptasyon ile İlgili Sorular
4.7.1. Temsil Edilen Endüstri Dalının Akıllı Turizm Teknolojileri-

ne Adaptasyonu ve Kullanımı ile İlgili Değerlendirmeler

Temsil edilen endüstri dalinda akilli turizm teknolojilerinin adaptas-
yonu ve kullanimi konusunda görüşler şu şekildedir: Görüşülen turizm iş-
letmelerinin hepsi akilli turizm teknolojilerine adaptasyon sürecini hizli bir 
şekilde atlattiklarini ve işlerinin hizi, kolayliği ve konforu açisindan akilli 
turizm teknolojilerinin destek sağladiğini belirtmişlerdir. K3 “İşlemlerimi-
zi kolaylıkla yapabilmemizi sağlayacağına inanıyorum ve seyahat alanını 
daha üst düzeye çıkaracağını biliyorum” K7 “Adaptasyon sürecini tek-
nolojide atlatmış durumdayız. İşlerimizin hızlı ilerlemesini sağladığı için 
kullanımından çok memnunuz”

5. Sonuç ve Öneriler

Teknolojinin ivmesinin hiz kazanmasiyla birlikte hayatimizin her ala-
nina yerleşen “akillilik” kavrami son yillarda turizm sektörünü de yakin-
dan etkileyen bir kavram olarak karşimiza çikmaktadir. Teknolojinin bir 
çiktisi olarak ortaya çikan akillilik kavrami zaman içerisinde turizm sektö-
rünü tamamen ele alarak akilli şehir ve beraberinde akilli turizm kavramla-
rinin ortaya çikmasina neden olmuştur. Turizm kapsaminda ele alinan akil-
lilik kavraminin altinda akilli şehirler yatmaktadir. Buradan hareketle bir 
turizm destinasyonun akilli turizm destinasyonu olarak ele alinmasi için 
öncelikle akilli şehir olma şartini yerine getirmesi gerekmektedir. Dolayi-
siyla akilli şehir ve akilli turizm kavramlari birbirlerine paralel kavramlar 
olmakla birlikte hem turistlerin hem de o bölgede yaşayan vatandaşlarin 
yaşam kalitesinin arttirilmasini teknolojik altyapi ile sağlayan uygulamalar 
olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşim olacaktir. Teknolojide meydana 
gelen hizli değişim ile akilli şehir ve akilli turizm uygulamalarinda her 
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geçen gün yeniliğe ve en iyisine gitmek mümkündür.

Akilli turizm ile ilgili Türkiye bazinda güncel örneklere bakildiğinda 
önemli destinasyon imajina sahip şehirlerin turistlerin zamandan tasarruf 
sağlamalarini, turizm deneyimlerinin artirilmasini ve turistik çekicilikler 
hakkinda bilgi edinmelerine imkân sağlayan teknolojik tabanli uygulama-
larin geliştirildiği görülmektedir. Bu uygulamalar ziyaretçilerin turistik 
destinasyonda geçirdiği süre boyunca kaliteli hizmet imkâni ve beraberin-
de farkli deneyimler sağlayan pozitif uygulamalardir. Bu nedenle belirli 
destinasyon imajina sahip şehirler için akilli turizme yönelik uygulamala-
rin geliştirilmesi oldukça önemlidir. 

Bu çalişma ile akilli şehir kavrami, akilli turizme genişletilerek bu 
iki kavram arasinda bağlanti kurulmuş ve Konya’nin destinasyon imaji 
keşfedilerek akilli turizm perspektifinden değerlendirilmesi sağlanmiştir. 
Doküman analizi sonuçlarina göre, Konya’nin son yillarda akilli şehir uy-
gulamalari kapsaminda büyük bir çaba gösterdiği görülmekle birlikte ya-
pilan araştirmalar sonucunda akilli şehir olgusunu tam anlamiyla yerine 
getiremediği dikkat çekmektedir. Konya’nin akilli turizm konseptinin tam 
anlamiyla işlevsel hale gelebilmesi için çok yol kat etmesi gerektiği düşü-
nülmektedir. Cohen (2012)’in yaklaşimina göre akilli kent olabilmek için 
“akilli ekonomi, akilli insan, akilli yönetişim, akilli ulaşim, akilli çevre 
ve akilli yaşam” olmak üzere alti kriterden en az birinin yerine getirilmiş 
olmasi gerekiyordu. Bu yaklaşima göre Konya Akilli kent olma açisindan 
değerlendirildiğinde “Akilli Toplu Ulaşim Sistemi (ATUS)”, “Temassiz 
Kart Sistemi”, “Akilli Kavşak Sistemi”, “Akilli Bisiklet Sistemi”, “Akil-
li Atik Yönetimi”, “Mobil Uygulamalar” gibi uygulamalarin örneklerinin 
olduğunu görmekteyiz. Konya’nin akilli kent uygulamalari kapsamindaki 
faaliyetlerinin alti kriter içerisinde en fazla akilli ulaşim kriterine yönelik 
olduğu dikkat çekmektedir. Bununla birlikte Konya’da yaşayan vatandaş-
larin son yillarda akilli şehir uygulamalarina ayak uydurduklari ve refah 
düzeylerinin arttiği görülmektedir. 

Sonuç olarak yapilan doküman analizi ve görüşmelere dahil olan ka-
tilimcilardan sağlanan bilgiler neticesinde Konya Destinasyonu’nun akilli 
şehir ve akilli turizm konseptinin uygulanabilirliğine hazir olduğu fakat, 
mevcut altyapinin geliştirilerek akilli teknolojilerin sadece ulaşim alaniyla 
sinirli kalmamasi diğer alanlarda da etkisini göstermesi gerektiği sonucuna 
varilmiştir. Ayni zamanda akilli teknolojilerin turistik işletmelere, yerlere 
ve çekiciliklere entegre edilmesiyle turistlerin deneyim kalitesinin artaca-
ğina, yerel halkin yaşam kalitesinin ve refahinin artacağina, destinasyonun 
sürdürülebilirliğine ve ayni zamanda turizme pozitif etki edeceği düşünül-
mektedir. Çalişmada ele alinan varsayimlar yapilan görüşmeler neticesin-
de elde edilen veriler analiz edilip değerlendirilmiştir. İlk varsayim “Kon-
ya akilli şehir destinasyonudur”, ikinci varsayim “Akilli Turizm Konya’da 
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uygulanabilir” üçüncü varsayim “Akilli şehir ve akilli turizm kavramlari 
birbirleriyle ilişki içerisindedir”, son olarak dördüncü varsayimda  “Kon-
ya’nin akilli şehir uygulamalari, akilli turizm uygulamalarina nazaran daha 
kolay gerçekleştirilebilir” varsayimlarinin doğruluk payi yapilan analizler 
neticesinde doğrulanmiştir. Bununla birlikte araştirmaya konu olan Konya 
Destinasyonu başta olmak üzere akilli şehirlerin, akilli turizmin gelişme 
zorunluluğunun başarilmasinin sağlanmasi için bir araç olduğu kanisina 
varilmiştir. Tüm bu sonuçlar işiğinda Konya’nin akilli şehir ve akilli tu-
rizm uygulamalarina yönelik bazi önerilerde bulunulacaktir. Bu öneriler;

- Araştirmaya konu olan Konya ili başta olmak üzere Türkiye’deki 
önemli destinasyonlara akilli şehir ve akilli turizm kapsaminda Dünyadaki 
başarili örnekler model alinarak yatirimlar yapilmali ve böylelikle akilli 
şehir ve beraberinde akilli turizm uygulamalarinin kapsami genişletilme-
lidir.

- Turizmin her dalindan işletmelerle tanitim tarzi toplanti yapilarak 
akilli teknolojiler tanitilmali.

- Konya’nin Akilli şehir uygulamalari kapsaminda kent sakinlerinin 
farkindalik eksikliğinin tamamen kapatilarak akilli şehir ve akilli turizm 
uygulamalarinin daha çok yayginlaşmasi sağlanabilir.

- Konya şehrinin akilli turizm kapsaminda lider bir şehir olabilmesi 
için daha çok beraberliğe dayanan bütüncül bir yaklaşimla tüm vatandaş-
larin ortak hareket etmesi ve hali hazirda bulunan turistik kültürel ögelerin 
yeniden dikkate alinarak dijitalleştirilmesi önerilmektedir. 

- Şehir merkezinde ücretsiz olarak sağlanan wifi hizmetinin şehrin her 
alaninda sağlanmasi önerilmektedir.

- Akilli Şehir Uygulamalari kapsaminda Antalya ilinde yerini alan Şe-
hir Bilgilendirme Ekranlari (Kiosklar) gibi bir uygulamanin Konya ilinde 
de uygulamaya konulmasi turistler için yararli olacaktir. Turistlerin bu uy-
gulama kapsaminda şehir ile fotoğraf çekilebilmeleri ve QR Kod ile Akilli 
Telefonuna indirilme özelliği ile bulunduklari destinasyonun ölümsüzleşti-
rilmesinin Akilli Turizme katki sağlayacaği düşünülmektedir. 

- Konya kültür ve inanç turizminin başkenti sayilabilecek birçok özel-
liği bünyesinde barindiran bir şehirdir. Fakat kültür ve inanç turizmine 
yönelik değerlerin tanitimi konusunda eksiklikler mevcuttur. Söz konusu 
eksikliklerin giderilebilmesi için farkli uygulamalarin uygulanmasi öneril-
mektedir.

- Konya, Akilli Kent olma yolundaki uygulamalarini turistlere yönelik 
olmak üzere yeniden tasarlanmalidir. Buna en güzel örnek Sanal Rehber 
uygulamasi olabilir.
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-  Akilli iletişim sistemleri kullanilarak Konya’nin kültür ve inanç tu-
rizmi haricinde bilinmeyen farkli turizm türlerinin (sağlik turizmi, yayla 
turizmi, karavan turizmi) tanitiminin yapilmasi ile şehrin turizm potansi-
yeli arttirilabilir. 
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GİRİŞ 

Medya, kendine özgü yapisi itibari ile birçok açidan farkli işlevlere 
sahiptir. Kimi zaman kitleleri harekete geçirip, kimi zaman toplumun sesi 
olup, kimi zaman insanlarin dikkatini belli olay veya durumlara çekerken, 
öte yandan eğlence, bilgi, haber aliminda ve siyasal iktidarla kamuoyu ara-
sindaki ilişkinin kurulmasinda da önemli derecede etkili olabilmektedir. 
Medya, sunduğu gerçeklik ve neyin nasil algilandiği konusunda, bireyin 
ve toplumun etkileşimde bulunduğu her alanla ilintili olmasi nedeniyle, bu 
durum onun önemini daha da artirmaktadir. Dolayisiyla bireylerin oluştu-
racaği “bilinçli şeffaf bir toplum” ile medyanin sunacaği kaliteli bir ileti-
şim ”den bahsetmek gerekmektedir

Kaliteli bir iletişim arayiş çabalari ise bizi “medya okuryazarliği” ad-
resine ulaştirmaktadir. Medya okuryazarliği eğitiminin amaci, medyadan 
faydalanmanin yansira zararlarindan da korunma becerisi geliştirmektir. 
Çok uzun bir geçmişi olmamakla birlikte, yoğun çalişmalarin yapildiği 
ama tam manasiyla hedefine ulaşmamiş olan medya okuryazarlik eğiti-
minin amaci, bireylerin, medya mesajlarina karşi savunma mekanizmasi 
geliştirebilmek ve ayni zamanda eleştirel bir kültürün yerleşmesini sağla-
maktir.

Günümüz dünyasinda sadece kültürün şekillenmesi değil, bir kültür 
oluşturulmasinda da etkili olan medya, ayni zamanda öğrenme ve eğitim 
biçimlerinin değişmesine neden olmakta, hatta geleneksel eğitim ve öğre-
tim sistemlerine meydan okumaktadir. İletişim alaninda devrim yaşanan 
yirminci yüzyilda, değişen yapi, bireysel etkinin ötesinde ekonomik ve po-
litik alanda da önemli hale gelmiştir. Aşiri enformasyona maruz kalan veya 
enformasyona ulaşmadiği takdirde bilgi kaygisi yaşayan birey, hangi bil-
ginin güvenilir olduğu, güvenilir bilginin nasil ölçüleceği noktasinda kafa 
karişikliği yaşamakta, hatta bilginin güvenilir olup olmadiğini bilmesi ge-
rektiği konusunda bir farkindaliğa dahi sahip olamayabilmektedir. Bundan 
dolayi geleneksel veya yeni fark etmeksizin medyanin önemini anlamak, 
bilgiyi etkili şekilde kullanmak için bir takim beceriler kazanmaya ihtiyaç 
duyulmaktadir.

Uçsuz bucaksiz olan medya konusunda genel olarak bir medya okur-
yazari olmanin yaninda, onun bir dali olarak haber okuryazarliği da güçlü 
demokratik yapilarin kurulmasinda önemli bir konudur. Yine içinde yaşa-
diğimiz toplumun özelliklerini dikkate alarak, temeli sağlam şekilde kurul-
muş bilgi arayiş yollarini geliştirmek, doğru iletişim kanallari vasitasiyla 
dünyada olan bitenden haberdar olmak, doğru iletişim kurmanin önemli 
bir yolu olarak ortaya çikmaktadir.
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1. MEDYA OKURYAZARLIĞI NEDİR?

Medya okuryazarliği, yazili ve yazili olmayan farkli formatlardaki 
(tv, video, sinema, reklamlar, internet vs.) iletilere erişim, onlari çözümle-
me, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanimlanmaktadir (İnceoğlu, 
2011, s. 19). Okuryazarlik; dişaridan bir gözlemci gibi medya mesajina 
farkli açilardan bakabilmeyi, mesaji tersten okuyabilmeyi gerektirir. Med-
ya okuryazarliğinda sik sik vurguda bulunulan, gerçek anlamda demok-
rasiyi özümseyebilme, farkliliklara tolerans gösterebilme ufuk genişliği; 
irk, din, dil, dünya görüşü vb. farkliliklari hoşgörü ile karşilama becerisi 
kazanmiş olmak, medya okuryazari bir bireyin ayirt edici niteliklerinden-
dir (Bilici, 2014).

Medya okuryazarliğinin çeşitlilik arz eden tanimlarina rastlanmasi 
mümkündür. Bunun nedeni ise medya metinlerinin farkli disiplinler tara-
findan değerlendirilmesi ve her disiplin alaninin kendine özgü yaklaşimla-
ri olmasidir. Elbette bu süreçte bireyin içinde yaşadiği toplum, sahip oldu-
ğu kültür, inancini taşidiği din vb. unsurlarin da mesajlarin okunmasinda 
etkisi vardir.

Medya okuryazarliğinin, kitle iletişim araçlarinin güçlü etkilerinin 
sonuçlarini değerlendirmede veya medyayi insanlarin hangi amaçla kul-
landiğini; medyanin insanlara değil, insanlarin medyaya ne yaptiği gibi 
araştirma başliklari sonucunda, bugün nitelikli çalişmalardan elde edilen 
verilerle okul müfredatlarinin düzenlenmesi de söz konusu olmaktadir.

Medya okuryazarliği, geleneksel medya ve yeni iletişim teknolojileri-
nin ortaya çikardiği yeni medyayi da kapsayan, belirli kurallara bağli kal-
mayan, kullanim becerisi yanisira eleştirel bakişa imkân taniyan bir düşün-
ceyi de barindirir. Eleştirel düşünce, medyada sürekli akan mesajlar kar-
şisinda bireyde farkindalik oluşturma veya bu farkindaliği arttirma amaci 
taşir. Medya okuryazari olabilmek için bazi yetkinliklere sahip olmak kişi-
nin ayni zamanda sorunlara çözüm üretme ve bilgi kirliliği karşisinda bil-
giyi bilinçli olarak tüketmesini sağlar. Bu durum bir bakima kişinin ifade 
özgürlüğüne ve demokrasiye giden yolda bir kapi aralamaktadir.

Rene Hobbs, Dijital ve Medya Okuryazarlığı Temel Yetkinlikleri ana 
başliği altinda 5 alt başlik belirlemiştir (Hobbs, 2010, s. 19):

1- Access (Erişim): Diğerleriyle ilgili, uygun bilgi paylaşimi, tekno-
loji ve medya ortamlarini/araçlarini ustalikla bulma ve kullanmak

2- Analyze & Evaluate( Çözümleme ve Değerlendirme): Mesajla-
rin olasi etkilerini ve sonuçlarini göz önüne alarak, mesajlarin bakiş açisi, 
eleştirelliği, güvenilirliği, doğruluğunu analiz etmek için eleştirelliği kul-
lanma ve mesajlari kavrama.
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3- Create(Yaratıclık): Seyircinin kendini ifade etmesine olanak ve-
ren güven ve yaraticilik içeriklerini kullanmak.

4- Reflect (Yansıtmak): İletişim davraniş ve kurallarini, kişinin kendi 
yaşam deneyimi ve kimliği, sosyal sorumluluk ve ahlaki ilkeleri edinmek.

5- Act(Eylem): Ulusal ve uluslararasi düzeyde, bölgesel ve yerel bir 
topluluğun üyesi olarak katilan, toplumda, işyerinde, ailede sorunlari çöz-
mek, bilgiyi bireysel ve işbirliği içinde paylaşmaya çalişmak.

Medya ortaminin günden güne değişmesi, ilerlemesi, dönüşüme uğ-
rayarak yeniden üretilmesi onun cazibesini arttirmaktadir. Yeni iletişim 
teknolojilerinin sunduğu olağanüstü imkânlar, insanlarin düşünce, davra-
niş ve tercihlerini de etkilemektedir. Gündelik hayatin dahi artik medya 
temsilleriyle yaşanmasi, özellikle dijital çağ rüyasinda hayat bulan gençler 
ve çocuklarin medya ortamina hazirlikli olmalarini da zorunlu kilmaktadir.  
Mike Gange’e göre “bir yaşam becerisi olarak medya eğitimi, tipki bir 
sürücü ehliyeti gibi gereklidir. Çünkü insanlar televizyon ve izleyerek, bil-
gisayar kullanarak ve müzik dinleyerek” (Bilici, 2014, s. 28) ve hayatlarini 
artik medya göre düzenlemektedirler.

Medyada sunulan temsiller, rastgele seçilmiş değildir; özenle seçilmiş, 
düzenlenmiş ve kurgudan oluşan yapilardir. Gerçek gibi sunulan, ancak 
gerçeğin temsilinden başka bir şey değildir. Bu sunuş biçimi, medya tüke-
ticilerinin algilayişlarini da etkilemektedir. Bireylerin bu “gerçek-gerçeğin 
temsili” ayrimini yapabilmesi için medya okuryazari olmalari gerekliliği 
ortaya çikar. Andrew Hart medya okuryazarliğini, ”medya mesajlarinin 
nasil bir işlevselliğe sahip olduğunun, bu mesajlarin kişisel deneyimlerden 
ve birbirlerinden nasil ayrildiklarinin ve medya mesajlarinin ana unsur-
larinin öğrenilip kullanilmasi” (Hert, 1991, s. 9) olarak tanimlar. Medya 
mesajlari bir takim değer ve ideolojileri de barindiran ekonomik, siyasal, 
kültürel, tarihsel ve estetik bağlamlara bağli olarak üretilir. Ve bireyin bun-
lara bağli olarak içinde yaşadiği toplumsal gerçekliği belirlenen ölçütlere 
göre kavramalarini sağlar. Bu doğrultuda, medya okuryazarliğinin amaci 
da, demokratik toplumun kurulmasi ve güçlenmesi, eleştirel düşüncenin 
gelişmesi, sosyal düzen ve adaletin sağlanmasi, gerçek(-miş) gibi gerçek-
liklerin farkina varilmasi, başka bir ifade ile kamusal alan oluşumuna katki 
sunacak bir iletişimsel eylem durumunun sağlanmasi şeklinde ortaya çikar.

Ulusal olarak kaynaştirici-bölücü, iktidar veya toplum üzerinde baski 
araci, propaganda araci olarak ve daha birçok yönleriyle ‘medya ’nin di-
lini okuma gereksinimi her dönemde büyük önem taşimiştir (Bilici, 2014, 
s. 27). Medya okuryazarliğini, toplum- medya, toplum-kültür, medya-si-
yaset, medya-ekonomi vb. açilardan incelerken, medyayi bu ikili ilişkile-
rin ve kültürel kodlarin deşifre edilmesinde bir kodlayici olarak görmek 
mümkündür. Bu işlevi sayesinde bireyin, toplumsal olaylara ve toplumsal 
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kurumlara, yani başinda olup bitene seyirci kalmamasinin yanisira, sadece 
medyanin gözüyle yetinmeyip, çözüm üretebilen, kendi eleştirel bakiş açi-
sini geliştirebilen “yurttaş olma kimliği üzerinden giderek yeni bir politik 
özne yaratilmasini” da (Hepkon & Aydin , 2011, s. 73) sağlar.

Medya okuryazari olabilmek için öncelikle bilinmesi gereken şey, 
medya sahiplerinin “kim” olduklaridir. Ayni zamanda medya sunularin-
daki yapimcilarin da bu çerçevede bilinmesine ihtiyaç vardir. Endüstri 
olan medyanin ekonomik olarak işleyişini, medyanin “kimi, hangi konuda, 
nasil” etkilediğini ve bu etkilerin aşamalarini bilmek, medyanin kontrol 
alanina daha temkinli yaklaşmayi sağlar. Medya mesajlarinda verilen her-
hangi bir mesajin anlami, onun yüzeysel olarak ifade ettiği anlamdan daha 
fazlasini da içerebilmektedir. Medya mesajlarinin etkisi konusunda, eği-
timsizlikten ziyade eleştirel düşüncesi gelişmemiş kişilerin ve toplumlarin, 
bu yüzeysel anlamlari medyanin kontrolü doğrultusunda algilamalarina 
neden olacağindan, özgür bir alanin varliğini da tartişilir hale getirir.

W. James Potter ’a göre, yaşadiğimiz hayatta iki dünyada vardir: Bun-
lar, gerçek dünya ve medya dünyasidir. Medya okuryazarliği ise, medya 
dünyasindan uzak durmak değil, yeni mesaj formatlari ve yeni teknoloji-
lerle sinirlari belirsiz hale gelmiş ve birbiri arasina girmiş bu iki dünyayi 
ayirabilmektir (Potter, 2011, s. 16). Çünkü Baudrillard’in sözünü ettiği bu 
simülasyon evrenindeki medyanin yarattiği, dönüştürdüğü gerçekliğin far-
kina varabilmek, sanildiği kadar kolay bir iş değildir. 

Medya manipülasyonu veya mesajlarinin etkisinin devlet destekli ku-
rumlar araciliğiyla bir takim yasal düzenlemelerle giderilmesi amaçlan-
maktadir. Bazi uzmanlar da bu konuda, hükümetlerin “Kamu Politikasi 
’nin üç P”sini öncelikli siraya göre geliştirilmesi gerektiği görüşündedir 
(Meigs, 2009, s. 20) (Meigs ve Torrent, 2009:20):

• Provision (Hazırlama,sağlama): Tüm vatandaşlar için medya 
eğitiminin sağlanmasi.

• Participation (Katılma): Tüm vatandaşlarin kültürel, ekonomik 
ve sosyal etkinliklere katilmasi.

• Protection (Korunma): İhtiyaci olan tüm vatandaşlarin korunma-
si( gelirlerinden, engellilik durumlarindan veya yaşlarindan dolayi).

Bu şekilde medyanin etkilerini en aza indirmek ve neler olup bittiğinin 
farkina varilmasini sağlamak amaciyla, insanlarin bu mesajlar karişişinda 
kendi tedbirlerini nasil alacaklarini öğretmek, sosyal devlet açisindan so-
nuçlari daha verimli bir eylem olacaktir. Zira hayatin her alaninda bilginin, 
kültürün, tarihin hatta ahlak ve erdem öğretilerinin dahi gözümüz kulaği-
miz olan medyadan öğrenilmesi beraberinde ciddi endişelerin duyulmasi-
na da sebep olmaktadir.
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Medya okuryazarliği ile ilgili olarak devlet politikasi bağlaminda ba-
kildiğinda, İngiltere için medya okuryazarliği eğitiminin kilit taşi olduğu 
söylenebilir. Çünkü İngiltere‘nin bu alandaki eğitim çalişmalarina 1920’li 
yillarda kollari sivamiş olduğu görülmektedir ve etkinliğini ortaya koy-
masi açisindan önemlidir. 1920’lerde İngiltere’de ilk olarak film çalişma-
lariyla başlayan medya okuryazarlik eğitimi, yillar içerisinde televizyon 
ve internet teknolojisi ile birlikte bu alanda yeni düzenlemeler yapilma-
sina neden olmuştur. Özellikle British Film İnstitude(BFI) öncülüğünde 
kültürel yapilar üzerinden çeşitli çalişmalar yapilarak, medya mesajlarinin 
algilanarak içeriğin anlaşilabilmesini sağlanmasi amaçlanmiştir. Sadece 
bu enstitü değil farkli kurumlar da çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Bu 
kurumlar süper medya düzenleyicileri olan Ulusal Müfredat bağlaminda 
BBC ve OFCOM’dur. OFCOM, Türkiye’deki RTÜK benzeri düzenleyici 
bir kurum olarak İngiltere’de genel olarak medya alaninda çalişmalar yü-
rütmektedir.

Fransa’da medya okuryazarliği eğitiminin ilerleyişi İngiltere’dekine 
benzer bir yolda seyreder. Fransa’da da bu alandaki eğitim çalişmalari kök-
lü bir geçmişe sahiptir. 1920’lerde başlayan sinema kulüplerinin kuruluşu 
ve akabinde filmler üzerine konuşmalar, çeşitli toplantilar, seminerler ve 
konferanslar birbirini takip etmiştir. “Özellikle, 2000’lerin başinda, İnter-
net bilgisi ile ilgili olarak öğrencilerin güvenliği ve sorumluluğu ile bir-
likte, özerk ve eleştirel düşünmeyi geliştirme vazifesini gören ”Educanet” 
programi geliştirilmiştir (Federov, 2008, s. 28). 

Almanya’da Medya eğitimi öğrencileri, medya ürünlerini kendileri-
nin yaptiği, ihtiyaç ve ilgileri için kitleleri oluşturduğu firsatlar yani sira, 
medyanin yakin analiz yeteneğine sahip işlediği ve nasil mesaj ürettiği, 
etkinliklere karşi “korumaci” yaklaşimdan uzağa taşimiştir (Domaille & 
Buckingham, 2001, s. 47).

Amerika’da da medya okuryazarliğinin, aslinda kitle iletişim araçla-
rinin etkilerinin araştirilmaya başladiği günden beri bu ad altinda olma-
sa da farkli şekillerde dile getirildiğini söylemek yanliş sayilmaz. Çünkü 
1910’larda başlayan medyanin güçlü etkileri, daha sonraki dönemde sinirli 
varsayilan etkileri ve en son aşama olarak kabul edilen 1960’larda başla-
yan ve günümüze kadar gelen süreçte anlik etkileri de dâhil yapilan çeşitli 
araştirmalar, kitle iletişim araçlarinin etkilerinin sürekli güncellenmesini 
mecbur kilmaktadir. Ancak ABD, medya içerikleri oluşturma ve medya 
mesajlarini üretmede ilk sirada yer almasina rağmen medya eğitimi alanin-
da etkin bir rol üstlenmemiştir.

Türkiye’de ise medya okuryazarliği eğitimi alaninda farkli kurumlar 
tarafindan yapilan çalişmalar vardir. Bunlardan ilk adim olarak 2007 yilin-
da, farkli üniversitelerden akademisyenlerin katilimiyla ve ayni zamanda 
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RTÜK ve MEB uzmanlarinin bir araya gelerek oluşturduklari komisyonda 
“İlköğretim Medya Okuryazarliği Dersi Öğretim Programi ve Öğretmen 
Kilavuzu” ile “Öğretmen El Kitabi” hazirlanmiştir. Çalişmalarin bugün ye-
terli düzeyde olmadiği vurgulamakla birlikte temel amaç, diğer Avrupa ül-
kelerinde olduğu gibi medya mesajlarina karşi savunma mekanizmasi ge-
liştirebilecek ve ayni zamanda eleştirel bireylerin yetişmesini sağlamaktir.

Medya okuryazarliği konusundaki temel hedef, medya teknolojileri-
nin yoğun olarak kullanildiği bugünün dünyasinda, eğitime öncelik veril-
mesi yani sira, farkli kurumlar araciliğiyla da daha bilinçli bireylerin yetiş-
mesine katki sağlamaktir. Bu amaçla medyada yer alan olaylarin, haberle-
rin, reklamlarin, çizgi veya dizi filmlerin, oyunlarin vs. verdiği mesajlarda, 
kodlarin çözümünde bu endişeler özellikle bu işin farkina varmiş kişiler 
tarafindan dile getirilerek, medya okuryazarliği kavraminin tartişilmasina 
imkân tanimiş ve farkli okuryazarlik türlerinin tanimlanmasina neden ol-
muştur. Bunlardan biri olan haber okuryazarliği da, medya- haber- gerçek-
lik ilişkisi bağlaminda irdelenerek eleştirel bir tavir geliştirmeyi amaçla-
maktadir. Bu tavir, ayni zamanda zihinlerin uyutularak, insanlarin kitlesel 
olarak güdülmesine bir karşi koyuş çabasidir.

2. BİR OKURYAZARLIK TÜRÜ OLARAK HABER OKURYA-
ZARLIĞI

2.1. Haber Nedir?

Haber okuryazari olabilmek için öncelikle haberin ne olduğunu bil-
meye ihtiyaç vardir. Haber, genel olarak insani ve toplumu ilgilendiren 
olay, durum veya gelişmelere binaen ortaya çikan bilgiler şeklinde tanim-
lanabilir. Ancak haberin yapilmiş sayisiz şekilde tanimi olduğunu da be-
lirtmek gerekir.

Bunlar içerisinden siklikla başvurulan John Hohenberg’in (1978, s. 
87-88) haber tanimi, “olaylarin normal akişinin kesintiye uğramasi, in-
sanlarin hayat hakkinda kararlar alabilmek için ihtiyaç duyduğu bilgi, bir 
olayin raporu, acele kaleme alinmiş bir edebiyat, yarinin tarihi, insanlari 
ilgilendiren bir fikir, olay veya sorunun özet biçimi” şeklindedir. Yani ha-
ber genel olarak, yakin veya uzak coğrafyada, bireysel, yerel, ulusal veya 
uluslararasi düzeyde, insani ve toplumu dolayli veya doğrudan ilgilendi-
ren, düşünce ve davranişlari üzerinde etkili olan, basit anlamda toplumun 
ilgisini çeken eylem veya söylemden oluşan bilgilerdir.

Olağandişi bir olay, durum veya konu henüz olmuş ve yayinlanmişsa 
haber niteliği kazandiği anlamina gelir. Yani haber bir seçme ve reddet-
me sürecinin ürünü olarak, hangi olayin habere dönüşüp dönüşmeyeceği, 
yayinlanip yayinlanmayacaği noktasinda editoryal süreç belirleyici ol-
maktadir (Arsan, 2005, s. 137) Başka bir ifade ile gün içerisinde sayisiz 
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şekilde meydana gelen olaylar arasindan bazilarinin seçilip yayinlanmasi, 
o olaya haber niteliği kazandirir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise 
haberin oluşturulma sürecinde kullandiği dil, sözcük, fotoğraf vs. araçla-
rin okuyucu, dinleyici veya izleyicide birakmak istediği etkidir.

Haberlerin söylemi ciddi bir dile dayandiği için, kasitli veya kasitsiz 
olarak sahte veya yalan bilgiye dayanan her haberin ayirdina varmaksizin, 
insanlar tarafindan gerçek olarak algilanma ihtimali yüksektir. Bu durum-
da medyanin gerçeklik algisi üzerinde etkili olmasindan dolayi üç farkli 
düşünce yapisindan bahsetmek gerekir.

• İlki liberal söylemin ifade ettiği gibi medyanin toplumsal gerçek-
liği olduğu gibi yansittiği ve sunduğu varsayimina dayanir.

• İkincisi, Marksist düşünceye göre medya toplumsal gerçekliği 
çarpitir ve bozar. Bu şekilde medya var olan tahakküm ilişkilerinin sürdü-
rülmesinde önemli rol oynar.

• Üçüncüsü ise fenomenolojik yaklaşimla desteklenen ve medya-
nin belirli anlam ve yorumlari tercih etmesi veya dişta birakmasi sonucu 
insanlarin günlük dünyasi buna göre şekillenir. Yani temel olarak toplum, 
ne olduğunu medya yoluyla bilmektedir  (Dursun, 2013, s. 34).

Bu doğrultuda genel olarak medya okuryazarliği, özelde ise medya 
okuryazarliğinin bir alani olarak haber okuryazarliği kavrami ile amaç-
lanan şey, medya metinlerinde yer alan mesajlarin doğru çözümlenmesi 
yaninda, kontrollü olarak haber ile gerçek arasindaki ilişkiyi ortaya çikar-
maktir.

2.2. Haber Okuryazarlığı

Bir haber, sadece alici kitlenin mesajlari nasil okuduğu ile ilgili ol-
mayip, ayni zamanda haber üretim sürecinde de haber medyasi veya ha-
ber muhabirlerine bağli olarak biçimlenmektedir. Örneğin içerik oluştu-
rulurken doğruluğu netleşmemiş, maksadi aşan uydurma veya çarpitma 
bilgiler yer alabilir. Veyahut iletişimin dijitalleşmesi sonucu geleneksel 
olarak nitelendirilen gazete, radyo, televizyondan farkli olarak ortaya çi-
kan internet haber siteleri veya sosyal medya platformlari, bazen yanliş 
bilgi içeren haber içeriklerini aktarabilir. Ya da hizli şekilde kitlelere ilk 
haberi ulaştirmak için bilgilerin teyit edilmeden servis edilmesi durumun-
da, haberler yanlişlikla doğru olmayan bilgiler içerebilmektedir. Doğru 
olmayan şekilde veya eksik bilgi aktarimi, alginin yanliş yönlendirilme-
sine neden olacağindan, toplumsal gerçekliğin de bu yanliş algi üzerine 
kurulmasi söz konusu olacaktir. Bu sebeple bu alanda haber metinlerine 
erişme, çözümleme ve değerlendirme noktasinda haber okuryazarliğina 
ihtiyaç duyulmaktadir.
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Haber okuryazarliği, medya okuryazarliğinin bir dali olarak sadece 
mesajlarin analiz edilmesine yönelik olmayip, ayni zamanda mesajlar ne-
den ve niçin verilmektedir? sorusunun cevabini da arar. Ayrica medyada 
yer alan haber metinlerinin nasil oluşturulduğunu bilmek, haber okur-
yazari olmak anlamina gelmediği gibi, haberin kaynağina ilişkin olarak 
eleştirel sorgulama yapmayi da gerektirir. Çünkü bir haber üretiminde 
kullanilan dil kadar bağlami da önem arz etmektedir. Dolayisiyla haber 
okuryazarliği, sadece haber metninde ne olup bittiğini anlamanin öte-
sinde, bu metnin nasil oluşturulduğu ve kapsamina nelerin dâhil edildiği 
veya nelerin metin dişinda birakildiğini görmeyi de gerektirir.

Tüketicileri yanliş bilgilerden korumak ve haber okuryazarliğini 
geliştirmeye yönelik olarak genellikle iki noktadan hareket edilir: İlki, 
“bazen öncelikli olarak asilsiz haberlerde yer alan yanliş bilgilerin doğa-
sina odaklanip, gerçek haberlerden ayirt edilmesi şeklinde olur. İkincisi 
ise kullanicilarin duyarliliğina odaklanarak, insanlarin neden yanliş ha-
berlere kandiklari ve bu güvenlik açiğindan nasil korunmasi gerektiğine” 
(Molina, Sundar, & Le, 2021, s. 181)  yöneliktir. Yani ilkinde haber metni 
üzerine odaklanilirken, ikincisinde kişinin haber okuryazari olmasi konu-
sundaki farkindaliğina gönderme yapar.

Ana söylemin ciddiyet ve gerçeklik üzerine kurulu olduğu haberler, 
farkli değişkenlere bağli olarak yaniltici, yanliş veya sahte olmasi ne-
deniyle kategorize edilmektedir. Örneğin, bütün yalan haberlerin kasitli 
olmayip, bazen de istemeden yayilabildiği düşüncesinden hareket eden 
araştirmacilar, çeşitli tanimlamalarla aradaki farklari ortaya çikarmaya 
çalişmişlar ve yanliş gerçekleri içeren haberlerin ayirt edilmesini öner-
mişlerdir.

Günümüzde bilgi, anlik ve küresel olarak geleneksel ve yeni ileti-
şim ortamlarinda sürekli olarak artmaktadir. Haber okuryazarliği da ha-
ber metinlerinin gerçeklik olgusu kadar üretilen söylem, editoryal süreç, 
kurumsal ve kişisel özellikler vs. unsurlari dikkate alarak, bir haberin 
doğruluğunu ve verilmek istenen mesajin ne olduğuna yönelik yapilan 
bir okuryazarlik olarak değerlendirilebilir. Bundan dolayi haberin temsil 
etme biçimi, doğru veya yanliş olup olmadiği, manipülasyona neden olup 
olmayacaği gibi konularda bazi kavramlara dayanarak haberin okunmasi, 
haber okuryazarliği kapsaminda başvurulan bir yol olarak ortaya çikmak-
tadir.

2.1. Haber Okuryazarlığında Öne Çıkan Kavramlar

2.1.1. Sahte Haber (Fake News)

Sahte haberler, kasitli olarak yapilan ve yanlişliklari ortaya koyulabi-
len, okuyucuyu, izleyiciyi veya dinleyiciyi yaniltan nitelikteki haberler-
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dir. Sahte haber kavrami, Collins Dictionary tarafindan 2017 yilinin keli-
mesi olarak  “haber muhabirliği kisvesi altında yayılan yanlış, genellikle 
sansasyonel bilgi” olarak tanimlanmiştir (Collins 2017). Bununla ilgili 
olarak The Guardian, 2 Kasim 2017 yilinda internet sitesinde yayinlandiği 
“sahte haberler 2017 yılının ‘en etkin, en gerçek’ kelimesi” başlikli haber 
ile sahte habere ilişkin bilgiler aktarmiştir.

Sahte haber kavrami, 2016 yilindan sonra daha sik dile getirilse de, geç-
mişi 1835’teki ayda yaşamin keşfi ile ilgili olarak aya seyahatin gerçekleşme-
diğine dair yapilan “Büyük Ay Sahtekârliği” haberlerine dayanir (Allcott & 
Gentzkow, 2017, s. 212-214). Bu haberlerde ayda insan-yarasa melezi can-
lilarin olduğuna dair illüstrasyonlar ve detay veren betimlemeler ile alti ma-
kaleden oluşan bir seri dört gün boyunca yayinlanmiştir. Haberde bahse konu 
olan bilgiler düzmece şekilde, olayla ilişkisi olmayan ünlü astronomlardan Sör 
John Herschel’in elde ettiği öne sürülen kanitlara dayandirilmiştir. Bu haber, 
ayni zamanda haberin ilk kez ticari bir metaya dönüşmesi (Taş & Taş, 2018, s. 
186)bakimindan sahte haber tarihinin bilinen ilkleri arasinda sayilir.

 2016 yilindan itibaren sahte haber kavramina daha fazla rastlaniyor 
olmasinin nedeni, ayni yil ABD seçimlerinde sosyal medyada yoğun ola-
rak yer alan yanliş bilgiye dayali haberlerin artmasidir. Bu platformlarda 
yer alan haberler, üçüncü bir kişi veya haberleri süzgeçten geçiren ‘eşik 
bekçisi’ gibi bir kontrolörü sistem dişinda birakmaktadir. “Özellikle sosyal 
medyanin ortaya çikişi ve bilginin yayilmasinda kilit rol oynamasi, ge-
leneksel eşik bekçilerinden bilgi alinmasi durumunu ortadan kaldirmiştir 
(Molina, Sundar, & Le, 2021, s. 183). Üstelik internet teknolojisi ile güçlü 
medya kuruluşlarinin ulaştiği sayidan daha fazlasina ulaşma imkânini sa-
hip olan sosyal medya platformlari yani sira, ister gerçek ister sahte inter-
net haber sitesi olsun kisa sürede teyide muhtaç bilgilerin gerçekmiş gibi 
yayilmasina neden olabilmektedir. 

Sahte haber siteleri, genellikle yaniltici olduklarinin farkina varilma-
masi veya en çok izlenen/tiklanan olabilmek için taninmiş markalari kulla-
narak tüketiciyi çekmeyi hedeflemektedir. Örneğin, ABCNews.com.co’nun 
ABCNews.go.com ile benzetilmeye,  düşünmesini sağlamayi amaçlayan 
oldukça ünlü bir sahte haber sitesidir. Sahte haber sağlamanin altinda ya-
tan düşüncenin, sosyal medyada öne çikan haberlerin tiklanmasiyla elde 
edilen reklam geliri ve ideolojik olmak üzere iki motivasyondan kaynak-
landiği söylenebilir (Allcott & Gentzkow, 2017, s. 217). Sahte haberler, tü-
keticilere maliyetsiz olarak ulaştirildiği gibi üreticiye kazanç da sağlamak-
tadir. Tüketicinin bu haberleri tercih etme nedeni ise de kendi düşüncesini 
destekleyen nitelikte bilgilere olmasindan ileri gelir. Ancak temel sorun, 
tüketicilerde hangi durumda gerçek veya sahte haber olduğu noktasinda 
anlama güçlüğü yaratacaği için ekonomik ve sosyal olarak önemli bir ma-
liyete neden olabilecek sonuçlar doğurabileceğidir.
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Sahte haberler, gerçek haberleri geride birakacak bir risk taşimaz, fakat 
demokrasinin kendisi, bilgi içinde boğulabilir (Caplan, 2018, s. 28). Aşiri 
bilgi yükü ise insanlarda doğru bilgiyi yanliş bilgiden ayirt edememeye, 
dolayisiyla maruz kalinan enformasyon karşisinda panik veya duyarsiz-
laşmaya neden olabilecektir. Ya da herhangi bir durum veya olayla ilgili 
gereğinden fazla haber bilgisiyle karşilaşilmasi halinde, karar vermekte 
zorlanilabileceği gibi daha en başta dahi anlamada güçlük çekilebilir. Bun-
dan dolayi haber okuryazarliği, aşiri bilgi bolluğunda yanliş bilgileri eleme 
işlemini gerçekleştirmede önemli rol oynamaktadir.

Yakin tarihteki kavram ve örneklerle ifade edilecek olursa Covid-19 
pandemi sürecinde netleşmemiş bilgilerin dolaşima sokulmasi, insanlarda 
korku ve panik halinin ortaya çikmasina neden olmuştur. Hatta Dünya Sağ-
lik Örgütü (WHO), “salgin sürecinde pandemi kadar infodemi kavramini 
da öne çikararak,  infodemiyi, insanlarin ihtiyaç duyduklarinda güvenilir 
kaynaklar ve güvenilir rehberlik bulmalarini zorlaştiran, bazilari doğru ve 
bazilari olmayan aşiri miktarda bilgi” (WHO, 2020, s. 2) şeklinde tanimla-
miştir. Çok hizli dolaşabilen ve emilebilen yanliş bilgiler, insanlar üzerinde 
etkili olmakta ve potansiyel olarak onlari yüksek risk durumlariyla karşi 
karşiya getirebilmektedir (Kirik & Orkan, 2021, s. 312). Bu durumda teyit 
edilmemiş ve aşiri bilgi yükünün sonuçlarinin öngörülemediği bir ortam-
da, kaynaği belli olmayan veya yanliş aktarilan haber içerikleri karşisinda, 
bireyin doğru davraniş geliştirmesi de mümkün olamayacaktir. 

Sahte haberler,  Simons ve Manoilo  (2021, s. 41) tarafindan haber 
medyasi içeriğini biçim olarak taklit eden fakat organizasyon aşamasinda 
ve amaç bakimindan taklit etmeyen uydurma bilgiler olarak tanimlanmak-
tadir. “Genellikle uydurma olarak bir muhabirin veya köşe yazarinin bir 
kaynak, alinti veya tüm senaryoyu icat ettiği durumlar olabileceği gibi ba-
zen hayali bir hikâye bile sahte haberin tanimlari içerisinde gösterilmek-
tedir” (Frank, 2018, s. 382). Başka bir şekilde ise sahte haber konusun-
da niyete bağli olarak taniminin yapilmasi gerektiği öne sürülür. Allcott 
ve Gentzkow (2017), içeriğin sahte olarak kabul edilebilmesi için içerik 
oluşturucunun aldatici bir niyete sahip olmasi gerektiğine inanmaktadir. 
Örneğin,  hiciv de sahte haber içerisinde değerlendirilir ve amaci kasitli 
olarak aldatma değildir.

2.1.2. Hiciv Haberleri (News Satire)

Amaci, ulaşmak istediği kitleyi eğlendirmek olan hiciv haberlerinde 
kullanilan dil ve iletişim kanali yani sira, haberin doğduğu ortamin sahip 
olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi vb. yapilar da bazen bu haberle-
rin gerçek olarak algilanmasina ve bir haberin yanliş şekilde aktarilmasina 
neden olabilir.
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Hiciv haberlerinde gerçeklik unsuru da olmakla birlikte bu gerçekler 
daha çok mizahi bir anlatimla ifade edilmektedir. Temel olarak kitlenin eğ-
lenmesi veya eğlenirken düşünmesi amaçlanirken, diğer taraftan bu haber-
lerin gerçek sanilmasi durumunda haberin doğruluğuna ilişkin bir takim 
sikintilar olabilir. “Hiciv medyasi hakkinda bilgisi olmayan izleyicilerin, 
hiciv medyasi tarafindan bildirilen hiciv haberlerini gerçek haber olarak 
kabul edebilme” (Wang, 2020, s. 149)  ihtimalinden dolayi, bir haberi doğ-
ru şekilde okuyup anlama konusunda, hiciv haberlerinin ne olduğunu bil-
meye ihtiyaç vardir.

Gerçekleri yansitmada sahte haberlerden farkli olan hiciv haberleri ile 
ilgili olarak iki farkli görüş ortaya çikmaktadir: İlki, hicvin “yanliş yo-
rumlanma ihtimalinin düşük olmasi” nedeniyle, “sahte haber” taniminin 
dişinda birakilmasi gerektiğini iddia eder. İkinci görüşe sahip olanlar ise 
hiciv haberlerinin doğru haber olarak anlaşilma ihtimalinden dolayi sahte 
haberle ayni şekilde değerlendirilmesi gerektiğini (Allcott & Gentzkow, 
2017, s. 214) dile getirirler. Sahte haberin tanimi yapilirken hicivli yayin-
larin da sahte haber tanimina dâhil edilip edilmemesi gerektiği noktasinda 
anlaşmazlik olmakla birlikte, dünyayi doğru anlama ve anlamlandirma ba-
kimindan iyi haber okuryazari olabilmek için bu ikisi arasindaki ayrimi da 
bilmek gerekmektedir.

2.1.3. Önemsiz Haberler(Junk news)

Önemsiz haberler, sahte haberler gibi yanliş bilgiler içermekle birlik-
te, daha da önemli olan tarafi, sahteliğinden ziyade yayilimidir. Önemsiz 
haberler yanliş olduğu için değil, kamusal tartişmalari doygunlaştirdiği, 
diğer tartişmalara çok az yer biraktiği, kamusal tartişmanin zenginliğini 
azalttiği ve daha önemli hikâyelerin duyulmasini engellediği için tehlike-
lidir. Söylentiler gibi önemsiz haberler de aktarim ve dönüşüm yoluyla ço-
ğalir (Venturini, 2019, s. 126). Mesela internet teknolojisi ile gerek sosyal 
medya platformlari olan Facebook, Twitter ve YouTube’daki paylaşimlar-
la, gerek yine sanal ortamda sayfalar ve gruplar kurarak veya bir konu 
üzerinde başlik açarak, görüntüler ve içeriklerle gereksiz haberler günde-
me getirilmektedir. Artan bilgi, yiğin haline gelerek, hangi bilginin önemli 
olduğu hakkinda kafa karişikliği yaratabilmekte ve insanlarin kendilerini 
ilgilendiren konularda farkinda olamadiklari gibi duyarsiz kalmalarina da 
neden olabilmektedir.

Bir başka açidan yine önemsiz haberler, önemli olaylar sirasinda sos-
yal medyada kötü bilgilerin yayilmasi ile küresel bir fenomen şeklinde or-
taya çikip, dünya çapinda demokrasiler için endişeye neden olabilir. Buna 
karşilik, önemsiz haberler, çeşitli propaganda biçimlerini ve ideolojik ola-
rak aşiri, aşiri partizan veya komplocu siyasi haber ve bilgileri de içerebil-
mektedir. Önemsiz haber olarak etiketlenen içeriğin çoğu, kasitli olarak 
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yanliş raporlama içerebilir veya gerçekleri kontrol eden bilgi ile yorum 
arasinda ayrim yapamamaya neden olabilir (Bradshaw & Howard, 2018). 
Bu haberler arasindaki farklari ayirt edebilmek veya bilinçli bir haber tüke-
ticisi olmak için bir kez daha haber okuryazarliğinin önemli bir farkindalik 
alani olduğu ortaya çikmaktadir. Dolayisiyla önemsiz haberlerin kamuo-
yunu meşgul etmesi, önemli konularin arka planda kalmasini veya fark 
edilmemesine neden olacaği için medyanin toplumsal gücünü sekteye uğ-
ratmasi açisindan da bu haberler, dikkat edilmesi gereken haberler olarak 
değerlendirilir. 

2.1.4. Propaganda Haberleri

Herhangi bir mesajin asimetrik olarak hedef kitleye dayatildiği tek 
yanli bir iletişim sürecini ifade eden propaganda (Biçakçi, 2016, s. 166), 
genellikle gerçek ama belirlenmiş bir amacin empoze edilmesi doğrultu-
sunda üretildiği için yukarida ifade edilen diğer haber türlerinden bu yö-
nüyle biraz farklilaşir.

Farkli şekilde ifade edilen propaganda en temel anlam olarak yalani,  
bozumu,  zihnin yönlendirilmesini,  hileyi ve psikolojik olarak insan bilin-
cini etkilemeyi ifade eder. Propaganda da çift tarafli bir algi olarak bir taraf 
tesir altina alinmak istenenler, diğer taraf tesir yaratmak isteyenler şeklinde 
ortaya çikmaktadir (Çetin, 2014, s. 240). Bu tesir ise bugün kitle özelliğine 
sahip olduğu düşünülen dünya toplumlari üzerinde kitle iletişim araçlari 
vasitasiyla gerçekleşmekte olup, dünyaya bakiş açisinin biçimlenmesinde 
önemli etki yaratmaktadir.

Propaganda haberlerinin, haber medyasinda yer bulmak için fonlan-
diği durumlar da vardir. Hedef kitle ise haberin kaynaği, fon sağlayicisi 
ve amaç açiklanmadiği için haberin normal bir haber raporu olmadiğindan 
emin olamaz (Wang, 2020, s. 150) , hatta farkina bile varamaz. Bu durum-
da bilinçli bir haber okuryazari bilgisine veya eğitimine sahip olmak bu 
farkindaliği sağlamak için önemlidir.

2.1.5. Sarı Gazetecilik (Yellow Journalism)

1897’de Amerika’da haberin sansasyonel olduğunu belirtmek için 
kullanilmaya başlayan ‘yellow journalism’, ucuz, popüler ve değer kaybi-
nin yaşandiğina ithafen kullanilir. “Öncesinde 1895’te New York’ta Pulit-
zer’in New York World Gazetesi ile Willam Randolof Hearst’ün New York 
Journal Gazetesi rekabet içerisindedirler. Her iki gazete satişlarini artirmak 
için magazin ekleri çikarmiş ve haberleri sansasyonel habere dönüştürerek 
tirajlarini artirmişlardir” (Soygüder, 2013, s. 198). Öte yandan düşük stan-
dartlarda ve belirsiz görev sürelerinde çalişmaya mecbur olan gazeteciler, 
ücretlerini artirmak için haber hikâyelerinin içini doldururken hatta uydu-
rurken, haberlerin sansayonel olmasina neden olmuşlardir. Özellikle bu tip 
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haberler, 1898 İspanyol-Amerikan Savaşi’nda doruk noktasina ulaşmiştir 
(Kaplan, 2008). Yani kisaca sari gazetecilik ya da sari basin, haberleri aşiri 
abartili olan, kurmaca, magazinel yönü yoğun olan bir haber türünü ifade 
etmektedir.

Sari gazetecilikte bilgi yerine eğlence amaci güdülmekte olup, çok 
sayida fotoğraf, abartili ve insanlarin dikkatini çekecek şekilde başliklar 
atilmakta; siyasetten ekonomiye, spordan özel yaşam haberlerine kadar 
hayatin tüm alanlarinda haber üretimi yapilabilmektedir. Teknolojinin 
ilerlemesi ile dijital ortamlarda varliğini sürdüren sari gazetecilik mantiği, 
yine ayni şekilde yeni olarak adlandirilan ortamlarda devam etmekte; oku-
run veya seyircinin dikkatini çekmeye yönelik olarak, kimi zaman içeriği 
doğru olmayan haber üretimi yapilmaktadir. “Geleneksel basinda tirajlari 
arttirmaya yönelik geliştirilen bir uygulama olan ‘sari gazetecilik’, inter-
net haberciliğindeki tik tuzaği uygulamasi ile yöntem ve hedef açisindan 
büyük ölçüde benzerlik göstermektedir” (Peker & Acar Şentürk, 2021, 
s. 1264).Bundan dolayi haber okuryazarliğinda dikkat edilmesi gereken 
önemli bir kavram olarak sari gazetecilik, teknoloji araciliği ile şekil de-
ğiştirmiş olarak hedef kitleyi cezbedecek içerik üretimi yapmaya devam 
etmektedir.

2.1.6. Tık Odaklı Habercilik (Click-Based News)

Tik odakli habercilik, internet ve yeni iletişim teknolojilerine bağli 
olarak ortaya çikan, geleneksel haber medyasindan yapisal özellikler ve 
amaçlari bakimindan farklilaşan bir habercilik biçimidir. Tik odakli ha-
bercilik, bilginin habere dönüştürülmesi sonucu çevrimiçi ortamlarda, ge-
leneksel medyanin ulaştiği kitleden daha fazlasina ulaşmasinin yani sira, 
hedef kitlenin olabildiğince dikkatini çekmeye yönelik olarak üretilen ha-
berlerdir.

