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GİRİŞ

Dünya yazini bütün uygarlikla iç içe geçerek ortak veya farkli anlati-
lar üretmektedir. Bu anlatilarda Arap dünyasi da pay sahibidir. İslam dün-
yasinda ve Arap dünyasinda bu anlatilarin geçmişi olmasina rağmen Bati 
İslam dünyasinin bu geçmişini görmezden gelerek yeni bir tür ortaya koy-
muş gibi gözükmektedir. Hâlbuki durum böyle değildir. Medeniyetlerin 
ilerlemesiyle toplumlar önemini kaybedip bireyler ön plana çikmaya baş-
lamiştir. İşte roman bireylerin önem kazandiği bir dönemde daha da önem-
senen bir tür olmuştur. Bu noktada Arap dünyasi da romana gereken değeri 
verip eserler üretmeye koyulmuştur. Bu edebi türe ait eserleri üretenlerden 
biri de asil adi Muhammed Mûlsuhûl olan ama karisinin ismini takma ad 
olarak kullanan Cezayir’li Yâsmîna Hadrâ՚ dir. Yâsmîna Hadrâ՚nin Kadda-
fi’nin Son Gecesi adli roman Kaddafi’nin öldürülmeden önceki son gecesi 
olan 19 Ekim’i 20 Ekim’e bağlayan geceyi ve ölümünü anlatmaktadir.

1.MUAMMER KADDAFİ VE LİBYASI 

Muammer Kaddafi iz birakmiş liderlerdendir. Ortadoğu da ki diğer 
diktatör liderlerden biridir. Kaddafi’nin diktatörlüğe giden süreci şöyle 
başlamiştir. Kaddafi 1963 yilinda arkadaşlariyla 1952 Misir Hür Subaylar 
Hareketinden etkilenerek gizli bir teşkilat kurdular. Kaddafi o zamanlar 
daha teğmendi (Çildir,2016:54). Bu gizli teşkilat başarili olacak ve 1969 
yilinda “Kudüs Operasyonu” adiyla darbe yapacakti (Bearman,1986:52). 
Darbeyi gerçekleştiren Konsey üyelerinin yedisi binbaşi beşi de yüzbaşi 
rütbesindeydi. Binbaşi rütbesindeki subaylar Abdüsselam Jalloud, Beşir 
el-Saghir, Mukhtar Abdullah al-Gerwy, Khuwaldi elHamidi, Muhammed 
Nejm, Avad Ali Hamza, Abu Bakr Yunis Jabr; yüzbaşilar ise Abdul Mo-
niem al-Taher el-Huny, Mustafa el-Kharouby, Omar Abdullah al Meheis-
hy ve Muammar al-Quarrif (Kaddafi). Libya lideri Senusi’nin Türkiye’de 
olmasini değerlendiren Cemal Abdunnasir taraftari Kaddafi komutasinda-
ki üyeler darbe yapacakti (Bearman,1986:52). Darbenin adi 1 Eylül Dar-
besi olacak ve fikriyati ise özgürlük, sosyalizm ve birlik olacakti (Bear-
man,1986:55-57). Kaddafi ve arkadaşlari darbeden hemen sonra Devrim 
Komuta Konseyini oluşturdular (Blunddy ve Lycett,1987:63). Kaddafi 
albay yapilinca Libya’nin tüm kontrolünü ele geçirmiştir. Ayrica Kaddafi 
“Kardeş Lider” diye çağrilmaya başlanmiştir (Totman ve Hardy, 2015:2). 

Kaddafi bu darbeden çok güçlü olarak çikinca Libya’nin başkentini 
Bingazi’den Trablusgarp’a taşimiştir (Baerman,1986:71). Ülkenin başken-
tini değiştiren Kaddafi yabancilara ait ve krala ait olan tüm arazileri kamu-
laştirmiştir. Ülkede zengin seçkinleri mahkeme önüne çikarak mallarina 
da el koymuştur (Olivieri,2011:15-17). Kaddafi köklü reformlar yapmaya 
da çalişmiştir (Totman ve Hardy,2015:2). Özellikle eğitim ve kadin hak-
lari konusunda çalişmalar yapmiştir. Bu dönemde petrol ihracati da hayli 
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artmiştir (Totman ve Hardy,2015:1). Bu reformlar yapilirken kutsallarda 
korunmaya çalişilmiştir (Baerman,1986:72-75). Kaddafi kutsallari koru-
ma noktasinda alkolü yasaklayarak gece kulüplerini kapatmiş, geleneksel 
kiyafetler teşvik edilmiş ve Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir (Oli-
vieri,2011:10-11). 

İslami sosyalizm adi altinda fikirler ileri sürerek 1976 yilinda bölümler 
halinde neşrettiği Yeşil Kitabin ilk bölümü olan Demokrasi: Sorunun Çö-
zümü, Halk Otoritesi başliğini taşimaktadir (Kaddafi,1980:1-36). Kaddafi, 
gerçek anayasanin toplumun gelenekleri veya kutsallari olduğunu söyle-
miştir (Kaddafi,1980:7). Kaddafi’ye göre toplumdaki en önemli kurum 
aile olup onun korunmasi gerekir (Kaddafi,1980:65). Libya Kabilelerden 
oluştuğu için Kaddafi milleti asil oluşturan unsurun kabile olduğunu ifade 
eder (Kaddafi,1980:71). Kaddafi Afrika’nin beyaz adam tarafindan sömü-
rülerek geri biraktiğini ifade etmiştir (Kaddafi,1980:87). Kaddafi Afrika-
lilarin fazla doğum yaptiği için dünyaya hâkim olacağini ifade etmektedir 
(Kaddafi,1980:87). Kaddafi’de Cemal Abdunnasir gibi Araplarin birliğini 
savunmuş ve Araplarin tek bir devlet altinda toplanmasi gerektiğini ifade 
etmiştir. Kaddafi için diş politikada en öncelikli hedef Filistin Sorunu’dur 
(Çildir,2016:57). Kaddafi İslam dini sosyalizme uzak değildir demiştir. 
Kaddafi 1970 yilinda ülkedeki Amerikan ve İngiliz üslerini kapatmiştir. 
Hristiyan misyonerleri Afrika’dan uzak tutmak için İslami davet Cemiyeti 
adli bir teşkilat kurmuştur. Afrika’da siyasi gücünü yaptiği parasal yardim-
larla artiran Kaddafi İsraille ilişkileri iyi olan bazi Afrika ülkelerinin İsraille 
ile ilişkilerini bitirmelerini sağlamiştir (Doğan ve Durgun,2012:72). Kad-
dafiye karşi keskinleşen muhalefet Kaddafi’ye 1975 yilinda darbe yapma-
ya çalişmiştir (General Kaddafi petrolden aldiği paranin %90’ini halk için 
harcamiştir (Libya 2012, African Economic Outlook). Kaddafi döneminde 
elektrik, su, doğalgaz ve sağlik hizmetleri bedavadir. Libya dişinda okuyan 
bir öğrenci 1650 Euro alirken her Libyali’ya aylik 300 Euro da yardim 
yapiliyordu. Buna ek olarak otomobiller fabrika çikiş fiyatindan vatandaşa 
satilirken yeni evlenen çiftlere 150 metre karelik parasiz ev vermiştir (Bi-
ber,2013). Kaddafi dünyadaki radikal hareketleri de desteklemeye başladi. 
Bunun üzerine Amerika Libya’da bazi bölgeleri bombaladi. Bati Kaddafi 
Libyasini terörizmle eşdeğer tutarak terörist devlet muamelesi yapmiş-
tir. Hatta BM Güvenlik Konseyi 1992 yilinda S/RES/731 ve 1992’de S/
RES/748 sayili kararlariyla Libya’yi teröre destek vermekle suçlayacaktir 
(UN Security Council,731 Res, 1992). BM Libya’ya daha önce karar aldiği 
ekonomik ambargoyu 1993 yilinda daha da genişletecektir (UN Security 
Council, 883 Res,1993). Sovyetlerin yikilmasiyla Kaddafi kendini destek-
leyen önemli bir gücü kaybetmiş oluyordu. Dünyanin süper güçleri tarafin-
dan yalnizlaştirilan Kaddafi kendisine “Afrika Birleşik Devletleri” adiyla 
yeni bir birlik kurmuştur (Ramutsindela,2009:1-3). 
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1998 yilinda BM Genel Sekreteri Annan Libya’yi ziyaret edince Kad-
dafi de yumuşama belirtileri görülüp

Lockerbie faciasini yapanlari teslim etmiş ve bu faciada ölenlerin aile-
lerine tazminat ödemiştir (SETA Raporu,2011). Özellikle 1990 yili Libya 
halki için demokrasi yönünden önemliydi. Çünkü Kaddafi bu tarihlerde 
sürek avi başlatarak sürgünler, yargisiz infazlar ve işkenceler yapiyordu 
(Olivieri,2011:37). 

Kaddafi 2003 yilinda Saddam Hüseyin devrilince Lockerbie ve Air 
France saldirisini üstlenmiş ve bu saldiridan zarar görenlerin ailelerine 7 
milyar dolarlik ödemiştir. Kaddafi İtalyali Berlusconi ile 2008’de anlaşma 
imzaladi. İngiltere ile de 5 ayri anlaşma imzalayan Kaddafi 2009 yilinda 
Tony Blair’i ülkesinde ağirlamiştir (Joffé ve Paoletti,2010:32). Kaddafi-
nin İslam ülkesi liderlerinin birçoğuna üst perdeden konuşmasi kendini 
sevilmeyen bir lider haline getirmiştir. (Olivieri,2011:44). Zamanla Arap 
Birliği projesinden vazgeçen Kaddafi Afrika Birliği projesine yönelmiş 
ve ortak pasaport ve ortak para birimi çağrisinda bulunmuştur. 2010 yili 
Aralik ayinda Tunus’ta Muhammet Bouzazi’nin kendini yakmasi sonucu 
Arap Bahari başlamiş ve diğer Arap ülkelerine de bu durum siçramiştir 
(Gürkan ve Durgun,2012:62). Tunus’ta başlayan bu olaylari Kaddafi ken-
dine güvendiğinden önceleri pek umursamamiştir. Umursamama nedeni 
2009 yilinda Zaviya şehrinde yapilan gösterilerde ağir silahlar kullanarak 
bastirmasidir. Zaviya şehri Kaddafiyi ikinci kez 17-24 Şubat 2011 yilin-
da başlayan gösterilerle hedef almiştir. 19 Marta NATO Libya’ya hava ve 
deniz operasyonu başlatmiştir (Hürriyet, Libya’ya Hava…2011, 20 Mart). 
2011 Ağustos ayinda Trablus’u ele geçiren muhalifler Kaddafi’yi ülkenin 
her yerinde aramiş en son 20 Ekim 2011 tarihinde bulabilmişlerdir. Kadda-
fi linç edilerek öldürülmüştür. 

1.YÂSEMÎNE HADRÂ՚ VE HAYATI

Asil Adi Muhammed Mûlsuhûl olan Cezayirli yazar 1955 yilinda doğ-
muştur. Göçebe bir ailede doğan yazar babasinin asker olmasi sebebiyle 9 
yaşinda da askeri okula yazilmiştir (Gökgöz, 2017: 174). Cezayir ordusun-
da da görev yapan yazar 1980 yilinda ilk yazilarini yazar. Asker olduğu 
için anlatilarini 1978-2000 yillari eşinin adiyla yazar. Yazar önde gelen ga-
zetelerden Le Monde’ye verdiği demeçte şu sözleri ifade eder: “Sen bana 
ismini hayatım boyunca kullanmam için verirken ben sana sonsuza dek 
kullanman için veriyorum”. Yazar karisinin adini takma ad olarak kullan-
masini eşine olan sevgisinden ve Cezayir kadinina olan saygisindan dola-
yi yaptiğini ifade eder (Fischbach, 2008: 417, 418; Gökgöz, 2017: 174).  
Bu noktada farkli düşündüğümü ifade etmek durumundayim. Yazar devlet 
görevinde olduğu için oluşabilecek sikintilara karşi önlem almiş kimliği 
ortaya çikinca da Fransa’ya taşinmiştir.
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Cezayir’de zamansal olarak roman sanatinin geç ortaya çikmasi sö-
mürgecilikle alakali bir durumdur (Can, 2013b: 48). Afrika’da sömürüden 
en çok etkilenen ülke Cezayir’dir (Can, 2013b: 60). Bununla beraber 1950 
yilina gelindiğinde Cezayir romaninda ki ilerleme önem arz eder (Gökgöz, 
2018: 294).  Yazar edebiyata çocukluğundan beri önem vermiş olup daha 
küçük yaşlarda yazmaya başlamiştir. İlerleyen yaşlarda yazilarindan dola-
yi yazar birçok ödül almiştir. Yazar 36 yil orduda 45 yaşina kadar görev 
yapsa da yazarliği birakmamiştir. Yazarin gerçek kimliği ortaya çikinca da 
Paris’e taşinmiştir (Durham, 2013: 234, 235). Ancak yazarin gerçek kimli-
ği ortaya çiktiktan sonrada eşinin ismi ile yazmaya devam etmesi önemli-
dir. Çünkü piyasada eşinin ismiyle bilinen yazarin başka bir isimle ortaya 
çikmasi ekonomik anlamda yazari etkiyebilirdi. Yazar eserlerini Fransizca 
kaleme almiş ve daha çok savaş, terör ve ulusal sorunlar üzerine yazmiştir 
(Gökgöz, 2017: 175-179). 

Yâsmîna Hadrâ՚nin Kaddafi’nin Son Gecesi adli bu roman Kadda-
fi’nin öldürülmeden önceki son gecesi olan 19 Ekim’i 20 Ekim’e bağlayan 
geceyi ve ölümünü anlatmaktadir. Yazar, sürükleyici bir olay örgüsüyle ro-
manini kurgulamiş ve okuyucunun beğenisine sunmuştur. Yazarin bu anla-
tiyi oluşturmak için Kaddafi hakkindaki literatürü taradiği kurgu üzerinden 
anlaşilmaktadir. Roman bir giriş olmak üzere on alti bölümden oluşmak-
tadir. Romanda kurgu yoluyla oluşturulan şahislar Muՙammer Kaddafi, 
Kaddafî’nin dayisi, Muՙtasim, Seyfu’lislâm, Seyf el-Arab, Mustafâ, Sabir, 
Mahir, General Ebû Bekir Yunus Cebir, Mansur Dhao, Amira, Faten, Yar-
bay İbrahim Tarîd ve Binbaşi Celal Senusi’dir.  

Roman, “Sirte, ikinci bölge, 2011 19 Ekim’i 20 Ekim’e bağlayan gece” 
ibaresiyle başlamaktadir. Bu tarih, Kaddafi’nin yaşaminin da son gecesidir.

La Derniere Nuit Du Rais/Leyletu’r Reyyisi’l Ehîre (Kaddafi’nin Son 
Gecesi) adli roman Kaddafi’nin dayisiyla yaşadiği bir ani ile flashback tek-
niğiyle başlamaktadir. 

Bedeviler ruhlarini arindirmak için çöllere giderler. Çöllere gidip 
ruhunu arindiranlardan biri de Kaddafi’nin dayisi ve Kaddafi’dir. Dayisi 
atasi Araplar gibi şairlik yönü olan biridir. Dayisinin Arap tazisi, avda kul-
landiği eski bir tüfeği vardir. Dayisiyla beraber akşam olunca kamp ateşi 
yakip bol şekerli çaylarini içtikten sonra gökyüzünü seyre dalarlardi. Da-
yisi Kaddafi’nin kendi aşiretlerini eski ihtişamina tekrardan döndüreceğine 
inaniyordu. Kaddafi dayisiyla çölde olmaktan mutludur ve çocukluğunda 
yaşadiği bu anilari unutamamiştir. Kaddafi tam altmiş üç yil sonra dayisiy-
la gökyüzüne baktiği gibi olduğu yerden gökyüzüne bakmaktadir. Kaddafi 
kendi kendine konuşmalara dalmiştir ta ki yaveri tarafindan yemeğin hazir 
olduğunu öğrenene kadar. Yaveri bulunduklari odanin güvenli olmadiğini 
Kardeş Lider’e söyleyince yan odaya geçerler. Kaddafi ve maiyeti açik 
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mekân olarak kabul edilebilecek eski bir okula kendilerince karargâh kur-
muşlardir. Kardeş Lider yaveri Mustafa’nin çocuklari olduğunu öğrenince 
çocuklarina dönmelerini söyler. Bu arada koalisyon uçaklari bulunduklari 
bölgeyi bombalasa da bombalar yakinlarina düşer. Gelen istihbarata göre 
kapsamli bir müdahale yapilacağindan General Ebû Bekir Yunus Cebir ve 
Halk Muhafizlari Komutani Mansur Dhao ile konuşup bulunduklari yeri 
boşaltmayi düşünürler. Kaddafi sömürücü ağizlarinin suyu vahşilere karşi 
Arap liderlerini uyarmiş ancak kimse dinlememiştir. Kaddafi bu Arap li-
derlerinin karinlarini doyurmaktan başka bir şey bilmeyen zevk düşkünü 
insanlar olarak tarif eder. Kaddafi ayrica Arap liderlerini çaylaklar, dan-
galaklar ve muz cumhuriyetinin başkanlari olarak tarif eder. Bu Arap li-
derlerinin bol miktarda petrolden elde ettikleri dolara sahip olduklarini ve 
tribünlere karşi sürekli ayni şeyleri tekrarlayarak mide bulandirdiklarini 
söyler. Arap liderlerini halklari ilgilendirmeyip zevk sefa peşindeydiler. 
Arap liderlerine Saddam’in ve Bin Ali’nin başina gelenleri boşuna olma-
diğini düşünür. Arap liderleri içinde en eleştirdiği kişi devrik Tunus devlet 
başkani Zeynel Abidin Bin Ali’dir. Kaddafi Bin Ali için bayramlik giysi-
leri içinde gezinen bir pezevenk olarak nitelendirerek ülkesini ve halkini 
sattiğini düşünürdü. Böylesine bir liderin devrilmiş olmasi Kaddafi’yi se-
vindirmiştir. Kaddafi oğlu Mutasim’i beklediği için gelen arabanin onlar 
olduğunu düşünür. Ama gelen araç kendi keşif ekipleridir ve muhalifler 
tarafindan pusuya düşürülmüştür. Pusudan kurtulup merkez karargâh ola-
rak belirledikleri yere gelen askerlerden dolayi yerlerinin belli olma ihti-
maline karşilik oradan ayrilma teklif edilse de Kaddafi bu karari ret etmiş 
ve oğlu Mutasim’i bekleyeceğini söylemiştir. Oğlu Mutasim’i bekleyen 
Kaddafi karşisinda çok sevdiği Yarbay Tarid’i on iki araç ve elli askerle 
görünce sevinmiştir. Öyleki Kaddafi’nin en güvendiği adamlardan birisi 
Yarbay Taridtir. Yarbay Tarid Kaddafi’ye oğlu Mutasim’in iki saat sonra 
geleceğini ifade eder. Kaddafi orada bulunanlarla genel durumu istişare 
ederek oğlu Mutasim gelir gelmez bölgeden ayrilmaya karar vermişlerdir. 
Kur’an okumaya geçen Kaddafi’nin bulunduğu bölgenin yakinlarinda üç 
patlama olur. Olan bitenlere artik dayanamayan Kaddafi artik her şeyin 
bitmesini istemiş ve koalisyon uçaklarinin kendisini vurarak öldürmeleri 
için bulunduğu evin damina çikmiştir. Kaddafi adamlarinin içeri girmesini 
söylemelerine rağmen kendisinin öldürülen Arap liderlerinden farkli oldu-
ğunu ve onlar gibi olmayacağini adamlarina söylemiştir. Arap liderlerine 
lanetler okuyan Kaddafi stres ve şekerden dolayi bayilmiştir. Kaddafi ya-
şadiği stresten dolayi etrafindaki insanlari kirmakla kalmayip, yemeklerini 
yememekte ve doktorunun muayene isteğini de ret etmektedir. Hizmetçi-
lerinden birinin cinnet geçirip önce arkadaşini ve sonra da kendisini vur-
masi üzerine Kaddafi bölgeden ayrilmak üzere yanindakilere hazir olma 
emri vermiştir. Kaddafi, Yarbay Tarid ile sabah beşte sohbet ederken gelen 
subay oğlu Mutasim’in yirmi araçlik konvoy gönderdiğini ve kendisinde 
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gelmekte olduğunu ifade eder. Mutasim babasi ve ekibinin oradan ayrilma-
larini ve kendilerine yetişeceği haberini verir.

Kaddafi ekibiyle baraber bulunduklari yerden ayrilsa da kisa bir süre 
sonra konvoy pusuya düşer ve konvoya yetişen Mutasim da babasiyla ayni 
kaderi paylaşir. Başlayan çatişma ile kalan konvoyda dağilinca Kaddâfî 
kendisini yol üzerindeki bir menfeze atar. Ancak Kaddâfî saklandiği yer-
den muhalifler tarafindan bulunup öldürülür. 

Yazar romanin giriş bölümünden önce Ömer Hayyam’a ait bir şiir 
koyarak Kaddafi gibi insanlar için bir yerde görüşünü ortaya koymuştur. 
Kitabin girişindeki Ömer Hayyam’a ait bu şiir şudur.

“Ulaşmak istiyorsan

Kalici huzura,

Canini yakan kadere gülümse,

Ve kimsenin canini yakma”( Hadrâ՚,2016: 3)

Yazarin kitabinin baş sayfasina Hayyam’in bu şiirini yazmasi anlamli-
dir. Yazar bu şiirle kalici huzura ulaşanlarin ötekilerin canini yakmayan ve 
kul hakkina girmeyenler olduğunu ifade etmek istemektedir.

Bu romanda Kaddafi’nin kişiliği ile ilgili cümleler bulmak mümkün-
dür. Romandaki başkarakter Muhammed Muՙammer el-Kaddâfî olup olay 
örgüsünün de merkezindedir. Yâsmîna Hadrâ՚, Kaddâfî’nin geçmişi hak-
kindaki hatiralar ve bilgi kirintilarini romanin farkli bölümlerine dağitarak 
kurgulamiştir. (Hadrâ՚,2016: 4)

Kaddafi’nin hayatiyla ilgili ilk kurgu cümlesi romanin girişindedir. 
Müellif romanina yazarin geldiği çöl ortami yani bedevi hayatini tasvirle 
başlamaktadir. Çünkü Kaddafi’nin kendisi bedevi bir ailede dünyaya gel-
miştir. Yazar romaninin girişine geriye dönme tekniğini kullanarak Kad-
dafi’ye ait bir ani ile şöyle başlayarak bizi Kaddafi’nin geçmişine götürür.

“Küçükken, dayım beni bazen çöle götürürdü. Bu geziler, dayima göre 
köklerimize dönüşten ziyade ruhumuzun arinmasini sağliyordu. O siralar, 
dayimin bana aşilamaya çaliştiği şeyin ne olduğunu anlayabilmek için çok 
küçüktüm yine de onu dinlemeye bayılırdım. Tanınmamış mütevazı bir 
şair, alçakgönüllülüğü dokunaklı bir Bedeviydi dayım.” (Hadrâ՚,2016: 4) 

Dayisi çölde Kaddafi’ye ileride büyük bir adam olup aşiretlerini onur-
landiracağina inanip duygularini şöyle ifade eder:

“Dayım benim Ğavs aşiretinin kutsal çocuğu olduğuma Siՙîd koluna 
bağlı Kazzâzafa kabilesine mensup kutsal bir çocuk olduğuma ve kabile-
min unutulan destanları hatırlatacağıma ve kabileme eski ihtişamını tek-
rar kazandıracağıma inanıyordu.” (Hadrâ՚,2016: 4)
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Romanin bu cümlesinden sonra zaman tekrar altmiş üç yil sonraya 
yani Kaddafi’nin son gecesine şu cümleyle gelir:

“Tam altmış üç yıl sonra bu akşam gökyüzüne baktığımda, Sirte’nin 
semalarında daha az yıldız var gibi görünüyor.” (Hadrâ՚,2016: 4)

Yazar bu cümleyle sanki Kaddafi’nin de bir yildiz gibi kayacağini 
imlemek istemektedir. Çünkü altmiş üç yil önce gökyüzünde çölde gök-
yüzünü dayisiyla seyrederken daha fazla yildiz vardir. Dayisi her yiğidin 
bir yildizi olduğunu söylediğinde Kaddafi’nin benim yildizim ne sorusuna 
senin yildizin aydir demiştir Kaddafi bu sözü öleceği son gece bile hatirla-
maktadir (Hadrâ՚,2016: 4).

Kaddafi kendini çok üst bir insan olarak görür ve bu durumu şöyle 
ifade eder:

“Ben Muammer Kaddafi’yim. İnanci korumak için bunu yeterli olma-
si gerekir. Kurtuluşu sağlayacak kişi benim. Ne kasirgalardan ne ayaklan-
malardan korkarim. Dokunsaniz kalbimin şimdiden, alçaklarin çil yavrusu 
gibi dağildiği zamani görmek için gün saydiğimi anlarsiniz… Allah be-
nimle beraber. Dünyanin en büyük güçlerini ve onlarin egemenlik hirs-
larini dize getirmem için insanlarin arasindan beni seçen o değil mi? … 
Çünkü öfke duymakta hakliydim ve kararliliğim doğruydu. Rabbim beni 
bayraklarin, marşlarin üzerine yükseltti, bütün dünya beni görsün ve duy-
sun diye.” (Hadrâ՚,2016: 5)

Yazarin Kaddafi hakkindaki bu cümlelerinden Kaddafi’nin kendini 
Allah tarafindan seçilmiş bir görevli elçi gibi gördüğünü veya hissettiğini 
anliyoruz.

Romandaki yan karakterlerden Mustafa Kaddafi’nin kendisi hakkinda 
ne düşündüğünü sormasi üzerine düşüncelerini şöyle ifade eder:

“Halkıma karşı sessizlik mi ettim sence? Asla, diye haykırıyor birden. 
Asla ama asla, ülkemizin başına sizden daha aydın bir rehber, daha iyi 
kalpli bir baba geçmeyecektir. Tembel, miskin bir kralın, kapı paspası gibi 
kullandığı sefil göçebelerdik, sizin sayenizde herkesin özenerek baktığı bir 
halk olduk.” (Hadrâ՚,2016: 11)

Yazar Kaddafi’ye kurgu üzerinden şöyle söyletir:

“Ben olmadan Libya, isimsiz ve yarınsız bir felakete dönüşür. Bu aziz 
topraklar, uğursuzluğa ve utanca mahkûm olur, mezarlıklarımız günlerimi-
zin ve gecelerimizin üstüne hayaletlerini salar, hayatta kalanlar yaşayan 
ölülere dönüşür, dikilitaşlarımızın idam sehpasına!” (Hadrâ՚,2016: 41)

Kaddafi ülkesini Kaddafi’nin Libya’si olarak düşünür ve kendi olmaz-
sa ülkenin tarumar olacağini düşünür. Her ne kadar kurguda böyle yazil-
mişsa da bugün ülkede birlik söz konusu olmayip Kaddafi’nin kurgusal bu 
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cümlesi bir gerçeği imlemek noktasinda önem arz eder. 

Kaddafi yine kendi içsel konuşmalarinda şöyle söyler:

“Ben özel bir varlığım, tanrıların kıskandığı, davasından bir din ya-
ratmayı bilmiş, ete kemiğe bürünmüş bir kurtarıcıyım.” (Hadrâ՚,2016: 41)

Yazar Kaddafi’nin kendinden başka kimseyi dinlemediğini şu cümle-
lerle ifade eder:

“Annem, onu dinlemediğimi anladığında, bana büyü yapıldığından 
emin olup saçını başını yolardı. Beni her çeşit şarlatana götürdü. Ne iksir-
leri ne de tılsımları beni uslandırdı. Kendi kafamın dikine gider, azarlama-
lara kulaklarımı tıkar işime gelmeyen her şeye kendimi kapatırdım. İçine 
şeytan girmiş, diye ağlardı annem çaresiz kalınca… On bir yaşıma kadar 
beni hasta bir çocuk olarak gördüler. Beni akıl hastanesine kapatmaları 
bile söz konusu oldu, ama ailem çok fakirdi. En sonunda ortalığı yatıştır-
mak için, kabilem para toplayıp beni okula gönderdi.” (Hadrâ՚,2016: 42)

Kaddafi o kadar dik başlidir ki kimseyi dinlemez ailesi ve kabilesi 
ondan kurtulmak için para toplayip okula yollarlar.

Yazar Kaddafi’yi anlatirken beş yaşindayken canina kiymaya çalişti-
ğini yazar (Hadrâ՚,2016: 42) Ama bu gerçek hayatta böyle değildir. Sadece 
yazarin kurgusudur. Burada gerçekle kurgu örtüşmemektedir.

Müellif Kaddafi karakterinin okul yillarinda önemli bir olayin meyda-
na geldiğini şu cümlelerle tasvir eder:

“Bir gün okulun tuvaletinde, bir aynanın önündeyken bir ses ortaya 
çıktı. Yetim olmasının yüz kızartıcı bir şey olmadığını, Hz. Muhammed’in 
de, Hz. İsa’nın da babalarını hiç tanımadıklarını söylüyordu. Muhteşem 
bir sesti; acımı bir sünger gibi emiyordu. Zamanın büyük çoğunluğunu onu 
dinleyerek geçiriyordum. Bazen sadece onu dinlemek için tek başıma çöle 
gidiyordum. Böylesine meraklı bakışların alaylarından korkmadan onunla 
konuşabiliyordum. Bir efsane olmaya aday olduğumu o zaman anladım.” 
(Hadrâ՚,2016: 43) 

Kaddafi kendisini Hz. Muhammed ve Hz. İsa ile özdeşleştirmekte ve 
kendisini yüceltmeye önemli biri olduğunu göstermeye çalişmaktadir. İki 
peygamberimizin kitabi olduğu için kendini bu iki resulle benzeştiren Kad-
dafi İslami Sosyalizmi anlattiği yeşil kitabini yazacak ve Kaddafi’nin de 
bir kitabi olacaktir. Yazar iki peygamberimizin yetim olduğunu Kaddafi’ye 
söyleterek duygudaşlik yaratmaktadir.

Yazar Kaddafi’nin okul yillarinda da rahat durmadiğini ve krali eleş-
tirdiğini şu cümlelerle tasvir eder:

“Sebha’daki okulda, sonra da Misrata’da, arkadaşlarım benim sözle-
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rimi adeta sarhoş olana kadar içerlerdi. Onları büyüleyen sözlerim değil, 
varlığımın ardında şakıyan ses’ti. Hocalarım bana tahammül edemezdi. 
Tembelleri savunur, bana verilen notlara itiraz eder, diğerlerini isyana teş-
vik ederdim. Adaletsizliğe karşı çıkar, fakir çocukları zengin çocuklarına 
karşı kışkırtır, açıkça kralı eleştirirdim. Okuldan atılmalar da bu durumu 
pek değiştirmedi.” (Hadrâ՚,2016: 43)

Kaddafi’nin bu cümlelerden zulme ve adaletsizliğe karşi olduğunu 
anliyoruz.

Kaddafi askeri akademideyken de bu protest tavrini sürdürmüştür bu 
tavri kurguya yazar tarafindan şöyle aktarilmiştir:

“Askeri akademide kışkırtıcı yönüm daha da şiddetlendi. Ne kurallar 
ne de iftiralar beni engelleyebiliyordu. Bazı protesto hücreleri kuruyor ve 
beni bir Mao’nun ya da Nasır’ın seviyesine getirecek, büyük bir devrim 
düşlüyordum.” (Hadrâ՚,2016: 43)

Kaddafi’nin gerçek hayatta da Mao ve Arap dünyasinin manevi lideri 
Cemal Abdunnasir’a sevgi beslediğini biliyoruz. Buradaki cümlelerde kur-
gunun gerçekle kesiştiğine şahit oluyoruz.

Kaddafi kendisini Allah’in koruduğunu şu cümlelerle ifade eder:

“Allah beni koruyor. Bundan bir saniye bile şüphe etmiyorum. Birkaç 
saat sonra, ambargo önümde Musa’nın denizi gibi açılacak. Düşman hat-
larını iğnenin kumaşın içinden geçtiği gibi rahat bir şekilde geçeceğim.” 
(Hadrâ՚,2016: 46)

Yazar burada da kendini Hz. Musa’ya benzetiyor. Daha önce de Hz. 
Muhammed ve Hz. İsa’ya benzetmişti. Bu pasajdan Kaddafi’nin kurgusal-
da olsa Allah’a inandiğini ve bunun gerçekle çakiştiğini görüyoruz.

Kaddafi’nin hayatinda önem arz eden olaylardan biride kurguda yüz-
başi olunca gittiği Kral İdris’in karargâhidir. Yazar bu olayi şöyle tasvir 
eder:

 “Karargâhta beni B bloka yönlendirdiler, Majesteleri Kral İdris el-Se-
nusi’nin özel hizmetlerinin verildiği kasvetli bir bina.” (Hadrâ՚,2016: 50)

Kaddafi’ye kurguda Binbaşi Celal Senusi’nin piç muamelesi yaptiğini 
gösteren pasaj şudur:

“Sorun nedir? Babanız… Bir astsubay tarafından itilip kakılmayı bü-
yük bir hakaret olarak görüyordum, bir de üstüne ona ailemle ilgili hesap 
vermek bu hakareti iki misline çıkarıyordu. Bir namus düellosunda öldü. 
Dosyanızda böyle demiyor. Kabilenizde yürüttüğümüz araştırmada, ya-
sal bir babanızın olmadığı ortaya çıktı. Söylentilere göre, Albert Preziosi 
adında bir Korsikalının gayrimeşru çocuğuymuşsunuz. Almanlar 1941’de 
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uçağı düşürdüklerinde, kabilenizde bakılıp tedavi edilmiş.” (Hadrâ՚,2016: 
54)

Yazar özellikle kurgusalda olsa Kaddafi’yi Binbaşi Celal Senusi ka-
rakteri üzerinden piç göstermeye çalişsa da biz Kaddafi’nin gerçek hayatta 
fakir bir Bedevi bir ailesi olduğunu biliyoruz.

Kaddafi dayisinin nesebi hakkinda net cümleler söylememesi üzerine 
dayisina kizar ve bir daha dayisiyla konuşmaz (Hadrâ՚,2016: 57) Kaddafi 
karakteri için artik piç olmak ya da bir Korsikali’nin oğlu olmak Kaddafi 
için artik o kadar önemli değildi. Kaddafi artik kendi kendinin evladiydi 
(Hadrâ՚,2016: 57) Yazar bu cümlelerden sonra Kaddafi karakteri üzerinden 
kendi şahsi fikirlerini roman yoluyla vermeye çalişarak bir yerde güdümlü 
sanat yapmaya çalişir. Yazar hepimiz babalarimizin çocuklari miyiz? diye 
sorar ve şöyle devam eder:

“İsa Tanrı’nın oğlu mu, örtbas edilen bir tecavüzün meyvesi mi ya da 
dikkatsiz bir yakınlaşmanın sonucu muydu? Ne önemi var? O, gencecik 
hayatını sonsuzluğa, çarmıha giden yolu Samanyolu’na, adını da Cennete 
girmek için bir parolaya dönüştürmeyi başardı.” (Hadrâ՚,2016: 57)

Yazar kendi zihninde var olan bazi sorulari kurgu yoluyla okuyucuya 
yöneltir ev Hz. İsa hakkinda düşünmelerini sağlar. Aslinda yazarin anlati-
sini oluşturmak için Hz. İsa hakkinda böyle olumsuz kurgular yapmasina 
gerek yoktur ama yazar bunu kendine hak görerek yapmiştir.

Esir alinan muhaliflerden birinin Kaddafi’ye söylediği şu sözler Kad-
dafi’yi çileden çikarmaya yetiyor. Esir kurguda Kaddafi’yi şu cümlelerle 
çileden çikariyor:

“Delinin tekisin Muammer, eli kanlı ve bağlanacak bir delisin. Seni 
taşıyan karna ve doğduğu güne lanet olsun… Piçin tekisin, Muammer, pi-
çin teki…” (Hadrâ՚,2016: 50)

Kaddafi Kur’an da okur. Yazar Kaddafi karakterine Kur’an okutarak 
kutsallarinda olumlu yönüne vurgu yapmiştir (Hadrâ՚,2016: 57).

Kaddafi komutani Ebu Bekir’e kendisinin Tunus lideri Bin Ali gibi 
ülkesinden kaçmayacağini ve türbesinin de Libya da bu topraklarda olaca-
ğini ifade eder (Hadrâ՚,2016: 57).

Bulunduklari okulun yüz metre yakinina füze düşünce yazar Kaddafi 
söyle söyletir:

“Beni canlı olarak ele geçiremeyeceksiniz. İpin ucunda sallanacak 
bir sarımsak dişi değilim ben. Kanımın son damlasına kadar savaşaca-
ğım… Gelin alın beni, köpek sürüleri! Ben Allah’ın askeriyim, ölüm be-
nim için kutsaldır. Yerim cennet, peygamberin yanı, melekler ve hurilerle 
çevreleneceğim, bu dünya üzerindeki mezarımda da kırdaki çiçekle kadar 



Ercan Baran12 .

çelenk olacak… Ne zannediyorsunuz? Saddam gibi yerim bulunana kadar 
bir kuyunun dibinde saklanacağımı mı? Ağzıma o pamuklu çubuklarınızı 
süremeyeceksiniz. Televizyon kanallarında beni bir dilenci sakalıyla teşhir 
edemeyeceksiniz. Hele sen Sarkozy, tüneğinden çıkıp, kafa derimi teşhir 
etme onuruna erişemeyeceksin.” (Hadrâ՚,2016: 60)

Saddam’i kurgu yoluyla küçümseyen Kaddafi’nin kaderi Saddam’dan 
daha kötü olmuştur. Menfezde muhalif askerlerden biri tarafindan yakala-
nan Kaddafi’nin akibeti hiçte hoş olmamiştir. Kaddafi öte dünyada da rahat 
edeceğini düşünmektedir. Her ne kadar Hadrâ՚ tarafindan bunlar kurgulan-
miş olsa da Kaddafi’nin gerçek hayatiyla kurgu kesişmektedir.

Okulun yaninda bomba patlayinca Kaddafi kendisinin Bin Ali, Sad-
dam ve Ladin gibi olmadiğini söyleyerek şu cümleleri söyler:

“Sana lanet olsun Saddam Hüseyin! Neden kendini canlı yakalattın 
ve bir bayram günü infaz ettirdin? Şakağına bir kurşun sıkıp, Haçlıları o 
sevinç gösterilerinden yoksun bırakabilirdin. Senin yüzünden, Hz. Muham-
med ve ümmeti artık Allah’ın yüzüne bakamıyor… Ben Allah’ın karşısında 
dimdik duracağım. Çünkü Allah Müslüman topraklarının üzerine salya-
larını akıtıp, arsızca dışkılayan bu imansızların üzerine ebabil kuşlarını 
salamadı.” (Hadrâ՚,2016: 61)

Yazar kurgu yoluyla da olsa Saddam’in yakalanmasini Kaddafi’ye 
sorgulatmakta ve Kaddafi kendisinin onlar gibi olmayacağini söylemesine 
rağmen daha kötü duruma düşmektedir. Dinin siyasete alet edilmesi bütün 
insanlik tarihi boyunca olmuştur. Yani Allah’i Allah ile aldatmak durumu 
söz konusudur. Birde diktatörler kendilerini çok üstün varliklar gibi gör-
mektedirler. Bu pasajdan Kaddafi’nin kendisini çok üst bir varlik olarak 
gördüğünü okuyabiliyoruz.

Kaddafi Saddam’in Irak’inin Saddam’a ihanet ettiğini düşünürken rü-
yasinda Saddam’i görür ve Saddam Kaddafi’ye şunlari söyler:

“-Kimsin sen? 

-Tanıyamadın mı? 

-Bir dakika öncesine kadar lanetler okuyordun. 

-Saddam Hüseyin?

-Sadece ondan geriye kalan, karanlıkta oradan oraya sürüklenen za-
vallı bir günahkâr.

-Demek ki öldüm.

-Henüz değil. Ruhunuzun huzur bulması için bedenin acısından kur-
tulması gerek.
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-Benden ne istiyorsun?

-Sana bakmak, yüzüne yerleşen o dehşet ifadesini okumak. Bana ha-
karet ettin, lanetledin, üzerime tükürdün. Hatırlıyorsan, ben Amerika ve 
onun müttefikleri tarafından asıldım. Ama seni kendi halkın linç edecek.

-Senin halkın da sana ihanet etti.

-Aynı şey değil Muammer. Benim iktidarım sırasında, Irak büyük bir 
ulustu. Harun Reşit bile benden iyi hükümdar olamadı… Ama sen Muam-
mer halkın için ne yaptın? Seni çiğ çiğ yiyecek aç bir sürü yarattın?

-Benim sonum seninkinden farklı olacak Hüseyin. Kaderim benim 
kendi ellerimde. Ve Allah da benimle.

-Allah kimsenin yanında değil. Kendi oğlunun çarmıhta ölmesine izin 
vermedi mi? Senin yardımına da gelmeyecek. Yıkıntıların altında it gibi 
ölmeni seyredecek. Ve ruhunu teslim ettiğinde seni yanına bile almayacak. 
Benim gibi karanlıkta başıboş dolaşacaksın, karanlıkların içinde sen de 
bir karanlık olan dek.

-Belki de ama henüz ölmedim. Savaşacak gücüm var, durumu kendi 
lehime çevireceğim. Sonum seninki gibi olmayacak. Tahtım beni çağırıyor. 
Bir haftaya kalmadan herkes benim zaferimi kutlayacak ve bundan böyle 
hiç kimse bana karşı sesini yükseltemeyecek.

-Kimse esen bir rüzgârı kutlamaz. Bir yerde esmeye başlar, sonra çe-
ker gider. Neyi alıp götürdüğünün pek önemi olmaz, ardında bıraktıkları 
da zamanla yok olup gider.

-Ben rüzgâr değilim. Ben Muammer Kaddafi’yim!” (Hadrâ՚,2016: 63-
64)

Yâsmîna Hadrâ՚ her iki lideri de gördüğü için kurgularini buna göre 
yapmiştir. Yoksa ne Kaddafi böyle bir rüya görebilir ne de Saddam Hüse-
yin Kaddafi’ye böyle cümleler söylerdi. Ama yazarin yaratici dehasi bura-
da devreye girerek okunabilir bir anlati oluşturmasi adina yazarin hanesi-
ne arti olarak yazilabilir. Kaddafi kurgudaki gibi son ana kadar liderliğini 
koruyacağini ve halkinin kendisine ihanet etmeyeceğini düşünmüş olmali 
ki ülkesini terk etmemiş ve bu aşiri güveni kendisine ölüm olarak dönmüş-
tür. İki lider de kendi yaptiklari yanlişliklari hiç sorgulamamakta hep halki 
suçlamaktadirlar.

Kaddafi savunma bakanina sorunlarina bir çözüm bulmasini ister yok-
sa Cebrail’in Hira mağarasindan kendilerine gelip yardim etmeyeceğini 
ifade eder (Hadrâ՚,2016: 64).

Kaddafi okuduğu Kur’an’i kanepenin üzerine birakir ve şunlari söy-
ler:
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“Bu savaş elimizdeki her şeyi aldı, diyorum içimi çekerek. Çocukla-
rımızı, torunlarımızı… Ama tüm yaslı aileler içinde en ağır bedeli ödeyen 
benimki… Artık hayaletlerimle yaşamak istemiyorum. Az önce terasta, 
cennetten, hurilerden, mezarımın üzerindeki çelenklerden bahsettim. So-
ğukkanlılığımı yitirmemiştim. Bilincim açıktı ve sözlerimi tartarak sarf 
ediyordum. Gerçekten artık her şey bitsin istedim ve Allah’a bir keskin 
nişancının beni vurması için dua ettim.” (Hadrâ՚,2016: 66)

Kaddafi’nin en son geldiği nokta keskin bir nişancinin kendisini vur-
masidir. Bir sonu imlemek açisindan bu pasajdaki sözler önemli olup ger-
çek bilgi ile de çakişmaktadir.

Yarbay Tarid’e Cennet’e gitmek istemez misin diyen Kaddafi’ye Yar-
bay Tarid şöyle cevap verir:

“-Ne yapacağım orada? Sonsuzluk boyunca zevk alırken ya da aynı 
şeyleri yapmak zorunda kalırken düşünemiyorum kendimi. Sonu olmayan 
şey yorucu ve sıkıcı geliyor bana.

-İmanın yoksa idealin de yoktur Yarbay.

-İmanım vardı, idealim artık yok, efendim. İlkinden feragat ettim çün-
kü onu ikiyüzlü insanlarla paylaşmak istemiyordum; ikincisinden de vaz-
geçtim. Çünkü onu paylaşacak birini bulamadım.” (Hadrâ՚,2016: 66)

Pasajdaki cümlelerden Yarbay’in artik her şeyden vaz geçtiğini an-
layabiliyoruz. Burada ilk cümle ilginçtir çünkü Yarbay sonu olan şeyler 
istemekte sonsuzluktan sikilmaktadir.

Yarbay Kaddafi’ye orduya katilma nedenini şöyle ifade eder:

“Kardeş Lider, orduya neden katıldım biliyor musunuz? Bir konuşma 
dinledim, daha doğrusu bir tartışma. Sizin eleştirinizdi, efendim. Hangi 
fırsatla ya da nerede söylediğinizi unuttum, ama içinden bütün hayatıma 
damgasını vuran bir cümle hatırlıyorum. O gün çok öfkeliydiniz. Maşrek’te-
ki, Mağrip’teki ve Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimize sinirlenmiştiniz. 
İşte o zaman, ölüleri bile yerinden kaldıracak kadar etkileyici olan, fakat 
muhataplarının kılını bile kıpırdatmayan şu cümleyi sarf etmiştiniz:”Üç 
yüz elli milyon adet koyun kafası var!” (Hadrâ՚,2016: 66)

Yazar burada genelde entelektüellerin İslam dünyasi halki için sarf 
ettiği bir cümleyi Kaddafi’ye söyletir. O cümle de pasajdaki şu cümledir: 
:”Üç yüz elli milyon adet koyun kafası var”

Kaddafi kendisinin mutasavvif biri olduğunu ve açliğa dayanabilece-
ğini bu şekilde zihninin berraklaştiğini ifade eder (Hadrâ՚,2016: 71).

Yarbay Tarid Kaddafi’ye diktatörler üzerine şu cümleleri söyler:

“… Kurumların çok vasat olduğunu ve yönetimde çok fazla rüşvet ol-
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duğundan dem vuruyorlardı ve Stalin’in demir elini özlüyorlardı. Bu hep 
böyle oldu Kardeş Lider. Şili’de Pinochet’yi özleyenler var, İspanya’da 
Franco’yu, Irak’ta Saddam’ı, Çin’de Mao’yu, Mısır’da Mübarek’i özlü-
yorlar tıpkı Moğalistan’da Cengiz Han’ı özledikleri gibi.

-Benden geriye bir imge kalacak? Bir liderinki mi yoksa bir diktatö-
rünki mi?

-Siz bir diktatör değilsiniz. Siz yapmanız gerekeni yaptınız. İki çeşit 
halk vardır. Bir kafasıyla çalışan, bir de sopayla yürüyen. Bizimkine bir 
kırbaç lazımdı.

-Aynı fikirde değilim.

-Muhaliflere karşı acımasız olduğumu kabul ediyorum. Başka türlüsü 
nasıl mümkün olabilirdi? Hükümdarlık kültürü tek bir malzeme ile uyum-
ludur: kan. Kan dökülmeden taht, potansiyel bir idam sehpasıdır. Kendi 
tahtını korumak için bukalemunun özelliklerini kullanıyordum: bir göz 
önde bir göz arkada, milimetresine kadar hesaplanmış adımlar, şimşekten 
daha hızlı, hüküm verici bir dil. Dekorun içinde kaybolduğum zaman, de-
kor bana dönüşüyordu… 

-Sadece hainlere sert davrandım, Yarbay halkımı sevdim ve onu ko-
rudum.

-Yapmayacaktınız Reis. Halkı fazla kolladınız, böylelikle tembel ve 
kurnaz oldu. Yardım edilmeye o kadar alıştı ki artık bir pastanın üzerin-
deki sineği kovmak için bile kolunu kıpırdatmaya tenezzül etmez oldu.” 
(Hadrâ՚,2016: 74)

Kaddafi kan dökülmeden tahtin bir idam sehpasi olduğunu söyleyerek 
ülkede tek adam olmanin kan dökmeye bağli olduğunu ifade eder. Yarbay 
Tarid Kaddafi’nin halkina her türlü refahi sağlayarak tembelleştirdiğini 
ifade eder ki bu cümle önemli olup petrol ülkelerinin çoğu için geçerlidir. 
Bu pasajdaki diğer bir gerçeklik ise diktatör olarak suçlanan liderlerden 
sonra o ülkelerin demokrasi adina huzuru bir türlü bulamamalari neticesin-
de o ülke halklarinin diktatörleri arar hale gelmesi bu cümlelerin önemini 
ortaya koymaktadir.

Kaddafi’ye devrimin beşiği Sirte bile ihanet etmiş ve bu da Kaddafi’yi 
ayrica yaralamiştir (Hadrâ՚,2016: 74) Kaddafi Fizanli yirmi yedi yaşinda 
bir Bedevi olduğunu ayrica Hz. Musa’nin kitabinin olmasi gibi kendisinin 
de dağdan indiğini ve Musa’nin kitabeleri yerine ve yeşil kitabinin olduğu-
nu ifade eder (Hadrâ՚,2016: 79).

Mansur generale Allah’in taraf değiştirdiğini ve muhaliflerin tarafina 
geçtiğini söyleyerek kendilerinin kaybetmekte olduklarini ifade eder (Had-
râ՚,2016: 82).
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Kaddafi ve oğlu Muՙtasim’in konvoyu yol üzerinde vurulunca Kadda-
fi kendisini bir kanalizasyon borusunun içine atar (Hadrâ՚,2016: 85).

Kaddafi artik yolun sonuna gelmiş ve karizmasi da çizilmiştir artik. 
Kaddafi karizmasinin bitmesini şu cümlelerle ifade eder.

“Ağlamak istiyorum, gözyaşlarım akmıyor; açık havaya çıkıp “bura-
dayım” diye bağırmak istiyorum; tek bir ayak parmağımı bile oynatmaya 
cesaretim yok. Eski cesaretimden eser kalmadı, pervasız karizmam artık 
mazi oldu.” (Hadrâ՚,2016: 86).

Bu romanda ilginç olup gerçek tarihle çakişan cümlelerden biride Kad-
dafi’nin Bingazi şehrine olan nefretidir. Yazar Kaddafi’nin açik mekânlar-
dan olan halk olaylarinin da başladiği Bingazi şehrine olan nefretini şöyle 
kurgular:

 “Bingazi! Bu yerin adını bile duyduğumda, bu lanet şehri ve çevre-
sindeki irili ve ufaklı tüm köyleri yerle bir edecek bir tusunami oluşturacak 
kadar kusasım geliyor. Her şey oradan başladı, tıpkı şeytan gibi bütün ruh-
ları bir bir ele geçiren korkunç bir salgın. Onu ilk günden başlayarak yok 
etmem lazımdı…” (Hadrâ՚,2016: 8)

Yaklaşik kirk yillik bir iktidarin sona erdiği ayaklanmalarin başladiği 
yer olmasi açisindan Bingazi şehrinin, adeta lanetli ve haritadan silinmesi 
gereken bir yer olarak tarif edilmesi ana karakterin bu şehre olan bakişini 
ve taşidiği ruh hâlini açik bir şekilde göstermektedir.

Yazarin Kaddafi’nin ilkokulda sevdiği müdürün kizini almak istemesi 
de kitapta güzel tasvir edilen sayfalardandir. Kaddafi sevdiği kizi Faten’i 
subay olunca tek başina babasindan istemeye gider. Yazar bu olayi şöyle 
tasvir eder:

 “Hayatımda ilk defa Libya burjuvazisine ait bir evden içeri giriyor-
dum. Adeta suratıma çarpan bu zenginlik, bana mütevazı köklerimi hatır-
latıyor, ama bunu önemsemiyordum.” (Hadrâ՚,2016: 28)

Babasi Kaddafi’ye kizi vermeyince Kaddafi’nin neleri yaptiğini yazar 
şu cümlelerle tasvir eder:

“Bu hakareti af etmedim. 1972 yılında, ülkenin başına geçtikten tam 
üç sene sonra Faten’i aradım. Bir iş adamıyla evlenmiş, iki çocuk annesi 
olmuştu. Bir sabah muhafızlarım onu bana getirdiler. Gözyaşları içindey-
di. Üç hafta boyunca onu alıkoydum ve canımın istediği kadar kullandım. 
Kocası, sözde bir yasadışı fon transferi hikâyesiyle hapse girdi. Babasına 
gelince, bir akşam gezmeye çıktı ve bir daha evine dönemedi.

O zamandan bu yana, bütün kadınlar benim.” (Hadrâ՚,2016: 30)

Kaddafi’nin kurgusal da olsa bu cümlelerinden intikamci olduğunu 
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anliyoruz. Bu anlatidaki General Ebubekir’in gerçek hayatta da Savunma 
Bakani Ebubekir Yunus Cebir olduğunu ve kurguyla gerçeğin çakiştiğini 
görüyoruz.

SONUÇ

Kaddafi üzerine yazilan bu kitapta Kaddafi’nin her ne kadar halki için 
güzel şeyler yapsa da Libya halkinin bireysel anlamda özgür olmadiği için 
özgürlüğünü talep ederek başlattiği devrimi bu roman üzerinden Kadda-
fi’nin kişiliği üzerinden okumaktayiz. Roman özellikle Kaddafi’nin son 
gecesini anlatmasi açisindan önem arz etmektedir. Kaddafi’nin daha ço-
cukken çölde dayisinin ileride büyük adam olacağini söylemesi önemlidir. 
Romanda yaptiğimiz okumalardan Kaddafi’nin kizini istediği okul müdü-
rü kizini vermeyi reddedince bu genç subay ileride devrim yapinca evli ve 
iki çocuğu olan kadini getirip iki hafta boyunca tecavüz edecek ve kizin 
babasini da öldürecektir. Kadinin kocasini da türlü bahanelerle hapse atti-
racaktir. Buda Kaddafi’nin kinci biri olduğunu kurgu üzerinden okumamiz 
anlaminda önemlidir. Bu roman ayni zamanda Kaddafi’nin otobiyografi-
sidir de denilse yeridir. Yazar o kadar güzel kurgulamiştir ki kurguyu ger-
çek zan etmeye başlayabilirsiniz. Burada önemli olan yazarin Kaddafi’nin 
çocuklu günlerini flashback yani geriye dönüş tekniğiyle vermesidir. Yazar 
özellikle Arap liderlini küçümseyip onlar gibi olmayacağini roman üzerin-
den söylese de sonu diğer Arap liderleri gibi olmuştur. Yâsmîna Hadrâ՚ ro-
manini Kaddafi’nin ölünden sonra kurgulamiştir. Yazar romani öncesinde 
kurgulamiş olsa belki daha fazla anlam ifade edebilirdi. Buda bu romanin 
her ne kadar ticari kaygilarla yazildiğini düşündürse de yine de ortaya gü-
zel bir edebi anlati çikmasi açisindan önem arz etmektedir.
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Göç, dünya tarihinde insanliğin aşina olduğu bir olgudur. Gerek gö-
nüllü olarak gerek zorunlu olarak gerçekleştirilen bu yer değiştirme hare-
keti, çeşitli etnik kökene sahip insanlarin bir araya gelmesine ve bir arada 
yaşamasina sebep olmaktadir. İçinde bulunduğumuz son yüzyilda, savaş, 
ekonomik ve siyasi krizler, çevresel felaketler, eğitim ya da ekonomik fir-
satlar için gerçekleştirilen göç hareketleri göçle ilgili siyasi kurumlar, ulus-
lararasi sözleşmeler, kararlar ve düzenlemeler, sosyal politikalar, bilimsel 
çalişmalar ve sivil toplum hareketlerinin ortaya çikmasina yol açmiştir.

Savaş ve siyasi sebeplerle zorunlu olarak ülke değiştiren insan kate-
gorileri çağimizda siğinmaci ve mülteci kavramlariyla tanimlamişlardir. 
Spellman (2002)’a göre II. Dünya Savaşinin etkisiyle yoğun bir şekilde or-
taya çikan göç hareketleri, soğuk savaşin başlamasiyla siklaşmiştir. Soğuk 
savaş döneminde ideolojiler savaşi sebebiyle ortaya çikan ve etnik bölün-
melere yol açan durum, Afrika, Amerika, orta doğu ve güneydoğu Asya’da 
milyonlarca insanin yer değiştirmesine neden olmuştur. Bu bölgelerden ka-
çişlar genelde kendi yakinindaki benzer politik ve ekonomik yetersizlikler 
yaşayan ülkelere doğru olmuştur. 1950’lerden beri mülteci hareketlerinin 
yüzde 95’i gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmiştir. Komşu ülkeleri ise 
bu mültecileri kabul etmekte, kendileri de benzer sorunlari yaşadiklari için 
gönülsüz davranmiştir (Spellman, 2002, s. 200). Ülkelerin mülteci kabul 
etmekteki gönülsüzlüğü, göç sebebiyle toplumlarda çeşitli değişikliklerin 
ortaya çikmasidir. Abadan-Unat (2006)’a göre uluslararasi göç toplumlar-
da ekonomik ve sosyokültürel etkiler yapmakta ve bunun sonucunda ulus 
devletlerin yapisi değişmektedir (Abadan Unat, 2006, s. 343).

Uluslararasi göçün özellikle küreselleşmenin etkisiyle şekillendiği 
de öne sürülmüştür. Erder (2010)’e göre küreselleşme sürecinde küresel 
kurumlar mal, sermaye ve iletişimin sinir ötesi hareketini teşvik ederken, 
insan hareketlerini durdurmaya çalişmaktadirlar (Erder, 2010, s.42). Ok-
yayuz (2005)’a göre küreselleşme, ekonomik dengelerle olduğu gibi siyasi 
güç dengeleriyle de ilişkilidir. Siyasi olarak güçlü düzeyde olan ülkeler 
kavramlari da kendi istedikleri gibi düzenlemekte ve göçmenleri de iyi 
kötü verimli verimsiz gibi kategorilerle tanimlamaktadirlar. Bu anlamda 
istihdam için nitelikli olarak görülen mültecileri kabul etmekte kötü ve 
verimsiz olarak gördükleri göçmenleri de sinirlarindan uzak tutmaya çaliş-
maktadirlar (Okyayuz, 2005, s.250). Bu durumda yasadişi göç akimlari or-
taya çikmaktadir. Yasadişi göç akimlariyla siğinmaci ve mülteci akimlari, 
hukuki olarak birbirinden farkli olmakla birlikte, aslinda pratikte birbirinin 
içine geçmiş durumdadir (Yükseker ve Brewer, 2010, s.298). Uluslararasi 
göç akimlarinin hem yasal hem yasa dişi yollarla gerçekleşmesi göçü yö-
netilmesi gereken bir olgu olarak karşimiza koymaktadir. Zira göç akimla-
ri varliğini artarak sürdürmektedir. Türkiye örnek olarak verilirse, Türki-
ye’nin bulunduğu coğrafi konum gereği, uluslararasi göç akimlarina gerek 
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transit ülke olarak gerek hedef ülke olarak maruz kaldiği görülmektedir. 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)’e yani Tür-
kiye’de anilan ismiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK)’ne göre Türkiye, Suriye’de rejim tarafindan uygulanan baski 
ve politikalar sebebiyle göç etmek zorunda kalan 3.574.800 göçmene ge-
çici koruma sağlamiş, gerek Afganistan, İran ve Irak gibi diğer komşu ül-
kelerden siyasi sebeplerle kaçan göçmenlere uluslararasi koruma sağlamak 
üzere ev sahipliği yapmak durumunda kalmiştir (UNHCR, 2022). Türkiye 
özellikle 2011 yili itibariyle bu denli yoğun bir göçe maruz kalmişken, 
yasadişi göç faaliyetleri de artmiş, Avrupa Birliği’ne gitmek isteyen siğin-
macilar durumun öznesi haline gelmiştir. Avrupa Birliği tarafindan kendi 
sinirlarina yönelik göç akimlarinin durdurulmasi için Türkiye ile geri ka-
bul anlaşmasi imzalanmiş olsa da uluslararasi göç Avrupa Birliği ülkele-
rinin ve dünyadaki diğer ülkelerin gündeminde yer tutmaktadir. Zira yeni 
siğinma hareketlerinin ortaya çikmasina sebep olabilecek siyasi değişik-
likler gündeme gelmiştir. Afganistan’da Taliban yönetiminin başa geçmesi 
sonucu ortaya çikan göç hareketleri yine 2022 yilinda Ukrayna ve Rusya 
arasinda ortaya çikan sicak savaş sonucu ortaya çikan göç hareketleri top-
lumlarin ve siyasetçilerin gündeminde yer tutmaktadir. Türkiye özelinde 
ise Türkiye’de bulunan Suriyeli nüfusun akibetinin ne olacaği, dünyadaki 
siyasi anlaşmazlik ve savaşlarin Türkiye’nin yeni siğinmaci akimlarina uğ-
ramasina sebep olup olmayacaği gündemde yer almaktadir.

Gerek yasal, gerek yasadişi yolla gerçekleşen uluslararasi göç sonucu 
ülkelere yerleşen göçmen nüfusu için yapilacak uyum veya entegrasyon 
çalişmalari, ayrilacak ekonomik kaynaklar, sunulacak istihdam, eğitim, 
sosyal güvenlik politikalari ve sosyal hizmetler de ayri bir tartişma konu-
su haline gelmiştir. Ev sahibi toplumun ekonomik kaynaklari göçmenler-
le paylaşmak konusundaki kaygilari ülkelerin göçmenlere yönelik kabul 
politikalarinin tartişmaya açilmasina sebep olmakta, siyasetçiler de oy 
kaygisi sebebiyle bu tartişmalari göçmen karşiti olacak şekilde yönlendi-
rebilmektedirler. Buna karşin, uluslararasi toplum tarafindan taraf olunan 
insan haklari, çocuk haklari, kadin haklari sözleşmeleri, 1951 Mültecilerin 
Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 
1967 Protokolü, uluslararasi korumaya başvurmuş siğinmaci ve mülteci 
statüsündeki diğer göçmenler hakkinda, eğitim, sosyal güvenlik, geri gön-
dermeme gibi birtakim sorumluluklar üstlenmelerini gerektirmektedir. 

Küreselleşme nedeniyle ülkelerin kendi sinirlarinin uzağinda olan 
sosyal, ekonomik ve kültürel değişikliklerden etkilenebilmesi göçmenlere 
yönelik yaklaşimlarini da etkilemektedir. Abadan Unat (2006)’a göre küre-
selleşmenin getirdiği liberal piyasa ekonomisi sebebiyle de manevra alani 
daralan ulus-devletlerin sunabilecekleri sosyal destek hizmetleri azalmakta 
veya ortadan kalkmaktadir (Abadan Unat, 2006, s.343). Bu bağlamda göç-
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menler, siğinmacilar, mültecilere yönelik kabul politikalari, sunulan sosyal 
hizmetler ve sosyal yardimlar da etkilenebilmektedir. Siğinmaci, mülteci, 
yasadişi göçmen veya gönüllü göçmen gibi şekillerde göçmenlerin grup-
landirildiği çağimizda iktidarlarin da bu durumu yönetmek için çeşitli stra-
tejiler geliştirdiği görülmektedir. Devletlerin kendi vatandaşlari için uygu-
ladiği refah politikalarinin ve sosyal hizmetlerin yeni gelen göçmenlere ne 
şekilde uygulanacaği, uluslararasi koruma amaçli gelen göçmenlerin sos-
yal yardimlardan ne derece pay alacaği, hazirliksiz bir şekilde gelen siğin-
macilarin topluma uyumunun nasil sağlanacaği, yasadişi göçmenlere ya 
da uluslararasi koruma başvurusu sahiplerine yapilan ayrimci davranişlar 
veya insan haklari ihlalleri gibi konular tartişilmaktadir. Bu bağlamda göç 
yönetimi için hükümetler hem özel kuruluşlarla hem sivil toplum kuruluşu 
denilen ve üçüncü sektör olarak adlandirilan kuruluşlarla da etkileşime gir-
mektedir. Sivil toplum kuruluşlarinin varliklarini, devletlerin sunmakla yü-
kümlü olduğu insan haklari temelli sorumluluklarini ve sosyal hizmetleri 
uygulamaktan kaçinmalari sonucu destekleyip desteklemediği konusu da 
tartişilmaktadir. Farkli görüşlere rağmen sivil toplum kuruluşlarinin aldiği 
inisiyatifler günümüzde özellikle göçmenlere yönelik olarak artmaktadir. 
Bu metinde sivil toplum kuruluşlari ve uluslararasi koruma ihtiyaci olan 
siğinmaci ve mültecilere yönelik çalişmalarina yer verilmiş ve bunun son-
rasinda bu göçmen grubuyla ilgili sosyal hizmet ve sivil toplum kuruluşla-
rinin ne gibi bir ilişki içinde bulunabileceği irdelenmiştir.

Sığınmacı ve Mültecilere Yönelik Sivil Toplum Kuruluşu Faali-
yetleri

Günümüzde büyüyen toplumlarda devletin toplumsal alanini denetle-
mekle zorlandiği noktalarda bireyler belirli amaçlari doğrultusunda örgüt-
lenmekte, devletin dolduramadiği boşluklari toplum yarari doğrultusun-
da tamamlamaya çalişmaktadir. Sivil toplum olarak nitelenen bu alanda, 
devletlerin korumaya aldiklari insanlarin temel hak ve özgürlüklerinin ko-
runmasi için takip çalişmalari yapilmaktadir (Gültekin ve Bitirim, 2006). 
Sivil toplumun aygiti olan sivil toplum kuruluşlari ise, kâr amaci gütme-
yen, üyelerinin gönüllülük esasina göre tüm toplumun faydasi için çaliştiği 
kuruluşlardir. Teorik olarak sivil toplum kuruluşlari herhangi bir diş oto-
ritenin baskisina boyun eğmeden ve devlet kurumlarindan emir almadan 
ve siyasal partilere angaje olmadan toplumun refahi için bağimsiz şekilde 
çalişan örgütlerdir (Özden, 2008: 15).

Sivil toplum kuruluşlari günümüzde göç alaninda da faaliyet göster-
mektedirler. Bu sivil toplum kuruluşlari kimi zaman ulusal kimi zaman 
uluslararasi nitelik taşimaktadirlar. Sivil toplum kuruluşlari yerinden edil-
miş göçmenlere yahut uluslararasi korumaya başvurmak amaçli yer değiş-
tiren göçmenlere yönelik birçok faaliyette bulunabilmektedir. Sivil toplum 
kuruluşlari özellikle uluslararasi koruma ihtiyaci olan kişilere yönelik, 
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göç öncesinde, göç sirasinda ve göç sonrasinda faaliyet gösterebilmek-
tedir. BMMYK (2003)’ne göre sivil toplum kuruluşlari siğinilan ülkeye 
yeni variş durumunda siğinmacilara siğinmacilara destek ve danişmanlik 
sağlar, toplu variş durumlarinda göçmenlerin köken ülkelerinde bulunan 
anlaşmazliklarin çözümü ve insan haklari ihlallerinin sona ermesi için 
uluslararasi kamuoyu oluştururlar ve de hükümetlere katilma hakkinin ve-
rilmesi konusunda çağrida bulunurlar. Göçmenlerin bir ülkeye siğindiklari 
durumda, bu siğinmacilara yardim programi oluştururken hak ihlalleri ko-
nusunda izlemeler yaparlar ve siğinmacilara yardim programi oluştururken 
yerli halkin da faydalanabileceği şekilde programlar oluştururlar. Bunun 
yaninda mülteci haklarinin istismari konusunda ilgili makamlari bilgilen-
dirirler. Gönüllü geri dönüş durumlarinda, mültecilerin dönecekleri köken 
ülkeyle ilgili koşullar hakkinda bilgi toplanmasina ve bu bilgilerin mülte-
cilerle paylaşilmasina yönelik çalişmalar düzenlerler ve yine göre dönüş 
durumlarinda olasi insan haklari ihlali durumlariyla ilgili ilgili makam-
lari bilgilendirir ve ülkelerine geri dönenleri de izlerler. Bunun yaninda 
mültecilere geri dönüş konusunda baski yapilip yapilmadiği konusunda 
izlemeler yaparlar. Mülteciler köken ülkelerine döndüklerinde, bu kesimin 
yaşadiği zorluklarla ilgili yardim programlari düzenlerler ve insan haklari 
ihlalleri konusunda izlemeler yaparlar. Bunun yaninda yerel halkin da geri 
dönenlerin faydalandiği kampanyalardan faydalanmasini sağlarlar. Mülte-
cilere yönelik yerleştirme uygulamalari yaparken de mültecilerin yerleşti-
rildiği yerlerde sosyo-ekonomik altyapinin geliştirilmesine katkida bulu-
nurlar ve mültecilere yönelik yerel düşmanliğin engellenmesine katkida 
bulunurlar. Mültecinin yerleştirildikleri ülkede, çevre ve yaşam koşullarini 
düzenlemelerine yardimci olurlar (BMMYK, 2003, s.41-80). Buna göre si-
vil toplum kuruluşlari siğinmaci ve göçmenlere yönelik savunuculuk, ilgili 
kaynaklarla buluşturma, insan haklari ihlallerini izleme ve raporlama, göç-
menlerin durumuyla ilgili toplumu ve ilgili makamlari bilgilendirme, göç-
men ve toplum arasinda uyum sağlanmasi gibi faaliyetler yapmaktadirlar. 

Sivil toplum kuruluşlarinin göç alaninda yaptiklari faaliyetler Birleş-
miş Milletler’in ilgili kurumlarinin dikkatini çekmiştir. Birleşmiş Milletler 
tarafindan uluslararasi göçün yönetilmesi için kurulan uluslararasi kuru-
luşlardan biri olan United Nations High Commissioner for Refugees(UN-
HCR) yani Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği (BMMYK) 
siğinmacilar ve mülteciler üzerine çalişmalar yaparken, sahada sivil top-
lum kuruluşlariyla ortakliklar kurmaya başlamiştir.

Turton (2002)’a göre mültecileri koruma meselesi sivil toplum ku-
ruluşlarinin katilimiyla daha az ulus devlet merkezli olmuş, BMMYK’de 
sivil toplum kuruluşlariyla daha yakindan bağlantiya geçerek yardim po-
litikalarini yeniden şekillendirmiştir. Örneğin Bosna savaşi sirasinda BM-
MYK’nin yardimlarinin %90’indan fazlasi yerel STK’lardan aktarilmiş 
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ve krizin en yoğunlaştiği dönemde 250’den fazla insani yardim kuruluşu 
BMMYK’nin koordinasyonunda çalişmiştir (Turton, 2002, s.45). Bu gibi 
deneyimlerden sonra, BMMYK sivil toplum kuruluşlariyla ortakliklarini 
daha da arttirmiş, hatta sivil toplum kuruluşlariyla yillik küresel istişareler 
yapmaya başlamiştir. Bu istişarelerde yapilan uygulamalardaki kisitliliklar 
ve gerçekleştirilmek istenen hedefler ele alinmaktadir. 