Haber üretim sürecinde motivasyon olarak tiklanma kaygisi, yani en 
çok izlenen veya okunan haber olma amaci ile ortaya çikan “tik odakli ha-
bercilik”, haberciliğin tanimlarini da değiştirmiştir. Tik odakli haberciliğin 
temel amaci, “haber değeri olmayan bilgilerle, kullanicida haber değeri 
varmiş hissini uyandirmak için yakinlik, korku, endişe, merak, heyecan 
duygularina hitap etmektir. Bu şekilde kullaniciyi sitede tutmaya çalişan 
ve kapan manşetler olarak nitelenen” (Dönmez, 2010, s. 108)  manşetler ile 
kar elde edecek şekilde sayisal üstünlük sağlanmaktadir. Bu haberleri, ha-
bercilik etiği bağlaminda ele alan Işik ve Koz (2014) ise  “çöp habercilik” 
tanimlamasi ile tik odakli haberciliği, herhangi bir değer gözetmeksizin 
ve sadece tik alabilmenin yollarini aramaya dayali olarak değerlendirirler. 
Her ne kadar haber içeriği doğru olarak veriliyor olsa da, bu içeriğin okun-
masi veya tiklanma sayisini artirmak için kullanilan yöntemden dolayi tik 
odakli habercilik kategorisi içine yerleştirirler.
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İnternet haberciliği popülaritesi olan ve sağladiği kolayliklar yani sira 
bir takim etik sorunlari da beraberinde getirmektedir. Örneğin; içeriklerin 
hizli yayilmasi ve kar elde amaci taşindiğindan, yanliş ya da eksik haber 
yapilmasi sonucu, habere olan güvenin azalmasina neden olmaktadir (Ye-
ğen, 2014, s. 19-20). Özellikle yapisi itibariyle sosyal medya veya internet 
haber siteleri, habere dikkat çekmek için haberle bağlantisi olmayan, haber 
benzeri içerikler için “kanit” görüntüler kullanarak, kullanicilarini  “tikla-
ma tuzaği (clickbait)” na çekmektedir. Bu tiklama, beğeni veya paylaşim 
sayisi ile içerikler kisa zamanda geniş kitlelere ulaşmakta ve üreticisine 
kazanç sağlamaktadir (Taş & Taş, 2018, s. 198). Dolayisiyla dijital ortam-
larin sunduğu olanaklara bağli olarak, geleneksel ve yeni medya arasinda 
yapisal farkliliklar ortaya çikmaktadir. Örneğin; “hiz ve anindalik faktörü, 
haber üretim süreçlerine doğrudan etki etmekle kalmayip, geleneksel ha-
ber medyasinda reyting veya tiraj kaygisinin yerini yeni dijital ortamlarda 
en fazla tiklanma kaygisina birakmiş” (Korap Özel, 2019, s. 81) olduğun-
dan haberciliğin amaçlari arasinda da bu farkliliklar kendini göstermiştir.

Kitle iletişim araçlarinin veya medya kuruluşlarinin yayinlarini sür-
dürebilmesi için maddi bir gelire ihtiyaçlari vardir. Bu alandaki en büyük 
ticari gelir kaynaği ise reklamlardir. Reklam verenler ise geleneksel med-
yada reyting, tiraj oranina dikkat ederken, bu durum dijital alanlarda var-
liğini sürdüren İnternet haber siteleri için “tik sayisi” orani ile hesaplanir. 
Yani tiklanma orani reklam almak için önemli bir ölçüttür (Kalender, 2019, 
s. 7). Hatta bu alanda çevrimiçi habercilikten öte teknolojinin gelişmesi 
ile SEO odakli yapilan haberler, “tik yemi (clickbait)” kavramini literatü-
re sokmuştur. “Tik yemi”, Cambridge Sözlük’e (Cambridge Press , 2022) 
göre  “ dikkat çekmek ve insanları belirli web sitelerinin bağlantılarını 
tıklamaya teşvik etmek amacıyla hazırlanan makaleler, fotoğraflar vb.” 
şeklinde tanimlanmaktadir. Oxford sözlüğünün web sayfasindaki tanimin-
da da benzer bir ifade ile “ana amacı ilgi çekmek ve ziyaretçileri ilgili web 
sitesinde yer alan linke tıklamak üzere cesaretlendiren içerikler” (Oxford 
Dictionary , 2022) şeklinde tanimlanmaktadir. 

Tik odakli haberlerin içeriği önemsiz bir konu, abartili görüntü ve baş-
lik kullanimi şeklinde olabileceği gibi haber ve içeriğin uyumsuz olmasi 
şeklinde de tüketicinin tiklamasini sağlamaya yöneliktir. Bunlara olarak 
“yarim cümle ile kurulan haber sunumlari, şok-flaş-bomba-son dakika te-
mali haber sunumlari, görüntünün ön planda olduğu haber sunumlari, ha-
berin içerisinden seçilen cümle/cümlelerin veya anahtar ifadelerin kullanil-
diği haber sunumlari, öznenin veya nesnenin gizlendiği haber sunumlari, 
gazetenin yorumunun veya değerlendirmesinin başlik halinde kullanildiği 
sunumlar” (Özyal, 2016, s. 289-293) gibi başliklar tik odakli haberciliğe 
örnek verilebilir.
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İnternette, sahte, aldatici, yaniltici veya abartili bilgi, belge, ses ve vi-
deo kaydi gibi içerikler ister geleneksel ister yeni medya olsun, bu alanda 
okuryazari olmayan bireylerin dikkatini kolayca cezp etmekte ve zincir-
leme şekilde iletişim ağlari vasitasiyla geniş kitlelere yayilmaktadir. Bu 
sorunla başa çikabilmek için bilinçli bir medya tüketicisi olmanin yaninda 
medya okuryazari olmaya da ihtiyaç duyulmaktadir.

SONUÇ

İçinde yaşanilan iletişim çağinin bir özelliği olarak daha önce bu kadar 
bulunmayan, bulunsa da kolaylikla ulaşilamayan bilgilere, aninda, kesinti-
siz ulaşma imkâni vardir. Bu imkân özellikle 20. yüzyilin son çeyreğinde 
yeni iletişim teknolojilerine bağli olarak medyanin gücünü daha da artir-
miş; özel yaşamdan politikaya, ekonomiden siyasete, eğitimden kültüre 
kadar her alanda medyanin, insan ve toplum hayatindaki yerini iyice sağ-
lamlaştirmiştir.

Medyanin gerek insan gerek toplum hayatinda önemli bir pozisyon 
işgal etmesi, onu gündelik yaşamin vazgeçilmez bir öğesi olarak bilgi 
edinmede başvurulan ilk, belki de tek kaynak olarak konumlandirmiştir. 
İletişim kurma ve bilgilendirme yaninda, yönlendirici olmasi da medyanin 
etkisini yadsinamaz kilmaktadir. Bu nedenle medya mesajlarini okuyup, 
anlama ve analiz etme noktasinda medya okuryazarliği kavrami aniden 
ortaya çikan bir kavram olmayip, ihtiyaca binaen üzerinde düşünülerek, 
nihai amacini sorgulayan bireyler ve onlarin geliştireceği farkindaliklar 
üzerine inşa etmeyi hedeflemektedir.

Bu alanda hem politika hem de akademik olarak yapilan sayisiz çaliş-
malar, medya okuryazarliği kavrami etrafinda tanimlanmiştir. Genel olarak 
medya okuryazarliğinda, bütün farkliliklarin ötesinde temelde ele alinmasi 
gereken nokta, medyanin veya mesaj üreticisinin gerçek niyetini anlamak 
için en doğru okumanin nasil yapilacaği konusu olarak belirlenmiştir. Bu 
doğrultuda görsel-işitsel, reklam, dijital, yeni medya, sosyal medya gibi 
birçok okuryazarlik türleri ortaya çikmiştir. Bu türlerden biri olarak haber 
okuryazarliği da medya okuryazarlik şemsiyesi altinda tanimlanarak daha 
özel anlamda medyada yer alan haber içerikleri üzerine odaklanmaktadir.

Kitle iletişim araçlarinda, bilgisi aktarilan haberle ilgili gerçek olma-
yan veya abartilan bilgiler, insanlarda kafa karişikliği yaratmakta ve aşiri 
bilgi yükünden dolayi anlam karmaşasi yaşanmaktadir. Bu durum ise an-
lamayi zorlaştirarak, yanliş bilgilerin doğru sanilip yayilmasinda, zihnin 
doğru düşünme yetisini ve iletişim sürecini olumsuz etkilemeye neden 
olmaktadir. Özellikle iletişimin kitlesel nitelikte, araçlar yoluyla ve çok 
hizli şekilde gerçekleşiyor olmasi, bu konuda kurumsal olarak alinabilecek 
önlemlerin de sinirli ya da yetersiz kalmasiyla sonuçlanabilmektedir. Do-
layisiyla medya mesajlarini tüketenler ile işbirliği içerisinde olma gerek-
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liliği, hem bireysel hem de eğitim politikasi olarak ülkelerin gündeminde 
yer bulmaktadir.

Haberin doğru olup olmadiği üzerine odaklanan haber okuryazarli-
ği, eleştirel veya sorgulayici bireylerin sayisini arttirarak, haber medyasi 
mesajlarinda medyanin etkilerine karşi tedbir amaçli çalişmalari kapsa-
maktadir. Daha çok bireysel farkindaliğa hitap ediyor gibi görünen haber 
okuryazarliği, devletlerin eğitim-öğretim politikalarinda önemli bir konu 
olarak yer almaktadir. Benzer şekilde özel medya kuruluşlarinin, haber-
lerin doğruluğu teyit etmek için kurduklari internet siteleri olduğu gibi, 
bazen de başli başina hizmet veren farkli örnekleri mevcuttur. Örneğin,  
yurtdişinda Snopes: snopes.com/, Fact Check: factcheck.org/, BBC Rea-
lity Check: bbc.com/news/reality-check, Channel 4 Fact Check: channel4.
com/news/factcheck, Reverse image search from Google: google.com/
reverse-image-search gibi isimlerle haberlerin doğruluğunu teyit etmek 
için kurulan internet siteleridir. Türkiye’de ise  dogrulukpayi.com, teyit.
org, malumatfurus.org, yalansavar.org, dogrula.org gibi doğrulama siteleri, 
kimi zaman haber kimi zaman köşe yazilari üzerine doğrulama yapan kay-
naklar olarak başvurulanlar arasindadir. 

Medya okuryazarliği kapsaminda haber okuryazarliği, anlik ve küre-
sel olarak yayilan bilginin gerçekliğini ortaya çikarmak için başvurulan 
bir okuryazarlik türüdür. Buradaki asil amaç, medya kullanicilarinin veya 
bir şekilde medya mesajlarina maruz kalan insanlarin her yaş düzeyinde 
medya okuryazarlik farkindaliğini arttirmaktir. Bu farkindalik, küçük yaşta 
çocuklara eleştirel düşünme yetisi kazandirmanin yaninda sağlikli iletişim 
kurabilecek toplumun ortaya çikmasi için de elzemdir. Bundan dolayi hem 
medya okuryazarliği hem haber okuryazarliği, medya metinlerini anlama-
nin ötesinde bir yaşam biçimi inşa etmektir.
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1. Giriş
Bu çalişmada S-400 krizinin Türkiye-ABD ilişkilerine etkisi incelen-

miştir. Bu bağlamda, ABD’deki karar alicilarin krizin seyrini ne yönde 
etkilediği noktasinda Kongre ve Senato kanatlarinin ve yapi içerisinde 
yer alan isimlerin, girişim ve baskilari yönünden krize olan etkileri açik-
lanmaya çalişilmiş, Trump Yönetimi ve Biden Yönetiminin kendi dönem-
lerinde krize yönelik yaklaşimlari incelenmiştir. Kriz süresince ABD’nin 
Türkiye’ye yönelik aldiği yaptirim kararlari ve tehditleri incelenmiş, Tür-
kiye’ye yönelik gündeme alinan, CAATSA yaptirimlari ve Türkiye’nin 
F- 35 Programindan çikarilmasi gibi durumlarin ilişkilere ve mevcut krize 
yönelik yarattiği etki açiklanmaya çalişilmiştir. Krizin çözümüne ilişkin 
senaryolar, aktörlerin söylemleri açisindan ele alinarak, ileriki çalişmalara 
katki sunulmaya çalişilmiştir. Son kisimda araştirma boyunca ele alinan 
bulgular açiklanmaya çalişilmiş, çalişma amacinin sonucu ortaya kon-
muş, krizin Türk-ABD ilişkisine etkisi yorumlanmiş, çalişmada karşilaşi-
lan zorluklarin nasil aşilmaya çalişildiği ve ilişkilerde ilerleyen dönemler-
de mevcut krizin ne gibi bir etki yaratmaya devam edeceği irdelenmiştir. 

 2. Türkiye-ABD ilişkileri
Türkiye ve ABD arasindaki ilişkiler, ABD’nin kurulmasina takiben 

Osmanli dönemi itibariyle ele alinabilecek bir döneme uzanirken, bu iliş-
kilerin ilk görünümü ticari ilişkiler bazinda ilk olarak sahneye çikmakla 
birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasi ve bunu takip eden süreç içe-
risinde ise tam anlamiyla ivme kazanmaya başlamiştir. Artik ticari girişim-
lerin yaninda oluşmaya başlayan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişimi 
ve reformsal ilerleyişi açisindan, ABD ile kurulacak ya da geliştirilecek 
bir ilişki Türkiye açisindan önem arz etmektedir. Meydana gelen savaşlar-
la birlikte ilişkilerin seyri yeni bir hal almiştir. I. Dünya savaşinin ortaya 
çikmasiyla Türkiye ve ABD, savaşta farkli cephelerde yer alsalar da bir-
birlerine karşi tümden negatif bit tutum sergilememiş, birbirlerine karşi 
ilişkileri derinden negatif etkileyecek bir alan oluşturmaktan kaçinmişlar-
dir. Özellikle ABD’yi karşisina almak istemeyen Türkiye bu duruma son 
derece dikkat etmiştir. ABD’nin II. Dünya Savaşi galibiyetiyle birlikte ve 
bu sürecin sonrasinda tüm kitalar üzerinde ekonomik bir üstünlük elde et-
mesiyle, pek çok ülke için ABD ile ilişki geliştirmek temel amaç olurken, 
savaşa dolayli olarak dahil olan Türkiye’de ABD ile yakin ilişkiler geliş-
tirmeyi amaçlamiştir. Bu açidan ABD’de, Türkiye ile ilişkileri geliştirme 
açisindan kendi çikarlari bağlaminda bir strateji izleyerek, ekonomilerini 
geliştirmeleri için Truman Doktrini ve Marshall yardimlari girişimleri ile 
Türkiye ve Yunanistan’a yönelik mali yardimlar gerçekleştirmiş, Türki-
ye gibi pek çok ülkenin yakinlik talebine ortaya çikan Sovyet tehdidini 
de göz önünde bulundurarak çikarlari bağlaminda cevap vermiştir. Tür-
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kiye’nin Bati ittifakina olan ilgisinin devam etmesi, güvenliğini sağlama 
ve arttirma hususuyla birlikte, bu amaç doğrultusunda çeşitli yollar arama 
süreci devam etmiş, bu noktada ortaya NATO ittifaki çikmiştir. Türkiye 
kendisini Bati ittifakina dahil etmek ve II. Dünya savaşi sonrasinda ortaya 
çikan iki güçten biri olan Sovyetlerden kendisine yönelik gerçekleşme ih-
timali olan, güvenliğini tehdit edecek girişimlerden korunmak için NATO 
üyeliğini ciddiyetle takip etmiş, bu süreçte 1950 yilinda Kore’de patlak 
veren savaşa Türk askerlerinin göndermesiyle, NATO’ya üyelik hedefini 
1951 yili itibariyle gerçekleştirmiştir. Bu üyelik, Bati kanadina tam dahil 
olma hayalleri olan Türkiye için bunun gerçekleşeceğine olan inanci art-
tirmiş olsa da ne o gün ne de bugün Bati ile istediği konuma erişememiş-
tir. Olumlu seyreden süreçler bazinda iki ülke arasinda ilk patlak veren 
krizler; Türkiye’nin Kibris müdahalesiyle birlikte, ABD tarafindan Türk 
tarafina gönderilen Johnson mektubu ve Türkiye’ye yönelik silah ambar-
gosu, tarihsel süreç bağlaminda ilişkilerde negatif etki yaratmiş, ABD 
karşiti tutumlarin oluşumunun zeminini hazirlamiştir. Tarihsel süreçlerde 
meydana gelen olaylar iki ülke ilişkilerinin seyrinin inişli-çikişli, istikrarli 
bir zemine oturtulmasina imkân vermeyen bir yapida gelişim göstermesi-
ne sebep olmuş, gelinen süreçte de bu düzensizliğin devaminin temelini 
oluşturmuştur. 

Soğuk Savaş’in sona ermesinden itibaren ABD-Türkiye arasindaki 
ilişkiler, ikili ortaklik düzeyinde devam ederken, ABD’de 11 Eylül 2001 
saldirilarinin meydana gelmesiyle, ABD ve Türkiye bazinda ilişkilerde-
ki tutumlar dönüşüm izlemeye başlamiştir. 11 Eylül saldirilariyla birlikte 
ABD, diş politikasindaki güvenlik algilamalarini değiştirmiştir. Önceden 
meydana gelen sorunlarda karişmaz bir tutum takinan ve ortaya çikan so-
runlari, ülkelerin iç meselesi olarak gördüğü için çok fazla karişan bir 
tutum sergilemeyen ABD, saldirilarla birlikte güvenlik politikasi ve algi-
lamasinda tamamen bir değişim meydana getirmiştir. Değişen güvenlik 
algilamasi, Müslüman ülkelere, İslam’a hatta kişilere bakiş açisini de-
ğiştirirken, Türkiye’yi ise sahip olduğu konum açisindan daha stratejik 
görmeye ve yaklaşmaya başlamiştir. ABD Türkiye’nin coğrafi konumunu 
göz önüne aldiğinda, kendisi için tehdit oluşturabilecek devletlere olan 
yakinliğini görmüş ve bundan sonrasi için atacaği adimlari bu stratejik 
konuma göre düzenlemiştir. Türkiye, 11 Eylül Saldirilari ve bu sürecin 
sonrasinda meydana gelen ABD’nin Afganistan’a olan müdahalesine, 
kurulduğu dönemden beri izlediği ABD politikasi çerçevesince, ABD ta-
rafinda yer alan görüşlerde bulunarak, ABD’ye desteklerini göstermiştir. 
Neticede Türkiye’nin, ne ABD gibi stratejik bir aktörü kaybetmek ne de 
onu karşisina almak gibi bir politika takip etmesi rasyonel gözükmemek-
tedir. 



Erol Kalkan362 .

AK Parti’nin 3 Kasim 2002’de Türkiye’de genel seçimleri kazan-
masiyla birlikte Türkiye ve ABD arasindaki ilişkiler düzensiz bir süreç 
içerisinde inişli ve çikişli bir yapida ilerlemeye devam etmiş, diş politika 
algilamalarinda değişiklikler meydana getirmiştir. Türkiye’de diş politika 
algilamalari özellikle Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet 
Davutoğlu politikasi perspektifinden ele alindiğinda, Komşularla Sifir 
Sorun Politikasi, Davutoğlu tarafindan ortaya konulmuştur. Her ne kadar 
mevcut 11 Eylül Saldirilari ve AK Parti’nin iktidari kazanmasi durumlari 
bir gerçeklik olarak diş politika söylemlerine değişiklik getirmiş olsa da 
Türkiye’nin karşit tutumlar içerisinde ABD’ye tam olarak yüzünü dön-
mekten kaçindiğini söylemek mümkündür. Bu süreç içerisinde meyda-
na gelen diğer olaylar açisindan Türkiye’de yaşanan iç karişikliklar ve 
güvenliğe yönelik ortaya çikan tehdit unsurlarinin arkasinda ABD’nin 
yer aldiğina yönelik görüşler, Türk tarafinin algilamalarinda var olan bir 
gerçeklik olarak ortaya çikmiştir. Gezi Eylemleri, 15 Temmuz Darbe Gi-
rişimi gibi örnek verilebilecek olan durumlarin Türkiye siyasi ve sosyal 
arenasindaki algilamalarinda, bu olaylarin arkasinda ABD ve Bati ülke-
lerinin desteği olma ihtimal ve düşüncesi iki ülke ilişkilerinin seyrini et-
kileyen önemli olaylar olarak ortaya çikmiştir. Özellikle 5 Temmuz 2016 
Darbe girişiminin arkasinda ABD unsurunun bulunuyor olmasina yöne-
lik algilar, ABD’nin darbeden sorumlu olarak görülen Fethullah Gülen’i 
ülkesinde bulundurmasi ve Türkiye’nin geri iade edilmesi noktasindaki 
isteklerini yanitsiz birakmasi iki ülke ilişkilerindeki gerilimi tirmandir-
miştir. Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemine yönelik yapmiş 
olduğu anlaşma, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sorun olarak 2017’de 
ortaya çikarak, 2022’e gelinen süreç içerisinde de halihazirda varliğini 
devam ettiren bir yapidadir. 

3. S-400 Krizinin Türkiye-ABD İlişkilerine Etkisi 
Türkiye’nin hava savunma ihtiyacini karşilamak için 29 Aralik 

2017’de Rusya’dan almiş olduğu S-400’ler düzensiz bir seyirde devam 
eden Türkiye-ABD ilişiklerinde yeni bir kirilma ve gerilim noktasi yarat-
miştir. Türkiye-ABD ilişkilerinde tarihsel süreçte meydana gelen olaylar, 
Türkiye-Rusya yakinlaşmasi ve diğer meseleler işiğinda, S-400 hava sa-
vunma sisteminin alimi Türkiye-ABD ilişkilerinde olumsuz etki eden ve 
sorun yaratan yeni bir olay olarak ortaya çikmiştir. S-400’lerin tesliminin 
gerçekleştiği 12 Temmuz 2019 ve bu tarih sonrasina kadar, Türkiye’nin 
Rusya’dan temin etmiş olduğu S-400’lere yönelik, ABD karar alma me-
kanizmalari olan Kongre ve Senato tarafindan yoğun olarak Türkiye’ye 
yönelik eleştireler ve çeşitli yaptirimlar uygulanmasi gündeme alinmiştir. 
Özellikle yaptirim kararlarinin alinmasinda Temsilciler Meclisi (Demok-
ratlar) ve Senato’nun (Cumhuriyetçiler) etki ve baskilari yadsinamaz bir 
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gerçekliktir. Türkiye’ye yönelik yaptirim süreçlerinde ortaya çikan diğer 
unsurlar ise ABD’de değişim göstermekte olan Başkanlik koltuğundaki 
isimler bazinda, Donald Trump Yönetimi ve Joe Biden yönetimi olarak 
ele alinmaktadir. Türkiye’nin S-400 alimi konusuna getirdikleri farkli 
yaklaşimlar, sürecin işletilmesinde ve devaminda ortaya çikabilecek so-
nuçlar bakimindan değişiklik göstermektedir. 

Türkiye’nin Rusya ile anlaşmaya vardiği, S-400 hava savunma sis-
temine ilişkin taviz veremeyen tutumu krizi tirmandirarak, sorunun ikili 
görüşmeler yoluyla çözümü noktasinda duraklamaya sebebiyet vermiş, 
çok boyutlu bir yapi sürecine girmesine de neden olmuştur. Türkiye’ye 
yönelik yaptirimlar öncelikle, ABD Başkani Donald Trump’a yapilan 
baski ve itirazlar sonucu, savunma alanindaki iş birlikleri düzeyinde or-
taya çikmiş, sonraki süreçlerde ise Türkiye’ye yönelik CAATSA ve F-35 
programindan çikarilma gibi söz konusu yaptirimlar ortaya çikmiştir. İ-
lerleyen sayfalarda geniş olarak bahsedilecek olan yaptirim konularina 
ilişkin olarak, Türkiye’nin S-400 alimina ilişkin, ABD’de 2020’de kabul 
edilen Ulusal Yetki Savunma Kanununda bu konuda ortaya çikan madde-
ler işiğinda, Türkiye’ye F-35 projesi kapsaminda alacak olduğu uçaklarin 
teslimi, süresi belirtilmeden durdurulurken, Türk tarafinin taviz vermeyen 
duruşundan ötürü de uçaklarin üretim aşamasina önemli katkida bulunan 
Türkiye ekarte edilerek, uçaklarin üretimi için alternatif üretim şirketle-
rinin araştirilmaya başlanmiştir. Belirtilen ve nicelerini içeren yaptirim 
kararlari ABD kurum ve şirketleri tarafindan Türkiye aleyhine oluşturul-
muştur. 

S-400 hava savunma sistemi alimina karşin, mevcut durumda ele ali-
nan ve ele alinmasi planlanan yaptirimlar karşisinda çeşitli kesimler ve 
kişiler tarafindan konunun seyrine ilişkin görüşler ortaya atilmiş, sürecin 
mevcut durumu ve devamliliğinda meydana gelebilecek ihtimaller üze-
rinden açiklamalar ifade edilmiştir. Mevcut duruma ilişkin kurum, kişi ve 
söylemlerin etkileri krizin şekillenmesinde yadsinamaz bir etkiye sahiptir. 
Bu bölümde krize etki eden ABD aktörlerinin söylem ve girişimleri ince-
lenmiş, bunlar neticesinde oluşan yaptirim kararlarinin ilişkiler ve taraflar 
üzerinde yarattiği etkiler ele alinmiştir. Konuya ilişkin taraflarin söylem-
leri dikkate alinarak krizin mevut dönemde ya da süreç içerisinde ele ali-
nabilecek olan çözümüne ilişkin gelecek senaryolari ortaya çikartilmiştir. 

3.1. ABD Karar Alıcılarının Krizdeki Rolü 

3.1.1. Kongre 
ABD’nin iki meclisli yapisini oluşturan Temsilciler Meclisi (Demok-

ratlar) ve Senato (Cumhuriyetçiler) ortaya çikan çoğu konuda fikir birli-
ğine varamamalarina karşin, Türkiye’ye yönelik ortaya çikan Rusya’dan 
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S-400 alimina ilişkin problemdeki düşüncelerinde ise, iki tarafinda fikir 
birliğine vardiklari gözlemlenmektedir. Kongre, ABD ve Türkiye’nin or-
taya çikan mevcut problemlerinde sorunun çözümü için, devletlerin ko-
nulari karşilikli bir şekilde konuşup halletmeleri yolu yerine, bu tür prob-
lemleri yaptirimlar yoluyla çözmeyi amaçlamişlardir (Yücel, 2020: 13). 
Türkiye ve Rusya arasinda 29 Aralik 2017’de tamamlanan S-400 hava 
savunma sistemi anlaşmasiyla birlikte Rusya açisindan geçerli olan CA-
ATSA yaptirimlarinin söz konusu maddeler uyarinca Türkiye’ye de uygu-
lanmasi Kongre gündemine girmiştir. Kongre, Türkiye’ye yönelik Ulusal 
Savunma Yetki Kanununda yer alan karar tasarilarini kabul etmesine kar-
şin, bu karar tasarilarinin birçoğunu kongreden geçirme noktasinda başa-
rili olamamiştir (Yücel, 2020: 13). 

Kongre’nin S-400 meselesine yönelik yaptirim tasarisi genel olarak 
Türkiye’ye F-35’lerin verilmemesi yönünde ortaya çikmaktadir. Kong-
re’de, Ulusal Savunma Yetki Kanunu’nda geçen kararlarin birçoğunun 
kabul görmemesi ve özel kanun çikarilamamasinin nedenleri, F-35 yapti-
rimlarinin uygulanma noktasinda bir uzlaşiya varilamamasi ve ABD Baş-
kani Donald Trump’in, Türkiye’ye yaptirim uygulamak istememesidir 
(Yücel, 2020: 13). 2018, 2019 ve 2021’de ortaya konan Ulusal Savunma 
Yetkilendirme Yasasi taslaklarinda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava sa-
vunma sistemi alimi önemli sorun olarak maddeleşmiştir. 2021 taslağinda 
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alimi CAATSA yaptirimlarinca ciddi bir 
durum olarak görülmekle birlikte, ABD başkaninin Türkiye’ye yaptirim 
uygulamasi gerekliliği ortaya konmuş, yaptirimlarin uygulanmama koşu-
lu olarak ise Türkiye’nin S-400 sisteminden vaz geçmesi gerektiği taraf-
larca ifade edilmiştir (Samar, 2020). 

Türkiye’nin S-400 alimindan son derece rahatsizlik duyan Kongre, 
Türkiye’yi caydirmak ya da mevcut S-400 alimina yenilerinin eklenme-
mesini sağlamak için, gerekli yaptirim tasarisi önerileriyle bu durumu 
engellemeye çalişmaktadirlar. ABD başkani çerçevesince de ileri sürdük-
leri bu yaptirimlari kabul ettirmek, veto etmesini engellemek için girişim 
ve baskilarda bulunulmaktadir. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alimini diş 
politika zemininin ana yapti olarak ele alan ABD Kongresi, Türkiye’nin 
cezalandirilmasi karşisindaki değişmez tutumuyla Türkiye’ye yönelik 
yaptirim uygulamalarinin eninde sonunda gerçekleşeceğinin anlaşilmasi 
açisindan çalişmaya önemli bir etkiye sahiptir. 

3.1.2. Senato 
Türkiye’nin S-400 alimindan rahatsizlik duyan Cumhuriyetçi ve De-

mokratik Senatörler, Türkiye’ye karşi yaptirimlarin uygulanmasi nokta-
sinda daha sert bir tutumla kararliliklarini sürdürmektedirler. Cumhuri-
yetçi kanattan olan Senatörler Rick Scott ve Todd Young ‘’Türkiye’ye 
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yönelik yaptirimlar uygulanmasi için Senatoya önerge sunarken’’, De-
mokrat kanatta bulunan Bob Menendez ise ‘’sadece Türkiye’nin F-35 
programindan çikartilmasinin yeterli olmadiğini’’ söyleyerek duruma 
ilişkin tepkisini ortaya koymuştur (Günaydin, 2019). Cumhuriyetçi Lin-
dsey Graham ve Demokrat Chris Van Hollen meseleden duyduklari ra-
hatsizliklarini ise Dişişleri Bakani Mike Pompeo’ya yazdiklari mektupla 
bildirmişlerdir. ‘’Artik ABD hukukunca Türkiye’ye yönelik kesin yap-
tirimlarin uygulanmasi gerektiğini, yaptirimlar uygulanmadikça diğer 
ülkelere bunun kötü şekilde etki edeceğini’’ belirtmişlerdir (Euronews, 
2019). Bu söylemler açisindan ABD kanatlarini oluşturan Cumhuriyetçi 
ve Demokratik kesimler hem Türkiye’nin alacaği S-400 hava savunma 
sistemlerine karşi ivedilikle bir yaptirim uygulanmasinin gerekliliğini öne 
sürmekte hem de ortaya konulan yaptirim tasarilarinin yetersizliğinden 
de memnuniyetsizlik duyarak yenilerinin eklenmesini istemektedirler. Di-
ğer açidan ise, Türkiye’ye S-400’ler bazinda yaptirimlarin getirilmemesi, 
mevcut S-400 alimina ilişkin talebi olan ülkelerde olumlu bir hava yarata-
rak, bu sistemlere yönelimlerinin artmasina sebebiyet verecek bir durum 
olarak ortaya çikmasi da konunun ele aliniş şeklinin çeşitlenmesi ve farkli 
düşünceler bazinda ABD’nin konuya olan olumsuz yaklaşimin arka plan-
larini göstermesi açisindan önem taşimaktadir. 

Nihayetinde açiklanan tüm talep ve istekler çerçevesinde, Türkiye’yi 
S-400 diretmesinden vaz geçirmek ve söz konusu yaptirimlari uygulatmak 
için Diş İlişkiler Komitesi, ortaya konan yaptirim tasarilarini onaylamiştir 
(Euronews, 2020). Yaptirimlar Türkiye’ye yönelik olurken, Türk Silahli 
kuvvetlerine satiş yapan taraflarda yaptirimlar içerisine dahil edilirken, 
Senato tarafindan kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasi içe-
risine (NDAA) Türkiye’ye yönelik yaptirimlarda eklenmiştir (Euronews, 
2020). Yaptirimlara göre, Türkiye’nin S-400 aliminin CAATSA çerçeve-
sinde kabul edilemez olduğu, S-400 alimina dahil olan herkes için yap-
tirimlarin geçerli olmasi, Türkiye’nin ABD’den temin ettiği F-35’lerin 
kullanimi için ABD Hava Kuvvetlerine yetki verilirken, F-35 projesinin 
üretiminde Türkiye’ye alternatif şirketlerin bulunmasi da kararlar netice-
sinde belirlenmiştir (Euronews, 2020). 

Kongre ile ayni düzlemde olan Senato’da Türkiye’nin Rusya ile yap-
miş olduğu S-400 hava savunma sistemi anlaşmasindan duyduğu rahat-
sizliklari her türlü kanali kullanarak göstermeye çalişmiş, yaptirimlarin 
uygulanmasi hususunda ise kararliliklarini enüst düzeyde sürdürmüşlerdir. 
Türkiye’ye yönelik yaptirim tasarilari meydana getirilmiş, bu yaptirimlarin 
kaldirilmasi için ise Türkiye’ye çeşitli şartlar koyarak, Türkiye’yi caydir-
mak noktasinda önemli girişimlerde bulunmuşlardir. Konuya ilişkin ola-
rak ABD Senatosunda 2021 Ulusal Savunma Yetki Yasasi görüşmelerinde 
Senato Çoğunluk Denetçisi John Thune ‘’Türkiye’nin ABD ve NATO’ya 
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uyumlu olmayan herhangi bir sistem almayacağinin garantisini verdiği 
taktirde ABD’nin Türkiye’ye tesliminin gerçekleştiği S-400 hava savun-
ma sistemini satin alabileceğine yönelik olumlu yöndeki düşüncesini Yet-
ki Yasasi görüşmesinde ifade ederken, Senato Silahli Hizmetler Komitesi 
Başkani Cumhuriyetçi Jim Risch ise, Türkiye’nin S-400 hava savunma 
sistemine ilişkin Yetki Yasasi görüşmelerinde konuyla ilgili ileri sürdüğü 
görüşünde, 2021 Ulusal Savunma Yetki Yasasi’nin kabul edilmesine ta-
kiben 30 gün içerisinde Türkiye içinde CAATSA yaptirimlarinin geçerli 
olmasini’’ ifade etmiştir (Habertürk, 2020). 

Hem Kongre hem de Senato kanatlarinin Türkiye’ye karşi yaptirim 
tasarilari uygulanmasi ve geliştirilmesi yönündeki istek ve çabalari göz ö-
nüne alindiğinda, Türkiye’nin olasi bir yaptirimdan kaçinmasi noktasinda 
oldukça imkânsiz resim karşimiza çikmaktadir. Sert bir tutum sergileyen 
Kongre ve Senato, yaptirimlar uygulama noktasinda geri planda duran 
ABD Başkani Trump üzerinde bile fikirlerini benimsetmek ve uygulat-
mak için yoğun bir çabaya girişmişlerdir. Açiklandiği üzere bu yaptirim 
uygulatilmasina yönelik çabalarin temelinde, savunma sistemlerinin Rus 
S-400 sistemi içerisinden temin edilmesi yatarken, Türkiye’ye yönelik 
uygulanmayan her bir yaptirimin da diğer ülkeler üzerinde ABD etkinliği-
ni kiracak gelişmeler meydana getirmesinden endişe duyulmaktadir. Ge-
lişen süreç içerisinde ise konuya ilişkin olarak farkli düşüncelerin ortaya 
çikmasi var olan meselenin çözümüne ilişkin nasil bir seyir izleneceğinin 
açiklanmasini ya da tahmin edilmesini zorlaştirmaktadir. 

3.1.3. Trump Yönetimi 
ABD başkani Donald Trump Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava sa-

vunma sistemi alimi ile ortaya çikan soruna ilişkin fikirlerini Senato ve 
Kongreye nazaran ilk başta sert söylemlerle konuya ilişkin sert bir tutum 
belirtmemiştir. Türkiye’ye yönelik Kongre ve Senato kanadindan yaptirim 
kararlari istenirken Trump, bu yaptirimlarin uygulanmasi konusunda geri 
planda kalmayi tercih etmiştir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanliği Savun-
ma Sanayii Başkani İsmail Demir ve Türk tarafinin konuya ilişkin olarak 
‘’S-400 kurulumuna ilişkin Washington ve Ankara ortakliği çerçevesinde 
sürecin geliştirilmesine yönelik taleplerine Trump’in sicak baktiği görüşü 
basinda yer alsa da konuya ilişkin ABD kanadindan net bir geri dönüş 
alinamamiştir’’ (Euronews, 2019; Yücel, 2020: 13). 

Kriz başlarinda ABD Başkani Donal Trump Cumhurbaşkani Erdoğan 
ve Türk tarafi ile ayni düzeyde seyreden fikirlere sahiptir. Türkiye’yi Rus-
ya’dan S-400 hava savunma sistemi teminine iten gücün, Türkiye’ye di-
ğer hava savunma sistemi temin yollarinin kapatilmasi olarak açiklarken, 
bu hususta Barack Obama döneminde Türkiye’ye verilmeyen Patriot’lari 
öne sürmüştür (Yücel, 2020: 13). Başkan Trump Türkiye’nin her açidan 
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savunma temin yollarinin kapatilmasiyla, S-400 aliminda öne sürdüğü 
güvenliğine yönelik tehditler konusundaki endişelerini paylaştiğini, dile 
getirmiştir. Her ne kadar Trump meseleyi direk yaptirimlar, sert söylem-
ler yoluyla gündeme getirmek istemese de Kongre ve Senato baskilarinin 
varliği da yadsinamaz bir gerçek olarak varliğini göstermektedir. Kongre 
ve Senato’nun yaptirim söylemlerine karşilik, Türk tarafi her açiklama-
sinda, Trump’in açiklamalarinin kendilerini ilgilendirdiğini belirtseler de 
uygulamaya konulan yaptirimlardan kaçinmalari imkânsiz bir noktadir. 
Yaptirimlarin uygulanabilirliğinin engellenmesi noktasinda odağa alinan 
Başkan Trump bile mevut durumu engelleyememiştir. Trump’in S-400 
tavrina ilişkin olarak ortaya koyduğu tutumun başta Cumhurbaşkani Er-
doğan olmak üzere, Türk tarafi açisindan yanliş algilanip algilanmadiğina 
ilişkin görüşler de ortaya konmuştur. Bu açidan Barçin Yinanç’in Hürriyet 
Daily News’te yayimladiği yazisinda ABD tarafinin, Cumhurbaşkani Er-
doğan’in Trump’in ortaya koyduğu söylem ve tutumlari yanliş anladiğina 
ilişkin ortaya koyduklari endişeleri belirtirken, 5 Mart tarihli yazisinda 

“ABD’li yetkililer, Trump’ın alışılmış tavrının aksine Erdoğan’la 
konuşmalarında çok kibar ve rahatlatıcı bir tutum izlemesinin Erdoğan 
tarafından yanlış okunabileceğine ve Trump’ın alınacak olan bir kara-
ra ilişkin serbest olduğu düşüncesine kapılanabileceğini, ancak konunun 
Kongre tarafından yakından takip edilmesiyle böyle bir düşünceye mahal 
verilemeyeceğini, bu yanlış okumaların Türkiye’de S-400 anlaşmasından 
herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan kurtulma düşüncesi yarattığını” 
(Tokyol, 2019) ifade etmiştir. 

Açiklanan görüşleri de ele alarak krize ilişkin yaptirim sonuçlarina 
baktiğimizda, Yinanç’in da belirttiği üzere, Türkiye S-400 hava savun-
ma alimina ilişkin ABD’nin ileri sürdüğü yaptirimlardan kaçinamamiştir. 
Süreç içerisinde Türk tarafi sadece Başkan Trump’in açiklamalarina göre 
hareket edeceklerini ifade etseler de ABD sistemini oluşturan Kongre ve 
Senato etkisi gözden kaçirilmiş, bu sonuç neticesinde de uygulanilmaz 
olarak görülen yaptirimlarla Türkiye karşi karşiya kalmiştir. Neticede 
Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alimina ilişkin ileri sürülen 
F-35 programina yönelik mevcut yaptirimlara başka yaptirimlarinda dahil 
edilmesi noktasinda istekli olan Senatörler, Başkan Trump ile gerçekleş-
tirdikleri toplantida Başkana sunduklari farkli yaptirimlarin uygulanmasi 
taleplerini de dile getirmelerine karşin, oluşan durumda Başkan Trump’in 
sadece Demokrat kanatla değil, Cumhuriyetçilerle de fikir ayriliğina düş-
tüğü gözlemlenmiştir (Yücel, 2020: 14). 

Girişte ele alindiği üzere Ulusal Güvenlik Konseyi danişmanlari Tür-
kiye’ye yönelik CAATSA yaptirimlarinin uygulanmasina yönelik istek-
lerini Başkan Trump’a bildirmişlerdir. Bu açidan John Bolton, ‘’S-400 
alimindan dolayi Türkiye’ye yaptirim uygulanmasi gerektiğini söylerken, 
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ortaya çikan S-400 meselesinin her açidan sorun meydana getirdiğini’’ 
belirtmiştir (Yücel, 2020: 14). Türkiye Rusya’dan S-400 hava savunma 
sistemi almasiyla Türkiye ve ABD arasinda meydana gelen S-400 soru-
nunun askeri iş birliklerine zarar vermesinden çekinen ABD Savunma 
Bakanliği içerisinde yer alan isimler, söylemler yoluyla sorunun halledil-
mesi için rol oynamiş olsalar da sorunun çözümüne ilişkin farkli görüşler 
ortaya koymuştur (Yücel, 2020: 16). Bu açidan James Mattis, Rusya’dan 
alinan S-400’lerin Türkiye’nin egemenlik hakkiyla ilgili bir mesele oldu-
ğunu belirtirken, Patrich Shanahan ise ‘’Rusya ile S-400 anlaşmasindan 
Türkiye’yi vaz geçirmek için ikna yolunu kullanirken yaptirim uygula-
malarindan da vazgeçmeyen bir tutum sergilenmesi gerektiğini’’ ifade 
etmiştir (Yücel, 2020: 16). Konuya ilişkin olarak Eski Savunma Bakani 
Mattis ilişkilerde büyük değişiklere sebebiyet verecek söylemlerden geri 
durarak meseleyi Türkiye’nin kendi karari olarak ele almayi tercih eder-
ken, Shanahan ise, konuya ilişkin daha sert bir tutum izleyerek, bugüne 
kadar S-400 alimina ilişkin ABD tarafinca ortaya konan olumsuz söy-
lemlere kendi söylemini de eklemiştir. İlerleyen süreçlerde açiklanacaği 
üzere Savunma Bakanliği vekil görevini yürüten Shanahan’in, ABD’de 
Türkiye’ye yönelik yaptirim kararlarinin alinmasinda önemli etkileri bu-
lunmaktadir. 

Genel anlamda Trump, Türkiye’nin S-400 alimina ilişkin Türkiye’yi 
anlar bir tutum izlemiş ve Meseleye Türkiye’ye satilmamiş olan Patriot 
sistemleri ve NATO içerisindeki diğer sistemler bazindan yaklaşmiş olsa 
da Kongre ve Senato kanatlarinin ve ABD sistemi içerisinde yer alan ö-
nemli kişilerin var olan baskisi ve yaptirimlar konusunda taviz vermeyen 
tutumlari karşisinda yaptirimlari uygulama hususundan kaçinamamiştir. 
Türkiye tarafi da kendilerine yönelik gündeme gelen yaptirim söylemle-
rinde ve girişimlerinde Trump ile yapilan görüşmeleri ve söylemleri esas 
alsalar da Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alimindaki değişmeyen 
tutumlari Trump’in önünü kesmiş ve Türkiye’ye yaptirimlarin uygulan-
masi kararlarini meydana getirmiştir. İki tarafinda taviz vermeyen tutu-
mu sorunun çözümünde ikili diyaloglarin kullaniminin önünü kesmiş, bir 
nevi Kongre ve Senato’nun başindan beri istekleri olan sorunun çözümü-
nün yaptirimlar hususunda gerçekleşme durumunu meydana getirmiştir. 

3.1.4. Biden Yönetimi 
ABD’de yapilan seçimler sonucu Başkanlik koltuğunu elde eden Joe 

Biden ve Yönetimi meseleye eski Başkan Trump’tan daha farkli yaklaşir-
ken, Türkiye tarafinin da yeni yönetim üzerindeki söylemleri bu hususta 
dikkat çekmiştir. Bu hususta şekillenen yeni etkiler ele alindiğinda, İlk 
olarak Başkanlik koltuğunu kazanan Biden’i tebrik eden mesajinda Cum-
hurbaşkani Erdoğan ‘’iki ülke arasindaki tarihsel bağlari hatirlatarak iliş-
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kilerin seyrinin düzelmesi’’ yönünde dileklerini iletmiştir (Akal, 2021). 
Erdoğan’in bu söylemi, meydana gelmiş olan yaptirimlarin devamindan 
kaçinmak, ilişkileri iyi yönde geliştirmek ve Rusya’dan alinmiş olan 
S-400 hava savunma sistemlerine alternatif sistemler oluşmasi açisinda, 
ABD’nin Patriotlari verme yönündeki görüşüne olumlu yön kazandirmak 
ve süreci hizlandirmak için bir temenni olarak ele alinabilmektedir. 

Seçimlerle birlikte ABD’nin yeni Dişişleri Bakani olan Antony Blin-
ken, ‘’ABD tarafindan en büyük rakip olarak görülen Rusya ile NATO ve 
ABD’nin ortaklarindan olan Türkiye’nin bir anlaşma içerisinde olmalari-
nin ABD açisindan kabul edilemez olduğunu söylerken, Türkiye üzerinde 
uygulanmiş olan yaptirimlarin arttirilip arttirilmayacağini ele alacaklari-
ni’’ ifade etmiştir (BBC News, 2021). ABD Başkani Joe Biden, ‘’NATO 
üyesi olan Türkiye’nin dahil olduğu S-400 savunma sistemlerinin alimi-
na ilişkin endişelerini G-20 zirvesinde dile getirirken, F-16 meselesini 
de kapsayan iki ülke arasindaki anlaşmazliklarin çözümü’’ hususundaki 
düşüncesini de ifadelerine eklemiştir (Euronews, 2021). S-400’lerin ikin-
ci partinin alimi meselesinde ise Başkan Biden (Haber7, 2021) ‘’Bu ko-
nulari çoktan geçtiklerini’’ ifade ederken, ABD tarafi da Türkiye’ye Rus-
ya’dan söz konusu S-400 hava savunma sistemi alimlarinin arttirilmamasi 
yönünde bir tutum sergilediği sürece böyle bir hareketin Türkiye’ye yö-
nelik var olan yaptirimlara yenilerinin eklenmesi durumunu yaratacaği 
hususundaki uyarilarini da açiklamalarina eklemiştirler (Haber7, 2021). 

Donald Trump’in belki de devlet çikarlari doğrultusunda izlediği ya-
tiştirici duruşa karşin baskilar neticesinde ve Türkiye’nin taviz vermez 
duruşu karşisinda aldiği yaptirim kararlarina karşin, Joe Biden tarafi ise 
meseleyi tamamiyla bir sorun olarak ele alarak, Türkiye’nin taviz ver-
meyen duruşuna karşin uygulanan söz konusu yaptirimlarin Trump yö-
netimindeki gibi sinirli kalmayarak arttirilabileceği kişi ve kurumlar ta-
rafindan belirtilmiştir. Kriz ilk ortaya çiktiği andan itibaren her ne kadar 
Türkiye’yi anlar tutumlar başta Başkan Trump olmak üzere farkli kişi ve 
kurumlarca ortaya konmuş olsa da Kongre, Senato ve Başkanlik yöne-
timinde bulunan kesimler konuya ilişkin olarak söz konusu S-400 hava 
savunma sistemlerinin alimina karşi çikan bir tutum sergilemektedirler. 
Tüm bunlar ilişkilerin olumlu değil olumsuz bir seyirde devam etmesine 
sebep olmaktadir. Rusya’dan alinan söz konusu S-400 sistemlerinin ve 
alinma ihtimali olan diğer savunma sistemlerinin Türkiye tarafindan ali-
mina devam edilmesi, ABD tarafindan yaptirimlarin arttirilacaği ve ilişki-
lerin bozulacaği noktasinda ciddiyetle öne sürülen tutumlar olarak ortaya 
çikmaktadir. 
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3.2. Türkiye’ye Yönelik Yaptırım Kararları: CAATSA ve 
İkincil Derece Yaptırımlar 
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Ameri-

ka’nin Hasimlari ile Yaptirimla Mücadele Yasasi) olan CAATSA, Rusya, 
İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yaptirim programi olarak 2 Ağustos 2017 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. CAATSA Rusya’ya yapilan yaptirimlarin 
devamliliği amaçlarindan birini taşirken, bu yaptirimlarin ABD’nin yap-
tirimlarina karşi gelen, Rus savunma şirketleriyle ticari anlaşmalar yapan 
üçüncü ülkeler içinde geçerli olmasi yasa içerisinde belirtilmiştir (Yeltin, 
2021: 74; Yücel, 2020: 16). Yücel ‘’CAATSA yaptirimlarinin temel ama-
cinin Rus yaptirimlarinin devamliliğini sağlamak olsa da arka planinda 
Çin’e yönelik yaptirimlarin zamani ele alindiğinda iki ülkenin ticari sa-
vaşlarina denk geldiğini ‘’CAATSA yaptirimlarinin uygulanmasi nokta-
sinda ifade etmektedir (Yücel, 2020: 18). 

CAATSA yaptirimlarinca Rusya’ya birincil nitelikteki yaptirimlar 
uygulanirken, Türkiye’nin ikincil dereceden yaptirimlara konu olmasi 
ise Rusya ile Yaptiği S-400 hava savunma sistemi ticaretinden dolayi, 
ABD’nin yaptirimlari Türkiye içinde uygulamasi konusunda meydana 
gelmiştir (Yücel, 2020: 17). Türkiye, başta ABD, NATO ve Batili ülkeler 
tarafindan kendisine yapilan uyarilari ve yaptirim söylemlerini görmez-
den gelmiş, konuya ilişkin olarak belirtildiği üzere ABD Başkani Donald 
Trump’in söylemlerinin geçerliliği hususu üzerinde durarak, bu noktada 
S-400 alimi noktasindaki taviz vermez tutumu ile S-400’leri 2019’da al-
masiyla yaptirimlardan kaçinamamiştir. Ayni zamanda Başkan Trump’in 
Kongre ve Senato baskilarina yaptirimlar açisindan direnememesi de söz 
konusu CAATSA yaptirimlarindan Türkiye’nin kaçinmasini imkânsiz 
hale getirmiştir. Belirtildiği üzere ABD eski Başkani Donald Trump her 
ne kadar Cumhuriyetçi ve Demokrat kesimden gelen baskilara direnerek 
CAATSA yaptirimlarinin uygulanmasindan kaçinarak sorunun nedenini 
verilmeyen Patriotlar olarak görse de tam anlamiyla Türkiye’ye bu yap-
tirimlarin uygulanmasi engellenememiştir. Türkiye’nin S-400 alimi ko-
nusunda taviz vermeyen duruşu sebebiyle CAATSA yaptirimlarinin, Tür-
kiye Savunma Sanayi Başkanliği ve savunma sanayi alaninda öne çikan 
dört kurum yetkililerinden İsmail Demir, Faruk Yiğit, Serhat Gençoğlu, 
Mustafa Alper Denizi de içerecek şekilde 7 Nisan 2021’de Türkiye’ye 
yaptirim uygulanmasina geçilmiştir. CAATSA yaptirimlarinin 231. Bölü-
müne göre (Yücel, 2020, 16); 

• GENEL - İşbu kanun yürürlüğe girdikten yüz seksen gün sonra baş-
kan, Rus hükümetinin savunma ve istihbarat sektörlerinde faaliyet gös-
teren şahislarla ticari işlem yapan bir şahsi tespit ettiği takdirde bu şahsa 
kanunun 235. bölümde açiklanan yaptirimlardan beş ya da daha fazlasini 
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uygulayacaktir. Bu sektörler içerisinde, Rusya Silahli Kuvvetler Genel-
kurmayina bağli Baş İstihbarat İdaresi ve Rusya Federal Güvenlik Servisi 
bulunmaktadir 

Yaptirimlarin içeriklerine bakildiğinda ise (Yeltin, 2020: 74; Ameri-
kanin Sesi, 2019) 

i. Savunma Sanayi Başkanliği ABD’den ihracat lisansina sahip ola-
mayacak olmasi, 

ii. Doğrudan ya da dolayli olarak ABD’nin bulunduğu herhangi bir 
finans kuruluşundan kredi alama hususunda yasak getirilmesi, 

iii. Söz konusu yaptirimlarda ismi geçenlerin ABD’deki mal varlik-
lari dondurulmasi, 

iv. Konuyla ilgili kişilere vize yasaklari getirilmesi, 

v. Amerikan bankasi Eximbank’a erişimin engellenmesi 

Gibi yaptirim kararlarini kapsamaktadir. 

3.1.1. F-35 Programından Çıkarılma Tehdidi 
Söz konusu S-400’lerin alimi ile 2002 itibariyla F-35 programinin ü-

retici ortaği ve müşterisi olan Türkiye’nin bu programdan çikarilmasi teh-
didi Türkiye açisindan son derece önem arz etmektedir. Savunma sanayi-
sinin üretiminde, Alp Havacilik, HAVELSAN, Aselsan, AYESAŞ, Fokker 
Elmo, MIKES, Kale Havacilik, ROKETSAN/TÜBİTAK-SAGE ve Türk 
Havacilik Uzay Sanayii şirketleriyle gerçekleştiren F-35 projesinin üreti-
minde Türkiye’nin 12 milyar dolar bazinda bir mali payi bulunmaktadir 
(Kurt, 2019: 9). Türkiye’nin Rusya’dan alacak olduğu S-400’lerin F-35 
sistem yapisina zarar vermesi ile NATO sistemiyle S-400’lerin uyumsuz-
luğunu ileri süren ABD kanadi, F-35 meselesine ilişkin tepkisini ilk ola-
rak ABD Savunma Bakanliğinin 2018 Bütçe görüşmelerinde ortaya koy-
muştur. Bu görüşmelerde Temsilciler Meclisi ve Senato, Türkiye’nin F-35 
programindan çikarilmasi yönündeki isteklerini ortaya koyarak, Savunma 
Bakani James Mattis’ten kararlarini desteklemesini istemiş, karşiliğin-
da ise Mattis’in ‘’böyle bir kararin ortaya çikmasi sonucunda F-35’lerin 
teslimat süresinde 2 yil gecikmeler yaşanacağini’’ ifade etmesiyle F-35 
yaptirimlarina ilişkin görüşmelerde net bir süreç oluşamamiştir (Kurt, 
2019; 12). F-35 programina yönelik baski ve istekler neticesinde Savun-
ma Bakanliğindan, Türkiye’nin S-400 almasiyla bunun askeri ilişkilere 
ve Amerika sanayisine ne yönde bir etki yaratacağina ilişkin olarak rapor 
hazirlanmasi istenilmiştir (Yücel, 2020: 18). Oluşturulan rapor Kongreye 
sunulduktan sonra dönemin ABD Başkani Trump, F-35 tesliminin Tür-
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kiye’ye yapilmasina onay verse de Mart olarak planlanan uçak teslimi 
Kasim ayina kadar gerçekleşmemiş ve sürekli olarak ertelenmiştir. 