Örneğin 2020 yilina ait yillik istişare programinda halihazirda var 
olan Covid-19 pandemisi sürecinde var olan durum analiz edilmiştir. Buna 
göre Covid-19 pandemisi sürecinde mültecilere ait sivil toplum kuruluş-
lari da önemli çalişmalar göstermiştir. Sivil toplum kuruluşlari açisindan, 
pandemi sürecinde etkinliği öne çikan mülteci örgütleriyle iş birliğinin ge-
liştirilmesi ve bunlari finanse edilip kapasitelerinin güçlendirilmesi, siğin-
maci ve mültecilerin ulusal sosyal koruma önlemlerine ve sosyoekonomik 
müdahale planlarina dahil edilmesi için savunuculuk yapilmasi, göçmen 
grubunun geçim kaynaklarinin artirilmasi, yerinden edilmiş topluluklar 
için topluluk temelli koruma sağlanmasi, topluluklara yönelik erişimin 
sinirli olduğu durumlarda uzaktan iletişim ve uzaktan eğitim yöntemleri 
konusunda araçlar ve yaklaşimlarin geliştirilmesi gibi kararlar alinmiştir 
(UNHCR, 2020). Buna göre BMMYK ile istişare halinde olarak sivil top-
lum kuruluşlarinin dünyada var olan sosyo-ekonomik ve siyasi koşulla-
ra paralel olarak uygulama planlarini oluşturduklari veya güncelledikleri 
söylenebilir. Bunun yaninda dünyada var olan çeşitli kisitlayici durumlar 
da gerek maddi olarak gerek hareket özgürlüğü olarak sivil toplum kuru-
luşlarinin çalişmasini etkileyebilmektedir. Örneğin BMMYK (2021)’nin 
raporuna göre pandemi döneminde oluşan seyahat kisitlamalari nedeniyle 
uluslararasi sivil toplum kuruluşlarinin temel koruma sağlama hizmetleri 
azalmiş, bunun yaninda ülkelerin pandemi sürecinde öncelikleri değişti-
ği için de fon bulma konusunda sorunlar yaşamişlardir. Bunun sonucunda 
hizmetlerinin sunumunda gecikme ve uzun vadeli hedefler yerine acil insa-
ni ihtiyaçlarin karşilanmasina yönelik eğilimler ortaya çikmiştir. Yerel si-
vil toplum kuruluşlarinin da doğrudan ve öngörülebilir şekilde finansman 
eksikliğinden ötürü sürdürülebilir programlar yapmakta zorlandiklari ifade 
edilmiştir. İfade edilen kisitlamalarin yaninda bazi alanlarda sivil toplum 
kuruluşlarinin çalişmalarini online platformlara taşimalariyla, uzaktan hu-
kuki danişmanlik, eğitim, ruh sağliği ve psiko-sosyal destek gibi alanlarda 
hizmet sunumlari daha geniş bir kitleye ulaştirabilmiştir (UNHCR, 2021, 
s.14-17). İfade edilen duruma göre sivil toplum kuruluşlarinin uluslararasi 
göç alanindaki faaliyetleri hem kamuoyunu etkileyebilirken hem de hali-
hazirda var olan çevresel koşul ve kisitlamalardan etkilenmektedir. Kendi 
programlarini, politikalarini koşullara göre güncelleyebilmeleri ve esnete-
bilmeleri uygulama hizlarini artirirken, kriz, pandemi, seyahat kisitlama-
lari, siyasi tutumlar ve toplumsal tutumlar nedeniyle fon bulamamalari da 
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uygulama hizlarini yavaşlatabilmektedir. Yine de sivil toplum kuruluşlari, 
kisitlamalara rağmen birçok ülke topraklarinda siğinmacilar ve mülteciler 
için etkili çalişmalar yapabilmektedir. Bu duruma Cenevre sözleşmesine 
taraf olmayan Lübnan’daki sivil toplum kuruluşlarinin etkinliği örnek ve-
rilebilir. El Chmali (2017)’ye göre Suriyeli siğinmacilarin geldiği Lübnan, 
mültecilerin statüsüne ilişkin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesine taraf bir 
devlet değildir ve Lübnan hükümeti de Suriyeli mültecilere sosyo-ekono-
mik firsatlar sağlamak için kayda değer herhangi bir çaba göstermemiştir. 
Bu özel bağlamda, yerel sivil toplum aktörleri, yoksul Lübnanlilarin ay-
rimcilik, tecrit ve dişlanma duygularina karşi çaliştiklari gibi, Suriyeli mül-
tecilere temel hizmetler sunmak suretiyle asgari sosyo-ekonomik istikrarin 
sağlanmasinda güvenilir aktörler olduklarini bir kez daha kanitlamişlardir 
(El Chmali, 2017, s.389-390). Örnekte görüldüğü üzere yerel hükümetin 
yasal olarak koruma vaadinde bulunmadiği ve çok da üstünde durmadi-
ği mülteci meselesine yönelik acil insani ihtiyaçlarla ilgili çözümler sivil 
toplum kuruluşlari tarafindan sağlanmiştir. Acil insani ihtiyaçlarin karşi-
lanmasi önemli olsa da kimi kesimler tarafindan sivil toplum sadece acil 
ihtiyaçlara odaklanmasi eleştirilmekte, bunlarin sadece kisa vadeli çözüm-
ler olabileceği fikri dile getirilmektedir. Örneğin Türkiye’deki göçmenlere 
yönelik sivil toplum kuruluşlarini inceleyen Güzel (2020)’e göre sivil top-
lum kuruluşlari içinde bulunulan zamandan yola çikarak geleceğini inşa 
etmeyi hedeflemekte fakat uygulamada örneğin Türkiye’de göç alaninda 
çalişan derneklerin yaptiklari birçok faaliyetin kisa süreli ve dönemsel ol-
duğu görülmektedir (Güzel, 2020, s.556). Türkiye’de göç alaninda çali-
şan sivil toplum kuruluşlarinin çoğunun proje bazli çaliştiği görülmektedir 
(Öz, 2022). Türkiye’de Suriyeliler üzerinde çalişan ulusal ve uluslararasi 
sivil toplum kuruluşlarinin proje bazli çalişmalari birbirleri arasinda bü-
tünlük oluşturmamakta, bu durum uzun vadeli çözümler yerine kisa vadeli 
çözümlerin oluşmasina sebep olmaktadir. Dolayisiyla sivil toplum kuru-
luşlarinin ürettiği projelerin belirli bir strateji çerçevesinde birbirleriyle 
bütünlük oluşturacak şekilde uygulanmasi uzun vadeli çözümler oluşturu-
labilmesi için önemlidir (Erdoğan, 2020, s.215). Bu durum belki de, Tür-
kiye’de sivil toplum kuruluşlarinin uzun vadeli uygulamalar için yeterli 
kaynağa sahip olmamasi veya uluslararasi korumaya muhtaç göçmenlerin 
geçici mi yoksa kalici mi olarak yerleştikleriyle ilgili belirsizliğin etki-
sinde kalmalarindan kaynaklaniyor olabilir. Özellikle Türkiye›de Suriyeli 
siğinmaci sayisinin çokluğu ve bu Suriyelilerin geçici koruma statüsünde 
bulunmasi onlarin durumu belirsiz kilmaktadir. Suriyelilerin Türkiye›deki 
varliği neredeyse 10 yili bulmasi, büyük çoğunluğunun AFAD tarafindan 
kurulan geçici barinma merkezlerinin dişinda yerel toplum içinde yaşama-
si göç sebebiyle dezavantajlilik yaşayan bu kesimin hem acil ihtiyaçlariyla 
buluşmasi hem topluma uyum sağlamasi açisindan siyasetçilerin gönder-
me oturmuştur. Bu durum, Türkiye’de göç alaninda çalişan sivil toplum 
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kuruluşlarinin sayisini arttirmiştir.

Küresel bazda bakildiğinda, sivil toplum kuruluşlarinin siğinmaci ve 
mültecilerle çalişirken bu gruplarin topluma uyumunu ve topluma kati-
limini artirmak için çalişmalar yaptiklari görülmektedir. Göçmen gruplar 
farkli ülkelere göç etmeleriyle beraber, geldikleri toplumun sosyo-kültü-
rel özellikleriyle karşilaşmalari sonucu bir uyum süreci geçirmektedirler. 
Mülteciler açisindan değerlendirirsek, mülteciler kimi zaman gönüllü ola-
rak kimi zaman da zorunlu olarak bazen hazirlikli bazen hazirliksiz şekilde 
göç etmek durumunda kalmaktadirlar. Farkli ülkeye göç etme durumunda 
gelinen toplumun sosyo-kültürel özelliklerini, dilini, kurallarini, tabulari-
ni, toplumun siyasi ve kurumsal yapilanmasini, toplumun örgütlenmesini 
vesaire yakindan tanimadiklari için gelinen topluma adapte olabilmek adi-
na çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Bu durumu zorlaştiran şey aslinda 
siğinmaci ve mülteci olarak tanimlanabilecek bu kişilerin sosyo-kültürel 
özellikleri, inançlari, değerleri, etnik kimlikleri ve konuştuklari dilleri var-
ken ve bu özellikleri toplumda sosyalleşme sürecinde uzun süre içinde ka-
zanmişken, varilan yeni ülkede toplumun, dili, kültürü ve sosyo-ekonomik 
örgütlenmesini belki daha kisa sürede öğrenmek durumunda kalmalaridir. 
Zorunlu sebeplerle göç etmek durumunda kalan bu göçmen grubun kendi 
sosyo-kültürel özellikleri ve gelinen toplumdaki sosyo-kültürel özellikle-
ri arasinda etkileşim yaşanma durumu yani kültürleşme durumu onlarin 
geldikleri topluma katilimlari üzerinde rol oynamaktadir. Berry (2001)’e 
göre göçmenlerin geldikleri toplumda kültürleşme süreçleri bütünleşme, 
ayrilma, asimilasyon ve marjinallik gibi boyutlarla ifade edilebilir. Buna 
göre gelinen toplumda göçmen ve ev sahibi toplum karşilikli olarak birbir-
lerinin kültürünü tanimaya çalişiyorsa, göçmen hem kendi sosyo-kültürel 
özelliklerini sürdürüp hem de gelinen toplumun sosyo-kültürel özellikle-
rini öğrenmeye çalişiyorsa bu durumda bütünleşme durumu oluşmaktadir. 
Göçmen kendi sosyo-kültürel özelliklerin devam ettirip gelinen toplumla 
etkileşime girmeden ve gelinen toplumun sosyo-kültürel özelliklerinden 
izole şekilde yaşamaya çalişiyorsa ayrilma durumu oluşmaktadir. Göçmen 
kendi sosyo-kültürel özelliklerini geriye atip geldiği toplumun sosyo-kül-
türel özelliklerini içselleştirip bu şekilde yaşamaya çalişiyorsa asimilasyon 
durumu oluşmaktadir. Son olarak göçmen hem kendi sosyo-kültürel özel-
liklerini hem de gelinen toplumun sosyal-kültürel özelliklerini kendinden 
uzak olarak görerek ikisinden de uzak durduğu durumda marjinallik duru-
mu oluşmaktadir (Berry, 2001).

Buna göre mültecilerin topluma uyum sağlayabilmesi için hem ev 
sahibi toplumun hem mültecilerin karşilikli olarak birbirlerinin kültürü-
ne saygili olmasi ve mültecilerin gelinen toplumun sosyo-kültürel yapi-
sini tanimaya ve öğrenmeye istekli olmasi gerekmektedir. Yerel toplum 
ve siğinmacilar arasinda uyumu sağlayacak en önemli faktörlerden biri-
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si etkileşimdir. Etkileşimin olmadiği durumlarda toplumda siğinmacilara 
karşi önyargilar oluşabilmektedir. Örneğin Erdoğan (2020)’in araştirmasi-
na göre Suriyeli siğinmacilarin en çok yararlandiği sosyal yardim, AB ve 
Türkiye Anlaşmasi sonucu uygulanan ve AB tarafindan fonlanan sosyal 
uyum yardimi (SUY) olmasina ve Suriyelilerin önemli bir kisminin çaliş-
masina rağmen, toplumda Suriyelilerin devletin yardimiyla yaşadiği ya da 
dilenerek geçimlerini sağladiği görüşüne sikça rastlanmaktadir. Siğinmaci 
ve mültecilerle ilgili bu gibi yanliş bilgiler dolaşima girdiğinde, özellikle 
bu yanliş bilgiler ekonomik çikar çatişmasini körükleyebilecek ya da top-
lumun kültürel değerlerini tehdit eden unsurlar taşidiğinda, siğinmaci ve 
mültecilere yönelik ayrimci davranişlar ve söylemler artabilmektedir. Bu 
durum yerel toplumla siğinmaci ve mülteciler arasindaki etkileşimi azal-
tabilmekte, bu etkileşim azaldikça da önyargilar, düşmanca davranişlar 
karşilikli olarak artabilmektedir. Dolayisiyla göçmenlerin ve ev sahibi top-
lumun etkileşim için isteksiz olmasi göçmenlerin toplumla bütünleşmesini 
azaltabilmektedir. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarinin siğinmaci ve 
mültecilerin geldikleri toplumla bütünleşmeleri sağlamak için iki kesimi 
de bir araya getirebilmesi, birbirleriyle etkileşime girmesi için faaliyetler 
sağlayabilmesi açisindan katkisi olabileceği söylenebilir. Valtonen’e göre 
sivil topluma katilim ve bağlilik yoluyla göçmenler kademeli olarak kapa-
sitelerini, kaynaklarini, ağ temellerini ve stratejilerini doğrudan, dolayli ve 
işbirlikçi yollarla geliştirebilirler. Bu kanalda, vekalet vermeye dahil olabi-
lirler ve daha geniş faaliyet çevreleriyle bağlanti kurabilirler. Sivil toplum 
araciliğiyla göçmenler ve yerel toplum arasinda dayanişma artirilabilir ve 
bu durum da entegrasyonu arttirabilir (Valtonen, 2008, s.48-49). 

Sivil toplum kuruluşlarinin sahada yaptiklari çalişmalar yaninda, siğin-
maci ve mülteciler adina etkili savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütebil-
meleri gerekir. Birleşmiş Milletler toplantilarinda ülkelerin siyasi temsilci-
lerinin bir araya geldiği ortamlarda karar alicilari etkileyebilmek adina, bu 
gruplarin yaşadiği kamp ve gecekondu mahallelerindeki sefalet, mülteci 
statüsü belirleme prosedürlerinde yaşadiklari zorluklar ve gözalti merkezle-
rinde yaşadiklari sorunlarla karar alma mekanizmalari yüzleştirilmelidir. Bu 
sorunlarla ilgili karar alicilari etkileyebilmek adina da sivil toplum kuruluş-
larinin sahada titizlikle çalişmasi gerekmektedir (Lester, 2005, s.139).

Sivil toplum kuruluşlarinin siğinmaci ve mültecilerle sahada çalişma-
lari sirasinda dil ve kültür farkliliği gibi konulardan ötürü güçlükle kar-
şilaşabilmektedir. Bu açidan sivil toplum kuruluşlarinin hizmet verdiği 
siğinmaci ve mülteci gruplara tanimak adina uzun zaman pratik yapmasi 
gerekebilmektedir. Öz (2022)’e göre sivil toplum kuruluşlari dil engeli, 
kültür farkliliği, siğinmaci ve mülteci grup hakkinda kültürel yetkinliğe 
sahip olma gerekliliği nedeniyle konuyla ilgili profesyonelleşmeye gide-
bilmektedir.
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Siğinmaci ve mültecilerle çalişmada dil farkliliği, kültürel farklilik, 
siğinmacilarin hem maddi hem manevi sorun ve kayiplarinin olmasi gibi 
zorluklar sivil toplum kuruluşlarinin, farkli uzmanliklardan ve kaynaklar-
dan destek almasini ve çalişma alanlari ile ilgili olarak etkili yöntemler 
uygulamalarini gerektirmektedir. Tercümanlar, siğinmacilarin kültürü ile 
ilgili uzman olan bilim insanlari, ruh sağliği uzmanlari, avukatlar bu alan-
da çalişan sivil toplum kuruluşlarina destek olabilir. Bunun yaninda sos-
yal hizmet disiplini de sivil toplum kuruluşlarinin çalişmalarina rehberlik 
edebilir. Aşağidaki bölümde siğinmaci ve mültecilere yönelik çalişmalarda 
sivil toplum kuruluşlari ve sosyal hizmet ilişkisine yer verilmiştir.

Sığınmacı ve Mültecilere Yönelik Çalışmalarda Sivil Toplum Ku-
ruluşları ve Sosyal Hizmet İlişkisi

Siğinmaci ve mültecilere yönelik çalişmalarin yapildiği akademik di-
siplinlerden ve uygulama alanlarindan birisi sosyal hizmettir. Sosyal hiz-
met, International Federation of Social Workers (IFSW)’ye göre global 
anlamda şu şekilde tanimlanabilir: “Sosyal hizmet, uygulamaya dayali bir 
meslek ve sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal uyumu ve insanlarin güçlen-
dirilmesini ve özgürleşmesini destekleyen akademik bir disiplindir. Sosyal 
adalet, insan haklari, toplu sorumluluk ve farkliliklara saygi ilkeleri sosyal 
hizmetin merkezinde yer alir. Sosyal bilimler, beşerî bilimler ve yerel bilgi 
teorileri tarafindan desteklenen sosyal hizmet, yaşam zorluklarini ele al-
mak ve refahi artirmak için insanlari ve yapilari bir araya getirir. Bu tanim, 
ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde genişletilebilir.” (IFSW, 2014).

Yukaridaki tanimdan yola çikarak sosyal hizmet alaninda siğinmaci ve 
mültecilere yönelik onlarin sahip olduklari haklarin korunmasi, bu kesimin 
insan haklari ihlallerine uğramalarinin engellenmesi, göçmenler ve yerel 
topluluk arasindaki sosyal uyumun sağlanmasi, azinliklarin ve toplumun 
geliştirilmesi, siğinmaci ve mültecilerin yaşamlarindaki zorluklarin aşil-
masi için onlarin güçlendirilmesi ve bu göçmen grubun refahinin arttiril-
masi için gereken kurumlarla bağlantilarinin kurulmasi gibi uygulamalar 
yapilabileceği söylenebilir.

Sosyal hizmet açisindan mültecilerle çalişmak karmaşiktir ve çok 
seviyeli müdahaleyi gerektirir. Mesela ilk olarak ülkelerinden savaş ya 
da siyasi karişiklik sebebiyle başka ülkeye kaçtiklari ilk süreçte, korun-
maya ihtiyaçlari vardir. Siğinmaci statüsündeki bu kişilerin korumaya 
alinmasi, ulusal politika ve siyasi ilişkilere bağlidir. Bunun için makro 
düzeyde müdahaleler gerekir (Mayadas ve Segal, 2000, s.221-222). Bu 
anlamda sosyal hizmet alaninda çalişan uygulayicilarin siğinmacilarin 
göç ettikleri ülkedeki siğinmacilara yönelik politikalara hâkim olmasi, 
bunun yaninda siğinmacilari yerinden eden siyasi ve hukuki olaylar hak-
kinda bilgi sahibi olmasi gerekmektedir. Siğinmacilara yönelik koruma 
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sağlayabilmek için sosyal çalişmacilarin sağlayabileceği kaynaklar, bağ-
li olduklari devletin iç ve diş politikalarindan etkilenebileceği için sosyal 
çalişmacilarin çoklu düzeyde çalişmasi gerekmektedir. Whittaker 
(2006)’in belirttiği gibi mülteci sorunlari ve mülteci haklari konusunun 
tüm ülkeleri ilgilendiren karmaşik bir mesele olmasi, uluslararasi uygu-
lanabilirliği olan bir sosyal hizmet modelini gerektirir (Whittaker, 2006: 
40). Mülteciler ve siğinmacilarla ilgili meselelere lokal düzeyde yakla-
şip, küresel ve uluslararasi bağlantilari görülmediği sürece, sosyal hiz-
met küreselleşen bir dünyada daha etkisiz bir hale gelecektir (Ife, 2012, 
s.77). Bu anlamda sosyal hizmet alaninda siğinmaci ve mültecilerle çali-
şan sosyal çalişmacilarin, göçü doğuran meselelerin sebeplerini görmesi 
ayni zamanda uluslararasi düzeyde bağlantilar kurarak uygulamalar ya-
pabilmesi gerekmektedir. Örneğin siğinmacilara yönelik yerel ve ulusla-
rarasi politikalarin değiştirilmesi ve insan haklari ihlallerinin önlenmesi 
için savunuculuk yapilmasi önemli bir mevzudur. Ife (2012)’nin belirtti-
ği gibi sosyal çalişmacilar savunuculuk gruplariyla birlikte mültecilerle 
çalişarak, mültecilerin medeni ve siyasi haklarinin korunmasinda rol oy-
namaktadir (Ife, 2012, s.40). Buna göre sosyal çalişmacilar mültecilerin 
haklarinin korunmasi için farkli gruplarla iş birliği yapmak durumunda 
kalmasi şu sebepledir: devlet politikalarini değiştirmek açisindan savu-
nuculuk yapan sosyal hizmet uygulayicilarinin, ayni zamanda bu devle-
tin refah politikalarina uygulayicisi olmasindan ötürü devlet politikalari-
na bağli olmasi zorlu bir durum oluşturmaktadir. Bazi durumlarda top-
lumda siğinmacilara karşitlik ve siğinma karşiti söylemlerin olmasi dik-
katleri siğinmacilara en iyi şekilde nasil yardim edileceğinden uzaklaştir-
makta ve siğinmacilarin meşruiyetine çekmektedir. Masocha (2015)’ya 
göre sosyal hizmet meşruiyetini muhtaç olan kişilere yardim etme söyle-
minden alir fakat muhtaç olan kişiler siğinmaci olduklarinda devlet poli-
tikasindan ötürü onlari dişlamalari gerekebilir. Bu açidan ikircikli bir 
durum oluşmaktadir. Bu bağlamda özellikle devletin siğinma politikalari 
ve siğinma karşiti söylemler karşisinda, siğinmacilara yönelik yardim fa-
aliyeti yaparken, sosyal çalişmacilarin bazen bu zorluklari doğrudan kar-
şilamasi gerekmektedir (Masocha, 2015, s.109). Dolayisiyla burada sa-
vunuculuk ve politika değişimi için çalişma rolünü sivil toplum örgütle-
riyle beraber üstlenebilmesi sosyal hizmet uygulayicilarinin bu amacina 
ulaşmasini hizlandirabilir. Önceki bölümde belirtildiği gibi sivil toplum 
kuruluşlari da mülteci haklarinin korunmasi konusunda izleme ve rapor-
lama yapabilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarinin yaptiklari bu çalişma-
lar özellikle sosyal hizmet çalişanlarinin politika değişimi konusunda 
baski uygulamasi açisindan onlara argümanlarin sağlayabilir. Bu anlam-
da sosyal hizmet ve sivil toplum kuruluşlarinin yakin ilişki içerisinde 
olmasi önemlidir. Sosyal hizmet disiplini, birey, grup ve toplum bazinda 
değişimi, gelişimi ve problem çözümünü hedefleyen profesyonel ve aka-
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demik bir disiplin olarak sivil toplum kuruluşlarinin göç ve mültecilik 
alaninda yaptiği faaliyetlere dahil olarak, belki onlari belirli alanlara da 
yönlendirerek, sivil toplum kuruluşlarina rehberlik olacak akademik bil-
giler üreterek, siğinmaci ve mültecilerle ilgili doğrudan ve dolayli katki 
sağlayabilir. Sivil toplum kuruluşlari göç ve mültecilik alaninda kimi za-
man savunucu kimi zaman kaynaklarla buluşturucu faaliyetler yapmala-
rina rağmen bu faaliyetler her zaman bütüncül nitelik taşimayabilmekte, 
bazi durumlarda da bu kuruluşlar, sahip olduklari kaynaklarla sinirli ola-
rak belirli bölgelerde faaliyet gösterebilmektedir. Sosyal hizmet disipli-
ninin buradaki farki daha geniş bölgelere ve daha geniş nüfuslara hitap 
edebilmesi, meseleye yönelik daha bütüncül ve çok boyutlu uygulamalar 
yapabilmesidir. Sivil toplum kuruluşlarinin faaliyetleri ise gönüllülük 
esasina dayanmakta, çalişma alanlari kendi belirttikleri sinirlar çerçeve-
sinde kalmaktadir. Bir diğer fark örneğin sosyal hizmet alaninda, belirli 
akademik yönelim ve yaklaşimlar dahilinde uygulamalar yapilirken uy-
gulamalarin kayitlanmasi, uygulama sonucunun değerlendirilmesi ve 
daha sonra izleme çalişmalarinin da yapilmasi gerekmektedir. Sivil top-
lum kuruluşlarin müdahaleleri günümüzde özellikle göç alaninda sosyal 
çalişmaci, psikolog ve diğer profesyonel meslek elemanlarinin istihdam 
edilmesiyle genel olarak daha profesyonel bir hale gelmiş olsa da, sivil 
toplum kuruluşlari açisindan uygulamalar bir meslek ve bilim alanindan 
beklendiği gibi profesyonellik içermeyebilir. Bu açidan siğinmaci ve 
mültecilere yönelik çalişmalarda sivil toplum kuruluşlarinin ve sosyal 
hizmet alaninin sinir ve sorumluluklari farklilaşmakta ama bu durum iki 
alanin birbirine temas etmesine engel olmamaktadir. Bu açidan siğinma-
ci ve mültecilere yönelik sosyal hizmet ve sivil toplum kuruluşu faaliyet-
lerinin nasil konumlanabileceği konuşulabilir. Olivier-Mensah (2019)’a 
göre mültecilere yönelik sivil toplum faaliyetleriyle çeşitli karşilaşma 
alanlari oluşturularak mültecilerin sosyal temaslari artirilabilir ve ulusö-
tesi sosyal alanlar oluşturulabilir. Sivil toplum faaliyetleri sosyal hizmet 
gibi ulusötesi özellik göstermeyebilse de mülteciler açisindan bu ulusö-
tesi alanlarin oluşmasini destekleyebilir. Sosyal hizmet ise bireysel ve 
toplumsal ihtiyaçlar arasinda müzakere görevi yerine getirirken, gönül-
lülük ve devlet hizmetleri arasinda bir köprü oluşturabilir ve iş birliği 
araçlarini mümkün kilabilir. Gönüllüler ve mülteciler arasinda kurulan 
kişisel ilişkiler ve kurulan güven, örneğin belirli hedef gruplara daha ko-
lay ve daha hizli erişim sağlamak için kullanilabilir (Olivier-Mensah, 
2019, s.368-369). Buna göre sivil toplum faaliyetleriyle mültecilere eri-
şilmesi ve onlarin güvenlerinin kazanilmasi, sivil toplum faaliyetlerinin 
mültecilerin kendi aralarinda ve mültecilerin yerel toplumla bir araya 
gelmesini desteklemesiyle mültecilerin yeni ağlar oluşturmasini ve so-
runlarini çözmek için yeni kaynaklar oluşturmasini sağlayabilir. Sosyal 
hizmet disiplini ise mültecilerin oluşturduğu sosyal ağlari ve ulusötesi 
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alanlari göçün zorluklarinin üstesinden gelmeleri için kullanmalari için 
onlari harekete geçirebilir. Sivil toplum kuruluşlarinin siğinmaci ve mül-
teciler için yeni sosyal alanlar oluşturmasi, topluma uyum için oldukça 
önemlidir. Sosyal hizmet alaninda sivil toplumun ürettiği bu sosyal alan-
lardan yola çikilarak siğinmaci ve mültecilerin entegrasyonu kolaylaşti-
rilabilir. Nash, Wong ve Trlin (2006)’ya göre sosyal hizmet alaninda bu 
kesime yönelik uyum çalişmalari yapan sosyal çalişmacilarin, makro dü-
zeyde insan haklari, sosyal adalet ve göç, yerinden edilme, vatandaşlik 
ve (yeniden) yerleşimle ilgili savunuculuk çalişmalari hakkinda daha 
fazla bilgi edinmeleri, mezo düzeyde topluluk gelişimi ve iyi ağ oluştur-
manin öneminin farkinda olmalari, mikro düzeyde ise başarili olmak için 
uygun problem çözme müdahaleleri geliştirmeleri gerekmektedir (Nash, 
Wong ve Trlin, 2006, s.360). Burada belirtilen makro ve mezzo düzeyde-
ki gereklilikler, sosyal hizmet alaniyla ilgili sivil toplum kuruluşlarinin 
temasiyla daha etkili olarak uygulamaya geçirilebilir. Sivil toplum kuru-
luşlarinin oluşturacaği sosyal alanlar ve ve diğer çalişmalar sosyal hiz-
met uygulamasini kolaylaştirabilir. Valtonen (2008)’e göre sivil toplum 
faaliyeti politika boyutunda kurumsal refah ve sosyal hizmet sistemleri 
için meşruiyet temelini oluşturabilmektedir. Sivil toplum faaliyetleriyle 
sosyal doku yeniden inşa edilebilir ve yenilenebilir. Sivil toplumdaki fa-
aliyet, yalnizca çeşitliliği anlamlandirma potansiyeline sahip değil, ayni 
zamanda onu bir yaşam biçimi olarak meşrulaştirma potansiyeline de sa-
hiptir. Kolektif faaliyetin çeşitli modlarinda etkileşim firsati verir ve 
farkli anlayiş düzeylerini teşvik edebilir (Valtonen, 2008, s.49). 

Bunun yaninda sosyal hizmet de sivil toplum kuruluşlarinin çalişma-
larinin önünü açabilir. Jaysawal (2013)’e göre sosyal hizmet stratejileri-
nin sivil toplumla birleşmesi, insanlara demokrasilerini güçlendirmede ve 
demokratik yönetişimin ruhu olan devletle kendileri arasinda sorunsuz 
iletişimi kolaylaştirmada yardimci olabilir (Jaysawal, 2013, s.12). Sosyal 
hizmet, insanlarin örgütlerle ilişki kurarak bütünlüklerini ve birliklerini 
oluşturmalarini sağlar. Sivil toplum, insanlari sosyal hizmet yöntemlerine 
dayali olarak örgütleyerek, halkin ve devletin çikarlari arasinda uzlaşmaya 
yardimci olur. Başka bir deyişle, sivil toplum, örneğin topluluk seferberli-
ği, sosyal savunuculuk gibi sosyal hizmet araçlarini kullanarak demokrasi-
yi güçlendirir (Jaysawal, 2013, s.8). Bu anlamda sivil toplum örgütlerinin 
kamu politikasini bilgilendirmesi ve kamusal söylemleri dönüştürmek adi-
na örgütlü çalişmalar yapabilmesi de siğinmacilara ve mültecilere yönelik 
sosyal hizmet uygulamalarini etkileyebilecektir.

Sosyal hizmet ve sivil toplumun beraber çalişmasi hakkinda belir-
tilen faydalarin yaninda, devletlerin sivil toplum kuruluşlari faaliyetle-
rini özellikle göç alaninda desteklemesi, bazi kesimler tarafindan sos-
yal hizmetlerin görevlerinin sivil topluma devredileceği gerekçesiyle 
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eleştirilmektedir. Devletlerin insan hakki olarak tanimladiklari bazi du-
rumlarin sağlanmasi için sivil topluma daha fazla iş birakmasi sonucu 
hak temelli yaklaşimdan uzaklaşilacaği ve hayirseverlik temelli yakla-
şimin egemen olacaği eleştirisi de dile getirilmektedir. Örneğin neoli-
beralizm politikasi sonucu devletlerin üstlenmesi gereken siğinmaci ve 
mültecilere yönelik sosyal hizmetleri sivil toplum kuruluşlarina devret-
tiği, bu süreçte yardimla ilişkilendirilen göçmenlerin ötekileştirmeye 
maruz birakildiği ve her koşulda siğinmaci ve mültecilerin kaybeden 
konumunda olduğu şeklinde eleştirilmektedir (Şatiroğlu Güldali ve 
Buz, 2021, s.712). Cantat ve Feischmidt (2019)’de buna benzer olarak 
neoliberalizm sonucunda, devletlerin Cenevre Sözleşmesi gibi metin-
ler kapsaminda üstlendiği uluslararasi koruma alaninin parçalandiğini, 
daha önceden genellikle en çok ihtiyaç duyanlara sağlanan kamu hiz-
metlerinin yapilmasindan uzaklaşildiğini, toplumlarda bu kesimlerin 
bakimini sağlayici olma sorumluluğunu üstlenmeye tepki olarak yeni 
marjinalleştirme ve dişlama biçimlerinin ortaya çiktiğini, bu durumun 
siğinmacilarin ve mültecilerin durumuyla ilgili olarak açikça görüldü-
ğünü ifade etmiştir (Cantat ve Feischmidt, 2019, s.396). Dolayisiyla 
sivil toplum kuruluşlarinin varliği ve göç alanindaki çalişmalarinin, 
devletin siğinma hakki konusundaki sorumluluklarina ve siğinmaci ve 
mültecilere yönelik sosyal hizmet alanindaki uygulamalara alternatif 
olarak düşünülmemesi, sosyal hizmet kurumlari ve sivil toplum kuru-
luşlarinin etkileşim ve iş birliği içinde çalişmasi gerekmektedir.

Sonuç

Günümüzde siyasi ve toplumsal koşullar nedeniyle birçok insan zorla 
yerinden edilmekte ve başka ülkelere siğinma amaçli göç etme durumunda 
kalmaktadirlar. Sayisi milyonlari bulan bir kisim insanin, kimi zaman dü-
zenli, kimi zaman düzensiz ve tehlikeli koşullarda göç etmesi dünyadaki 
birçok ülkeyi ilgilendirmektedir. Siğinma amaçli gelen göçmenlerin gel-
dikleri ülkeye kabul edilip edilmemesi, kabul edilmediği durumda insan 
haklari ihlallerinin oluşup oluşmadiği, kabul edilmeyen kişilerin köken ül-
kelerine geri gönderildikten sonra başlarina ne geleceği, kabul edilen siğin-
macilarin ise toplum içinde uyumlarinin ve kendilerine yönelik toplumsal 
kabulün en iyi şekilde nasil artirilacaği, bireysel veya kitlesel olarak göç 
eden bu insanlarin acil ihtiyaçlarinin en iyi şekilde, nasil ve kim tarafindan 
karşilanacaği siğinma amaçli göçle ilgili cevaplanmasi gereken sorulardir. 
Bahsedilen bu sorulara aslinda sivil toplum kuruluşlari ve sosyal hizmet 
disiplini alaninda çalişan bireyler yaptiklari uygulamalarla cevap vermeye 
çalişmaktadir. Hem sivil toplum kuruluşlari hem sosyal hizmet alaninda 
çalişan profesyoneller siğinmaci ve mültecilerin ihtiyaçlarina yönelik çok 
boyutlu çalişmalari yapmaya çalişmaktadir. Siğinmaci ve mültecilerin çok 
düzeyde ihtiyaçlarinin olmasi ve geldikleri toplumda uzun bir sosyalizas-
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yon sürecinden geçmek durumunda olmalari aslinda onlara yönelik pro-
fesyonel yaklaşimin ve göç yönetişiminin önemini ortaya koymaktadir. Bu 
anlamda siğinmaci ve mültecilerden sorumlu olan devlet kuruluşlari ve 
sivil toplum kuruluşlarinin iş birliği halinde çalişmasi ve bu göçmenlerin 
de yaşam koşullariyla ilgili söz sahibi olmasi gereklidir. Sosyal hizmet di-
siplini ise bu iş birliğinin oluşmasi ve sürmesi için başat rolü oynayabilir. 
Bunun yaninda siğinmaci ve mültecilere yapilacak uygulamalarla ilgili si-
vil toplum kuruluşlarinin ve sosyal hizmet kuruluşlarinin kisa vadeli ve 
uzun vadeli hedefler ortaya koymasi ve bunlari gerçekleştirmek için disip-
linli bir şekilde çalişmasi gerekmektedir. Zira göç yönetimi için bu durum 
gereklidir.
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Giriş

Sosyal politikanin tüm sosyal politikerler tarafindan kapsam, hedefler 
ve zaman bakimlarindan farklilaştirilarak, dar ve geniş olarak tanimlan-
diği görülmektedir. Bu açidan bir karşilaştirma yapilirsa, dar olarak ifade 
edilen tanimin kapsamina sadece işçi sinifi girmektedir. Sosyal politika-
nin geniş olarak ifade edilen taniminda ise sadece işçi sinifi değil, toplum-
da sosyal koruma ihtiyaci hisseden tüm kesimler ve gruplar hedeflenmek-
tedir. Devletin, bir yandan sosyal siniflar ve bu siniflarin çikarlari arasinda 
uzlaşma sağlama arayişi ve toplumda yer alan tüm bireylere ayrim yap-
maksizin, asgari bir yaşam düzeyi sağlama amaci, diğer yandan toplumun 
çikarlarini korumak için serbest piyasa işleyişine birakilamayacak olan 
hizmetleri yerine getirme yükümlülüğü toplumsal bütünlüğü sağlamaya 
yönelik önlemler alinmasini gerektirmektedir. Bu nedenle; üretim, gelir, 
gelirin yeniden dağilimi, sağlik, eğitim, konut politikalari alanlari geniş 
anlamda sosyal politika uygulamalarinin özünü oluşturmaktadir.

Sosyal haklar; toplumda yaşayan ve statüsü nedeniyle güçsüz konum-
da bulunan gruplarin, insan onuruna uygun bir yaşam standardinin alti-
na düşmemeleri için, çoğu kez devletin önlemler almasi ya da doğrudan 
edimlerde bulunmasi yoluyla gerçekleşen ve toplumsal eşitsizliklerden do-
ğan tehlikeleri yok etmeye yönelik haklardir. Buradan yola çikarak, sosyal 
devlet anlayişinin da toplumda güçsüz durumda bulunan kişilerin olmasi 
nedeniyle devletin vatandaşiyla olan siyasi ilişkisinin bir sonucu olarak 
üstlendiği yükümlülüklerinin sonucunda ortaya çiktiği ifade edilebilir. 

Sosyal devlet anlayişinin gelişmesi ile birlikte sağlik hakki temel ve 
evrensel bir insan hakki olarak kabul edilmektedir. Sağlik hakki, kişinin 
devletten, sağliğinin korunmasini, ihtiyaç duyduğunda tedavi edilmesini, 
iyileştirilmesini isteyebilmesini ve toplumun sunduğu imkânlardan yarar-
lanabilmesini ifade etmektedir. Herkesin beden ve ruh sağliği içinde yaşa-
ma hakki bulunmaktadir. Devlet de tüm vatandaşlarinin beden ve ruh sağ-
liği içinde ve insan onuruna yakişir bir şekilde yaşamalarini sağlamakla 
görevli bulunmaktadir. Sağlikli bir kişi, bedensel ve ruhsal faaliyetlerini 
engelleyecek şekilde organik veya fonksiyonel bozukluklari olmayan kişi 
olarak kabul edilmektedir. Buradan yola çikilarak sağlik, yaşanan çevreye 
organizmanin uyumudur, ruhsal ve sosyal açidan iyi olma halidir denil-
mektedir. Sağlik yalnizca hastalik ve sakatlik durumunun bulunmayişi 
olarak değil, bedensel, ruhsal ve sosyal açilardan tam bir iyilik hali olarak 
ifade edilmektedir. Sağlik hakkinin uygulanabilmesi sağlik hizmetleri yo-
luyla gerçekleşmektedir. Sağlik hakki soyut, sağlik hizmetleri ise somut 
bir kavramdir. Sağlik hizmetleri, hasta, doktor ve sağlik kuruluşu arasin-
daki üçlü ilişki yoluyla gerçekleşmektedir. Sağlik hizmetleri en basit şe-
kilde bireylerin fiziksel ve ruhsal sağliğinin korunmasi ve iyileştirilmesi 
olarak tanimlanabilir.
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Sosyal Politika, Sağlık Hakkı ve Sağlık Politikaları 

Hükümetlerin yüzyillardan beri sosyal politikalar uygulamalarina 
rağmen, bu politikalar ancak II. Dünya Savaşindan sonra sistematik bir 
akademik araştirmanin konusu olmuştur. Sosyal politika ilk kez XIX. 
yüzyilin ikinci yarisinda Almanya’da Prof. Wilhelm Heinrich Riehl (1823-
1897) tarafindan hazirlanan bir eserde kullanilarak ortaya çikan, daha 
sonralari ise özellikle Almanya’da kullanilan bir kavramdir. Riehl’in di-
şinda ayni dönem içerisinde sosyal politika kavrami üzerinde düşünen ve 
terminolojinin gelişmesine katki sağlayan bir diğer Alman bilim adami ise 
Adolf Wagner’dir (1835-1917). Bununla birlikte kavramin yerleşik bir an-
lam kazanarak hizla gelişmesi ancak Otto Von Zwiedineck Südenhorst’un 
1911 yilinda yayinlanan eseriyle gerçekleşmiştir (Erkul, 1983: 1; Koray, 
2008: 33). 

Hükümetler sosyal politikalar yoluyla insanlarin refahini çok farkli 
yönlerde etkilemektedir. İlk olarak, özellikle insanlarin refahini arttirma-
yi amaçlayan politikalar oluşturmaktadir. İkinci olarak, hükümetler eko-
nomik, çevresel ya da sosyal koşullar üzerinde etkisi bulunan diğer poli-
tikalar yoluyla dolayli olarak sosyal refahi etkileyebilmektedir. Üçüncü 
yol olarak, hükümet sosyal politikalari insanlarin refahini beklenmeyen 
ve istenmeyen yönlerde de etkileyebilmektedir. Richard Titmuss’un da 
belirttiği gibi belirli bir grubu hedefleyen bir politika, diğer bir grup için 
istenmeyen etkiler yaratabilmektedir. Örneğin yoksul kişilerin sağlik hiz-
metlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmelerini hedefleyen bir politika, 
eğer bu hizmetlerin finansmaninin genel vergilerden karşilanmasi öngö-
rülmekteyse, vergi ödeyen varlikli kesimlerin tepkilerini çekebilmektedir 
(Midgley vd., 2000: 4). Bu nedenle sosyal politika, bir ülkedeki vatan-
daşlarin refahini arttirmak için kullanilan hükümet politikalari ve sosyal 
hizmetler dizisi olan refah devletinin faaliyetleri ile yakindan ilişkilidir.  

Sosyal politika, ekonomik olaylardan kaynaklanan insanlar arasinda-
ki ilişkileri incelerken ve bu olaylarin toplum yaşami üzerindeki etkileri-
ni araştirirken, mevcut ilişkileri ve etkilerini belirlemekle yetinmemekte, 
olmasi gereken durumu da göstererek, normatif bir yaklaşim kazanmak-
tadir. Bu özelliği sayesinde sosyal politika, geleceği de şekillendirmekte 
ve bu yolla insanlara toplumlarin değişme sürecine katilma olanaği sun-
maktadir. Örneğin, toplumdaki yoksul ve düşkünlerin, gençlerin, küçük 
çiftçi ve sanatkârlarin korunmasi gerektiğini, işçilere adil ücret verilmesi 
gerektiğini, herkesin sosyal güvenliğe sahip olmasi gerektiğini, gelir da-
ğiliminin adil olmasi gerektiğini, hizli sanayileşmenin ortaya çikardiği 
sorunlar karşisinda ekonomik yönden bağimli durumda bulunan grupla-
rin korunmasi gerektiğini savunmaktadir. Sosyal politikanin bu düzeltici 
yaklaşimi, sosyal adalet, sosyal eşitlik ve sosyal denge hedeflerinin gereği 
olarak ortaya çikmaktadir (Güven, 1997: 16-17; Talas, 1992: 19). 
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Sosyal politikaya ilişkin farkli tanimlamalara rastlamak mümkündür. 
Bu tanimlarin bazilari şu şekildedir: 

Kessler, sosyal politikayi; “sosyal siniflarin hareketleri, tezatlari ve 
mücadeleleri karşisinda devleti ve hukuk nizamini ayakta tutmağa ve ida-
me etmeğe matuf bir siyaset olarak” tanimlamaktadir (Kessler, 1945: 4).  

Çubuk’a göre “sosyal politika, toplum organizmasinin birer uzvu ola-
rak yaşayan birimlerin hareketlerinden doğan mücadelelerini, tezatlarini 
ve farkliliklarini sosyal adalet ilkelerine göre çözümlemeyi ve bu suretle 
Devletin bütünlüğünü toplumun refahini toplum başarisini sağlamayi he-
def alan tedbirlerin tümüdür” (Çubuk, 1983: 8).  

Talas’a göre sosyal politika; “amaci sosyal adalet olan, ekonomi bili-
minin tarafsiz işleyen yasalarini düzeltici ve kapitalist toplum düzeni içinde 
sinif savaşimlarinin nedenlerini gidermeye dönük önlemler ve politikalar 
öngören, oluşturan bir denge, uyum ve bariş bilimidir” (Talas, 1992: 19).  

Güven’e göre sosyal politika; “ekonomik olaylardan doğan insanlar 
arasi ilişkileri toplumsal bütün içinde inceleyen bir bilim dalidir. Bu bilim 
dalinin konusunu, ekonomik olaylarin insanlar ve toplum yaşami üzerin-
deki etkileri ve doğurduğu sosyal sorunlar oluşturmaktadir. Sosyal poli-
tika bu niteliği ile toplum bilim ile ekonomi bilimini birbirine yaklaştir-
makta ve toplumsal gerçeğin ekonomik yanini, bu gerçeğin bütünü içinde 
incelemektedir” (Güven, 1997: 8-9).  

Altan ise sosyal politikayi; “toplumun bağimli çalişan, ekonomik 
yönden güçsüz ve özel olarak bakim, gözetim, yardim, desteklenme ge-
reksinimi duyan kesimlerinin ve gruplarinin karşilaştiklari ya da karşila-
şabilecekleri risklere, olumsuzluklara karşi, en geniş biçimde korunmala-
rina yönelik kamusal politikalari konu alan bir sosyal bilim dali olarak” 
tanimlamaktadir (Altan, 2006: 4).

Sosyal politikanin neredeyse tüm sosyal politikerler tarafindan kap-
sam, hedefler ve zaman bakimlarindan farklilaştirilarak, dar ve geniş ola-
rak tanimlandiği görülmektedir. Bu açidan bir karşilaştirma yapilirsa, dar 
olarak ifade edilen tanimin kapsamina sadece işçi sinifi girmektedir. Dar 
anlamda sosyal politika, işçi sinifina yönelik sinirli hedefleri olan bir yak-
laşim taşidiği için, tüm toplum kesimlerinin korunmasini hedefleyen bir 
anlayişa yer vermemektedir. 

Sosyal politikanin geniş olarak ifade edilen taniminda ise sadece işçi 
sinifi değil, toplumda sosyal koruma ihtiyaci hisseden tüm kesimler ve 
gruplar hedeflenmektedir (Altan, 2006: 4). 

Devletin, bir yandan sosyal siniflar ve bu siniflarin çikarlari arasinda 
uzlaşma sağlama arayişi ve toplumda yer alan tüm bireylere ayrim yap-
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maksizin, asgari bir yaşam düzeyi sağlama amaci, diğer yandan toplumun 
çikarlarini korumak için serbest piyasa işleyişine birakilamayacak olan 
hizmetleri yerine getirme yükümlülüğü toplumsal bütünlüğü sağlamaya 
yönelik önlemler alinmasini gerektirmektedir. Bu nedenle; üretim, gelir, 
gelirin yeniden dağilimi, sağlik, eğitim, konut politikalari alanlari geniş 
anlamda sosyal politika uygulamalarinin özünü oluşturmaktadir (Tokol 
ve Alper, 2011: 4).  

Sonuç olarak; sosyal politika, sosyal nitelikli politikalari konu alan 
bir bilim dalidir. Sosyal politikanin bu özelliği dikkate alinarak; toplumun 
tüm bireylerine yönelik kamusal sosyal koruma rejimini konu alan bir sos-
yal bilim dali olarak ifade edilebilir. 

Sosyal Hak Olarak Sağlık Hakkı  

Sosyal devlet kurumsal olarak ilk kez I. Dünya Savaşi sonrasinda gö-
rülmüş, kurumsallaşmanin tamamlanmasi ve yayginlik kazanmasi ise II. 
Dünya Savaşi sonrasinda gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, sosyal devlet 
anlayişinin farkli bir bağlamda daha geniş bir tarihsel arka planla iliş-
kilendirilerek açiklanmasi da mümkündür çünkü, sosyal devlete konu 
olan sosyal haklarin ve sosyal politika uygulamalarinin oluşumu için 19. 
yüzyila ve yoksullara yardim işinin devlet eliyle merkezi bir düzenlemeye 
konu edilmesi açisindan da 16. yüzyila gidilmesi gerekmektedir (Kara, 
2004: 56-57).  

Sosyal devleti, sosyal adaleti sağlamak için önlemler alan ve sosyal 
haklar açisindan eşitlik ilkesini toplumun tüm bireylerine sağlayacak uy-
gulamalari yürüten aktif bir uygulamalar ve müdahaleler devleti olarak 
da açiklamak mümkündür. Bu açidan sosyal devlet, izleyeceği vergi ve 
ücret politikalari ile adil bir gelir dağilimini gerçekleştirmeye çalişan, ko-
runma ihtiyaci duyan kesimleri koruyan, sosyal güvenlik uygulamalari ve 
istihdam politikalarini şekillendiren, eğitim, sağlik, konut gibi toplumsal 
ihtiyaçlari karşilamaya yönelik politikalari uygulayan ve çalişma hayatini 
düzenleyici önlemler alan çağdaş bir devlet anlayişini ifade etmektedir 
(Serter, 1994: 33). 

Sosyal haklar içinde en başta eğitim ve sağlik haklari gelmekte, çaliş-
ma hakki, sendikal örgütlenme, toplu sözleşme ve grev haklari, sosyal gü-
venlik hakki ise bu haklarin temelini oluşturmakta, annenin ve çocuğun, 
özürlü ve yaşlilarin korunmasi gibi haklar da yine bu haklar arasinda yer 
almaktadir. Bu haklar bireyi sosyo-ekonomik bir varlik olarak gören ve 
bireyi çevreleyen sosyal-ekonomik koşullarin iyileştirilmesini hedef alan 
haklardir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi de devlete bazi yükümlülükler ge-
tirmektedir. Örneğin çalişma hakkinin gerçekleşmesi, hem eğitim olanak-
larindan işsizlik sigortasina kadar uzanan birçok kurum ve güvencenin 
varliğina bağlidir; hem de öncelikle ekonomik büyümeye bağli olduğun-
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dan ekonomi politikalari ile ilişkilidir. Ayrica, bu hak ve özgürlükler yal-
nizca kendi başlarina önemli olmayip insanin tüm hak ve özgürlüklerini 
kullanabilmesi açisindan da önem taşimaktadir (Göze, 1995: 103-104; Ko-
ray, 2008: 92).

Sosyal haklar; toplumda yaşayan ve statüsü nedeniyle güçsüz konum-
da bulunan gruplarin, insan onuruna uygun bir yaşam standardinin alti-
na düşmemeleri için, çoğu kez devletin önlemler almasi ya da doğrudan 
edimlerde bulunmasi yoluyla gerçekleşen ve toplumsal eşitsizliklerden 
doğan tehlikeleri yok etmeye yönelik haklardir (Bulut, 2009: 62). Buradan 
yola çikarak, sosyal devlet anlayişinin da toplumda güçsüz durumda bulu-
nan kişilerin olmasi nedeniyle devletin vatandaşiyla olan siyasi ilişkisinin 
bir sonucu olarak üstlendiği yükümlülüklerinin sonucunda ortaya çiktiği 
ifade edilebilir. 

Sosyal hak bağlaminda sağlik hakki ise temel ve evrensel bir insan 
hakki olarak kabul edilmektedir. Bu hak olmadan diğer haklarin gerçek-
leşme ve kullanilma olanaği bulunmamaktadir. Sağlik hakki, “kişinin 
devletten, sağliğinin korunmasini, ihtiyaç duyduğunda tedavi edilmesini, 
iyileştirilmesini isteyebilmesini ve toplumun sunduğu imkânlardan yarar-
lanabilmesini” ifade etmektedir (Bulut, 2009: 202).  

Geçmiş dönemlerde, sadece hasta veya sakat olmamak açisindan de-
ğerlendirilen sağlik hakki, bugün herkesin en yüksek seviyede fiziksel ve 
ruhsal sağlik standartlarina sahip olma hakki şeklinde ele alinmaktadir. 
Bu bakimdan sağlik hakki, tehlikeli su ve besinler gibi diş tehditlerden 
korunma, sağlikli çalişma koşullarina sahip olma, sağlikli bir çevrede 
yaşama ve sağlik eğitimi alabilme imkânlarinin sağlanmasini da kapsa-
yan bir hak olarak görülmektedir. Sağlik hakki, öncelikli olarak, hastalik 
halinde gerekli olan sağlik hizmetinin ve bakiminin sağlanmasi için ge-
reken koşullarin oluşturulmasini gerektirmektedir. Bu açidan, hastaliğa 
yakalanmiş kişilerin tedavi edilmeleri, sağlik hakki kapsaminda ele ali-
nabilecek en önemli konulardan biridir. Böyle bir bakimin sağlanabilmesi 
için, sağlik tesislerinin, başka bir ifade ile hastane ve benzeri kurumlarin 
varliği gerekli bulunmaktadir. Bu bağlamda devletin sunduğu sağlik hiz-
metlerini de sosyal hak çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. (Bulut, 
2009: 207-208).   

İyi işleyen bir organizmanin devamliliğini ve hastalanan kişinin te-
davisinin yapilmasini isteme hakki olarak tanimlanabilecek olan sağlik 
hakki, yaşama hakki ile çok yakindan ilişkilidir. Yaşam hakkindan söz 
edilebilmesi için, kişinin sağliğinin korunmasi, sağlikli yaşam için gerekli 
önlemlerin alinmasi ve gerekli olan hizmetlerin sağlanmasi gerekmekte-
dir. Birey, kendi kişiliğine bağli olan bu temel somut hakkin sahibi duru-
mundadir.  Yaşam hakki, varliğini sürdürme hakki olarak ifade edilmek-
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tedir. Kişinin varliğini sürdürebilmesi için gerekli olanlarin sinirini belir-
leyebilmek ise çok zordur. Burada ortalama ihtiyaçlarin belirlenebilmesi 
önem kazanacaktir. Ortalama ihtiyaçlarin belirlenmesinde önemli olan 
nokta, insan onuruna yakişir yaşam olanaklarinin sağlanmasidir. Birey, 
olağan koşullar altinda, sağlikli ve etkin bir yaşam için gerekli bulunan 
temel olanaklardan yoksun ise, toplumun veya hukukun koruduğu diğer 
haklardan da tam olarak yararlanamayacaktir (Güzel vd., 2010: 656- 657). 

Sosyal devlet anlayişinin gelişmesi ile birlikte sağlik hakki temel ve 
evrensel bir insan hakki olarak kabul edilmektedir. Sağlik hakki, kişinin 
devletten, sağliğinin korunmasini, ihtiyaç duyduğunda tedavi edilmesi-
ni, iyileştirilmesini isteyebilmesini ve toplumun sunduğu imkânlardan 
yararlanabilmesini ifade etmektedir. Kisacasi, sosyal devlette, sosyal ve 
ekonomik haklarin taninmasi, kişinin bir insan olarak insanlik onurundan 
kaynaklanan haklarinin tamamlanmasini ve herkes tarafindan kullanila-
bilir olmasini sağlamaktadir. Herkesin beden ve ruh sağliği içinde yaşama 
hakki bulunmaktadir. Devlet de tüm vatandaşlarinin beden ve ruh sağliği 
içinde ve insan onuruna yakişir bir şekilde yaşamalarini sağlamakla gö-
revli bulunmaktadir. 

Sağlık Hizmetlerine İlişkin Teorik Çerçeve 

Sağlikli bir kişi, bedensel ve ruhsal faaliyetlerini engelleyecek şekil-
de organik veya fonksiyonel bozukluklari olmayan kişi olarak kabul edil-
mektedir. Buradan yola çikilarak sağlik, yaşanan çevreye organizmanin 
uyumudur, ruhsal ve sosyal açidan iyi olma halidir denilmektedir. Sağlik 
yalnizca hastalik ve sakatlik durumunun bulunmayişi olarak değil, beden-
sel, ruhsal ve sosyal açilardan tam bir iyilik hali olarak ifade edilmektedir. 
Sağlik hakkinin uygulanabilmesi sağlik hizmetleri yoluyla gerçekleşmek-
tedir. Sağlik hakki soyut, sağlik hizmetleri ise somut bir kavramdir. Sağlik 
hizmetleri, hasta, doktor ve sağlik kuruluşu arasindaki üçlü ilişki yoluyla 
gerçekleşmektedir. 

Sağlik hizmetleri en basit şekilde bireylerin fiziksel ve ruhsal sağli-
ğinin korunmasi ve iyileştirilmesi olarak tanimlanabilir. Sağlik hizmet-
leri genel olarak şu şekilde tanimlanmaktadir: “Kişilerin ve toplumlarin 
sağliğini korumak, hastalandiklarinda tedavilerini yapmak, tam olarak 
iyileşemeyip sakat kalanlarin başkalarina bağimli olmadan yaşayabil-
melerini sağlamak ve toplumun sağlik düzeyini yükseltmek için yapilan 
planli çalişmalarin tümüdür” (Oral, 2002: 37; Serin, 2004: 6-7; Akdur, 
2006: 12). Türkiye’de ise sağlik hizmetleri tanimlanirken genel olarak 224 
sayili Sağlik Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkindaki Kanunun 2. 
maddesindeki tanim kullanilmaktadir. Bu tanima göre; “sağlik hizmetle-
ri, insan sağliğina zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun 
bu faktörlerin tesirinden korunmasi, hastalarin tedavi edilmesi, bedeni ve 
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ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmiş olanlarin işe aliştirilmasi için yapilan 
tibbi faaliyetlerdir” (m.2/ III). Bu tanimlardan da anlaşildiği gibi, sağlik 
hizmetlerinin amaçlari; kişilerin hasta olmamalarini sağlamak, korumaya 
rağmen hasta olanlarin tedavisini yapmak ve sakatlarin kendi kendilerine 
yeter şekilde yaşamalarini sağlamaktir.  

Temel Sağlik Hizmetleri (TSH) kavrami ise, ilk kez 1978 yilinda Dün-
ya Sağlik Örgütü (WHO) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardim Fonu 
(UNICEF) tarafindan Alma Ata’da (bugünkü adiyla Almaty) düzenlenen 
konferansta ifade edilmiştir (Pala, 2002: 101-106; Akdağ, 2008: 31). Kon-
ferans sonunda yayinlanan bildirgede TSH şu şekilde tanimlanmaktadir: 
“Bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafindan kabul görecek şekilde 
ve onlarin tam katilimi sağlanarak, devlet ve toplumca karşilanabilir bir 
bedel karşiliğinda verilen temel sağlik hizmetleridir”. Sağlik hizmetleri-
nin çekirdeğini oluşturan TSH toplumsal ve ekonomik kalkinmanin vaz-
geçilmez bir parçasidir. TSH, ulusal sağlik hizmeti sisteminin, insanlarin 
yaşadiği ve çaliştiği yerlerin olabildiğince yakininda ve ilk başvuru yeri 
olan sağlik hizmeti zincirinin birinci halkasini oluşturur” (Hayran, 1998: 
27).  

Tüm bu koruyucu önlemlere karşin hastaliğin ortaya çikmasi duru-
munda yapilacak olan, kişinin hastaliğin zararli etkisinden kurtulabilmesi 
için bütün tibbi olanaklarin kullanilmasidir. 

Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri  

Sağlik hakki ve yaşam hakkinin bireyin temel haklari olarak kabul 
edilmesi ile birlikte bu haklarin önemi artarak sağlik hizmetlerine yönelik 
olarak yoğun bir talep ortaya çikmaktadir. Ancak sağlik hizmetlerini di-
ğer hizmetlerden ayiran bazi özellikler bulunmaktadir. Bu özellikler ayri 
başliklar altinda ele alinacaktir. 

1. Belirsizlik ve Ertelenemezlik 

Sağlik hizmetine olan talep hastalikla birlikte ortaya çikmaktadir. 
Kişi ne zaman hasta olacağina ve hastaliğin ne kadar süreceğini belirle-
yemeyeceği için, sağlik hizmetlerine de, ne zaman ihtiyaç duyacağina ve 
bu hizmeti hangi sürede ve ne kadar kullanacağina kendisi karar vereme-
mektedir. Sağlik hizmetlerindeki bu belirsizlik, hizmetin talep edilmesin-
den, hizmetten vazgeçmeye kadar her aşamada görülmektedir. Hizmetin 
zamaninda ve gerektiği miktar ve kalitede alinamamasi hastaliğin daha da 
artmasina hatta ölüme neden olabilmektedir (Aktan ve Işik, 2007: 2; Gü-
zel vd., 2010: 666). Belirsizlik kavrami sağlik hizmetlerinin her alaninda 
görülebilmektedir. Sağlik hizmetlerine konu olabilecek olaylar tesadüfen 
oluşmaktadir. Bir kolun kirilmasi, apandisit ameliyati, otomobil kazasi ya 
da kalp krizi gibi olaylar bunlara örnek olarak verilebilir. Bir diğer olasilik 
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olarak, kişinin kendisini rahatsiz hissetmesi ya da muhtemel bir hastalik 
başlangici nedeniyle sağlik kurumu ve personeline başvurmasi mümkün 
olabilmektedir. Sağlik hizmetlerinde belirsizlik kavrami hasta ve hasta-
likla başlamaktadir, ancak nerede ve ne şekilde sona ereceği belli olma-
maktadir. Sağlik hizmeti vermekte olan kurumlar da ayni ölçüde belirsiz-
likle karşi karşiya bulunmaktadirlar. Benzer durumlarda doktorlar sik sik 
farkli tedavi yöntemleri önerebilmektedirler. Bununla birlikte, doktorlarin 
önerdiği tedaviler arasinda da büyük farkliliklar görülebilmektedir. Sağ-
lik hizmetlerinin belli alanlarinda görülen belirsizlik (yeni bir ilaç gibi), 
diğer alanlardaki belirsizliklerle büyük benzerlikler taşimaktadir (yeni 
cerrahi tekniklerdeki gelişmeler ve verimlilik gibi) (Mutlu ve Işik, 2005: 
54-55; Sayim, 2011: 26).  

Sağlik diğer mal ve hizmetler gibi alinip satilamaz çünkü sağliğa olan 
talep istekten değil, ihtiyaçtan doğmaktadir. Kişiler hasta olduklari için 
doktora gittiklerinde genellikle hastaliklarinin ne olduğu ve tedavinin 
neler gerektirdiği konusunda bilgi sahibi değildirler. Bu nedenle sağlik 
hizmetlerine olan talep önceden tahmin edilememektedir. Hizmet alma 
nedeni ihtiyaç olduğu için iyileşmek için kişilerin ne kadar harcama yap-
malari gerektiğine yönelik önceden belirlenmiş bir sinirdan da söz edile-
memektedir. Sağlik hizmetlerinin tüketimi düzensiz ve belirsiz bir şekil-
de gerçekleşmektedir. Bu nedenle hastalarin sağlik hizmeti alirken tipik 
bir tüketici gibi bilinçli tercihler yapmalari beklenememektedir: Örneğin, 
yoğun ağrisi bulunan ya da solunum güçlüğü çeken bir hastadan aklini 
kullanarak seçenekleri kiyaslayip en doğru karari vermesi talep edilemez 
(Ağartan, 2011b: 32-33). 

2. Sağlık Hizmetlerinin Kamusal Niteliği 

Geniş anlamda kamusal mal ve hizmetler kavrami, öncelikle tam ka-
musal mallar (savunma, adalet, güvenlik, diplomasi) olmak üzere, yari 
kamusal mallar (eğitim, sağlik); bazi özel mallar gibi çok sayida mal ve 
hizmeti kapsamaktadir. Dar anlamda kamusal mal ve hizmetler kavrami 
ise, genel bütçe ile sunulan ve finansmani vergilerle sağlanan hizmetleri 
ifade etmektedir. Sağlik hizmetleri genel olarak yari kamusal mallar ola-
rak siniflandirilmaktadir. Bu tür mallar, tüketimleri sonucu topluma dişsal 
fayda sağlarken, hizmeti tüketen kişiye de özel fayda sağlamaktadir. Bu 
grupta yer alan mal ve hizmetler bölünebilme ve pazarlanabilme özelliği 
taşimaktadir. Ayrica bedelini ödeyemeyenlerin hizmetin faydasindan diş-
lanmasi da söz konusu olabilmektedir. Bu mal ve hizmetler bölünebilme 
ve fiyatlandirilabilme özellikleri nedeniyle özel mala benzemekteyken, 
bazen birlikte tüketim olanaği vermesi ve sosyal fayda taşimalari nedeniy-
le de kamusal nitelik taşimaktadirlar (Mutlu ve Işik, 2005: 46-47; Sayim, 
2011: 23).



Emre Kol48 .

Kişiler, yarari tamamen bireysel ve özel olan sağlik hizmetleri için 
doğrudan para harcama eğilimindedir. Kamu yararina olan sağlik hizmet-
leri için ise herkes bir başkasinin para harcamasini beklemektedir. Başka 
bir ifade ile tedavi edici hizmetlerin özel yarar, koruyucu hizmetlerin ise 
kamu yararina olduğu söylenebilir, ancak bu durumun tersi de geçerli ola-
bilmektedir. Örneğin, tüberkülozlu bir kişinin tedavi olmasindan yakin 
çevresindekiler yarar sağlamaktadirlar. Bununla birlikte, sağlik bilinci 
yüksek olan kişilerin aşilama, periyodik muayeneler, doğum öncesi bakim 
gibi koruyucu hizmetler için para harcamayi göze almalari da görülebil-
mektedir (Hayran, 1998: 49; Durmuş, 2011: 61).   

Toplum sağliğini korumaya yönelik hizmetlerin kamu ekonomisi ta-
rafindan üretilmesi gereklidir. Bu nedenle koruyucu sağlik hizmetlerinin 
temel sunucusunun devlet olduğunu söyleyebiliriz. Özel sektör ise kâr-
li olmayacaği için bu alanda faaliyet göstermek istememektedir. Ancak 
piyasa ekonomisi, kamu ekonomisi tarafindan üretilen bölünemeyen ve 
koruyucu sağlik hizmetlerine yönelik mal ve hizmet tedariki süreçlerinde 
kamu ekonomisine hizmet verebilmektedir. Ancak bu durum söz konusu 
hizmetin kamusal niteliğini değiştirmemektedir. Özellikle yaygin ya da 
risk gruplarinin yoğun olmasi gibi sebeplerle kitlesel veya bölgesel aşila-
ma çalişmalari bu kapsamda değerlendirilen en önemli hizmetler arasinda 
bulunmaktadir. Sağlik hizmetleri piyasada alinip satilabilen hizmetler ol-
masina karşilik, sahip olduğu dişsallik olgusu nedeniyle kamu tarafindan 
da üretilmesi zorunlu bulunan bir kamu malidir.  (Altay, 2007: 35-36). 

Kamu hukukunda, kamu mallarini üretenler ve arz edenler kim olursa 
olsun, bunlarin yeterli nitelik, kalite ve fiyatla mevcut bulundurulmasin-
dan ve ihtiyaci olan kişilere sunumunun sağlanmasindan devlet sorumlu 
tutulmaktadir. Bu açidan devletin, bir kamu mali olan sağlik hizmetle-
rindeki görev ve sorumluluklari da devredilemez sorumluluklar şeklini 
almiştir. Devlet sağlik hizmetlerini ister kendisi üretsin, ister başkalarin-
dan sağlasin bu hizmetleri bulundurmakla yükümlü tutulmaktadir (Oral, 
2002: 44; Altay, 2007: 36).  

3. Sağlık Hizmetlerinin İkamesinin Olmaması 

Mal veya hizmetlerin ikame özelliği, yani birinin sağlayacaği fayda-
nin bir diğeri tarafindan sağlanabilmesi, onun yerine geçebilme özelliği, 
tüketiciyi pazarin olumsuzluklarina karşi koruyan önemli özelliklerden 
biridir. Tüketicinin talep ettiği mal veya hizmetin fiyatinin yükselmesi 
durumunda, tüketici bu mal veya hizmetten elde edeceği faydayi başka bir 
mal veya hizmetten sağlayarak, fiyat yükselişlerine karşi kendini koruya-
bilmektedir. Ancak sağlik hizmetleri talebinde bu durum geçerli değildir. 
Hasta olan kişi iyileşebilmek için kendisine önerilen sağlik hizmetlerin-
den birini seçerek tedavi olmak durumundadir. Hastanin bir doktor tara-
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findan kendisine önerilen tedavi yöntemini kabul etmeyip, hastaliği kendi 
haline birakarak iyileşebilmesi mümkün olmamaktadir. Bununla birlikte, 
önerilen tedavi yönteminin başka mal veya hizmetle ikamesi ya hiç bulun-
mamaktadir ya da son derece sinirli olmaktadir. Örneğin mide ameliyatini 
ikame edecek başka bir yöntem bulunmamaktadir (Tokat, 1998: 6; Oral, 
2002: 44-45; Turan, 2004: 10; Aktan ve Işik, 2007: 2).  

4. Sağlık Hizmetlerinin Değişkenlik Göstermesi 

Sağlik hizmetleri toplumdaki herkesi yakindan ilgilendirmektedir. 
Sağlik hizmetleri ayni zamanda sosyoloji, demografi, kültür ve teknoloji 
ile de doğrudan ilişkilidir. Bu alanlardaki değişiklik ve yenilikler sağlik 
hizmetlerini doğrudan etkilemektedir. Sağlik hizmetlerinin bu yeniliklere 
ve gelişmelere uyum sağlamasi gerekmektedir. Bu uyumun sağlanama-
masi halinde toplumun sağlik hizmetleri ihtiyaci yeterli ölçüde karşila-
namayacaktir. Toplumlarin sosyolojik, demografik, kültürel ve teknolojik 
özellikleri farkli olduğu için, değişik toplumlardaki sağlik hizmetleri ve 
bu hizmetleri düzenleyen sağlik sistemleri de farkliliklar göstermektedir. 
Burada göz önünde bulundurulmasi gereken unsur, bu farkliliklara karşin, 
hizmet alan kişilerin özelliklerinin neredeyse ayni olmasidir. İnsanin fizi-
ki yapisi her yerde ayni özellikleri göstermektedir, ruhsal ve kültürel yapi-
lar ise belirli oranlarda farkliliklar taşimaktadir. Her toplumun ve ülkenin 
sağlik sorunlarinin, önceliklerinin, olanaklarinin ve kaynaklarinin farkli 
olmasi sebebiyle sağlik hizmetlerinin sunumu, finansmani, örgütlenmesi 
ve denetimi konularinda çok farkli uygulamalar bulunmaktadir. Bu uygu-
lamalar üzerinde yaptirim gücü bulunmamasina rağmen etkinliği en üst 
düzeyde bulunan uluslararasi kuruluş Dünya Sağlik Örgütü (World Health 
Organization – WHO) dür. (Hayran, 1998: 19-21; Güzel vd., 2010: 668). 

Sağlık Hizmetlerinin Sunumu   

Sağlik hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasi, toplumsal gelişme-
nin en önemli unsurlarindan birini oluşturmaktadir. Hizmet sunumunda 
etkinliğin sağlanabilmesi için sağlik hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin 
arttirilmasi ve devletin yari kamusal mal niteliğinde olan bu hizmetlere 
gereken önemi vermesi bir zorunluluk olarak görülmektedir. Birçok ülke-
de sağliğin dişsal faydasinin yüksek olmasinin getirdiği bir sonuç olarak 
kamu sektöründe ağirlikli bir örgütlenme bulunmaktadir. Ancak sağlik 
hizmetlerinin gerek finansmaninda gerekse sunumunda özel sektör de yer 
almaktadir. Son yillarda artan nüfus yoğunluğu bir yandan sağlik harca-
malarinin artmasina neden olurken, diğer taraftan da sağlik hizmetlerinin 
finansman yapisina ilişkin tartişmalarin hem kamu kesiminde hem de özel 
kesimde artarak yaşanmasina sebep olmuştur. Özellikle bütçe açiklari se-
bebiyle birçok kamu hizmetinin ve sağlik hizmetinin finansmaninin ağir-
laştiği ve sağlik alaninda piyasaya dayali uygulamalarin artiş gösterdiği 
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görülmektedir. Bütçe açiklarinin ortaya çikardiği finansman sorunlariyla 
birlikte, özellikle son yillarda ortaya çikan küresel gelişmeler de sağlik 
sektörünün piyasa yönlü açilimini arttirmaktadir (Altay, 2007: 33). 

Liberalleşme ve küreselleşme, ekonomik gelişmelerle birlikte önemli 
ideolojik dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Bir taraftan müdahaleci 
devletin, sosyal vatandaşlik anlayişinin sağladiği sosyal faydalari elde et-
mesini öngören Keynesyen anlayiş güç kaybetmekteyken, diğer taraftan 
Reagan ve Thatcher hükümetleriyle özdeşleştirilen yeni muhafazakârlik 
anlayişi tüm dünyaya yayilmaya başladi. Bu ortamda devletin sosyal refah 
hizmetlerindeki baskin rolü ciddi eleştirilere uğramiştir. Ayrica, hastala-
rin görev ve sorumluluklari da, yayilan bu piyasa anlayişina uygun olarak 
yeniden tanimlanmiştir. Bir taraftan hastanin doktor karşisinda güçlü ki-
linmasi ve hatta doktorun mesleki otoritesine karşi gelmesi savunulurken, 
diğer taraftan hastanin doktorunu seçme hakkinin hizmet sağlayicilarini 
en iyi şekilde disipline edeceği ileri sürülmektedir. Bu yaklaşimi kabul 
eden sağlik politikasi uzmanlari ve politika yapicilar, doktorlarin sağlik 
hizmetlerinin düzenlenmesi ve kaynaklarin kullaniminda önemli bir et-
kiye sahip olduğu önceki sistemin yerine rekabeti artirici, hastanin kendi 
doktorunu seçmesine olanak sağlayan ve devleti mümkün olduğunca sağ-
lik alanindan geri çekerek sorumluluklarinin önemli bir kismini aileye ve 
piyasaya birakmasini öngören bir sistemi benimsemeye başladilar. Böyle-
ce, sağlik ve diğer refah hizmetlerinin aslinda piyasa tarafindan çok daha 
iyi ve verimli bir şekilde sunulacaği düşüncesi sosyal politika çevrelerinde 
daha fazla kabul görmeye başladi (Ağartan, 2011a: 42-43).  

Sağlik hizmetlerinin sunumu kamu ekonomisi ve piyasa ekonomisi 
açilarindan farkli şekillerde değerlendirilmektedir. Bu çalişmada da böyle 
bir ayrima gidilmektedir. 

1. Kamu Ekonomisi ve Sağlık Hizmetlerinin Sunumu 

Devletin ekonomideki diğer rollerinin yani sira sağlik hizmetlerinin 
sunumunda da çeşitli rolleri bulunmaktadir. Devletin sağlik hizmetlerinin 
sunumundaki temel görevi ise kişiler için iyi bir sağlik statüsünün sağ-
lanmasi, bu düzeyin korunmasi ve sürdürülmesidir. Devletin bu görevi-
nin kişiler açisindan anlami ise, talep edilen sağlik hizmetlerinin istenilen 
miktar ve kalitede, eşitlik ve adalet anlayişi içerisinde elde edilmesidir 
(Aktan ve Işik, 2007: 1). 

Sağlik hizmetlerinin sunumunun tümüyle piyasa birakilamayişinin 
nedenlerini şu şekilde özetleyebiliriz: Bazi sağlik hizmetleri kamu ya-
rarini hedeflediği için kamu mali olmak zorundadir. Örneğin, temiz su 
sağlanmasi ve çevre sağliği, yaygin olarak görülen bulaşici hastaliklar 
için önlemler alinmasi gibi durumlarda hizmetin sadece bedelini ödeyene 
verilmesi olanakli değildir. Bu yüzden de bu tür hizmetlerin özel sektöre 
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birakilmasi rasyonel değildir. Ayrica cinsel temasla bulaşan hastaliklar, 
tüberküloz, aşi ile önlenebilen çeşitli hastaliklar sadece hasta olan kişiyi 
değil bu kişiyle yakin temas halinde olan kişileri de ilgilendirmektedir. 
Bu nedenle bu tür hastaliklari olan kişilerin, hastaliklari için tedavi sa-
tin almasini beklemek diğer kişilerin sağliğini etkileyeceğinden kamunun 
müdahalesini gerektirmektedir. Bir başka neden ise sağlik hizmetleri ko-
nusunda kişilerin her zaman yeterli bilgiye sahip olmamasidir. Hizmeti 
sunan doktor ile hizmeti alan hasta arasinda hizmetin değeri konusunda 
her zaman bir farklilik olacaği gibi, doktorlarin hizmetlerin bedelini pi-
yasa koşullarina göre belirleyebileceği bir ekonomik model de oluşturu-
lamamaktadir. Serbest piyasanin kontrolü dişinda kalan ya da özel sektör 
açisindan çekiciliği bulunmayan bu durumlar ağirlikli bir şekilde yoksul 
toplum kesimleri açisindan önem taşimaktadir ve devlet müdahalesi olma-
diğinda zaten bozuk olan dengeler bu kesimlerin daha da aleyhine olacak-
tir (Hayran, 1998: 50).  