S-400 savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimi yaklaştikça ABD 
tarafinin Türkiye’nin F-35 projesinden çikarilma isteği ve talepleri yi-
nelenmeye başlanarak gündemin ana maddesini oluşturmuş, bu yönde 
alinan kararlarin çoğu bahsedildiği üzere Başkan Trump’in bu meselede 
Türkiye’ye hak vermesi vb. nedenlerden dolayi uygulanmaya alinmamiş-
tir. ABD Savunma Bakan Vekili Patrcik Michael Shanahan ve ABD Baş-
kan Yardimcisi Mike Pence ‘’Türkiye’nin söz konusu S-400’leri almasi-
nin sonucu olarak F-35 projesinden çikarilacağini’’ ifade etmiştir (Kurt, 
2019:12). Kongre, 2020’deki Ulusal Savunma Yetki Yasasinda, Türki-
ye’ye yapilan uyarilar neticesinde F-35 yaptirimlarini kanuni maddeler 
düzeyinde ele alirken, Başkan Trump’a kabul ettirilmek istenen CAATSA 
yaptirimlari Başkanin söz konusu yaptirimlara ilişkin olumsuz tutumuyla 
sonuçsuz kalmiştir. Türkiye’ye F-35’lerin veriminin devami için ise, ABD 
tarafinin öne sürdüğü koşullar bağlaminda Türkiye’nin S-400 alimindan 
vaz geçtiğini garanti etmesi yoluyla dönüş gerçekleşebilecektir. Türki-
ye’nin garanti etmesi gereken hususlar (Yücel, 2020: 19,20) 

I. Türkiye S-400 sistemine ilişkin tek bir parçayi bile bulundurma-
yacak, 

II. Şu an ya da gelecek bir dönemde Türkiye’ye S-400 teslimi ger-
çekleştirilmeyecek, 

III. 31 Temmuz 2019’da teslim edilecek olan S-400’ler F-35 için teh-
dit oluşturmayacak. 

Tüm bu maddeler göz önüne alindiğinda Türkiye açisindan gerçek-
leştirilmesi zor olan maddeleri içermesi ve mevcut sisteme farkli alterna-
tif bulma hususundaki isteksizlik göz önüne alindiğinda, F-35 programina 
tekrardan entegre edilmesi maddeler çerçevesince oldukça zor bir süreç 
olarak açiklanabilmektedir. 

Türkiye’nin temin ettiği S-400 hava sistemlerinden dolayi kendisine 
getirilen F-35 yasağina ilişkin olarak S-400 savunma sistemlerini depola-
ra kaldirmasi halinde tekrardan F-35 proje sürecine dahil edilip edileme-
yeceği konusunda Savunma Bakani Mark Esper’e yöneltilen soru üzerine 
Bakan Esper (Yücel, 2020: 24), ‘’Bu ihtimali reddederek “ya S-400’le-
rin ya da F-35’lerin Türkiye tarafindan seçilmesi gerektiğini belirtmiş, 
depolarda tutulan S-400’lere karşin birde sahada duran F-35’lerin ayni 
düzeyde ele alinamayacağini ikisinin bir arada bulunamayacaği’’ yönün-
deki soruya getirdiği açiklamasi Türkiye’nin F-35 programina dönüşün-
deki engelin bir diğer olumsuz zeminini oluşturan engel olarak ele alina-
bilmektedir. Türkiye her ne kadar F-35 sistemini almak istese de ABD 
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şartlari çerçevesince, sunulan maddeleri uygulama noktasinda izleyecek 
olduğu olumsuz süreç tekrardan F-35 programina dönüşünün zorluğunu 
ortaya çikmaktadir. Türkiye ve ABD dişişleri bakanlari olan Mevlüt Ça-
vuşoğlu ve Mike Pompeo’nun görüşmesinden önce S-400’lerin F-35’ler 
açisindan bir engel teşkil etmediğini, Türkiye’nin F-35 üreticisi ve alici-
si konumundaki önemini Mevlüt Çavuşoğlu açiklamiş olsa da bu sözler 
ABD tarafinda bir etki yaratmamiştir (BBC News, 2019). Kurt’a göre 
‘’ABD Türkiye’ye hiçbir şekilde farkli alternatif savunma yollari sunma-
dan Türkiye’yi almak istediği S-400 sisteminden yaptirimlar, söylemler 
ve baskilar yoluyla vaz geçirmeye çalişmakta, kendi mevcut sistemi olan 
Patriot sisteminin Türkiye’ye verilmesi konusunda da isteksiz bir tutum 
sergilemektedir’’(2019, s.13). NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SA-
CEUR) Yüksek Komutani Orgeneral Micheal Scaparrotti, konuya ilişkin 
olarak getirdiği açiklamalarinda ise ‘’ABD Savunma Bakanliği Penta-
gon’un, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini almasi durumunda 
F-35 teslimatinin iptal edilmesini önereceğini’’ ifade etmiştir (Tokyol, 
2019). 

Türkiye’nin S-400 sisteminin alimini durdurmamasiyla F-35 prog-
ramindan çikartilacaği yinelenmiş, Arizona Luke Hava Üssünde F-35 
eğitimi için bulunan Türk pilotlarin eğitimine son verilip ABD’den ayi-
rilmak durumunda kalacaklarini, F-35 programinin mevcut durumunu ve 
geliştirilmesi yönünde yapilacak olan toplantilara da Türk heyetinin davet 
edilmeyeceğini Vekil Shanahan Türk tarafina göndermiş olduğu mektupta 
açikladiktan sonra Türkiye’nin taviz vermeyen duruşuyla birlikte yaklaşan 
teslimat sonucunda söz konusu eğitimlere ABD tarafindan son verilmiş, 
31 Temmuza kadar eğitimde bulunan Türk asker ve çalişanlarinin ülkeden 
ayrilmalari istenmiştir (Yücel, 2020: 20; Kurt, 2019: 14). Bu açidan Vekil 
Shanahan’in baştan beri Türkiye’ye Rusya’dan temin etmiş olduğu S-400 
hava savunma sistemine yönelik olarak yaptirimlar uygulatilmasindaki 
baskilari ve söylemleri sonuç vermiştir ki Shanahan’in, kriz durumuna 
ilişkin olarak ilk andan itibaren vaz geçmez bir tutumla arttirdiği etkisinin 
yaptirimlarin uygulanmasindaki girişimleri gözden kaçirilmamasi gere-
ken bir durumdur. Türkiye’ye yönelik uygulanmasi planlanan yaptirimlar 
hususunda F-35 projesinin başinda olan ABD savunma şirketi Lockheed 
Martin ise ‘’Türkiye’de üretilmekte olan parçalarin üretiminin durduru-
lacağini bunlarin üretiminin Mart 2020 itibariyle artik ABD’de üretilme-
ye başlanacağini’’ açiklamiştir (BBC News, 2021). Satin Alma ve İdame 
İşlerinden sorumlu Müsteşar Ellen Lord ise F-35 yaptirimlarina ilişkin 
olarak ‘’Türkiye’nin F-35 programindaki ortakliğinin askiya alinmasi sü-
recini “son derece disiplinli ve aşamali bir geçiş” olarak nitelendirirken, 
bu zamana kadar Türkiye ile atilan adimlardan hiçbirinin geri alinamaz 
adimlar olmadiğini da’’ açiklamalarina eklemiştir (Yücel, 2020: 21). Tüm 
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bu söylemler ve Türk tarafinin S-400 hava savunma sistemi alimindan 
geri dönmeyen tutumlari, süreç içerisinde gelişen durumlar neticesinde 
Türkiye’ye yönelik olarak uygulanmasi planlanan yaptirimlari şekillendi-
rerek ABD tarafindan uygulanmaya geçirilmeye başlanilmiştir. 

12 Temmuz 2019’da Türkiye’ye planlandiği üzere Rusya’dan alinan 
S-400 hava savunma sistemlerinin iletilmesiyle Beyaz Saray ‘’Artik Tür-
kiye’nin F-35 programinda var olmasinin imkansizliğini belirtirken, Sa-
vunma Bakanliği Müsteşari Ellen Lord ve Yardimcisi David Trachtenberg 
‘’Var olan S-400 sisteminin F-35 sistemi üzerinde olumsuz etki yarataca-
ğini bu açidan Türkiye’nin F-35 projesine katilimini askiya aldiklarini’’ 
ifade etmiştirler (Yücel, 2020: 22). Bu açiklamalar neticesinde Türk tara-
findan derhal konuya ilişkin eleştiri sesleri yükselmiştir. Cumhurbaşkani 
Erdoğan F-35 sorunuyla ilgili ‘’Yapilan ödemeleri öne sürerek ya uçakla-
rin geri verilmesi gerektiğini ya da ödenmiş olan 1 milyar 400 milyonun 
ödemesinin geri yapilmasi gerektiğini ifade ederek’’ bu duruma tepkisini 
ortaya koymuştur (BBC News, 2021). Dişişleri Bakani Mevlüt Çavuşoğlu 
(Tokyol, 2019) ise Türkiye’ye yönelik yaptirim kararlarina karşit duruş 
geliştirirken Türkiye’yi Rus S-400 hava savunma sistemine iten neden-
ler bağlaminda ABD’ye ‘’Siz Patriot sistemini vermek istemediğiniz için 
bizimde başka ülkelerden bu savunma ihtiyacini karşilamaya yönelik 
alimlarimiza karişmamaniz gerekir’’ şeklinde ABD söylemlerine eleştiri 
getirirken, S-400’lerin NATO sistemi ve F-35 üzerinde yaratacaği tehdit 
algisi içinse Türk tarafi, algiladiklari güvenlik tehditlerine karşi kendileri-
ni savunmanin ulusal egemenlik hakki olduğunu belirterek alinan savun-
ma sisteminin müttefik ülkeler ya da NATO için tehlike arz etmediğini 
açiklamişlardir’’. 

S-400 krizine ilişkin uzmanlar tarafindan meseleye çeşitli görüşlerde 
getirilmiştir. Bu açidan incelersek, Hürriyet gazete yazari Sedat Ergin ko-
nuya ilişkin olarak Türkiye’yi S-400 alimina iten sebebin ‘’ABD’nin Tür-
kiye’nin savunma ihtiyacini karşilayamamasi ve taleplerine karşilik ve-
rememesi’’ olarak ifade ederken, Diplomasi ve diş politika yazari Semih 
İdiz ise S-400 krizinin Türkiye’nin sadece Amerika’yla değil, NATO’yla 
da bir uyumsuzluk krizi olduğunu ortaya koyarken, krizde Amerika’yla 
olan ilişkileri aşan bir durum ile karşi karşiya olunduğunu ve Türkiye’nin 
müttefiki olduğu ittifak ile bu konuda soruna çözüm getirilmediği taktirde 
bir sorun yaşayacağina” dikkati çekmiştir (Tokyol, 2019). 

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakani Hulusi Akar ve ABD 
Savunma Bakani Lloyd Austin’in gerçekleştirdikleri görüşme sonrasi 
Pentagon tarafindan yapilan açiklamada ‘’Bakan Austin’in Türkiye ve 
ABD arasindaki ilişkilerin geliştirilmesi hususundaki çalişmalarin önemi-
ne vurgu yapilarak, Türkiye üzerinde krizin ilk süreçlerinden itibaren ele 
alinan görüşleri devam ettirerek, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma 
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sistemini elinden çikarmasini ve daha fazlasini almamasini, mevcut S-400 
sisteminin F-35 programinda uyumsuz ve tehdit içeren bir durum yarattiği-
ni’’ belirtmiştir (Cumhuriyet, 2021). S-400 alimina Türkiye’yi iten gücün 
temel nedenini Türk tarafi, ABD’nin Patriot sistemini verme noktasindaki 
isteksizliği karşisinda farkli alternatiflere yönelmenin sonucu olarak açik-
lamaktadirlar. F-35 programindan Türkiye’nin çikarilmasinin Türkiye’ye 
ekonomik, askeri ve siyasi yönden olumsuz etkileri olabileceği gibi ABD 
tarafi içinde olumsuzluklar ortaya çikarabilmektedir. Özellikle var olan 
siyasi ve askeri yaptirimlarin yani sira Türkiye’nin süreçteki taviz ver-
meyen tutumunun ekonomi piyasasi göz önünde bulundurulduğunda Do-
lar bazinda Türk TL’sinin olumsuz seyir yaşamasina sebebiyet vereceği 
ihtimali üzerinde durulmaktadir. Türkiye’nin proje üretim kapsamindan 
çikarilmasi, sürecin başka şirketlere verilmesi sonucunda verimsizlik du-
rumu ortaya çikarabileceği gibi Türkiye’nin Rus savunma sanayiini tercih 
etmesiyle ABD savunma sanayisine alternatif olarak ortaya çikan Çin ve 
Rus savunma sistemlerine yönelimin artmasi, ABD savunmasinin tercih 
edilebilirliğini düşürebileceği gibi ifade edilebilecek olan tüm nedenler ve 
sonuçlar göz önüne alindiğinda Kurt’a göre Türkiye ‘’kisa vadede ABD 
ise orta ve uzun vadede olumsuz bir etkiyle karşi karşiya kalabilir’’ (Kurt, 
2019: 15). 

Her ne kadar ABD’de hükümet değişikliği ile Joe Biden’in Başkan 
olmasina yönelik Türk tarafi ilişkileri olumlu seyirde geliştirme vaadini 
iletseler de olasi bir ikinci part aliminin gündeme gelmesi ve diretilmesi 
var olan düzensiz ilişkileri daha da germekten öteye gitmeyen bir durum 
yaratacaktir. 

3.3. S-400 Krizinin Olası Çözüm Senaryoları 
Türkiye’nin Rusya ile 29 Aralik 2017 tarihinde anlaşmaya vardiği ve 

12 Temmuz 2019’da ilk part tesliminin gerçekleştirdiği S-400 savunma 
sistemleri ABD, NATO ve Bati ülkeleri açisindan sorun teşkil etmiş, Tür-
kiye’ye yönelik sert söylemler ve yaptirimlar gündeme gelmiştir. ABD’nin 
Türkiye’ye F-35 yaptirimi getirmesiyle Türk tarafindan eleştiri sesleri 
hizla yükselmeye başlamiş, görüşmeler yapilmiş ancak iki tarafinda taviz 
vermeyen tutumu ile süreç sonuçlanamamiştir. Türkiye’nin S-400 yapti-
rimlarindan kurtulmasi ve soruna çözüm getirilmesi için taraflarca fikirler 
öne sürülmüştür. Bu hususta S-400 krizin çözümüne yönelik olarak taraf-
larin söylemlerini analiz ederek, senaryolar ortaya koyabiliriz. 

3.3.1. F-35 Programına Dönüş Koşullarının Kabul Edilmesi 
Açısından Kriz Çözümü 
Öncelikle ABD F-35 projesinden çikarttiği Türkiye’nin tekrardan 

projeye geri dönüşü için bazi riskli ve Türkiye’yi mali açidan zorlayabi-
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lecek, savunma ihtiyacini zayiflatabilecek kistaslar öne sürmüştür. Türki-
ye’den ya F-35 uçaklari tercih etmesini ya da S-400’leri kisa vadede de-
poya kaldirip uzun vadede ise elinden çikarmasi yönünde Türkiye’yi bir 
yol ayrimina itmiştir. İlk senaryo olarak Türkiye S-400 krizinde sorunun 
çözümü için ve F-35 projesine dönmek için, ABD’nin ortaya koyduğu bu 
şartlari yerine getirdiği taktirde, gerçekleşme ihtimali tam olarak bilinme-
se de krize çözüm sağlanabilir. Ancak bu ilk yolu tercih ederse S-400’leri 
işlevsiz hale getirmesi ekonomisi açisindan büyük bir darbe oluşturabilir 
(Ünlühisarcikli, 2020). Bu durum S-400’ler için Rusya’ya harcanan para-
nin yanmasi anlamina gelecektir ki Türkiye ekonomisi içerisinde bu du-
rum büyük bir darbe gerçekleştirmiş olacaktir. İlk yolu tercih etmez ise bu 
da yine Türk ekonomisine zarar verme durumunu yaratacaktir. S-400’leri 
işlevsiz hale getirip elinden çikartmadiği gibi bir de ikinci partini almasi 
ABD’nin sürekli gündeme getirdiği yaptirimlarin etkisinin artmasina se-
bebiyet verecek, mevcut sikintilar içerisinde olan Türk ekonomisine Do-
lar bazinda yapilan girişimlerle yeni sikintilarin oluşma durumu ortaya 
çikabilecektir. 

3.3.2. Batı’ya Olan Yeni Yaklaşımlar Açısından Kriz 
Çözümü 
Krizin çözüme ilişkin ikinci yolda ise taraflarin değişen söylemle-

rinden yola çikilarak bazi olasi senaryolar üzerinden hareket edilebilir. 
ABD’de Başkanlik seçimlerini Joe Biden’in kazanmasiyla ilişkilerin art-
tirilmasi mesajini veren Türkiye söylemleri bu noktada krizin çözümün-
de olumlu bir süreci oluşturabilir. Bu açidan yine söylem ve görüşmeler 
üzerinden kurulabilecek senaryolar ele alinirsa, Cumhurbaşkani Recep 
Tayyip Erdoğan ve Joe Biden’in G-20 zirvesinde gerçekleştirdikleri gö-
rüşme sonrasi ilişkilerin gelecek seyrine yönelik ‘’geliştirilmesi, iyileşti-
rilmesi ve iş birliklerinin güçlendirilmesine dair girişimlerin arttirilacaği’’ 
söylenmiştir (CNN Türk,2021). Bu açidan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 
sistemlerinin ikinci parti yerine yönünü Bati kanadina tekrar dönmesi 
gibi bir durum ortaya çikabilir. Bu duruma ise, çalişmada önceden açik-
landiği üzere Mihayev’in S-400 alimina ilişkin ikinci part görüşmelerine 
başlanildiği söylemine karşi Türk tarafinin bu durumu kabul etmeyişi bir 
zemin oluşturabilir. Ancak gözden kaçirilmamasi gereken husus ise Tür-
kiye tarafinin konu üzerine olan çelişkili ifadeleridir. Ayni zamanda hem 
S-400’lerin alimina ilişkin yeni bir gündem olmadiği söylenirken hem 
de Erdoğan’in yaptiği açiklamalarinda (Haber7, 2021) ‘’İkinci partin ve 
geliştirilecek olan S- 400’lerin alimina devam edileceği’’ yönünde ifade 
ettiği görüşleri, sorunun olasi çözümünde bir ikilik durumu yaratmakta 
ve tam olarak çözüme ilişkin genel bir kani üzerinde durulmayi zorlaştir-
maktadir. 
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3.3.3. İtalyan-Fransız SAMP/T Sistemine Yönelik 
Girişimler Açısından Krizin Çözümü 
Başka bir senaryo ise yine söylemler üzerinden gidersek, S-400 kri-

zine ilişkin NATO genel sekreteri Stoltenberg, her ne kadar alinan S-400 
sistemlerinin NATO sistemleri ile uyumlu çalişamayacağini söylese de 
bu alimi Türkiye’nin ulusal karari olarak ifade etmişti. Konuya ilişkin 
alternatif önerilerinde ise Fransiz-İtalyan SAMP/T sistemleri üzerinde 
durulmasini öne sürmüş ve bunu desteklediğini belirtmiştir. Bu bağlamda 
Erdoğan’in, Fransiz Cumhurbaşkani Macron ile gerçekleştirdiği görüş-
mesinde (BBC News, 2020) ‘’SAMP/T ortak üretiminin sürdürülmesi’’ 
yönündeki talebi krizin çözümüne ilişkin yeni alternatiflerin ortaya çi-
kişinda olasi bir senaryo olarak kendini göstermektedir. Diğer bir ihti-
mal olarak, Fransiz-İtalyan yapimi olan SAMP/T sistemleri S-400’lere 
alternatif oluşturmanin yaninda Doğu Akdeniz sorunundan dolayi Türki-
ye ve Fransa arasindaki anlaşmazliğin çözümüne katki sağlayabilecek bir 
ortam meydana getirebilir. Sonuçta iki ülke arasinda böylesine savunma 
sistemlerine yönelik yapilacak olan iş birlikleri Doğu Akdeniz geriliminin 
çözümünde Türkiye lehine pozitif bir durum ortaya çikarabilir. Artan iş 
birlikleri devletlerin her alanda gerçekleştirecekleri ilişkilere pozitif bir 
katki sağlamaktadir. Ancak Fransa’nin böyle bir anlaşmanin sürdürüle-
bilir nitelik kazanmasi için, Türkiye’den Suriye amaçlari noktasinda net 
bir tutum istemesi (Gazete Duvar, 2020), S-400’e alternatif olarak görü-
lebilecek SAMP/T sistemi açisindan da ABD gibi koşullar yaratmaktadir. 

Sorunun çözümüne ilişkin ortaya konulabilecek olan ve gelecek iliş-
kilerdeki durumlarin seyrini etkileyecek olan tüm bu senaryolarin gerçek-
leşmesinin ne derece mümkün olduğu tartişmali bir durumdur. Ele aldiği-
miz zaman, Dişişleri Bakani Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakani 
Hulusi Akar’in (Bag, 2019; Euronews, 2021) konuya ilişkin ‘’NATO’nun 
S-400’lere ilişkin kaygilarinin dikkate alinmasi’’ noktasina vurgu yapma-
lari, Erdoğan’in Biden ile ilişkileri geliştirmek yönünde olumlu atilimlar 
gerçekleştirileceğine yönelik açiklamalari, Macron’la SAMP/T devamli-
liğina üzerine yapilan açiklamalarin kamuoyuna yansimasina paralel ola-
rak S-400 alimlarinin ulusal kararlar bağlaminda devam edeceğine ilişkin 
söylemler ve alternatif unsurlara yönelmenin önünü kesen şartlar, krizin 
çözümünde bir ikilik durumu yaratmaktadir. Bu ikilik durumunda krizin 
pozitif yönde mi yoksa negatif yönde mi ilerleyeceği tam olarak kestiri-
lememektedir. 

Tüm bu süreçler içerisinde Türk-ABD ilişiklerinde yeni bir kriz ola-
rak ortaya çikan S-400 meselesinin çözümü Türkiye taviz vermedikçe, 
ikinci parti almak noktasinda diretmedikçe ya da ABD Türkiye’nin söz 
konusu savunma sistemine olan ihtiyacini anlama noktasinda bir girişim-
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de bulunmadikça ve yaptirimlari durdurmadikça ayni şekilde alterna-
tif savunma yollari bulmak açisindan NATO talebi doğrultusunda İtal-
yan-Fransiz SAMP/T sistemlerinin sürdürülebilirliği noktasinda ortaya 
konan koşullardan geri dönülmedikçe, kriz çözümü noktasinda tikanma 
yaşamaya devam edecektir. ABD’nin Türkiye’yi iki seçenek arasinda bi-
rakmasi, öne sürdüğü koşullar Türkiye tarafinda kabul edilemez nitelikte-
dir. Alinan S-400’lere önemli harcamalar yapilmiştir. Bunlarin çürümeye 
terk edilmesi ya da elden çikarilmasi ekonomiye büyük bir zarar verecek-
tir. Ayni şekilde ABD’nin F-35 projesinden Türkiye’yi çikarmaya yönelik 
yaptirimlari üretim ve alim noktasinda önemli paralar harcamiş olan Türk 
ekonomisine büyük bir darbe oluşturmaktadir. 

Gelecek dönem içerisinde S-400 krizinden dolayi ortaya çikacak 
olan problemler hem Türkiye’yi hem konunun ana muhataplarindan olan 
ABD’yi de olumsuz yönde etkileyecektir. Türkiye’nin kaybina karşin 
ABD’nin ekonomisinin de olasi kayiplar vermesi senaryolar dahilinde 
ele alinabilir. İki tarafinda sert söylemler, yaptirimlar ve taviz vermeyen 
tutumlarindan vaz geçmemeleri, alternatif savunma sistemlerine yönel-
mek noktasinda Türkiye’ye sunulan şartlarin enazindan hafifletilmeme-
si, krizin gelecek dönem içerisindeki çözümüne olanak sağlayacak olan 
senaryolarin gerçekleşmesinin önünü kesmektedir. ABD ve Bati kanadi 
Türkiye’nin güvenlik ihtiyacini anlamama noktasinda algilamalarina ve 
taviz vermeyen duruşuna devam ettiği sürece, ikili diyaloglar yürüterek 
sorunu çözme noktasinda istek ve girişimlerin bulunmamasi Rusya’dan 
alinan S-400 hava savunma sistemine ilişkin problemin 2019’dan 2021 
yilina kadar gelinen süreçte dinamikliğini korumasina sebep olmaktadir. 

4. SONUÇ 
Çalişma Türkiye ve Rusya arasinda gerçekleşen S-400 hava savunma 

sistemine yönelik anlaşmanin Türkiye ve ABD ilişkilerine etkisini incele-
meyi amaçlamiştir. Çalişmada belge tarama ve söylem analizleri yöntemi 
kullanilarak konu açiklanmaya çalişilmiştir. Bu açidan, Türkiye ve ABD 
arasinda AK Parti iktidari dönemi ile meydana gelen ve ilişkileri etkile-
yen belirli olaylar ele alinmiş, S-400 krizinde ABD ve Türkiye arasindaki 
krizi derinleştiren kişi, kurum, devlet yaklaşimlari sonucunda gündeme 
alinan negatif söylemler ve yaptirimlarin ilişkilerin seyrine olan etkisi 
açiklanmaya çalişilmiştir. 

11 Eylül Saldirilari ve AK Parti iktidari dönemini takip eden süreç 
içerisinde iki ülke ilişkilerini önemli ölçüde etkileyen sorunlar meydana 
gelmiştir. Özellikle 15 Temmuz Darbe girişimi, İran Ambargolari sonucu 
meydana gelen Halkbank Sorunu, Rahip Brunson Davasi Türkiye ve ABD 
ilişkilerinde yaratilan olumsuzluklarinin zeminini oluşturmaktadirlar. 
Türkiye’de meydana gelen 27 Mayis 1960 Darbesi, 12 Eylül 1980 Dar-
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besi dönemlerinde olduğu gibi 15 Temmuz 2016 Darbesi’nin arkasinda 
da ABD’nin olduğu görüşleri oluşmuş, bu görüşler neticesinde ABD’nin 
Fethullah Gülen iadesindeki geride kalan istemsiz tutumu ilişkilerdeki 
olumsuzluklari etkileyerek Türkiye’yi yeni iş birlikleri arayişina itmiş, 
mevcut halde süreç içerisinde bulunan ve dönem içerisinde oluşmaya de-
vam eden sorunlarin çözümünde bu tutum engelleyici bir rol oynamiştir. 

ABD’ye karşi tepkili olan Türkiye sorunlarinda kendisine bir dost 
olarak Rusya’yi (Rusya’nin bu görüntüyü sağlamak noktasindaki girişim-
leri gözden kaçirilmamalidir) görmüş ikili ilişkilerinde yakinlaşmalar 
meydana gelmiştir. Rusya’dan savunmasini geliştirmeye ilişkin olarak 
S-400 hava savunma sistemi almasina kadar giden bir süreç iki ülke ilişki-
leri arasinda başlatilmiştir. Türkiye sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle 
ülke içerisinde yer alan ve komşu devletlerinde meydana gelen olaylardan 
yoğun bir şekilde ‘’güvenlik tehdidi’’ hissetmiştir. İlk olarak Suriye iç 
savaşinda ortaya çikan ve etkinliklerini arttiran DAEŞ, PYD/YPG, PKK 
gibi unsurlar ve bunlara destek veren ABD görüntüsü, İkinci olarak, 15 
Temmuz 2016 Darbe girişiminde yaşanan olaylar neticesinde ABD’de 
den beklenen desteğin geç gelmesi, ABD’nin Darbecilere destek verdiği 
şüphesi güvenliğinde tehdit unsurlarini arttiran olaylar olarak ortaya çik-
miştir. Türkiye’nin Rusya ile yakinlaşmasini ve Rus S-400 hava savunma 
sistemine almasini oluşturan nedenler ortaya çikmiştir. Doğu Akdeniz’de 
yaşadiği gerilim sonucunda güvenliğini sağlamak için, ABD’den hava 
savunmasina ilişkin olarak almak istediği Patriotlar’in Türkiye’ye veril-
mesinde istemsiz tutumlar ortaya konmuştur. Bu açidan savunma ihtiya-
cini karişilmak için Çin’e yönelen Türkiye’nin yolu ABD yaptirimlariyla 
kapatilmiş, Fransiz-İtalyan SAMP/T sistemlerinin alimindan da bir netice 
alinamamiştir. Bu durumlar Türkiye’nin hava savunma ihtiyacinin kar-
şilanmasini imkânsiz hale getirmeye başlamiştir. Tam bu noktada ortaya 
Rus S-400 hava savunma sistemleri çikmiş, ABD, Çin ve Fransiz-İtalyan 
sistemlerinden istediğini elde edemeyen Türkiye, Rusya ile söz konusu 
S-400 sistemlerinin alimina ilişkin görüşmelere başlamiştir. 

Görüşmelerin başlamasi, Rusya’dan Türkiye’nin böyle bir sistem 
alma konusu, düzensiz seyreden Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sorun 
olarak ortaya çikmiş, ilişkileri olumsuz yönde etkilemiştir. Başta ABD 
olmak üzere NATO ve Bati ülkeleri konuya ilişkin olumsuz tepki ve söy-
lemler getirerek, alinacak olan S-400 sisteminin NATO içerisinde bulunan 
sistemlerle uyumsuzluklarini ortaya koymuş ve F-35’ler açisindan tehdit 
teşkil edeceğini belirtmişlerdir. Bahsedildiği üzere sorun sadece siyasi 
olarak değil ekonomik olarak da gündeme alinmiş, S- 400’lere ilgi artiş 
meydana gelirse ABD savunma sanayiinde önemli olan şirketlerin kendi-
lerine olan talebin azalmasiyla kârlarinin düşeceği endişesi de ABD gün-
demini krize ilişkin meşgul eden bir başka neden olarak ortaya çikmiştir. 
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ABD ve NATO söylem düzeyinde olan konuya ilişkin olumsuz görüşleri-
ni Türkiye’nin konuya ilişkin vaz geçmez tutumlari karşisinda somut hale 
getirmeye başlamiştirlar. ABD olasi bir S-400 alimi karşisinda ivedilik-
le Türkiye’ye uygulanacak olan yaptirimlari gündemine almiş bunlarda 
Türk tarafina bildirilmiştir. ABD eski Başkani Donald Trump Türkiye’nin 
S-400 alimina ilişkin güvenlik ihtiyacini arttirma taleplerini anladiğina 
yönelik görüşlerini dile getirip, Türkiye’nin yaninda duran bir tutum izle-
se de ABD’nin yapi taşlari Kongre ve Senato baskilari ve söylemleri Tür-
kiye’ye olasi yaptirimlarin uygulanmama durumunu engelleyememiştir. 
Bu bağlamda ABD kanadindan konuya ilişkin farkli söylemler getirilse 
de Türkiye’nin F-35 programindan çikartilmasi ve Rusya yaptirimlarinin 
devaminin sağlanmasi için ortaya çikan CAATSA yaptirimlarinin kap-
saminda ele alinmasi, Türkiye’ye yönelik yaptirim isteklerinin başinda 
gelmiştir. 

Türkiye’nin S-400 savunma sisteminden vaz geçemeyen tutumu ile 
Türkiye’nin, kabul edilen Ulusal Savunma Yetki Kanunu bağlaminda hem 
önemli üreticisi hem de önemli bir alicisi olduğu F-35 programindan çi-
karilmasi kararlaştirilarak, programa tekrardan dahil edilmesi noktasinda 
sunulan şartlar dönüşü imkânsiz hale getirmiştir. Konu üzerine Savunma 
Vekili Shanahan’in yapmiş olduğu girişim ve baskilar yaptirim sürecinin 
olumlu sonuçlanmasina sağladiği katki bakimindan önemli bir etkiye sa-
hiptir. F-35 programindan Türkiye’nin çikarilmasiyla eğitim için orada 
bulunan askeri personelin geri gönderilme süreci başlatilmiş, Türkiye’de 
üretilen parçalarin üretimine ilişkin alternatif arayişlara girilmiştir. Tüm 
bu yaptirimlar, tepkiler Türkiye tarafindan yoğun eleştiriyle karşilanmiş 
olsa da konuya ilişkin olarak yapilan çelişkili açiklamalarin konunun çö-
zümünde bir kesinlik yaratmamasi çalişmada karşilaşilan zayiflik olarak 
ortaya çikmaktadir. ABD’de Joe Biden dönemi başlamasina takiben Tür-
kiye tarafindan ilişkileri olumlu seyirde geliştirme istekleri ortaya atilmis ̧
olsa da yeni yapilan açiklamalarda S-400 alimlarindan vaz geçilmeyece-
ğine yönelik ifadelerin kullanilmasi krizin çözümü için sonuca ulaşama-
diğimiz bir durum ortaya çikarmaktadir. Ayni şekilde konu üzerine Fransa 
ile yapilan görüşmeler, NATO’nun eleştirel ama çözüm sunan görüşleri ve 
Türk tarafinin bu görüşleri anladiğina ilişkin açiklamalari olsa da sorunun 
çözümünde ülkeler tarafindan ortaya konan koşullar ve çelişkili söylemle-
rin sorunun çözümünde kesin yargilara varilmasini engellemektedir. 

Türkiye’nin S-400 krizinde yaşamiş olduğu söylemler, yaptirimlar ve 
olumsuz durumlar Türkiye’nin ABD ve NATO’ya yönelik algilamalarini 
gözden geçirmesine neden olmuştur. S-400 alimina ilişkin kendisine yö-
netilen negatif tutumlar karşisinda taviz vermeyen tutumu kendisine yö-
nelik hissettiği güvenlik tehditlerini aşmak noktasina verdiği önemi gös-
terirken, Türkiye tarafindan isimlerin de dile getirildiği üzere S-400’ler 
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ve alinan-alinmasi düşünülen diğer savunma sistemleri ulusal karar alma 
hakki olarak ele alinmiştir. Türkiye’ye yönelik yaptirim süreçlerinin oluş-
masinda ve krizin seyrinin olumsuz etkisinde, ABD karar alicilarinin 
girişimlerini yüksek olduğu anlaşilmiştir. ABD’nin karşit duruşuna kar-
şin Türkiye, Rusya ile askeri ve ticari anlamda ilişkilerini geliştirmiştir. 
Geliştirilen ilişkilerin başka alanlara da tesir etmesi beklenmektedir. Bu 
açidan çalişmada çevrimiçi kaynaklardan ve taraflarin söylemlerinden ya-
pilan analizlerden yola çikilarak krizin çözümüne ilişkin bir gelecek viz-
yonu oluşturulmaya çalişilmiştir. Ortaya konan gelecek vizyonunun daha 
sonrasinda yapilacak olan çalişmalarda, Krizin Türkiye- ABD ilişkisi içe-
risinde oluşturduğu etki ve Krizin olasi çözümlerinin neler olabileceğine 
yönelik sorulara işik tutmaktadir. Sonuç olarak, yapilan çalişma S-400 
krizinin var olan düzensiz Türkiye-ABD ilişkilerine olumsuz etki yarata-
rak yeni bir kriz ortami yarattiği sonucuna ulaşilmiştir.
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GİRİŞ

Günümüzde en hizli büyüyen sektörlerden biri olan turizm insanlarin 
dinlenme, yeni yerler görme, farkli kültür ve insanlar tanima ihtiyaçlari 
sonucu ortaya çikmiştir. Küreselleşen dünyada değişen yaşam koşullari, 
birey ve toplumlarin algisini değişmesine, sosyal faaliyet alanlarinin 
genişlemesine etken oluşturmuştur. Fertlerin, yoğun çalişma hayatinin 
yorucu temposundan ve günlük rutinlerinden uzaklaşma istekleri, refah 
seviyesindeki yükseliş, rekreasyon etkinlikleri, konaklama ve ulaşim 
olanaklarinin kolayliği gibi birçok faktör turizme olan ilgiyi artirmiştir. Son 
yillarda hizla gelişmekte olan turizm sektörü, ülkemiz ve dünya ekonomi 
açisindan önemli bir finans kaynaği haline dönüşmüştür. 

Turizm ekonomiyi canlandirmasinin yaninda kültürler arasi diyaloğun 
artmasina olanak sunan ve toplum üzerinde pozitif etkileri olan bir hizmet 
sektörüdür. Farkli kültürlerdeki insanlarin birbirleriyle kaynaşmasina bağli 
olarak ülkeler arasinda kültürel alişveriş yaşanmaktadir. Bunun sonucu olarak 
da farkli bir turizm çeşidi olan kültür turizminin ortaya çikmiştir. Kültür 
turizmi ören yerleri, gelenek görenekleri, el sanatlari yerel giysi gibi pek çok 
unsuru kapsayan bir turizm anlayişidir. Kültür turizminin bir elamani olan el 
sanatlari yöresel farklilik göstererek günümüzde farkli toplumlar hakkinda 
önemli bilgiler barindirmaktadir. Ahşap, dericilik, ahşap gibi malzemelerin, 
işlenerek toplum faydasina yapilan el sanatlarinin, yeryüzünde çok farkli bir 
şekilde günümüze kadar geldikleri görülmektedir.

Endüstri devrimi ile beraber artan makineleşme ve seri üretim, hayat 
tarzinda yaşanan değişim, tüketim alişkanliklari, ekonomik kaygilar gibi 
pek çok bileşen geleneksel el sanatlarini olumsuz yönde etkilemiştir. 20. 
yy. başlarinda el sanatlarinin unutulmadan gelecek nesillere aktarilmasi 
konusu UNESCO tarafindan ciddi bir şeklide ele alinmaya başlamiştir. 
El sanatlari yaşanilan yöreye özgü başta yaşam biçimleri olmak üzere, 
inanişlari ve kültürlerini yansitan önemli kültürel miraslarimiz arasinda 
yer almaktadir. Kültür turizminin önemli elemanlarindan birisi olan el 
sanatlarinin, günümüzde etkin oluşu yapilan birçok çalişma ile ortaya 
konmuştur. Safranbolu UNESCO dünya miras kentleri arasina girmiş 
tarihi kentlerden biridir. Tarihi dokusu bozulmadan günümüze kadar gelen 
kent, birçok medeniyete ev sahipliği yapmiştir. Kültür turizmi kapsaminsa 
ele alinan bu çalişmada Zonguldak ilinden ayrilip, il statüsüne ulaşan 
Karabük ilinin önemli turizm kenti olan Safranbolu’nunsahip olduğu 
el sanatlarinin tespit edilmesi, güncel durumlari ve turizm üzerindeki 
etkilerinin araştirilmasi amaçlanmiştir. 

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ

Kültür, insanlarin ve toplumlarin karakteristik özelliklerini yansitan, 
uluslari birbirinden ayiran, kendine has hayat görüşleri, sanat zevkleri, 
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yemek biçimleri, duygulari, düşünceleri, gelenek, göreneklerini, el 
sanatlari vb. ifade eden ortak milli değerlerdir.Kültür, toplumlar arasinda 
birlik beraberliği duygusunu kuvvetlendiren ve başka milletler karşisinda 
ayakta durmasini sağlayan önemli bir olgudur. Disiplinler arasi bir 
kavram olan kültür hakkinda bugüne kadar birçok araştirmaci tarafindan 
farkli yorumlarda bulunulmuştur.Kültür, insanin zihinsel ve fiziksel 
gelişimine bağli olarak, bireylerin düşünme, konuşma, dinleme ve yaratma 
becerilerinin gelişimine fayda sağlayan toplumsal kuramlar şeklinde 
yorumlanmaktadir (Öktem, 2020, s. 5). Kültür kavramini Türk düşünür 
Ziya Gökalp ise “hars” sözcüğünü kullanarak açiklamiştir. “Kültür; yalniz 
bir milletin din, ahlak, hukuk, akil, estetik, dil, ekonomi ve tekniğiyle 
ilgili yaşayişlarin uyumlu bir bütünüdür” şeklinde tanimlanmiştir (Gökalp, 
2010, s. 26).  Birey ve toplumlarin ihtiyaçlari doğrultusunda ortaya çikan 
kültür, maddi ve manevi değerlerden meydana gelmektedir. Maddi kültür; 
ekonomi, teknik, bilim gibi öğelerin kültürel maksatta yönelik şekilde 
kullanilmasiyla oluşan varliklari kapsamaktadir. Doğal olmaktan ziyade 
insanlarin zekâsi ve emeğiyle oluşmuş mimari, araç-gereçler ve teknolojik 
eserler giyim, kuşam maddi kültürü oluşturmaktadir (Barutçugil, 2011, 
s. 22). Dil, din, hukuk, folklor, geleneksel el sanatlari, gelenek ve 
görenekler, yaşam felsefeleri ise toplumlarin manevi kültürel değerlerini 
oluşturmaktadir. Toplumlarin biriktirdiği kültürel birikim kültürel mirasi 
oluşturmaktadir. 

Kültürel miras kavrami, toplumlarin ortak tarihini anlatan geleceğin 
şekillenmesinde referans sağlayan ve her açidan kişilerin yaşamini 
zenginleştiren değerler bütünü şeklinde ele alinmiştir (Akyildiz ve Olgun, 
2020, s.  4). Kültürel miras unsurlari, kültürel farkliliklarin sürdürülmesi, 
özelde milli kültürel değerlerin korunmasi, genelde ise bütün insanliğa 
ait kültürel değerlerin korunmasi bakimindan büyük önem taşimaktadir 
(Gürel, 2018, s. 21). Bu sebepten Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO), 17 Ekim -21 Kasim 1972 yillari arasinda 
Paris’te bir araya gelen 17. Genel kurulunda “Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasinin Korunmasi” ilişkin Sözleşme kabul edilmiştir (Özdemir, 2019, 
s. 499). Unesco kültürel mirasi somut ve somut olmayan kültürel miras 
değerleri olarak iki sinifta ele almiştir. Somut kültürel miras insan eliyle 
yapilmiş; gözle görülen, elle tutulan, kültürel değer taşiyan ve fiziksel 
bir niteliğe sahip olan somut varliklarin bütünü olarak ifade edilmektedir 
Somut kültürel miras, tarihi kentler, kültürel alanlar, binalar kültürel objeler, 
arkeolojik sitler veya taşinabilir kültürel değerler gibi maddi değerler 
bütününü kapsayan kültürel varliklardir. (Can, 2009, s. 1-3). Somut olmayan 
kültürel miras UNESCO tarafindan hazirlanan sözleşmede; “gruplarin, 
topluluklarin ve bazi durumlarda insanlarin kültürel mirasin öğesi olarak 
tanimladiklari temsiller, uygulamalar, bilgiler, beceriler, anlatimlar ve 
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bunlara ait kültürel mekânlar, araç gereçler” şeklinde tanimlamaktadir 
(Kültür ve Turizm Bakanliği, 2013, s.  13).Somut olmayan kültürel 
mirasi “cansiz nesnelerden ziyade insanlarda anlam bulan miras” olarak 
yorumlanmiştir (Emre, 2017, s. 15).

Kültürel miras kavrami özellikle son dönemlerde fertlerin gerek 
kendi toplumlarini anlamak ve tanimak gerekse farkli toplumlarin kültürel 
öğelerini keşfetme arzusu olarak seyahat motivasyonu haline gelmiştir 
(Gümüş ve Dilek, 2020, s. 6). Bu durum beraberinde kültürel maksatli 
seyahatin bir turizm türü olarak ortaya çikmasina neden olmuştur (Eryücel, 
2018, s.12).Turizm, şehirleşme ve hizli sanayileşme içerisinde, ruh ve 
beden sağliği bakimindan kendini yenileme, zenginleştirme ve dinlenme, 
ihtiyacinin karşilayan kültürel, beşeri ve sosyal bir hizmet, şeklinde 
yorumlanmiştir. Bir tanimda ise turizm insan psikolojisinin bir neticesi 
olarak oluşan, değişiklik, kaçma, uzaklaşma, yer değiştirme olayidir 
(Aydin, 2012, s. 91). Dünya Turizm Örgütü (WTO) ise turizmi; “Sürekli 
kalişa dönüşmemek ve gelir getirici hiçbir uğraşida bulunmamak şarti ile 
bireylerin geçici süre konaklamalarindan doğan olay ve ilişkilerin tümüdür 
”şeklinde tanimlamaktadir (URL-1). 

Son zamanlarda insanlar belli zaman dilimlerine sikiştirilmiş 
seyahat faaliyetlerinden farkli olarak tüm yil boyunca gerçekleştirilebilen 
alternatif turizm türlerine talep göstermektedir. Çalişma alanimiz olan 
Safranbolu kentinde alternatif turizm türleri içinde en çok kültür turizmine 
rastlanmaktadir. Kültür turizmi; eski eserleri, yerel mimariyi, tarihi yapilari 
görmek, fuar ve festivallere katilmak, dini seyahatler gerçekleştirmek, 
yöresel mutfaklari deneyimlemek gibi maksatlarla yapilan turist katilimiyla 
oluşan bir turizm çeşididir (Bandeoğlu, 2016, s. 158). Geniş anlamda 
miras turizmi turistlerin gittikleri destinasyonlardaki tarihi ve bir ülkeye 
ait değerleri tatmasi ve görmesi olayidir (Çulha, 2008, s. 1829). Kültür 
turizmi diğer turizm çeşitlerinden farkli bir içeriğe ve yapiya sahiptir. 
Kültür turizminde seyahatin asil nedeni kültür olduğundan bu durum, 
turist ev sahibi arasinda etkileşimi gerektirmektedir (Alagöz, vd., 2018, 
s. 176). Turizm gelişimi için yerel halkin desteğinin önemi olduğu, yerel 
halkin turizme olumlu bakiş açisinin gelişimi hizlandiran bir nokta olduğu 
belirtilmektedir (Türkmen ve Dönmez, 2015, s.191).Kültür turizminde 
özellikle yöre halkinin ürettiği geleneksel yemekler,  giysiler,  el sanatlari, 
sivil mimari gibi kültürel değerler, destinasyonun tanitilmasinda büyük rol 
üstlenmektedir.

Kültürel mirasin önemli bir unsuru olan geleneksel el sanatlari, 
toplumlarin kültürünü, örf ve adetlerini, folklorik niteliklerini yansitan 
beraberinde insanlarinince zevkini, göz nurunu, kalbinde yatan düşüncelerini 
ve sabrini sanat olarak meydana döken bir kültür öğesidir (Kalay, 2017, s.  26-
27). Kisaca geleneksel el sanatlari, bireylerin gönlünü, gözünü, elini sevgi ile 
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birleştirerek ortaya çikardiği değerlerdir (Altintaş, 1992, s. 1). Bu değerler 
süreç içinde ortaya çiktiği toplumun kültürel özelliklerini duygularini, sanatsal 
beğenilerini yansitir duruma gelerek geleneksellik özelliği kazanmiştir 
(Akpulat ve Üzümcü, 2020, s. 385). Geleneksel el sanatlari tarihe taniklik 
etmeleri, üretildikleri dönemin yaşam şeklini, sosyal yapisini yansitan 
birer delil niteliği taşimasindan ötürü önemli birer kültür taşiyicilaridir.  El 
sanatlari insanlarin arta kalan zamanlarini değerlendirmesinde de büyük rol 
üstlenmektedir. Ayrica turistlik çekiciliği artirmakta ve turist alişverişlerinde 
önem arz etmektedir. Turistler içinde tarihi, kültürü ve yörenin otantik 
havasini yaninda taşimak ve seyahati hatirlama güdüsüyle el sanatlari 
ürünlerine ilgi duymaktadir. Eskiden beri var olan bu güdü, kültürel turizm 
ve kirsal turizm gibi turizm türlerinin çoğalmasi ile birlikte son dönmelerde 
zanaatkârlara yeniden ekmek kapisi olmaya başlamiştir. Turizmin 
farklilaşmasinin ardindan artan turist sayisi ile birlikte el sanatlari ürünlerine 
olan talebin artmasi sebebiyle el sanatlari ve turizm artik ayrilmaz bir bağ 
olduğu görülmeye başlanmiştir (Eren ve Bayram, 2021, s. 391). Öznesi 
insan olan turizmin ve dolayisiyla turizm gelirlerinin kaynaği, seyahat eden 
insanlarin bireysel harcamalari oluşmaktadir (Dönmez ve Türkmen, 2015, s. 
16). Bu sebepten turizm hareketlerinin bölgenin gelişim ve kalkinmasinda 
önemli payi bulunmaktadir.

MATERYAL VEYÖNTEM

Araştirmanin materyalini Safranbolu kenti oluşturmaktadir. 
Safranbolu, Bati Karadeniz Bölgesinde yer alan ve korumanin başkenti 
olarak kabul edilen bir Osmanli kentidir. Cumhuriyet kenti Karabük’ün 6 
ilçesinden en büyüğüdür. Sahip olduğu tarihi evleri, eski çarşisi ve doğal 
güzellikleriyle gerek ülkemizin gerekse dünyanin önemli kentleri arasinda 
yer almaktadir.

Şekil 1: Safranbolu’nun Konum Haritası (URL-2)
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Birçok medeniyete ev sahipliği yapmiş olan kent,kendine has kültürel 
dokusunu günümüze kadar bozulmadan taşiyan ender şehirlerarasinda 
yer almaktadir. Kentin her alaninda eski uygarliklarin izlerini görmek 
mümkündür. Pek çok eski kentte olduğu gibi tarihi süreç boyunca ne zaman 
bir yerleşim alani olduğu konusundaa net bir bilgi bulunmamaktadir. 
Eskiden Safranbolu’nun göl veya deniz olan bir alanda sularin çekilerek 
bir yerleşim yerine dönüştüğü inanilan yaygin bir görüştür. Bunun bir 
kaniti olarak Kale altinda bulunan “burun sandal” kayasinda yer alan deniz 
araçlarinin bağlandiği bir halkadan bahsedilmektedir (Ulukavak, 2017, s. 
4).

Safranbolu, Osmanli gelenek ve göreneklerini uygulayan, el sanatlari 
ve ticaretin üst düzeye çikmasi ile oldukça zenginleşmiş bir şehir duru-
mundadir. Bu zenginlik tabi olarak sosyal hayati da olumlu yönde etki-
lemiş ve bu da mimariye de yansimiştir (Tunçözgür, 1997, s. 26). Ünü 
dünyaya yayilmiş Safranbolu evleri mimari açidan büyük ailelerin bir 
arada yaşam bulabileceği genelde iki katli ve birden fazla odali tarzda ve 
inancinin bir gereği olarak kadin, erkeğin birbirlerini görmeleri önlenecek 
şekilde haremlik ve selamlik olarak bölmeli yapida inşa edilmiştir (Baya-
zit, 2014, s. 2).

Resim 1: Safranbolu Kentinden Bir Görünüm
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Resim 2: Tarihi Safranbolu Evi
Safranbolu kentinde ekonomik yaşam tarihi gelişimine paralel olarak 

iniş çikiş göstermektedir (Çetinkaya, 1998, s. 21). Yörede insanlar ticaretle 
ve çeşitli el sanatlariyla uğraşirken kirsal alanda yerleşenler hayvancilik ve 
tarimla geçimlerini sürdürmektedirler (Eski, 2018, s. 2). Kente adini veren 
boya ve ilaç sanayin ana maddesi olan safran, kentin ekonomik faaliyetleri 
arasinda yer almaktadir. Yöre ile özdeşleşen Safranbolu lokumlarikentin 
gelir kaynaklari içinde yer almaktadir. Safranbolu’da Osmanli hâkimiyetine 
kadar ekonomin temeli tarim ve hayvancilik oluştururken, Osmanli 
hâkimiyetiyle beraber ticaret ve el sanatlarinin öne çiktiği ve sonraki 
süreçte dericilik gibi geliri yüksek bir el sanati dalinin bunlara eklendiği 
bilinmektedir (Tunçözgür, 2012, s. 38-39).

Kapali bir ekonomiye sahip olan Safranbolu kentinin en belirgin 
özelliklerinden biride önemli bir kervan yolu üstünde olmasidir. Bu özelliği 
ile kent önemli bir ticaret ve konaklama merkezlerinden biri konumundadir. 
Yörede 17. yy. beraber imar hareketleri hiz kazanmiş ve ekonomik yapiyi da 
etkilemiştir. Cinci Hani’nin inşa edilmesiyle beraber ekonomik canlanma 
daha üst seviyelere ulaşmiştir (Tunçözgür, 2012, s.  38-39).  Safranbolu, 
19. yy. ekonomik bakimdan en parlak dönemini yaşamiş ve çok sayida 
meslek dali gelişmiştir. Şehir merkezindeki meslek dallari; demircilik, 
dericilik, saraçlik, semercilik, dericilik, yemenicilik, kavafi, kunduracilik, 
kebapçilik, aşçilik, deri ticareti, kasaplik, firincilik, katircilik, hallaçlik, 
pamukçuluk, urgancilik, bez dokumaciliği, kalaycilik, sobacilik, mühür 
kaziciliği, bezihane, ciltçilik, hallaçlik, kereste ticareti, manifaturacilik, 
çekmecelik, inşaatçilik, zahira ticareti, emtia ticareti, nalbantlik, keçecilik, 
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mutabiye, şekercilik, helvacilik, dülgerlik ve boyaciliktir. Köylerde ise;  
hayvancilik ve tarimsal ürünler dikkat çekmektedir. 19. yy. sonunda 
dükkân ve konut sayisina bakildiğinda, kentte tabaklama ve ayakkabicilik 
gibi pek çok iş dalinda dişariya hizmet verdiği ve önemli bir ekonomik 
gelir sağladiği görülmektedir (Fidan, 2011, s. 55).

Demir Çelik Fabrikalarinin 1937 tarihinde Karabük’te kurulmasiyla 
beraber Safranbolu kentini her yönden etkisi altina almiş ve hizli gelişiminin 
durağan bir yapiya geçmesine neden olmuştur (Günay, 1998, s.102).
Safranbolu ekonomik açidan 1970’li tarihlerden sonra turizm ile yeniden 
canlanmaya başlamiştir (Aygün, 2020, s. 57). Özellikle Safranbolu’nun 
UNESCO tarafindan 17 Aralik 1994 tarihinde “Dünya Miras Kenti” olarak 
ilan edilmesiyle beraber ülke de ve dünyada dikkat çeken bir turizm kenti 
haline gelmiştir.Bu tarihten itibaren Safranbolu kenti yerli ve yabanci 
birçok turisti ağirlayarak, iç ve diş turizme hizmet eden bir kent konumuna 
gelmiştir. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla ön plana çikan ilçede 
farkli turizm faaliyetleri gerçekleşmektedir. Safranbolu da yapilan turizm 
faaliyetlerine Tablo 1 yer verilmiştir.

Tablo 1: Safranbolu’da Turizm faaliyetleri

SAFRANBOLU’DA TURİZM FAALİYETLERİ

Kültür Turizmi Hanlar, hamamlar, tarihi konaklar, camiler, çeşmeler, el sanatlari, 
Hidirlik Tepesi, saat kulesi vb.

Yayla Turizmi Sari Çiçek, Boduroğlu Yaylasi, Dede Yaylasi vb.

Botanik Turizmi Safran Çiçeği
Mağara Turizmi Bulak Mağarasi,  Hizar Mağarasi

Gastronomi Turizmi Su böreği, Safranbolu baklavasi,  Peruhi, Safranbolu lokumu, 
bükme vb.

Kayak Turizmi Keltepe Kayak Merkezi
Kanyon Turizmi Sirçali Kanyonu, Tokatli Kanyonu vb.