Devletin sağlik hizmetleri sunucusu olarak konumunun belirlenebil-
mesi için iki temel soruya yanit aranmaktadir: Birincisi, devletin sunduğu 
tedavi hizmetlerinin toplumsal siniri ve ölçütleri neler olmalidir? İkincisi, 
devlet vatandaşlarina tedavi hizmeti sunarken bu hizmetlerin finansmani 
için bütçe kaynaklarinin ne kadarini kullanabilecektir? Birçok ülkede uy-
gulanmakta olan sağlik reformlarinin temelinde bu sorulara net bir şekil-
de yanit verilememesi yatmaktadir. Bu durumun nedeni ise devletin bütçe 
kaynaklarinin tüm vatandaşlari kapsayacak sağlik hizmetleri ve özellikle 
tedavi edici hizmetleri sinirsiz bir şekilde sunmasina olanak tanimamasi-
dir. Çünkü bu hizmetlerin bütçedeki kaynağini vergiler oluşturmaktadir. 
Özellikle kayit dişiliğin büyük boyutta olmasi ve bunun sonucu olarak 
vergi kaçirma olgusunun yaşandiği ve yoksul kesimlerin nüfusun önemli 
bir bölümünü oluşturduğu ülkelerde, devletten en azindan yoksul olmayan 
kesimler için sinirsiz ve ücretsiz bir sağlik hizmeti düzeyi beklemek, kay-
nak yetersizliği nedeniyle mümkün görülmemektedir. Genellikle kamusal 
sağlik hizmetleri sunumunda sinirsiz kaynak kullanimi, yoksul kişilere ve 
salgin hastaliklara yönelik olarak uygulanmaktadir. Burada önemli olan 
nokta, ülkedeki yoksul kesimlerinin katmanlarinin belirlenebilmesidir. 
Çünkü sağlik hizmetlerinin finansmanina hiçbir şekilde katilamayacak 
olan gerçek muhtaç ve yoksullarin belirlenebilmesi önem taşimaktadir 
(Altay, 2007: 36-37).  

2. Piyasa Ekonomisi ve Sağlık Hizmetlerinin Sunumu 

Neo-liberal söylemlerin etkisinin hissedildiği tüm ülkelerde sağlik ala-
nindaki en önemli sorunlar hizla artan sağlik harcamalari, hastanelerdeki 
verimsizlik ve kamu kaynaklarinin etkin bir şekilde kullanilamamasi ola-
rak tanimlanirken, bu sorunlarin piyasa mantiğina ve girişimcilik ilkelerine 
bağli kalinarak çözüleceği iddia edilmektedir. Neo-liberal görüşlerin farkli 
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bünyelerde benzer önerileri ileri sürmelerine rağmen sağlik alaninda yaşa-
nan sorunlar, ülkelerin özelliklerine göre farkliliklar göstermektedir. Batili 
ülkeler evrensel sağlik sistemlerini hizla yükselen harcamalar ve artan talep 
karşisinda nasil sürdürebileceklerini düşünmekteyken, gelişmekte olan ül-
kelerin neo-liberalleşme politikalari bir taraftan sağlik güvencesinin kap-
samini genişletmeye ve tüm nüfusun sağlik hizmetlerine ulaşmasini sağla-
maya çalişip, diğer taraftan finansman, sunum ve denetim fonksiyonlarinin 
örgütlenmesinden kaynaklanan altyapi sorunlari ve kaynak yetersizliği ile 
mücadele etmek durumundadir (Ağartan, 2011b: 31).   

Türkiye’de sağlik alanindaki reform girişimleri de bu bağlamda de-
ğerlendirilebilir. 1980’lerden beri iktidara gelen tüm hükümetler sağlik 
sisteminde reform gerçekleştirmeye çaliştilar. Adalet ve Kalkinma Partisi 
(AKP) hükümetinin 2003 yilinda açikladiği Sağlikta Dönüşüm Progra-
mi da bu çabalarin en son ve sağlik sistemi üzerinde en fazla etkisi olan 
halkasidir. Sağlikta Dönüşüm Programi, bir yandan tüm nüfusu kapsa-
yarak, farkli sosyal güvenlik kurumlari arasindaki eşitsizlikleri ortadan 
kaldirirken diğer taraftan özel sektörün sağlik hizmeti sunumundaki rolü-
nü arttirmayi amaçlamaktadir. Özellikle genel sağlik sigortasi ile birlikte 
temel sağlik hizmetlerini kapsayan tek bir temel teminat paketinin tüm 
nüfusa eşit olarak sunulmaya başlanmasi ve sosyal güvenlik sisteminin 
kapsamini genişletme çabalari Sağlikta Dönüşüm Programi ile sağlanan 
önemli gelişmelerdir. Türkiye’deki sağlik sisteminde özel sektörün hizmet 
sunumundaki payi artmakla birlikte sağlik hizmetlerinin finansmani bir 
kamu kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafindan sağlanmakta ve 
hizmet sunumunda kamu halen en önemli aktör olmayi sürdürmektedir. 
Sağlikta Dönüşüm Programi’nin Türkiye’deki sağlik sisteminin örgütlen-
mesinde önemli bir dönüşümü hedeflediği ve yeni kamu yönetimi anlayişi-
nin öngördüğü, devletin hizmet sunumundan tümüyle çekilerek planlama 
ve denetleme görevlerine odaklanmasi sürecini başlattiği görülmektedir. 
Sağlikta Dönüşüm Programi ile kamuya ait hastaneler ve Sosyal Güven-
lik Kurumu ile iş birliği yapan özel sağlik kurumlarinin sosyal güvencesi 
olan hastalara hizmet vermek için rekabet içerisinde olduklari bir piyasa 
ortami yaratilmiştir (Ağartan, 2011b: 31-37). 

Günümüzde sağlik sistemi, devlet ile serbest piyasa güçlerinin birlik-
te rol aldiği ve özelleştirmenin farkli boyutlarda gerçekleştiği bir alandir. 
Kamu hastanelerinde bazi hizmetlerin özel sektörden satin alinmasi (taşe-
ronlaşma), farkli amaçlarla kurulan kamu-özel ortakliklari ya da maliyet 
paylaşimi politikalari bu özelleştirme girişimlerine örnek olarak verilebi-
lir. Bunlarin dişinda, temel teminat paketinden tedavilerin çikarilmasi so-
nucunda bu tedavileri ve özel sektör sağlik kuruluşlari tarafindan alinan 
katki paylarini karşilamaya yönelik olarak ortaya çikan isteğe bağli sigorta 
poliçeleri de özelleştirme politikalarinin kapsami içerisinde değerlendirile-
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bilir. 1990’lardan beri Türkiye’de kamu hastaneleri temizlik, yemekhane, 
kantin ya da otopark gibi hizmetleri özel sektörden satin almaktadir. Za-
manla bu taşeronlaşma anlayişi klinik alana da yayilmakta ve hastaneler 
teşhis ve laboratuvar hizmetlerini özel sektörden sağlar hale gelmektedirler. 
Özel sektörün sağlik alaninda oynadiği rolün güçlenmesi ve farklilaşmasi 
bir özelleştirme eğilimi olarak algilanabilir. Bir diğer önemli nokta ise özel 
sektöre egemen olan kâr odakli profesyonel yönetim ilkelerinin kamu sektö-
rü tarafindan da kabul edilmesidir (Ağartan, 2011b: 34).   

Sonuç

Sağlik hizmetleri en basit şekilde bireylerin fiziksel ve ruhsal sağliği-
nin korunmasi ve iyileştirilmesi olarak tanimlanabilir. Sağlik hizmetleri 
genel olarak; “kişilerin ve toplumlarin sağliğini korumak, hastalandikla-
rinda tedavilerini yapmak, tam olarak iyileşemeyip sakat kalanlarin baş-
kalarina bağimli olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumun sağ-
lik düzeyini yükseltmek için yapilan planli çalişmalarin tümü” şeklinde 
tanimlanmaktadir. Türkiye’de ise sağlik hizmetleri tanimlanirken genel 
olarak 224 sayili Sağlik Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkindaki Ka-
nunun 2. maddesindeki tanim kullanilmaktadir. Bu tanima göre; “sağlik 
hizmetleri, insan sağliğina zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve 
toplumun bu faktörlerin tesirinden korunmasi, hastalarin tedavi edilmesi, 
bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmiş olanlarin işe aliştirilmasi 
için yapilan tibbi faaliyetlerdir”. Bu tanimlardan da anlaşildiği gibi, sağlik 
hizmetlerinin amaçlari; kişilerin hasta olmamalarini sağlamak, korumaya 
rağmen hasta olanlarin tedavisini yapmak ve sakatlarin kendi kendilerine 
yeter şekilde yaşamalarini sağlamaktir.

Türkiye’de 1980’lerden beri iktidara gelen tüm hükümetler sağlik 
sisteminde reform gerçekleştirmeyi hedeflemişlerdir. AKP hükümeti-
nin 2003 yilinda açikladiği Sağlikta Dönüşüm Programi da bu çabalarin 
en son ve sağlik sistemi üzerinde en fazla etkisi olan halkasidir. Sağlik-
ta Dönüşüm Programi, bir yandan tüm nüfusu kapsayarak, farkli sosyal 
güvenlik kurumlari arasindaki eşitsizlikleri ortadan kaldirmayi diğer ta-
raftan özel sektörün sağlik hizmeti sunumundaki rolünü arttirmayi amaç-
lamaktadir. Özellikle genel sağlik sigortasi ile temel sağlik hizmetlerini 
kapsayan tek bir temel teminat paketinin tüm nüfusa eşit olarak sunul-
maya başlanmasi ve sosyal güvenlik sisteminin kapsamini genişletme 
çabalari Sağlikta Dönüşüm Programi ile sağlanan önemli gelişmelerdir. 
Türkiye’deki sağlik sisteminde özel sektörün hizmet sunumundaki payi 
artmakla birlikte sağlik hizmetlerinin finansmani bir kamu kuruluşu olan 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafindan sağlanmakta ve hizmet sunumunda 
devlet halen en önemli aktör olmayi sürdürmektedir. Sağlikta Dönüşüm 
Programi ile Sağlik Bakanliği’nin planlama ile birlikte denetim yapmasi; 
genel sağlik sigortasinin ise herkesi kapsamasi öngörülmüştür. 
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1.GİRİŞ 

Bağimlilik, uzun süre devam eden ve ne zaman sona ereceği belli ol-
madan ilerleyen bir durum olarak ifade edilmektedir. Kişinin kendi irade-
siyle başlayan bağimlilik, ilerleyen zaman içerisinde kişinin kendi iradesi 
dişinda devam eder hale gelmektedir. Bağimlilik, kişiyi rahatlatip kisa 
süreli haz sağlamasina neden olur (Günüç 2009). Kişi, bağimlilik yaratan 
nesneyi kullanmasi ya da eylemi yaşamasi sonucu hazzi yakalar ancak; bu 
sürecin sik sik tekrarlanmasi sonucunda kişi, nesne ya da eylem karşisinda 
kontrolünü kaybeder. Bunun sonucunda artik kişide haz almaktan çok ba-
ğimlik gelişir (Dinç 2017). Kişinin bağimli olduğunu belirten bağimlilik 
kriterleri şöyle tanimlanmaktadir: Bireyin kullandiği madde ya da ser-
gilemiş olduğu eylemlere harcadiği zamanin artmasi, kişinin kullandiği 
madde miktarinda ya da sergilediği eylemlerin sikliğinda azaltmaya gi-
dilmesi ya da tamamen kesilmesi sonucu öfke, huzursuzluk, saldirganlik 
gibi belirtilerin görülmesi, kişinin toplumsal, ruhsal ve fiziksel sorunlarla 
karşilaşmasina rağmen nesneyi kullanma ve eylemi sürdürme davranişina 
devam etmesi, kişinin planladiğindan daha uzun süre nesne kullanmasi 
ya da eylemini sürdürmeye devam etmesi sonucu kontrolünü kaybetmesi, 
kişinin zamaninin çoğunu nesne ya da eyleme yönelik düşüncelerle ya da 
fiziksel olarak eyleme geçerek harcamasi ve nesne ya da eylem nedeniyle 
kendisi ve çevresine karşi sorumluluklarini yerine getirememesi durumu 
(Eker 2016, Akt: Çakici 2018). Kurupinar ve Erdamar (2014), bağimliliği 
fiziksel ve davranişsal boyutlariyla tanimlamiş ve fiziksel anlamda ba-
ğimliliği; alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddelerin aşiri kullanimi sonucu 
kişinin bu maddelere yönelik yoğun kullanma isteği olarak açiklanmiştir. 
Sevindik (2011) ise, davranişsal boyutuyla bağimliliği, sürekli olarak eyle-
mi gerçekleştirmeye yönelik zihinde düşüncelerin var olmasi ve o eylemi 
gerçekleştirmeye yönelmek olarak tanimlamiştir. Kişi, davranişi gerçek-
leştiremediğinde bazi psikolojik sorunlarla karşi karşiya kalmaktadir. Ya-
şanan olaylara tahammül edemez hale gelmekte, duygu durum bozukluğu 
yaşamakta, kişilerle çatişma yaşamaya daha yatkin olmaktadir. Davraniş-
sal bağimlilik boyutunda kumar, yemek, cinsel ilişki vb. eylemlerin yani 
sira dijital medya araçlarinin kullanimi da yer almaktadir (Griffths 1999). 

Günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak ortaya çikan en önemli 
bağimlilik türlerinden biri de davranişsal bir bozukluk olarak değerlendi-
rilen dijital bağimliliktir. Dijital bağimlilik kavrami, teknolojik aletlerle 
sürekli zaman geçirilmesi ve bunun sonucunda oluşabilecek olumsuzluk-
lardan zarar görecek derecede etkilenilmesi şeklinde tanimlanmaktadir 
(Arisoy 2009). Bir davraniş problemi olarak değerlendirilen dijital bağim-
lilik, kişilerin dijital medya araçlarindan olan telefon, tablet, televizyon, 
sosyal medya gibi araçlarla olan ilişkisini tanimlar (Shaw ve Black 2008; 
Young 2009). Dijital medya araçlarina olan bağimliliği nelerin etkiledi-
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ği; bu araçlarin yaşantimizda ne kadar yer ettiği ve kullaniminin, ulaşila-
bilirliğinin ne derece kolay olduğu ile yakindan ilişkilidir. Dijital medya 
araçlarinin, yaşantimizin hemen her alaninda ve neredeyse tüm zaman 
diliminde kullanilma imkâninin olmasi dijital medya araçlarina olan ba-
ğimliliği doğrudan etkilemektedir (Yilmaz 2019).

Dijital bağimlilikla ilgili yapilan araştirma sonuçlarina bakildiğin-
da çocuklarin ve yetişkinlerin zamanlarini sosyal medya paylaşimlari 
yapmadan, telefonlarini kullanmadan geçirdiklerinde kendilerini yalniz, 
mutsuz ve rahatsiz hissettikleri belirtilmektedir (Kaya 2013, Laura ve Ri-
chard 2004; Mossbarger 2008). Sanal bir dünyanin içerisine doğup büyü-
yen çocuklarin telefon, tablet, internet, video oyunlari gibi dijital medya 
araçlarindan ne düzeyde etkilendiğine dair yapilan araştirmalar artiş gös-
termektedir. Bununla birlikte küçük yaşlarda teknolojiyle tanişan çocuk-
lar için medya araçlarinin etkisinin olumlu olduğunu söyleyen görüşlere 
karşilik, çocuklarin gelişimsel özelliklerini ve sağliğini olumsuz yönde 
etkilediğine dair sonuçlarin yer aldiği araştirma bulgulari da mevcuttur 
(Arisoy 2009; Griffiths 1995). 21. yüzyil, bilgi ve teknoloji çaği olarak 
değişmeye devam ederken bu değişimin etkileri çocuk oyunlarinda da gö-
rülmektedir. Yaşadiğimiz çağda geleneksel çocuk oyunlari, bilgisayar ya 
da video oyunlari olarak karşimiza çikan dijital oyunlara dönüşmüştür 
(Bozkurt 2014). Dijital oyunlar, bilgisayar ya da oyun konsollari aracili-
ğiyla oynanabilen kişinin bireysel olarak ya da birden fazla kişi ile çevri-
miçi şekilde birlikte oynayabildiği eğlenme amaçli aktivitelerdir (Ankara 
Kalkinma Ajansi, 2016). Bu bağlamda çocuklari etkileyen bir diğer ba-
ğimlilik türünün, dijital oyun bağimliliği olduğu görülmektedir. Dijital 
oyun bağimliliği, kişilerin sürekli olarak oyun oynama isteğinin olmasi 
ve bu isteğinden uzaklaşamamasi bu nedenle de kendisine ve çevresine 
karşi sorumluluklarini ihmal etmesi, bireyselleşmesi ve ailesi ile arkadaş-
larindan uzaklaşmasi olarak ifade edilmektedir (Şahin ve Tuğrul 2012).  
Tran ve Strutton (2013), bağimliliğin olumsuz etkilerinin yani sira internet 
bağlantili oyunlarin,  oyuncularin birbiriyle iletişim kurmasini sağlayan 
ve işbirliği ile rekabet duygusunu geliştiren oyunlar olduğunu belirtmiştir.

Günümüzde özellikle gençler arasinda yoğun olarak kullanilan dijital 
medya araçlarindan bir diğeri de akilli telefonlardir.  Akilli telefonlarin 
yalnizca bir haberleşme araci olarak kullanilmamasi ve bir bilgisayarda 
bulunan çoğu işlevi yerine getirebilme özelliğinin oluşu bu araçlara duyu-
lan bağimliliği arttirmaktadir (Morahan Martin ve Schumacher 2000). Bu 
doğrultuda cep telefonu bağimliliği; gençlerin telefonlarindan ayri kalmak 
istememeleri, sürekli telefonlarina bakmak ve kullanmak istemeleri şek-
linde tanimlanmaktadir (Karaaslan ve Budak 2012).  

İletişimin fotoğraf ve video paylaşimlari, mesajlaşma ile sağlandiği 
sosyal medya kullanimi, günümüzde oldukça gündemde olan bağimlilik 
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türlerinden bir diğeridir. Denetiminin kullanicida olduğu sosyal medya 
araçlari, sağladiği doyum ve oluşturduğu iyilik hali ile bağimliliği arttir-
maktadir (Vural ve Bat 2010). 

Dijital medya araçlarinin gün geçtikçe geliştiği ve gelişmeye devam 
edeceği bir gerçektir. Bağimliliğin ortaya çikmasini kullanilan medya 
araçlarinin çeşidi, kullanma sikliği, kullanim süresi belirlemektedir. Tek-
nolojik gelişmelerin hizla yükselişe geçtiği bir çağda doğan çocuklarin, 
sağlikli bir büyüme ve gelişim dönemi geçirebilmeleri için dijital med-
yaya yönelik tutumlarinin ailesi tarafindan denetlenmesi gerekmektedir. 
Dijital teknolojinin; çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini, fiziksel geli-
şimini, akademik performansini, uyku ve beslenme düzeni ile genel sağ-
lik durumunu olumsuz yönde etkileyecek düzeyde kullanilmasinin önüne 
geçilmesi sağlanmalidir (Mustafaoğlu ve ark. 2018). Teknolojinin hayati 
kolaylaştirdiği gerçeğine ek olarak teknolojik araçlarin kullanimi sonucu 
ortaya çikan çok sayida psikolojik, biyolojik ve sosyal boyutu olan olum-
suzluklar, toplumun her kesimini etkilediği gibi en çok çocuklari ve genç-
leri etkisi altina almaktadir (Arslan 2019). 

Bu nedenle ailelerin, eğitimcilerin ve devlet kanaliyla sosyal ağlari 
denetleyenlerin, çocuklarin dijital medya araçlarini kullanmalari konu-
sunda koruyucu önlemleri almasi son derece önemli hale gelmiştir.  Top-
lumdaki her bir bireyin özellikle gençlerin ve çocuklarin teknoloji hak-
kinda bilinçlenmesi, sağlikli bir gelecek ve kişisel gelişim için oldukça 
gereklidir. Bu nedenle dijital bağimlilik yaşayan ve yaşayabilecek durum-
da olan risk altindaki bireylerin tanimlanmasi çocuklarla çalişan alan uz-
manlarinin amaçlarindan biri olmalidir. Bu doğrultuda çocuklarin dijital 
cihazlari ne amaçla kullandiğini belirlemek ve bağimlilik riskinin erken 
dönemde belirlenmesi amaciyla çocuklarin dijital bağimliliğini ölçen bir 
ölçme aracina ihtiyaç duyulmaktadir. Bu bağlamda düşünüldüğünde; Ço-
cuklar İçin Dijital Bağimlilik Ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalişmasinin 
yapilmasinin alana katki sağlayacaği düşünülmektedir.

2.YÖNTEM 

Araştirmanin bu bölümünde araştirma modeli, evren ve örneklem, 
veri toplama araçlari, verilerin toplanmasi ve verilerin analizi ile ilgili içe-
rikler bulunmaktadir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştirmada, 5. 6. ve 7. sinif düzeyinde öğrenim gören çocuklarin 
dijital bağimlilik düzeylerini belirlemek amaciyla Hawi, Samaha ve Grif-
fiths (2019) tarafindan geliştirilmiş olan ‘Çocuklar İçin Dijital Bağimlilik 
Ölçeği’ (The Digital Addiction Scale for Children (DASC)”nin geçerlik 
güvenirlik çalişmasinin yapilmasi amaçlanmiştir.   Ölçek uyarlama ça-
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lişmasi,  bir kültürde geliştirilmiş olan ölçme aracinin, geliştirilen kül-
türden daha farkli bir yapiya sahip başka bir kültürde uygulanabilir olup 
olmadiğinin kanitlanmasi için belirli bir plan ve sistem dâhilinde yapi-
lan bir çalişmadir (Öner, 2008). Ölçek uyarlama çalişmalari farkli sayida 
benzer adimlar önermektedir (örn; Borsa, Damásio ve Bandeira, 2012; 
Brislin, Lonner ve Thorndike 1973; Dünya Sağlik Örgütü (World Health 
Organization [WHO], 2017; Gjersing, Coplehorn ve Clousen, 2010; Kara-
çam, 2019; Uluslararasi Test Komisyonu (International Test Commission 
[ITC]), 2018; Seçer, 2018). Bu çalişmada, ölçeğin Türkçe’ye uyarlanma-
si süreci “problemin ortaya konmasi” ve “probleme yönelik uygun ölçme 
aracinin belirlenmesi süreçleri ile başlamiş, Brislin, Lonner ve Thorndike 
(1973) tarafindan öne sürülen beş aşamali teknik süreci ile devam ettiril-
miştir. Beş aşamali teknik süreci, “çeviri”, “çevirinin değerlendirilmesi”, 
“kapsam geçerliği”; “geri çeviri” ve “geri çevirinin değerlendirilmesi” 
süreçlerinden oluşmaktadir. Ardindan, Seçer (2018) tarafindan belirtilen 
“Dil geçerliği” ve “Pilot uygulama” süreçleri gerçekleştirilmiştir. Pilot uy-
gulamaya yönelik yapilan istatistiksel hesaplamalar ile taslak ölçme ara-
cina son şekli verilmiştir. Taslak ölçme aracinin büyük örneklem grubuna 
uygulanmasinin ardindan ise geçerlik güvenirlik analizleri yapilmiş ve 
nihai ölçme araci elde edilmiştir.

•	 Problemin ortaya konmasi

•	 Probleme yönelik uygun ölçme aracinin belirlenmesi

•	 Çeviri

•	 Çevirinin değerlendirilmesi

•	 Kapsam geçerliği

•	 Geri çeviri

•	 Geri çevirinin değerlendirilmesi

•	 Dil geçerliği

•	 Pilot uygulama ve taslak ölçme aracina son şeklin verilmesi 

•	 Büyük örneklem grubuna uygula ve nihai ölçme aracinin elde 
edilmesi

2.2.Evren ve Örneklem 

Araştirmanin evrenini, 2020-2021 eğitim-öğretim yilinda Mersin ili 
merkez ilçelere bağli ortaokullara devam eden 5- 6. 7. sinif öğrencileri 
oluşturmuştur. Çalişma grubu belirlenirken Mersin İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nden merkez ilçelere bağli olan 5. 6. ve 7. sinif öğrencilerinin de-
vam ettiği resmi ortaokullarinin listesi alinmiştir. Çocuklar İçin Dijital 
Bağimlilik Ölçeği’nin geçerlik ve güvenilirlik çalişmasinin yapilabilmesi 
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için örneklem büyüklüğü belirlenirken, madde ile cevaplayici oranlarinin 
Cattell (1978)’e göre 3 ile 6 (Cattell,1978), Gorsuch (1983)’a göre en az 
6, Everitt (1975)’e göre ise en az 10 kişi olmasi gerektiği ifade edilmiştir 
(Cattell, Gorsuch ve Everitt’ten aktaran McCallum, Widaman, Zhang ve 
Hong, 1999). Çalişmanin yapilacaği bölgeden elde edilen okul sayilarinin 
ortalamalari tespit edildikten sonra basit tesadüfi örnekleme yoluyla han-
gi okullarin örnekleme dâhil edileceği belirlenmiş ve 25 maddelik ölçme 
araci için Mersin ili; Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli olmak üzere 
dört merkez ilçede 6 okulda, 2020-2021 eğitim öğretim yilinda Milli Eği-
tim Bakanliği’na bağli resmi ortaokul bünyesinde bulunan 5- 6. 7.  sinifa 
devam eden 614 çocuk ile çalişilmiştir. 

“Çocuklar İçin Dijital Bağimlilik Ölçeği” geçerlik güvenirlik çaliş-
masi kapsaminda çalişmaya dâhil olan çocuklarin ve anne-babalarinin de-
mografik özelliklerine ilişkin dağilimlari incelendiğinde; araştirmaya ka-
tilan öğrencilerin %59.6’sinin kiz, %40.4’ünün erkek olduğu; %30.5’inin 
5. Sinif, %30.5’inin 6. Sinif, %39’unun ise 7. Sinifa devam ettiği görülmüş-
tür. Çocuklarin %9.3’ünün tek çocuk, %43.3’ünün iki kardeş, %27’sinin 3 
kardeş, %20.4’ünün ise 4 ve üzeri kardeşe sahip olduğu ortaya çikmiştir. 
Çocuklarin %43.5’i ilk çocuk, %25.4’ü ortanca, %31.1’i ise son çocuktur. 
Araştirmaya katilan çocuklarin anne yaşlari incelendiğinde ise, annele-
rin %58.1’inin 39 yaş ve altinda olduğu %36.8’inin 40-49 yaş araliğin-
da %5.1’inin ise 50 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Babalarin yaş 
gruplari incelendiğinde ise, %25.6’sinin 39 yaş ve altinda olduğu,%57’si-
nin 40-49 yaş araliğinda,%17.4’ünün ise 50 yaş ve üzerinde olduğu orta-
ya çikmiştir. Anne öğrenim durumlari incelendiğinde; annelerin en fazla 
%35.3 oranla ilkokul mezunu olduklari, en az ise %5.4 oraniyla ön lisans 
mezunu olduklari; babalarin ise, en fazla %31.9 oraniyla lise mezunu ol-
duklari en az da % 5 oraniyla okuryazar-okuryazar değil kategorisinde yer 
aldiklari dikkat çekmiştir. 

2.3. Veri Toplama Araçları

Bu araştirmada 5- 6. ve 7. sinifa devam eden çocuklarin dijital bağim-
lilik düzeylerini belirlemek amaciyla Hawi, Samaha ve Griffiths (2019) 
tarafindan geliştirilmiş olan “The Digital Addiction Scale for Children 
(DASC)” isimli ölçek “Çocuklar İçin Dijital Bağimlilik Ölçeği” olarak 
Türk kültürüne ve diline uyarlanmiştir. 

Kişisel Bilgi Formu: araştirma dâhilinde ele alinan öğrencilerin ken-
dileri ve aileleri hakkinda bilgi almak amaciyla araştirmacilar tarafindan 
hazirlanmiştir. Kişisel bilgi formunun birinci bölümü, öğrencilerin; cinsi-
yet, sinif, kardeş sayisi ve doğum sirasi durumu ile ilgili bilgileri; ikinci 
bölümü ise ebeveynlerin; yaş, öğrenim durumunu içeren bilgileri kapsa-
maktadir. “Kişisel Bilgi Formu”, online olarak Google Form araciliği ile 
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‘Çocuklar İçin Dijital Bağimlilik Ölçeği’ ile birlikte ebeveynlere iletilmiş 
olup; veriler bu yolla toplanmiştir. 

Çocuklar İçin Dijital Bağimlilik Ölçeği (The Digital Addiction Scale 
for Children): Araştirmada, orijinal adi The Digital Addiction Scale for 
Children olan Hawi, Samaha ve Griffiths (2019) tarafindan geliştirilen 5’li 
likert tipi bir ölçek kullanilmiştir. Ölçeği geliştiren kişilerden mail yoluyla 
ölçeğin kullanim izni alinmiştir. Bu ölçme araci, çocuklarin dijital cihaz-
lari ne amaçla kullandiğini belirlemek ve bağimlilik riskinin erken dö-
nemde belirlenmesi amaciyla çocuklarin dijital bağimliliğini önlemek için 
geliştirilmiş bir ölçektir. Öğrencilerin dijital cihazlarin kullanimini değer-
lendiren 25 madde ve 2 boyuttan oluşan ölçeğin orijinal hali; Aldatma 
(Deception), Çatişma (Conflict), Yerine Koyma (Displacement), Sorunlar 
(Problems), Kaygi (Preoccupation), Nüks Etme (Relapse), Duygu Durum 
Değişikliği (Mood Modification), Geri Çekilme (Withdrawal) ve Tolerans 
(Tolerance) olmak üzere 9 kriterden oluşmaktadir. Kriterler; ; DSM-5’te 
İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Tani Kriterleri ile Griffiths (2005)’in 
bağimliliği meydana getirdiğini ileri sürdüğü bağimlilik kriterlerinin eş-
leşmesi sonucu ortaya çikmiştir. Alt boyutlarin tümüne ilişkin yanitlar 5’li 
likert tipine göre derecelendirilmiş olup 1 (hiçbir zaman), 2 (nadiren), 3 
(ara sıra), 4 ( sık sık) ve 5 (her zaman) şeklinde puanlanmiştir.

Kaygi kriteri; dijital cihazlarin kullanimina ilişkin zihinsel meşgu-
liyeti ifade ederken bu kriter kapsaminda çocuklara ‘Okulda olmadığım 
zaman, cihazımı kullanarak çok zaman harcarım.’  vb. maddeler yöneltil-
mektedir. 

Aldatma kriteri; çocuklarin dijital cihazlarin kullanimina ne kadar 
zaman ayirdiklari ve dijital cihazlarini ne amaçla kullandiklarina dair 
ebeveynlerine nasil yalan söylediklerini ifade etmektedir. Bu boyut kap-
saminda; ‘Cihazımı kullanmaya harcadığım süre hakkında aileme yalan 
söylerim.’ vb. ifadeler yer almaktadir. 

Tolerans kriteri; dijital cihazlarin kullanim süresinin sürekli artmasi-
ni ifade etmektedir. Bu boyut kapsaminda çocuklara; ‘Cihazımı kullana-
rak daha fazla zaman harcama ihtiyacı hissederim.’ vb. maddeler yönel-
tilmektedir.

Geri çekilme kriteri; dijital cihazlarin kullanimi sona erdiğinde veya 
azaldiğinda ortaya çikan hoş olmayan duygu durumlarini ve/veya fiziksel 
etkileri ifade eder. Bu tür geri çekilme etkileri psikolojik (örneğin aşiri 
huysuzluk ve sinirlilik) veya fizyolojik (örneğin mide bulantisi, terleme, 
baş ağrisi, uykusuzluk ve diğer stresle ilgili reaksiyonlar) olabilmektedir. 
Bu boyut kapsaminda çocuklara; ‘Cihazımı kullanamadığım zaman ken-
dimi üzgün hissederim.’ vb. maddeler sunulmaktadir.



Efsun Domlu, Seda Sakarya64 .

Sorunlar kriteri; dijital bağimlilik nedeniyle kontrol edilemeyen 
uyku, ebeveynlerle uyumsuzluk, para yönetimi ve akademik başari gibi 
yaşam gereksinimlerini ifade etmektedir. Bu boyut kapsaminda çocukla-
ra; ‘Cihazımı kullandığım için daha az uyuyorum.’ vb. maddeler yöneltil-
mektedir.

Çatişma kriteri; bağimli ile çevresindekiler arasindaki veya belirli 
bir faaliyetle ilgilenen bireyin kendi içindeki çatişmalara atifta bulunur. 
Sürekli olarak kisa vadeli zevk ve rahatlama seçimi, olumsuz sonuçlarin 
ve uzun vadeli hasarin göz ardi edilmesine yol açar ve bu da bir başa 
çikma stratejisi olarak bağimlilik faaliyetine yönelik bariz ihtiyaci artirir. 
Bağimlinin hayatindaki çatişma, kişisel ilişkilerinden (partner, çocuklar, 
akrabalar, arkadaşlar vb.), çalişma veya eğitim hayatlarindan ve diğer sos-
yal ve eğlence aktivitelerinden ödün vermeleri anlamina gelir. Bu boyut 
kapsaminda çocuklara; ‘Ailem cihazımı kullanmamı durdurmayı ya da sı-
nırlandırmayı dener; fakat başarısız olur.’ vb. maddeler sunulmaktadir.

Yerine koyma kriteri; diğer yaşam etkinliklerine ilginin azalmasiyla 
birlikte ebeveynlerin çocuklarindan kopuk hissetmelerini ve aile birimin-
den ödün verilmesini ifade eder. Bu boyut kapsaminda çocuklara; ‘Aile 
üyeleriyle birlikte vakit geçirmem; çünkü cihazımı kullanmayı tercih ede-
rim.’ vb. maddeler yöneltilmektedir.

Nüks Etme kriteri; belirli bir aktivitenin daha önceki kaliplarina tek-
rar tekrar dönme eğilimini ve bağimliliğin yüksekliğine özgü en aşiri ka-
liplarin bile, uzun yillar süren yoksunluk veya kontrolden sonra hizla geri 
kazanilmasi eğilimini ifade eder. Bu boyut kapsaminda çocuklara; ‘Cihaz 
kullanımımı kontrol edemiyorum.’ vb. maddeler yöneltilmektedir.

Duygu durum değişikliği kriteri; insanlarin belirli bir aktiviteye ka-
tilmanin bir sonucu olarak bildirdiği öznel deneyime atifta bulunur. Bu 
boyut kapsaminda çocuklara; ‘Cihazımı kullanmak, problemlerimi unut-
mama yardımcı olur.’ vb. maddeler sunulmaktadir.

Çocuklar İçin Dijital Bağimlilik Ölçeği’nin geliştirilme çalişmasin-
da The Digital Addiction Scale for Children (DASC)’da, dokuz kriterin 
hiçbiri birbiriyle yüksek düzeyde korelasyon göstermediği için ayirici ge-
çerlik belirlenmiştir. Tüm korelasyonlar < 0.7 (0.389-0.696) olarak tespit 
edilmiştir. Bu nedenle, tüm yapinin (bağimlilik) farkli yönlerini değerlen-
dirdikleri için tüm kriterler arasinda ayrici geçerliğin söz konusu olduğu; 
Cronbach alfa değerinin ise,  0.936 olduğu ortaya konmuştur (Hawi ve 
diğerleri. 2019).

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştirmada kullanilan kişisel bilgi formu ve ölçeğin uygulanmasi 
amaciyla gerekli kurumlar ve kuruluşlardan yasal izinler alinmiş ve son-



 .65Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

rasinda ölçme aracinin uygulanacaği çalişma grubuyla iletişime geçilerek 
ölçek ve araştirmanin amaci ile ilgili bilgilendirme yapilmiştir. Google 
Form araciliğiyla oluşturulan formun 2020-2021 eğitim-öğretim yilinda 
öğrenciler tarafindan doldurulabilmesi için katilimcilara elektronik or-
tamda iletilmiştir.

2.4.1. Çeviri Süreci

Bu araştirmada, öncelikle 25 maddeden oluşan ve iki faktörlü yapiya 
sahip olan orijinal ölçeğin çevirisi için gerekli izinler alinmiş ve dilsel, 
psikolojik ve kültürel farkliliklar nedeniyle oluşabilecek etkinin en aza 
indirilmesi amaciyla bir yönerge hazirlanmiştir. Ardindan ölçeğin çeviri 
sürecine geçilmiştir. 2 yabanci dil, 2 Türk dili ve 1 alan uzmaninin ortak 
katilimiyla ölçek Türkçe’ye çevrilmiş ve çevirilerin değerlendirilmesine 
geçilmiştir. Bu aşamada; çeviri sürecindeki uzmanlardan farkli olarak 3 
yabanci dil ve 3 Türk dili uzmani sürece katilmiştir. Değerlendirme sü-
recinde 3 yabanci dil uzmanindan, yapilan çeviriyi dilsel eşdeğerlik açi-
sindan incelemeleri istenmiştir. İfadelerin her iki dilde de ayni anlama 
gelip gelmediği ve dilbilgisi hatalarinin yapilip yapilmadiği değerlendi-
rilmiştir. Yabanci dil uzmanlarindan maddelerin İngilizce orijinal hali-
ni, daha sonra ise Türkçe halini okumalari ve 1 en düşük, 5 en yüksek 
olmak üzere orijinal metnin Türkçe metni anlam ve içerik yönünden ne 
düzeyde karşiladiğini belirtmeleri beklenmiştir. Uzmanlardan alinan ge-
ribildirimler sonrasinda ortalama değerler hesaplanmiş ve dilsel eşdeğer-
lik açisindan maddelerin orijinal halleri ile birlikte Türkçe’ye uyarlanmiş 
halleri arasindaki uygunluk düzeyleri incelenmiştir. Bu sürecin ardindan;  
Tükçe’ye çevrilmiş maddelerin dil ve anlam yönünden uygunluğu 3 Türk 
dili uzmani tarafindan incelenmiştir. Bu süreçte, uzmanlardan Türkçe’ye 
çevrilmiş maddeleri okumalari ve 1 en düşük, 5 en yüksek olmak üzere 
her bir maddenin dil ve anlam bakimindan ne düzeyde anlaşilir olduğunu 
değerlendirmeleri istenmiştir. Sonrasinda; Tükçe’ye çevrilmiş maddelerin 
kapsam uygunluğu çocuk gelişimci 3 öğretim üyesi tarafindan incelenmiş 
ve Türkçe’ye çevrilmiş maddeleri okumalari ve araştirmanin amaci yö-
nünden içeriği ne düzeyde ölçtüğünü değerlendirmeleri talep edilmiştir. 
Uzman görüşleri sonucunda Davis Tekniği ile Türkçe’ye uyarlanan her bir 
maddenin kapsam geçerlik orani hesaplanmiştir (Davis, 1992).

Kapsam geçerliği sürecinin ardindan ölçeğin orijinal ve Türkçe diline 
hâkim farkli 2 yabanci dil uzmani tarafindan ölçeğin orijinal diline geri 
çevirisi yapilmiştir. Anlam bakimindan geri çevrisi yapilmiş maddeler ile 
orijinal maddelerin uygunluğu incelenmiş ve her bir maddenin ortalama 
değerleri hesaplanmiştir. Maddelerin birbirleri ile uyumlu olup olmadik-
lari incelenerek aradaki farklar tartişilmiş ve ölçeğe son şekli verilerek 
Türkçe taslak metin elde edilmiştir.
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Geri çeviri sürecinin ardindan İngilizce alaninda 2 yabanci dil uz-
manin katilimiyla süreç başlatilmiş ve ilk aşamada ölçeğin ilk hali bu öğ-
retmen grubuna uygulanmiştir. Bu aşamadan 3 hafta sonra ölçeğin Türk-
çe’ye uyarlanmiş hali ayni gruba tekrar ulaştirilmiş  ve bu iki uygulama 
sonucunda elde dilen veriler istatistik programina aktarilmiştir. Eşleşti-
rilmiş grup t-testi ve Pearson momentler çarpimi korelasyon katsayisi ile 
orijinal ölçek ve Türkçe uyarlamasi arasindaki ilişki incelenmiştir.

Dil geçerliği aşamasi sonrasinda yönergelerin ve maddelerin anla-
şilirliğinin belirlenebilmesi için pilot uygulama sürecine geçilmiştir. Bu 
aşama; örneklemin özelliklerini yansitan küçük bir gruba son uygulama-
dan önce yapilan bir ön uygulama olarak ifade edilmektedir (Gudmunds-
son, 2009). Bu araştirmada 9-12 yaş araliğindaki 33 çocuğun katilimiyla 
pilot uygulama süreci yapilmiş ve 33 veri üzerinden güvenirlik analizleri 
yapilmiştir. Yapilan çalişmalar incelendiğinde, faktör analizinin yapilabil-
mesi için Kline (1994) veri setinin en az 100-200 arasinda olmasi gerekti-
ğini ifade ettiğinden ve Tabachnik ve Fidell (2001) de az sayida faktörün 
olmasi durumunda veri setinin en az 50 olabileceğine vurgu yaptiğindan; 
pilot uygulama sürecinde faktör analizi yapilmamiş, faktör analizi süreci 
614 nihai veri seti üzerinden incelenmiştir. Bu süreç araştirmanin geçerlik 
ve güvenirlik aşamasinda ayrintili olarak sunulmuştur.

3.  BULGULAR

3.1.Kapsam Geçerliğine İlişkin Bulgular

Ölçeğin dil ve anlam bakimindan incelenmesinin ardindan kapsam 
geçerliği açisindan uygunluğu çocuk gelişimi alaninda uzman 3 öğretim 
üyesinin katilimiyla gerçekleşmiştir. Uzman puanlamalari sonunda ilgili 
maddeye 3 ve 4 puan veren uzmanlarinin sayisinin toplam uzman sayisi-
na bölünmesiyle ortaya çikan kapsam geçerlik oraninin, 80 ve üzerinde 
olmasi tavsiye edilmektedir (Davis, 1992). Kapsam geçerliği açisindan; 
1 en düşük, 4 en yüksek olmak üzere her bir maddenin kapsam yönün-
den araştirmanin amacina ne kadar düzeyde karşilik geldiği hesaplanmiş 
ve elde edilen puan ortalamalarinin 4,00; kapsam geçerlik oranlarinin ise 
1,00 olduğu sonucuna ulaşilmiştir. 

3.1.1. Dil Geçerliği Sürecine İlişkin Bulgular

Çeviri ve değerlendirme sürecinin ardindan dil geçerliğinin sağlan-
masi adina İngilizce alaninda uzman üç öğretmenin katilimiyla dil ge-
çerliği süreci başlamiştir. Öncelikle ölçeğin orijinal hali, 3 hafta sonra da 
ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmiş hali ayni gruba tekrar uygulanmiştir. Elde 
edilen veriler istatistik programina aktarilmiştir. Eşleştirilmiş örneklem 
t-testi ile orijinal ölçeğe ve Türkçe uyarlamasina ait maddelerin ortala-
ma puanlari arasinda istatistiksel açidan anlamli bir farklilaşmanin olup 
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olmadiği incelenmiştir. Orijinal ölçeğe ve Türkçe uyarlamasina ait mad-
delerin ortalama puanlari arasinda istatistiksel açidan anlamli bir farkli-
laşmanin olmadiği sonucuna ulaşilmiştir (p>,05). Buna göre, ölçeğin ori-
jinal ve Türkçe formlarindaki maddelerin ayni anlam ifade ettiğini ortaya 
konmuştur.

3.1.2. Yapı Geçerliliğe İlişkin Bulgular

Bu çalişmada ölçeğin yapi geçerliğinin araştirilmasi amaciyla 661 
veri üzerinden veri temizleme, z puani hesaplama ve normallik analizleri 
uygulanmaşi ve elde edilen 614 veri ile DFA yapilmiştir. Öncelikle, 25 
madde üzerinden faktörlere ilişkin DFA süreci uygulanmiştir. Faktörlere 
yönelik yapilan DFA süreci sonunda bütün maddelere ilişkin t değerleri-
nin ,05 düzeyinde anlamli olduğu; faktör yüklerinin ,30 dan aşaği olma-
diği; standart çözümlere ait hata varyans değerlerinin ise ,90 dan yukari 
olmadiği görülmüştür. Faktörlere yönelik yapilan DFA sonucunda uyum 
indekslerinin (RMSEA=,08; SRMR=,04; CFI= ,97) istenilen araliğa düştü-
ğü görülse de  derecesinin serbestlik derecesine bölünmesiyle elde edilen  
değerinin 5,11 olduğu görülmüş ve istenilen uyum araliğina düşmediği 
belirlenmiştir. Bu bağlamda önerilen modifikasyonlar yapilmiş ve modi-
fikasyonlar sonucunda faktörlere yönelik elde edilen DFA sonuçlarina ait 
standart katsayilar yol diyagrami Şekil 1’de sunulmuştur.
Şekil 1. Faktörler açısından yapılan modifakisyonlar sonrası DFA sonucuna ait 

standart katsayılar yol diyagramı
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Faktörler açisindan yapilan modifikasyonlar sonrasi DFA sonuçlari 
incelendiğinde bütün maddelere ilişkin t değerlerinin yine ,05 düzeyinde 
anlamli olduğu, faktör yüklerinin ,30’dan yukari olduğu ve standart çö-
zümlere ait hata varyans değerlerinin de ,90’dan yukari olmadiği görül-
müştür. Faktörler açisindan yapilan modifikasyon öncesi ve sonrasi DFA 
analizi sonuçlari ayrintili olarak sunulmuştur.

Tablo 1. Faktörler Açısından Ölçeğe Ait DFA Sonuçları

Mükemmel 
uyum araliği

Kabul 
edilebilir 
uyum araliği

MÖ MS
Modifikasyon sonrasi 
DFA Sonucu

3-5 5,11 3,72 Kabul edilebilir uyum

RMSEA ,05-,08 ,08 ,06 Kabul edilebilir uyum

S-RMR ,05-,10 ,04 ,03 Mükemmel uyum

CFI ,90-,95 ,97 ,98 Mükemmel uyum

MÖ: Modifikasyon öncesi DFA değerleri; MS: Modifikasyon sonrasi DFA 
değerleri

Faktörler açisindan Çocuklar İçin Dijital Bağimlilik Ölçeği’ne ait DFA 
sonuçlari incelendiğinde  değerinin 3,72; RMSEA değerinin ,06 olarak bu-
lunduğu ve kabul edilebilir uyum düzeyinde olduğu görülmüştür. S-RMR 
değerinin ,03 ve CFI değerinin ,98 olduğu ve mükemmel uyuma karşilik 
geldiği belirlenmiştir. Yapilan DFA süreci sonunda elde edilen verilere 
göre daha önceden tanimlanmiş ve sinirlandirilmiş olan ölçeğin faktörleri 
doğrulanmiştir. Bu bağlamda yapilan doğrulayici faktör analizi sonucu-
na göre 25 maddelik “Çocuklar için Dijital Bağimlilik Ölçeği (ÇİDBÖ)” 
isimli ölçeğin iki faktörlü yapisinin yapi geçerliği doğrulanmiştir.

3.1.3. Güvenirliğe İlişkin Bulgular

Ölçeğin yapi geçerliğinin sağlanmasinin ardindan 25 madde ile güve-
nirlik analizi sürecine geçilmiştir. Ölçeğin güvenirliği 614 veri üzerinden 
Cronbach Alpha iç tutarlik katsayisi ile araştirilmiştir. Elde edilen değer-
ler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Güvenirliğe ilişkin sonuçlar

  F1  F2 ÇDBÖ
Cronbach 
Alfa

,916 ,929 ,957

F1: Faktör 1, F2: Faktör 2, ÇDBÖ: Çocuklar İçin Dijital Bağimlilik Ölçeği

Tablo 2 incelendiğinde Cronbach Alfa iç tutarlik katsayilarinin, 60 ve 
üzerinde olduğu görüldüğüne göre (Büyüköztürk, 2004; Şencan, 2005), 
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gerek ölçeğin, gerek faktörlerinin gerekse alt faktörlerinin güvenilir oldu-
ğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre iki faktörlü yapiya sahip olan ve 25 
maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçme araci elde edilmiştir. 

4.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalişma, Hawi, Samaha ve Griffiths (2019) tarafindan geliştirilen 
‘ The Digital Addiction Scale for Children (DASC)’ isimli ölçeği Türk 
kültürü ve diline uyarlayarak 9-12 yaş araliğindaki çocuklarin dijital ba-
ğimlilik düzeylerini ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçüm araci 
elde etmeyi amaçlamaktadir.

Bu çalişmada, ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmasi süreci “problemin or-
taya konmasi” ve “probleme yönelik uygun ölçme aracinin belirlenme-
si süreçleri ile başlamiş, Brislin, Lonner ve Thorndike (1973) tarafindan 
öne sürülen beş aşamali teknik süreci ile devam ettirilmiştir. Beş aşamali 
teknik süreci, “çeviri”, “çevirinin değerlendirilmesi”, “kapsam geçerliği”; 
“geri çeviri” ve “geri çevirinin değerlendirilmesi” süreçlerinden oluşmak-
tadir. Ardindan, Seçer (2018) tarafindan belirtilen “Dil geçerliği” ve “Pilot 
uygulama” süreçleri gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulamaya yönelik yapi-
lan istatistiksel hesaplamalar ile taslak ölçme aracina son şekli verilmiştir. 
Taslak ölçme aracinin büyük örneklem grubuna uygulanmasinin ardindan 
ise geçerlik güvenirlik analizleri yapilmiş ve nihai ölçme araci elde edil-
miştir.

Bu bağlamda, bu araştirmada ölçeğin Türkçe’ye uyarlama süreci top-
lam 5 Türk dili uzmani, 7 yabanci dil uzmani ve 4 alan uzmani katilim 
göstermiştir. Ölçeğin yapi geçerliği ve güvenirlik analizleri için olasilikli 
örnekleme yöntemlerinden basit rastlantisal örnekleme yöntemi ile belir-
lenen 614 çocuk büyük örneklem grup olarak araştirmaya dâhil edilmiştir.

Ölçeğe ait 25 madde ile yapilan güvenirlik analizi sürecinde, ölçe-
ğin güvenirliği 614 veri üzerinden Cronbach Alpha iç tutarlik katsayisi 
ile araştirilmiştir. Cronbach Alfa iç tutarlik katsayilarinin birinci faktör 
için .916, ikinci faktör için .929; tüm ölçek için ise .957 olduğu sonucuna 
ulaşilmiştir. 

Ölçeğin uyarlama sürecine ilişkin elde edilen kapsam geçerliği bul-
gulari sonucunda; her bir maddenin kapsam yönünden araştirmanin ama-
cina ne düzeyde karşilik geldiği hesaplanmiş ve elde edilen puan ortala-
malarinin 4,00; kapsam geçerlik oranlarinin ise 1,00 olduğu görülmüştür.  
Ölçeğin dil geçerliğinin sağlanmasi adina gerçekleştirilen eşleştirilmiş 
örneklem t-testi ile orijinal ölçeğe ve Türkçe uyarlamasina ait maddelerin 
ortalama puanlari arasinda istatistiksel açidan anlamli bir farklilaşmanin 
olmadiği sonucuna ulaşilmiş (p>,05) olup ölçeğin orijinal ve Türkçe form-
larindaki maddelerin ayni anlam ifade ettiği ortaya konmuştur.
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Ölçeğin yapi geçerliğinin araştirilmasi amaciyla 614 veri ile ger-
çekleştirilen DFA süreci sonunda bütün maddelere ilişkin t değerlerinin 
,05 düzeyinde anlamli olduğu; faktör yüklerinin ,30 dan aşaği olmadiği; 
standart çözümlere ait hata varyans değerlerinin ise ,90 dan yukari ol-
madiği görülmüştür. DFA sonucunda uyum indekslerinin (RMSEA=,08; 
SRMR=,04; CFI= ,97) istenilen araliğa düştüğü görülse de  derecesinin 
serbestlik derecesine bölünmesiyle elde edilen  değerinin 5,11 olduğu 
görülmüş ve istenilen uyum araliğina düşmediği belirlenmiştir. Bu bağ-
lamda önerilen modifikasyonlar yapilmiş ve faktörler açisindan modifi-
kasyonlar sonrasi DFA sonuçlari incelendiğinde bütün maddelere ilişkin t 
değerlerinin yine ,05 düzeyinde anlamli olduğu, faktör yüklerinin ,30’dan 
yukari olduğu ve standart çözümlere ait hata varyans değerlerinin de 
,90’dan yukari olmadiği görülmüştür.Bu doğrultuda  değerinin 3,72; RM-
SEA değerinin ,06 olarak bulunduğu ve kabul edilebilir uyum düzeyinde 
olduğu görülmüştür. S-RMR değerinin ,03 ve CFI değerinin ,98 olduğu ve 
mükemmel uyuma karşilik geldiği belirlenmiştir.

Yapilan DFA süreci sonunda elde edilen verilere göre daha önceden 
tanimlanmiş ve sinirlandirilmiş olan ölçeğin faktörleri doğrulanmiştir. Bu 
bağlamda yapilan doğrulayici faktör analizi sonucuna göre 25 maddelik 
“Çocuklar için Dijital Bağimlilik Ölçeği (ÇDBÖ)” isimli ölçeğin iki fak-
törlü yapisinin yapi geçerliği doğrulanmiştir.

Yapilan analizlerden elde edilen bulgular sonucunda birinci alt bo-
yutta; çatişma, yerine koyma, sorunlar ve aldatma kriterlerinin tüm mad-
delerinin; ikinci alt boyutta ise; duygu durum değişikliği, geri çekilme 
ve tolerans kriterlerinin tüm maddelerinin yer aldiği, kaygi ve nüks etme 
kriterlerine ait maddelerin ise her iki alt boyut arasinda bölünmüş olduğu 
ve bu bulgularin orijinal çalişmadan elde edilen bulgularla ayni olduğu 
ortaya çikmiştir. 

Bu çalişmadan hareketle dijital bağimliliğin günümüzde çocuklar 
ve gençler üzerinde oldukça yaygin olmasi ve bağimlilik potansiyelinin 
gelişen teknoloji nedeniyle üst seviyede olmasi nedeniyle ebeveynlere ve 
eğitimcilere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu anlamda çocuğun yakin 
çevresinde yer alan bireylerin dijital bağimlilik ve etkilerine ilişkin bilgi-
lendirilmesi önerilebilir. Bağimliliği önlemek adina dijital cihazlarin ye-
rini alabilecek alternatif etkinliklerin etkinliğini arttirmak için çocuk ve 
yakin çevresindeki bireylerin sosyal yetkinlik becerilerinin desteklenmesi 
önerilebilir. Teknolojinin zararli etkilerine kaşi eğitimcilerin ve devlet ka-
naliyla sosyal ağlari denetleyenlerin, çocuklarin dijital medya araçlarini 
kullanmalari konusunda koruyucu önlemleri almasi gerekmektedir.  
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1. GİRİŞ

Yeryüzü şekillerinin oluşum ve gelişiminde birçok diş etken rol 
oynamaktadir. Bunlardan biri de akarsulardir. Türkiye gibi eğim ve 
engebenin fazla olduğu ülkelerde akarsular, aşindirma, taşima ve 
biriktirme faaliyetleri ile yeryüzünü şekillendirmede öne çikmaktadir 
(Utlu ve Ekinci, 2015). Türkiye, Alpin orojenik kuşak içerisinde bulunan, 
tektonik bakimdan oldukça hareketli bir ülkedir (Ardos, 1979). Tektonik 
hareketler, tabakalarin toptan yükselme veya alçalmasina, kirilma, kivrilma 
ve faylanmaya neden olduğu gibi akarsu şebekesini de etkilemektedir. 
Tektonizmaya bağli olarak aşindirma gücü artan akarsular yataklarina daha 
fazla gömülerek derin vadiler, taraçalar, eğimli yamaçlar, sirt ve aşinim 
yüzeyleri oluşturabilmektedir. 

Günümüzde, afet yönetimi, şehir planlama gibi konularda jeolo-
jik yapi ve jeomorfolojinin önemi anlaşilmaya başlanmiştir. Bunun yani 
sira jeoturizm, jeomorfoturizm, jeo-eğitim faaliyetlerine ilgi artmiştir. Bu 
konuda faaliyet gösteren ProGEO, Uluslararasi Yerbilimleri ve Jeoparklar 
Programi (IGGP), IUGS (Uluslararasi Jeolojik Bilimler Birliği) gibi kuru-
luşlar tarafindan ilgi çekici yer şekillerinin tespiti, korunmasi ve jeoturizm, 
jeo-eğitim alanlarinda kullanilmasi hakkinda çalişmalar yapilmaktadir. 
Jeoloji ve jeomorfoloji, insanlar tarafindan çoğu zaman volkanlar, dino-
zorlar, kanyon gibi büyük yapilar olarak algilanir ve biyosfer için bir fon 
olarak düşünülür. Ancak jeolojik yapilar, fosiller, kayaçlar ve mineraller, 
Dünya’nin oluşumu ve gelişimini anlamada kilit rol oynayan, gelecek için 
mutlaka korunmasi gereken doğal miraslardir (Wimbledon, 2013).

Barhal Çayi Havzasi’nda flüvyal süreçlere bağli olarak akarsular 
tarafindan derince yarilmiş, eğimli bir topoğrafya söz konusudur. Sahada 
‘V’ şekilli derin vadilerin yaygin olmasi, vadi sistemlerinin genç olduğunu 
ve aşindirmanin devam ettiğini göstermektedir. Araştirmaya konu olan 
saha flüvyal süreçlerin önemli bir kismi için örnek teşkil edebilecek 
jeomorfolojik birimlere sahiptir. Dolayisiyla bu sahanin jeomorfolojik 
özelliklerinin açiklanmasi, jeomorfoloji eğitimi ve literatür açisindan 
önemlidir. Araştirma sahasina oldukça yakin konumda inşasi süren 
Yusufeli Baraji yakinda su tutmaya başlayacaktir. Buna bağli olarak 
araştirma sahasindaki vadi tabanlari, taraçalar ve yamaçlarin önemli bir 
kismi baraj rezervuari içinde kalacaktir. Bu alanlarin suya gömülmeden 
önce görüntülenmesi, haritalanmasi, morfometrik analizlerinin yapilarak 
literatüre kazandirilmasi gerekliliği araştirmanin çikiş noktasi olmuştur.

1.1. Araştırma Sahasının Yeri ve Sınırları

Barhal Çayi Havzasi, Doğu Karadeniz Bölümü’nde, Doğu Karadeniz 
Dağlarinin güney aklaninda yer almaktadir. Altiparmak Çayi olarak da 
bilinen Barhal Çayi’nin topla havza alani 860 km²’dir. Oldukça geniş 
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olan havza, jeomorfolojik açidan da zengindir. Bu nedenle çalişmanin 
formati gereği, araştirma sahasi Barhal Çayi Havzasi’nin aşaği kesimini 
kapsayacak şekilde sinirlandirilmiştir. Barhal Çayi’nin aşaği havzasi, 
orta çiğirdan keskin sirt ve boğazlar ile ayrilmaktadir. Araştirma sahasi; 
kuzeyden Virankale (2186 m), Nakirav (2681 m), Aktepe (2581 m); 
batidan Sitile (2745 m), Bakat (3057 m), Kurugedik (2587 m); doğudan 
Ziyaret (2752 m), Büyükdağ (2239 m) tepelerinin doruklarindan geçen 
su bölümü çizgisi ile sinirlandirilmiştir. Sahanin güney siniri ise Barhal 
Çayi’nin Çoruh Nehri’ne katildiği noktaya dayanmaktadir (Şekil 1).

Şekil 1. Çalışma alanının lokasyon haritası 
 İdari olarak bütünüyle Yusufeli İlçesinde yer alan araştirma sahasi, 

40°57’51” - 40°48’49” K enlemleri ile 41°20’30” - 41°39’29” D boylamlari 
arasinda kalmaktadir. Su bölümü çizgilerine dayanarak yapilan havza 
sinirlandirma sistemine göre araştirmaya konu olan sahanin yüzölçümü 
284 km²’dir. Bu alan Barhal Çayi Havzasinin yaklaşik 1/3’üne denk 
gelmektedir. 

1.2. Araştırma Sahasının Coğrafi Özellikleri

En eski jeolojik birimleri Jura yaşli volkanosedimanterlerin; en 
genç birimleri ise Kuvaterner yaşli alüvyonlarin oluşturduğu araştirma 
sahasinda en geniş alan kaplayan formasyon, Üst Kretase-Paleosen yaşli 
Kaçkar Granitoyididir (Şekil 2).  Güven, 1998 tarafindan hazirlanan MTA 
raporuna göre araştirma sahasindaki jeolojik formasyonlar ve başlica 
özellikleri şöyledir:  
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• Sahadaki en yaşli birim olan Hamurkesen Formasyonu; Barhal Çayi 
Vadisinin doğusundaki nispeten alçak, düz sahada ve vadinin batisindaki 
Bakat ve Sitile tepelerinin arasinda kalan dar alanda yüzeylenmektedir. 
Alt-Orta Jura yaşli formasyon, bazaltik, andezitik, dasitik lav ve piroklas-
tikler ile kumtaşi, marn, kirmizi kireçtaşi ve şeylden oluşan volkano-tortul 
bir istif özelliğindedir. Akarsuyun doğusunda, Öğdem Köyü çevresinde 
Hamurkesen Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelişmiş, Jura yaşli, re-
sifal kireçtaşi ara tabakalariyla bazalt lav ve proklastlari da içeren kirmi-
zi-mor renkli konglomera ve kumtaşlarindan oluşan Madenler Formasyo-
nu yer almaktadir (Şekil 2). 

•	 Araştirma sahasinin orta kesiminde bir kismi akarsu vadisi ile ça-
kişan, Yusufeli-Taşkiran yol güzergâhi boyunca uzanan, Üst Kretase yaşli 
Çatak Formasyonu bulunmaktadir (Şekil 2).  Bazik, volkanik ve tortul 
birimlerden oluşan bu formasyon andezit, bazalt, lav ve piroklastikler ile 
kumtaşi, marn ve kirmizi renkli, killi kireçtaşi tabakalarinin ardalanma-
sindan oluşmaktadir.

  Şekil 2. Araştirma Sahasinin Jeoloji Haritasi.
Ortalama yükseltisi 1652 m olan araştirma sahasi, Barhal Çayi’nin 

Çoruh Nehri ile birleştiği Yusufeli İlçesinden (585m) başlayip 3000 
metrelere kadar çikabilen arizali bir topografyaya sahiptir. Sahanin  
doğusunda Mutlugün, Çirali ve Esendal köyleri; batisinda ise Bakat Tepe 
(3057 m) yer almaktadir. Çalişma sahasinin bir akarsu havzasi olmasina 
bağli olarak flüvyal süreçler, topografyanin şekillenmesinde belirleyici 
olmuştur. Bunun yani sira topografya üzerinde litolojinin etkileri de gö-
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rülmektedir. Kayaçlar direnç durumlarina göre diş kuvvetler tarafindan az 
veya çok aşindirilabilmektedir (Hatipoğlu, 2016). Seçici aşindirma olarak 
adlandirilan bu durum araştirma sahasinda görülmektedir. Volkanik,  di-
rençli ve sert kayaçlardan oluşmuş Kaçkar Granitoyidi üzerinde eğimli, 
engebeli bir topoğrafya gelişmiştir. Sahada topografyanin akarsular tara-
findan yarilmasiyla, keskin sirtlar halinde aşinim yüzeyleri oluşmuştur. Bu 
yüzey ve sirtlar, derin vadiler, eğimli yamaçlar sahadaki jeomorfolojinin 
temel unsurlaridir. Araştirma sahasinda topografyaya bağli olarak Barhal 
Çayi gibi yaklaşik olarak kuzey güney yönlü uzanişa sahip vadiler, kiyi 
ile iç kesimler arasindaki ulaşim ve ticaret açisindan önemli güzergâhlar 
olmuştur. Araştirma sahasinin batisinda yer alan, Harşit Çayi Vadisinde 
ulaşim ve ticaretin güvenliğini sağlamak için çok sayida gözetleme kalesi 
inşaa edilmiştir (Bağci vd. 2019). Barhal Çayi Vadisinde de, Yusufeli ilçe 
merkezinin kuzeyindeki Barhal Köyünde 960’ li yillarda yapildiği tahmin 
edilen Barhal Kilisesi de bu durumu örneklendirmektedir. 

Çalişma sahasinin iklimi üzerinde dağlarin uzanişi, yükselti ve 
baki gibi özellikler etkili olmaktadir. Aşaği Barhal Çayi Havzasi, Doğu 
Karadeniz Dağlari’nin güney yamaçlarinda yer almaktadir. Bu dağlarin 
Karadeniz kiyisinda yer alan kuzey yamaçlari daha fazla yağiş alirken 
güney kesimi yağiş duldasinda kaldiği için yağiş miktari azalmaktadir. 
Yörede yükseklere doğru çikildikça yağiş artarken, vadi tabanlarinda yağiş 
miktari oldukça azdir. Deniz seviyesinden 601 m yüksekte, Yusufeli ilçe 
merkezinde yer alan Yusufeli Meteoroloji İstasyonu (1967-2000) verilerine 
göre, sahada yillik ortalama sicaklik 14,1°C, yillik toplam yağiş ise 280,4 
mm’dir (Şekil 3).

Şekil 3. Yusufeli Meteoroloji İstasyonu aylık sıcaklık ve yağış ortalamaları



Tamer Özlü, Faruk Kenar80 .

Oltu, Berta, Tortum ve Barhal çaylari, Çoruh Nehri’nin en büyük 
kollaridir. Araştirmaya konu olan Barhal Çayi, kaynaklarini Altiparmak 
ve Kaçkar dağlarindan alir. Arcivan, Salavat ve Büyük dere olmak üzere 
üç büyük kolu bulunur. Yaklaşik 40 km’lik uzunluğa sahip olan Barhal 
Çayi, kuzeybati-güneydoğu istikametinde akip, Yusufeli ilçe merkezinden 
geçerek, Çoruh Nehrine katilmaktadir. Barhal Çayi’nin çalişma sahasi 
içindeki ana kol uzunluğu 19.9 km’dir. Barhal Çayi Aşaği Havzasinda, ana 
akarsuyun dişinda Büyük, Salavat ve Arcivan derelerine ait üç alt havza 
daha tespit edilmiştir (Şekil 4). Yörede Barhal Çayi, kollari ve bu kollari 
besleyen mevsimlik akarsular dandritik drenaj ağina sahiptir. 

Şekil 4. Araştırma sahasının a) Hidrografya haritası b) Alt havzalar haritası.
 Barhal Çayi’nin akim değerleri; yil içinde bir yükselme, bir 

alçalma göstermektedir. Buna dayanarak akarsuyun basit rejimli olduğu 
söylenebilir. Ayrica akimin en düşük olduğu ay ile en yüksek olduğu ay 
arasinda on kattan fazla fark olduğu görülmüştür.  Dolayisiyla Barhal Çayi 
Biricik (2009)’un yapmiş olduğu tasnife göre rejimi düzensiz bir akarsudur. 
Barhal Çayi üzerinde EİE (Elektrik İşleri Etüt İdaresi) tarafindan kurulmuş 
üç akim gözlem istasyonu bulunmaktadir. Ancak bu istasyonlarin bir kismi 
kisa süre hizmet vermiş ve kapatilmiştir. Barhal Çayi’nin akim özellikleri 
açiklanirken bu istasyonlar arasinda en uzun süreli ve kesintisiz verilere 
sahip olan Dutdere gözlem istasyonu verileri kullanilmiştir. Dutdere 
gözlem istasyonu Yusufeli İlçe merkezinin yaklaşik 5 km kuzeyinde, 
Dutdere mevkiinde yer almaktadir. İstasyonun uzun yillik ortalamalari 
(1971-2011) incelendiğinde yillik ortalama akim değerinin 13,1 m³/sn 
olduğu görülmektedir. Barhal Çayi en yüksek akim değerine haziran ayinda 
(36,9 m³/sn) ulaşirken, en düşük akim değeri ocak ayinda (3,36 m³/sn) 
kaydedilmiştir (Şekil 5). Barhal Çayi’nin akimi büyük ölçüde kar erimeleri 
ve yağişin yil içindeki dağilişina göre şekillenmektedir. Nisan, mayis ve 
haziran aylarinda akiminin artmasini, artan yağişa ve kar erimelerine 
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bağlamak; kiş aylarinda yağişa rağmen akim değerlerinin düşük olmasini 
ise sahada kiş yağişlarinin kar şeklinde olmasiyla açiklamak mümkündür. 

Şekil 5. Dutdere gözlem istasyonunun konumu ve ortalama (1971-2011) akım 
diyagramı (EİE akım gözlem yıllığı)

Çalişma sahasinda iklim, topoğrafya ve litolojiye bağli olarak farkli 
toprak guruplari oluşmuştur. Kahverengi orman, kireçsiz kahverengi orman 
topraklari, alüvyal, kolüvyal topraklar, yüksek dağ-çayir topraklarinin yer 
aldiği sahada, en geniş yayilişa kahverengi orman topraklari sahip iken, en 
dar alani vadi tabanlarinda yer alan alüvyal topraklar kaplamaktadir. 1990 
yili Artvin İli arazi varliği raporuna göre araştirma sahasinda alti arazi 
kullanim kabiliyet sinifi bulunurken, topografyaya bağli olarak en geniş 
alani VII. en dar alani ise II. sinif araziler oluşturmaktadir.

Araştirma sahasi bitki coğrafyasi yönünden Avrupa-Sibirya flora 
bölgesinin, Kolşik flora bölümünde yer almaktadir. Havzada relief ve iklim 
koşullarinin kisa mesafede değişmesi ekolojik çeşitliliği artirmiştir. Barhal 
Vadisi’nin aşaği kesiminde, 500-1200 m arasinda zeytin gibi Akdeniz 
türleriyle başlayan bitki basamaği; kuru orman-çali (meşe, ardiç), geniş 
yaprakli orman (kayin, gürgen, kestane), iğne yaprakli orman (ladin, 
göknar, sariçam) ve çayir vejetasyonu şeklinde beş kat oluşturmaktadir 
(Kurt ve Balkiz, 2011).

2. Amaç, Yöntem ve Veriler

Çalişmanin amaci Artvin’in Yusufeli ilçesinde yer alan Barhal Çayi 
Aşaği Havzasinin jeomorfolojisini açiklamaktir. Araştirma kapsaminda; 
sahadaki jeomorfolojik birimlerin morfometrik özelliklerini, oluşumlarini 
ve yöredeki topografyanin şekillenmesinde etkili olan faktörleri ortaya 
koymak hedeflenmiştir. Kisa bir süre sonra Yusufeli Baraj Gölü’nün sulari 
altinda kalacak olan vadi tabanlari, akarsu taraçalari gibi jeomorfolojik 
birimleri literatüre kazandirmak amaçlanmiştir. Araştirmanin yöreyle 
ilgili literatür ve planlamalara, jeomorfoloji eğitimine katki sunacaği 
düşünülmektedir.
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Araştirmanin problem cümlesi “Barhal Çayi Aşaği Havzasinin 
(Yusufeli/Artvin) Jeomorfolojik Özellikleri Nelerdir?” şeklindedir. Buna 
yönelik olarak aşağidaki alt araştirma sorulari belirlenmiştir. Araştirma 
sahasinda;

• Hangi jeomorfolojik birimler yer almaktadir?

• Jeomorfolojik birimlerin morfometrik özellikleri nelerdir?

• Topografyanin şekillenmesinde etkili olan etmen ve süreçler ne-
lerdir?

• Yusufeli Baraji’nin tamamlanmasiyla hangi jeomorfolojik birim-
ler nasil değişecektir?

Araştirmanin temel veri kaynaklarini arazi gözlem ve ölçümleri, 
CBS ve UA ile uydu görüntüleri ve sayisal yükseklik modelleri üzerinden 
yapilan analizler ve literatür oluşturmaktadir. Araştirmada; temin edilen 
birincil ve ikincil verilerin ele alinan konulara göre tasnifi, yorumlanmasi 
ve bulgulara dönüştürülmesine dayanan nitel betimsel analiz yöntemi 
kullanilmiştir. Bu yöntemde toplanan verilerin neden sonuç ilişkisi 
kurularak yorumlanmasiyla birtakim sonuçlara ulaşilir. Bu sonuçlardan 
yola çikarak araştirmaci öngörülerde bulunur, planlama önerileri sunar 
(Yildirim ve Şimşek, 2008). Araştirma sahasinda gerçekleştirilen arazi 
çalişmalari, literatür ve ikincil verilerden ulaşilan bilgiler bu yöntem ile 
yorumlanirken, sahanin, jeomorfolojik birimlerin morfometrik özellikleri 
nicel olarak değerlendirilmiştir. Araştirma sürecinde kullanilan veri ve 
yöntemler özetle şöyledir. 

• Araştirma sahasini kapsayan, 1/25000 ölçekli, Artvin G47a4, 
G46b2, G47a1, G47a2 pafta numarali, HGM tarafindan hazirlanmiş to-
poğrafya; MTA tarafindan hazirlanmiş jeoloji haritalari temin edilerek 
sayisallaştirma işlemleri yapilmiştir. Üretilen veriler haritalarda kullanil-
miştir.

• Araştirma sahasinin iklim özelliklerini ortaya koymak için Yusufeli 
Meteoroloji İstasyonu rasat verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 
temin edilerek kullanilmiştir.

• Barhal Çayi’nin akim özellikleri incelenirken Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi (EİE)’ne ait AGİ Akim verileri kullanilmiştir. Barhal Çayi üzerin-
deki üç istasyondan en uzun süreli ve kesintisiz verilere sahip olan Dutde-
re istasyonunun verileri kullanilmiştir.

• Araştirma sahasinin jeomorfolojik gelişimini ve mevcut durumunu 
açiklayabilmek için, üretilen sayisal verilerden, sayisal yükseklik mode-
li ve Google Earth uygulamalarindan faydalanarak Barhal Çayi’nin ana 
kolu üzerinden vadi profilleri çikarilmiştir. Taraçalari ve yatak boyunca 
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görülen eğim farkliliklarini tespit etmek amaciyla vadiyi enine kesen pro-
filler alinmiştir. Buradan hareketle sahadaki tektonizma ve aşinim süreç-
leri açiklanmaya çalişilmiştir.

• Araştirma sahasinin 1/25.000 ölçekli topografya paftalari üzerin-
den, Erol (1993) yöntemine göre jeomorfolojik birimler tespit edilmiş, 
Durağan’in jeomorfoloji haritasi hazirlanmiştir. Araştirma sahasindaki je-
omorfolojik birimlerin alan ve oranlari hesaplanmiştir.