Tablo 1’de bahsedilen turizm faaliyetlerinden Safranbolu kentinde en 
yaygin olarak kültür turizmi gerçekleştirilmektedir. Kent tarihi dokusu, 
geleneksel evleri, han ve hamamlari, çeşmeleri, camileri, el sanatlari 
gibi somut ve somut olamayan pek çok kültürel mirasa öğeleriyle önemli 
kültür duraklarindan biri konumundadir. Kültürel mirasinbir unsuru olan 
el sanatlarinin Karabük ve ilçelerinde en yaygin biçimde yapildiği yer 
Safranbolu kentidir. Bunun en büyük nedeni Safranbolu’nun kültürel ve 
tarihi misyonu içerisinde ekonomik olarak ilçeyi sürükleyici bir yapida 
olmasidir. Safranbolu halkinin sanatsal kabiliyetinin ve ruh güzelliğinin 
ürünü olarak ortaya çikardiği el sanatlari ve bu sanati uygulayan sanatkârlar 
senelerce ilçe ekonomisine yön vermişlerdir (Acar, 2011, s. 14).Dericiliğin 
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merkezi olan Safranbolu’ da demircilik, cam üfleme, yemeni yapimi, 
saraçlik, mestçilik gibi pek çok el sanati gelişme göstermişidir. Safranbolu 
kentinde iktisadi yaşaminin işleyişi lonca sistemine göre de sürdürülmüştür. 
Her meslek kendi arasinda örgütlenerek bir birlik oluşturmuştur. Daha çok 
eşya işleyici konumundaki zanaatkârlarin meydana getirdiği bu birlikler; 
demirciler, dericiler, semerciler, yemeniciler, bakircilar gibi kendi meslek 
isimleriyle isimlendirilmektedir. Kentin yerleşme planinda ayri ayri 
sokaklarda yer alarak kendi adlarini vermişler ve günümüzde de Safranbolu 
da ayni adlarla yer almaktadirlar (Kalyoncu, 2010, s. 40-42).

Resim3: Deri Malzemeden Üretilmiş Geleneksel El Sanatı

Çalişmada nitel araştirma yöntemden yararlanilmiştir. Nitel araştirma 
yöntemi; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel bilgi toplama 
yöntemlerinin istifade edildiği, algilarin ve olaylarin doğal ortamda 
gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasina yönelik nitel bir 
süreçten ibarettir. Araştirmada nitel veri toplama tekniklerinden biri olan 
görüşme tekniği kullanilmiştir. 

Çalişmamiz kapsamda, alan çalişmasinin araştirma aşamasi “yari 
yapilandirilmiş görüşme yöntemi” kullanilarak gerçekleştirilmiştir. 
Önceden hazirlanan, iki aşamadan oluşmuştur. İlk bölümde katilimcilara 
demografik bilgilere ait olan 7 soru, ikinci bölümde ise çalişma alani ile 
ilgili 7 soru yer almaktadir. Sorular açik uçlu olup katilimcinin kendini 
istediği gibi ifade etmesine olanak sağlanmiştir. Ayrica katilimci ile yüz 
yüze görüşüldüğünde düşüncelerini ve tepkilerini daha iyi bir şekilde 
gözlemleme firsati elde edilmiştir. Görüşmecilerle soru-cevap şeklinde 
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mülakat formu uygulanmiş olup cevaplari not edilmiştir. Görüşmede 
sorulan sorular tüm katilimcilar için, ayni biçimde sözcüklerle ve ayni 
anlama gelecek şekilde yöneltilmiştir.

ARAŞTIRMA BULGU VE YORUMLARI

Safranbolu kentinin sahip olduğu geleneksel el sanatlarinin turizm 
üzerinde oluşturduğu etkilerin araştirilmasi amaciyla yapilan bu çalişma 
1 Temmuz - 1 Kasim 2021 tarihleri arasinda gerçekleştirilmiştir. Covid-19 
sebebiyle yalnizca 26 kişi görüşmeyi kabul etmiştir. Araştirmaya katilanlara 
ilişkin demografik bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Safranbolu’daki Katılımcıların Demografik Özellikleri

Tablo 2: Yerel halkın demografik özelliklerine ilişkin dağılımı (n = 26)

Araştirmaya katilan Kişilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Değerlendirmeler

Değişkenler Grup Frekans Değeri (%)

Yaş

18-25 6 23,07

26-35 3 11,53

36-45 6 23,07
46 Yaş ve Üzeri 11 42,3

Doğum Yeri
Safranbolu 5 19,24
Safranbolu Dişi 21 80,76

Eğitim

İlköğretim 4 15,38
Lise 9 34,61
Ön Lisans 3 11,53
Lisans 7 26,92
Lisansüstü 3 11,53

Meslek

Akademisyen 2 7,69

Emekli 2 7,69

Öğretmen 4 15,38

Ev Hanimi 3 11,53

Kamu 1 3,84

Muhasebeci 3 11,53

El Sanati Ustasi 2 3,84

Kuyumcu 1 3,84

İlaç Mümessili 1 3,84

Öğrenci 3 11,53

Bankaci 1 3,84

Güvenlik Sorumlusu 1 3,84

Endüstri Mühendisi 1 3,84

İşçi 1 3,84
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Medeni Durum
Evli 19 73,07

Bekâr 7 26,93

Cinsiyet                                 
Kadin 12 46,15

Erkek 14 53,85

Gelir Durumu
Asgari Ücret ve Alti 5 19,24

Asgari Ücretten Yüksek 21 80,76

Örneklem grubunun demografik özelliklerine göre dağilimi Tablo 2’de 
incelenmiştir. Alinan sonuçlara göre bu araştirmaya katilanlarin % 23,07’i 
18-25 yaş araliğin da, % 11,53’ü 26-35 yaş araliğinda, % 23,07’i 36-45 yaş 
araliğinda ve % 42,36’si 46 yaş ve üzerindedir. Örneklem grubunun doğum 
yerine göre dağilimina bakildiğinda % 19,24’ü Safranbolu, % 80,76’i 
Safranbolu dişi olduğu görülmektedir. Örneklem grubunun eğitime göre 
incelendiğinde % 15,38’i ilköğretim, % 34,61’i lise, % 11,53’ü ön lisans, % 
26,92’i lisans, % 11,53’ü lisansüstü bireylerin oluşturduğunu görmekteyiz. 
Örneklem grubu, meslek durumuna göre incelendiğinde araştirmaya 
katilanlarin % 7,69’u akademisyen, % 7,69’u emekli, % 15,38’i öğretmen, 
%  11,53’ü ev hanimi, % 3,84’ü kamu, % 11,53’ü muhasebeci, % 7,69’u 
el sanati ustasi, % 3, 84’ü kuyumcu, % 3,84’ü ilaç mümessili, % 11,53’ü 
öğrenci, % 3,84’ü bankaci, % 3,84 ’ü güvenlik sorumlusu, % 3,84’ü 
endüstri mühendisi, % 3,84’ü işçidir. Araştirmaya katilanlarin medeni 
durumuna bakildiğinda % 73,07’i evli, % 26,93’ü bekârdir. Araştirmaya 
katilanlarin cinsiyet durumuna bakildiğinda % 46,15 ‘i kadin, % 53,85’i 
erkektir. Örneklem grubunun gelir durumuna bakildiğinda araştirmaya 
katilanlarin % 19,24’ünün geliri asgari ücretten düşük, %  80,76’inin geliri 
asgari ücretten yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Mülakat Formuna Verilen Cevaplar

Mülakat formu 2 (iki) bölümden oluşmaktadir. Birinci bölümde 
görüşülen katilimcilara ait demografik bilgiler yer almaktadir. İkinci 
bölümde ise katilimcilara Safranbolu kentine ilişkin toplam 7 (yedi) soru 
yöneltilmiştir. 

Safranbolu’da bildiğiniz el sanatları nelerdir?

Görüşme yapilan kişilere Safranbolu kentinin bilinen geleneksel el 
sanatlarina ilişkin sorusuna yönelik cevaplar Tablo 3’de sunulmuştur.
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Tablo 3: Safranbolu Kentine Ait Geleneksel El Sanatları

Safranbolu’da 
bildiğiniz 
el sanatlari 
nelerdir?

Görüşülenler Bulgular

G1,G4,G10, G11,G13, G14, G19,G23,  G26 Demir, soba,  ahşap oymaciliği, 
el işlemeleri, cam üfleme, 
maket ev yapimi

G5,G7,G22
Dericilik, yemenicilik, 
mestçilik, bakircilik, 
semercilik, nalbantlik

G16,G18 Safranbolu bezleri, dokuma

G2,G3, 
G6,G8,G9,G12,G15,G17,G20,G21,G24,G25 Bilgileri yoktur.

Tabloda yer alan verilere göre görüşme yapilan katilimcilarin 
geleneksel el sanatlarindan, % 34.61’i (9) demircilik, ahşap oymaciliği 
el işlemeleri, cam üfleme, maket ev yapimini, %11.54’ü (3) dericilik 
yemenicilik, mestçilik, bakircilik, semercilik, nalbantlik,% 9.69’u (2) 
Safranbolu bezleri, dokuma, % 46.15’nin  (12) bilgisi olmadiği tespit 
edilmiştir. Görüşmeye ilişkin bazi cevaplar şunlardir;

G5:”...debbağlık, yemenicilik ,bakırcılık, cam üfleme ,demircilik, 
maket ev ..”

G12: “...bilmiyorum...”

G15:“...bilmiyorum, tarihi kenti gezmeye geldim..”

G17:”....bilmiyorum geleneksel evleri görmeye geldim.”

G20:”...bilmiyorum...”

Gelen turistlerin geleneksel el sanatları konusunda fikirleri var 
mıdır?

Görüşme yapilan kişilere “Gelen turistlerin geleneksel el sanatlari 
konusunda fikirleri var midir” sorusuna yönelik cevaplar Tablo 4’de 
sunulmuştur.

Tablo 4: Safranbolu Geleneksel El Sanatlarının Bilinirliği

Gelen turistlerin 
geleneksel 
el sanatlari 
konusunda 
fikirleri var 
midir?

Görüşülenler Bulgular

G13,G14,G19,G22,G25 Vardir 

 G3,G4,G5,G6,G8,G9,G12,G15,G16,G20, 
G21,  G23,G24

Yoktur

 G1,G2,G7,G10,G11,G17,G18,G26
Kararsizdir
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Tabloda yer alan verilere göre görüşme yapilan katilimcilarin gelen 
turistlerin el sanatlari hakkinda %19,23’nün (5) fikir sahibi olduğu, % 
50,00’nin (13) fikir sahibi olmadiğini, % 36,76’nin (8) ise karasiz olduğu 
tespit edilmiştir. Görüşmeye ilişkin bazi cevaplar şunlardir;

G1: “…kısmen olduklarını düşünüyorum çoğunun yok…”

G5: “...mimariyi görmek için geliyorlar…”

G12: “...bilgisi olduğunu düşünmüyorum…”

G13: “bilerek geldiklerini düşünüyorum..”

G25:“...bilinçli, internetten araştırarak geliyorlar...”

Geleneksel el sanatlarının tanıtılması için neler yapılabilir?

Görüşme yapilan kişilere “Geleneksel el sanatlarinin tanitilmasi için 
neler yapilabilir?” sorusuna yönelik cevaplar Tablo 5’de sunulmuştur.

Tablo 5: Geleneksel El Sanatlarının Tanıtılması

Geleneksel el 
sanatlarinin 
tanitilmasi 
için neler 
yapilabilir?

Görüşülenler Bulgular

 G1, G2, G4, G5, G8, G13, G16, 
G18, G7,G19, G21

Festivaller, fuarlar, sergiler, çeşitli 
organizasyonlar yapilmali, stantlar 
kurulmali

G3, G6, G11, G12, G14, G15, G1, 
G20, G22, G23, G25, G26

Sosyal medya, reklam, tanitim, 
televizyon, tanitim broşürleri basilmali

G9,G10, G24

Müzeler açilmali, Örnek imalathaneler 
açilmali, Belirli alanlara kavram 
haritalari konulmali,  rehberlerden 
yardim alinmali

Tabloda yer alan verilere göre görüşme yapilan katilimcilarin el 
sanatlarinin gelişmesi konusunda, % 42,30’nun (11) stantlar kurulmasi, 
festivaller, fuarlar, organizasyonlarin düzenlenmesini, % 46,15 ‘i (12) 
sosyal medya, reklam, tanitim, tabela ve broşürlerin, % 11,53’ü (3) 
müzeler ve örnek imalathaneler açilmali belirli alanlara kavram haritalari 
konulmali, rehber yardimi alinmasina ilişkin cevaplar verildiği tespit 
edilmiştir; görüşmeye ilişkin bazi cevaplar şunlardir;

G2: “…festivaller düzenlenmeli, otellerde konaklarda tanıtım için 
stant kurulmalı..”

G3: “..sosyal medya ve televizyonun en güzel araç olduğunu 
düşünüyorum…”

G6: “..belirli yerlere tabelalar konulmalı, reklam yapılmalı…”

G11: “reklam ve tanıtım yapılmalı..”

G24: “...Belirli alanlara konum haritaları konulmalı, rehberlerden 
yardım alınmalı..”
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Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi için sizce neler yapılabilir?

Görüşme yapilan kişilere “Geleneksel el sanatlarinin geliştirilmesi için 
sizce neler yapilabilir?” sorusuna yönelik cevaplar Tablo 6’da sunulmuştur;

Tablo 6: Geleneksel El Sanatlarının Geliştirilmesi

Geleneksel el 
sanatlarinin 
geliştirilmesi 
için sizce neler 
yapilabilir?

Görüşülenler Bulgular
 G2, G7, G8, G9, G11, 
G12, G13, G15,   G17, 
G20, G21, G23, G24, 
G25, G26

Kurslar açilarak, çeşitli eğitimler verilerek 
geliştirilebilir.

 G1, G10, G14, G22 Teşvik verilmeli, KOSGEB araciliği ile destek 
verilmeli, çiraklarin ücretleri ödenmeli

 G3, G4, G6,G18
El sanatlarina ilgi artirilmali, tanitim filmi 
çekilmeli, toplum bilinçlendirilmeli, ustalarin 
itibari artirilmali

G5, G9, G16
Kaymakamlik ve belediyeler eşgüdümlü çalişmali, 
Gençlere sanat öğretilmeli, yeni meslek alanlari 
açilmali

Tabloda yer alan verilere göre görüşme yapilan katilimcilarin 
geleneksel el sanatlarinin geliştirilmesi için neler yapilmasi konusunda 
% 57,69’unun (15) kurslar açilmali ve eğitim verilmeli, % 15,38’inin  
(4) teşvik verilmeli KOSGEB araciliği ile destek sağlanmali, çiraklarin 
ücretleri ödenmeli, % 15,38’nin (4) El sanatlarina ilgi artirilmali, tanitim 
filmi çekilmeli, toplum bilinçlendirilmeli, ustalarin itibari artirilmali, % 
11,53’nün (3) Kaymakamlik ve belediyeler eşgüdümlü çalişmali, gençlere 
sanat öğretilmeli, yeni meslek alanlari alçilamali şeklinde cevaplar verildiği 
tespit edilmiştir. Görüşmeye ilişkin bazi cevaplar şunlardir;

G4:  “..tanıtım filmleri çekilmeli, insanlar bilinçlendirilmeli…”

G7: “..belediye bünyelerinde  ücretsiz kurslar verilmeli..”

G12:“..kurslar açılabilir..”

G16:“.. kaymakamlık eşgüdümlü çalışarak gençlere sanat 
öğretilmeli..”

G17:“..Kurslar açılabilir, eğitim ve bilgilendirme yapılabilir, çıraklara 
eğitim verilebilir..”

Geleneksel el sanatlarının korunması için hangi tedbirler 
alınabilir?

Görüşme yapilan kişilere “Geleneksel el sanatlarinin korunmasi 
için hangi tedbirler alinabilir ?” sorusuna yönelik cevaplar Tablo 7’ de 
sunulmuştur;
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Tablo 7: Safranbolu Geleneksel El Sanatlarının Korunması

Geleneksel el 
sanatlarinin 
korunmasi için 
hangi tedbirler 
alinabilir?

Görüşülenler Bulgular

G2, G3, G5, G6, G14, G15, G16, G18,  
G20, G22

Maddi destek verilmeli, koruma 
altina alinmali, vergiden muaf 
tutulmali

G9, G10, G11, G12, G13, G17, G23, 
G26

Çirak yetiştirilerek sanatin 
devamliliği sağlanmali

 G1, G4, G7, G8 Coğrafi işaret alinmali, müzeler 
açilmali, ustalarin itibari artirilmali

 G21, G19, G24, G25 Yeni kuşağa kültür anlatilarak 
korunmali

Tabloda yer alan verilere göre görüşme yapilan katilimcilarin 
geleneksel el sanatlarinin korunmasi konusunda, % 38,46’i (10) maddi 
destek verilmeli, koruma altina alinmali, vergiden muaf tutulmali, % 
30,76’si (8) çirak yetiştirilmesi, % 15,39’u (4) coğrafi işaret alinmali, 
müzeler açilmali, ustalarin itibari artirilmali, % 15,39’u (4) ise kültürün 
genç kuşağa anlatilarak sürekliliğinin sağlanacaği ilişkin cevaplar verdiği 
tespit edilmiştir. Görüşmeye ilişkin bazi cevaplar şunlardir;

G4: “…devlet tarafından desteklenmeli, zanaat ustalarının itibarı 
artırılmalı, kenarda kalmamalı...”

G11:“..yeni nesle geleneksel sanat öğreterek bilinçlendirilmeli..”

G10:“…devlet, halk  ve yerel yönetimler beraber çalışmalı..”

G13: “büyükler küçüklere el vererek devamlılığı sağlanabilir..”

G23: “..çırak yetiştirilmeli, kurslar açılmalı..”

Geleneksel el sanatlarının turizme katkıları nasıl artırılabilir?

Görüşme yapilan kişilere “Geleneksel el sanatlarinin turizme katkilari 
nasil artirilabilir?” sorusuna yönelik cevaplar tablo 8’ de sunulmuştur.

Tablo 8: Geleneksel El Sanatlarının Turizme Etkilerinin Artırılması

Geleneksel el 
sanatlarinin 
turizme katkilari 
nasil artirilabilir?

Görüşülenler Bulgular
 G4, G7, G10, G11, G13, G16, G17, 
G18, G19,G20, G22, G23, G24, G26 Tanitim ve reklam yapilmali

 G3, G12, G14, G21, G25 Turiste yönelik ürünlerin çeşitliliği 
artirilmali

 G1, G2, G15 Turistlere uygulamali gösterimler 
yaptirarak

 G5, G6, G8, G9 Fiyatlarin makul sevide olmasi

Tabloda yer alan verilere göre görüşme yapilan katilimcilarin 
geleneksel el sanatlarinin turizme katkilarinin nasil artirilacaği konusunda  
% 53,84’ü (14) tanitim ve reklam yapilarak , % 19,26’i (5)  turiste yönelik 
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ürünler üretilerek, % 11,53’ü (3) turistlere uygulamali gösterim yaptirarak, 
% 15,37’i (4) fiyatlarin makul seviyede tutularak şeklinde cevaplar verdiği 
tespit edilmiştir. Görüşmeye ilişkin bazi cevaplar şunlardir;

G2:“.., turistlere ufak ufak yapmaları için fırsat verilmeli..”

G10:“...tarihe tanıklık eden geçmişimi anlatan el sanatları turistlere 
tanıtılmalı..”

G11: “..tanıtımlarla geniş kitlelere ulaştırılması..”

G19: “..reklam ve tanıtım yapılarak..”

G22: “..Bölgeye özgü ürünlerin ulusal anlamda tanıtımları 
yapılmalı..”

Eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?

Görüşme yapilan kişilere “Eklemek istediğiniz bir şeyler var midir?” 
sorusuna yönelik cevaplar Tablo 9’ da sunulmuştur;

Tablo 9: Katılımcıların Görüşmeye İlişkin Fikirleri

Eklemek 
istediğiniz bir 
şeyler var midir?

Görüşülenler Bulgular

G1, G2, G3, G5, G6, G7, G8, G10, G11, G13,G14, G15, 
G16, G17, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26 Yok
 G4, G9, G12,   Var

Tabloda yer alan verilere göre görüşme yapilan katilimcilarin % 
88,47’i (23) herhangi bir şey eklemek istemediğini, % 11,53’ü (3) ise bir 
şey eklemek istediğine ilişkin cevaplar verdiği tespit edilmiştir. Görüşmeye 
ilişkin cevaplar şunlardir;

G4: “..turist karşılama alanlarında yöresel müzikler çalınabilir…”

G9: “..gelen turistlere ufak Safranbolu hatırası verilebilir ücretsiz..”

G12: “..otopark sorunu çözülebilir..”

G12: “eklemek istediğim bir şey yok..”

G21:“..hayır yok..”

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştirmada, Zonguldak ilinden koparak ayri bir ile dönüşen Karabük 
ilinin önemli bir turizm merkezi olan Safranbolu kentinin sahip olduğu 
el sanatlari tespit edilmiştir. Kültür turizmi kapsaminda geleneksel el 
sanatlarinin turizme olan etkilerinin araştirilmasi amaciyla yapilan bu 
araştirma yazili kaynaklar dişinda görüşülen kişilerden elde edilen bulgular 
doğrultusunda tamamlanmiştir. Araştirma kapsaminda görüşmecilerin 
demografik özellikleri, geleneksel el sanatlarinin çeşitliliği ile Safranbolu 
kentinin kültürel ve coğrafi yapisi incelenmiştir.
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Korumanin başkenti olan Safranbolu kent ekonomisinin, tarim ve 
hayvanciliğa dayandiği, ilerleyen süreçte ise ticaret ve el sanatlarinin 
gelişme gösterdiği tespit edilmiştir. Safranbolu kentinin kapali bir 
ekonomiye sahip olduğu bundan dolayi pek çok meslek grubunun 
ortaya çiktiği ve kendi adina çarşilarinin kurulduğu belirlenmiştir. 
Kentte, demircilik, debbağlik, keçecilik, saraçlik nalbantlik, semercilik, 
yemenicilik, ayakkabicilik, sayacilik, mestçilik, sobacilik vb. birçok 
el sanati faaliyet göstermiştir. Dericiliğin merkezi olan Safranbolu da 
özellikle hayvanciliğa bağli olarak debbağlik, yemenicilik, semercilik, 
nalbantlik gibi el sanatlari dikkat çekmektedir. Önemli bir kervan yolu 
üzerinde bulunan kent birçok medeniyete ev sahipliği yapmiş ve çeşitli 
kültürel varliklarin oluşmasina, sivil mimarinin zenginleşmesine etken 
oluşturmuştur. Safranbolu, tarihi dokusu bozulmadan birçok medeniyetin 
izlerini günümüze kadar ulaştirmayi başarmiş ender kentlerden biridir. 
Sahip olduğu kültürel miras unsurlari günümüzde Safranbolu kentini 
önemli kültür turizmi duraklarindan biri haline getirmiştir. Yil boyu turist 
ağirlayan kent özellikle 17 Aralik 1994 tarihinde UNESCO’nun koruma 
listesine dâhil edilmesiyle beraber ünü tüm dünyada artmiş ve yerli yabanci 
turistlerin ilgi odaği olmuştur. Çalişma sonucunda elde edilen sonuçlar 
maddeler halinde ortaya konulmuştur;

•	 Safranbolu, sahip olduğu tarihi dokusu, geleneksel evleri, çarşisi 
ile öne planla çikmaktadir. Kente gelen turistlerin el sanatlari konusuna 
çok hâkim olmadiklari, kente gelme amaçlarinin kentin sahip olduğu tarihi 
dokusu olduklarini belirtmişlerdir.

•	 Safranbolu kentinde unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatlarinin 
yeniden canlandirilmasi için gerekli tedbirlerin alinmasi gereklidir. 

•	 El sanatlarinin günümüzdeki son temsilcilerinin özlük haklarinin 
iyileştirilmesi konusunda bazi kararlarin alinmasi gereklidir. Nasil ki devlet 
sanatçilari özlük haklari devlet tarafindan sağlanirken, günümüzdeki son 
temsilcilerinde özlük haklari konusunda bir düzenleme yapilmalidir.

•	 Kenti ziyaret eden yabanci turistlerin yöre halkiyla iletişim 
kurmakta güçlük çektikleri gözlemlenmiştir.

•	 Turizm kentlerin ortak sorunlarindan biriside otopark sorunudur. 
Özellikle gezi güzergâhindaki yoğunluktan dolayi kente girişlerde zorluklar 
yaşandiği tespit edilmiştir.

•	 Bir kültür unsuru olan el sanatlari ülke ve bölgeler açisinda büyük 
önem arz etmektedir. Gelişmesi ve kuşaktan kuşağa aktarilmasina katki 
sağlayacak tedbirler alinmasi gerekmektedir. Ayrica devlet tarafindan 
finansal kaynak sağlanmali, çiraklarin ücretleri ödenerek ve el sanatlari 
konusunda farkindalik oluşturularak gelişmesine katki sağlanacaği tespit 
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edilmiştir.

•	 Turizmle iç içe olan geleneksel el sanatlarinin turizme olan 
etkilerinin artirilmasi için tanitimin önemli bir faktör olduğu tespit 
edilmiştir. 

Araştırma Alanına Yönelik Öneriler

El sanatlari toplumlarin kültürlerini, yaşam tarzlarini, örf ve adetlerini, 
üretildikleri dönemin özelliklerinin yansitan önemli kültürel değerlerdir. 
Çevresel faktörler, doğal ve beşeri özelikler, hammadde gibi pek çok faktör 
el sanatlarinin çeşitlilik göstermesine etken oluşturmuştur. Araştirma sahasi 
olan Safranbolu kentinde el sanatlarinin farkindaliğinin artmasi, turizmin 
gelişmesi ve kültürel mirasin korunarak gelecek kuşaklara iletilmesine 
katki sağlayacak araştirma alanina yönelik öneriler maddeler halinde 
siralanmiştir;

•	 Çalişma alani olan Safranbolu kentinde özelturist noktalari 
oluşturulmali ve yöresel müzikler eşliğinde turistler karşilanmalidir.

•	 Araştirma sahasinda yabanci turistle yoğun etkileşimde olan 
kişilere yabanci dil konusunda eğitimi verilmelidir.

•	  Yöre halkini kültürel miras ve turizm konusunda bilinçlendirecek 
çeşitli çalişmalar yapilmalidir.

•	 Destinasyonun tanitiminda Sosyal medya(Facebook, YouTube, 
Twiterrvb.) aktif olarak kullanilmali, çeşitli basin kuruluşlarindan destek 
alinmali,  belirli noktalara çeşitli tabelalar asilmali ve kenti anlatan çeşitli 
broşürler bastirilarak tanitimlar artirilmalidir. Turistlerin yoğun olduğu 
alanlara örnek imalathaneler ve yöresel mağazalar açilarak stantlar 
kurulmali ve Türk el sanati ürünleri teşhir edilerek tanitimi sağlanmalidir.

•	 Halk eğitim merkezleri veya lise dengi okullarda eğitimi verilerek 
el sanatlarinin gelişmesini sağlanmalidir.

•	 Araştirma sahasini ziyaret eden turistlere kentle özdeşleşen yöreyi 
animsatacak ücretsiz ufak hediyeler takdim edilmelidir.

•	 Gelen ziyaretçilere kentin köklü tarihini anlatarak kentin tanitimina 
katki sağlayacak ücretsiz rehberlik hizmetleri verilmelidir.

•	 Safranbolu kentinin tarihi dokusu bozulmadan otopark sorununa 
çözüm sağlayacak projeler oluşturulmalidir ve otopark sorunu çözülmelidir.

•	 Şehri ziyaret eden turistlere el sanatlarini deneyimleme firsati 
vererek algi oluşmasi sağlanmalidir.

•	 Çalişma alaninin belirli noktalarina tadim stantlari kurularak 
yöreye özgü yiyeceklerin tanitimi yapilmalidir
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•	 Gelen ziyaretçilerin şehri daha rahat gezmeleri adina Safranbolu 
kentinin belirli noktalarina kültürel değerleri gösteren kavram haritalari 
konulmalidir. 

•	 Turistlere yönelik ücretsiz gezi araçlari tahsis edilerek kenti daha 
rahat gezmeleri sağlanmalidir. 

Alanda Çalışma Yapacaklara Yönelik Öneriler

•	 Kültürel mirasin oldukça zengin olduğu çalişma alaninda ileride 
araştirma yapmak isteyen araştirmacilarin, geleneksel el sanatlarini ayri 
ayri değerlendirerek çalişma yapmasi önerilmektedir (dericilik, demircilik, 
cam üfleme vb.).

•	 İnsanlarin geleneksel el sanatlarina yönelik tutum ve davranişlarini 
esas alan farkli araştirmalar yapilmalidir.

•	 Turizm öğrencilerinin konu üzerindeki düşüncelerini almak 
amaciyla çeşitli çalişmalar yaptirilabilir.
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Giriş

Tarihte ilk olarak Antik Yunan site devletlerinde kullanimina rastlanan 
vatandaşlik kavrami, temel biçimde bireyin devletle ilişkisinin bir ürünü 
olarak ortaya çikmiştir. Çiktiği dönem itibariyle kullanimina bakildiğinda, 
uzun yillar hak-sorumluluk kistasinda birey eksenli tek tarafli bir ödevi 
temsil etmesine rağmen belirli bir sinifin veya zümrenin yararlanabildiği 
ayirt edici bir kavrama da karşilik geldiği görülmektedir. 

Ne var ki günümüze dek değişerek yenilenen bu kavram, modern 
dönemlerle beraber, her bireyi kapsayan, her bireye ödev ve sorumluluk 
yükleyen eşitlik vurgusunun temele alindiği bir devlet-birey ilişkisine ev-
rilmiştir. “Daha önceleri yalnizca birey ile devlet arasindaki resmi baği 
ifade eden vatandaşlik kavrami, bugün ayni zamanda bir kimlik, bir hak-
lar manzumesi anlaminda da kullanilmaktadir.”(Töre, 2017: 553). Tipki 
geçmiş dönemlerin, değişen dünya koşullarini göz önünde bulundurarak 
kendinden önceki vatandaşlik temsillerini yeterli görmeyip çağa uygun 
hale getirmesi gibi günümüz koşullari da vatandaşlik temsillerinin yeniden 
gözden geçirilmesini gerektirmektedir. 

Vatandaşlik kavraminin evrimsel serüvenine baktiğimizda tarihi önem 
taşiyan dönüm noktalariyla kesiştiğini görmekteyiz. İlk site devletlerin-
den günümüze dek bin yillari kapsayan bu geniş süreçte sayisiz temsil ve 
değişime uğradiği tarihsel olarak ortadadir. Fakat yukarida da belirtildiği 
üzere kavramin ödev olmaktan çikip eşitlik, adalet, karşılıklılık esasina da-
yandiği ve özetle insan hakları gibi daha geniş bir kompozisyon zeminine 
oturduğu kritik dönemleri son 300 küsur yil içerisinde aramamiz isabetli 
olacaktir. Bu söylemin işiğinda sifir noktasini Fransız Devrimi ve etkisiyle 
oluşan 17 maddelik İnsan ve Yurttaşlık Hakları Beyannamesi olarak ter-
cih etmemiz, kavramin evrim sürecini anlamamiz noktasinda daha efektif 
olacaktir.  1789 tarihli Fransiz Devrimi, vatandaşlik kavramina kazandir-
diği yeni boyut günümüz konjonktüründe her ne kadar ilkel bir vatandaşlik 
temsil formuna denk gelse de çiktiği dönem itibariyle değerlendirildiğinde 
kavramsal süreç adina kritik dönemlerin başinda gelmektedir. Yeni bir in-
san modeli yaratmayi hedeflediği iddiasini taşiyan devrim, bu iddiasiyla 
toplumsal bir reformu işaret ederken monarşi rejiminden cumhuriyete ge-
çiş sürecinin ürünü olmakla da hukuki bir reforma karşilik gelmektedir. 
Bizi ilgilendiren devrimin yurttaşlik ayaği, eşitsizlik üzerine bina edilen 
monarşik düzenin karşisinda konumlanmiş ve ortaya çikan beyanname ile 
açiktan tartişilir bir hale gelmiştir. 1789 öncesinde Fransizlar çeşitli dere-
celerde katmanlara bölünmüşken devrimle birlikte tüm imtiyazlar ve fark-
liliklar kaldirilmak istenmiş ve Fransizlar, hukuk önünde eşitlik ilkesiyle 
birleştirilmeye çalişilmiştir (Yildirim, 2019: 253).
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Fransiz Devrimi’nin mihenk taşi olma görevi üstlendiği vatandaş, 
yurttaş gibi kavramlarin artik eski ezberlerle ele alinamayacaği anlaşilmiş 
tipki ilk çağ, orta çağ ve sonrasi dönemlerde olduğu gibi yeni temsiller 
oluşturma ihtiyacini doğurmuştur. Bu ihtiyaç sürecini özellikle iki büyük 
dünya savaşi döneminde yaşanan insan haklari ihlalleriyle birlikte okuma-
miz kavramin tabiatini anlayabilmemiz açisindan hayati önem taşimakta-
dir. Yaşanan ihlallerin izlerini silme çabasi, ortaya çikan demokratik yapi 
ihtiyaci, kaçinilmaz olan küreselleşme, teknolojideki gelişmeler işiğinda 
evrildiğimiz bu Modern Dünya’da bireyin önemi iyice öne çikmiş, arkaik 
temsillerle yapilan vatandaşlik tabirlerinin günümüz koşullarini karşilaya-
mayacaği anlaşilmiştir. Modernizmin kilit taşi olan bireycilik karşisinda 
ülkeler hem tek tek haklar nezdinde hem de vatandaşlik temsillerinde kök-
lü değişimlere gitmek zorunda kalmiştir. “Kişi ile devlet arasindaki huku-
ki ve siyasi bağ olarak tanimlanan vatandaşlik, esas itibariyle, son derece 
dinamik bir kavramdir. Zamana ve mekâna göre değişmekte, sürekli ge-
lişmektedir.” (Töre, 2017: 554).  Zira eskinin öğretileri devlet karşisinda 
pasif bir misyon biçerken bireye, küreselleşme ile birlikte modernleşen 
hatta postmodernleşen dünya, bireyi bu ilişkide artik aktif rol alacak başat 
bir özne haline getirmiş, devlet kurumunun işleyişinde taraf olarak kabul 
edilmesini kaçinilmaz kilmiştir. En nihayetinde içinde yaşadiğimiz çağda 
devlet mekanizmasi, özelde bireyi genelde toplum kanaatini muhatap ala-
cak şekilde konumlanmak zorundadir.

Her ne kadar vatandaşlik temsilleri coğrafyadan coğrafyaya, toplum-
dan topluma farkli tabir ve uygulamalarla karşimiza çiksa da amaç ve he-
def itibariyle hepsinin müşterek olduğu bir nokta var: ortak iyi.  Modern 
devletler huzurlu ve sağlikli bir toplum inşasinda vatandaşlik anlayişini bu 
amaç etrafinda geliştirmek durumundalar. Homojen bir yapidaki ülkeyle 
heterojen, mozaik ve kozmopolit yapidaki bir ülkeden vatandaşlik kavra-
mini ele aliş şekillerinde benzer refleks beklemek olanaksizdir. Popülasyon 
olarak homojen sayilabilecek Japonya ile Kuzey Kore’nin anayasasindaki 
vatandaşlik tasvirinin Heterojen olan ABD ile Fransa’dan farkli olmasinin 
altinda yatan temel dinamik de tam olarak budur. Bu gibi bünyesinde fark-
li etnik gruplar barindiran ülkeler, refah ve kalkinma adina herhangi bir 
irk veya zümreyi öne çikarmadan ortak iyi doğrultusunda bir vatandaşlik 
anlayişi geliştirmek zorundalar. Bu minvalde Alman siyaset bilimci Dolf 
Sternberger tarafindan ortaya atilan ve yine bir Alman düşünür olan Jürgen 
Habermas tarafindan geliştirilen “Anayasal Vatandaşlik” kavrami, bünye-
sinde farkli etnik grup barindiran çok kültürlü toplumlarda yaşanabilecek 
toplumsal sorunlari en aza indirmek gayesiyle sistematize edilmiştir. Ni-
yet olarak her ne kadar Avrupa Birliği’nin girmiş olduğu siyasi çikmazdan 
kurtarmak adina ortaya atilan bir fikir olsa da, yorum ve tespitleri itibariyle 
çok kültürlü yapidaki diğer dünya ülkeleri için de bir kurtuluş olma özelli-
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ğine sahip olan anayasal vatandaşlik, ülkemiz için de toplumsal mutabakat 
adina epey işlevsel bir yapidadir. 

Sonuç itibariyle bu değişen koşullar ve çağ ihtiyaçlari bağlaminda ele 
aldiğimiz “Anayasal Vatandaşlik” anlayişi, görece yeni bir temsil olarak 
ortaya çikmiştir. Kavram temel olarak hiçbir etnik, dini, kültürel kimliğin 
ayricalikli bir statüye karşilik gelmeyeceğini, aksine her bireyin toplum 
içinde eşit, farkliliklara saygi duyduğu ve devletin her bireye eşit mesafede 
durduğu takdirde bireylerin devlete karşi aidiyet duygularinin gelişeceğini 
savunmaktadir.

1- Anayasal Vatandaşlık Öncesi 20. Yüzyıl Sonlarına Doğru Yurt-
taşlık Anlayışı

20.yüzyila damgasini vuran en önemli iki olay kuşkusuz ki paylaşim 
savaşlari oldu. Özellikle ikinci dünya savaşi, sonuçlari itibariyle dünyada 
birçok şeyin artik eskisi gibi olmadiğini kanitlar nitelikteydi. İkinci dün-
ya savaşina doğru giden dünyada, müthiş bir milliyetçilik havasi hakimdi 
ve ulus-devletler yurttaşliği siyasi bir kimlik olarak milliyetle bitiştirmiş 
vaziyetteydiler. Savaşta kullanilan en önemli enstrüman da kuşkusuz ki 
yurttaşliğin milliyetçilik kisvesi olarak anildiği bu tehlikeli manipülasyon 
ortamiydi. Özellikle Almanya, Japonya ve İtalya gibi ülkeler, milliyetçili-
ğin türlü varyasyonlarini savaş için amaç kilmişlardi. Bu gibi otokrat re-
jimlerde yurttaşlik bahsi suiistimal edilmeye o kadar müsaitti ki kavram, 
kutsallik atfedilen ya da öncelik verilen irk ve sinif vurgusunun gölgesinde 
içi boşaltilmiş bir hale gelmişti. Almanya’daki Nazi iktidari da bunun en 
açik örneklerinden biriydi. Nazi iktidarinda irk vurgusu her şeyin üstünde 
tutulmuş, yurttaşlik da onun içinde kendi bağlamindan koparilarak kul-
lanişli bir araç haline getirilmişti. Düzenlenen mitinglerde yurttaşlik coş-
kusu temel söylem olmasina rağmen bu sadece irkçiliğin manipülasyonu 
ve kitleleri harekete geçirmek içindi. Sovyetler de ise yoğun bir siyasi ve 
sosyal haklar söyleminin hayaleti olsa da uygulamada sonuç çok farkliydi. 
Nihayetinde Lenin iktidarinda 1924 anayasasi, yurttaşlik kavrami yerine 
sinif kavramini getirdi ve SSCB toplumu, “proleter”, “köylüler ve “asker-
ler” olmak üzere üç ayri şekilde anilmaya başlandi. Bunu izleyen süreçte 
Stalin, 1936 yilinda göstermelik de olsa sivil haklarin ağirlikta olduğu yeni 
bir anayasa ile yurttaşlik tabirini yeniden yürürlüğe soktu ve ifade özgür-
lüğü, basin, vicdan, yasalar önünde eşitlik gibi demokratik ilkeler bu ana-
yasada yer aldi. Yine çalişma, işsizlik, yaşlilik ve hasatlikta bakim hakki 
gibi sosyal haklar da yine bu anayasadaydi. Fakat vadedilen haklar ile uy-
gulamadaki haklar arasindaki uçurum Stalin’in komünist rejiminde net bir 
şekilde görülüyordu. Özellikle çalişma kamplari bu dönemin bir sembolü 
haline geldi ve muhalefet bu kamplarda sindirilmeye çalişildi. “NKVD ve 
KGB milyonlarca insani çalişma kamplarinda birakmiş ve ölüme terk et-
miştir: muhalifler, ilan edilen sivil haklarla çelişen bir ceza yasasina göre 
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suçlu bulunmuştu ve seçimlere sadece resmi adaylar katilabiliyordu. Evet, 
doğrudur, eğitim ve sağlik hizmetleriyle ilgili sosyal haklar fiilen sağlani-
yordu. Ama temel sivil ve siyasal anlamiyla yurttaşlik tam bir aldatmacay-
di.”(Heater, 2007: 174).

Hemen hemen dünyanin her yerinde yurttaşliğin ve sivil haklarin sui-
istimal edildiği benzer uygulamalar hakimdi. Asya’dan Latin Amerika’ya 
kadar çok geniş bir coğrafyaya yayilmiş bu otoriter yönetim furyasi ancak 
1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile bir nebze olsun fark edilebil-
di. Bunu takip eden yillarda ortaya çikan diğer evrensel ve sivil kurumlar 
ile birlikte bu konunun artik açiktan irdelenmesi gerekliliğini kaçinilmaz 
kildi. Bu yüzyilda ve özellikle sonuna doğru yurttaşlik haklari, üç temel 
eksende ele alinmaya başlandi ki bunlar Siyasal Haklar, Sosyal Haklar ve 
Medeni Haklardir. “Tüm bunlari kapsayan insan haklari söylemi, bugünkü 
bilinen şekli ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralik 1948’de 
kabul ettiği İnsan Haklari Evrensel Bildirgesi’ni esas alir. Bu bildirge de 
1879 tarihli İnsan ve Yurttaşlik Haklari Bildirgesi’nde temellenir. İnsan 
haklari söyleminin özü, bütün insanlar yasalar önünde eşittir şeklinde ifa-
de edilebilir. Temel amaç, toplum içinde, insanlarin özgürlük, mülkiyet ve 
güvenlik haklarina göz kulak olmaktir”(Arslan, 2015: 731).

Bu yüzyilda hak ve özgürlüklere verilen önem kurumsal ve ulus-
lararasi düzeyde ne kadar artmişsa da ihlaller halen belirgin bir şekilde 
görülmektedir. Temel haklardan biri olan adil yargilanma hakki üzerine 
Uluslararasi Af Örgütü’nün 1988 yilindaki bildirisi, meselenin bir boyu-
tunu oluşturmasina rağmen ne denli ciddi problemlerin olduğunu göste-
rir nitelikteydi. Bildiri, İnsan Haklari Evrensel Bildirgesi üzerinden 40 yil 
geçmesine rağmen 55 ülkede yargisiz infaz, 40 ülkede yargili infaz ve 32 
ülkede ise “kaybolma” vakalarini tespit edildiğini söylüyordu. Ve tabi bu-
nun resmi kaynak beyani olduğunu ve gerçeğin ise bu sayilardan çok daha 
fazlasina tekabül ettiğinin şerhini düşerek.

Yapilan iki paylaşim savaşi ardindan ortaya çikan yeni dünya düzeni, 
sivil toplumun güçlendirilmesini, temel hak ve özgürlüklerin genişletilme-
sini, siyasal, sosyal haklarda yeniliklere gidilmesini zorunlu kilan bir orta-
ma işaret etmekteydi. Bu yeni dünya düzeninde ortaya çikan üçüncü dünya 
ülkeleri başta olmak üzere, bünyesinde demokrasi geleneği olmayan ülke-
lere yurttaşlik haklarini kisa sürede adapte etmek ise sosyokültürel anlam-
da oldukça zordu. Dünyada 1980 ve 90 yillarina kadar sayisiz komünist 
rejimin yani sira askeri diktatörlük vardi. 1990 yilinda dek Sovyet Rus-
ya güdümündeki komünist ülkeler ve özellikle Latin Amerika ülkelerinde 
80’lerin sonuna kadar ağirlik gösteren askeri dikta rejimler, dünya nüfusu-
nun azimsanmayacak bir bölümüne karşilik geliyordu. Bu gibi ülkelerde 
modern anlamda demokrasi ve yurttaşlik bilincini oturtmak oldukça güçtü. 
Bu yeni dünya ülkelerine nazaran daha köklü bir geçmişi olan ABD, Fran-
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sa, İngiltere gibi ülkelerde bile demokrasi kültürünü oturtmanin kuşaklara 
mal olduğunu düşünürsek bunun bugün dahi yillar alacağini söylemekle 
hata etmiş olmayiz. Nitekim ABD’de ortaya çikan teorik iki yaklaşim da 
yurttaşliğin tam anlamiyla oturmasi için iki yüzyildan fazla bir zamana 
ihtiyaç duyduğunu iddia etmekte.   Macaristan’in 1990 yilinda komünist 
rejimden sivil bir liberal düzene geçme çabasi ile Arjantin’in 50’i yili aş-
kin otokratik bir yönetimden 1983’te anayasal düzene geçme çabasi ve bu 
bağlamda iki ülkenin de bugün bile yaşadiği sancilar bu iddiayi destekler 
niteliktedir.  Macar siyasi tarihinde aktif katilim kültürü yok, tipki Arjan-
tin’de olduğu gibi. Çünkü siyaset, seçkinlerin uğraşi olarak kabul edilmek-
teydi. Örneğin Arjantin’de 1997 yilinda yapilan bir kamuoyu yoklamasi, 
nüfusun %51’inin zorunlu olmadikça oy kullanmayi problem etmediğini 
göstermiştir. Son dönem çalişmalar da göstermiştir ki yurttaşlik, tabandan 
tavana inşa edilen bir süreçtir. Mikro ölçekte köy, kasaba, il, sendika bo-
yutunda ilerlemedikçe devlet geleneği haline gelmesi de oldukça zordur. 
Bu yüzden bu iki ülke örneğinde olduğu gibi bu kültürün oturmasi için 
hem zaman gerekmekte hem de halk arasinda kendine bir karşilik bulmak 
zorundadir(Heater, 2007: 178).

20.yy. sonlarina doğru tarihsel bir sorun olarak her konuda ikinci plana 
atilan kadinlar, yurttaşlik bahsinde de ayni makus talihe sahiptiler. Yaklaşik 
3 bin yillik bir geçmişi olan yurttaşlik konusunda kadinlar, ancak son 100 
yil içerisinde ve sadece liberal birkaç ülkede bazi haklara sahip olabildiler. 
Aristotales’den Machiavelli’ye dek öne sürüler savlarda yurttaşlik hep ti-
pik bir erkek fenomeni üzerinden ele alindiğindan büyük bir çoğunlukça, 
erkek için erkekler tarafindan sistematize edilen bir konu olarak değerlen-
dirilegelmiştir. Nitekim yurttaşlik, geleneksel olarak mülkiyet sahipliğine 
dayandiğindan ve mülkiyet hakki baskin bir çoğunlukla erkeklerin elinde 
olduğundan kadinlar bu haktan binlerce yil mahrum kalmiştir. 19.yy. son-
larina kadar, liberal ülkelerde bile evli kadinlar “koca himayesi” adi altin-
da yurttaş sayilmayip kocalarinin kimliği içerisinde değerlendirilmiştir. Bu 
yok saymalar o kadar tehlikeli boyutlardaydi ki, 1916’da Kanada’ya yargiç 
olarak atanan bir kadina, mahkeme ”Gerçek Kişi” olmadiği gerekçesiyle 
itiraz etti. Bundan ancak 13 yil sonra kadinlarin “Gerçek Kişi” olduğu ka-
bul edilebildi.1

20.yüzyila geldiğimizde ise karşimiza Ünlü sosyolog Marshall’in 
yurttaşlik üzerine düşünceleri çikmaktadir. Marshall’a göre bu yüzyilin 
yurttaşlik alanina kazandirdiği en önemli şeyin sosyal haklar olduğudur. 
Marshall’in vatandaşlik vurgusunda belki de en önemli unsur, onun eşitlik 
varsayimidir. Ona göre eşitlik, toplumun tam üyesi olanlara has bir durum-
1 Kadina karşi yaklaşim Antik Yunan’dan 20. yüzyila kadar benzer şekillerde seyretmiştir. 
Orta Çağ’da Aziz Paulus’un ‘’Toplum içinde kadinin sesi duyulmamalidir’’(Akt, Heter, 1962, s. 
317) sözü toplumda kadina olan yaklaşimin sadece basit bir örneğini teşkil etmektedir. Ayrintili 
bilgi için bkz: Derek Heater, Yurttaşlığın Kısa Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara, 2007, s.179-187. 
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dur(Sariipek, 2006: 69).  Marshall ilk kez 1950 yilinda yayimlanan, günü-
müzde alanin klasikleri arasina girmiş çalişmasinda modern vatandaşliği 
haklar temelinde kurgulanmiş üç temel unsurdan oluşacak biçimde ele alir: 
Sivil unsur, bireysel özgürlüğün temini için gerekli haklardan -yani kişinin 
özgürlüğü, ifade, düşünce ve inanç özgürlükleri, mülk edinme ve sözleşme 
hakki ile kanun önünde eşitlik- oluşmuştur. İkinci olarak siyasi unsurdan 
Marshall’in kastettiği, siyasi gücün çalişmalarina, siyasi otorite ya da onu 
seçen üyelerden biri olarak katilabilmedir. Son olarak, sosyal unsur eko-
nomik refah ve güvenlik hakkindan toplumsal standartlara uygun medeni 
bir hayat sürebilme hakki gibi bir çizgiye işaret eder(Morva, 2015: 136).

Tarihsel olarak da yurttaş, Antik Yunandan itibaren hep erkek feno-
meninde tasarlanmişti. Yaygin bir görüş olan bu düşünceye göre kadin, 
ne fiziki ne de mental olarak yurttaş niteliklerine sahipti. Aristotales’den 
Aquinumlu Thomas’a uzanan uzun teorik hayatta da kadina yaklaşim hep 
bu minvaldeydi. Kadinlar binlerce yil sadece ev işlerinde ve neslin devami 
için birer nesne olarak tabir edildi. Toplumla ünsiyetleri yalnizca bu gibi 
durumlarla sinirliydi. Orta Çağ’a gelince kimi kadinlar ticarette ve zanaat-
ta ön plana çikmaya başladi.  Orta Çağ’da yurttaşlik, yerel düzeyde ilerle-
diği ve lonca teşkilati sistemi ile belirlendiği için kadinlar yine kesinlikle 
böyle derneklere alinmiyor ve haliyle yurttaş olarak da kabul edilmiyorlar-
di. Fakat Orta Çağ sonlari ve modern çağlarin başlarinda kadin haklari ile 
ilgili düzenlemeler genel olarak İngiltere öncülüğünde yapildi. Kadinlarin, 
mülkiyet sahibi olmalari kaydiyla çok nadir ve kisa sürse de 1600’ler İngil-
tere’sinde oy kullanabildiği örnekler mevcut. Ancak kitlesel olarak çatlak 
sesler, Amerikan Devrimi ile başlayip 1789 Fransiz Devriminin kadinlarda 
yarattiği bilinçle toplumsal olarak palazlandi. Fransiz Devriminin yarattiği 
bilinç bu anlamda önemlidir. 1791 yilinda Fransiz Kadinlar, Kadın Hak-
ları Bildirgesi ile kadinlarin erkeklere eşit statüde ve haklarda olmasi ge-
rektiğini beyan ediyorlardi. Fransa’da tohumlari atilan bu düşünce elbette 
dünya kadinlari tarafindan binlerce yil özlemle beklenen bir düşünceydi. 
Nitekim bu düşünceye sessiz de kalmadilar. Özellikle İngiltere’de Femi-
nist Hareketin öncülerinden sayilan Mary Wollstonecraft tarafindan yazil-
miş olan Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi adli eser hem ilk feminist 
çalişma hem de İngiltere’de radikal bir çikiş olarak tarihe geçti. Bunu ta-
kip eden yillarda çok önemli ve çok sayida Kadin Hareketleri ortaya çik-
ti. Nihayet 1893 yilinda, Yeni Zelanda’da kadinlar, basit ama yurttaşlik 
için çok önemli bir adim olan oy kullanma hakkina sahip oldular. Birinci 
Dünya savaşi öncesinde Avusturalya, Finlandiya, Norveç gibi ülkelerde de 
bu uygulamaya geçildi. Amerikan Devrimi ile birlikte Amerikali Kadinlar, 
1869’dan 1914 yilina kadar yaklaşik on eyalette yine oy kullanma hakkini 
elde ettiler(Heater, 2007: 184).



Mazlum Mengüç, Doğan Duman414 .

2- Vatandaşlık Ve Anayasal Vatandaşlık Kavramına Gidilen Süreç

Daha önceki bölümlerde vatandaşliğin daha ilkel bir formu olan “yurt-
taşlik” kavraminin tarihselliği üzerinde dururken bu kavramin, 20.yüzyila 
gelene dek genelde çok yüzeysel ve pasif bir statü olarak değerlendirildi-
ğini gördük. Nitekim Orta Çağ ve öncesi için çok karanlik olan bu süreç, 
ancak Amerikan Devrimi ile yeni bir boyut kazandi ve akabindeki Fransiz 
Devrimi ile birlikte bilinçli bir süreç olmaya evrildi. Daha önceleri sadece 
kimi teorisyen ve düşünce insanlarinca poetik olarak irdelenen bu süreç, 
özellikle iki paylaşim savaşinin ardindan devlet politikasi olarak bizzat 
devlet kurumlarinca irdelenmek mecburiyetini doğurdu. Çünkü küreselle-
şen dünya ile birlikte iyice artan bireyin önemi ve beraberindeki talepleri, 
artik görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaşmişti. “Vatandaşlik olgusu-
nun tarihsel süreç içerisinde nasil tanimlandiği ve vatandaşliği belirleyen 
ölçütlerin ne olduğu ve günümüze kadar uğradiği değişimler ülkelerin ta-
rihsel tecrübelerine göre farklilik gösterebilmektedir. Bu durum, vatandaş-
lik olgusunun, formunun evrenselliğine rağmen mahiyetindeki özgünlüğe 
göndermede bulunur. Her ülkede vatandaşlik yaklaşimlarini biçimlendiren 
“evrensel sebepler” uluslararasi göçler, savaşlar, küreselleşme olsa da bun-
larin etkileme gücü ve yönü ülkenin nesnel koşullari ve buna bağli olarak 
öznel koşullari tarafindan belirlenir.”(Vurucu, 2020: 128). Gelişen tekno-
loji ve kitle iletişim araçlarindaki hizli büyüme, insanoğlunun, dünyanin 
diğer ucundaki siyasi ve sosyal olaylardan çok hizli bir şekilde haberdar 
olmasina olanak sağlamasiyla eski yöntemler miadini doldurmuş ve yeni 
bir temsil sürecini zorunlu kilmiştir. Şunu belirtmeliyiz ki Anayasal Vatan-
daşlik kavrami diğer vatandaşlik temsillerinden hem nitelik hem de içerik 
olarak çok daha önemli bir yerde durmaktadir. Günümüz demokratik ülke-
lerine baktiğimizda, vatandaşlik temsillerinin Anayasal Vatandaşlik anla-
yişi ile paralellik göstermesi bu önemin anlaşilmasinda yardimci olacaktir. 

Temel olarak “Vatandaşlik” kavrami için mutabik olunan, spesifik bir 
tanimda birlik olmadiğini belirtmemiz gerekir. Kavramin doğasi itibariyle 
de böyle fikri bir birliktelik pek olanakli değildir. Fakat milletleşme, ulus-
laşma süreçlerine paralel olarak ortaya çiktiği düşünülen Vatandaşlik kav-
raminin tarihi modern çağlara tekabül etmektedir. Bu bağlamda kavram, 
ilkel bir temsil olan yurttaşlik gibi çok eski bir tarihe sahip değildir. Tani-
mina dönecek olursak, ülkemizde farkli yorumlamalarla çeşitli zamanlarda 
çeşitli tanimlamalar yapilmaya çalişilmiştir. Devletin tek tarafli, egemenlik 
hakkini kullanarak, koşullarini ve hükümlerini saptadiği bir hukukî statüyü 
gerçekleştiren fert ile arasinda kurulan bir hukukî bağ (Doğan, 2013) ola-
rak tanimlayan bir görüşün yani sira, “Vatandaşlik, günümüzde bir siyasal 
topluluğa ait olmaktan kaynaklanan hak ve görevler bütününü ifade eden 
bir kavramdir.”(Polat, 2010: 5,7) diyen başka bir görüş gibi sayisiz tanim-
lama çabalari olmuştur. Bunlara ek olarak: Vatandaşlik, hukuk öznesinin 
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özel bir görünüş biçimidir(Korkut, 2015: 5). Vatandaşlik, bireyi devlete 
bağlayan siyasî ve hukukî bir bağdir. Bu bağ, bireyin devlete olan aidiye-
tini gösterir. Bu aidiyette kendini gösteren vatandaşlik, devlet karşisindaki 
hak ve özgürlükler ile ona karşi olan ödev ve sorumluluk ilişkisini ifade 
eder(Erdem, 2012: 50). Literatüre baktiğimizda ise vatandaşlik kavrami-
nin genellikle ulusal kimlik, milliyet ve haklar olmak üzere üç eksenden 
hareketle ifade edilmeye çalişildiğini görmekteyiz. Özellikle Fransiz Dev-
rimi ile birlikte kavram teorik bir zemine oturmaya başlamiş, takip eden 
yillarda sayisiz yeni temsile ön ayak olmuştur. Sivil Vatandaşlik, Siyasal 
Vatandaşlik, Küresel Vatandaşlik, Liberal Vatandaşlik, Avrupa vatandaşliği 
gibi çeşitli sistem ve temsillerden de anlaşilacaği üzere kavram, son iki 
yüzyil içerisinde toplumsal bir boyut kazanmiştir. Bu yeni temsiller, ülke-
ler ve devletler tarafindan toplumu dönüştürmek için birer domino olarak 
kullanilmiş, çağin koşullarina paralel olarak toplumsal mutabakat, toplum-
sal entegrasyon gibi hayati alanlarda düzenleme ihtiyacindan doğmuştur. 
Anayasal Vatandaşlık kavrami da son iki yüzyil içerisindeki bu diğer tem-
siller gibi sosyal, siyasal ve toplumsal alanlardaki sikişmanin önünü açmak 
adina yeni bir formül olarak ortaya atilmiştir.

Anayasal Vatandaşliğa geçmeden önce Küresel Vatandaşlik üzeri-
ne söz almak, Anayasal Vatandaşlik kavraminin çikiş noktasini anlama-
miz adina yardimci olacaktir. Küresel Vatandaşlik öz itibariyle bir dünya 
vatandaşlığı anlayişina karşilik gelmektedir. Kavram, kaynaklarin adil 
kullanilmasi, âtil durumdaki gruplarin haklarinin gözetilmesi ekseninde 
ilerleyen ve eşitlik anlayişini düstur edinen bir öğreti olarak karşimiza çik-
maktadir. Bu yaklaşima göre küresel vatandaş, dünya devletinin dünya-
daki mevcut parçalanmişliği ve eşitsizliği bertaraf etmek için gerekli olan 
en önemli unsurun siyasi merkezileşme olduğunu savunan kişidir(Acar, 
2002: 21). Kavram, dünya üzerinde yaşayan her insanin toplumsal olaylar-
da adaletli ve eşitlikçi bir yerde durmasi gerektiği felsefesinden hareketle 
küresel ölçekte sivil bir toplum inşasini gerekli görmektedir. Küreselleşme 
ile birlikte iyice artan haksiz ekonomik dağilimin ve toplumsal krizlerin 
önünü almak adina bireylerin, insan haklari başta olmak üzere toplumsal 
konularda sorumluluk hissetmesi gerektiği görüşüne dayanir. Bu sebeple 
küresel vatandaş olabilmek için, bireyde ulus ötesi bir dünya görüşü ve ev-
rensel hassasiyetler gelişmelidir. Kavrama dair diğer bir görüş ise küresel 
vatandaşin amacini, ayni etnisite ve ayni kökte değil ortak çikar ve ortak 
hedefte aramaktadir. Bu görüşün nihai sonucu ise küresel bir sorumluluk 
anlayişinda birleşen elit bir tabaka yaratmaktir. Bu görüşü paylaşanlar için 
ulusallik ve ulusal sinirlarin bir anlami yoktur. Global bir pazar ve sermaye 
akişini önceleyen görüş, bu yönüyle liberal bir anlayişi da içermektedir.

Küresel vatandaşliği savunanlar, haklarin artik ulus-devlet anlayişiyla 
tesis edilemeyeceğini, daha küresel daha kompakt bir anlayiş ile diğer bir 
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tabirle uluslararasi anlaşmalarla bunun mümkün olabileceği görüşündeler. 
Bu yaklaşim, küreselleşmenin mahalli olanla ulusal olanin çatiştirilmasi, 
fert ve sosyal gruplarin ulusal yapilardan soyutlanmasi, coğrafyalara da-
yali kimlik türlerinin pompalanmasi gibi etkiler yarattiği yolundaki eleş-
tirileri de beraberinde getirir(Polat, 2010: 247).  Küreselleşme karşitlari 
ise, bu şekilde devletin işlevsiz hale getirildiğini, küreselleşme yanlilarinin 
farkliliklari abarttiği ve bunlara kutsallik atfettiği yanilgisinda olduğunu 
söylerler.

Ne var ki küresel vatandaşliğin günümüz şartlarinda yürürlüğe konul-
masi pek de olanakli görünmemektedir. Hem bireyler arasinda böylesi yet-
kin bir bilinç henüz oluşmamiş hem de kavram, işler bir mekanizma olarak 
henüz yetkin bir teorik zemine oturtulabilmiş değildir.

3- Anayasal Vatandaşlık Kavramının Ortaya Çıkışı

Kavram ilk olarak 1970 yilinda, Almanya’da bir siyaset bilimci olan 
Dolf Strenberger tarafindan ortaya atilmiştir. Belirtmeliyiz ki kavramin 
Almanya’da ortaya çikişi bir rastlanti değil, özellikle Nazi’ler tarafindan 
yaşatilan Yahudi soykiriminin izlerini silmek ve toplumsal bir bütünlük 
yaratma ihtiyacindan ileri gelmektedir. Strenberger’e göre mevcut vatan-
daşlik tabiri, ulusal bağliliği kuvvetlendirecek ve birlikteliği sürdürecek 
bir yeterlilikte değildi. Bunun yolu ancak yeni ve kapsayici, her yurttaş 
tarafindan sahiplenip ait hissedeceği bir anayasal düzen ile mümkündü. 
Strenberger bu baği oluşturma sürecini ise iki koşula bağlamiştir. Bunlar-
dan ilki, devlet idaresinin demokratik bir mekanizmaya oturtulmasi, ikin-
cisi ise halkin oluşturulan bu demokratik mekanizmaya karişi sempati ve 
aidiyet hisssetmesi.

1990’lara gelindiğinde kavramin bu kez Jürgen Habermas tarafindan 
Avrupa Birliği’ne giden yolda, yeni Avrupa yurttaşliğini tanimlamak için 
kullandiğini görüyoruz. Habermas, ilk kez 1992’de Paris İnternational’de 
yayimlanan ve Birleşik Avrupa ideali doğrultusunda yurttaşlik sorununa 
da değindiği “Citizenship and National Identity: Some Reflection on the 
Future of Europe” (Yurttaşlik ve Kimlik: Avrupa’nin Geleceği Üzerine 
Bazi Düşünceler) başlikli makalesinde cemaatçi yaklaşimin önde gelen 
temsilcilerinden Cahrles Taylor’a yönelttiği eleştiriler kapsaminda kullan-
miştir(Polat, 2010: 249). Habermas bu makalede ABD ve İsviçre örnek-
lerinden hareketle Taylor’un cemaatçi bir toplum tipine ve her toplumun 
kendi kökenine dayanarak kolektif bir bilinç oluşturmasi savina karşi çik-
maktadir. Habermas’a göre hiçbir siyasi olgu, yurttaşlarin ayni dili, ayni 
dini ve ayni etnik kökeni paylaştiği bir sisteme dayanmak zorunda değildir. 
Vermiş olduğu ABD ve İsviçre örneğindeki gibi pekâlâ, farkli etnik grup 
ve çok kültürlü bir yapiyla eşgüdümlü bir anayasal düzen mümkün kilina-
bilmektedir.  
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Kavrama dair ilk ciddi tartişmalar yine1980 yilinda Federal Alman-
ya’da yaşanmiştir. Peshing Nükleer füzelerinin yerleştirilmek istendiği Fe-
deral Almanya’da yükselen muhalif sesler ile birlikte milli temali vurgular, 
süreci, dönemin başbakanina Nazizim’in Alman gençleri arasinda kök sa-
lamayacaği açiklamalarini yaptirdiği çok daha başka boyutlara taşimiştir. 
Habermas’a göre ise bu örnekte de olduğu gibi, Nazizim’i tarihin bir dö-
neminde oldu-bitti ile ele almak olanaksizdir. Ona göre bunun tarihsel bir 
arka plani vardi ve bu antidemokratik eğilimlerin bir sonucu idi. Habermas, 
etnik temellere dayali ulus anlayişini reddedebilmek için farkli gelenekler 
arasinda bir ayiklama yapmak gerektiğini ve kabul edilebilir tek ulusal 
özdeşleşme biçiminin anayasal yurtseverlik olduğunu söylemiştir(Polat, 
2010: 250). Habermas, burada da vurguladiği gibi, her anlamda etnik ve 
kültürel tekçiliğin dişlandiği demokratik bir yapi modeli önermekteydi.

Hem Almanya hem Avrupa Birliği hem de tüm dünya ülkeleri açisin-
dan kavram ayni şeye işaret etmektedir: toplumsal ve siyasal anlamda ya-
şanan kirilmalari ortak ve kapsayici bir demokratik yapi ile giderebilmek. 
Bu yüzden Habermas, hem Almanya hem de Avrupa Birliği’nin geçmiş-
lerinde yaşadiklari savaş izlerini silmenin reçetesi ve toplumsal ayriksilik 
halini gidererek ortak bir istikbalde birleştirme idealini Anayasal Vatan-
daşlik olarak teorize etmiştir. Ona göre, kültürel ve cemaatçi yaklaşimlar 
AB’yi ancak milliyetçi bir çizgiye vardiracaktir. Oysa bu çizgi demokrasi 
ilkeleri ile bağdaşmadiği gibi ayni zamanda farkli kültürel ve etnik kimliğe 
sahip olan AB’de toplumsal ayrişmayi daha da derinleştirecektir. Bu ay-
rişmanin önünü almak adina farkliliklara saygi duyulan bir AB inşa etmek 
gerekmektedir. Bu da geçmişe saplanan, geleneklerinden beslenen bir AB 
ile değil, ancak rasyonel, eşitlikçi ve geleceğe seslenen bir AB ile müm-
kündür. Bu bağlamda Habermas’in vatandaşlik önerisi, farkliliklari tani-
yan ve onlarin her türlü gelişim hakkini güvence altina alan demokratik ve 
yenilikçi bir öneridir. AB özelinde sistematize ettiği formüle göre bireyler, 
yaşadiklari ülkedeki gibi benzeri bir vatandaşliği birlik kapsaminda da sür-
dürebileceklerdi. Bireyler, kendi ülkelerindeki kültürel ve diğer haklarini 
zedelemeyecek, onlarla çatişmayacak şekilde yeni ve üst bir kimlikle bu 
birliğe bağli olacaklardi. Nitekim Habermas bu düşüncesini, tek tiplik üze-
rine kurulan ulusal kimlik anlayişi yerine “öteki” olanin da temsil edilebil-
diği kurumlarin işlerliğiyle desteklemiştir.

Habermas, önceki çok kültürlülük (küresel vatandaşlik vd.) esasina 
dayanan teorilerin sorunlari çözmede yeteri kadar işlevsel olmadiği fikrin-
den hareketle Anayasal Vatandaşlik teorisini ileri sürmektedir. Ona göre, 
her geçen gün etnik ve azinlik problemleri derinleşmektedir. Bazi etnik 
kimlik ve gruplarin folklorik bir şekilde ele alinmasi, korunan değerler 
başliği altinda değerlendirilmesi gibi suni, işe yaramaz ve Romantik yak-
laşimlarin karşisinda durmaktadir. Bunun yerine çok kültürlü bir toplum, 
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eşit haklarla birlikte yaşayan, her yurttaşin kültürel bir miras dünyasinda 
büyüme ve ötekileştirilmeye uğramadan yaşadiği bir model üzerine inşa 
edilmelidir. Habermas’in inancina göre, demokrasi ilkelerinden hareket-
le oluşturulan dayanişma bağlari anayasal bir düzenden üretildiği takdir-
de ayriştirici ve ötekileştirici unsurlar işlevsiz hale gelecektir. Böylesi bir 
modelde birey pasif vatandaş profilinden kurtulup aktif bir role bürüne-
cektir. Devamla bu model oluşturulabildiği takdirde, rasyonel bir iklimin 
gölgesinde bireyler arasinda fikir teatisi yapilacak ve akabinde topluma 
aidiyet hissi ve toplumsal bağlar gittikçe kuvvetlenecektir. Bu sayede din, 
dil, millet gibi modern çağ öncesi söylemler ile birlikte ulus-devlet anla-
yişindan kaynaklanan toplumsal ve etnik çatişmalarin önü alinmiş olacak-
tir. Anayasal vatandaşlik, kimliklerin birer ayricalik ya da ayrimcilik araci 
olarak kullanilmasina müsaade etmez. Bu anlayiş, vatandaşliğa, toplumun 
çoğulcu yapisini ortadan kaldirmanin ve onu homojenleştirmenin bir ara-
ci olarak bakmaz. Aksine, farkliliklari korumanin hukukî kalkani olarak 
bakar. Kamu otoritesinin kimliklerden herhangi birinden yana bir tutum 
içinde olmasina, diğer kimlikleri bastirmasina veya asimile etmesine geçit 
vermez. Kamu gücü karşisinda bütün kimlikleri eşitler. Bu özelliğiyle ana-
yasal vatandaşlik, bireylerin devlete olan aidiyet duygularini pekiştirir(Er-
dem, 2012: 52).

Habermas, ulus-devlet ve anayasal vatandaşlik kavramini çoğu zaman 
birlikte dile getirdiği için, kimi teorisyenlerce ulus-devleti aşmak isteyen 
bir yaklaşim sergilediği iddia edilmektedir. Ulus devlete dair görüşleri 
aslinda açiktir Habermas’in. Ona göre ulus-devlet, vaktiyle modern çağa 
ilk entegrasyon sürecinin başat ve başarili bir araci olmuştur. Fakat için-
de bulunduğumuz çağ çok grift meselelere sahne olduğu için ulus-devlet 
mekanizmalari bu problemlere çözüm üretme noktasinda ciddi sikintilar 
yaşamaktadir(Habermas, 2012: 31-36).

“Hegel’e göre, tarihsel her bir yapi olgunluğa eriştiği anda yok olma-
ya mahkûmdur. Ulus-devletin ulaştiği zaferde de madalyonun ironik di-
ğer yüzünü görmek için, Hegel’in tarih felsefesini özümsemek gerekmez. 
Ulus-devlet, zamaninda, parçalanma sirasinda fark edilmiş ilk-modern 
toplumsal entegrasyon biçimlerine işlevsel bir eşdeğer bulmaya adeta zor-
layan tarihsel gelişmeye inandirici bir yanitti. Bugün yine benzer tarihsel 
bir süreçle karşi karşiyayiz. İlişkilerdeki ve iletişimdeki küreselleşme, eko-
nomik üretimin ve parasal kaynaklarin küreselleşmesi, teknoloji ve silah 
transferinde, özellikle de ekolojik ve askerî risklerde küreselleşme artik 
bizleri, bir ulus-devlet çerçevesi içerisinde ya da daha önce alişilagelmiş 
yollarla egemen devletlerin birleşerek çözemeyeceği sorunlarla karşi kar-
şiya birakmaktadir. Eğer bunlar bir aldatmaca değilse, ulus-devlet egemen-
liğinde yaratilan bu boşluk giderek daha da artacak, siyasî açidan medenî 
haklan kullanma yeterliğinin uluslar-üstü düzeyde yapilandirilmasini ve 
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kurumsallaştirilmasini gerektirecektir - zaten şu siralar bunun başlangicini 
izlemekteyiz. Avrupa, Kuzey-Amerika ve Asya’da kitasal ‘rejimler’ için, 
bugün hâlâ oldukça etkisiz çalişan Birleşmiş Milletler’e gerekli altyapiyi 
sağlayabilecek, devletler-üstü örgütlenme biçimleri ortaya çikmaktadir.”(-
Habermas, 2012: 15-16).

Aşinan ulus-devlet fikrine bir alternatif olarak dünya ülkelerine sunu-
lan anayasal vatandaşlik, modernleşme ile birlikte iyice açilan birey-devlet 
makasina bir çözüm üretme ihtiyacindan hareket etmektedir. Ulus-devlet-
lerin var olma biçimlerini düşünecek olursak, günümüz toplumsal hayatini 
düzenleyecek kapasitede olmadiği ve çok kültürlü toplumlarda aksayan 
bir tablo çizdiği görülmektedir. Ulus-devlet anlayişinin yüzyil öncenin 
koşullariyla oluşturmak istediği toplumsal düzen, kimlik etrafinda yaptiği 
tanimlar modern yaklaşimlarin gerisinde kalmakta ve eşitlik, çoğulculuk 
gibi kapsayici tutumlardan uzak kalmaktadir. Bu aksayan yönlere cevap 
verme iddiasinda olan anayasal vatandaşlik, üst kimlik veya kültür temsi-
linden azade farkliliklari yok etmeden onlarin toplumsal uyum ve huzuru-
nu tesis etme amacini üstleniyor görünmektedir. Bu bağlamda “Anayasal 
vatandaşlik, farkliliklari eş düzeyde ve bariş içinde birlikte yaşatma çaba-
sina dayanan, demokratik toplumlarda siyasi kimliği yeniden tanimlama 
girişiminin ifadesidir. Bu noktada anayasal vatandaşlik eşit vatandaşlik 
fikrini hâkim kilma anlayişini yansitmaktadir.”(Kösecik ve Ozulu, 2016: 
517). Toplumsal hayatin düzenlenmesinde yasalarin rolü, modern ve hu-
kuk ilkelerine dayanan ülkelerde gün geçtikçe daha aktif hale gelmektedir. 
Yasalarin birleştirici ve geliştirici olmasinin yolu günümüz ihtiyaçlarina 
karşilik veren bir şekilde oluşturulmasindan geçmektedir. Kavram tam ola-
rak bu demokratik ülküler doğrultusunda yeni ve modern bir temsil öne-
rerek, toplumsal bütünleştirmeyi tek tip bir vatandaş yaratma modelinde 
değil farkliliklarin birbirine saygi duyduğu, insan haklarinin işiğinda oluş-
turulmuş metinlerde aramak gerekliliğine dayanmaktadir.

Habermas, anayasal vatandaşlik fikrini ortaya atarken ulus-devletle-
rin küreselleşen dünya ile birlikte içinden çikilamaz ve epey sikintili bir 
sürece girdiğini iddia etmektedir. Devamla ulus-devlet anlayişinin ilk dö-
nemlerde, siyasi alanda meşru bir zemin sikintisini gidermede aktif rol 
oynayarak başarili olduğundan bahseden Habermas, beraberinde getirdiği 
riskleri de iskalamamak gerektiğini vurgulamiştir. Bu risklerin en başinda 
da milliyetçilik anlayişi gelmektedir. Nitekim, Habermas’a göre ulus-dev-
let anlayişinin oluşmasiyla egemenliğin şekli ve anlami da değişmiştir. 
Bununla birlikte Ulus-devlet anlayişinda çoğunlukla bir arada hissedilen 
milliyetçilik ve cumhuriyetçiliğin çelişkilerine vurgu yapmaktadir. “Ulu-
sun iki yüzü vardir: Doğal olmayan devlet vatandaşliği ulusu, demokratik 
meşruluğun kaynağini oluştururken, halkçi ulus anlayişi, sosyal entegras-
yon için çaba harcar. Devlet vatandaşlari kendi çabalariyla özgürlükçü ve 
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eşitlikçi siyasî ortakliği yapilandirirken, halktaşlar (ayni halkin mensupla-
ri), ortak dil ve tarihin belirlediği bir toplulukta barinirlar. İşte ulus-devlet 
kavrami bu ikilemi, eşitlikçi hukuk toplumunun evrenselciliği ile tarihsel 
ortak yazgilara sahip bir toplumun bölgeciliği (Partikularismus) ikilemini 
taşir”(Habermas, 2012: 23).

Gerçekten de ulus-devlet, gerek çikiş şartlari gerekse dönemi itiba-
riyle yapay saiklerle oluşturulmuş bir fikirdir. Ve genel anlamda bati ekse-
ninde ortaya çikan yeni koşullardan türetilmiştir(Erkiş, 2013: 64). Nitekim 
ayrilmaz bir parçasi olan ulusçuluk kavrami da benzer saiklerle oluşturul-
muş, özellikle Fransiz Devriminden sonra girilen yeni dönemde toplumu 
bir arada tutma ve bağlilik oluşturmak için bir harç olarak düşünülmüş-
tür. Tipki günümüzde anayasal vatandaşliğin toplumu bir arada yaşatma 
ve aidiyet duygusunu geliştirmede araçsallaştirildiği gibi ulus-devlet ve 
ulusçuluk fikri de ayni şekilde araçsallaştirilmiştir. “Ancak çoğulculuk ve 
insan haklariyla birlikte hukuk sistemi evrenselleşmiştir. Artik kişi hakla-
rinin uluslararasi kurumlarda kullanilma özelliği ortaya çikmiştir. Bunlarin 
sonucunda da ulus-devletin meşrulaştiricisi ve ideolojisi olan ulusçuluk 
bunalimla yüz yüze kalmiştir.”(Zabunoğlu, 2018, s.537). Ne var ki modern 
dünyayla birlikte gelişen demokratik ilkeler ve beraberindeki hukuk dev-
leti olma yolundaki hizli gelişmeler artik ulus-devlet fikrinin öne sürdüğü 
tarzda bir toplumsal aidiyetin çok daha ötesini gerektirmektedir.  

Ulus-devlet kavraminin tasavvur edildiği şekil ve anlam önemlidir. 
Ortaya çiktiği ilk dönemler, zayiflayan birliktelik bağlari ve toplumsal da-
yanişmayi güçlendirmede büyük bir başari elde eden ulus-devlet anlayişi, 
siyasi kamuoyu ve irade oluşturma noktasinda kullanim alanina/ kullana-
cak kişiye göre de büyük riskler taşimaktadir. “İlk çikiş noktasi olarak ileri-
ci karakter taşiyan ulus-devlet modeli sonradan bir karşi-devrim aşamasiy-
la tahakküm altina alinmiştir. Bu noktada milliyetçilik bir kurtarici olarak 
kullanilmiştir.”(Kizil, 2007)2. İlk dönemlerde ulus-devlet modeli, temeline 
aldiği ulusçuluk ve milliyetçilik fikirlerini bir kurtarici olarak görse de 
modernleşme ve demokratikleşme gibi süreçlerin dahliyle bu kavramla-
rin içerden bir erozyonuna maruz kalmiştir. Milliyetçilik fikri kendinden 
önceki dönemin kurtaricisi fakat modern dönemin gerici ve yipratici bir 
argümani olarak kalmiştir. Habermas ise temel risk olarak gördüğü milli-
yetçiliği iki şekilde ele almaktadir. Bunlardan ilki, uluslararasi boyutta ve 
sinirlar özelindedir. “Milliyetçilik, sinirlar sorununu kendi tarzinda çözer. 
Ulus bilincinin gelişmesi, her ne kadar insanoğlunun bir eseri olsa da, bu 
sanal büyüklük, pozitif hukukun ve anayasal devlet yapisinin yapay düze-
nine karşi, kendiliğinden anlaşilir düzgün bir yapi olarak ortaya çikar. Bu 
nedenle ‘organik’ ulus kavramina geri dönmek, siyasî toplumun tarihsel 

2 Ayrintili bilgi için bkz: Çağhan Kizil, “Ulus-Devlet ve Milliyetçilik”, Birikim Dergisi, https://
birikimdergisi.com/guncel/165/ulus-devlet-ve-milliyetcilik, 2007.
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olarak çizilmiş az çok rastlantisal sinirlarindaki bu olumsalliği yok edebi-
lir; sinirlari taklitçi bir tözcülük havasiyla bezeyebilir ve ‘köken’ yönüyle 
meşrulaştirabilir.” (Habermas, 2012: 23). Milliyetçiliğin bu yönlü riskine 
dikkat çeken Habermas, ikincil olarak ise toplumsal olarak net bir şekil-
de hissedilen ve manipüle edilmeye çok açik olan duygulara seslendiği 
yönüdür. “Bu diğer neden, herkesçe aşikârdir. Özellikle millî söylenceler-
deki yapaylik, bir yandan bilimsel saflaştirma, diğer yandan propagandaci 
yaklaşim, milliyetçiliğin, siyasî elit gruplarca suiistimalini baştan elverişli 
kilmaktadir. İç anlaşmazliklarin başarili diş politikayla dengelenmesi, hü-
kümetlerin her zaman başvurduklari sosyal-psikolojik bir yöntemdi.”(Ha-
bermas, 2012:  25).

Ulus-devlet anlayişi, tarihsel olarak zorunlu bir ihtiyaç olarak bir dö-
nem başvurulan ve yine belirli bir dönem başarili sonuçlar veren bir sis-
tem olsa da günümüz koşullarinda yetersiz kalmakta ve ihtiyaçlara cevap 
verememektedir. Bunun sebeplerinin başinda hiç kuşkusuz modernleşme 
ve demokratikleşme temelinde ilerleyen küreselleşme faktörü gelmek-
tedir. “Ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlari olan küreselleşme süreci, 
ulus devletin egemenlik, ulusal kimlik, ülkesel, siyasi, toplumsal, idari ve 
hukuki bütünlük şeklinde siralanabilen temel niteliklerini büyük ölçüde 
etkileyen, aşindiran, ulus devleti değiştiren ve yeniden şekillendiren bir 
olgudur.”(Özdemir, 2007: 55). Özdemir’in de aktarmiş olduğu üzere kü-
reselleşmenin boyutlari ve etki alani düşünüldüğünde ulus-devlet bir çik-
maza itilmektedir. Küreselleşmenin doğrudan ya da dolayli bir çiktisi olan 
uluslararasi kurumlarin global ölçekteki etkileri ve gelişen insan haklari ile 
birlikte artan birey olma bilinci ulusçuluk ve milliyetçilik eğilimlerini ve 
dolayisiyla ulus-devlet anlayişini zayiflatmaktadir.

Nitekim Habermas da küreselleşmeye dikkat çekerek ulus-devletin, 
içeride çokkültürlülük ve dişarida ise küreselleşme ile mücadele etmesi 
gerektiğine dikkat çekmektedir. “Bu tarihten alacağimiz ders çok açiktir. 
Ulus-devlet, bir zamanlar ivme kazandiran, potansiyel ikilemleri yaratan 
bu boyuttan kurtulmalidir. Bugün, ulus-devletin medenî haklarini kulla-
nabilme konusunda dayandiği sinirlara baktiğimizda, örneğinin ne kadar 
öğretici olduğunu görüyoruz. Zamaninda ulus-devlet, toplumsal modern-
leşmedeki soyutlamalari yakalamayi ve geçmişinden koparilmiş bir mille-
tin, ulus bilinciyle, daha gelişmiş ve rasyonelleştirilmiş bir yaşam dünyasi 
içine yeniden yerleştirilmesini olanakli kilan, siyasî bir iletişim ortamini 
yaratmişti. Vatandaşin hukuksal statüsünü kültürel anlamda bir ulusa ait 
olma düşüncesiyle tanimlayarak, bu entegrasyonu daha da hizlandirmişti. 
Bugün artik ulus-devlet, içeride çokkültürlülüğün doğurduğu patlama ve 
dişarida küreselleşmenin getirdiği sorunlar altinda kendim adeta bir mey-
dan okumayla karşi karşiya hissetmektedir. Bu nedenle, devlet vatandaşlari 
ulusunun ve halk ulusunun bağlayicilik antlaşmasinin (Juriktim), işlevsel 
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bir eşdeğeri olup olmadiği sorusu karşimiza çikar.”(Habermas, 2012: 25).

Günümüzün çoğulcu ve demokratik toplumlari, kültürel olarak ho-
mojen bir yapi öneren ulus-devlet anlayişindan uzakta bir yere evrilmek-
tedir. Ortaya çikan yeni tablo gösteriyor ki, Faşist bir ideoloji haricinde, 
demokrasi ve modern hukuk ilkeleri gereği hiçbir ideolojinin ve sistemin 
ön göremeyeceği etnik temizlik dişinda sayisi ve kimliği artan etnik grup-
larin, kültürel çeşitliliğin, dünya görüşlerinin, siyasi temayüllerin önünü 
almamiz olanaksizdir. Bu bağlamda demokratik eksende alinan ciddi bir 
sorumluluk ile demokratikleşme sürecinin altini doldurulmasi ve birbirin-
den gittikçe kopan toplum dinamikleri için gerekli anayasal düzenlemele-
rinin yapilmasi bir aciliyet ihtiva etmektedir. İşte Anayasal vatandaşliğin 
çokkültürlülük, çoğulculuk, eşitlik ve demokrasi ilkeleri etrafinda toplumu 
birleştirerek kapsayici bir anayasal ve toplumsal düzen oluşturma talebi 
bu bağlamda kiymet kazanmaktadir. “Anayasal vatandaşlik bir arada ya-
şamanin bir formülü olarak yalnizca geleceğe dönük bir müzakere orta-
mini hedeflememektedir. Geçmişle yüzleşme geçmişin temizlenmesiyle 
olacaktir. Anayasal vatandaşlikla ulus, ayni kaderi paylaşma gibi mitsel 
unsurlara dayanmayip, azinliklari dişlamayan, düşmansiz bir vatandaşlik 
anlayişi geliştirilmek istenmektedir.”(Peker, 2017: 4). Bir anlamda geçmiş 
ve şimdi arasinda bir köprü işlevi gören anayasal vatandaşlik, tarihten kal-
ma toplumsal problem kalintilarini da düşünecek şekilde etrafli ve kalici 
bir çözüm üretme iddiasindadir.

“Tarihsel nedenlerden dolayi birçok ülkede, kültürel kökene bakil-
maksizin, tüm devlet vatandaşlari tarafindan taninma talebinde bulunan 
genel siyasî kültür ile çoğunluk kültürü arasinda bir füzyon oluşmuştur. 
Eğer ayni toplum içerisinde, kültürel, etnik ve dinsel açidan farkli yaşam 
biçimleri diğerleriyle -ve birbirleriyle- eşit olarak var olma hakkina sahip 
olacaksa, bu füzyonun çözülmesi gerekir. Ortak siyasî kültür düzeyi, alt-
kültürlerin ve politika-öncesi biçimlenmiş kimliklerin düzeyinden bağim-
siz olarak oluşturulmalidir. Eşit hakli bir arada varoluşun yegâne önkoşulu, 
korunan inançlarin ve uygulamalarin, (her bir siyasî kültürün yorumlanma-
si çerçevesinde) geçerli anayasa ilkeleriyle çelişmemesidir.”(Habermas, 
2012: 26).

Modern çağ insanlarinin ulus-devlet ötesi bir dünyada şansi olabile-
ceğine işaret eden Habermas, demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bunun 
gerçekleştirilebileceği kanaatindedir. Benzeri şekilde demokratik liberal 
yaklaşimlari da bu tema etrafinda eleştirir. Ona göre, bu yaklaşimlar azin-
lik sorunlarini örtbas etmektedir. Cemaatçi ve öznelerarasi kuramlardan 
baktiğimizda bu sorunun derinliği belirginleşecektir. Çünkü Habermas’a 
göre bu sorunun, siyasî egemenlikte olan bir çoğunluk kültürünün kendi 
yaşam biçimini azinliklara dikte etmesi ve böylece kültürel kökenleri farkli 
vatandaşlari toplumsal eşitlikten yoksun birakmasi sonucunda demokratik 
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toplumlarda da ortaya çikmasi muhtemeldir. Bunlar, vatandaşlik ekseninde 
ortaya çikan kimliğe dayali siyasî sorunlardir. Ki ayni zamanda bir ço-
ğunluk sorunudur bu. Ona göre çoğunluk istekleri olduğu gibi azinliklara 
dikte ettirilemez. Çünkü vatandaşlik mevzuunun işleyişi en azindan teknik 
olarak tarafsiz bir süreci işaret etmelidir. İşte Habermas eleştirisini bura-
dan yapmaktadir: liberal yaklaşimlarin savunduğu çoğunluk demokrasisi 
bu konuda tehlikeyi gözden kaçirmiş bir yerde konumlanmaktadir. Zira 
bu çoğunluk sorununu kökten çözmediğimiz sürece, kapsam ve boyutu ne 
olursa olsun azinliklar tarafinda değişen hiçbir şey olmadiğindan toplum-
sal alanda problemler sürmeye devam edecektir. Kültürel bir nedene bağli 
siyasî sorunlar, sözgelimi bir ayrilmanin doğurduğu sorunlar, zorunluluk 
gereği farkli metotlarla tartişilmaz, ama farkli sonuçlara varilir: nihayetin-
de süreç yeni argümanlardan ziyade yeni çoğunluklarla son bulur. Buradan 
da anlaşilacaği üzere ayrilmalarin da benzeri bir şekilde yeni çoğunluklar 
anlamina geleceğine ve çözüm olmayacağina dikkat çeken Habermas, an-
cak demokratik ve birleştirici bir hukuk sisteminin çözüm olabileceğini 
iddia etmektedir.  Bunu da anayasal vatandaşlik olarak formüle etmiştir. 
“Açiktir ki çokkültürlü toplumlarda bu azinlik ya da çoğunluk sorunu çok 
daha ciddi bir şekilde hissedilmektedir. Fakat bu toplumlar, birer demok-
ratik hukuk devleti biçiminde organize olduklarinda, ‘farkliliğa duyarli’ 
bir dahil edişin zorlu hedefine her şeye rağmen ulaşmanin yollari vardir: 
Federal yetkinin paylaşimi, devlet yetkilerinin işlevsel açidan özgülleştiri-
lerek devredilmesi ya da yerel makamlara aktarilmasi (yerinden yönetim), 
özellikle de kültürel özerklik güvencesinin verilmesi, siniflara özgü haklar, 
eşitlik politikalari ve etkin bir biçimde azinliğin korunmasi için gerekli 
başka düzenlemeler gibi.”(Habermas, 2012: 54).

Kavram, hem yapici ve çağdaş bir temsil olmasi hem de Türkiye gibi 
çokkültürlü toplumlar için bir çözüm önerisi sunmasi itibariyle önemlidir. 
“…bireyi tarihsel olarak sorun yarattiği düşünülen aidiyet bağlarindan so-
yutlayip salt birey olarak devlete bağlamaktadir. Temel amaç, bireyi ‘so-
runlu’ bağlarindan kurtarmaktir.”(Topuzukanamiş, 2013: 145). Küreselleş-
me ile birlikte demokratikleşmeye duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artarken 
bireylerin beklentileri de eski ezberlerle ya da eski kurumlarla giderileme-
yecek seviyelere ulaşmiştir. 1993 yilinda Kavrami Türkiye ile taniştiran 
Prof. Dr. Nur Vergin, işlevsizleşen siyasi partilerin yeni bir çikiş bulma-
larinin aciliyetinden bahsederken Türkiye için yeni bir kimlik ihtiyacina 
işaret etmekteydi. İşte bu ihtiyaca cevap olarak anayasal vatandaşlik kav-
ramini ileri süren Vergin3, Türkiye’nin yaşadiği toplumsal tikanikliklara 
alternatif bir çözüm olarak bu kavramin benimsenebileceğini öngörüyor-
du. İlk olarak Siyasal alanda bir yeni kavramin vücut bulmasi ve yayginlik 
kazanmasi, hâlihazirda var olan kavramlarin sorun çözme yeteneklerinin 
3  Kavram, Prof. Dr. Nur Vergin tarafindan “anayasal vatandaşlik” olarak Türkçeye kazandiril-
miştir. Bkz. Nur Vergin, “Yeni Siyaset ve Siyasî Partiler”, Türk Yurdu, 1993/13 (70), s. 13-14.
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aşinmasiyla doğrudan bağlantilidir. Eğer acilen çözülmesi gereken bir so-
run orta yerde duruyorsa ve mevcut kavram ve enstrümanlar söz konusu 
sorunu çözmeye muktedir değilse, arayişlara girilir, eskisinden farkli araç-
larla olaylara yaklaşilir ve sorunu çözmeye aday yeni kavramlar oluşturu-
lur(Coşkun, 2009: 81-83). Coşkun’un da belirttiği üzere her yeni temsil 
veya çözüm arayişi aslinda eskinin işlevsizliğine dair bir zaruriyetten ileri 
gelmektedir. Mevcut yasalar ve kurumlar, ihtiyaçlara cevap olabilmek adi-
na ortak iyi amaciyla ya iyileştirmelere ya da değişime tabi tutulur. Ger-
çekten de mevcut uygulamalar sorunlarin çözümünde etkili olamadiğinda 
devletler ve yöneticiler, sorumluluklari gereği tüm toplumu kapsayan bir 
formül üretmek zorundadirlar. Üstelik mikro seviyedeki farkliliklarin bile 
görünür hale geldiği bu yeni çağda bu zorunluluk daha kaçinilmaz bir hale 
gelmiştir. İçinde bulunduğumuz çağ gösteriyor ki yaşli tarihsel söylemler, 
etnik ve sinifsal vurgular, Türkiye gibi çokkültürlü toplumlarda problemle-
ri derinleştirmek dişinda başka bir işleve karşilik gelmemektedir. Bu bağ-
lamda demokratik ve kapsayici bir dil, ayni zamanda buna payanda olacak 
hukuki bir zemin çokkültürlü toplumlari bu tarihsel sikişmadan kurtaracak 
bir reçete olarak okunmalidir. 

Anayasal vatandaşlik, vatandaşliği tanimlarken herhangi bir etnik ve 
dinsel kimliğe gönderme yapmadan ya da herhangi bir sinifi/zümreyi/top-
luluğu öne çikarmadan eşitlik ve adalet ekseninden hareket eder. Farkli 
kimliklere demokratik yarişmaci siyasetin zeminini hazirlar. Şiddeti dişla-
yarak, farkli kimliklerin demokratik zeminde kendilerini ifade etmelerine 
ve siyaset yapmalarina firsat tanir. Bireylerin kimliğe dayali hak ve özgür-
lüklerinin anayasal güvence altina alindiği bir toplumsal ortamda, farkli 
kimlikler arasindaki sorunlarin demokratik bir zeminde müzakere etmele-
rine imkân sağlar. Böylece, farkliliklarin barişçil birlikteliğinin toplumsal 
vasati sağlanmiş olur(Erdem, 2012: 53). Toplumsal mozaiği bir eksi olarak 
yahut siyaseten zorlayan bir güç durumu olarak değil, farkli renklerin eşit 
temsil edilebileceği demokratik bir düzen olarak tahayyül eden yaklaşim, 
anayasal güvence esasina dayanir. Bu anayasal sistem de toplumdaki bü-
tün gruplara eşit ve objektif bir mesafede durur. Böylece her grup, bu gü-
ven ortami içerisinde bir yandan aidiyet hissedip diğer yandan varliklarini 
koruyarak geliştirme imkâni bulabilirler. Yaklaşim, herhangi bir ayricaliği 
veya ayricalik sağlayacak herhangi bir titri temelden reddettiği için gruplar 
arasi oluşabilecek olasi bir hiyerarşinin de önünü almiş olacaktir. Bu an-
lamda yaklaşim, çokkültürlü toplumlarda homojen bir vatandaşlik temsili-
nin yarattiği tahribati silmede önemli bir rol oynamaktadir. 

Türkiye açisindan düşündüğümüzde yaklaşim, son yillarda tartişma 
konusu olmasinin yanisira mevcut ulus-devlet anlayişini sürdürme ya da 
geleneklere bağli kalmayi savunan taraflarca şüpheyle yaklaşilmaktadir. 
Oysa kavram, teorik olarak öne sürdüğü savlarla ayan beyandir. Demokra-
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tikleşme ve toplumsal birliğin ehemmiyetine israrla dikkat çekiyor olmakla 
beraber açmiş olduğu yeni demokratik alanlarla birlikte kiymetli bir yerde 
durmaktadir. Etnik ve kimlik vurgusu yapmayan, toplumun her kesimini 
kapsayan, eşitlikçi bir anayasa önermekle birlikte tüm bunlari müzakereci 
demokrasi yoluyla gerçekleştirme talebi de ayrica önemlidir. Kavrami Tür-
kiye ile taniştiran Vergin, anayasal vatandaşlik kavraminin Türkiye için iki 
önemli sacayağina dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, yurttaşlik taniminin 
her türlü etnik, dinsel ve kültürel imadan arindirilmasidir. Nitekim anaya-
sal vatandaşlikta, vatandaşlik düsturu herhangi bir etnik veya dinsel kimli-
ğe atifla tanimlanamaz ve bunun doğal bir sonucu olarak toplumdaki farkli 
gruplar alt-üst / iyi-kötü gibi bir siniflamaya tabi tutulamaz. Daha öncede 
belirttiğimiz gibi anayasal vatandaşlikta anayasa, her kesime eşit mesafede 
durmaktadir. İkinci ayaği ise, kamu kurumlarini bu farkliliklari görünmez 
veya asimile etmeye dönük açik veya örtük politikalardan men etmesidir. 
Nihayetinde bu yaklaşim, çokkültürlü toplumlarda tektip bir insan profili 
değil, heterojen ve birbirine saygili bir toplum inşa etmeyi hedeflediğinden 
böylesi ilkel ve yararsiz girişimlerin de önünü alma gayretindedir(Polat, 
2010: 770).4

Tarihsel olarak baktiğimizda, yurttaşlik/vatandaşlik terimleri bin-
yillardir insanliğin konusu olmuştur. Antik yunandan başlayarak çeşitli 
bağlam ve tanimlamalarla günümüze dek ulaşmiştir. Toplumu ve devlet 
kurumunu oluşturan nadir parçalardan biri olmasi nedeniyle bin yillardir 
düşünür ve siyasetçilerin gündemini oluşturan kavram, içinde yaşadiğimiz 
çağda mikro ölçekteki değişikliklerden bile çok ciddi bir şekilde etkilen-
mektedir. Özellikle Türkiye gibi çokkültürlü bir toplum yapisina sahip 
olan ülkelerin bu hassas teraziyi korumak için daha fazla efor harcamalari 
gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlik anlayişina bakildiğinda 
diğer bütün ulus-devletler gibi milliyetçilik felsefesi üzerine bina edildiği 
görülmektedir. Her ne kadar bu yaklaşim etnik bir milliyetçilik olmayip 
batili bir milliyetçilik esasina dayansa da toplumsal mutabakat adina yasa-
lar oluşturulurken toplumun kesimlerini dişlayan değil kapsayan bir dil ile 
oluşturulmasi daha rasyonel olacaktir. Nitekim kimi taraflarca savunuldu-
ğu gibi Türkiye Cumhuriyeti anayasasindaki söylemler, teorik olarak bir 
irk’a bir zümre’ye değil bütün vatandaşlara bir “Türklük” ortak paydasi 
atfetse de uygulamada çeşitli zamanlarda ve yönetimlerde bu durumun su-
iistimal edildiği örnekler de mevcuttur. Bu suiistimal örneklerinin başinda 
kuşkusuz ki Alevi-Sünni, Türk-Kürt tartişmalari gelmektedir. Hem bu gibi 
tartişmalarin önünü almak hem de değişen dünya koşullariyla birlikte iyice 
belirginleşen mikro farkliliklari korkutan bir handikap değil tam aksine 
çeşitliliği besleyen, çokkültürlü toplum yapisini destekleyen bir ortama 

4 Ayrintili bilgi için bkz: Ezgi Güzel Polat, Anayasal Vatandaşlık, Yayinlanmamiş Doktora 
Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Genel Kamu Hukuku) 
Anabilim Dali, Ankara 2010, s. 770.
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kavuşturmak için çağdaş yaklaşimlari gözden geçirmek kaçinilmaz bir ih-
tiyaç haline gelmiştir. 

Yüz yil önceki koşullar veyahut yüz yil önceki yasalar günümüz top-
lumunun ihtiyaçlarini karşilayacak yeterlilikte değildir. Nitekim 1961 ve 
1982 anayasalarina baktiğimizda vatandaşlik anlayişi bir “Türk” üst kim-
liğinden hareketle oluşturulmuştur. Her ne kadar buradaki vurgu bir etnik 
vurgu olmasa da toplum nezdinde diğer gruplarin aleyhine bir durum oldu-
ğu eleştirilerini de gündeme getirmektedir. Anayasal vatandaşlik, önerdik-
leri ile birlikte toplumda uzlaşmaci ve ortak iyi amacindan hareketle bariş-
çil, eşitlikçi ve demokratik bir yapi vadettiğinden böylesi tarihsel tartişma-
larin da önünü almiş olacaktir. Anayasal vatandaşlik kurumunun Türkiye 
açisindan uygulanirliği konusu, mevcut vatandaşlik anlayişinin topyekûn 
kaldirilmasi ve yerine yeni bir anlayişin yerleştirilmesi şeklinde asla yo-
rumlanmamalidir. Tam da bu tarz radikal değişikliklerden duyulan korku 
ile beraber düşünüldüğünde kavramin Türkiye gerçekliğiyle olan uyumu 
daha iyi kavranacaktir. Anayasal vatandaşlik anlayişi her şeyden önce ulus 
devlet geleneğine bağli olmakla birlikte insan unsuru açisindan da çeşit-
liliğe sahip ülkeler açisindan geliştirilebilecek bir modeldir. Türkiye’nin 
her iki nokta açisindan da anayasal vatandaşlik için iyi bir çalişma sahasi 
olmasi gözden kaçirilmamalidir. Bu olumlu yanlara ek olarak Türkiye’de 
vatandaşlik anlayişinin ulusal vatandaşlikla eş olmasi ve “Türklük” olarak 
tabir edilen kavramin tarihi çikiş noktasi itibariyle etnik bir grubu değil, 
bir ulusu kapsayan bir terim olmasi Türkiye açisindan anayasal vatandaşlik 
kavraminin kabulünü kolaylaştirabilecek etkenlerdendir(Polat, 2010: 359).

Sonuç

Vatandaşliğin, bir kavram olarak, ilkel formlariyla birlikte M.Ö. 8. yy. 
Sparta’sina kadar uzandiği tahmin edilmektedir. Kavram, temelde bireyle 
devlet arasindaki bir ilişkilenme ve bağlilik modeli şeklinde tahayyül edi-
lir. Bu bağlilik ve ilişkilenme ilk ortaya çiktiği tarihlerde ödev etiğine ve 
pasif bir statüye karşilik gelse de modern zamanlarla birlikte siyasi hayata 
katilan, kararlara etki eden aktif bir statü modeline evrilmiştir. 

Geleneksel ve konvensiyonel yaklaşimlarin son bulmasi ve 17. yüz-
yilda yaşanan keskin kirilmalarin sonucu olarak ortaya çikan modernitenin 
bireysel, toplumsal ve politik alandaki dönüşüme etkisi ile vatandaşlik, 
modern bağlamlarla yeniden düşünülmeye başlanmiştir. Bu sebeple mo-
dernite öncesindeki toplumsal düzen uzun asirlar boyu siyasi ayricaliklar 
üzerinden oluşturulduğundan, sosyal ve siyasi hayata katilim hakki sadece 
çok az kişi veya çevreler tarafindan kullanilabilmiştir. Hele ki uzun yillar 
boyunca krallik, imparatorluk ve mutlak monarşi başta olmak üzere çeşit-
li monarşi türleri ile dünya toplumlarinin yönetildiği düşünülünce, asirlar 
boyunca insanlarin hak ve hürriyetlerinden mahrum birakildiği gerçeği or-
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tada durmaktadir. Çeşitli dönemlerde çeşitli sebeplerle geleneksel olan bu 
algi kimi zaman yavaş kimi zaman da hizli bir şekilde aşinmaya yüz tut-
muştur. Feodal sistem ve monarşilerin iyice zayiflayip iyiden iyiye miadini 
doldurmaya başlamasiyla geleneksel vatandaşlik anlayişi da zayiflayip ter-
kedilmek zorunda kalmiştir. Günümüz bağlamindaki vatandaşlik kavrami, 
modern ulus devletlerin kurulmasiyla kendini bir zorundalik olarak dayat-
miştir. Artik köylü, kasabali, kentli, kul, tebaa gibi kavramlar yerini yavaş 
yavaş “millet” ve “ulus” gibi modern kavramlara birakmiştir. 

Modern çağ ve ulus devletlerle birlikte değişen bu kavramlarin har-
ci olarak da ilk dönemler “milliyetçilik” tercih edilmiştir. Ki o dönemler 
kullanişli olan bu kavram günümüzde de kimi ulus-devletler tarafından 
halen kullanılmaktadır. Zira ortaya çikan bu yeni devletler ülkelerinin 
çikarlari ve siyasi salahiyetleri için milliyetçilik etrafinda birleşerek baskin 
kültür potasinda toplumdaki diğer kültürleri eritme gayretinde olmuşlardir. 
İnsan haklari konusundaki klasik düşünce de bu gayrete payanda kilinarak, 
yaklaşimin uzunca süre ülkelerin temel dinamiği olmasinda başat rol oyna-
miştir. Modern dönemlerle birlikte eşitlikçi, demokrat ve evrenselci öğeler 
öne çikartilsa da birçok ülke uygulamada başarisiz olmuş, kendini demok-
rat addeden ülkelerde bile uzun yillar siyasi yaşama katilim sinirli seviyede 
tutulmuştur. Bunu takip eden yillarda modernin evrenselci olma ve kitle 
mantiğina dayanan yaklaşimi ile Post-modernin bireyci ve her türden fark-
liliği olumlayan yaklaşimi arasinda yaşanan sarkaç nedeniyle vatandaşlik 
kavramini yeni bir temsile kavuşturmada çeşitli tartişmalar yaşanmiştir. 
Liberal Vatandaşlik, Küresel Vatandaşlik, Radikal Demokratik Vatandaşlik 
ve Anayasal Vatandaşlik başta olmak üzere çeşitli teoriler ortaya atilmiş ve 
meselenin çözümüne dair kuramsal çalişmalar yapilmiştir.

Günümüzde vatandaşlik, sacayaklarindan biri olan siyasi bir kimli-
ğe atifla da tanimlanmaktadir. Bu bağlamda bireye yüklemiş olduğu hem 
siyasal kimlik hem de ödev ve yükümlülükler özellikle ulus-devletlerde 
daha belirgin olarak görülmektedir. Modern dünya ile birlikte ulus-dev-
letlerin, toplumu birleştirme harci olarak milliyetçilik öğesini kullanmak 
zorunda kaldiklari görülmektedir. Buna bağli olarak da gelişen ve değişen 
dünyada çok kültürlü toplum yapisina sahip olup halen ulus-devlet anla-
yişini sürdüren ülkelerde, çoğunlukla siyasi bir koz ve ayricalik nişanesi 
olarak kullanilan bu milliyetçilik öğesi etnik, din, dil ve cinsiyet temelli 
problemlerin yaşanmasinda temel bir faktör haline gelebilmektedir. Öte 
yandan küreselleşme yönünde büyük bir eğilim gösteren günümüz dünya-
sinda çok kültürlü ulus-devletlerin vatandaşlik temsillerinde sikişmalar ya-
şadiği açiktir. Özellikle ortaya çikişindan beri yaklaşik bir asir geçmesine 
rağmen halen ilk günkü temsillerinde direten ulus-devletlerde bu sikişma 
hali daha belirgin hale gelmiştir. Bir yandan bu sikişmalara çözüm bulmak 
diğer yandan ulus-devlet anlayişindan kopmak istemeyen ülkelerin insan 
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haklarina dayali, eşitlikçi, kapsayici ve demokratik bir anayasa tesis etme-
leri artik zorunluluk haline gelmiştir. 