• Sahanin sayisal yükseklik modeli kullanilarak; ArcGIS programi-
nin Surface Analiz tekniği ile üç boyutlu arazi modeli üretilmiş, baki, 
eğim, profil analizleri yapilmiştir. Sonuçlar görselleştirilerek metinde 
kullanilmiştir.

3. Aşağı Barhal Çayı Havzasının Jeomorfolojisi

Barhal Çayi Havzasi kuzeyde GB-KD yönünde uzanan Kaçkar ve 
Altiparmak Dağ sisilesi ile güneyde Çoruh Nehri arasinda kabaca kuzeybati-
güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadir. Havzanin büyük bölümü dağlik 
ve engebelidir. Bu dağlik alanlar eğim değeri fazla yamaçlar ve keskin 
sirtlar ile çevrilmiş olup, Barhal çayi ve kollari tarafindan derince yarilmiş 
vadilerden meydana gelmektedir (Şekil 6).

Doğu Karadeniz Dağlari’nin güney yamaçlarinda yer alan Aşaği 
Barhal Çayi Havzasi, tektonizma, fluviyal süreçler ve litolojisine bağli 
olarak arizali bir topoğrafyaya sahiptir. Tektonizma ile sahanin ana iskeleti 
oluşurken fluviyal süreçler şekillendirici rol oynamiştir. Jemorfolojik 
çeşitliliğe sahip olan araştirma sahasinda ana jeomorfolojik üniteleri; dağlik 
alanlar, parçalanmiş aşinim yüzeyleri, keskin sirtlar, akarsu taraçalari ve 
vadiler oluşturmaktadir. Barhal Çayi Vadisi’nin batisinda 3000 m’lere 
varan dağlik ve tepelik alanlar, doğusunda ise Öğdem köyü çevresine, 
buradan da güneye doğru devam eden plato yüzeyleri bulunmaktadir. 
Araştirma sahasinda en geniş alani kaplayan jeomorfolojik birim % 41,3 
ile (120 km²) sirt ve yamaçlar iken. En dar alana akarsu taraçalari sahiptir.   
% 0,5’ini oluşturan ve 1,5 km²’alana sahip boğaz vadi oluşturmaktadir.
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Şekil 6. Araştırma sahasının yükselti basamakları haritası
Araştirma sahasinin jeomorfolojik özellikleri açiklanirken; öncelikle 

morfometrik özellikler ele alinmiştir. Daha sonra sahadaki jeomorfolojik 
birimler; dağlar-aşinim yüzeyleri, akarsu taraçalari ve vadiler olmak 
üzere üç ayri başlik halinde açiklanmiştir. Sahanin jeomorfolojik 
gelişimi üzerinde durularak bu başlik tamamlanmiştir. Görsel materyaller 
kullanilarak anlatim desteklenmiştir. 

3.1. Araştırma Sahasının Morfometrik Jeomorfolojisi

Barhal Çayi Havzasi’nin morfometrik özelliklerini belirlemeye yönelik 
olarak, ArcGIS programinda surface analizleri yapilarak sahanin yükselti 
basamaklari, eğim haritalari üretilmiş, profil analizleri yapilmiştir. Barhal 
Çayi Havzasi’nin tamami 860 km² iken araştirma sahasi olarak seçilen aşaği 
kesimi 284 km² yüz ölçüme sahiptir. Saha, akarsuyun akiş yönüne bağli 
olarak kuzeybati-güney, güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadir. Çalişma 
alani Kuzey Anadolu Dağ kuşağinda yer almasina bağli olarak; Kurugedik 
(2587 m), Satitere (2028 m), Bakat (3057 m), Sitile (2745 m), Virankale 
(2186 m), Nakirav (2681 m), Aktepe (2531 m), Ziyaret (2752 m) gibi 2000 
m’yi aşan zirvelere sahiptir. Topografyanin yükseltisi genel olarak Barhal 
Çayi’nin Çoruh nehriyle birleştiği yerden, iç kesimlere doğru kademeli olarak 
artmaktadir. Ortalama yükseltisi 1652 m olan sahanin en yüksek noktasini 
Bakat Tepe (3057 m) oluştururken, arazinin derin şekilde yarilmasindan 
dolayi vadi tabanlarinda yükselti değerleri 550 m’lere kadar inebilmektedir. 
Araştirma sahasindaki nispi yükselti farki 2479 m’dir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Araştırma sahasının topoğrafya haritası.
Araştirma sahasinda yükselti değerlerinin bu denli değişken, 

topografyanin ise arizali olmasinda tektonizmanin yaninda flüvyal süreçler 
etkili olmuştur. Nitekim tektonik hareketlerle oluşan şekiller, Barhal 
Çayi ve kollari tarafindan işlenmiş, bugünkü görünümlerini kazanmiştir. 
Böylece sahadaki düzlükler, akarsular tarafindan yarilarak, keskin sirtlara 
dönüşmüştür. Bu sirtlar arasinda kalan vadilerin derine gömülmesiyle de 
eğimli yamaçlar oluşmuştur. Çalişma sahasinin genelinde eğim değerleri 
yüksektir. Sahada yükselti arttikça eğimin de arttiği görülmektedir. 
Sahanin doğusundaki Öğdem Köyü çevresi ve buradan güneye doğru 
devam eden plato yüzeyi ile Yusufeli ilçe merkezinde eğim değerleri 
nsipeten düşük olup, %5 ile %20 arasinda değişmektedir. Buralar sahada 
eğimin en düşük olduğu yerlerdir. Barhal Çayi Vadisi’nin batisinda ve 
kuzeyinde ise eğim artarak, %30-40’lari bulmaktadir (Şekil 8). Havzada 
eğimin dağilişi üzerinde akarsu aşindirmasi ve litoloji etkili olmuştur. En 
yüksek eğim değerlerine; Barhal Çayi ve kollarinin üst kretase-paleosen 
yaşli Kaçkar granitoyidini yararak dar ve derin vadiler oluşturduğu, 
Barhal Çayi Vadisinin batisi ve kuzeyindeki yamaçlarda rastlanmaktadir. 
Havzada akarsu vadisinin en geniş olduğu alan Barhal Çayi’nin Çoruh 
Nehri ile birleştiği ağiz kismidir. Yusufeli ilçe merkezinin yer aldiği bu 
alanda vadinin genişliği 400 m’yi bulmaktadir. Araştirma sahasindaki en 
dar vadiler ise Arcivan Deresi üzerindeki boğaz vadilerdir. Burada vadi 
genişliği 3-5 m’ye kadar inmektedir.
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Şekil 8. Araştırma sahasının eğim ve bakı haritaları
Akarsu vadileri boyunca vadinin uzanişina dik olarak alinan enine 

profiller, vadi yamaçlarinin eğimi, taraçalar gibi birçok topoğrafik 
özelliğin açiklanmasinda önemlidir (Avci ve Günek, 2015). Araştirma 
sahasinin jeomorfolojik gelişimini anlamak, akarsu taraçalarini ve vadi 
yamaçlarindaki eğim değişikliklerini tespit edip, ölçümler yapabilmek 
amaciyla Barhal Çayi’nin ana kolu üzerinden vadiyi enine kesen 5 farkli 
doğrultunun profili alinmiştir. Akarsuyun ağiz kismindan kaynağina doğru 
alinan bu profillerin çakiştirilmasi ile süperimpoze profil oluşturulmuştur 
(Şekil 9).  

Şekil 9. Araştirma sahasinin GB-KD doğrultulu profil serileri
Profillerde görüldüğü üzere; akarsu yüzeye 800 m’lere kadar 

gömülebilmektedir. Tektonik hareketlere bağli olarak akarsu vadisinde 
yaşanan gençleşmeler, sahanin yükselmesiyle akarsuyun denge profilinden 
uzaklaşmasi, yatağina daha fazla gömülmesine ve vadilerin derinleşmesine 
neden olmuştur. Topografik profiller incelendiğinde, E-E′den A-A′ doğru 
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yani kaynağa doğru gidildikçe vadi yamaçlarinin dikleştiği, vadi tabaninin 
daraldiği görülmektedir. D-D′; E-E′ doğrultularinda çikarilan profillerde, 
diğer profillere nazaran vadi tabaninda genişleme olduğu, bunun yani 
sira akarsu taraçalarini temsil eden kademeli düzlüklerin varliği dikkat 
çekmektedir. 

3.2. Jeomorfolojik Birimler

Doğu Karadeniz Dağlari’nin güney yamaçlarinda yer alan Aşaği Barhal 
Çayi Havzasi, alanina oranla yer şekilleri bakimindan oldukça zengindir. 
Sahada topografya tek düzelikten uzak engebeli bir yapiya sahiptir. Yörede 
topografyanin şekillenmesinde en büyük etkiye akarsularin sahip olduğunu 
söylemek mümkündür. Ancak akarsularin topografyayi şekillendirmesi de 
tektonizma ile bağlantilidir. Bu etkenlerle yörede farkli jeomorfolojik birimler 
ortaya çikmiştir. Bu birimler, jeomorfoloji çalişmalarinda sikça kullanilan, 
klasik yöntemlerden biri haline gelmiş, Erol (1993) yöntemi ile 1/25.000 
ölçekli topografya paftalari üzerinden tespit edilip, haritalanmiştir (Şekil 10). 

Şekil 10. Araştırma sahasının jeomorfoloji haritası
 Sahaya ait topografya paftalari ve sayisal yükseklik modeli üzerinden 

yapilan analizler sonucunda araştirma sahasinda; dağlar, yamaçlar, tepeler, 
aşinim yüzeyleri, vadi tabanlari ve akarsu taraçalari gibi jeomorfolojik 
birimler tespit edilmiştir. Jeomorfolojik birimlerin alani ve orani 
hesaplanmiştir (Tablo 1). Buna göre, araştirma sahasinda en geniş alani 
sahanin % 41,3’ünü kaplayan, 120 km²’lik alana sahip keskin sirt ve 
yamaçlar; en dar alani ise sahanin % 1,4’ini oluşturan, 4 km²’lik alana 
sahip taraçalar oluşturmaktadir. Bu durum Barhal Çayi’nin genç bir 
havzaya sahip olduğunu göstermektedir.
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Tablo 1. Araştırma sahasındaki jeomorfolojik birimlerin alansal ve oransal 
dağılımı

No Jeomorfolojik Birimler Alan (km2 ) Yüzde (%)
1. Yamaç ve Sirt 120 41,3
2. Dağ 43,5 15,2
3. Tepe 29 10,5
4. Plato 5 2
5. Çentik Vadi 79 28,2
6. Tabanli Vadi 2 0,9
7. Boğaz Vadi 1,5 0,5
8. Taraça 4 1,4

Toplam 284 100

3.2.1. Dağ, Tepe ve Aşınım Yüzeyleri
Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz kiyilarina paralel uzanan 

Doğu Karadeniz Dağlari bünyesindeki Kaçkar ve Altiparmak dağlari ile 
Çoruh Nehri arasinda bulunan Barhal Çayi Havzasi, kabaca kuzey-güney 
yönünde uzanmaktadir. Barhal Çayi Havzasi’nin araştirmaya konu olan 
aşaği kesimi büyük ölçüde dağlik alanlar, yamaç, sirtlar ve akarsular 
tarafindan derince yarilmiş vadilerden oluşmaktadir. Çalişma sahasinin 
doğu sinirini oluşturan Ziyaret Daği (2752 m) ile havza tabani arasindaki 
nispi yükselti farki yer yer 2000 m’leri bulmaktadir. Çalişma sahasinin 
güneydoğunda ise Büyük Dağ (2239 m) yer almaktadir. Araştirma sahasinda 
dağlik alanlar sahanin %15,2’sini kaplayan ve 43,5 km²’lik alana sahiptir. 
Tepeler ise sahada 29 km²’lik alanla havzanin %10.5’ni kaplamaktadir.

 Araştirma sahasi miyosen sonu pliyosen başlarinda tamamen 
kara durumuna geçmiştir (Köse, 1991). İklim değişmeleri ve tektonik 
hareketlere bağli olarak akarsular tarafindan dağlik kütleler parçalanarak, 
vadi aği kurulmaya başlamiştir. Tektonizmaya bağli olarak sahada 
yükselmenin devam etmesiyle akarsular, vadilerini daha da derinleştirerek 
uzun ve keskin sirtlari meydana getirmiştir. Litoloji farkliliklarina bağli 
olarak yörede farkli yükseltilere sahip tepeler oluşmuştur (Sever, 2001). 
Erol (1983) tarafindan Türkiye için hazirlanmiş 1/1.000.000 ölçekli 
jeomorfoloji haritasinda, araştirma sahasi ve çevresindeki dağlik, 
tepelik alanlar orta-üst miyosen yaşli (DI), (DII) aşinim yüzeyleri olarak 
gösterilmiştir. Araştirma sahasinda dağlik kütleler yükselirken Barhal çayi 
ve kollari tarafindan parçalanarak, plato görünü kazanmiştir. Az eğimli bu 
plato yüzeyleri yörede genellikle hayvancilik amaciyla kullanilmaktadir. 
Çalişma sahasinin doğusunda yer alan Öğdem Köyü 1600-1700 m 
yükseltilerde, bu aşinim düzlükleri üzerinde yer almaktadir (Şekil 11 a). 

 Araştirma sahasinda farkli yükseltilerde tepelere sahip dik, uzun 
ve keskin sirtlar bulunmaktadir (Şekil 11b).  Güneyden kuzeye doğru; 



 .89Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

Kurugedik (2587 m), Satitere (2028 m), çalişma sahasindaki en yüksek 
nokta olan Bakat (3057 m), Sitile (2745 m), Virankale (2186 m), 
Nakirav (2681 m) ve Aktepe (2531 m) gibi tepeler zirve noktalarini 
oluşturmaktadir. 

Şekil 11. a) Çalışma sahasının doğusundaki plato yüzeyinden görünüm, Öğdem 
Köyü b) Keskin sırtlar üzerindeki tepelerden bir görünüm, Taşkıran mevkiinden 

batıya bakış.
Akarsu Taraçaları

 Akarsu taraçasi, bir akarsuyun boyuna profili üzerindeki tektonik 
yükselme ve akarsuyun aşindirma gücündeki değişmeye bağli olarak 
akarsuyun yatağini derine kazmasi sonucu vadi kenarlarinda izleri kalan 
eski vadi tabanlarinin kalintilaridir (Vandenberghe ve Avşin, 2019). 
Araştirma sahasinda tespit edilen jeomorfolojik birimlerden biri de akarsu 
taraçalaridir (Şekil 11). Barhal vadisi yamaçlarinda akarsuyun talvegine 
göre 30 – 40 m kadar yüksekte yer alan akarsu sekilerinin rastlanilmiştir. 
Bu akarsu sekileri havzanin aşaği çiğirinda yer almaktadir. Yörede yamaç 
eğiminin fazla olmasi, yüzeysel akiş ve kütle hareketleri ile taraçalar 
deforme olduğu için tespit edilmeleri zordur. Barhal Çayi güncel vadisini 
takip eden Yusufeli-Taşkiran karayolunun yol yarmalarinda taraça 
depolari tespit edilmiştir. Bu çakil depolari akarsuyun eski seviyesini 
göstermektedir (Şekil 12).  Çalişma sahasinda akarsu taraçalari 4 km²’lik 
alanla havzanin %1.4’nü kaplamaktadir.
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Şekil 12. Barhal Çayı Aşağı Havzasındaki akarsu taraçalarının konumu.
Barhal Çayi Vadisi’nin gelişim sürecinde, tektonizmaya bağli olarak 

taban seviyesinin değişmesi ile akarsu yatağini tekrar kazarak gömülmüş, 
taraçalari oluşturmuştur. Nispeten düz alanlar olduğu için buralar yol 
olarak kullanilmiş taraçalarin genişlediği yerlerde üzerine yerleşmeler 
kurulmuştur. İnşaasi devam eden Yusufeli Barajinin su tutmaya 
başlamasiyla birlikte bu taraçalar, su altinda kalacaktir.

Vadiler 

Akarsularin tektonizmanin etkisiyle topografyaya gömülmesi sonucu 
özellikle jeolojik olarak genç arazilerde dar ve derin vadiler oluşmaktadir. 
Litolojiye bağli olarak, granitoyidler gibi dirençli kayaçlari bünyesinde 
barindiran havzalarda seçici aşindirmaya bağli olarak dik yamaçlar ve 
ilgi çekici şekiller oluşabilmektedir (Kiliç ve Bağci, 2020). Barhal Çayi 
Havzasindaki dik yamaçli, derin vadilerin oluşumu da bu mekanizmaya 
uygundur. Miyosen döneminde henüz diş drenaja bağlanmamiş olan 
Çoruh Nehrinin, bu dönemde günümüzden farkli olarak daha kisa boylu 
ve sentripedal drenaj ağina sahiptir. Pliosen’de geriye doğru aşindirma 
ile birbirine komşu havzalar kapanmiştir. Üst miyosen çökelleri üzerine 
konsekant olarak yeniden kurulan Çoruh Nehri, pleistosende tamamen diş 
drenaja bağlanmiştir (Köse, 1991).

 Genel olarak dislokasyon hattini takip eden Çoruh Nehri ve 
kollarindan biri olan Barhal Çayi diş drenaja bağlanmasi sonucu yatağini 
yeni taban seviyesine göre aşindirmaya başlamiştir (Köse, 1991). Böylece 
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kaynağini Kaçkar ve Altiparmak Dağlarindan alan kabaca kuzey-güney 
yönde uzanan enine profilleri “V” şeklinde olan derince yarilmiş genç bir 
vadi ortaya çikmiştir (Köse, 1991)

Araştirma sahasinda, çentik (V şekilli), boğaz ve geniş tabanli 
olmak üzere üç farkli vadi tipi tespit edilmiştir. Sahada en yaygin vadi 
tipi, Çentik (V şekilli) vadilerdir. Sahada çentik vadiler 79 km²’lik alana 
sahip olup havzanin %28,2’ni kaplamaktadir. Akarsularin yatağini derine 
aşindirmasiyla oluşan enine profilli bu vadiler, akarsuyun henüz denge 
profiline ulaşmadiğini, aşindirmanin devam ettiği göstermektedir. Çalişma 
sahasinda ki en büyük vadiyi oluşturan Barhal Çayi Vadisi’nde litolojiye 
bağli farkliliklar da görülmektedir.  Kuzeydeki Taşkiran Köyü çevresinde 
akarsu Kaçkar granitoyidi içinde akarken, tabansiz, ‘V’ şekilli vadiler 
meydana getirmiştir. Bu vadilerin kenarlarinda yer yer yamaç döküntüleri 
de görülmektedir. Yusufeli İlçesinin bulunduğu sahada ve güneyindeki 
Barhal Çayi’nin Çoruh nehrine kariştiği yerde üst kretase yaşli volkano-
sedimanterler yer almaktadir. Daha az dirençli volkanitlerin bulunduğu bu 
kesimde vadi tabaninin daha geniş, yamaçlarin nispeten daha yatik olduğu 
görülmektedir. Araştirma sahasinda Barhal Çayi’nin kollarindan biri olan 
Arcivan Deresi’nin Çirali Köyü yakinlarinda boğaz vadi oluşturduğu 
görülmüştür. Burada vadi yamaçlari çok dik olup, eğim değerleri %65’i 
bulmaktadir. Boğaz içinde ancak akarsuyun akabileceği kadar bir taban 
oluşmuştur (Şekil 13). Derine aşindirmanin yavaşladiği, bunun yerini yana 
aşindirma ve biriktirmenin aldiği yerlerde alüvyal tabanli vadiler meydana 
gelir (Erinç, 2000). Eğim değerlerinin azalmasiyla Barhal Çayi’nin ağiz 
kisminda da bu şekilde geniş, alüvyal tabanli vadilere geçilmektedir. Bu vadi 
tabani ağiz kismindan kuzeye, vadi içine doğru daralarak sonlanmaktadir 
(Şekil 13). Zaman zaman taşkinlarin da meydana geldiği bu vadi tabaninda 
tarimsal faaliyetlerin yürütüldüğü buğday, arpa, çeltik ve zeytin gibi tarim 
ürünlerinin yetiştirildiği görülmüştür. 

Şekil 13. Çalışma sahasında tespit edilen vadi tipleri a) Çentik (V şekilli) vadi, 
Taşkıran Köyü. b) Geniş tabanlı vadi, Yusufeli İlçe merkezi. c) Arcivan Deresi, 

boğaz vadi, Çıralı Köyü.
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Barhal Çayi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafindan 
yürütülen Orta Çoruh Havzasi enerji projesi içerisinde yer almaktadir. Bu 
kapsamda Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde Yusufeli Baraji 
ve HES inşaasina başlanmiştir. Yusufeli Baraji, İlçe merkezine 9 km 
uzaklikta ve Çoruh Nehri ile Oltu Çayi birleşiminin 800 m mansabindadir 
(Sucu ve Dinç, 2008). Baraj tamamlandiğinda 270 m yüksekliği ile çift 
eğrili beton kemer kategorisinde, Türkiye’nin birinci, dünyanin üçüncü en 
yüksek baraji olacaktir. Planlamalara göre Aralik 2021 tarihinde baraj su 
tutmaya başlayacaktir. Barajin tamamlanmasiyla birlikte, Barhal Çayi’nin 
araştirma sahasi içinde kalan vadisi büyük ölçüde baraj rezervuarinin 
içinde kalacaktir (Şekil 14, 15).

Şekil 14. Yusufeli İlçesi ve yeni kurulan ilçe merkezi, batıya bakış. Kaynak: 
https://www.yusufeli.bel.tr/)

Şekil 15. Araştırma sahasının blok diyagramları a) vadi tabanının mevcut durum 
b) Yusufeli Barajı’nın tamamlanmasıyla ortaya çıkacak durum.
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Jeomorfolojik Gelişim

 Araştirma sahasinda topografyanin bugünkü görünümünü 
kazanmasinda, Alp Orojenezi, orta miyosenden itibaren başlayan 
neotektonik hareketler ile Pleistosendeki iklim değişmeleri etkili olmuştur. 
Mesozoik’te bugünkü Kuzey Anadolu kiyi dağlarinin bulunduğu sahaya, 
kita kütlelerin ayilmasi sonucu tetis jeosenklinali yerleşmiştir. Mesozoik 
sonundan itibaren tetis jeosenklinali kapanarak, burada çökelen tortullar su 
üstüne çikmiştir. Böylece Kuzey Anadolu’nun bulunduğu saha karalaşmiş 
ve ilk akarsu aği kurulmuştur. Tüm saha oligosende kara haline geçmiştir. 
Kuzey Anadolu özellikle Üst Eosen–Oligosen süresince şiddetli orojeneze 
maruz kalmiştir (Atalay ve Mortan, 2011).

Güneybati-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan çöküntü zonunu takip 
eden Çoruh Nehri’nin tektonik gelişimi Eosen öncesine dayanmaktadir. 
Bu çöküntü zonu son şeklini Eosen sonunda almiştir. Konsekant bir 
fay vadisi içerisinde akan Çoruh Nehri araştirma sahasinin günümüz 
morfolojisini kazanmasinda önemli rol oynamiştir (Köse, 1991). Çoruh 
Nehri Miyosen’de henüz diş drenaja bağlanmamiş olup günümüzden farkli 
olarak daha kisa boylu ve sentripetal drenaj ağina sahiptir. Üst Miyosen 
çökelleri üzerine konsekant olarak yeniden kurulan Çoruh Nehri bu süreci 
takip eden derine aşindirma hizlanmiş olup Pleistosen’de tamamen diş 
drenaja bağlanmiştir (Köse, 1991).

Kuvaterner’de sahada epirojenik hareketler ve bunlarin kontrol ettiği 
aşindirma, biriktirme faaliyetleri devam etmiştir. Tektonizmaya bağli olarak 
Doğu Karadeniz Dağlarinda genel bir yükselme olayi meydana gelirken 
buna bağli olarak flüvyal süreçler hizlanmiştir. Volkanik ve volkana-
sedimenter formasyon üzerine kurulmuş olan Barhal Çayi ve kollari yerel 
tektonik hareketler sonucu yaşanan, yerel taban seviyesi değişmesine bağli 
olarak yataklarini kazmişlar sahadaki dik yamaçli, dar vadileri, akarsu 
taraçalarini oluşturmuşlardir. Sahadaki platolarin aşindirilmasi ile keskin 
sirt ve tepeler oluşmuştur. Böylece saha jeolojik ve jeomorfolojik anlamda 
günümüzdeki şeklini almiştir.

SONUÇ

Çoruh Nehri’nin en büyük kollarindan biri olan Barhal Çayi, Karadeniz 
Bölgesi’nin, Doğu Karadeniz Bölümü’nde, Doğu Karadeniz Dağlari’nin 
güney yamaçlarinda yer almaktadir. Çalişma kapsaminda Barhal Çayi’nin 
Yusufeli Barajinin tamamlanmasiyla bir kismi sular altinda kalacak olan 
aşaği havzasi ele alinmiştir. Araştirma ile ulaşilan sonuçlar özetle şöyledir;

• Araştirma sahasinda jeomorfolojinin şekillenmesi büyük ölçüde 
tektonizma, flüvyal süreçler ve litolojiye bağli olarak gerçekleşmiştir. 
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• Tektonizmaya bağli olarak saha yükseldikçe, akarsu şebekesi ara-
ziye daha çok gömülmüş, Barhal Çayi ve kollari aşinim yüzeyleri, bunla-
rin parçalanmasiyla oluşmuş, keskin sirtlar, eğimli yamaçlar, dar ve derin 
vadiler oluşturmuştur. Akarsuyun yatağini derine doğru aşindirmasina 
bağli olarak vadi içlerinde taraçalar meydana gelmiştir. Ancak kisa bir 
süre sonra bu taraçalar su altinda kalacaktir. 

• Yörede akarsu şebekesinin dandritik drenaj ağina sahip olduğu-
nu, genellikle dar ve derin vadiler içinde aktiğini söylemek mümkündür. 
Araştirma sahasinda litoloji flüvyal süreçleri etkilemiştir. Sahanin dirençli 
yapiya sahip olan, kuzey kesimlerinde (Kaçkar granitoyidi) vadiler dar ve 
derin, daha az dirençli olan Yusufeli ilçe merkezi ve çevresinde ise nispe-
ten geniş vadiler oluşturduğu görülmüştür. Araştirma sahasindaki yerleş-
me ve tarim alanlari özellikle vadi tabanlarinin genişlediği bu kesimlerde 
kurulmuştur.

• Türkiye’nin pek çok yöresinde olduğu gibi araştirma sahasinin 
da bugünkü görünümünü kazanmasi Neotektonik dönemde olmuştur. Ku-
vaternerde epirojenik hareketlerin kontrolünde aşindirma ve biriktirme 
faaliyetleri devam etmiştir. Pleistosende yaşanan iklim değişiklikleri de 
havzanin jeomorfolojik gelişiminde etkili olmuştur. Pleistosen’de mey-
dana gelen iklim değişikliği Aşaği Barhal Çayi Havzasi’nin jeomorfoloji-
si üzerine etkin rol oynamiştir. Nemli-serin dönemlerde flüviyal süreçler 
hizlanarak akarsu aşindirmasi tektonik hareketlerinde yardimi ile şiddet-
lenerek akarsular yataklarina gömülerek dik yamaçli, dar vadiler ve akar-
su taraçalari meydana gelmiştir.

• Araştirma sahasinda çentik, boğaz ve geniş, alüvyal tabanli vadi-
ler olmak üzere üç farkli vadi tipi tespit edilmiştir. Sahanin özelliklerine 
bağli olarak en yaygin olani “V” şekilli olarak da bilinen çentik vadilerdir. 
Bunun yani sira Barhal Çayi’ni besleyen kollar üzerinde boğaz vadiler 
tespit edilmiştir.

• Araştirma sahasinda yükselti değerleri, güneyden kuzeye ve do-
ğudan batiya gittikçe artmaktadir. Sahanin genelinde eğim değerlerinin en 
düşük %2 en yüksek %65 olduğu görülmektedir. Kisa mesafelerde nispi 
yükseltide büyük farkliliklar meydana gelmiştir. Yükselti arttikça sahada 
akarsularin daha çok gömüldüğü, eğimin de arttiği görülmüştür
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GİRİŞ 

Çevresel kaynaklı sorunlar günümüzün en öncelikli sorunlarından 
biri haline gelmiştir. Gerek resmi, gerekse özel tüm faaliyet alanlarında, 
atık ve kirlilik kaynaklarının azaltılmasına dönük ciddi anlamda 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmada amacımız, çevresel sorunların önlenmesine 
yönelik, resmi olarak belirlenen atık kriterlerinin, önem derecelerinin 
ortaya çıkarılması ve bu kriterlerin gıda ve tekstil sektöründe uygulanma 
derecelerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Analitik 
Hiyerarşi Süreci (AHS) ve TOPSİS yöntemi ile tespit edilmesidir. 
Uygulama çalışması, İstanbul’da çevre ile ilgili danışmanlık yapan bir 
yetkili tarafından, 2022 yılının ilk 2 ayında iş yeri yetkililerinin bilgisi 
dahilinde yapılmıştır.  

Sıfır atık konusunda son on yıla ait literatürdeki makaleler 
tarandığında, genel (ortak), gıda, ilaç, inşaat, mobilya, petrol, şehircilik 
ve tekstil gibi çeşitli sektörlerde çalışmalar yer almaktadır. 

Genele yani tüm sektöre hitap eden yayınlar (Curran ve Williams, 
2012), (Cole, Osmani, Quddus, Wheatley ve Kay, 2014), (Zaman, 2014), 
(Binnemans, Jones, Blanpain, Gerven ve Pontikes, 2015), (Song, Li ve 
Zeng, 2015), (Zaman, 2015), (Singh, Ramakrishna ve Gupta, 2017), 
(Burlakovs ve diğ., 2018), (Deselnicu, Militaru, Deselnicu, Zainescu ve 
Albu, 2018), (Franco-Garcia, Carpio-Aguilar ve Bressers, 2018) olduğu 
gözlenmiştir. Ele alınan konular, “sıfır atık konusunda işletmelerin ortak 
vizyona sahip olmaları ve farklı bakış açıları ile sıfır atık prosesinin 
başarıya ulaşması”; “atık üretimi, toplanması, işlenmesi ve yok 
edilmesine yönelik bütünsel bir yaklaşım; farklı ülkelerde yapılan sıfır 
atık stratejilerinin değerlendirilmesi”; “sıfır atık yönetim sistemleri için 
temel göstergeler: jeo-idari, sosyo-kültürel, yönetim, ekonomik, çevresel, 
organizasyonel ve politika gibi yedi farklı alanda, bunların alt kriterleri 
ile sınıflandırılması”; “atık miktarının çok düşük bir yüzdesi olan toprak 
atığın, geri dönüşümünün sağlanması ve endüstriye kazandırılması”; “katı 
atıkların minimize edilmesi ve sıfır atık stratejisi geliştirme”; “sıfır atık 
süreci ve sıfır atık stratejileri”; “sıfır atık üretimi; üretilen atıkların başka 
bir üretim sürecinde geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılabilirliği; 
sürdürülebilir üretim sistemlerinin geliştirilmesi”; “düzenli depolama 
sahalarında bulunan malzemelerin yeniden gözden geçirilerek geri 
kazanımı”; “kesin kurallar, ortak standartlar ve daha fazla ikincil 
hammadde kullanımına yönelik destek ile tüm sektöre güvenli ve 
sürdürülebilir hammadde tedariki sağlanması”; “döngüsel ekonomide 
kamu, sivil toplum ve özel sektörleri sıfır atık uygulamalarının teşvik 
edilmesi; sıfır atıktan düzenli depolama yapılması; kamu, özel sektör ve 
sivil toplumda atık ile ilgili CE uygulamalarının sınıflandırılması”. 
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Gıda sektöründe yapılan yayınlar, (Mirabella, Castellani ve Sala, 
2014), (Hottle, Bilec, Brown ve Landis, 2015) ve (Venugopalan, 
Balasundaram ve Hemalatha, 2017)’dir.  Ele alınan konular sırasıyla, 
“gıda işleme endüstrisinden gelen katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne 
odaklanılması; gıda işleme kaynaklı atıkların geri kazanılmasında 
endüstriyel simbiyoz uygulaması”, “Atık toplama yöntemlerinin 
değerlendirilmesi; tüm operatör ve yöneticilerin, yaklaşımlarını 
değiştirerek, çevresel iyileştirmeye katkıda bulunması”, “gübre ve gıda 
atıklarının biyogaz üretimine katkısının karşılaştırılması; biyogaz 
tesislerinin kurulması ile diğer yakıtların kullanımı azaltılarak, çevre 
kirliliğinin kontrol altına alınması”. 

İlaç sektöründe (Veleva, Bodkin ve Todorova, 2017) makalesi 
yayınlanmıştır. Ele alınan konu, “biyoteknoloji ve ilaç şirketlerinin atık 
azaltma performansının ölçülmesi ve iyileştirilmesi”. 

İnşaat sektöründe (Elgizawy, El-Haggar ve Nassar, 2016-1), 
(Elgizawy, El-Haggar ve Nassar, 2016-2) ve (Lu, Bao, Lee, Chi ve Wang, 
2021) makaleleri yayınlanmıştır. Ele alınan konular sırasıyla, “inşaat ile 
yıkım atıklarının yönetilmesi ve sıfır atık konseptinin uygulanması”; sıfır 
atık stratejisi ve malzemelerin verimli kullanılması”; “sıfır atık şantiye 
atık yönetimi; net sıfır bina kavramı”. 

Mobilya sektöründe (Koo, Hergel, Lefebvre ve Mitra, 2016) 
makalesi yayınlanmıştır. Ele alınan konu, “israfı en aza indiren mobilya 
tasarımının araştırılması”. 

Petrol sektöründe (Arevalo-Gallegos, Ahmad, Asgher, Iqbal ve 
Parra-Saldivar, 2017) makalesi yayınlanmıştır. Ele alınan konu, “biyo-
rafineri dünyasındaki yenilikler, petrol bazlı ürünlerin hakim olduğu 
pazarda rekabet için ekolojik ürünlerin gerekliliği”. 

Şehircilik alanında yazılan makaleler ise, (Zaman ve Lehmann, 
2013), (Zaman, 2014), (Ayeleru, Okonta ve Ntuli, 2018), (Hannon ve 
Zaman, 2018), (Nizar, Munir ve Irvan, 2018), (Satchwell ve diğ., 2018), 
(Castigliego, Pollack, Cleveland ve Walsh, 2021) ve (Gu ve diğ., 
2021)’dir. Ele alınan konular sırasıyla, “şehircilikte sıfır atık endeksi 
kullanılarak; şehirlerde katı atıklardan elde edilen gaz, su ve enerji 
tasarrufunun ölçümlenmesi ve bu sayede malzeme ikameleri ile atık 
miktarının azaltılmasının sağlanması”, “atık yönetiminde performans 
analiz yapılması ve oluşacak atıkların ileriki tarihler için tahmin 
edilmesi”, “mevsimsel değişimlerin atık miktarına etkisinin test edilmesi, 
sıfır atık projesinin başarılı bir şekilde uygulanması için farkındalık 
yaratılması”, “sıfır atık uygulamasının nasıl artabileceği, toplum katılımı 
ve daha döngüsel bir kentsel metabolizmanın, uyarlanabilir, esnek ve 
sürdürülebilir gelecek (sıfır atık) şehirlerinin tasarımı ve yönetimi”, 
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“şehirde atık yönetiminde sıfır atık kavramının ne kadar uygulandığının 
parametre bazında ortaya çıkartılması”, “Amerika Birleşik Devletleri'nde 
depolanan organik atık oranının azaltılarak bu sayede, güçlü sera gazı 
emisyonlarının azaltılması; kentsel arazilerin gereksiz kullanımının 
önlenmesi, enerji ve besin maddelerinin geri kazanılması”, “şehircilikte 
sıfır atık stratejilerinin atık arıtma ile ilişkili sera gazları emisyonları 
üzerindeki etkileri”, “şehircilikte geri dönüştürülebilir atık geri dönüşüm 
potansiyelinin tespit edilmesi ve bunun üzerine strateji geliştirilmesi; 
ekonomik ve demografik girişimlerin sıfır atık sürecine dahil edilmesi”. 

Tekstil sektöründe yazılan makaleler ise şunlardır: (Niinimäki, 2013), 
(Cho ve Lee, 2015) ve (Chan, Shin ve Jiang, 2018)’dir. Ele alınan 
konular sırasıyla, “tekstil sektöründe yeni tasarımlarla sıfır atığın 
sağlanması ve bu sayede malzeme tasarrufu elde edilmesi”, “tekstil 
atıklarının azaltılmasına yol açabilecek eğitimlerin verilmesi”, “organik 
malzeme kullanımının tekstil gelişimine katkısının ortaya koyulması; özel 
yetiştirme teknikleri ile organik malzemelerin çevresel değerlerinin 
iyileştirilerek, üretim sürdürülebilirliğinin sağlanması”. 

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) çok kriterli karar verme 
problemlerinden biri olarak, Thomas L. Saaty tarafından geliştirilmiş 
olup, özellikle kriterlerin göreceli önemlerini ve ağırlıklarını belirlemede 
yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. AHS, kriterleri ikili 
karşılaştırarak; ağırlıkları belirler ve sıralama yapılmasını sağlar (Wind 
ve Saaty,1980). 