Vatandaşlik anlayişindaki büyük kirilmalarin son yüz yil içerisinde 
gerçekleşmesi dünya genelindeki büyük değişimlere paralel olarak yaşan-
miştir. Özellikle iki büyük paylaşim savaşi başta olmak üzere, Avrupa’daki 
soğuk savaş döneminin izleri ve sonrasinda yaşanan büyük göç dalgalari, 
birçok ülkede etnik ve kültürel çeşitliliği de beraberinde getirmiştir. Bu 
çeşitliliği barindiran kimi ülkeler hizlica bir aidiyet duygusu oluşturmak 
için yeni vatandaşlik temsilleri arayişina girmişlerdir. Buna ek olarak dün-
yadaki sömürgelerin bağimsizliklarini kazanmasi ve akabinde evrensel 
olan hak ve özgürlükleri kendileri için de talep etmeleri yeni temsillerin 
arayişinda sürece ivme kazandirmiştir. Evrensel ölçekte artan bilinç, hem 
bireyin artik eski usullerle bir ödev etiği ve yükümlülük olarak değil insani 
ve eşit haklarla donatilmiş bir vatandaş olma talebini, hem de toplumdaki 
farkli gruplarin kendi kültür ve yaşam biçimini yaşamak istemesinin önü-
nü açmiştir. Bununla birlikte insan haklarina verilen önem gün geçtikçe 
artmiş, bunun etrafindan birleşen evrensel ölçekte kurumlar hayata geçiril-
miştir. Modern dünyanin bir üyesi ve buna entegre olmak isteyen ülkelerin 
yaşanan bu demokratik gelişimlere kayitsiz kalamayacaği da bir gerçektir. 
Yeni dönemde modern toplumlar, insan haklari ve birey temelinde bir dis-
kur etrafinda birleşmiş, bu minvalde toplumsal birliktelik ve uyum yönün-
de bir değişimi esas edinmiş gibi görünmektedirler. 
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Giriş

İş Sağliği ve Güvenliği (İSG) çalişanlarin iş yürütümü ile ilgili refah 
seviyelerini artirma ve çalişma ortamlarinda iş kazalari ve meslek has-
taliklarina karşi proaktif önlemler alma hususlarinda çalişmalar yürüten 
multidisipliner bir bilim dalidir. Söz konusu çalişmalar teknik, sosyal ve 
sağlik alanlarini kapsadiğindan İSG, diğer bilim dallari ile birlikte girift 
bir halde konunun paydaşlarina hizmet sunmaktadir. İSG açisindan bir ta-
raftan verilen hizmetlerin çeşitliliği diğer taraftan da hizmet verilen pay-
daşlarin çeşitliliği büyük önem arz etmektedir. Çalişma ortamlari fiziksel, 
kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal risklerle çevrili olduğundan 
bu risklerin tespiti, önlemlerin alinmasi, kontrollerin yapilmasi İSG ’nin 
teknik boyutu; çalişanlarin, işverenlerin sorumluluklari, haklari ve sinirlari 
ile ilgili meseleler İSG ’nin hukuksal boyutu; yapilan çalişmalarin akta-
rilmasi ve bilinçlendirme İSG ’nin eğitim boyutu; periyodik sağlik kont-
rolleri ve işyeri hekimliği çalişmalari İSG ’nin sağlik boyutu ile ilgilidir. 
Sunulan hizmetlerdeki bu çeşitlilik paydaşlarin çeşitliliğinde de gözlen-
mektedir. İSG ile ilgili kanunlar ve çalişmalar kamu ve özel sektöre ait tüm 
işyerlerindeki çirak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalişanlari kap-
sar. Burada hatirlatmak gerekir ki; ilgili kanunda belirtildiği üzere fabrika, 
bakim merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahli 
Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilati Müsteşar-
liğinin faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, 
ev hizmetleri, çalişan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabina mal ve 
hizmet üretimi yapanlar, hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetle-
ri sirasinda, iyileştirme kapsaminda yapilan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve 
meslek edindirme faaliyetlerinde çalişanlar İSG kanunu kapsaminda de-
ğildir (İş Sağliği ve Güvenliği Kanunu, 2012). İSG faaliyetlerinin kamu 
ve özel sektöre ait tüm işyerlerindeki çirak ve stajyerler de dâhil olmak 
üzere tüm çalişanlari kapsamasi özellikle İSG ’nin eğitim boyutunun öne-
mini gündeme getirmektedir. Eğitim amaçlanan bir konuda, hedeflenen bir 
doğrultuda veya belirli bir alanda bilgi ve beceri kazandirma eylemidir, 
başka bir deyişle eğitim kalici davraniş değişikliği oluşturma iş ve işlemle-
ridir. Eğitim hem yetiştirme hem de geliştirme özelliklerini ihtiva ettiğin-
den hayat boyu devam eden öğrenme faaliyetlerinin bütünüdür. İş Sağliği 
ve Güvenliği eğitimleri yasal zorunluluklari yerine getirmenin yani sira 
çalişanlar için gelişme firsati olarak görülmesi gereken eğitimlerdir. Bu 
eğitimler sayesinde çalişanlar hem yasal yükümlülükler hakkinda bilgi 
sahibi olmakta hem de iş kazalarina yönelik riskleri ve alinabilecek ön-
lemleri öğrenmektedirler. İşe ilk girişte ve devaminda verilen temel İSG 
eğitimleri, ilk yardim eğitimleri, acil durum ve tahliye eğitimleri, yangin 
önlem eğitimleri gibi eğitimlerin temel amaci çalişanlarda farkindalik 
oluşturmaktir. Çalişma ortamlarindaki risk faktörlerini göz önüne sermek, 
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çalişanlari bu başliklarda bilinçlendirmek, mevzuatla ilgili bilgilendirme-
ler yapmak yasal zorunluluklarin ötesinde güvenlik kültürü oluşturmaya 
yönelik önemli eğitimlerdir. İşte tam da bu noktada dezavantajli gruplar 
içerisinde değerlendirilen engelli çalişanlar için İSG eğitimlerinin önemi, 
içeriği ve aktarim biçimleri tartişilmasi gereken bir husus olarak tespit edil-
mekte, güncel durumda yapilmasi gerekenler ve teknolojinin bu eğitimlere 
entegresi gündeme gelmektedir. Engellilik yaşamsal faaliyetlere ve konfor 
alanina kisitlama getiren fiziksel veya ruhsal bozukluk olarak tanimlana-
bilir. Engelli çalişanlar da çalişma ortamlarinda diğer çalişanlar gibi risk-
lere maruz kalmaktadir. Ancak engelli çalişan engel durumu dolayisiyla 
diğer çalişana kiyasla bir takim ek risklere maruz kalabilmektedir (Çoker 
ve Selim, 2017). Örneğin, engelli bir çalişan sirt problemlerinden dolayi 
elle taşima risklerine diğer çalişma arkadaşlarindan daha fazla maruz ka-
labilir. (Yenidünya vd., 2016). Engelli çalişanlar için bir taraftan daha az 
iş gücü gerektiren, alişilagelmişin dişinda daha esnek çalişma saatleri olan 
işler düşünülürken bir taraftan da bu tür daha düşük sorumluluk taşiyan 
işlerin, daha az katki sağlama vb. sebeplerden ötürü kişide oluşturacaği 
stresin, dişlanmişlik hissinin veya anksiyete gibi psikososyal risklerin gün-
deme gelmesi söz konusu olabilmektedir. Tüm bu ve benzeri sebeplerden 
dolayi engelli çalişanlarin çalişma ortaminda karşilaştiklari zorluklar için 
bazi düzenleme ve iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadir.  Bu düzenleme 
alanlarindan biri de hiç şüphesiz İSG eğitimleridir. Engelli çalişanlar için 
düzenlemeler denildiğinde bunun sadece fiziksel, mekânsal düzenlemeler 
olmadiği her alanda gerçekleştirilecek değişikliklere ihtiyaç duyulduğu 
düşünülmektedir (Engür ve Chaush-Ogly, 2019). İş ekipmanlarinin engelli 
çalişana yönelik uyarlanmasi, işin organize edilmesi, işaret ve levhalarin 
düzenlenmesi, acil durum prosedürlerinin tanitilmasi, iletişim adina destek 
hizmetler sağlanmasi ve eğitim, gözetim gibi uygulamalar bunlardan bazi-
laridir (Kaynak ve Uluğtekin 2018). Engelli çalişanlar devletin düzenleyici 
ve denetleyici rolüne en çok ihtiyaç duyan gruplarin başinda gelmektedir. 
Bu gruplar gerek işe ilk girişte gerekse ilerleyen aşamalarda çeşitli zorluk-
larla karşilaşmaktadirlar. Engelli çalişanlarin karşilaştiklari sorunlar bazen 
fiziksel, zihinsel ve duygusal engellerden, bazen eğitime erişimdeki ki-
sitlardan, bazen de sosyal sistemlerin kendisinden kaynaklanabilmektedir. 
Karşilaşilan sorunlar engelli çalişanlari zaman içerisinde zorunlu bir şekil-
de istihdam dişi birakabilmektedir. Bu nedenle engelli çalişanlarin çalişma 
yaşami içerisinde yer almalarini sağlayacak faaliyetler yapilmasi onlarin 
topluma kazandirilmalari ve potansiyellerinden en iyi şekilde yararlanil-
masi adina önemlidir (Şen ve Tunç, 2017). İSG eğitimleri de bu nokta-
da devreye girmeli ve sadece bu kişilerin fiziksel olarak çalişma ortamina 
uyumunu sağlamakla kalmayip psikolojik ve sosyal olarak da çalişma or-
tamina uyumunu gerçekleştirmek hususunda öncü ve yardimci olmalidir.



Serap Tepe434 .

Çalışma Hayatında Engellilik
Herhangi bir sebeple oluşmuş bedensel veya zihinsel kapasite yetersiz-

liğinden kaynakli hayatini idame ettirmede, mevcut durumunu sürdürmede 
yetersiz kalan çalişanlara engelli çalişan denilmektedir. Dünya Sağlik Ör-
gütü ’nün en güncel tanimiyla engellilik; sakatliklari, sinirli aktiviteleri ve 
katilim kisitlarini kapsayan genel bir kavramdir. Dünya sağlik örgütünün 
bu tanimina göre; vücut fonksiyonlarinda veya yapisinda meydana gelen 
problemler, bir görevi veya eylemi yürütmede bireyin karşilaştiği zorluk-
lar ve bireyin hayata katilimda karşilaştiği problemlerin bileşkesi engel-
lilik tanimini oluşturmaktadir (WHO, 2022). Engelli çalişanlara yönelik 
ülkemizde sosyal politikalarin geçmişi 1960li yillara uzanmaktadir. 1961 
Anayasasi’nda direkt bir hüküm olmasa da 1967 tarihli Deniz İş Kanu-
nu vesilesi ile engelli çalişan istihdaminda kota sisteminden bahsedilmiş, 
1971 tarihli 1475 sayili İş Kanunu ile ayni sistem devam ettirilmiştir. 2003 
yilinda yürürlüğe giren 4857 sayili İş Kanunu ile 50 ve üzeri çalişani olan 
özel sektörde %3, kamuda ise %4 engelli çalişana yer verilmesi kararlaşti-
rilmiştir. 2005 tarihli 5378 sayili Engelliler Hakkinda Kanun Madde 14’te 
engelli istihdamindan bahsedilmiştir (Resmî Gazete, 2005). İlerleyen za-
manlarda engelli istihdamina ve erişebilirliliğe yönelik çalişmalar devam 
etmiş, engelli çalişanlarin sorunlari ile ilgili konularda bazi gelişmeler 
gözlenmiştir. O günden bugüne işe girişte karşilaşilan zorluklar, ayrim-
ci tutumlar, diğer çalişanlarin ön yargili tutumlari, çalişma ortamlarindan 
kaynakli sorunlar, niteliksiz işler, düşük ücretler, kaynağa erişememe ve 
destekten yoksunluk problemleri gibi başliklar engelli çalişanlar için tarti-
şilmaktadir. Çeşitli nedenlerle engelli çalişanlarin çalişma hayatinin dişin-
da kalmasi hem ekonomik hem de sosyal açidan olumsuz sonuçlara neden 
olmaktadir. Yillar içerisinde engelli çalişanlar için karşilaştiklari problem-
lerin nitelikleri veya nicelikleri değişse de temelde bu problemler engelli 
çalişanin refah seviyesine ayrica ülkenin gelişimine olumsuz etki yapmak-
tadir. Evrensel bir hak olan ve Anayasa güvencesi altinda bulunan çalişma 
hakkinin engelli çalişanlar için en verimli halde gerçekleştirilebilmesi ve 
sürdürülebilmesi sosyal adalet açisindan önem arz etmektedir. Engelli bi-
reylerin iş hayatina dahil olmasi birey için kendi kendine yetme duygusunu 
desteklemekle birlikte manevi tatmin de sağlamaktadir. Ancak bu süreç 
kolay değildir. Engelli çalişanlarin istihdami normal çalişanlara göre daha 
zor olup, engelli bireylerin gerek iş bulmalari gerekse mevcut işlerinde 
istikrarli bir şekilde çalişmalari oldukça zahmetli süreçlerdir. Engelli çali-
şanin daha çabuk iş kazasi yaşayacaği öngörüsü, engelli çalişandan yeterli 
verim alinamayacaği düşüncesi, fiziksel mekanlarin uygunsuzluğu ve ek 
masraf çekincesi gibi sebeplerden dolayi engelli bireyler çalişma hayatin-
da yeteri kadar yer bulamamaktadir. Engelli çalişan istihdaminin artirilma-
si için zorunlu kota uygulamasi, seçilmiş iş uygulamasi, korumali işyeri 
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uygulamasi, işverenlere maddi destek sağlanmasi ve ayrimciliğa yönelik 
mevzuatlarin oluşturulmasi gibi faaliyetler yapilmakta böylece çeşitli iyi-
leştirmelere gidilmektedir. Tüm bu faaliyetler engelli çalişan istihdaminda 
olumlu etki yaparken düşünülmesi gereken bir diğer husus istihdam edilen 
bu çalişanlarin eğitim süreçleridir. Oryantasyon eğitimlerinin yani sira İSG 
eğitimleri engelli çalişanlar için her bir engel türüne göre ayri ayri ele alin-
masi gereken eğitimlerdir.

Çalışma Hayatında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalişanlarin İSG eğitimleri ülkemizde ilgili yönetmelikte belirtildiği 
üzere iş verenin yükümlülüğünde olan ve iş yeri tehlike siniflarina göre dü-
zenli araliklarla tekrarlanan eğitimlerdir. Bu eğitimler çalişanlara genelde 
gruplar halinde verilen teorik eğitimlerdir. Eğitimler sonunda ölçme değer-
lendirme ve belgelendirme yapilmaktadir. İş veren bu eğitimler için uygun 
yer, araç gereç sağlanmasindan, çalişanlarin bu eğitimlere katilmasindan 
ve katilimlarin eğitim katilim tutanaği ile kayit altina alinmasindan, eğitim 
sonunda katilanlar için eğitim belgesi düzenlenmesinden sorumludur. Eği-
timler, değişen ve ortaya çikan yeni riskler de dikkate alinarak çok tehlikeli 
sinifta yer alan işyerlerinde yilda en az bir defa, tehlikeli sinifta yer alan 
işyerlerinde iki yilda en az bir defa, az tehlikeli sinifta yer alan işyerlerinde 
üç yilda en az bir defa düzenli araliklarla tekrarlanmaktadir. Çalişanlara 
verilecek temel eğitimler, işin devami süresince belirlenen düzenli aralik-
lar içinde; az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, tehlikeli işyerleri için 
en az on iki saat, çok tehlikeli işyerleri için en az on alti saat olarak her 
çalişan için düzenlenmektedir. (Resmî Gazete, 2013) Eğitimlerde çalişma 
mevzuati ile ilgili bilgiler, çalişanlarin hak ve sorumluluklari, iş kazasi ve 
meslek hastaliğindan doğan hukuki sonuçlar, çeşitli sağlik konulari, risk 
etmenleri, elle taşima, yangindan korunma, iş ekipmanlarinin güvenli kul-
lanimi, ekranli araçlarla çalişma, güvenlik işaretleri, tahliye ve kurtarma 
gibi teknik konular anlatilmaktadir. İş Sağliği ve Güvenliği eğitimlerinin 
içeriği ile ilgili başliklar Çalişanlarin İş Sağliği ve Güvenliği Eğitimlerinin 
Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik kapsaminda Şekil 1’de ifade edil-
miştir. 
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Şekil 1. İSG Eğitim Konuları
Ana hatlari ile bu şekilde ifade edilen İSG eğitimleri güncel geliş-

meler işiğinda içerik olarak zenginleştirilmeye çalişilmakta ayrica akta-
rim şekilleri açisindan yeni yöntemler denenmektedir. Teknolojinin tarihte 
hiç olmadiği kadar hizli değiştiği günümüz dünyasinda, gelişmelere ayak 
uydurmak için eğitim metotlarinda da değişikliğe gidilmesi gerekliliği ön 
görülebilir bir durumdur. Eğitimde siklikla kullanilmasi kabul edilen çö-
züm yollarini değiştirmemekte israrci olmanin gelecekte daha da çoğala-
caği öngörülen eğitim ihtiyaç ve isteklerinin karşilanmasi hususunda eksik 
kalacaği düşünülmektedir. İSG eğitimlerinin iyileştirilmesi adina gerçek 
yaşam temelli eğitim materyalleri geliştirerek analitik düşünme, problem 
çözme, yaraticilik, girişimcilik gibi eğitim-öğretim programlarinin çikti-
lari arasinda olmasi gereken becerilerin bireye kazandirilmasini sağlamak 
için yapilan faaliyetler memnuniyet vericidir.

Çalışma Hayatında Engelli Çalışanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimleri

Çalişma ve Sosyal Güvenlik Bakanliği tarafindan yayinlanan ilgili 
kanun ve yönetmeliklerde engelli bireylere özgü iş sağliği ve güvenliği 
özelinde mevzuat bulunmamaktadir. Ancak hem 6331 sayili İş Sağliği ve 
Güvenliği Kanunu’nda hem de ilgili alt mevzuatta engelli bireyler için özel 
hükümler yer almaktadir. 6331 sayili İş Sağliği ve Güvenliği Kanunu Risk 
değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştirma başlikli 10. Maddesinde; 
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“İşveren, iş sağliği ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak 
veya yaptirmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapilirken; “Genç, 
yaşli, engelli, gebe veya emziren çalişanlar gibi özel politika gerektiren 
gruplar ile kadin çalişanlarin durumu hususlarini dikkate alir.” ibaresi bu-
lunmaktadir. Engelliler özelinde iş sağliği ve güvenliği ilgili alt mevzua-
ta bakildiğinda ise; 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayili Resmi Gazete’ de 
yayimlanan “İş Sağliği ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”, 
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayili Resmi Gazete’ de yayimlanan “İşyeri 
Bina ve Eklentilerinde Alinacak Sağlik ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik”, 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayili “Çalişanlarin İş Sağli-
ği ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik”, 
05.10.2013 tarihli ve 28786 sayili “Yapi İşlerinde İş Sağliği ve Güvenliği 
Yönetmeliği”, 20. 07. 2013 tarihli ve 28713 sayili “İşyeri Hekimi ve Di-
ğer Sağlik Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkinda 
Yönetmelik”  alt mevzuatlarinda engellilere özel hükümler yer almaktadir. 
Tüm bu özel hükümler özel politika gerektiren ve dezavantajli grup içeri-
sinde değerlendirilen engelli çalişanlarin istihdaminda ve çalişma ortam-
larinda karşilaşilabilecek sorunlari çözme adina atilmiş önemli adimlardir. 
Çalişanlarin İş Sağliği ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esaslari Hak-
kinda Yönetmelik Madde 7’de “çalişma ortamlarinda on beş yaşini bitir-
miş ancak on sekiz yaşini doldurmamiş genç çalişanlar, yaşli, engelli, gebe 
veya emziren çalişanlar gibi özel politika gerektiren gruplarin özellikleri 
dikkate alinarak gerekli eğitimler verilir” ifadesi bulunmaktadir. Bu ifa-
de aslinda çalişanin ihtiyacini doğru şekilde karşilamak için dezavantajli 
gruplarda eğitim şeklinin farklilaşabileceği anlamina gelmektedir. Deza-
vantajli gruplar kendi içerisinde incelendiğinde engelli çalişanlarin diğer-
lerine göre daha hassas bir konumda olduğu gözlenmektedir. Çünkü hem 
engelli hem genç hem engelli hem kadin veya hem engelli hem yaşli olmak 
gibi özel gereksinimlerin arttiği bir durum söz konusudur. Bu nedenle ih-
tiyaç tespiti yapildiğinda rutin İSG eğitimlerinin engelli çalişanlar için ye-
tersiz kalacaği görülmektedir. İşte tam da bu evrede İSG eğitimleri engelli 
çalişanlar için nasil olmali sorusu gündeme gelmektedir. Mevcut duruma 
bakildiğinda her ne kadar iyi uygulamalar olsa da İSG eğitimlerinin çali-
şanlar açisindan kiymetine ve önemine dair arzu edilen yeterli hassasiyet 
oluşmamişken ayni eğitimlerin ayni şekilde engelli çalişanlara verilmesi-
nin istenen olumlu etkiyi yaratmayacaği düşünülmektedir. İSG eğitimleri 
çalişanlarda farkindalik oluşturmalidir, çalişan kendi önemini fark etmeli, 
haklarini, sorumluluklarini, sinirlarini bilmeli, bu eğitimler sayesinde ön-
ceden yaptiği veya yaşadiği olumsuz durumlari öğrendiklerinin işiğinda 
yeniden yorumlayabilmeli, öğrendiklerini iş hayatinda uygulayabilmeli-
dir. Çünkü öğrenme davraniş değişikliğidir. Verilen eğitimlerin çiktisini 
görmek için davraniş değişikliği olup olmadiğina bakmak gerekmektedir. 
Genel anlamda gaye davraniş değişikliği meydana getirmek olduğundan 
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söz konusu eğitimlerin engelli çalişanlara verilme şekli engel durumuna, 
engellilik oranina, çalişma ortamina ve engelli çalişanin ihtiyaçlarina göre 
çeşitlenmelidir. Bahsi geçen süreçlerin sağlikli işlemesi için İSG eğitimle-
rinde teknolojiden, güncel değişimlerden, iş psikolojisi, yönetim organi-
zasyon, ölçme değerlendirme teknikleri gibi farkli alanlardan faydalanil-
masi yararli olacaktir.

Engelli Çalışanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Gün-
cel Yaklaşımlar

Değişen yaşam koşullari, teknolojinin ilerlemesi vb. sebepler ile bir-
likte ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda mevcut sistemlerin değişimi 
kaçinilmaz olmuştur. Tarih boyunca farkli zamanlarda endüstri, teknolojik 
değişimlerden kaynakli yeniliklere maruz kalmiş ve bu maruz kalmalar 
sanayi devrimleri olarak adlandirilmiştir. Bu devrimlerden en önemlileri 
arasinda sayilan Endüstri 4.0 çalişma hayatina birçok yeniliği beraberinde 
getirmiştir. Akilli robotlar, simülasyonlar, yatay/dikey yazilim entegras-
yonlari, nesnelerin interneti, yapay zekâ, siber güvenlik, siber fiziksel sis-
temler, bulut depo, eklemeli üretim, artirilmiş gerçeklik, büyük veri analizi 
ve akilli fabrikalar gibi kavramlar   iş hayatinda karşilik bulmaya başlamiş-
tir. Endüstri 4.0 süreçlerinin ve teknolojinin hizla gelişimi iş sağliği güven-
liğinde de gelişim sağlayarak çalişanlarin daha emniyetli ortamlarda iş 
görmesini sağlayan faaliyetlerde bulunmaktadir. Bu gelişimle beraber in-
san makine etkileşiminin en verimli düzeye çikarilmasi için çalişmalar ya-
pilmaktadir.  Bu değişimlerin kendini gösterdiği bir alan da şüphesiz ki 
eğitim alanidir.  Özel politika gerektiren gruplari maruz kaldiklari ek risk-
lere karşi korumak, iş organizasyonunu bu bağlamda düzenlemek, çalişma 
için uygun iş ekipmaninin engelli çalişanin sağlik ve güvenliğine zarar ver-
meyecek şekilde kullanimini sağlamak gibi süreçler eğitim sayesinde ger-
çekleşmektedir.  Çalişanlara verilen İSG eğitimlerinde çalişma mevzuati 
ile ilgili bilgiler, çalişanlarin hak ve sorumluluklari, iş kazasi ve meslek 
hastaliğindan doğan hukuki sonuçlar, çeşitli sağlik konulari, risk etmenle-
ri, elle taşima, yangindan korunma, iş ekipmanlarinin güvenli kullanimi, 
ekranli araçlarla çalişma, güvenlik işaretleri, tahliye ve kurtarma gibi tek-
nik konular anlatilmaktadir. Bu eğitimlerin tüm engel gruplarina ayni şe-
kilde verilmesi ne yazik ki istenilen performansi sağlayamayacaktir. Eği-
tim konusundan ayri olarak şüphesiz ki risk yönetimi, ekipmanlar ve çaliş-
ma ortami düzeni gibi hususlarda engelli çalişanlar için düzenlemeler ve 
iyileştirmeler mevcuttur. Örneğin; işitme engelli bireylerin çalişma ortam-
larinda oturduklari yerlerden kolaylikla görebilecekleri flaş işikli sinyaller, 
görme engelli çalişanlar için riskli alana girmeyi engelleyen bariyerler ve 
sesli ikazlar, çalişma ortamindaki tezgah veya bantlara yaklaşildiğinda 
uyari veren bileklikler, acil durum ve tahliye için kilavuz yollar, ofis çaliş-
malari için özel klavyeler, Braille klavyeler veya metin okutucu yazilim 
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gibi ekipmanlar, ortopedik rahatsizliği bulunan çalişanlar için destek ekip-
manlari ile çalişma ortaminda uyumlaştirma, kamerali okuma sistemleri,  
çalişanin iş elbisesinde sesli ikazlari işitemediğini gösteren semboller ve 
benzeri birçok iyileştirme engelli çalişanin çalişma hayatina katilimini ve 
risklerden  mümkün olduğunca korunarak iş görmesini sağlayan iyileştir-
melerdir. Örnekleri zenginleştirmek gerekirse; çalişma ortaminda çalişanin 
konumunu belirleyen takip sistemleri, çalişanlarin konum zaman bilgileri-
ni anlik olarak toplayan kaydeden raporlama sistemleri, araç rampa mer-
kezlenme sistemleri, kör nokta alan güvenlik sistemleri, sanal zemin çizgi 
lazeri, sanal logo projektörü, sanal yaya yolu lazeri, düşme ve hareketsizlik 
sensörleri gibi iyi uygulamalar iş sağliği ve güvenliği uygulamalarini zen-
ginleştiren güncel yaklaşimlardir. Burada önemli olan husus yapilmaya 
çalişilan bu iyileştirmelerin çalişanlara nasil aktarilmasi gerektiğinin fark 
edilmesi ve uygun eğitim modellerinin uygun çalişanla buluşturulmasidir. 
Ortopedik engeli bulunan çalişanla zihinsel engeli bulunan çalişan veya 
görme engeli bulunan çalişanla işitme engelli çalişana verilecek eğitimle-
rin veriliş şekillerinin birbirinden farkli olmasi gerekmektedir.  Örneğin 
zihinsel engelli çalişanlar için verilen eğitimde renkli kartlar kullanilmasi, 
yaratici dramanin eğitim sürecine dahil edilmesi, eğitim süresinin dikkatin 
azalmasina firsat vermeyecek şekilde ayarlanmasi, çalişanlari da içine alan 
interaktif ortamlar oluşturulmasi son derece önemlidir. Görme engelli çali-
şanlar için olan eğitimlerde kullanilan sistemlerin seslendirmeli olmasi, 
ekran yazi fontlarinin esnek değişimlere uyum göstermesi, hazirlanan do-
kümanlarin Braille alfabesi vb. alfabelerle desteklenmesi eğitimin verimi-
ni artiracaktir. İşitme engelli çalişanlar için oluşturulmuş Türk İşaret Dili İş 
Sağliği ve Güvenliği Kitabi bu konuda verilebilecek güzel örneklerdendir. 
Söz konusu kitabin tamami uzmanlar tarafindan işaret diline tercüme edi-
lerek filme alinmiş ve hazirlanan videolar kitapta bulunan kare barkodlar 
vasitasiyla engelli çalişanlar için ulaşilabilir hale getirilmiştir (İEEF,2021).
Bu çalişma sayesinde İş Sağliği ve Güvenliği eğitimlerinde verilen temel 
konularin tamamina engelli çalişanin erişebilmesi sağlanmiştir ayrica bu 
kitapla birlikte eğitim veren uzmanlar açisindan da farkindalik oluşturul-
masi hedeflenmiştir ki;  bu noktada da eğitimcilerin nasil eğitileceği mese-
lesi  gündeme gelmektedir. Bu mesele yazinin ilerleyen aşamasinda detay-
li tartişilacaktir.  İSG eğitimlerinde faydalanilabilecek bir diğer alanin da 
sanal ve artirilmiş gerçeklik olduğu düşünülmektedir. Yaparak ve yaşaya-
rak öğrenmenin olumlu etkisinin diğer eğitim metotlarina göre daha fazla 
olduğu düşünüldüğünde sanal gerçeklikle veya artirilmiş gerçeklikle hazir-
lanacak simülasyonlarin çalişanlarla paylaşilmasi ve eğitimlerin bu çizgide 
devam etmesi önem arz etmektedir. Çalişanin eğitim esnasinda pasif hal-
den aktif hale getirilmesi hem dikkat uyandirmakta hem de kaliciliği artir-
maktadir. Gerçek fiziksel çalişma ortaminin birebir modellendiği sanal 
ortamlarda çalişanin risk faktörlerini bulmasi istendiğinde, yüksekten düş-
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me gibi olgular sanal ortamda simüle edildiğinde ve çalişan bunlari dene-
yimleme firsati bulduğunda eğitime olan bakiş açisi değişmektedir. Ayrica 
mobil telefonlar için geliştirilen ve şirket içi kullanimda çalişanlarin tele-
fonlarindan takip edebildikleri eğitim modüllerinden, küçük sinavlardan, 
bilgi yarişmalarindan ve oyunlardan oluşan İSG eğitim uygulamalari   da 
sadece engelli çalişanlarin değil kurumdaki tüm çalişanlarin yararina ola-
cak güncel yaklaşimlardir. İSG çok yönlü çalişma alanlari olan geniş bir 
mecradir ve bu mecrada eğitim en önemli temel basamaktir. Eğitimin içe-
riği ne kadar zenginse, kalitesi ne kadar yüksekse çalişanin eğitimden fay-
dalanma ihtimali de o kadar artmaktadir. Sanal gerçeklik veya artirilmiş 
gerçeklik tabanli eğitimler duygulara ve hislere hitap etmektedir. Herhangi 
bir dikkatsizliğin nelere sebep olabileceği, iş yerinde her gün fark edilme-
yen ne kadar fazla risk faktörü bulunduğu gibi   durumlar bu eğitim metot-
lariyla çalişanlara gereksinim durumlarina göre doğru bir şekilde verilebi-
lirse farkindalik oluşacaktir. Bu sistemler ayrica zaman ve maliyet   avan-
taji sağlayacağindan tercih edilebilmektedir. Bir diğer husus ise kişisel 
değerlendirme imkaninin olmasi yani eğitim modülleri sonrasi çalişanin 
durumu raporlanacağindan bireysel hangi iyileştirmelerin yapilmasi gerek-
tiğinin ortaya çikmasidir bu durum da hem performansi artiracak hem de iş 
verenin ve iş güvenliği uzmaninin daha sağlikli önlemler almasina yardim-
ci olacaktir. Mevcut durumda her ne kadar iyi örnekler olsa da engelli çali-
şanlarin temel ihtiyaçlarindan biri olan iş sağliği ve güvenliği eğitimi alma 
haklarini tam anlamiyla gerçekleştiremedikleri düşünülmektedir. Bu duru-
mun belli başli sebepleri arasinda fiziksel ortamin uygunsuzluğu, eğitici-
nin yetersizliği, eğitim materyallerinin eksikliği, yeterli bütçe ayrilamama-
si, iş verenlerin ve diğer çalişanlarin engelli çalişanlar konusunda yeterli 
bilgi ve farkindalik düzeyinde olmamasi gibi durumlar işaret edilebilir. 
Eğitimlerde engelli çalişanlar için öncelik engel kategorisinin ve seviyesi-
nin net bir şekilde tespit edilmesi olmalidir. Sağlik raporlarinda belirtilen 
engel kategorisi ve seviyesi önemli bir ön bilgidir. İşe girişte yapilacak 
ilave uygulamalarla çalişanin hazirbulunuşluluğuna uygun çalişma orta-
minda konumlandirilmasi ile ilk önemli adim gerçekleştirilmiş olacaktir. 
Sonrasinda bu bilgi eğitim programlari için kullanilmalidir. Eğitimlerde bir 
düzey belirleme uygulamasina gidilmelidir. Çalişanlarin engel orani, fizik-
sel ve psikolojik özellikleri nedeniyle gerçekleştirilecek uygulamalar her 
çalişana ayni oranda fayda sağlayamayacaktir. Bu nedenle düzeyler ve ih-
tiyaçlar belirlendikten sonra çalişanlara eğitimler verilmelidir. Eğitimin ilk 
aşamasinda dikkat çekmek için farkli uygulamalar ve etkinlikler yapilabi-
lir. Eğitimler sonucunda belirlenen davraniş değişikliği beklendiğinden 
eğitimler zamana yayilmali ve çiktilari kontrol edilmelidir. Hedefe ulaşila-
madiği gözlendiğinde kisa ve farkli bir eğitim programiyla iyileştirmelere 
gidilmelidir. Böylelikle tüm engelli çalişanlarda İSG bilinci yerleşmesi 
hususunda önemli adimlar atilmiş olacaktir. Eğitimlerde sadece yazili ve 
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sözlü içerik bulundurmaktan ziyade; görseller, sanal gerçeklik, oyunlar 
gibi daha interaktif uygulamalardan da yararlanilmalidir. Bu uygulamalar-
dan yararlanirken içerikler sonuç odakli olursa ve yapilan hatanin sonu-
cunda nasil bir tehlike ile karşilaşilacaği vurgulanirsa çalişanin ilgisi ve 
dikkati daha fazla çekileceğinden akilda kalmasi daha kolay olacaktir. Yil 
içerisinde belirli periyotlarla, içeriği giderek zenginleşen ve daha ilgi çeki-
ci hale gelen bir eğitim programi oluşturulmali, bu eğitimlerin uygulanma-
sina ve takibine özen gösterilmelidir. Yasal zorunluluklar az tehlikeli, teh-
likeli ve çok tehlikeli iş yerleri için eğitim periyotlarini belirlemiş olsa da 
hem bu eğitimler gerçekleştirilip hem de engelli çalişanlara yönelik zen-
ginleştirilmiş farkli eğitimler uygulamaya geçirilirse mevcut durumu daha 
iyi hale getirmek mümkün olacaktir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Güncel Yaklaşımlarda İş 
Güvenliği Uzmanının Rolü

Şekil 2. Türkiye’de İş Güvenliği Uzmanı Olabilmek İçin Var Olan Uygulamalar

İş güvenliği uzmanlari işyerlerinde risklerden arindirilmiş, sağlikli ve 
güvenli bir iş ortami oluşturmak, çalişanlarin sağlik, güvenlik ve refahini 
sağlamak temel amaciyla çalişan kişilerdir (Kilkiş ve Alper, 2015). Bu 
kişiler uzman ünvanini ülkemizde farkli uygulamalarla almaktadirlar. Söz 
konusu uygulamalarin özeti Şekil 2’de ifade edilmektedir.
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İş güvenliği uzmani, Çalişma ve Sosyal Güvenlik Bakanliği’nca yet-
kilendirilmiş iş güvenliği uzmanliği belgesine sahip ve sahip olduğu bu 
belge ile farkli tehlike siniflarina ayrilmiş iş yerlerinde iş gören kişidir. Ül-
kemizde işyerleri az tehlikeli (C Sinifi), tehlikeli (B Sinifi) ve çok tehlikeli 
(A Sinifi) olarak siniflandirilmiştir. İş güvenliği uzmanlarinda da C sinifi 
uzman, B sinifi uzman ve A sinifi uzman olmak üzere ayni siniflandirma 
söz konusudur. İş güvenliği uzmanlarindan çalişma ortamlarinda teknik 
konular ile ilgili çalişmalar yapmalari, çalişan eğitimlerini vermeleri, risk 
analizi yapmalari ve proaktif önlemler konusunda süreçlere hâkim olma-
lari beklenmektedir. Bu beklentileri karşilamasi için bir İSG uzmaninin 
tipki içinde bulunduğu alan gibi çok yönlü olmasi gerekmektedir. Bilin-
diği üzere uzman, belirli bir alanda eğitim görmüş, yeterlilik kazanmiş, 
bilgi ve beceriye sahip kişi olarak düşünülmektedir. O halde hem teknik 
hem sosyal yönü gelişmiş kişiler İSG uzmanliği için ideal bireyler ola-
rak düşünülebilir. Meselenin teknik yönü risk analizlerinden, tatbikatlar 
ve çeşitli faaliyetlerin yönetilmesinden, ortam ölçümlerinin sihhatli bir 
şekilde gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadir. Meselenin sosyal yönü 
ise İSG eğitimleri ile ilgilidir.  Eğitimler önemli bir iletişim kaynağidir, 
uzmanin çalişanlara ulaşabileceği kiymetli zamanlardir. Bu zamanlari en 
verimli şekilde kullanabilmenin anahtari İSG uzmaninin hazirbulunuşlu-
luğu, alan hakimiyeti ve güncel durum takip yeteneği ile ilintilidir. 6331 
sayili İş Sağliği ve Güvenliği Kanunu ile çalişan sayisina bakilmaksizin 
tüm işyerlerinin iş sağliği ve güvenliği hizmetleri kapsamina alinmasi ve 
bu hizmetlerin İSG uzmanlari ve iş yeri hekimlerince yerine getirilmesi 
ön görülmüştür. Bu durum İSG hizmetlerinde iş güvenliği uzmanliğinin 
rolünü artirmiştir. Kanun İSG uzmani olma sürecine önem vermiş, eğitim 
alma ve gerçekleştirilecek merkezi sinavda başarili olma şartlarini kriter 
olarak belirlemiştir. Ancak kanunun hemen uygulanmasi halinde ihtiyaç 
duyulan sayida İSG uzmaninin bulunmamasi nedeniyle ilgili kanunun bazi 
hükümleri kademeli olarak hayata geçirilmiştir. Kanunlar ve yönetmelik-
ler kapsaminda çalişan İSG uzmanlarinin sorumluluklari çalişan sağliği ve 
çalişma ortaminin refahi ile ilgili olduğundan uzmanlarin bu parametre-
lerle ilintili tüm alanlarda bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olmasi beklen-
mektedir. Tüm çalişanlari kapsayacak bu kapsamda da engelli çalişanlar 
için gereksinimlere göre eğitimler verebilecek düzeyde olma adina İSG 
uzmanlarinin çok yönlü yetiştirilmesi gerekmektedir. İSG uzmanlarinin 
yaptiklari işin doğasi gereği mevzuata hâkim olmalari ve teknik deneyim-
lerinin olmasi beklenmektedir. Çünkü İSG alani yürürlükteki kanun ve yö-
netmeliklerin siki takibini gerektirmektedir. Teknik anlamda yapilacaklari 
bilmek, riskleri ön görmek, önlemler almak işin mühendislik ve deneyim 
boyutudur. Söz konusu boyutlarda donanima sahip İSG uzmani hem ortaya 
çikabilecek iş kazalarini önlenmiş hem de mevzuata ve saha uygulamala-
rina hâkimiyetiyle mesleğinin gerekliliklerini yerine getirmiş olur. Ayrica 
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İSG uzmanlarinin iletişim yönlerinin kuvvetli olmasi ve alanlarindaki gün-
cel gelişmelere açik olmalari verecekleri hizmetin değerini artiracaktir. Bu 
noktada eğiticinin eğitimi meselesi gündeme gelmektedir. İSG uzmanlari-
nin sertifikalandirildiklari andan itibaren önceki eğitimlerini destekleyecek 
ve yeni kazanimlar elde etmelerine vesile olacak şekilde farkli eğitimlere 
tabi tutulmalari hem kendilerinin mesleki gelişimlerini sağlayacak hem de 
çalişma ortamlarindaki işleyişe pozitif etkide bulunacaktir. İSG uzmani 
vereceği eğitimlerle engelli çalişanlari aktif bir şekilde merkeze alan bir 
yaklaşim benimsek suretiyle zihinsel, fiziksel, işitsel, görsel, sosyal, duy-
gusal yetersizlik içerisinde olan veya konuşma güçlüğü çeken çalişanlarin 
işlevsel becerilerini geliştirip, kendi kendilerine yeterli bir duruma gelme-
lerini sağlamak, çalişma ortamlarinda iş kazalarina karşi engelli bireyleri 
bilinçlendirmek bununla birlikte; topluma uyumlarini, uygun eğitim prog-
ramlari ile özel yöntem, araç ve gereç kullanarak; ilgileri, gereksinimleri, 
yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda iş ve meslek alanlarina hazirlan-
malarini sağlayacaktir.

Sonuç ve Tartışma

Geçmişten bugüne engelli bireylerin gündelik hayatta kendilerini ka-
bul ettirmeleri hususunda bazi olumsuzluklar yaşadiklari gözlenmektedir. 
Diğer kişiler tarafindan acima ve kaçinma gibi olumsuz duygulara ma-
ruz kalan engelliler, “eksik” ya da “farkli” olarak nitelendirilip zaman za-
man dişlanmaktadirlar. Bu dişlanmalar engellileri sosyal hayattan uzağa 
itmekte, özellikle çalişma hayatina dahil olmalari noktasinda önemli bir 
duvar oluşturmaktadir. Zihinsel veya fiziksel işlevleri tam olarak yerine 
getirememek anlaminda kullanilan engellilik kavrami, çalişma hayatinda 
önemli bir yere sahiptir. Engelliler yaşadiklari ekonomik, sağlik ve sosyal 
içerikli problemlerin çözüme kavuşturulmasi bağlaminda sosyal politika-
larin odaği haline gelmiştir ve engellilerin haklarinin hem ulusal hem de 
uluslararasi arenada güvence altina alinmasi için çalişmalar devam etmek-
tedir (Karaca, 2021). Engelli çalişanlarin istihdamlari tüm diğer dezavan-
tajli gruplarin istihdami gibi gün geçtikçe artmakta, bu artiş sevindirici bir 
gelişme olarak değerlendirilirken engelli çalişanlarin çalişma ortamlarinda 
almasi gereken eğitimler beraberinde yeni sorular getirmektedir. Çalişma 
ortamlarinin engelli çalişanlarin eğitim almasi için uygunluk durumu, araç 
ve gereç yeterliliği, eğitim verecek İSG uzmaninin engelli çalişanlara hi-
tap edebilecek durumda oluşu, teknolojiden yararlanma seviyesi ve eğitim 
içerikleri ayri ayri incelenmesi gerekli başliklardir. Bu başliklarin her bi-
rinde yapilacak iyileştirmeler aslinda daha çok engelli çalişanin çalişma 
hayatina dahil olmasina olanak sağlayacaktir.  Mevcut durumda teknolo-
jinin gelişimiyle birlikte pek çok meslek engellilerin de yapabileceği hale 
gelmiştir. Ancak çalişma hayatina başlamadan önce ve çalişma hayatin-
da engellilerin hala pek çok sorunla karşilaştiklari bilinmektedir. Engelli 
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çalişanlarin yaşadiklari sorunlar istihdam edilmeden önce ve istihdamlari 
halinde olmak üzere ikiye ayrilabilir. Gerek istihdam edilmeden önce ge-
rekse istihdam halinde engellilerin karşilaştiklari en önemli sorunlardan 
biri “eğitim” sorunudur (Kanyilmaz vd., 2020). Eğitim, bireyin doğru ile 
yanlişi ayirt etmesini sağlayan, sorgulama imkâni veren, ufku açan ve ha-
yatla iç içe bir olgu olduğundan sadece engelli çalişanlar için değil tüm 
çalişanlar için önemli bir konudur. Tüm çalişanlarin mesleki gelişiminde, 
iş kazalari ve meslek hastaliklari konularinda bilinçlenmelerinde, çalişma 
ortamlarindaki risk faktörlerini fark etmelerinde ve yapilabilecekler hak-
kinda fikir sahibi olmalarinda eğitimin önemi yadsinamaz bir gerçektir. Bu 
nedenle İSG eğitimleri tüm çalişanlar için hassas bir konumdayken tartiş-
masiz engelli çalişanlar için daha da önemli hale gelmektedir. Bu önemli 
konunun hak ettiği değeri görebilmesi için öncelikle eğiticilerin yani iş 
güvenliği uzmanlarinin mercek altina alinmasi ve birtakim iyileştirme-
ler yapilmasi gerektiği düşünülmektedir. Ülkemizde iş güvenliği uzmani 
olmak için alternatif yollar bulunmaktadir. Meslek Yüksek Okullari’nda 
iki yillik iş sağliği ve güvenliği programini bitirip ardindan 180 saatlik 
bir eğitim programini tamamlayarak merkezi sinav sonucu uzman olma 
hakki elde edilebileceği gibi, fakültelerin dört yillik iş sağliği ve güven-
liği bölümünden mezun olup merkezi sinav sonucu ile de uzman olmak 
mümkündür. Ayrica dört yillik teknik fakülte mezunu olup 180 saatlik eği-
tim programini tamamlayarak ya da tezsiz/tezli yüksek lisans  yapip  yine 
merkezi sinav sonucu ile uzman olunabilmektedir. Bu alternatif yollar ile 
iş güvenliği uzmani olma hakkini elde eden kişilerin hazirbulunuşluluklari 
ve deneyimleri birbirinden farkli olmaktadir. İSG akademik birikimin yani 
sira tecrübe de gerektiren disiplinler arasi bir konumdadir. Zaman zaman 
sahadaki uygulamalar kitaplarda anlatilan teorik bilgilerden farkli ilerledi-
ğinden iş güvenliği uzmaninin hem teorik donanima sahip olmasi hem de 
uygulama tecrübesinin bulunmasi beklenmektedir. İSG uzmanin çalişma 
alanlarindan biri olan eğitim başliğinda ise iletişim, ikna kabiliyeti, ölçme 
değerlendirme, teknolojik yatkinlik, eğitim metotlari, eğitim program ge-
liştirme yöntemleri, hatta diksiyon ve beden dili gibi parametreler verilen 
eğitim kalitesini artiran hususlardir. Bu nedenle hem eğiticinin eğitimi ko-
nusu gündeme gelmekte hem de iş güvenliği uzmani olma yapisinda gün-
cellemelere gidilmesi gerekmektedir. Alanda tekniker, uzman yardimcisi 
ve uzman gibi ayrimlarin olmasi, uzman olmadan önce belirli süre saha-
da uygulamada geçecek bir zamanin ön koşul olarak konulmasi, ön lisans 
programlarinin kendi içerisinde lisans programlarinin da kendi içerisinde   
müfredat birliğinin sağlanmasi, öğrenim anindaki zorunlu staj sürelerinin 
artirilmasi hatta zamana yayilmasi, ön lisans programlarinda 3+1, lisans 
programlarinda 7+1 gibi bir dönemi uygulamaya ayiracak şekilde staj gün-
cellemeleri yapilmasi, müfredatlarda yukarida bahsi geçen  iletişim, ikna 
kabiliyeti, ölçme değerlendirme, teknolojik yatkinlik, eğitim metotlari, 
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eğitim program geliştirme yöntemleri, hatta diksiyon ve beden dili gibi  
hususlari içine alan eğitimler verilmesi  iş güvenliği uzmani olacak kişileri 
çalişma hayatina hazirlama noktasinda etkili olacaktir.  Bu meziyetlerle 
donanmiş iş güvenliği uzmanlari şüphesiz ki hem çalişma ortamlarindaki 
uygulamalarda hem de verdikleri eğitimlerde güncel gelişmelere açik ola-
caklardir. İSG uzmanlarinin farkindaliklari ve gayretleri yüksek olduğunda 
bu durumun çalişanlari da olumlu anlamda etkileyeceği düşünülmektedir. 
Çalişma hayatinda farkli ailelerde yetişmiş, farkli inanç ve değerleri olan 
farkli kültürlerden gelmiş birçok insan beraber bulunmakta ve bu farklilik-
larin işiğinda iş görme eylemini gerçekleştirmektedirler. Engellilik hali de 
tüm diğer farkliliklar gibi olağan karşilanmasi gereken bir durumdur. Her 
sağlikli insanin potansiyel bir engelli olduğu düşünüldüğünde bu durumun 
önemi daha iyi anlaşilacaktir. Engelli çalişanlarin da diğer çalişanlar gibi 
eğitim alma, iş kazalari meslek hastaliklari konusunda bilinçlenme, risk 
faktörlerini bilme, kendileri ile ilgili mevzuat ve güncel konular hakkinda 
bilgi sahibi olma gibi haklar en doğal haklaridir ve bu haklar kanun koyucu 
tarafindan garanti altina alinmiştir. Bu durumda yapilmasi gereken engelli 
çalişanlarin iş sağliği ve güvenliği eğitimlerinde güncel içerik ve aktarim 
yollari oluşturmak ve oluşturulan bu programlari en efektif şekilde çalişa-
na aktarmak olacaktir ki; bu durum sosyal toplum olmanin gereklilikleri 
arasinda bulunmaktadir. Bir toplumun refah seviyesini artirmak tüm üye-
lerinin refah seviyesini artirmak suretiyle mümkün olacaktir. Farkliliklarin 
kiymetini bilerek kirilgan noktalara temas etmek yorucu bir emek gerektir-
mektedir. Bu emeğin gösterilmesinde iş sağliği ve güvenliğinin paydaşlari 
olan devlet, çalişan, iş güvenliği profesyonelleri, işveren ve sendikalara 
çok önemli görevler düşmektedir. Birbirini destekleyerek birlikte hareket 
eden bir sistem içerisinde atilacak tüm adimlarin engelli çalişanlarin yara-
rina olacaği ve böylece engelli çalişanlarin istihdam öncesinde ve istihdam 
esnasinda yaşadiklari sorunlara alternatif çözümler bulmanin mümkün 
hale geleceği düşünülmektedir.
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GİRİŞ

Değişen ve gelişen dünyada şüphesiz ki turizmin yeri tartişilmazdir 
fakat son zamanlarda bu pazara Sağlik Turizmi de girmekte ve kendine 
belirgin bir yer edinmeye çalişmaktadir. Sağlik Turizmi paydaşlarindan 
olan Wellness- Detoks otelleri de bu hedefte üstüne düşeni yapmaya çaba 
göstermektedir.

Bu hizli ve etkin iletişim gelişimde müşteri memnuniyeti kavraminin 
özellikle işletmeler için ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Günümüz-
de turistler hizmet satin almadan önce, gideceği otel ile ilgili özelliklere, 
otelin fotoğraflarina ve otel değerlendirmelerine bakarak otel tercihi yap-
maktadirlar. Otel işletmeleri hakkinda yapilan yorum ve değerlendirme-
ler, yorumu yapilan otel için büyük önem arz etmektedir. Yapilan olumlu 
değerlendirmeler otelin müşteri potansiyelini arttirirken olumsuz yapilan 
yorumlar ise, otel işletmesi için potansiyel müşterilerini kaybetmelerine ve 
otel hakkinda olumsuz imaj oluşmasina neden olmaktadir.  Memnuniyeti 
sağlanan müşteriler bu deneyimini ailesiyle, arkadaşlariyla ve çevresiyle 
paylaşmaktadir. Hatta bu ağizdan ağiza aktarim (WOM) teknolojinin ge-
lişmesiyle birlikte internet ortamina yayilmiş ve artik insanlar bir işletme 
hakkindaki yorumlarini internet araciliğiyla birbirine aktarir olmuştur ve 
bugün pazarlamanin bir kolu olan E-WOM oluşmuştur. 

Geçmişte insanlar bir tatile giderken ancak yakin çevresinin dene-
yimlerinden faydalanabilirken şimdilerde değil kendi ülkesinden başka 
ülkelerden de misafirlerin deneyimlerine internet yoluyla ulaşabilmekte ve 
karar vermeleri daha kolay hale gelmektedir. İnternet üzerinden yapilan 
bu olumlu ve olumsuz yorumlarin daha güvenilir bir havuzda toplanmasi 
adina bazi internet siteleri oluşmuştur ve müşteriler bu sitelerden dilediği 
otel hakkinda dilediği bilgiyi edinebilmektedir.

Bu sitelerin belki de en çok kullanilani ‘Trip Advisor’ internet plat-
formudur. Trip Advisor da dilediğiniz otel hakkinda mükemmel, iyi, orta-
lama, kötü ve berbat şeklinde ve birçok kriterde değerlendirmeye erişmek 
mümkündür. Bu değerlendirmeler müşteriler arasi etkileşimi sağladiği 
gibi otel işletmeleri açisindan da büyük öneme sahiptir. Çünkü bu sitele-
re yapilan özellikle olumsuz yorumlar işletmenin de müşteri potansiyelini 
ve markasini zedeleyebilmektedir. Bu nedenle bu e-şikâyet yorumlarina 
pazarda iyi bir yere gelmek isteyen ve uzun vadede kazanç elde etmeyi 
düşünen otel işletmeleri de değerlendirerek kendine göre artiya çevirmeye 
çalişmaktadir.

Bu çalişmada Türkiye’deki 8 adet 5 yildizli Wellness ve Detoks oteli 
hakkinda Tripadvisor.com sitesinde yapilan 190 yorum içerik analizi yön-
temi ile incelenerek ‘genel’, ‘oda’, ‘yiyecek-içecek’, ‘temizlik’ ‘personel’, 
‘yönetim’, ‘ulaşim’ ve ‘etkinlik’ olmak üzere 8 kategoriye ayrilmiş ve ya-
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pilan araştirma ve incelemeler sonucu şikayetlerin en çok ‘genel’ kategori-
sinde yapildiği, alt kategori olarak da hizmet kalitesi, fiyat ve performans 
dengesi, yiyecek ve içecek lezzeti, oda temizliği, personelin tutum ve dav-
ranişlari görülmüştür.

Wellness Turizmi

Türkçe dilinde tam bir karşiliği olmayan ‘Wellness’ kavraminin keli-
me anlami ‘iyilik’, ‘iyi hissetme’, ‘esenlik’ anlamlarina denk gelmektedir. 
İlk olarak Amerika’da yer bulan wellness kavrami, amaci beden, zihin ve 
ruh sağliğini dengede tutarak artirmak olan bir yaşam anlayişi felsefesidir. 
Bu anlamda, insanlarin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ilişkisel olarak iyi ve 
zinde hissetmesini sağlayan doğal ürünlerle yapilan her türlü vücut ba-
kimlari (cilt bakimi, masaj, çamur ve yosun banyolari, Talasso terapi gibi) 
wellness kapsamina girmektedir (Değer, 2020).

Wellness kavramini içeren ‘sağlik kavrami’ Dünya Sağlik Örgütü 
(2020) tarafindan sadece hastalik, rahatsizlik değil, fiziksel, zihinsel ve 
sosyal olarak da iyi olmak anlamini taşimaktadir. Ulusal Sağlik Enstitüsüne 
göre de wellness, daha başarili bir varoluş yolunda insanlarin farkina var-
diklari ve buna göre seçimler yaptiklari aktif bir süreçtir. ‘Sağlik ve Well-
ness’ kavrami ayni olmamakla birlikte birbirleriyle uyumlu iki kavramdir. 
Sağlik gidilecek bir hedef olarak düşünülürse, wellness da ona gidilecek 
yol olarak gösterilebilir (Dillette & Douglas & Andrzejewski 2020).

Wellness Turizmi ise daha geniş bir pazar olan turizm sektöründe çok 
daha ‘niş’ bir pazardir. Wellness Turizmi, ilk ve en önemli amaci seyahat-
çilerin sağliğini hem zihinsel hem fiziksel hem de ruhsal olarak geliştire-
bilmek ve bu amaçla onlari cesaretlendirebilmek olan bir seyahat türüdür 
(Indolia & Lasiyal, 2019). 

Özellikle de son dönemlerin ağir iş temposu, yaşam tarzi, hayata bakiş 
insanlari wellness turizmine yönlendirmiş ve wellness turizminin sektör-
de hizli bir ivme kazanmasina neden olmuştur. Eskiden insanlar daha çok 
geçim kaygisi, aile ve iş hayatina adapte iken şimdilerde özellikle de hayat 
felsefelerinin globalleşmesi sonucu kendine bakim, ruh sağliğinin önemi 
ve daha kendine yönelme neticesinde insanlarin seyahat tercihleri de de-
ğişmiştir.

Son zamanlarda gelişen ve popüler olan detoks tatilleri, özellikle de 
büyük şehirlerde yaşayan ve şehrin karmaşikliğindan bunalan, uzaklaşmak 
isteyen, sağlikli beslenerek ve spor yaparak bir süreliğine de olsa kendine 
yatirim yapmak isteyenler için güzel bir alternatif olmaktadir. Çünkü ge-
nellikle bu oteller doğanin içinde, şehrin gürültüsünden uzak yerlerde ko-
numlanmiş olup misafirlerine doğa ile baş başa kalabilecekleri, spor yapip, 
sağlikli beslenebilecekleri imkanlar sunmaktadir. 
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Detoks otelleri misafirlerine onlarin gereksinimlerine göre birçok se-
çenek sunmaktadir. Süreleri 3 gün de olabileceği gibi 7 gün de olabilmek-
tedir ve genellikle bahar aylari tercih edilmektedir. Bu tatillerde misafirler 
sağliksiz yiyecek ve içeceklerden (sigara, alkol, şeker, kahve gibi) uzak 
durmaktadir, onlar yerine sebze, meyve gibi sağlikli gidalar tüketmektedir-
ler. Sağlikli beslenmenin yaninda oksijeni bol yürüyüş ve spor aktiviteleri 
ile desteklenirler. Misafirlerin tüm öğünleri hafif ve bol vitaminli gidalar-
dan seçilir.

E-Şikayet ve Müşteri Şikayeti

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte şikâyet kavrami internet ortamina 
taşinmiştir ve artik müşteriler edindikleri tüm hizmet ve servisler ile ilgili 
geri dönüşlerini internet üzerinden belirli siteler araciliyla yapmaktadirlar. 
Her ne kadar güvenilir olmayan, asilsiz yorumlar olmasina rağmen, mo-
dern işletmeler için e-şikayetler kendilerini geliştirme, düzeltme ve yenile-
me anlaminda birçok artiya sahiptir. Ayrica hizli ve kolay erişim imkâni da 
şirketler için avantajli bir durumdur. Bunlarin yani sira müşterileri ile de 
hizli ve kolay iletişim kurabilecekleri için onlarin da şikayetlerine cevap 
vermeleri kolay ve hizli olacaktir. Müşteri şikayetlerine hizli cevap ver-
meleri ise hem müşteri memnuniyeti açisindan hem de bu şikâyetin diğer 
müşterilere aktarimini azaltmak açisindan avantaj sağlayacaktir (Zengin & 
Haliloğlu, 2020).

İnternet ortaminda yapilan bu yorum sitelerinde müşteriler, hizmet 
aldiklari işletmeler hakkinda memnuniyetlerini belirtmekte, bu memnu-
niyetleri derecelendirip kategorize edebilmektedirler. Diğer müşteriler 
ise bu yorumlari okuyup onlara katilip puan verebilmekte ya da o işletme 
hakkinda bilgi sahibi olabilmektedirler. Yapilan bu yorumlarda müşteriler 
hizmet aldiklari işletmeler hakkinda düşündüklerini kendi bakiş açilarina 
göre değerlendirmektedirler. Bu değerlendirmeler işletme için ise müşteri 
memnuniyeti sağlama ve beklentilerini anlama açisindan büyük önem ta-
şimaktadirlar (Kütük A., 2021).

Müşteri şikayetleri çeşitli mecralardan işletmeye veya bir başka müş-
teriye ulaşmaktadir. Bazi müşteriler aldiklari hizmeti beğenmediklerini 
ürünü değiştirerek gösterirken, bazi müşteriler arkadaş veya eş, dostlarina 
aktararak gerçekleştirir, diğer müşteriler ise tüketici hizmetleri, hizmet al-
diklari işletmeler veya Trip-Advisor, holiday-check, şikayetimvar.com gibi 
internet sitelerinde olumlu veya olumsuz değerlendirmelerini aktarirlar. 
Bu sitelerde müşteriler gerek fotoğraf veya video gerekse belge paylaşimi 
yoluyla yorumlarini paylaşirlar. Müşterilerin değerlendirme ve yorumla-
rini paylaştiklari bu platformlar arasinda çok popüler olan, güvenilir ve 
faydali içeriklerin olduğu siteler vardir. Bu siteler vasitasiyla hem sektör 
yönünden gelişime ve yeniliğe yardimci olunduğu gibi hem de işletmelerin 
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odak noktasi olmasi gereken müşteri memnuniyeti ve isteği karşilanmiş 
olmaktadir (Ayyildiz & Baykal, 2020).

Literatüre bakildiğinda daha önce yapilan çalişmalardan Yazici Ay-
yildiz ve Baykal (2020), Kuşadasi’ndaki 15 otel şikayetini incelemiş, 11 
farkli kategoriye ayirmiştir. İnceleme sonucunda şikayetlerin çoğunun otel 
geneli, yiyecek içecek, temizlik ve personel kategorileri ile ilgili olduğu, 
en çok şikâyet edilen konularin ise personel tutumu, yemek lezzeti ve çe-
şitliliği ve oda temizliği olduğu tespit edilmiştir.

Arkadaş ve Ayyildiz (2020), çalişmalarinda Uludağ’da faaliyette bu-
lunan 4-5 yildizli otel tüketici yorum incelemişler , oda temizliği ve perso-
nel ilgisizliği ile şikayetler in öne çiktiği belirlenmiştir.

Özkan ve Boz (2020), Çanakkale’deki 5 yildizli otel şikayetlerini in-
celedikleri çalişmalarinda, şikayetlerin oda özellikleri, personel tutumlari 
ve servis kalitesi ile ilgili olduğu görülmüştür. 

Morgeson vd. (2020),  pazarlama alaninda yapilan şikayetlerin işlet-
melere sağladiklari faydalar incelemişlerdir. 10 yillik dönemde ekonomi 
ve sanayi sektörleri ile firmalara yapilan 35.597 yorum ACSI (American 
Customer Satisfaction Index) veri tabanindan incelenerek müşteri sadakat 
değerleri nasil arttirilmali ve desteklenmeli konusunda öneriler getirilerek 
yönetici ve firmalara katki sağlanmaya çalişilmiştir.

Beatriz vd. (2020), müşterilerin otel işletmeleri ile iletişimlerinin, sa-
dakat ve güven sağlama konusunda müşteri şikayetlerini ele alarak nasil 
aracilik ettiği analiz edilmiştir.  Elde edilen sonuçlarda müşteri sadakati ve 
güvenini, müşteri-işletme ilişkisini olumlu yönde etkilediği ve bu köprüyü 
kurmak da işletmelerin, müşteri şikayetlerini dikkate almakla kurulabile-
ceği sonucuna ulaşilmiştir.

Ha Nguyen Thi Thu (2020), Vietnam’da bulunan otel işletmelerin-
de konaklayan müşterilerin şikayetlerine Trip-Advisor sitesinden ulaşarak 
içerik analizi yöntemiyle incelemiştir. Toplamda 36.200 yoruma ulaşmiş 
ve bu yorumlarda 26.210 yani %72,7’si memnun olarak çikarken 9.900 
yani %27,3’ü memnuniyetsiz olarak sonuçlanmiştir. Bu sonuçlardan elde 
ettiği verilere göre müşteri şikayetlerini analiz etmenin işletmeye olumlu 
katkida bulunduğu sonucuna ulaşilmiştir.

Soruç ve  Şengül (2019) yaptiklari araştirmada Türkiye genelindeki 4 
ve 5 yildizli kiş otellerinin yiyecek içecek departmanina yönelik Trip-Ad-
visor sitesinde paylaşilan müşteri şikayetleri içerik analizi yöntemiyle in-
celenmişlerdir. Otel müşterilerinin ‘ortalama, berbat ve kötü’ kategorile-
rinden en çok kötü yorumda bulunduklari ve şikâyet konularinin en çok 
sirasiyla lezzet, yemek kalitesi, çeşitlilik ve servis personeli memnuniyet-
sizliği olduğu görülmüştür.
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Şeyhanlioğlu (2021) yilinda yaptiği araştirmada Muğla ili Ula ilçesin-
deki Akyaka’da bulunan butik otel işletmelerindeki yiyecek içecek depart-
manina yönelik yapilan e- şikayetleri Tripadvisor sitesinden elde edilen 
254 yorum içerik analizi yöntemiyle incelemiştir. Şikâyet konulari en çok 
kahvalti kalitesi, fiyat memnuniyetsizliği, yemek kalitesi, servis personeli 
memnuniyetsizliği ve restoran temizliği olduğu görülmüştür.

Duan vd. (2021),  Çin’in Shaanxi eyaletindeki 9 turistik yeri baz ala-
rak TripAdvisor.com ve Ctrip internet platformlarindan edindikleri olum-
suz turist yorumlarini incelemiş, hizmet kalitesinde, ortam ve beklentiler 
konusunda, personelin tutumu ve diğer nedenler şikâyet davranişlarini 
etkilemiştir. Turistlerin turistik yerler hakkindaki şikayetleri ‘kalabalik, 
turistik yer seçeneği, servis, biletler, yönetim ve diğerleri’ olarak 5 ana 
alanda yoğunlaşmiştir. 

Alana vd. (2020) yilinda yaptiklari araştirmada TripAdvisor.com si-
tesinde yayinlanan 4 kita 16 ülke Wellness turizmi deneyimleri hakkinda 
bilgiler toplanarak sağlik turizmi deneyimlerini inceledikleri çalişmalarin-
da sağlik turizmi ‘beden, zihin, ruh ve çevre’ olarak dört boyutta kategori-
ze edilerek tanimlanmiştir. ‘Vücut ‘kategorisini ‘Gida, Aktivite, Wellness 
Hizmetleri ve Detoks’, ‘Zihin’ kategorisini ‘Gelişim ve Canlandirma’, 
‘Ruh’ kategorisini ‘Ruhsal iyileşme’, ‘Etkileşim ve İçe Dönüş’ oluşturur-
ken ‘Çevre ‘kategorisini ‘Personel’, ‘Konum’, ‘Fiyat’, ‘Oda’ ve ‘Kalabalik’ 
oluşturmaktadir. Araştirma sonucunda en çok 5 yildizi ‘Vücut’ kategorisin-
de ‘Gida’ alirken ikinci sirayi ‘Çevre’ kategorisinde ‘Personel’ ve üçüncü 
sirayi da ‘Zihin’ kategorisinde gelişim almiştir. Genele bakildiğinda daha 
çok olumlu dönüt alinmiş sadece fiyat konusunda 3 ve 2 yildiz almişlardir. 
Wellness turizmi açisindan en popüler sezonun yaz ve bahar aylari en çok 
konaklayan seyahat türünün ise çiftler olduğu ve en çok katilimin da Ame-
rika olduğu tespit edilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI

Günümüzde yoğun rekabetin de etkisiyle turizm sektöründe özellikle 
otel işletmelerinde satiş ve hizmet değerlendirmeleri yapilirken ilk sirada 
müşteri memnuniyeti gelmektedir. Çünkü bir işletme müşteri memnuni-
yetini sağladiğinda satişlar artacak ve işletme daha çok kar elde edecek-
tir. Özellikle müşteri odakli hizmet anlayişi müşteri sadakati sağlamak ve 
markalaşmak için de büyük önem arz etmektedir. Müşteri memnuniyetini 
sağlamanin en önemli yolu ise müşterilerin beklentilerini tespit etmektir. 
Müşteri beklentileri çok çeşitli ve kapsamli olduğu için eskiden bunu tespit 
etmek daha zordu fakat teknolojinin ilerlemesiyle birlikte günümüzde artik 
internet araciliği ile müşteri istek ve ihtiyaçlari, beklentileri daha kolay 
karşilanabilmektedir. Bu araştirmanin amaci özellikle son yillarda popü-
ler olan Wellness ve Detox Otelleri hakkinda müşteri şikayetlerinin neler 
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olduğunu tespit etmek ve şikayet konularina yönelik olarak otel yönetici-
lerine öneriler sunmaktir.

ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ

Araştirma Türkiye genelinde hizmet veren 5 yildizli Wellness ve De-
toks Otelleri ile sinirlidir. Tripadvisor web sitesinde Türkiye genelinde 5 
yildizli Welness ve Detoks Otelleri aramasi sonucuna göre ortaya çikan  
8 adet otel işletmesi araştirma kapsamina alinmiştir.  2022 Ocak  ayinda, 
2019,2020 ve 2021 yillari içerisinde Trip-Advisor web sitesinde yapilan 
tüm dillerde ortalama, kötü, berbat olarak yapilan 190 adet e-şikâyet araş-
tirma kapsaminda değerlendirilmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştirmada nitel ve nicel araştirma yöntemlerinden faydalanilmiştir. 
Otel misafirlerinin şikayetlerini kategorilere ayirmak için nitel araştirma 
yöntemlerinden içerik analizi kullanilmiştir. İçerik analizi yoluyla yapilan 
e-şikâyetler kategorilere ayrilmiş ve tablolar oluşturulmuştur. Şikayetlerin 
sikliğini belirlemek için frekans analizinden yararlanilmiştir. 

BULGULAR

Otel Misafirlerinin Seyahat Türüne ve Milliyetine İlişkin Bulgular
Tablo 1.’de otel misafirlerinin seyahat türüne ve milliyetine ilişkin bulgular yer 

almaktadır.

Tablo 1. Şikâyet eden kişilerin seyahat türü ve milliyetine ilişkin bilgiler

Seyahat Türü  N  %

     
Aile  99  52,1%
Çift  34  17,9%
İş  7  3,7%
Arkadaş  13  6,8%
Yalniz  11  5,8%
Belirtilmemiş  26  13,7%
Milliyet  N   
Yerli  162  85,3%
Yabanci  28  14,7%
Toplam  190   

Yukarida gösterilen Tablo 1’de e-şikayetler müşterilerin milliyetine ve 
seyahat türüne göre oluşturulmuştur. Oteller hakkinda yorum yapan müşte-
rilerin çoğu ailesi (%52,1) ile birlikte konaklamişlardir. Konaklayanlardan 
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%6,8 ‘i ise arkadaşlari ile konaklamiştir. Yalniz konaklayan müşterilerin 
yüzdesi ise %5,8 olarak bulunmuş ve en az seyahat türü iş amaçli (%3,7) 
olarak tespit edilmiştir. Otel işletmeleri hakkinda yorum yapan yerli müş-
terilerin sayisi (%85,3) yabanci müşterilere (%14,7) göre daha fazladir.  

Otel İşletmelerine İlişkin E-şikâyet Kategorileri

Bu bölümde otel müşterilerinin otel işletmeleri hakkinda yaptiklari 
e-şikâyet kategorilerine ilişkin bulgular yer almaktadir. 

Tablo 2. Otel işletmelerine yönelik e-şikâyet kategorileri

Seyahat Türü  N  %
     
Genel  324  45,7%
Oda  69  9,7%
Yiyecek & İçecek  112  15,8%
Temizlik  64  9,0%
Personel  88  12,4%
Yönetim  25  3,5%
Ulaşim  9  1,3%
Etkinlik  18  2,5%
Toplam  709   

Tablo 2’de otel işletmelerine ilişkin e-şikâyet kategorileri yer almak-
tadir. Otel müşterilerinin en çok genel (%45,7) kategorisinde şikâyet bil-
dirdikleri tespit edilmiştir. Yiyecek ve İçecek kategorisi (%15,8) ikinci 
sirada yer alirken personel kategorisindeki (%12,4) şikayetler de belirgin 
bir yoğunluğa sahiptir. Oda (%9,7) ve temizlik (%9,0) kategorisindeki şi-
kayetler ise neredeyse ayni yoğunluğa sahiptir. En az şikâyet alan kategori 
ise ulaşim (1,3) olmuştur.

Milliyete göre e-şikâyet sıklıkları: 

Bu bölümde otel işletmelerinde konaklayan yerli ve yabanci otel müş-
terilerinin dağilimina göre oluşturulan e-şikâyet kategorileri oluşturulmuş-
tur. 

Tablo 3. Milliyete göre e-şikâyet kategorileri

Kategoriler Yerli % Yabanci %
     
Genel 279 49,82% 45 30,2%
Yiyecek- İçecek 92 16,43% 20 13,4%
Oda 48 8,57% 21 14,1%
Temizlik 54 9,64% 10 6,7%



 .457Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

Personel 53 9,46% 35 23,5%
Yönetim 16 2,86% 9 6,0%
Etkinlik 17 3,04% 1 0,7%
Ulaşim 1 0,18% 8 5,4%
TOPLAM 560 100,00% 149 100,0%

Tablo 3’te yerli ve yabanci otel müşterilerinin e-şikâyet yoğunluklarina 
göre yapilan kategoriler bulunmaktadir. Yerli (%49,82) ve yabanci otel 
müşterilerinin (%30,2) en çok genel kategorisinde şikayetleri olduğu tes-
pit edilmiştir. Yerli müşterilerin ikinci yoğunluktaki şikâyet kategorisi 
yiyecek& içecek (%16.43) iken yabanci müşterilerin personel kategorisi 
(%23,5) olmuştur. Yerli otel müşterileri en az şikâyeti ulaşim (%0,18) kate-
gorisinde yaparken yabanci otel müşterileri etkinlik (%0,7) kategorisinde 
yapmişlardir. 

Seyahat türüne göre e-şikâyet sıklıkları: 

Bu bölümde otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin e-şikâyet sik-
liklarinin seyahat türüne göre dağilimina ilişkin bulgular bulunmaktadir. 

Tablo 4. Seyahat türüne göre e-şikâyet kategorileri

Kategoriler Aile Çift İş Arkadaş Yalniz Belirtilmemiş
       
Genel 180 39 9 24 29 43
Oda 34 13 1 3 9 9
Yiyecek & İçecek 59 20 1 10 8 14
Temizlik 31 11 - 2 3 17
Personel 39 10 4 11 10 14
Yönetim 4 7 1 4 4 5
Ulaşim 4 3  -  - 1 1
Etkinlik 11 2  - 1 1 3
Toplam 362 105 16 55 65 106

Tablo 4’te ise otel müşterilerinin seyahat türüne göre oluşturulan 
e-şikâyet sikliklari yer almaktadir. Otel işletmelerinde konaklayan tüm 
kategorilerdeki otel müşterileri (aile, çift, arkadaş, iş, yalniz ve belirtme-
miş) en çok genel kategorisinde şikâyet belirtirken arkadaşlariyla birlikte 
konaklayan ve seyahat türünü belirtmeyen müşteriler en az ulaşim kate-
gorisinde yorum yapmişlardir. Ailesiyle birlikte konaklayan müşteriler en 
az yönetim ve ulaşim kategorisinde şikâyet belirtirken, yalniz konaklayan 
müşteriler en az etkinlik ve ulaşim kategorisinde şikâyette bulunmuşlardir. 
İş seyahati amaciyla otelde konaklayan müşteriler ise en az yiyecek, oda ve 
yönetim kategorisinde şikayetlerini belirtirken, temizlik, etkinlik ve ulaşim 
konusunda şikâyet bildirmemişlerdir.
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Otel İşletmelerinin E-Şikayet Alt Kategorileri

Bu bölümde genel, oda, yiyecek ve içecek, temizlik, personel, yöne-
tim, ulaşim ve etkinlik alt kategorileri tablolarla açiklanmiştir.

Bu bölümde ise otel iletmelerine yönelik yapilan e- şikâyet genel ka-
tegorisinin alt kategorilerine yer verilmiştir.

Tablo 5. Genel e-şikâyet alt kategorileri

Kategori Şikâyet Konusu N Örnek Yorum

Genel
(324)

Gürültü 12

      ‘Daha önce 3 sefer eşim 
ve çocuklarimla konakladiğim 
otelden eser yoktu.’
‘Kalitesizliği bu kadar pahali 
başka bir yerde bulamazsiniz...
‘Yetişkinler için uygun ve güzel 
bir otel ama çocuk dostu değil 
maalesef.’

Müşteri Profili 10
Hizmet Kalitesi 66
Yaniltici Tanitim ve Hayal 
Kirikliği 38

Fiyat & Performans Dengesi 60

Rezervasyon Hatasi 10

Otel Yenilenmeli 21

Performans Düşüklüğü 25

Soğuk 19

Çocuk Dostu Değil 20

İnternet 8

Kalabalik 35

Yukarida yer alan Tablo 5’te otel müşterilerinin genel kategorisinde 
yaptiklari e-şikayetlerin alt kategorileri ve bazi örnek yorumlar gösteril-
mektedir. Alt kategorilerinin sikliğina bakildiğinda ise otel müşterilerinin 
daha çok hizmet kalitesi ve hemen ardindan fiyat ve performans dengesi 
konusunda şikâyetçi olduklari görülmektedir. Yaniltici reklam ve kalabalik 
ise orta siklikta yapilan şikâyet konulari olurken, otel müşterilerinin en az 
şikayetçi olduklari alt kategori konusu internet olmuştur.

Tablo 6. Oda e-şikâyet alt kategorileri

Kategori Şikâyet Konusu N Örnek Yorum

Oda
(196)

Oda Konforu 12 ‘’ Özellikle sigara içilmeyen bir oda 
seçmemize rağmen sözde sigara 
içilmeyen kattan bir oda verildi. 
İçeri adim atiğimiz anda yoğun bir 
sigara kokusu, koltuk ve perdelerde 
sigara yaniklari ve kan lekeleriyle 
karşilaştik.

Oda Kapasitesi 10
Oda Malzeme Eksikliği 66
Oda Malzeme Kalitesi 38
Oda Kokusu 60
Oda Manzarasi 10
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Yukarida yer alan Tablo 6 ‘da Oda Kategorisinde yapilan e-şikayetle-
rin alt kategorileri ve örnek yorum bulunmaktadir. Otel işletmelerinde ko-
naklayan müşterilerin yaptiklari oda alt kategorileri sikliğina bakildiğinda 
en çok oda malzeme kalitesi konusunda şikâyet olduğu tespit edilirken, en 
az yapilan oda kategorisi alt kategori konusu ise oda konforu ve manzarasi 
olmuştur.

Tablo 7. Yiyecek İçecek e-şikayet alt kategorileri

Kategori Şikâyet Konusu N Örnek Yorum

Yiyecek& İçecek
(112)

Lezzeti 37 “Ama akşam yemeği 
çok çok kötüydü, resmen 
ekmek ve peynirle 
doyurduk karnimizi. 
Zeytinyağli tabağindaki 
porsiyonlari gidip 
görmenizi çok isterim, 
çoğu su olan bir kaşik 
barbunya vardi tabakta 
şaka gibi ‘’

Çeşidi 32

Servis Kalitesi 14

Fiyati 26

Servis Saatleri

3

Yukarida yer alan Tablo 7 ‘da Yiyecek & İçecek Kategorisinde yapilan 
e-şikayetlerin alt kategorileri ve örnek yorum bulunmaktadir. Otel işletme-
lerinde konaklayan müşterilerin yiyecek &içecek alt kategori konularindan 
en çok lezzeti konusunda şikayetlerini bildirirken, en az şikayetçi olduklari 
konu yiyecek & içecek servis saatleri olmuştur.

Tablo 8. Temizlik e-şikâyet alt kategorileri

Kategori Şikâyet Konusu N Örnek Yorum

Temizlik

Havuz, Plaj ve Deniz Temizliği 20 “…Detoks İçecekleri: Son Derece 
Hijyenik Olmayan Bir Ortamda 
Hazirlaniyor. Detoks Barin Önünde 
Durunca Etraftaki Pislik Midenizi 
Bulandiriyor.’’
‘’ Oda Temizliği Yetersizdi Her Yer 
Tozdu.
Misafirler De Maske Takmayan 
Çok Vardi Sosyal Mesafeyi Hiç 
Hesaba Katmayan Otel Yemek 
Saatlerinde 30 Cm ile Siraya 
Giriliyor ve Sürekli İnsanlar Ayak 
Da Yemek Almak İçin Dolaşim 
Halinde Maskeler Unutuluyor Otel 
Esnek Uyarmiyor “”

Oda Temizliği 28
Otel İçi Temizliği 6

Covid-19 Tedbirsizliği

10
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Yukarida yer alan Tablo 8 ‘de temizlik kategorisinde yapilan e-şika-
yetlerin alt kategorileri ve örnek yorumlar bulunmaktadir. Otel işletmele-
rinde konaklayan müşterilerin temizlik alt kategori konularindan en çok 
oda temizliği konusunda e-şikayetleri bulunurken en az şikayetçi olduklari 
temizlik alt kategori konusu ise otel içi temizliği olmuştur.

Tablo 9. Personel e-şikâyet alt kategorileri

Kategori Şikâyet Konusu N Örnek Yorum

Personel
(88)

Personel Tutum ve Davranişlari 46 ‘’ ilk gece erken gelişimizde 
front desk çok iyi bir performans 
gösteremedi.
‘’ çalişanlari bu otele yakişmiyor. 
Oteli beş yildizli otel yapacak en 
önemli unsur çalişanlaridir. Çok 
fazla kibirli çalişani var. Bu şekilde 
müşteri memnuniyeti yakalamalari 
çok zor.’’

Personel Eksikliği 16

Personel Dil Bilmemesi 12

Personel Alan Yetersizliği

14

Yukarida yer alan Tablo 9 ‘da yer alan personel kategorisinde yapilan 
e-şikayetlerin alt kategorileri ve örnek yorum bulunmaktadir. Otel işlet-
melerinde konaklayan müşterilerin personel alt kategorisi konularindan en 
çok personel tutum ve davranişlari konusunda e-şikayetleri bulunurken en 
az şikayetçi olduklari alt kategori konusu ise personelin dil bilmemesi ol-
muştur.

Tablo 10. Yönetim e-şikâyet alt kategorileri

Kategori Şikâyet Konusu N Örnek Yorum

Yönetim
(25)

Yönetim Eksikliği 17 “Misafirlerin ne 
dediği yöneticilerin 
umurunda bile 
değil.’’Yönetimin Problemlere Çözüm Getirememesi

8

Yukarida yer alan Tablo 10 ‘da yer alan yönetim kategorisinde yapi-
lan e-şikayetlerin alt kategorileri ve örnek yorum bulunmaktadir. Otel iş-
letmelerinde konaklayan müşterilerin yönetim alt kategorisi konularindan 
en çok otel yönetiminin eksikliği konusunda e-şikâyet bulunurken, en az 
e-şikâyet otel yönetiminin müşterilerin karşilaştiklari sorunlarda çözüm-
süz kalmasi konusu olmuştur.

Tablo 11. Ulaşım e-şikâyet alt kategorileri

Kategori Şikâyet Konusu N Örnek Yorum

Ulaşim
(9)

Merkeze Ulaşim 7 ‘’ They told us shuttles take maximum 
of 15 minutes. Often we waited for half 
hour or more.
(Bize servis araci için en fazla 15 
dakika dediler ama genellikle yarim 
saat yad aha fazla bekledik)Tesis İçi Ulaşim

2
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Yukarida yer alan Tablo 11 ‘de yer alan ulaşim kategorisinde yapilan 
e-şikayetlerin alt kategorileri ve örnek yorum bulunmaktadir. Otel işlet-
melerinde konaklayan müşterilerin ulaşim alt kategorisi konularindan en 
çok otelin merkeze ulaşimi konusunda e-şikâyet bulunurken en az tesis içi 
ulaşim konusunda e-şikâyet bulunmaktadir.

Tablo 12. Etkinlik e-şikâyet alt kategorileri
Kategori Şikâyet Konusu N Örnek Yorum

Etkinlik
(18)

Genel Etkinlik 9 “ yaş ortalamaniz gençse tavsiye 
etmem sikici olur hamam tatili yapmak 
istiyorum diyorsaniz gidin çünkü başka 
hiçbir özelliği olmayan bir tesis’’Çocuklar İçin Etkinlik

9

Yukarida yer alan Tablo 12 ‘de yer alan etkinlik kategorisinde yapilan 
e-şikayetlerin alt kategorileri ve örnek yorum bulunmaktadir. Otel işletme-
lerinde konaklayan müşterilerin etkinlik alt kategorisi konularindan genel 
etkinlik ve çocuklar için etkinlik eksikliği konularindan eşit oranda e-şikâ-
yet bulunmaktadir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüzde müşteriyi memnun eden otel işletmeleri hem müşteri sa-
dakatini ve güvenini hem de müşteri devamliliğini sağlamiş olurlar. Bu 
çerçevede bakildiğinda müşteri yorumlari sadece şikâyet anlamina gel-
memektedir. Müşteriler bir otel işletmesinden hizmet almadan önce artik 
elektronik ortamda otelle ilgili yorumlari değerlendirip ona göre seçim 
yapmaktadirlar. Bu yorumlar dikkatli değerlendirildiğinde otel müşterileri 
için de otel işletmeleri için de çok büyük avantajlar sağlamaktadir. Müşte-
riler daha iyi hizmet alabilmek için avantaj yakalarlarken otel işletmeleri 
ise özellikle şikayetleri değerlendirip kendilerini geliştirme ve yenileme 
imkâni bulmaktadirlar. Otel işletmelerinin kendileri hakkinda yapilan 
müşteri şikâyet ve değerlendirmelerine cevap verip dikkate almalari müş-
teri memnuniyeti için çok önemlidir.

     Araştirmada inceleme yapilan 8 otel incelemesinde ‘genel, oda, 
yiyecek-içecek, temizlik, personel, yönetim, ulaşim, etkinlik’ olarak 9 ka-
tegoriye ayrilmiş ve bu kategorilerden en çok genel kategorisinde yoruma 
ulaşilmiştir. Özellikle hizmet kalitesi ve fiyat performans dengesi ile ilgili 
yapilan şikayetler öne çikmaktadir. Yazici Ayyildiz ve Baykal (2020), ça-
lişmasinda da genel kategorisinde yoğunluk tespit edilmiştir. Hizmet kali-
tesi ve otel yoğunluğu gibi şikayetler bu çalişmada öne çikmiştir. 

Duan vd. (2021) çalişmasinda hizmet kalitesi, personelin tutumu şi-
kayet konusu olurken, çalişmada da benzer şekilde ayni sonuçlar ortaya 
çikmiştir. Personelin tutum ve davranişlari en çok personelle ilgili şikayet 
konusu olmuştur. 



Ahu Yazici Ayyildiz, Esra Aksoy462 .

Soruç ve Şengül (2019), şikayet konularinin en çok sirasiyla lezzet, 
yemek kalitesi, çeşitlilik ve servis personeli memnuniyetsizliği olarak gö-
rüldüğü çalişmasinda ki gibi çalişmada yemek lezzeti ve çeşidi konusunda 
çok fazla misafir şikayeti ortaya çikmiştir. Özellikle yiyecek ve içeceklerin 
ekstra ücretlendirilmesi ve çok pahali olmasi da sikça rastlanan konulardan 
biridir.  Yiyecek içeceklerin önemli bir konu olduğu Welness ve detoks 
otellerinin bu konuya daha fazla özen göstermesi gerekmektedir.

 Otel odalari ile ilgili kategorinin alt kategorilerinde en çok oda malze-
mesinin kalitesi konusunda şikâyet bildirilmiştir. Otel işletmelerinin özel-
likle de Wellness ve Detoks gibi son zamanlarda daha çok popüler olan bir 
alanda hizmet verip dünya pazarinda kendini gösterebilme şansina sahip 
olabilmesi için oda malzemelerinin modern ve kaliteli olmasi gerekmek-
tedir.

Temizlik kategorisinde ise en çok şikâyet oda temizliği konusunda 
gelmiştir. Havuz, plaj ve deniz temizliği de ikinci sirada gelen konulardan-
dir. Son zamanlarin sağlik sorunu Covid-19 konusunda da otellerin tedbir-
siz olduklari vurgulanmiştir. Özellikle sağlik konseptini benimseyen otel 
işletmelerinin bu konularda daha dikkatli olmalari ve potansiyel müşteri-
lerini kaybetmemek adina değerlendirmeleri dikkate alip kendilerini bir an 
önce düzeltmeleri gerekmektedir.

 Personel kategorisinde yapilan şikâyet konularindan en çok personelin 
tutum ve davranişlarinin olduğu ve bu konunun diğer çalişmalarla benzer 
bir sonuç gösterdiği tespit edilmiştir. Personelin sayica yetersiz olmasi da 
tesis ve işletmelerde servis kalitesi ve personelin yorgunluğundan dolayi 
bunun davranişlarina yansimasi durumu da incelenen yorumlardan edilen 
bilgiler arasindadir. Ayni zamanda Wellness ve Detoks Otelleri olarak dün-
ya pazarina girmeyi hedefleyen işletmeler için alaninda yetişmiş, yabanci 
dil bilgisine sahip kalifiye personel alimi önem arz etmektedir. Özellikle 
yabanci misafirleri ağirlayan işletmeler için bunun göz ardi edilmemesi ve 
yorumlari bir an önce değerlendirip eksiklerini gidermeleri gerekmektedir.

Yönetim kategorisinde yapilan e-şikayetlerde ise genellikle yönetimin 
eksikliği ya da hissedilmemesi konulari ağir basmaktadir. Yönetimin ya-
şanilan problemlere çözüm getirmemesi de bir işletmede müşteri mem-
nuniyeti ve devamliliği esasinda dikkate alinmasi gereken bir konudur. 
Otellerde konaklayan misafirlerin başvuracak bir yetkili bulamamasi ya da 
problemlerinin çözümsüz kalmasi onlarin işletmeye olan güvenini sarsa-
bileceği gibi bu yorumlari okuyan potansiyel müşteriler için de işletmeye 
karşi olumsuz bir yargi oluşturabilecektir.

Ulaşim kategorisinde yapilan şikayetlerin çoğu yabanci misafirler ta-
rafindan yapilan otelin merkeze uzakliğindan kaynakli servis veya transfer 
sorunlari ve taksi ücretlerinin yüksek olmasi veya her an merkeze taşit bu-
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lunamamasi gibi konular üzerinde yoğunlaşmiştir. Ülkemize gelen yabanci 
misafirlerin tesisin ya da işletmenin bulunduğu şehri ya da beldeyi gezip 
görmek istemeleri ve bunun ülke ekonomisine de katki sağlayacaği hususu 
göz ardi edilmemelidir.

Etkinlik kategorisinde ise özellikle aileleriyle konaklayan misafirler 
tarafindan yapilan şikayetler yer almaktadir. Otel işletmelerinin çocuklar 
için ve genel otel etkinlikleri konusunda eksik olmalari yine müşteri mem-
nuniyeti ve hizmet kalitesi hususunda eksi puan almalarina neden olmak-
tadir. Bu nedenle tesis veya işletmenin çocuklara yönelik oyun, kulüp veya 
partiler düzenleyerek çocuklu misafirlerin de kendilerine zaman ayirmalari 
ve etkin bir konaklama geçirmeleri açisindan çok önemlidir. Wellness ve 
Detoks otellerinin asil amaci misafirlerinin dinlenmelerini, rahatlamalarini 
sağlamak olarak düşünüldüğünde yine bu konunun en kisa zamanda değer-
lendirilip yapilandirilmasi gerekmektedir.

Sonuç olarak Wellness ve Detoks Otel işletmeleri başta olmak üzere 
aslinda tüm turizm işletmelerinin önem sirasinin başinda müşteri memnu-
niyeti gelmelidir. Yapilan her türlü şikayeti ödül olarak düşünerek, yapilan 
şikayetler konusunda eksik yönlerini düzeltmelidirler. Özellikle Wellness 
ve Detoks otellerinin incelendiği ve yapilan yorumlarin değerlendirildiği 
son yillarda yapilan çok fazla araştirmaya rastlanmamasi ve bu çalişma-
nin bu anlamda örnek teşkil etmesi ve sektöre katki sağlamasi önem arz 
etmektedir. 



Ahu Yazici Ayyildiz, Esra Aksoy464 .

KAYNAKÇA

Ayyildiz Yazici, A. ve Baykal, M. (2020). Otel işletmelerine yönelik e-şikâyetle-
rin içerik analizi ile incelenmesi: Kuşadasi 5 yildizli otel işletmeleri örne-
ği. OPUS–Uluslararasi Toplum Araştirmalari Dergisi, 16(30), 2659-2683. 

Alana K. Dillette, Alecia C. Douglas ve Carey Andrzejewski .(2020). Dimensions 
of holistic wellness as a result of international wellness tourism experien-
ces, Current Issues in Tourism.

Arkadaş, A. R. ve Ayyildiz, T. (2020). Uludağ’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yildiz-
li konaklama işletmelerinin çevrimiçi tüketici yorumlarinin incelenmesi: 
“TripAdvisor.com” üzerinden içerik analizi. OPUS– Uluslararasi Toplum 
Araştirmalari Dergisi, 16(30).

Beatriz Palacios F., Luna Santos R. ve Juan Manuel Berbel P. (2020). Commu-
nication, Trust, and Loyalty in the Hotel Sector: The Mediator Role of 
Consumer’s Complaints, s, Volume 25, Number 1, pp. 183-187(5).

Değer M. (2020). Rekreasyonda Yeni Trendler: Spa & Wellness, Journal of Rec-
reation and Tourism Research.

Duan Z., Zhang T., Jiang R, Xie S. ve Sun H. (2021). Study on the complaining 
behaviour of tourists in Scenic spots: The Case in Shaanxi China, Scho-
ol of Tourism, Xi’an International Studies University, Shaanxi Province, 
710128, China.

Ha Nguyen Thi Thu | (2020). Measuring guest satisfaction from online reviews: 
Evidence in Vietnam, Cogent Social Sciences, 6:1.

Indolia U. ve Kumar Lasiyal K. (2019). Perception Of Tourists Towards Service 
Quality In Wellness Hotels A Case Study Of Rishikesh Region, International 
Conference on Yoga for Global Harmony, Dubai, UAE Proceeding Book.

Kütük, A. (2021). Dijital Seyahat Aracilarinda E-Müşteri Tatmini ve E-Şikayetlere 
Yönelik Bir İçerik Analizi, Türk Turizm Araştirmalari Dergisi, 5(1): 407-421.

Morgeson F.V., Tomas G, Hult M, Mithas S. ve Keiningham T., Fornell C. (2020). 
Turning Complaining Customers into Loyal Customers: Moderators of the 
Complaint Handling–Customer Loyalty Relationship. Journal of Marketing. 

Soruç K., Şengül S. (2019).  Dört ve Beş Yildizli Kiş Otellerinin Yiyecek İçecek 
Departmanlarina Yönelik E-Şikâyetlerin Analizi, Kirklareli Üniversitesi.

Şeyhanlıoğlu, H. Ö. (2021). Butik Otellerin Yiyecek ve İçecek Departmanlarina 
Yönelik E-Şikâyetlerin Analizi: Akyaka Yavaş Şehir (Cittaslow) Örneği, 
Türk Turizm Araştirmalari Dergisi, 5(1): 558-570.

Trip-Advisor. (2022). https://www.tripadvisor.com.tr/ adresinden erişildi.

Zengin, B. ve Haliloğlu, S. (2020). Konaklama İşletmelerine Yönelik E- Şikâyet-
lerin İncelenmesi: Sakarya Örneği. Safran Kültür ve Turizm Araştirmalari 
Dergisi, 3(1): 68-84.



İSKİTLERDE DİN 

Ebru ORAL

Bölüm 23



Ebru Oral466 .

GİRİŞ

Tarih öncesi dönemlerden itibaren farkli kültür bölgelerinde yaşayan 
çeşitli toplumlarin dinsel inanişlarinin şekillenmesinde hayatin ve ölümün 
çok büyük bir etkisi olduğu bilinmektedir. Doğada ortaya çikan birtakim 
anlaşilmasi güç olaylar, güçler ya da varliklar insanlari manevi düşünce-
lere sevk etmiştir. Tabiatta ortaya çikan olaylarin insanlari kimi zaman 
korkuttuğu, kimi zaman da insanlarin hayranliğini kazandiği anlaşilmakla 
birlikte bunun neticesinde ise tanri ve öbür dünya kavrami ortaya çikmiştir. 

Tarihin erken dönemlerinden itibaren, farkli kültür bölgelerinde yaşa-
yan topluluklarin, farkli dinsel inaniş sistemlerinin olduğu anlaşilmaktadir. 
Söz konusu dinsel inanişlarin, çevre kültürlerin etkisi ile şekillendiği de 
bilinmektedir. Bazi topluluklarin kendi benimsemiş olduğu dinsel anlayiş 
sistemlerini korurken, ayni zamanda da farkli kültürlerin dinsel anlayiş 
sistemlerini benimsediği anlaşilmaktadir.  Arkeolojik ve filolojik veriler 
işiğinda, Orta Asya Bozkir Kültürlerinde ortaya çikan birtakim dinsel ina-
nişlarin, çevre kültürlerin etkisi ile şekillendiği anlaşilmaktadir. 

YÖNTEM

Bu çalişmada, İskitlerin geniş bir coğrafi alana yayilmiş bir topluluk 
olmasindan dolayi, farkli kültürlerle ve farkli toplumlarla kurmuş olduklari 
ilişkiler sonucunda, ortaya çikan dinsel anlayiş sistemi hakkinda araştir-
ma yapilmaya çalişilmiştir. Çalişma kapsaminda, İskit dinsel inanişlari ile 
ilgili olarak, arkeolojik ve filolojik buluntular işiğinda değerlendirme ya-
pilmaya çalişilmiştir. İskit dinsel inanişlari içerisinde önemli bir yeri olan 
Şamanizm, fal, büyü, sihir, kurban törenleri, yemin ve kardeşlik merasim-
leri de çalişma kapsaminda değerlendirilmeye çalişilmiştir. 

BULGULAR

İskitlerin Yayilim Alani

Yakindoğu ve Anadolu tarihinde bir süre etkili olan İskitlerin, Kuzey 
Kafkasya, Güneydoğu Avrupa, Kirim ve Güney Sibirya’yi kapsayan ge-
niş bir coğrafyaya yayildiği anlaşilmaktadir (San 2000:6). İskitler, batida 
Tuna Nehri Havzasindan doğuda Çine kadar uzanan Avrasya steplerin-
de yaşamiş göçebe bir toplumdur ( Dönmez,2002: 42). İskitlerin, Here-
dotos’un bildirdiğine göre, Kafkaslari doğudan dolaşarak, Hazar Denizi 
kiyisini izledikleri ve Derbent Geçidini kullanarak Önasya’ya girdikleri 
düşünülmektedir (Dönmez,2002: 43). Yazili ve arkeolojik veriler işiğinda, 
İskitlerin, Kimmerleri takip ederek Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya ulaş-
tiklari düşünülmektedir (Durmuş,1997:279).  İskitlerin tarihi ve kültürü 
hakkindaki bilgilere, Grek ve Asur kaynaklarindan ulaşmak mümkündür 
(San,2000:1).  M.Ö. 8. yüzyildan M.S. 3. yüzyilla kadar varliklarini sür-
düren İskitlerin, geniş bir coğrafi alana yayildiklari anlaşilmaktadir. Özel-
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likle Altaylar, Orta Asya, Kuzey Kafkaslar, Kuzey Karadeniz, Gandhara 
ve Kuzey Hindistan bölgelerinde göçebe bir yaşam tarzini benimsedikleri 
anlaşilan İskitlerin, değişik kültürlerden etkilendikleri gibi farkli kültürle-
ri de etkilemiş olduklari bilinmektedir. Antik Çağ kaynaklarindan alinan 
bilgilere göre İskitlerin, dinsel inanişlari arasinda, çeşitli dinsel gelenek-
lerin varliği dikkat çekmektedir.  Söz konusu dinsel gelenekler arasinda; 
tapinilan ilahlar, kurban törenleri, cenaze törenleri ve falcilik gelmektedir 
(Çeşmeli,2015: 48).

Yazılı Kaynaklar Işığında İskitler

İskitlerdeki dinsel geleneklerin bazilarinin yerel ve çevresel göçebe 
inanişlariyla ilişkili olduğu, bazilarinin da etkileşim içindeki olduklari yer-
leşik topluluklarla ilişkili olduğu anlaşilmaktadir (Çeşmeli,2015: 49). İskit 
kültürü ve uygarliği hakkindaki bilgilere, arkeolojik ve yazili kaynaklar 
sayesinde ulaşmak mümkündür. Orta Asya ve çevresinde yürütülen çeşitli 
kazi çalişmalari sonucunda İskit tarihi ve kültürü hakkinda önemli bilgiler 
elde edilmiştir. Orta Asya Bozkir Kültürleri içerisinde önemli bir yere sa-
hip olan İskitlerin, Demir Çağ ve Antik Çağ boyunca Doğu Asya’dan Doğu 
Avrupa’ya Avrasya steplerine kadar yayilmiş olduklari anlaşilmaktadir. İs-
kitlerle ilgili ilk bilgiler, 8. yüzyilda Yunanli şair Hesiodos’tan gelmektedir. 
Diğer taraftan M.Ö. 7. yüzyil sonlarinda Assur metinlerinde de İskitlerden 
bahsedilmektedir. İskitler Assur krali Esarhaddon’un (M.Ö. 681-668) met-
ninde “Aşguza” olarak geçmektedir (Çeşmeli, 2015. 48). Grekler ise, İskit-
ler ’den “Scyth”,”Saha” ve “Caha” olarak bahsetmektedir. Persler ise İskit-
leri “Sak” olarak tanimlamişlardir. Hakikarnasosslu Heredot’un ise, M.Ö. 
450 yilinda Güney Rusya’nin bazi bölgelerini ziyaret ettiği, yazmiş olduğu 
kitabinda ise, İskitler ve komşu kavimler hakkinda bilgi verdiği bilinmek-
tedir ( Tarhan,1969:146-147). İskitlerin, farkli göçebe ve farkli yerleşik 
topluluklar ile bir arada yaşadiği anlaşilmaktadir. Söz konusu topluluklar 
ile kültürel, askeri ve ticari ilişkiler içerisinde olduğu bilinmektedir. İskit-
lerin etkileşim halinde olduğu topluluklar arasinda; Yunanlilar, Romalilar, 
İranlilar, Çinliler, Asyali Kimmerler, Sarmatlar ve Avrupali Germen toplu-
luklar gelmektedir (Çeşmeli,2015: 48).

İskitlerde Dinsel İnanışlar

İskitlerde, bütün göçebelerde ve dağli kavimlerde olduğu gibi ruha 
inaniş düşüncesinin hâkim olduğu anlaşilmaktadir (Durmu,2002: 16).İs-
kitler, hayatlari boyunca doğa ile mücadele ettikleri için, ortaya çikan bir-
takim korkunç ve garip doğa olaylarini ise çeşitli ruhlara atfetmişlerdir. 
Söz konusu bu ruhlar ise iyi ve kötü ruhlar olmak üzere ikiye ayrilmakta-
dir (Durmuş,2002: 16). İskitlerin Greklerle temaslari öncesinde, dinlerinde 
Şamanizm’e ait unsurlar olduğu anlaşilmaktadir ( Tarhan,1969:148). Şa-
manizm, Sibirya kavimlerinin dinsel inanişlarini ifade etmekle birlikte Ku-
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zey Asya toplumlari arasinda “büyücü-sihirbaz” anlamina gelen “Şaman” 
kelimesinden türemiştir (Tarhan,1969:148). Türk-Moğol kültür tarihinin 
önemli bir bölümünü teşkil eden Şamanizm, 18.ve 19.yüzyillarda Georgi, 
Banzarov ve Şaşkov gibi bazi yazarlar tarafindan eski bir olarak tanimlan-
miştir. Bazi araştirmacilar ise, Şamanizm’in bir din sayilmamasi gerektiği 
fikrini öne sürmüşlerdir. Onlar, Şamanlarin, bir sihirbaz, kötü ruhlari kov-
mak suretiyle hastaliklari iyileştirici bir üfürükçü olarak tanimlamişlardir 
(Durmuş,2002: 19).

Şamanizm’i, W.Schmidt ise başlica Gök Tanri ve unsurlarindan olu-
şan bir din olarak kabul etmektedir. Radlof, Anohin ve Culloch ise Şa-
manizm’i, sadece Ural-Altay halklarinin dini olarak tanimlamişlardir. Oh-
lmarks ise Şamanizm’in, yayildiği yerlerde dinin yerini aldiği görüşünü 
ortaya koymaktadir. İskit dinsel anlayişinda, Tanrilar alemi ile ilgili bil-
giler antik yazar Herodotos’tan gelmektedir. İskit dinsel anlayişina göre, 
ruhlar alemi dişinda bir de Tanrilar aleminin varliğindan bahsedilmektedir. 
İskit dinsel anlayişina göre, Tanrilar âlemi anlayişinda Grek etkisinin çok 
büyük bir rol oynadiği anlaşilmaktadir (Durmuş,2002:19). İskitlerin, farkli 
inanç ve ritüellere sahip olduklari anlaşilmaktadir. İskitlerde, çok tanrili bir 
panteon sistemi bulunmaktadir. Söz konusu ilahlarin önem derecesine göre 
siralandiği anlaşilmaktadir. Herodotos’un verdiği bilgilere göre, bu ilahlar 
için kanli kurban törenlerinin düzenlendiği bilinmektedir. İskitlerin, Yu-
nan ilahlariyla özdeşleşmiş sinkretik özellikteki çeşitli tanri ve tanriçalara 
inandiklari düşünülmektedir ( Çeşmeli,2015: 50). 

İskitlerin başlica tanrilari arasinda; başta Hestia olmak üzere, Zeus ve 
Toprak, Apollon, Göksel Aphrodite, Herakles ve Ares gelmektedir.  İskitler, 
Toprak’a Api, Apollon’a Oitosyros, Göksel Aphrodite’ye Argimpasa, Po-
seidona ise Thagimasadas demekteydiler. İskitlerin, Ares dişinda, heykel, 
sunak ve tapinak kurma geleneklerinin olmadiği anlaşilmaktadir (Herodo-
tos,1973. 59). Herodotus, Ares için altar, tapinak ve heykel bulunduğundan 
bahsetmektedir. Ayni zamanda Ares’e farkli bir şekilde tapinildiği ve Ares 
için farkli kurban törenleri düzenlendiği anlaşilmaktadir (Çeşmeli,2015: 
50). İskit dinsel törenlerinde, bir çeşit kurban etme geleneği bulunmakta-
dir. Söz konusu kurban geleneğinin, bütün dinsel törenlerde ayni olduğu 
anlaşilmaktadir (Herodotos,1973: 60). İskitlerin, tanrilarina çeşitli hayvan-
lari adadiklari ve onlari kurban ettikleri bilinmektedir (Durmuş,2002: 19). 
İskitlerin kurbanlik olarak, başta at olmak üzere, her türlü sürü hayvanini 
kurban ettikleri bilinmektedir (Çeşmeli,2015: 50). 

Herodot, İskit kurban merasimleri hakkinda önemli bilgiler vermek-
tedir. Herodot’un verdiği bilgilere göre, İskit dinsel törenlerinde, kurbanin 
ortaya konulduğu, ön ayaklarinin bağlandiği, kurbani kesecek olan adamin 
ise hayvanin arkasinda durduğundan bahsedilmektedir. Hayvani kesecek 
olan adamin, hayvanin arkasinda durduğu, ipin ucunu çektiği, hayvani dü-
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şürdüğü ve bu esnada kurbanin sunulacaği tanriya dua edildiğinden bah-
sedilmektedir. Diğer taraftan, hayvanin boğazina ince bir ip dolandiğindan 
ve arasina bir sopa sokulmak suretiyle sopanin çevire çevire sikildiğin-
dan ve kurbanin bu şekilde boğulduğundan bahsedilmektedir. Kurbanin, 
boğulduktan sonra yüzüldüğünden ve pişirildiğinden de bahsedilmektedir 
(Herodotos,1973: 60). 

Bölgede odun az bulunduğundan, kurbanlarini yüzdükten sonra, ke-
mikleri etten ayirirlar. Etlerin ise bir tencereye konulduğundan ve tence-
renin, kemiklerin üzerine konulduğundan bahsedilmektedir. Kemikler 
ise daha sonra ateşe verilmektedir. Bu tencerelerin, Lesbos krateroslarina 
benzediğinden bahsedilmektedir (Çeşmeli,2015: 61). Tencerenin olmadiği 
durumlarda ise, etlerin hayvanin midesine konulduğundan ve su katildiğin-
dan bahsedilmektedir.  Bu midenin ise yanan kemiklerin üzerine konularak 
pişirildiği anlaşilmaktadir. Kurbani kesenin ise geleneksel olarak pişen et-
ten ve iç organlardan bir parça aldiği ve önüne attiği anlaşilmaktadir (Çeş-
meli,2015: 50, 51). İskitlerin, kurban olarak bütün hayvanlari ve özellikler 
at kestikleri bilinmektedir (Herodotos,1973: 61). Herodotos, İskitlerin ke-
sinlikle domuz kurban etmediklerinden de bahsetmektedir (Durmuş,2002: 
19). 

İskit dininin temelini teşkil eden çok tanriciliğin, Yunan, İran, Me-
zopotamya, Hint ve Çin etkileri gösterdiği anlaşilmaktadir. İskitlerde bu 
inanişlarin dişinda ayni zamanda her şeyin yaraticisi tek güç güneşin kut-
salliği ile bağlantili monotezim yani tek tanri inanişi ve  gücün ayla pay-
laşildiği duoteizm yani iki tanri inanci da bulunmaktadir (Çeşmeli,2015: 
56). İskitleri oluşturan önemli topluluklardan biri de Masageteler olarak 
bilinen topluluklardir. Herodotus ve Strabon, Masagetlerin tek bir tanriya 
inandiklarini ifade etmektedirler. Masagetlerin, sadece güneşe saygi gös-
terdikleri ve ona at kurban ettikleri bilinmektedir. Güneşin kutsalliğinin ve 
tanri yerine konmasinin daha sonraki Türk topluluklarinda da devam ettiği 
anlaşilmaktadir (Çeşmeli,2015: 56 ). Herodotos, Masagetlerin de Güneş’e 
at kurban ettiklerinden bahsetmektedir. Vogullar, Ostjaklar, Votjaklar ve 
Altay Türklerinin de geyik, at ve siğir kurban ettikleri bilinmektedir (Dur-
muş,2002: 19).

M.Ö. IV. asirdan itibaren,  Grek Tanrilar panteonunda görülen birta-
kim mitolojik şahsiyetlerin, Tanrilar âlemine dahil edilerek İskit toplumla-
ri tarafindan benimsendiği anlaşilmaktadir. Paganizmin, İskitlerden sonra 
da devam ettiği anlaşilmaktadir. M.S. V. Asirda, Güney Rusya’da yaşayan 
toplumlarin güneşe taptiği anlaşilmaktadir (Tarhan,1969:149). Grek kay-
naklarina göre; İskit tanrilarinin başinda Ana Tanriça Tabiti bulunmaktadir. 
Heredot’un, Tabiti’yi, Greklerin Ocak Tanriçasi Hestia-Vesta ile bir tuttu-
ğu anlaşilmaktadir. Tabiti, ayni zamanda “Çadirin Koruyucu Tanriçasi”, 
“Sülale veya Aile Tanriçasi” olarak da bilinmektedir. Söz konusu tanriçaya 
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ait buluntular, Bronz Çaği’na ait olup, Urallar ve Dinyeper arasinda kalan 
bölgede ele geçen pişmiş toprak figürinlerden bilinmektedir. Diğer taraf-
tan, tanriçaya ait figürinlerin daha sonraki dönemlerde benzerlerine, Elam, 
Babil ve Misir’da rastlanmaktadir. Strabo’na göre, bu tanriçanin kültünün, 
Kafkas sahillerinde ve Doğu Karadeniz’de yaygin olduğu anlaşilmaktadir 
(Tarhan,1969:149-150).

Eskiçağlarda Güneş tanrisi, farkli kültürlerde ve bölgelerde karşimiza 
çikmaktadir. Demir Çaği ve Antik Çağlarda bazi Türk göçebelerinde Gü-
neş, tek tanri olarak kabul edilmektedir. Ortaçağ’da, Gök, tek güç ve tek 
tanri olarak görülmeye başlamiştir (Çeşmeli,2015. 57). İskitlerde, politeizm 
olarak tanimlanan çoktanriciliğin Greklerin etkisi sonucunda ortaya çiktiği 
anlaşilmaktadir. Bu etkileşimin ise Doğu İskitlere kadar ulaşip ulaşmadiği 
konusu netlik kazanmamiştir (Durmuş,2002: 19). İskit panteonundaki ilahlar 
içinde en çok saygi duyulan tanrilar arasinda; Ocak tanriçasi Tabiti (Hes-
tia), Gök tanrisi Papaios (Zeus),Bereket tanriçasi Api (yer) ve Savaş Tanrisi 
Ares gelmektedir. Tabiti, ocaği yani ateşi simgelemekteydi. Asya steplerinin 
zorlu yaşam koşullarinda, ateş, göçebeler için çok önemli bir ihtiyaç olarak 
kabul edilmektedir. Göçebeler için, gök ve yer ise hayatin kaynaği olarak 
kabul edilmektedir. İskitler için savaşlarda başari ise, zorlu step koşullarin-
da,  düşmana karşi hayatta kalmanin anlami olarak kabul edilmektedir. İskit 
toplumlari açisindan, Tabiti, Papaios, Api ve Ares gibi tanrilar en çok saygi 
duyulan ve onurlandirilan tanrilar arasindadir (Çeşmeli,2015: 51). İskitlerde, 
kehanet tanrisi Apollon ise Oitosyros olarak tanimlanmaktadir. Ayni zaman-
da, Artemis’in erkek kardeşi olmakla birlikte savaşlardaki öldürücü oklari ile 
dikkat çekmektedir. İskitlerde Ay Tanriçasi olarak da saygi gören Aphrodite, 
Artimpassa olarak tanimlanmaktadir (Tarhan,1969:152).

İskit dinsel inanişlarinda önemli bir yere sahip olan Tanriça Tabiti’nin, 
İskit sanatinda özelikle at süslerinde yari insan ve yari hayvan şeklinde 
betimlendiği anlaşilmaktadir. M. Ebert tarafindan, Anadolu Artemis’ine 
benzetilen tanriça, Pers Hinterlandinda ise Anahita ile karişmaktadir. İskit 
sanatinda betimlenen bazi tasvirlerden, Tanriça Tabiti’nin ayni zamanda 
“siyasi koruyuculuk” işlevinin de olduğu anlaşilmaktadir. İskit sanatinda, 
kudretin sembolleri olan ryton ve asayi, Tanriça Tabiti’nin elinden alan 
Kral tasvirleri dikkat çekmektedir. Anadolu, Mezopotamya, Misir ve Ya-
kindoğu sanatinda da benzer tasvirleri görmek mümkündür. İskit sanatin-
da,Tanriça Tabiti’nin, “Hayvanlar Hakimesi” olarak da tasvir edildiği bi-
linmektedir. Söz konusu Tanriçanin, yirtici hayvanlarin arasinda, antitetik 
olarak ayakta betimlendiği ve bu hayvanlari tutarak zapt ettiği tasvirler 
mevcuttur. Söz konusu motifin en erken örneklerine Anadolu’da Çatalhö-
yük’te rastlanmaktadir. Bu motifin ayni zamanda kültürel etkileşimin bir 
sonucu olarak Ön Asya, Mezopotamya, Girit ve Misir’a yayildiği anlaşil-
maktadir (Tarhan,1969.151).
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İskit dinsel inanişlarinda önemli bir yeri olan Savaş Tanrisi Ares adina 
özel ritüeller yapildiği bilinmektedir. Herodot, Savaş Tanrisi Ares adina 
yapilan kurban törenleri ile ilgili detayli bilgi vermektedir. İskitlerin yaşa-
diği bölgelerde Savaş tanrisi Ares onuruna yapilmiş tapinak-sunaklar bu-
lunmaktadir. Söz konusu tapinak-sunaklarin, ağaç dallarindan oluşturulan 
yiğinlardan meydana geldiği anlaşilmaktadir.  Dikdörtgen planli olan bu 
yiğinlarin, üç stad eninde ve genişliğinde olduğu anlaşilmaktadir. Tapi-
nağin üzerinde ise Savaş Tanrisi Ares’i temsil eden eski demir bir kiliç 
bulunmaktadir. İskitlerin Savaş Tanrisi Ares için her yil kurban törenleri 
düzenledikleri ve bu törenlerde insan ve hayvan kurban ettikleri bilinmek-
tedir. Kurban edilen hayvanlar arasinda ise koyun, keçi ve at gelmektedir. 
İnsan olarak da, canli olarak yakaladiklari düşman esirlerinden yüz tane-
sinden birini kurban ettikleri bilinmektedir. Kurbanlarin başina önce şarap 
serpildiği sonra boğazlarinin bir kap üzerinde kesildiği anlaşilmaktadir. 
İçi kanla dolu kabin, tapinak-sunağa götürüldüğünden ve bu kanin, Savaş 
Tanrisi Ares’i temsil eden kilicin üzerine döküldüğünden bahsedilmektedir 
(Çeşmeli,2015: 55-56).

Eski Çağ toplumlarinda olduğu gibi İskit dinsel inanişlarinda da 
büyü, sihir ve tilsim gibi batil inanişlar söz konusudur. İskitlerde rahip-
ler olmadiğindan, onlarin yerine hakikati söyleyen büyücüler (Şamanlar) 
bulunmaktadir (Tarhan,1969:156). İskit toplumlarinda falcilarin yani Şa-
manlarin önemli bir yeri vardir. Şamanlarin görevi, kehanette bulunmak, 
büyü yapmak ve kurban kesmektir. Lakin bu işleri, Şaman olmayanlarin 
da yaptiği bilinmektedir. Hakiki Şaman’a ise ancak ruhlarla temasa geçil-
mek suretiyle halledilebilecek konularda danişilmaktadir (Durmuş,2002: 
20). Herodotos’un verdiği bilgiler işiğinda, İskitlerde pek çok falcinin bu-
lunduğu anlaşilmaktadir. Bu falcilarin, söğüt değneklerine bakarak haber 
verdikleri bilinmektedir. Falcilarin, büyük söğüt değnekleri getirdikleri ve 
bunlari yere koyup dağittiklari, bunlari birer birer ayirarak gelecekte ola-
caklar konusunda haber verdikleri anlaşilmaktadir (Herodotos,1973: 67).

İskitlerin hükümdarlari hastalandiğinda, en iyi üç falcinin getirildiği 
ve hükümdar üzerine yalan yere yemin ederek, hükümdarin hastalanmasi-
na sebep olan kişiyi bulmak için fal bakildiğindan bahsedilmektedir. Hü-
kümdarin huzuruna çikarilan kişinin, suçlamayi kabul etmemesi üzerine, 
başka falcilarin çağrildiğindan bahsedilmektedir. Sonradan gelen falcila-
rin, kişiyi suçlu bulmasi halinde, kişinin kafasi kesilerek öldürüldüğünden 
bahsedilmektedir. Sonradan gelen falcilar tarafindan, kişi suçlu bulunmaz-
sa, ilk üç falcinin, ölüme mahkum edildiğinden bahsedilmektedir(Çeşme-
li,2015: 67). Günümüzde birçok Gayrimüslim Türk topluluklarinda, söğüt 
çubuklariyla fala bakildiği bilinmektedir (Durmuş,2002: 20).

Herodotos’un bildirdiğine göre, İskitlerde yemin ve kan kardeşlik me-
rasimlerine rastlanmaktadir (Durmuş,2002: 20). Söz konusu merasimler-
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de, ant içecek olan İskitlerin, toprak bir kupanin içine şarap doldurduğu ve 
buna kanlarini kariştirdiklarindan bahsedilmektedir(Herodotos,1973: 70). 
Daha sonra ise kabin içine bir pala, birkaç ok ve bir balta daldirdiklarindan 
bahsedilmektedir. Uzun bir dua okuduktan sonra yemin ettikleri ve kaptaki 
karişimdan içtikleri anlaşilmaktadir.  İskitlerdeki yemin ve kan kardeşlik 
merasimlerinin, Hunlar,  Ural-Altay kavmi olan Macarlar ve Kumanlar 
arasinda da yaygin olduğu anlaşilmaktadir. Hun hükümdari Huhanye’nin, 
Çin elçileriyle yaptiği anlaşmanin sonunda, şaraba kan kariştirarak içtiği 
bilinmektedir. Bu geleneğin varliğina ilişkin arkeolojik buluntulara çeşitli 
kurganlarda rastlamak mümkündür. Kul Oba’da ele geçen altin varak üze-
rinde betimlenen bir İskitlinin, kan çanaği olmasi muhtemel bir kabi sağ 
elinde tutarken betimlendiği anlaşilmaktadir. Söz konusu tasvirlere, Solok-
ha Kurganinda ele geçen bir altin plaka üzerinde rastlamak mümkündür. 
Kul Oba’da ele geçen bir altin kabartma üzerinde ise, birbirine sarilmiş 
olarak betimlenmiş iki İskitlinin tek bir kaptan, bu kutlu kani içerken be-
timlendiği anlaşilmaktadir (Durmuş,2002: 20).

SONUÇ

İskit toplumlarinin sosyo-kültürel yapisi, yaşam tarzi, dinsel inanişla-
ri, sanati ve ölü gömme gelenekleri hakkindaki bilgilere arkeolojik ve fi-
lolojik buluntular sayesinde ulaşmak mümkündür. Tarihin çeşitli dönemle-
rinde olduğu gibi, İskitlerin de varliklarini sürdürdükleri dönemlerde farkli 
bölgelerle ve farkli kültürlerle etkileşim halinde olduklari anlaşilmaktadir. 
Söz konusu sosyal ve kültürel ilişkilerin, İskitlerin dinsel anlayiş sistemini 
büyük ölçüde şekillendirdiği anlaşilmaktadir.

Geniş bir coğrafi alana yayilan İskitlerin,  dinsel anlayişinda çoktanrili 
bir inaniş sisteminin egemen olduğu anlaşilmaktadir. İskitlerin, özellikle 
Grek kökenli tanrilari benimsedikleri ve kendilerine uyarladiklari görül-
mektedir. Eskiçağ toplumlarinda olduğu gibi, İskit dininde ruha inaniş 
düşüncesi ile birlikte Şamanizm’in etkisi ağir basmaktadir. Çoktanrili din 
anlayişina sahip olan topluluklarda olduğu gibi, İskitlerin de tanrilari için 
kurban merasimleri düzenledikleri anlaşilmaktadir. Bununla birlikte İskit 
toplumlarinin, dinsel anlayiş sistemlerinde, falcilik ve büyücülük de yay-
gin bir şekilde varliğini sürdürmüştür. İskit dinsel inanişlarinda, yemin ve 
kan kardeşlik merasimleri dikkat çekmektedir. İskit toplumlarinda, yemin 
ve kan kardeşlik merasimlerinin yapildiğina ilişkin bilgiler, çeşitli yerle-
şimlerde kazilar sonucunda ortaya çikartilan çeşitli arkeolojik buluntular-
dan anlaşilmaktadir.
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Giriş

İletişim ve insanlar, günlük ihtiyaçlarini karşilamak, ticaret yapabil-
mek veya fikirlerini beyan etmek için iletişim kanallarina ihtiyaç duymak-
tadir. Bununla birlikte boş zamanlarinda sosyalleşme ve kültürel deneyim 
elde etmek isteyen insanlar, iletişim çabalarina girmektedir. Kendini ifa-
de etmek ve anlaşabilmek için tarih boyunca pek çok yönteme başvuran 
insan, telefonun icadi ve internetin yayginlaşmasi ile birlikte farkli bir 
boyuta ulaşmiştir. Teknolojik gelişmelerin hiz kazandiği 21. yüzyilda ne-
redeyse tüm insanlar, bilgi ve iletişim gereksinimlerini akilli dijital cihaz-
lari ile karşilayabilmektedir (Rehmani vd., 2018). Nitekim 2017 verilerine 
göre Dünya’da 1,74 milyar internet kullanici ve 3,79 milyar sosyal medya 
hesabi bulunan kullanicinin mobil internet kullandiği ifade edilmektedir 
(Smith ve Anderson, 2018). Bu kullanici sayilari, teknolojinin geldiği dü-
zeyi göstermekle birlikte insanlar için önem derecesini ortaya koymak-
tadir. Ayrica sanayi devriminden sonra insan işgücüne dayali ihtiyacin 
azalmasi ve bunun sonucunda daha fazla boş zamana sahip olan insanlar, 
teknolojik araçlari daha fazla kullanma imkanina ulaşmiştir. Bilgisayar 
oyunlari, internet tabanli iletişim kurma ve çeşitli nedenlerle birçok dijital 
cihaz yaşamin bir parçasi haline gelmiştir. Ancak zaman içerisinde kont-
rol edilemeyen davranişlara neden olarak teknolojik araçlara bağimlilik 
düzeyinde durumlar meydana gelebilmektedir. Özellikle 2000’li yillarda 
doğan bireylerin teknolojik araçlarla çok erken tanişmasi sebebiyle çok 
fazla benimsedikleri gözlemlenmektedir (Hilbert, 2020). Teknolojik araç-
lardan yoksun kaldiklari dönemlerde sinir, huysuzluk ve memnuniyetsiz-
lik gibi duygular göstererek diş çevrelerine tepki gösterebilmektedirler. 
Bu nedenle son dönemlerde insanlarin teknolojik araç kullanim düzeyi 
ve ilgisinin yaşam kalitelerine yönelik olumsuz unsurlar içerip içermedi-
ği noktasinda bilimsel tartişmalar yapilmaktadir (Danziger ve Andersen, 
2002; Dillenbourg vd., 2009). Sosyal medya iletişim alani da bu kapsamda 
değerlendirmekte olup uygulama amaçlari ve nedenleri topluma etkisi yö-
nüyle incelenmektedir. 

Boş zaman, insanlarin isten arta kalan kisim olarak kendi gelişimleri 
veya zevkleri için harcadiklari zaman dilimi olarak ifade edilmektedir. Bu 
zaman diliminde fiziksel ve sosyal gelişimlerin yani sira eğlence ve ileti-
şim araçlariyla zihinsel rahatlama aktiviteleri yapilmaktadir. Bu kapsam-
da en sik başvurulan yöntemlerden birisi sosyal medya platformlarinda 
boş zaman aktiviteleri gerçekleştirilmesidir. Teknolojik gelişmelerin her 
geçen gün daha fazla yaşam alanlarinda yoğunluğunu artirmasiyla bir-
likte en çok üçüncül yaş gruplari olan ileri yaş bireyler ve çocuklar bu 
durumdan etkilenmektedir. Fiziksel ve sosyal aktiviteler yapmasi gereken 
bu yaş gruplari, çoğu zaman kontrol edilemeyen programlarla sanal plat-
formlarda çok fazla zaman harcamaktadir. Bu nedenle sosyal medya ve 
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boş zaman ilişkisi özelinde planlamalara ihtiyaç duyulduğu görülmekte-
dir (Bridgen, 2011). Boş zaman sahip bireylerin dengeli bir biçimde dijital 
araçlardan faydalanmasi sağlanirken rekreasyonel aktivitelerden de mah-
rum kalmamasi sağlanmalidir. Ayrica orta yaş grubundaki bireylerin de 
dijital ortamlarda çok fazla zaman harcayarak işten kovulma, boşanma ve 
diğer sorunlarin yaşandiği ifade edilmektedir. Bu kitap bölümünde tek-
nolojik araçlardan en sik kullanilan sosyal medya kullaniminin olumsuz 
kullanildiği durumlarda ortaya çikan bağimlilik ve rekreasyon arasindaki 
ilişkiye değinilerek çözümcül kapsamli bilgilerin verilmesi amaçlanmak-
tadir. Rekreasyonun iletişimsel süreçte sosyalleşme ve kültürel deneyim 
sağlama özellikleri de dikkate alinarak daha bilinçli bir sosyal medya kul-
laniminin nasil olmasi gerektiği hususunda fikirler ortaya konulmaktadir. 

1. Sosyal Medya

Bilgiye ulaşmak için çeşitli iletişim araçlarindan faydalanan insan, 
teknoloji sayesinde en hizli ve pratik yöntem olan internete çok hizli uyum 
sağlamiştir. İnternet, insanlarin kişisel ihtiyaçlarini ve isteklerini sosyal 
medya araçlari ile karşilayabildikleri oldukça sanal bir bilgi alani haline 
gelmiştir (Daugherty vd., 2008). Teknolojinin hizla gelişmesi ve yaygin-
laşmasi ile birlikte birçok alanda değişimler yaşandiği gibi dijital medya 
alaninda da yenilikler görülmektedir. Özellikle mobik internet kullani-
minin akilli telefonlar sayesinde yayginlaşmasi ile birlikte internet ev-
rensel bir boyuta ulaşmiştir. Küreselleşme olarak adlandirilan bu yenilik, 
iletişim teknolojileri alaninda zaman ve mekân kavramlarini etkisi altina 
alarak ulaşilabilirlik sinirliliklari ortadan kaldirmaktadir (Erol, 2009). 21. 
yüzyilda modern iletişimin önemli bir temsilcisi olan sosyal medya, gide-
rek gelişen ve toplumu pek çok yönden etkileyen iletişimsel bir araç olarak 
görülmektedir. Bu bağlamda sosyal medya, Dünya genelinde iletişim ve 
etkileşimi sağlamasi ile çağin önemli bir fenomeni olarak kabul görmek-
tedir (Edosomwan vd., 2011).

İnternetin tarihsel gelişim sürecine bakildiğinda, 1970’li yillarda kü-
çük adimlarla başlayan internet kullaniminin 1990’li yillardan sonra gerek 
hiz gerekse erişim açisindan büyük atilimlar gerçekleştirdiği anlaşilmak-
tadir. Bununla birlikte internet ve iletişim ilişkisinin etkileşim gücünün 
artmasi ile kitle iletişim araçlari arasinda önemli bir yere sahip olmuştur 
(Vural ve Bat, 2010). 2000’li yillarda web sitelerinin, portallarin yaygin-
laşmasiyla kullanici sayisini artiran dijital ortamlar, işlerlik kazanarak her 
kesimden insani ilgilendirecek noktalara ulaşmiştir. İnternetin kullanim 
alanin genişlemesiyle başlayan bu süreçte world wide web (www) plat-
formu geniş kitlelerce kullanilmaya başlanarak Web 1.0 dönemi ortaya 
çikmiştir. Web 1.0 internet kullanicilarina daha pasif ve sinirli bir kulla-
nim imkâni sunarken, sonrasinda geliştirilen Web 2.0 ile birlikte internet 
kullanicilari daha aktif bir role sahip olmuşlardir. Web 2.0 ile, kullanicilar 
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tarafindan oluşturulan içeriğin etkili bir şekilde hazirlanmasi ve dağitil-
masi sağlanarak, çevrimiçi medya ortaminda büyük değişiklikler meyda-
na gelmiştir. Web 3.0’in ortaya çikmasi sonucu dijital sosyal medya uy-
gulamalari mobilize edilerek geniş kitlelere yayilmiştir (Nath vd., 2014). 

İletişimsel süreçte pek çok kavrami kapsamasi nedeniyle sosyal med-
ya, halkla ilişkiler, bilgi bilimi ve kitle iletişim araçlari gibi birçok disiplin 
ile açiklanmaya çalişilmaktadir.  Sosyal medya, bu kavramlar etrafinda 
birleşerek kullanici tarafindan oluşturulan içeriği veya etkileşimi ortaya 
koyan dijital teknolojiler şeklinde ifade edilmektedir (Kaplan ve Haenlein, 
2010). Kent (2010) ise sosyal medyayi “iki yönlü etkileşime ve geri bildi-
rime izin veren herhangi bir etkileşimli iletişim kanali” olarak tanimla-
maktadir. Ayrica sosyal medyanin “gerçek zamanli etkileşim potansiyeli, 
azaltilmiş anonimlik, yakinlik duygusu, kisa yanit süreleri ve ‘zaman kay-
dirma’ veya her bir üyeye uygun olduğunda sosyal ağla etkileşim kurma 
yeteneği” özelliklerine de vurgu yapmaktadir. Sosyal medya kullaniminin 
geniş kitlelere çok hizli şekilde ulaşmasi sonucu, insanlarin günlük ya-
şamlarinda önemli bir yer tutmaya başlamiştir. Özellikle, bilgi alişveri-
şi, düşünce paylaşimi, uzmanlik görüşleri, eğlence ve topluluk etkileşimi 
gibi pek çok fonksiyonu bulunmasi sebebiyle kullanicilar için popüler bir 
iletişim kaynaği haline dönüşmüştür (Agichtein vd. 2008). 

Dünya genelinde sosyal medya kullanim oranlari hizla artmaktadir. 
Dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasi İnternet araciliğiyla sosyal medya 
sitelerini ziyaret etmektedir. Boş zamanlarinin ise yaklaşik yüzde 10’unu 
sanal platformlarda harcamaktadir. Mobil (akilli telefon, akilli saat, tablet 
bilgisayar vb.) cihaz kullanicilari, sosyal medya uygulamalarini masaüstü 
kullanicilara göre yüzde 50 daha aktif bir şekilde kullanmaktadir (Moo-
re vd., 2015). Özellikle sosyal medya kullaniminin gençler arasinda daha 
yaygin olduğunu ileri sürmektedir. Sosyal medya araçlarinin yeni medya 
ile eşzamanli kullanim sağlamasi ve çoklu görev yapmayi olanakli hale 
getirmesi nedeniyle siklikla tercih edildiği ifade edilmektedir (Lau, 2017). 
Toplumsal açidan da sosyal medya kullaniminin giderek daha fazla kabul 
gördüğü ortaya konulmaktadir. Ayica yüz yüze iletişimin getirdiği bazi 
mahcubiyet durumlarinin sosyal medya araçlariyla giderilerek daha kolay 
ve cesur iletişimin ön plana çiktiği görülmektedir (Kuzucanli ve Aytekin, 
2021). 

Toplumun her kesiminde yer alan insanlarin kullanicisi olduğu sosyal 
medya iletişimin özellikleri şu şekilde maddelemektedir (Mavnacioğlu, 
2009); 

•	 Zaman ve mekân sinirlarini ortadan kaldirarak tartişmanin ve 
paylaşmanin temelini oluşturduğu internet uygulamalaridir. 
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•	 Mevcut bilgilerden faydalanildiği veya içerik üretilebilen sanal 
bir platformdur.

•	 Takip edilen kişilerin paylaşimlarini görebildiği, cevaplayabildi-
ği veya yorumlayabildiği mobil uygulamalardir. 

•	 Kullanicilar ilgi duyduklari kişi ve kurumlari takip edebilmekte-
dir. Benzer şekilde takip edilebilmektedir. 

•	 Güncel gelişmelerin aninda yayildiği ve hizli bilgi açisindan en 
öne çikan paylaşim araçlarindan birisidir. 

•	 Dil kurallari açisindan esnek olmakla birlikte gündelik konuşma 
tarzi ağir basmaktadir.

•	 İçeriklerin detaylari dikkate alindiğinda gerçek bilgilerin yani 
sira yanliş bilgilerin de paylaşilabildiği bir alandir. 

Sosyal medya sin yillarda en yüksek derecede paylaşimin gerçekleş-
tiği dijital alanlarin başinda gelmektedir. Bu durum gerçek kişilere veya 
tüzel kuruluşlara bazi fikir ve firsatlar sunarak şu etkileşimleri meydana 
getirmektedir (Mayfield, 2010);

Katılımcı etkileşimi, sosyal medya paylaşimlarinda görüş ve düşünce 
paylaşimini destekleyen her bireyin öznel geri bildirimidir. 

Açık etkileşim, sosyal medya uygulamalari sayesinde paylaşimlarin 
herkes tarafindan görülmesini sağlayacak açikliğa sahiptir. Bir diğer de-
yişle herkese ulaşabilme yeteneği ortaya koyan dijital araçlarin şeffaf ha-
lidir.

İki yönlü etkileşim, Geleneksel medya yaklaşiminin aksine çift yönlü 
iletişimin ortaya konulabildiği etkileşimi ifade etmektedir.

Toplumsal etkileşimi, Sosyal medya toplumdaki tüm gruplara aninda 
ulaşabilmekte ve ilgi duyulan konu hakkinda fikir verebilmektedir. Bu et-
kileşim ile toplumu yakindan ilgilendiren güncel gelişmeler, sosyal medya 
araçlariyla yayilmaktadir. 

Bağlantı etkileşimi, Sosyal medya araçlariyla paylaşilan bilgiler ilgili 
linkler araciliğiyla farkli konulara bağlanti yapabilmektedir. İki farkli bi-
lim alani veya yeni gelişmelerin takip edilerek bilgi kaynağina doğrudan 
ulaşilmasi amaçlanmaktadir. Bağlanti etkileşimi ile sosyal medya da bir-
çok yeni bilginin ulaşilabilirliği artmaktadir. 

2. Sosyal Medya Bağımlılığı

Sosyal medya bağimliliği, bireylerin sosyal medyayi aşiri derecede 
kullandiklari durumu veya bir internet bağimliliği hallerini göstermek-
tedir. Sosyal medya bağimliliğina maruz kalan bireyler, genellikle sosyal 
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medya imkanlarinin olmadiği durumlarda yoksunluk hissi duymakta-
dirlar. Sosyal medyaya giriş yapmak ve sosyal medyayi kullanmak için 
kontrol edilemeyen bir dürtü ile hareket etmektedirler. Sosyal medya ba-
ğimliliğinin en belirgin belirtileri ruh halinde mutsuzluk, bilişsel tepki-
sizlik, fiziksel ve duygusal öfke nöbetleri gibi davranişlar şeklinde ortaya 
çikmaktadir. kişilerarasi ve psikolojik sorunlarda ortaya çikabileceğini 
göstermiştir (Hou vd., 2019). Sosyal medya bağimliliğinin, sosyal med-
ya kullanicilarin yaklaşik %12’lik kismini etkilediği bildirilmekte ve bu 
bağimliliğinin bireysel ve toplumsal düzeyde olumsuz etkilerinin net bir 
biçimde hissedildiği görülmektedir (Wolniczak vd., 2013). Sosyal medya 
bağimliliği konusunda tanimlamalar ve ölçümler literatürde tutarli olma-
maktadir. Çünkü sosyal medya bağimliliği, kullanim amacina, davraniş-
sal sorunlara ve aşiri düşkünlüğe yönelik farkli bileşenleri kapsamaktadir. 
Sosyal medya ile yaşam kalitesine bozacak derecede ilgilenmek ve ge-
reksiz miktarda zaman harcamak, bağimliliğin en temel göstergelerinden 
bazilaridir. 

Sosyal medya bağimliliği insanlarin genel yaşam kalitesini doğrudan 
etkilemenin yani sira iş hayatindaki başarisina ve diş çevreyle olan sağlik-
li iletişimine ciddi zarar vermektedir. Günlük rutininde yapmasi gereken 
işleri sosyal medya bağimliliği sebebiyle yapamayan kullanicilar, gereksi-
nimlerini karşilamakta zorlanmakta ve ihtiyaçlarini karşilayamamaktadir 
(Zivnuska vd., 2019). Örneğin, beslenme için alişveriş ve yemek yapmasi 
gereken kullanicilar, dijital ortamlardan kopamayarak zamaninda bu işleri 
yerine getirememektedir. Yine iş hayatinda sosyal medya araçlariyla sü-
rekli olarak iç içe olan çalişanlar, bir süre sonra işlerinde verimli olama-
yarak kovulabilmekte veya çalişma arkadaşlarinin performansindan geri 
kalmaktadir. Diş çevreleriyle olan iletişimi ise sosyal medya bağimliliği 
ile en az düzeye inebilmektedir. İlk başlarda diş çevresine tepkisiz kalan 
kullanicilar, zaman içerisinde yalnizlik istemekte ve tamamen gerçek or-
tamlardan kopabilmektedir (Balakrishnan ve Griffiths, 2017). Özellikle 
sanal bir Dünya temelinde yaşamini sürdürmeye başlayan kullanicilar, bu 
süreçte ailelerini, komşularini ve arkadaşlarini sosyal medya bağimliklari 
yüzünden kaybedilme tehlikesi ile karşi karşiya kalabilmektedir.

Sosyal medya bağimliği yaşayan kullanicilar, hobilere, çalişmalara, 
rekreasyon aktivitelerine ve fiziksel spor etkinliklerine daha az öncelik 
vermektedir. Ayrica sosyal medyadan geri kalma endişesi yaşayarak part-
nerlerine, çocuklarina, aile üyelerine, akrabalarina ve üçüncül şahislara 
ilgi göstermemektedirler. Sosyal medya bağimlisi kullanicilar, genellikle 
fiziksel ve ruhsal sağliklarini, uyku kalitelerini, ilişkilerini ve kariyerle-
rini olumsuz etkilese de kendilerine engel olamamaktadir (Dalvi-Esfaha-
ni vd., 2019). Madde bağimliliği ve ruhsal takintilar başta olmak üzere 
birçok bağimlilikla benzer özellikler taşiyan sosyal medya bağimliliğinin 
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mutlaka kontrol altina alinmasi gerekmektedir. Bu kapsamda tibbi tedavi 
edici yöntemlerin yani sira rekreasyon aktivitelerle bağimliliğin gideril-
mesi için destek hizmetler sunulmalidir.

3. Sosyal Medya Bağımlılığında Rekreasyon Çözümlemeler

İnternet, çeşitli boş zaman aktivitelerini destekleyen, etkileşimsel, 
mekânsal ve zamansal boş zaman deneyiminde değişiklikler öneren çoklu 
boş zaman alanlari sağlamaktadir (Bryce, 2001). Bu kapsamda çoğu birey, 
boş zamanlarinda eğlenceli vakit geçirebilmek veya iletişim kurabilmek 
için sosyal medya araçlarini siklikla kullanmaktadir. Ancak özgür irade-
nin dişina çikilarak kontrol dişi sonuçlara neden olabilecek sosyal medya 
bağimliliği düzeyine yükselen durumlar meydana gelebilmektedir. Sos-
yal medya bağimliliğina yönelik farkindalik oluşturarak bu olumsuzluk-
larinin ortaya koyduğu sorunlarin önüne geçilmesi ve çözüm üretilmesi 
gerekmektedir. Bu noktada çeşitli aktivitelerle insanlarin sosyal, fiziksel 
ve ruhsal gelişimine önemli katkilar sunan rekreasyonel çözümlemelerin 
fayda sağlayacaği düşünülmektedir. Nitekim, toplumsal ve bireysel dü-
zeyde önemli olumsuzluklar meydana getiren sosyal medya bağimliliğina 
yönelik çözümlerden birisi olarak görülen dijital detox kavrami, kullani-
cilarin sosyal medya ile iletişimini kisitlamayi ve eğlenceli aktivitelerle 
unutturulmasini öne sürmektedir (Özdemir ve Göktaş, 2021). Rekreasyon 
aktiviteleri, fiziksel, sosyal, kültürel, zihinsel ve toplumsal olmak üzere 
beş grupta sosyal medya bağimliliğina yönelik çözümlemeler ortaya ko-
yabilmektedir.     

Fiziksel Çözümlemeler; Rekreasyon aktiviteler kapsaminda gerçek-
leştirilen fiziksel aktiviteler, insan sağliği açisindan büyük faydalar sağ-
lamaktadir. Özellikle günümüz koşullarinda şahit olduğumuz hareketsiz 
yaşam tarzi ve dengesiz beslenme nedeniyle obezite, kalp damar tikanik-
liği ve ortopedik rahatsizliklar gibi hastaliklar çoğalmaktadir (Gammon 
vd., 1998). Buna benzer durumlarin önüne geçilmesi için son dönemlerde 
açik alan rekreasyon aktiviteleri planlanmakta ve takim oyunlari ile bir-
liktelik ve koordinasyon sağlanmaktadir (WHO, 2019). Fiziksel rekreas-
yon aktiviteleri ile madde kullanimi ve sosyal medya kullanimina ilişkin 
bağimliliklarindan önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bağimli kullanici-
larin fiziksel ihtiyaçlarini öteleyerek hareketsiz bir şekilde dijital araçlar 
başinda uzun zaman geçirmesi, potansiyel fiziksel rahatsizliklara zemin 
hazirlamaktadir. Bu nedenle fiziksel aktivitelerle kullanicilarin hem sağ-
liğina kavuşmasi hem de gerçek Dünya’dan bağimsiz hareket etmemesi 
sağlanarak sosyal medya bağimlilik düzeylerinin en aza indirgenmesi 
veya tamamen ortadan kaldirilmasi amaçlanmaktadir (Al Mamun ve Grif-
fiths, 2019). 

Sosyal Çözümlemeler; Sosyal medya bağimliliğinda en göze çarpan 
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davranişlarin başinda toplumsal çevre ile olan ilişkilerin azalmasi gel-
mektedir. Bu süreçte kullanicilar, ilişkili olduklari ve kişi ve gruplarla 
ortak hareket etmeyerek yalniz kalmaktadir. İlk başlarda keyifli ve özel 
zaman olarak algilanan bu durum, daha sonrasinda kullanicilarin sikin-
tiya girmesine ve ortak değerlerden yoksun kalmasina sebep olabilmek-
tedir (Griffiths ve Kuss, 2017). Çünkü sosyal medya alanlarinda kurulan 
sanal ortam, toplumsal gerçeklerle ayni doğrultuda hareket edemeyerek 
insanlarin yalnizliğini pekiştirmektedir. Sosyal medya bağimlisi olan kul-
lanicilar, zaman içerisinde sosyal etkileşimlerden giderek uzaklaşmakta 
ve tanidiklari insanlarin iletişiminden kopmaktadir. Bu durumun sonu-
cunda sosyalleşme gereksinimi hissettiği zaman birlikte vakit geçirebi-
leceği kimseyi bulamamaktadir. Sosyal açidan toplumdan kopan bağimli 
kullanicilari fark eden bireylerde, bu kişileri çevrelerinden uzaklaştirarak 
yardimci olmamaktadir (David ve Roberts, 2017). Nitekim sosyal ilişkile-
rin gerekliliği olan karşilikli ilgi ve davraniş sürecinde bir tarafin yeterli 
düzeyde saygi göstermemesi, bu sonuçlari doğurabilmektedir. Bu noktada 
sosyalleşme ve yeni inşalarla tanişma noktasinda önemli bir araç olan rek-
reasyonel aktivitelerle sosyal medya bağimlilarinda farkindalik oluştura-
bilmektedir. Dijital ortamlara yönelik olan ilgisi sosyal çevresine yeniden 
döndürülerek gerçek Dünya ile olan ilişkileri düzeltilebilmektedir. Örne-
ğin yakin arkadaş grubu veya aile üyeleriyle yemeğe çikan bağimlilar, 
sanal ortamlardan kismi şekilde kopabilmektedir. Yine sinema ve müze 
ziyaretleri gibi rekreasyonel etkinliklerle kullanicilarin sosyal iletişiminin 
güçlendirilmesi beklenmektedir. Kullanicilarin sosyal çevresinden tama-
men koparak yaşamini sağlikli şekilde devam ettirmesinin zorluğu dik-
kate alindiğinda sosyal rekreasyon aktivitelerinin bu konudaki faydalari 
daha iyi anlaşilmaktadir.

Kültürel Çözümlemeler; Geleneksel yaşam biçimi veya süregelen 
davranişlarin altinda yatan dürtüler olarak adlandirilan kültür, insanla-
rin alişkanliklari hakkinda fikir vermektedir (Mann, 2005). Bu nedenle 
her birey, ait olduğu kültürel yapinin izlerini taşimakta ve buna uygun 
davranişlar sergilemektedir. Ancak sosyal medya bağimliliği ile mücadele 
etmek durumunda kalan kullanicilar, kültürel değerlerini hizla kaybede-
bilmektedir. İnançlar ve kültürel değer sistemleri, bireylerin kendilerini 
tanimlama da kullandiklari yaklaşimlarin tümüdür. Sosyal medya bağim-
liliği yüzünden kültürel bakiş açisindan uzaklaşan kullanicilar, bir süre 
sonra yaşam değerlerini varoluş amaçlarini sorgulayabilmektedir. Bu du-
rum çeşitli mental sorunlar ve psikolojik rahatsizliklara neden olabileceği 
gibi ait olduğu kültürel değerleri de kaybetmesine neden olabilmektedir. 
Kültürel rekreasyon aktivitelerle içinde bulunduğu toplumun veya grubun 
kültürel mirasini paylaşan bireyler, daha güçlü ve kendine güvenen kişiler 
olarak ön plana çikmaktadir. Ayrica özgüveni artan bu bireyler, aidiyet 
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duygusunu yoğun bir biçimde hissederek kültürel taşiyici davranişlari 
sergilemektedir (Blake, 2000). Bu durum sanal ortamlardan ziyade kulla-
nicilari, fiziki ortamlarda yapilan etkileşimlere itmektedir. Kültürel rek-
reasyon aktivitelerle inançlarini veya geleneksel yaşam biçimini sağlam-
laştiran kullanicilar, bağimliliklarindan daha kolay kurtulabilmektedir. 
Örneğin bayramlarda, kutsal günlerinde veya festivallerinde rekreasyonel 
kültürel paylaşim içesine giren kullanicilar, gerçek iletişimin hazzina va-
rarak sosyal medyaya duyduklari eğilimi azaltabilmektedir.  

Zihinsel Çözümlemeler; İnsanlarin, fiziksel rahatsizliklarin yani sira 
son dönemlerde psikolojik rahatsizliklarini da önemsemeye başladiklari 
görülmektedir. Stres, gerilim ve çevresel baskilardan kaynaklanan sorun-
lar, insan psikolojisinde kayda değer düzeyde ciddi rahatsizliklar meydana 
getirmektedir (De Hert vd., 2011). Ayrica maddelere ve alişkanliklarina 
yönelik bağimliliklarin da psikolojik açidan sorunlara yol açtiği düşünül-
düğünde zihinsel yaklaşimlarin önemi anlaşilmaktadir.  Bununla birlikte 
teknolojik araçlarin insan zihninde oluşturduğu meşguliyet ve odaklanma 
problemleri, sosyal medya kullaniminin artmasi ile birlikte zirveye ulaş-
miştir. Sosyal medyaya bağimli kullanicilarin çevresindeki olaylara ve in-
sanlara karşi zihinsel algilarinin yok denecek kadar az seviyelere düştüğü 
veya çok yoğun kullanimdan dolayi çeşitli ağrilar çektiği gözlemlenmek-
tedir (Lee ve Choi, 2018). Sosyal medya yoksunluğu yaşayan kullanicilar, 
zihinlerini öfke ile doldurabilmekte ve çevresine karşi olumsuz davraniş-
lari şiddetlendirebilmektedir. Özellikle dijital oyun ve uygulama bağimlisi 
çocuk kullanicilar, bulunduğu ortamlarin farkina bile varamamakta ve sü-
rekli şikâyet eğilimi içerisinde bulunmaktadirlar. Bir diğer yandan günlük 
yaşaminin her aninin sosyal medya araçlariyla paylaşmak isteyen kulla-
nicilar, zihinlerinin neredeyse tamamini bu ortamlardaki gelişmelere göre 
ayarlamaktadir (Fox ve Moreland, 2015). Rekreasyonel aktivitelerle sosyal 
medya bağimlisi kullanicilarin ferahlanma, yenilenme ve rahatlama gibi 
duygulari yeniden hissetmesi sağlanabilmektedir. Bu süreç kapsaminda 
dijital medya uygulamalara ara veren kullanicilar, doğal yaşama geri dön-
mekte ve içinde bulunduğu ortamin farkina vararak zihinsel rahatlama 
sağlamaktadir. Örneğin, rekreasyonel bir etkinliğe katilan bir kullanici, 
deneyim esnasinda yeni insanlarla tanişma, iletişim kurma ve ekolojik 
çevre ile etkileşim kurma yeteneğini geliştirebilmektedir. Bu bakimdan 
zihinsel olarak tazelenerek sosyal medyanin beyin üzerinde verdiği ağir 
hasari belirli bir düzeyde indirgeyebilmektedir. 

Toplumsal Çözümlemeler; Rekreasyonel aktivitelerin sağladiği en 
önemli yaralardan birisi olan toplumsal kaynaşma ve ortak değerlerin 
paylaşimi, bireylerin diş çevreyle olan iletişiminin sağlikli olmasina ola-
nak sağlamaktadir. Bu bağlamda sosyal medya bağimliliği gibi durumlara 
maruz kalan bireylerin toplumsal dişlanma yaşamamasi için toplumsal ön 
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yargilari ve etik ilkelere saygi göstermesi gerekmektedir. Ancak sosyal 
medya bağimliliği, kullanicilari ortak ahlaki değerlerden uzaklaştirarak 
toplumdan ayriştiran özellikler taşimaktadir. Kullanicilar da bağimlilikla-
ri nedeniyle toplumsal değerleri önemsemeyerek karşilikli etkileşime za-
rar vermektedir (Burr vd., 2020). Çekirdek ailelerin bile en büyük sorun-
lardan birisi olan sosyal medya bağimliliği, ebeveyn ile çocuk ilişkisinde 
de kendini göstermektedir. Sosyal medya etkilerinin aile içi ilişkiler başta 
olmak üzere toplumun her kesiminde olumsuz etkilerinin olduğuna dair 
pek çok bilimsel çalişma bulunmaktadir (Wenger, 1997; O’Keeffe, 2016; 
Lopez ve Cuarteros, 2020). Nitekim sosyal medya bağimlisi kullanicilar, 
kendilerini toplumun bir parçasi olmadiğina inandirmakta ve farkli dav-
ranişlar ortaya koyarak toplumdan hizla uzaklaşmaktadir. Özellikle alişik 
olduğu değerlerden farkli bir yerde yaşayan kullanicilar, sosyal medyada 
benimsediği değerleri aramaktadir (Apuke ve Ezeah, 2018). Rekreasyonel 
aktivitelerle sosyal medya bağimlisi kişilerin yeniden topluma entegras-
yonu sağlanabilmekte ve birey toplum ilişkisi güçlenerek aidiyet duygusu 
oluşabilmektedir. Adalet, eşitlik ve özgür düşünce gibi değerler etrafinda 
toplanan toplumsal birliktelik, rekreasyon aktiviteleriyle daha da güçlen-
mektedir. Örneğin İstanbul ilinde ikamet eden bağimli bir kullanici kendi 
memleketinin lezzet günlerine yönelik rekreasyonel bir aktiviteye katila-
rak benimsediği toplumsal değerlerle bütünleşmekte ve yeniden diş çevre-
ye uyum sağlayabilmektedir. 

Şekil 1: Rekreasyonel Çözümlemelerin Sosyal Medya Bağımlılığına Etkisi
21. yüzyilda teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu sorunlardan bi-

risi olan sosyal medya bağimliliği ile bu duruma maruz kalan kullanici-
lar ciddi zarar görmektedir (Siddiqui ve Singh, 2016). Birey ve toplum 
düzeyinde bu olumsuzluklarin önüne geçebilmek için olumlu çiktilari 
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olan ve faydalari kabul görmüş rekreasyon aktiviteleri öne çikmaktadir. 
Bu bağlamda ilgili alan yazinda farkli şekillerde ele alinan rekreasyonel 
çözümlemelerin sosyal medya bağimlilari açisindan da farkindalik oluş-
turacaği ve yaşam kalite algisinin yeniden sağlanabileceği fikriyle şekil 
1’deki yaklaşimlar ortaya konulmaktadir. Beş farkli çözümleme yaklaşimi 
ile rekreasyon aktivitelerine katilan sosyal medya kullanicilarinin bağim-
lilik duygularinin kontrol altina alinabileceği düşünülmektedir.

Sonuç

Yaşam kalitesinin artirilmasi ve mevcut durumlarin iyileştirilmesi 
için insanlarin boş zamanlarinda yapacaği rekreasyon aktiviteleri, olduk-
ça olumlu sonuçlar doğurmaktadir. Rekreasyonel aktiviteler sayesinde 
daha sosyal ve iletişime açik bireyler topluma kazandirilmaktadir. Tüm 
bunlarin yani sira zihinsel rahatlama sağlayarak uygun programli aktivi-
telerle potansiyel psikolojik sorunlarin önüne geçilmesi planlanmaktadir. 
Bu kapsamda en önemli hedeflerden birisi sosyal medya bağimliliğidir. 
Sosyal medya bağimliliği nedeniyle gerçekten hayattan uzak sanal bir or-
tamda çok fazla boş zaman harcayan bireyler, zihinsel ve mental sorunlar 
yaşamaktadir. Bu durum eğitim, aile ilişkileri ve kariyer başta olmak üze-
re tüm yaşam şartlarina olumsuz etki göstermektedir. Çünkü bağimliliğin 
ortaya koyduğu diş çevreye ilgisizlik ve umursamazlik, bir noktadan son-
ra tepkilere neden olarak olumsuz davranişlar şeklinde bireye geri dön-
mektedir (Zhang vd., 2020). Bu nedenle sigara, alkol ve madde bağimliliği 
gibi sosyal medya bağimliliği da dikkate alinarak gerekli çözüm önerileri 
getirilmelidir. İnsan yaşaminda fiziksel, sosyal ve kültürel olumlu çik-
tilari olan rekreasyonel aktivitelerle sosyal medya bağimliliğina yönelik 
farkli yaklaşimlar getirilmiştir (Mahamid ve Berte, 2019). İlk olarak fi-
ziksel rekreasyonel çözümlemelerle, fiziksel harekete katilan bireylerin 
vücutlarinda yaşanan olumlu gelişmeleri görerek sosyal medyaya daha 
az zaman ayiracaği düşünülmektedir. Yine sosyal rekreasyonel çözüm-
lemelerle, aktiviteye katilan bireylerin iletişim ihtiyacini bu kapsamda 
karşilayarak sosyal medya araciliğiyla elde etmek istediği sosyalleşmeyi 
daha gerçekçi yaşayacaği ön görülmektedir. Kültürel rekreasyon çözüm-
lemelerle, bireylerin diş çevreyle olan etkileşimi ve yakinliği gerçek bir 
ortamda gerçekleşmektedir. Bu sayede tarihi, turistik ve sanatsal mekan-
larin otantik yapilarini keşfeden katilimcilar, sanal ortamlarin oluşturdu-
ğu yapay algilamalardan daha fazla haz alabilmektedir. Zihinsel çözüm-
lemelerle, bireylerin psikolojik rahatsizliklari belirli ölçüde rekreasyonel 
aktivitelerle iyileştirilebilmekte ve ruhsal yönleri güçlendirilebilmektedir. 
Özellikle bağimlilik derecesinde yaşanan olumsuzluklara karşi rekreasyo-
nel aktivitelerin farkindalik oluşturduğu ve bağimliliklarini unutma nok-
tasinda büyük katki sağladiği ifade edilmektedir (Erbaş ve Gümüş, 2020). 
Tüm bu sonuçlar dikkate alindiğinda sosyal medya bağimliliğina maruz 
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kalan bireylerin rekreasyon aktiviteleri ile yaşam kalitelerinde iyiye doğru 
gelişmelerin ortaya çikacaği düşünülmektedir. Bununla birlikte rekreas-
yonel aktivite uygulamalarinin pratikte uygulanmasi sonucu sosyal medya 
bağimliliğina ne düzeyde etki edeceğine dair bilimsel çalişmalarin yapil-
masi önerilmektedir. 



 .487Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

Kaynakça 

Agichtein, E., Castillo, C., Donato, D., Gionis, A., & Mishne, G. (2008, February 
11). Finding high-quality content in social media. Paper presented at the 
the International Conference on Web Search and Web Data Mining, Palo 
Alto, CA.

Al Mamun, M. A., & Griffiths, M. D. (2019). The association between Facebook 
addiction and depression: A pilot survey study among Bangladeshi stu-
dents. Psychiatry research, 271, 628-633. 

Apuke, O. D., & Ezeah, G. H. (2018). Social media addiction among Nigerian 
students abroad: evidence from a focus group discussion. In International 
Journal of Communication: A publication of Communication Studies Fo-
rum, Department of Mass Communication, University of Nigeria, Nsukka 
(Vol. 2). 

Balakrishnan, J., & Griffiths, M. D. (2017). Social media addiction: What is the 
role of content in YouTube?. Journal of behavioral addictions, 6(3), 364-
377.

Blake, J. (2000). On defining the cultural heritage. International & Comparative 
Law Quarterly, 49(1), 61-85. 

Bridgen, L. (2011). Emotional labour and the pursuit of the personal brand: Pub-
lic relations practitioners’ use of social media. Journal of Media Practice, 
12(1), 61-76.

Bryce, J. (2001). The technological transformation of leisure. Social Science 
Computer Review, 19(1), 7-16. 

Burr, C., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). The ethics of digital well-being: A 
thematic review. Science and engineering ethics, 26(4), 2313-2343. 

Dalvi-Esfahani, M., Niknafs, A., Kuss, D. J., Nilashi, M., & Afrough, S. (2019). 
Social media addiction: Applying the DEMATEL approach. Telematics 
and Informatics, 43, 101250.

Danziger, J. N., & Andersen, K. V. (2002). The impacts of information techno-
logy on public administration: an analysis of empirical research from the 
“golden age” of transformation. International Journal of Public Administ-
ration, 25(5), 591-627. 

Daugherty, T., Eastin, M. S., & Bright, L. (2008). Exploring consumer motivati-
ons for creating user-generated content. Journal of interactive advertising, 
8(2), 16-25. 

David, M. E., & Roberts, J. A. (2017). Phubbed and alone: Phone snubbing, so-
cial exclusion, and attachment to social media. Journal of the Association 
for Consumer Research, 2(2), 155-163. 



Ebru Barakazi488 .

De Hert, M., Correll, C. U., Bobes, J., Cetkovich-Bakmas, M., Cohen, D. A. N., 
Asai, I., ... & Leucht, S. (2011). Physical illness in patients with severe 
mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in 
health care. World psychiatry, 10(1), 52. 

Dillenbourg, P., Järvelä, S., & Fischer, F. (2009). The evolution of research on 
computer-supported collaborative learning. In Technology-enhanced lear-
ning (pp. 3-19). Springer, Dordrecht. 

Erbaş, Ü., & Gümüş, H. (2020). Participation in Physical Activity and Social 
Media Addiction in Students. International Journal of Psychology and 
Educational Studies, 7(4), 52-60. 

Erol, A. (2009). Dünyada ve Türkiye’de elektronik yayincilik. Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. Isparta.

Edosomwan, S., Prakasan, S. K., Kouame, D., Watson, J., & Seymour, T. (2011). 
The history of social media and its impact on business. Journal of Applied 
Management and entrepreneurship, 16(3), 79-91. 

Fox, J., & Moreland, J. J. (2015). The dark side of social networking sites: An 
exploration of the relational and psychological stressors associated with 
Facebook use and affordances. Computers in human behavior, 45, 168-
176. 

Gammon, M. D., John, E. M., & Britton, J. A. (1998). Recreational and occupa-
tional physical activities and risk of breast cancer. JNCI: Journal of the 
National Cancer Institute, 90(2), 100-117. 

Griffiths, M. D., & Kuss, D. (2017). Adolescent social media addiction (revisi-
ted). Education and Health, 35(3), 49-52. 

Hilbert, M. (2020). Digital technology and social change: the digital transforma-
tion of society from a historical perspective. Dialogues in clinical neuros-
cience, 22(2), 189. 

Hou, Y., Xiong, D., Jiang, T., Song, L., & Wang, Q. (2019). Social media addicti-
on: Its impact, mediation, and intervention. Cyberpsychology: Journal of 
psychosocial research on cyberspace, 13(1).

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges 
and opportunities of social media. Business Horizons, 53. 59–68.

Kent, M. L. (2010). Directions İn Social Media For Professionals And Scholars. 
In R. L. Heath (Ed.), Handbook of public relations, 2nd ed. 643–656. 

Kuzucanli, G., & Aytekin, C. A. N. (2021). Use of Social Media in The Integrati-
on Process of Refugees: Example of Syrian Refugees Living in Şanliurfa. 
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), 
6(2), 501-520. 

Lau, W. W. (2017). Effects of social media usage and social media multitasking 
on the academic performance of university students. Computers in human 
behavior, 68, 286-291. 



 .489Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

Lee, J., & Choi, Y. (2018). Informed public against false rumor in the social 
media era: Focusing on social media dependency. Telematics and Infor-
matics, 35(5), 1071-1081. 

Lopez, A. G., & Cuarteros, K. G. (2020). Exploring the effects of social media on 
interpersonal communication among family members. Canadian Journal 
of Family and Youth/Le, 12(1), 66-80. 

Mahamid, F. A., & Berte, D. Z. (2019). Social media addiction in geopolitical-
ly at-risk youth. International Journal of Mental Health and Addiction, 
17(1), 102-111. 

Mann, D. (2005). Creating a lean culture: tools to sustain lean conversions. Pro-
ductivity Press. 

Mavnacioğlu K (2009) İnternette Kullanicilarin Oluşturduğu ve Dağittiği İçerik-
lerin Etik Açidan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri, Fırat Üniversite-
si İletişim Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elâziğ. 

Mayfield III, T. D. (2010). The Impact of Social Media on the Nature of Conf-
lict, and a Commander’s Strategy for Social Media. Texas A And M Unıv 
College Statıon George Bush School Of Government And Publıc Servıce.

Moore, J. N., Raymond, M. A., & Hopkins, C. D. (2015). Social selling: A com-
parison of social media usage across process stage, markets, and sales job 
functions. Journal of Marketing Theory and Practice, 23(1), 1-20.

Nath, K., Dhar, S., & Basishtha, S. (2014). Web 1.0 to Web 3.0-Evolution of the 
Web and its various challenges. In 2014 International Conference on Re-
liability Optimization and Information Technology (ICROIT) (pp. 86-89). 
IEEE.

O’Keeffe, G. S. (2016). Social media: challenges and concerns for families. Pe-
diatric Clinics, 63(5), 841-849. 

Özdemir, M. A., & Göktaş, L. S. (2021). Research trends on digital detox holi-
day: a bibliometric analysis, 2012-2020. Tourism & Management Studies, 
17(3), 21-35.

Rehmani, M. H., Reisslein, M., Rachedi, A., Erol-Kantarci, M., & Radenkovic, 
M. (2018). Integrating renewable energy resources into the smart grid: Re-
cent developments in information and communication technologies. IEEE 
Transactions on Industrial Informatics, 14(7), 2814-2825. 

Siddiqui, S., & Singh, T. (2016). Social media its impact with positive and ne-
gative aspects. International journal of computer applications technology 
and research, 5(2), 71-75. 

Smith, A., & Anderson, M. (2018). A majority of Americans use Facebook and 
YouTube, but young adults are especially heavy users of Snapchat and 
Instagram. Pew Research Centre.

Wenger, G. C. (1997). Social networks and the prediction of elderly people at 
risk. Aging & Mental Health, 1(4), 311-320. 



Ebru Barakazi490 .

World Health Organization. (2019). Global action plan on physical activity 2018-
2030: more active people for a healthier world. World Health Organiza-
tion Press. 

Wolniczak, I., Caceres-DelAguila, J. A., Palma-Ardiles, G., Arroyo, K. J., 
Solís-Visscher, R., Paredes-Yauri, S., & Bernabe-Ortiz, A. (2013). Asso-
ciation between Facebook dependence and poor sleep quality: Astudy in a 
sample of undergraduate students in Peru. PLoS One, 8.

Vural, Z., & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortami Olarak Sosyal Medya: Ege 
Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştirma. Journal of Yasar 
University, 5(20). 

Zivnuska, S., Carlson, J. R., Carlson, D. S., Harris, R. B., & Harris, K. J. (2019). 
Social media addiction and social media reactions: The implications for 
job performance. The Journal of social psychology, 159(6), 746-760.