AHS Adımları 

Adım 1: Kriterler Arasındaki Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması:  

 AHS sürecinin ilk adımında problemle ilgili olarak, amaç 
kriterleri ile çözüm alternatifleri belirlenir; satır ve sütunda kriterlerin yer 
aldığı tüm kriterlerin dahil olduğu ikili karşılaştırma matrisi oluşturulur. 

Tablo 1. Kriterlerin Karşılaştırma Matrisi  

 Kriterler 

Kriterler          …    
               …     
               …     
               …     
… … …. … … … 
               …     
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 AHS yönteminde karar veren tüm uzmanların görüşleri alınarak 
ikili karşılaştırma verileri hazırlanır. Uzmanlar, Saaty tarafından 
geliştirilen AHS Yönteminde Kullanılan 1-9 Karşılaştırma Ölçeği’ne göre 
değerlendirmelerini yaparlar. Kriterlerin ikili karşılaştırmalarından elde 
edilen nitel verilerin karşılığı ölçekte verildiği şekliyle rakamsal değerlere 
çevrilir (Saaty, 1977; Saaty, 1986:843; Saaty, 1994:26-27; Saaty, 
2008:125; Öztel ve Alp, 2020:58): 

Tablo 2. AHS Yönteminde Kullanılan 1-9 Karşılaştırma Ölçeği 

SAYISAL 
DEĞER 

KISA TANIM DEĞERLENDİRME 

1 Eşit Seviyede Tercih İki Kriter Aynı Seviyede Önemlidir. 

3 Kısmen Önemli Bir Kriter Diğerine Göre Biraz Daha 
Fazla Desteklenir (Önemlidir) 

5 Güçlü Seviyede  Tercih Bir Kriter Diğerine Göre Daha Fazla 
Destelenir 

7 Çok Güçlü  Seviyede 
Tercih 

Bir Kriter Diğer Kritere Göre 
Tamamen Üstündür 

9 Oldukça ve En Güçlü 
Tercih 

Bir Kriter Diğer Kritere Karşı 
Kesinlikle/Tamamen Üstündür 

2,4,6,8 Orta Seviyede 
Değerlendirme 

İki Ardışık Yargı Arasındaki 
Değerleri (1-3, 3-5, 5-7, 7-9 arası 

değerlendirmeler) İfade Etmektedir. 
TERSLERİ Tersi Karşılaştırmalar  

Kriterler arası karşılaştırma matrisinde her kriter 
kendisiyle karşılaştırıldığında sayısal değer 1 olacağından 
köşegen üstündeki değerlerin tamamı 1 olacaktır. Köşegenin 
üstünde kalan sayısal değerler        ile ifade edildiğinde 
köşegenin altındaki değerler ise          olacaktır.  
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Adım 2: Normalize Edilmiş Kriterler Arası Karşılaştırma Matrisinin 
Oluşturulması: 

 Matriste yer alana tüm kriterler, içinde bulunduğu sütun 
toplamına bölünerek (2) eşitliğinde görüldüğü üzere normalize edilmiş 
karşılaştırma matrisi hazırlanır. 

     
   

∑     
   

                                (2) 
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Adım 3: Kriterlerin Göreli Önem Ağırlıklarının Hesaplanması: 

Normalize edilen “Kriterler Arası Karşılaştırma Matrisinin” her 
satırında satırların ortalamaları alınarak, tüm kriterlere ait, göreli önem 
ağırlığını ifade eden    hesaplanır (Ramadhan, Wahhab, & Duffuaa, 
1999:29, Ömürbek ve Şimşek, 2014:310): 

   
∑     
   
   

 ∑
   

∑     
   

 
                             (3) 

Adım 4: Tutarlılık Oranının Hesaplanması: 

 AHS metodundan elde edilen sonuçların geçerliliği için, kriterler 
arasındaki karşılaştırma matrisinin tutarlı olması gerekmektedir. Bunu 
tespit edebilmek için Saaty tarafından belirlenen tutarlılık oranı 
hesaplama adımları uygulanır. Tutarlılık Oranı hesaplamasının işlem 
adımları aşağıdaki gibidir (Hafeez, Malak ve Zhang, 2007: 3597; Ishizaka 
ve Nemery, 2013; Kaya ve Karaşan, 2020:54-55): 

 Adım 4.1 Ağırlık Vektörünün hesaplanması: 

“Kriterler Arası Karşılaştırma Matrisi”’ ne ait sütunlar, kriterlerin 
göreli önem dereceleri (ağırlıkları) ile çarpılarak Ağırlık Vektörü elde 
edilir.   
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 Adım 4.2 Tutarlılık İndeksinin hesaplanması: 

Bu adımda “Tutarlılık İndeksi”     değeri;      değeri; ağırlık 
vektörünün elemanları   ’lere denk gelen   ’lere bölünmek suretiyle elde 
edilerek, (  ) aritmetik ortalama değeri hesaplanır. 

          
                                                                               (5) 

      
∑    
   
                                                                             (6) 

   
  
  

,                                                                 (7) 
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Adım 4.3 Rastgelelik İndeksinin belirlenmesi: 

Karşılaştırılan kriter sayısına göre Tablo 3’te verilen “Rastgelelik 
İndeksi” (    değeri seçilir. 

Tablo 3.    Değer Tablosu 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   0 0 0,5
8 

0,9 1
,
1
2 

1,24 1,32 1,41 1,4
5 

1,4
9 

1,5
1 

1,5
3 

1,5
6 

1,57 1,
59 

Adım 4.4 Tutarlılık Oranının Hesaplanması: 

“Tutarlılık Oranı”     , “Tutarlılık İndeksi”       değerinin 
“Rastgelelik İndeksi”      ne oranı olarak hesaplanır. 

 
RI
TITO                  (8) 

    değerinin,         üst sınırının altında kalan karşılaştırma 
matrisleri tutarlı olarak kabul edilmektedir.        olduğu durumda ise 
kriterler arasında yapılan ikili değerlendirmeler tekrarlanmalıdır. (Saaty, 
1994:27; Ishizaka, & Nemery, 2013).  

TOPSIS YÖNTEMİ 

Hwang ve Yoon’un (1981)’de yapmış olduğu çalışma ile 
geliştirilen TOPSIS yöntemi günümüzde en çok tercih edilen çok kriterli 
karar verme metodlarından biridir (Behzadian, Otaghsara, Yazdani ve  
Ignatius, 2012; de Farias Aires ve Ferreira, 2019:85).  

Alternatiflerin değerlendirilmesi ideal sonuca en yakın olan 
alternatiften, en uzak olan alternatife doğru sıralanma prensibine 
dayanmaktadır. “Pozitif (+) ideal çözüm”, fayda (yarar) kriterini 
maksimum ve maliyet (masraf) kriterini minimum yapan çözüm iken, 
“negatif (-) ideal çözüm” ise maliyet kriterini en fazla ve fayda kriterini 
en az yapan çözümdür (Wang ve Elhag, 2006:310; Shukla, Agarwal, 
Rana ve Purohit, 2017; Zyoud ve Fuchs-Hanusch, 2017:161).  

TOPSIS Yönteminin İşlem Adımları 

TOPSIS yöntemi 6 adımdan meydana gelmektedir. Sırasıyla bu 
adımlar; “karar matrisi”, “standart karar matrisi”, “ağırlıklı standart karar 
matrisi”, “pozitif (+) ideal ve negatif (-) ideal çözümlerin oluşturulması”, 
“ayırım ölçülerinin bulunması” ve “ideal çözüme göreli yakınlık 
değerlerinin hesaplanması”dır (Chen, 2019:34; de Farias Aires ve 
Ferreira, 2019:85; Mateusz, vd., 2018:1685-1686; Perçin&Sönmez, 
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2018:571-572; Özbek, 2017:72-73; Behzadian, vd., 2012:13052; Chen & 
Chen, 2010:1985-1987): 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması:  
 
 TOPSIS yönteminde ilk adım karar matrisinin hazırlanmasıdır. 
Karar matrisine ait satırlarda;                 alternatifleri alt alta 
sıralanmakta olup; sütunlarda ise                ile ifade edilen karar 
verme aşamasında kullanılacak değerlendirme kriterleri yer almaktadır. 

 
Tablo 4. TOPSIS Metodunda Karar Matrisi 

 
Kriterler 

         …    

Alternatifler 

               …     
               …     
               …     
… … …. … … … 
               …     

  ve  ; alternatif ve kriter sayıları olup, karar matrisi, 
alternatifler ile kriterler belirlendikten sonra konusunda uzman kişilerden 
elde edilen verilerle hazırlanan     boyutlu bir matristir ve aşağıdaki (9) 
no.lu eşitlikte gösterilmektedir: 
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     (9) 

  [   ]    matrisinde    ’ler kriterlerin alternatiflere göre 
aldığı değeri belirtir.  

Adım 2: Standart Karar Matrisinin Oluşturulması:  
 “Standart Karar Matrisinin”     hazırlanması için, vektör 
normalizasyon işlemi yapılır.   matrisi aşağıdaki eşitliklerde belirtilen 
formüllerle hesaplanmaktadır: 

“Fayda (yarar)” kriteri: 

     
   

√∑      
   

                    ve             (10) 

“Maliyet (masraf)” kriteri: 
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    ⁄

√∑ (    ⁄ )
  

   

                  ve               (11) 

Hesaplanan   matrisine ait gösterim (12) eşitliğinde 
verilmektedir:  
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           ve            

    (12) 

Adım 3: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin Oluşturulması:  
 Öncelikle kriterlere ilişkin (  ) ağırlık değerleri, ∑   

 
      

eşitliğine göre toplam 1’e eşit olacak şekilde belirlenmektedir. 
Ağırlıklandırma işlemi, kriterlerin önem derecesine göre yapılmakta olup, 
bu yaklaşım TOPSIS metodunun subjektif yönünü ortaya koymaktadır. 

   matrisinin sütunlarında bulunan her bir eleman, ilgili ağırlık 
değerleri      ile çarpılarak, (13) nolu eşitlikte ifade edilen, ağırlıklı 
standart karar matrisi     oluşturulmaktadır: 
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. (13) 

 

Adım 4: Pozitif  İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Kümelerinin 
Oluşturulması:  

 
 Değerlendirme kriterleri “fayda (yarar)” cinsinden ise, “pozitif 
(+) ideal çözüm”   matrisi sütunlarının en büyük; “negatif (-) ideal 
çözüm” ise en küçük değerleridir. Değerlendirme kriterleri “maliyet 
(masraf)” cinsinden ise, “pozitif (+) ideal çözüm”   matrisi sütunlarının 
en küçük; “negatif (-) ideal çözüm” ise en büyük değerleridir. 

   {         |               |                   }={  
    

      
 }   (14) 

   {         |               |                   }={  
    

      
 }    (15) 
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Adım 5: Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması: 

 Pozitif (+) ideal ve negatif (-) ideal çözüm arasındaki mesafe 
değerleri ölçülerini hesaplamak için Öklid yöntemi kullanılmaktadır. 
Alternatiflere ilişkin sapma değerleri “pozitif (+) ideal uzaklık” (  

 ) ve 
“negatif (-) ideal uzaklık” (  

 ) ölçüsü olarak adlandırılmaktadır. 

“Pozitif ideal uzaklık” (  
 ), (16) eşitliğinde verilen formülle 

hesaplanır. 

 mivvS j

n

j
iji ,...,2,1,)( 2

1
 



                      (16) 

“Negatif ideal uzaklık”    
  , (17) eşitliğinde gösterildiği gibi 

bulunur. 

mivvS j

n

j
iji ,...,2,1,)( 2

1
 



                                (17) 

Burada alternatif miktarı kadar “pozitif ideal uzaklık” (  
 ) ve 

“negatif ideal uzaklık”    
   değerleri hesaplanır. 

Adım 6: İdeal Çözüme Göreli Yakınlık Değerlerinin Hesaplanması: 

 “Pozitif ideal uzaklık” ve “negatif ideal uzaklık” değerlerinden 
yararlanılarak, her  alternatifin ideal çözüme (göreli) yakınlık değerleri 
(  

 ) hesaplanır.  

 mi
SS

SC
ii

i
i ,...,2,1,* 


 



                       (18) 

Burada,   
   değerleri miCi ,...,2,1,10 *   aralığında değer 

almaktadır.   
   , ilgili alternatifin pozitif ideal çözüme olan 

yakınlığını,   
    ise ilgili alternatifin negatif ideal çözüme olan mutlak 

yakınlığını göstermektedir. Değerlendirme yapılırken, 1’ e yakın *
iC   

alternatifleri öncelikli olarak tercih edilmelidir. 

En iyi olan alternatif, pozitif ideal çözüme en kısa mesafede ve 
aynı zamanda negatif ideal çözüme uzaklığı en fazla mesafede olan 
alternatiftir. 

UYGULAMA 

 Uygulama çalışmasında sıfır atık yönetmeliğinde belirlenen 
kriterlerin önem derecelerinin tespit edilerek; İstanbul’da tekstil ve gıda 
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alanında faaliyet gösteren 4 işletmede, kriterlerin uygulanma düzeyine 
göre en iyi işletmenin belirlenmesi işlemi gerçekleştirilecektir. 

Uygulamaya dahil edilen gıda işletmeleri su ve unlu mamuller 
alanında,  tekstil işletmeleri ise halı ve giyim eşyası alanında faaliyet 
yürütmektedir. İlk sırada yer alan Su işletmesi 1902 yılında kurulmuş 250 
çalışanı mevcut ve 01.01.2020 tarihinde Sıfır Atık Yönetmeliği’ni 
uygulamaya başlamıştır. İkinci sırada yer alan Halı işletmesi 1976 yılında 
kurulmuş 2000 çalışanı mevcut ve 01.01.2021 tarihinde Sıfır Atık 
Yönetmeliği’ni uygulamaya başlamıştır. Üçüncü sırada yer alan Unlu 
Mamuller üretimi yapan işletme 2014 yılında kurulmuş 150 çalışanı 
mevcut ve 01.06.2021 tarihinde Sıfır Atık Yönetmeliği’ni uygulamaya 
başlamıştır. Son sırada yer alan Giyim Eşyası üretimi yapan işletme ise 
1934 yılında kurulmuş 500 çalışanı mevcut ve 01.01.2020 tarihinde Sıfır 
Atık Yönetmeliği’ni uygulamaya başlamıştır. İşletmelerin değerlendirme 
kriterleri Tablo 5’de sunulmuştur. 

Tablo 5. Sıfır Atık Yönetimini değerlendirmeye yönelik kriterler 

Sıra No Kriter Adı 
K1 Kağıttan, kartondan, camdan, metalden, plastikten ve bu malzemelerin 

karışımından ortaya çıkan atıkları; bu atıkların dışındaki malzemelerden 
ayrı yerde depolamak    

K2 Pilden, bitkisel yağdan, elektrik-elektronik eşyalardan ortaya çıkan ve 
geri kazanımı mümkün olan atıkları; bu atıkların dışındaki 
malzemelerden ayrı yerde depolamak 

K3 Tehlike içeren atıkların ve sağlık sektöründe ortaya çıkan tıbbi atıkların; 
bu atıkların dışındaki malzemelerden ayrı yerde depolamak 

K4 Yemek ile organik atıkları, bölgesel yoğunluğa göre ayrı noktalarda 
depolamak 

K5 
 

Atık biriktirme ve depolama alanlarında, atık türüne göre renk, işaret ve 
bilgilendirme yazılarının olmasını sağlamak 

K6 Tüm atık depolama araçlarının uygun hacim, özellik ve adette olmasına 
dikkat etmek   

K7 Toplanan atıkların, lisans almış işletmelerin tesislerine teslim edilecek 
şekilde, geçici depolama alanlarında biriktirilmesini sağlamak  

K8 Sıfır atık eğitimleri verilerek, sıfır atık yönetimine destek vermek 

 
Değerlendirme kriterlerine göre işletmeler çevre ile ilgili danışmanlık 
yapan bir yetkili tarafından değerlendirmiş ve değerlendirme sonuçları 
Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6. İşletmelerin Sıfır Atık Yönetmeliği Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi 

 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Gıda (Su İşletmesi) 5 5 5 5 5 5 5 4 
Tekstil(Halı İşletmesi) 5 5 5 5 5 4 5 5 
Gıda(Unlu Mamül) 4 5 5 4 3 3 4 4 
Tekstil (Giyim Eşyası)  5 5 5 5 5 5 5 5 

 
İlk aşamada kriterler AHS’ne göre ağırlıklandırılmış, daha sonra 

işletmelerin değerlendirilmesi çok kriterli karar verme yöntemlerinden 
TOPSIS’e göre sıralanmıştır.  

Çok kriterli karar verme yöntemlerinin hesaplama ve uygulama 
aşamalarında Microsoft Excel programından yararlanılmıştır.  

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Metodunun Uygulanması 

Adım 1: Kriterler Arası Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması: 

Öncelikle ikili karşılaştırma matrisini oluşturmak için uzman 
tarafından, satırdaki her bir kriter, sütunda yer alan kriterler ile ikili 
olarak karşılaştırılır. 

Tablo 7. AHS Sıfır Atık Yönetmeliği Kriterler Arası Karşılaştırma 
Matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

K1 1,0000 0,3333 0,3333 3,0000 3,0000 3,0000 0,3333 3,0000 

K2 3,0000 1,0000 0,3333 3,0000 3,0000 7,0000 3,0000 7,0000 

K3 3,0000 3,0000 1,0000 3,0000 3,0000 7,0000 5,0000 7,0000 

K4 0,3333 0,3333 0,3333 1,0000 0,3333 3,0000 0,3333 3,0000 

K5 0,3333 0,3333 0,3333 3,0000 1,0000 5,0000 0,3333 3,0000 

K6 0,3333 0,1429 0,1429 0,3333 0,2000 1,0000 0,3333 0,3333 

K7 3,0000 0,3333 0,2000 3,0000 3,0000 3,0000 1,0000 3,0000 

K8 0,3333 0,1429 0,1429 0,3333 0,3333 3,0000 0,3333 1,0000 

  

İkili karşılaştırmalarda bir kriterin kendisi ile karşılaştırılması 
veya kendisi ile aynı (eşit) öneme sahip diğer bir kriterle karşılaştırılması 
sonucu “1” olarak ifade edilmektedir. Köşegen üzerinde yer alan 
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elemanlar (   ) olarak; köşegen altında bulunan değerler ise (    ⁄ ) 
olarak ifade edilmektektir.  

Adım 2: “Normalleştirilmiş Kriterler Arası Karşılaştırma Matrisinin” 
Oluşturulması: 

Normalleştirilmiş Kriterler Arası Karşılaştırma Matrisinin 
oluşturulmadan evvel Tablo 11’de gösterildiği üzere, ikili karşılaştırma 
matrisinde yer alan sütunlara ait toplam değerler bulunur. 

Tablo 8. AHS Sıfır Atık Yönetmeliği Kriterler Arası Karşılaştırma 
Matrisinin Sütun Toplamları 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

K1 1,0000 0,3333 0,3333 3,0000 3,0000 3,0000 0,3333 3,0000 

K2 3,0000 1,0000 0,3333 3,0000 3,0000 7,0000 3,0000 7,0000 

K3 3,0000 3,0000 1,0000 3,0000 3,0000 7,0000 5,0000 7,0000 

K4 0,3333 0,3333 0,3333 1,0000 0,3333 3,0000 0,3333 3,0000 

K5 0,3333 0,3333 0,3333 3,0000 1,0000 5,0000 0,3333 3,0000 

K6 0,3333 0,1429 0,1429 0,3333 0,2000 1,0000 0,3333 0,3333 

K7 3,0000 0,3333 0,2000 3,0000 3,0000 3,0000 1,0000 3,0000 

K8 0,3333 0,1429 0,1429 0,3333 0,3333 3,0000 0,3333 1,0000 

Toplam 11,3333  5,6190  2,8190  16,6667  13,8667  32,0000  10,6667  27,3333  

Tablo 8’deki ikili karşılaştırma matrisine ait sütunlarda yer alan her 
kriterin değeri, bulunduğu sütuna ait toplam değerine bölünmek suretiyle, 
Tablo 9’deki “Normalleştirilmiş Kriterler Arası Karşılaştırma Matrisi” 
elde edilmektedir.  

Tablo 9. AHS Sıfır Atık Yönetmeliği Normalleştirilmiş Kriterler Arası 
Karşılaştırma Matrisi  

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

K1 0,0882 0,0593 0,1182 0,1800 0,2163 0,0938 0,0313 0,1098 

K2 0,2647 0,1780 0,1182 0,1800 0,2163 0,2188 0,2813 0,2561 

K3 0,2647 0,5339 0,3547 0,1800 0,2163 0,2188 0,4688 0,2561 

K4 0,0294 0,0593 0,1182 0,0600 0,0240 0,0938 0,0313 0,1098 

K5 0,0294 0,0593 0,1182 0,1800 0,0721 0,1563 0,0313 0,1098 

K6 0,0294 0,0254 0,0507 0,0200 0,0144 0,0313 0,0313 0,0122 
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K7 0,2647 0,0593 0,0709 0,1800 0,2163 0,0938 0,0938 0,1098 

K8 0,0294 0,0254 0,0507 0,0200 0,0240 0,0938 0,0313 0,0366 

Adım 3: Kriterlerin Önem Ağırlıklarının Hesaplanması: 

Tablo 10. AHS Sıfır Atık Yönetmeliği Kriter Önem Ağırlıkları  

 
K1 K2  … K8 Satır 

Toplamı 
Satır 

Ortalamaları 

Kriter  
Önem 

Ağırlıkları 

K1 0,0882 0,0593 … 0,1098 0,8969 0,8969 /8 0,1121 

K2 0,2647 0,1780 … 0,2561 1,7134 1,7134 /8 0,2142 

K3 0,2647 0,5339 … 0,2561 2,4933 2,4933 /8 0,3117 

K4 0,0294 0,0593 … 0,1098 0,5258 0,5258 /8 0,0657 

K5 0,0294 0,0593 … 0,1098 0,7563 0,7563 /8 0,0945 

K6 0,0294 0,0254 … 0,0122 0,2146 0,2146 /8 0,0268 

K7 0,2647 0,0593 … 0,1098 1,0886   1,0886 /8 0,1361 

K8 0,0294 0,0254 … 0,0366 0,3111    0,3111 /8 0,0389 

 

Sıfır Atık Yönetmeliğine göre belirlenen kriterlerin AHS 
hesaplamaları sonucunda elde edilen kriter önem ağırlıkları Tablo 10’da 
görüldüğü üzere yaklaşık olarak K1: Kağıttan, kartondan, camdan, 
metalden, plastikten ve bu malzemelerin karışımından ortaya çıkan 
atıkları; bu atıkların dışındaki malzemelerden ayrı yerde depolamak %11, 
K2: Pilden, bitkisel yağdan, elektrik-elektronik eşyalardan ortaya çıkan 
ve geri kazanımı mümkün olan atıkları; bu atıkların dışındaki 
malzemelerden ayrı yerde depolamak %21, K3: Tehlike içeren atıkların 
ve sağlık sektöründe ortaya çıkan tıbbi atıkların; bu atıkların dışındaki 
malzemelerden ayrı yerde depolamak  %31, K4: Yemek ile organik 
atıkları, bölgesel yoğunluğa göre ayrı noktalarda depolamak  %7, K5: 
Atık biriktirme ve depolama alanlarında, atık türüne göre renk, işaret ve 
bilgilendirme yazılarının olmasını sağlamak %9, K6: Tüm atık depolama 
araçlarının uygun hacim, özellik ve adette olmasına dikkat etmek %3, 
K7: Toplanan atıkların, lisans almış işletmelerin tesislerine teslim 
edilecek şekilde, geçici depolama alanlarında biriktirilmesini sağlamak 
%14, K8: Sıfır atık eğitimleri verilerek, sıfır atık yönetimine destek 
vermek  %4 olarak hesaplanmıştır. 
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Adım 4: Tutarlılık Oranının Hesaplanması:  

Yapılan işlemlerde elde edilen “Kriterler Arası Karşılaştırma 
Matrisinin” tutarlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla tutarlılık oranı 
hesaplanır ve tutarlılık testi yapılır. Bunu sırasıyla aşağıdaki işlem 
adımlarını izleyerek sağlarız: 

Adım 4.1 Ağırlık Vektörünün hesaplanması:  

İlk olarak ağırlık vektörü bulunur. Bunun için “Kriterler Arası 
Karşılaştırma Matrisi” ile “Kriter Önem Ağırlıkları” çarpılmak suretiyle 
( ) ağırlık vektörü bulunur. 
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 (19) 

Adım 4.2 Tutarlılık İndeksinin hesaplanması: 

Bu aşamada sıfır atık yönetmeliğine göre belirlenen kriterler için   
     değeri, sonra da tutarlılık indeksi (TI) bulunur.  

Tablo 11.    Değerinin Elde Edilmesi 

Ağırlık  Vektörü (  ) 
Göreli Önem 
Değerleri (  ) 

        ⁄  

1,0107 0,1121  9,0151 

2,0034 0,2142  9,3545 
2,9117 0,3117  9,3426 

0,5524 0,0657  8,4052 
0,8005     0,0945  8,4673 
0,2385 0,0268  8,8881 
1,2841 0,1361  9,4368 
0,3306 0,0389  8,5017 

    

 Toplam    71,4113 

 
  

  

                  
∑    
   
 =       

  =8,9264    (20) 
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             (21) 

 

Adım 4.3 Rastgelelik İndeksinin belirlenmesi: 

“Kriterler Arası Karşılaştırma Matrisinin” boyutu esas alınarak, 
“Rastgelelik İndeksi” (  ) değeri belirlenir. Uygulamamızda kriter sayısı 
8 olup, bu değere karşılık gelen    değeri Tablo 3’te 1,41 değeri seçilir. 

Adım 4.4 Tutarlılık Oranının hesaplanması: 

Tutarlılık Oranı (  ): 

 094,0
41,1

1323,0


RI
TITO      (22) 

        olduğundan dolayı karşılaştırma matrisinin tutarlı 
olduğu neticesine varılır. Kriter ağırlıkları aşağıdaki gibidir: 

K1: Kağıttan, kartondan, camdan, metalden, plastikten ve bu 
malzemelerin karışımından ortaya çıkan atıkları; bu atıkların dışındaki 
malzemelerden ayrı yerde depolamak %11,21  

K2: Pilden, bitkisel yağdan, elektrik-elektronik eşyalardan ortaya 
çıkan ve geri kazanımı mümkün olan atıkları; bu atıkların dışındaki 
malzemelerden ayrı yerde depolamak %21,42  

K3: Tehlike içeren atıkların ve sağlık sektöründe ortaya çıkan 
tıbbi atıkların; bu atıkların dışındaki malzemelerden ayrı yerde 
depolamak %31,17 

K4: Yemek ile organik atıkları, bölgesel yoğunluğa göre ayrı 
noktalarda depolamak %6,57  

K5: Atık biriktirme ve depolama alanlarında, atık türüne göre 
renk, işaret ve bilgilendirme yazılarının olmasını sağlamak %9,45  

K6: Tüm atık depolama araçlarının uygun hacim, özellik ve 
adette olmasına dikkat etmek %2,68  

K7: Toplanan atıkların, lisans almış işletmelerin tesislerine teslim 
edilecek şekilde, geçici depolama alanlarında biriktirilmesini sağlamak 
%13,61  

K8: Sıfır atık eğitimleri verilerek, sıfır atık yönetimine destek 
vermek %3,89  

olarak değerlendirmeye alınmaktadır. 
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3.5. TOPSIS Yönteminin Uygulaması 

3.5.1. Gıda ve Tekstil İşletmelerinde TOPSIS Metodunun 
Uygulanması 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması:  

 TOPSIS yönteminde Tablo 12’de gösterilen karar matrisinin 
satırlarında gıda ve tekstil faaliyetleri yürüten 4 işletme alt alta 
sıralanırken; sütunlarında ise (                       ) ile gösterilen 
karar vermede kullanılacak değerlendirme kriterleri bulunmaktadır. 

Tablo 12. Gıda ve Tekstil İşletmelerinde TOPSIS Karar Matrisi 
Kriterler 

İşletmeler                         
1 5 5 5 5 5 5 5 4 
2 5 5 5 5 5 4 5 5 
3 4 5 5 4 3 3 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
Adım 2: Standart Karar Matrisinin Oluşturulması:  
  

Tablo 13. Gıda ve Tekstil İşletmelerinde TOPSIS Standart Karar Matrisi 
 

Kriter 
Ağırlığı\ 
İşletme 

 0,1121   0,2142   
0,3117  

 0,0657  0,0945  0,0268   
0,1361  

 
0,0389  

 
                        

1 0,5241 0,5000 0,5000 0,5241 0,5455 0,5774 0,5241 0,4417 

2 0,5241 0,5000 0,5000 0,5241 0,5455 0,4619 0,5241 0,5522 

3 0,4193 0,5000 0,5000 0,4193 0,3273 0,3464 0,4193 0,4417 

4 0,5241 0,5000 0,5000 0,5241 0,5455 0,5774 0,5241 0,5522 

Adım 3: Ağırlıklı Standart Karar Matrisi Oluşturulur:  
  
Tablo14. Gıda ve Tekstil İşletmelerinde TOPSIS Yönteminde Ağırlıklı Standart 

Karar Matrisi  
 

Kriter 
Ağırlığı\ 
İşletme 

 
0,1121  

 
0,2142  

 
0,3117  

 
0,0657  

 
0,0945  

 
0,0268  

 
0,1361  

 
0,0389  
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1  
0,1121  

 
0,2142  

 
0,3117  

 
0,0657  

 
0,0945  

 
0,0268  

 
0,1361  

 
0,0389  

2  
0,0588  

 
0,1071  

 
0,1559  

 
0,0344  

 
0,0516  

 
0,0155  

 
0,0713  

 
0,0172  

3  
0,0588  

 
0,1071  

 
0,1559  

 
0,0344  

 
0,0516  

 
0,0124  

 
0,0713  

 
0,0215  

4  
0,0470  

 
0,1071  

 
0,1559  

 
0,0275  

 
0,0309  

 
0,0093  

 
0,0571  

 
0,0172  

 

Adım 4: Pozitif  İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Kümeleri Oluşturulur:  
 Değerlendirme kriterleri “fayda (yarar)” esaslı olduğundan 
dolayı “pozitif ideal çözüm” (   ) değerleri, “Ağırlıklı Standart Karar 
Matrisi”    ’nin sütunlarının en büyük ve “negatif ideal çözüm” (   ) 
değerleri ise    ’nin sütunlarının en küçük değerleri olarak aşağıdaki gibi 
gösterilmektedir: 

                         
     

0,0588  
 
0,1071  

 
0,1559  

 
0,0344  

 
0,0516  

 
0,0155  

 
0,0713  

 
0,0215  

     
0,0470  

 
0,1071  

 
0,1559  

 
0,0275  

 
0,0309  

 
0,0093  

 
0,0571  

 
0,0172  

Adım 5: Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması:  
Tablo 15. Gıda ve Tekstil İşletmelerinde TOPSIS Yönteminde Pozitif ve Negatif 

İdeal Çözüme Uzaklık Değerleri 

ALTERNATİFLER         
1 0,0043 0,0649 
2 0,0031 0,0290 
3 0,0295 0,0000 
4 0,0000 0,0295 

Adım 6: İdeal Çözüme Göreli Yakınlık Değerlerinin Hesaplanması: 
 “Pozitif ideal uzaklık” (   ) ve “negatif ideal uzaklık” (   ) 
değerlerinden faydalanılarak, tüm alternatiflerin ideal çözüme göreli 
“yakınlık değerleri” (   ) hesaplanarak Tablo 16’da verilmiştir.  

Tablo 16. Gıda ve Tekstil İşletmelerinde TOPSIS Yönteminde İdeal Çözüme 
Göreli Yakınlık Değerleri  

İŞLETMELER     
1 GIDA (SU ) 0,9379 
2 TEKSTİL (HALI ) 0,9037 
3 GIDA (UNLU MAMÜLLER) 0,0000 
4 TEKSTİL (GİYİM) 1,0000 
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Gıda ve Tekstil işletmelerinden sıfır atık yönetmeliğine en uygun 
işletme 4. sırada yer alan tekstil (giyim) işletmesi olup, sırasıyla 1. sırada 
yer alan gıda (su) işletmesi 2. sırada sıralamaya girmiş, 2. sırada yer alan 
tekstil (halı) işletmesi 3. sırada yer almakta, en son sırada ise 3.sırada yer 
alan gıda (unlu mamuller) yer almıştır.  

İlk iki sırada yer alan tekstil ve gıda işletmelerinin iki yıldan daha 
fazla süredir Sıfır Atık Yönetmeliği’ni uyguladıkları, üçüncü sırada yer 
alan tekstil işletmesinin bir yıldan daha fazla süredir Sıfır Atık 
Yönetmeliği’ni uyguladığı ve son sırada yer alan gıda işletmesinin ise 
yaklaşık altı aydır  Sıfır Atık Yönetmeliği’ni uyguladığı belirlenmiştir.  

Sonuç olarak işletmelerin faaliyet alanlarının Sıfır Atık 
Yönetmeliği’ni uygulamada etkili olmadığını ancak uygulama süresi 
arttıkça yönetmelikte belirtilen kriterlerin daha fazla sağlandığı tespit 
edilmiştir.  
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GİRİŞ

Bizi diğer canlilardan ayiran aklimiz araciliğiyla düşünürüz (Bolay, 
1989: 2/238). Düşüncemizin bir ürünü olan dil vasitasiyla zihin dünyamizi 
ve duygularimizi ifade ederiz (Fârâbî, 1931: 13). Mantik sayesinde düşün-
celerimizde ve dolayisiyla ifadelerimizde doğruluk, tutarlilik, ölçülülük ve 
disiplin belirir (Fârâbî, 1986: 55-56). Sözlü ve yazili ifadelerimizdeki gü-
zellik ve etkileyicilik ise edebiyatin tesiriyle ortaya çikar.

Akil ile başlayip güzel ve etkileyici konuşma ve yazmaya uzanan söz 
konusu zincir, her bir halkasiyla insana özgüdür. Bu halkalarin bilimsel 
alanlardaki iz düşümlerine baktiğimizda karşimizda felsefe, mantik, dil 
bilgisi ve edebiyati görürüz. Dolayisiyla söz konusu disiplinler, bütün bilgi 
üretim ve aktarim süreçlerinde başat rol oynarlar.

Söz gelimi fikih (İslâm hukuku) alaninda bir kural veya hüküm ortaya 
koymak istediğimizde düşünme, kavramlaştirma, özne-yüklem ilişkisini 
oluşturma ve nihayet bu iç ifadeleri sözlü veya yazili olarak dişa yansitma 
süreçlerini yaşariz. Bu kural ve hükümlerin ortaya konulmasi ve sonuç do-
ğurabilmesi için düşünme vs. iç süreçler zorunlu olmakla beraber yeterli 
değildir. Mutlaka dişa aksetmeleri gerekir. Çünkü bir kural veya hüküm, 
kaynaği olan kişinin zihninde hapsolmuşsa ve bu yüzden ifade edilip mu-
hataplari tarafindan bilinir hâle gelmiyorsa bağlayici da olmaz.

Fikha ilişkin hükümler ve kurallar ifade edilseler bile anlaşilir olma-
dikça ciddi bir değer taşimazlar. Anlaşilir olmanin ötesinde doğru, tutarli 
vs. niteliklere de sahip olmalari gerekir.

Yukaridaki açiklamalar işiğinda, fikih alaninda ortaya konulan sözlü 
ve yazili ifadelerde kalitenin üst düzeye çikarilabilmesi için “felsefe-man-
tik-dil-edebiyat” dörtlüsünün desteğinin zorunlu olduğunu rahatlikla söy-
leyebiliriz.

Yillar boyu yaptiğimiz gözlemlerde öğrencilerimizin bir kisminda 
fikha ilişkin konulari anlama ve anlatma süreçlerinde doğruluk, tutarlilik, 
güzellik, etkileyicilik gibi ilkeleri gözden kaçirdiklarini fark ettik. Bu du-
rumun sebebinin sadece bilgi eksikliği olmadiğini; mantik ve dil bilgisi 
alanlarindaki yetersizliğin, eserler ve yazarlar hakkindaki malumatin nok-
sanliğinin ve hikâye ve roman gibi edebî yapitlarin verimli ölçüde okun-
mayişinin da bu hususta önemli bir rol oynadiği sonucuna vardik.

Ayrica fikhi meselelere bazen sadece kuş bakişi göz atildiğini ve ay-
rintilarin kaçirildiğini, bazense sadece detaylara odaklanilip büyük resmin 
farkina varilamadiğini tespit ettik. Kimi zaman özne-yüklem ilişkisinin 
sağlikli kurulamadiğini, ortaya konulan düşünce ve görüşlerde bütün so-
rularin cevaplanamadiğini, bir şeylerin daima eksik ve cevapsiz kaldiğini 
gördük.
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Bu sorun karşisinda en azindan kendi derslerimizde bir çözüm üret-
meyi görev saydik. Felsefe-mantik-dil bilgisi-edebiyat alanlarindan besle-
nen bir fikih dersi düşüncesiyle yola çiktik. Bu süreçte ilk olarak kategori-
ler dikkatimizi çekti. Çünkü âdeta bütün temel sorularin sorulup doğru ve 
tutarli olarak cevaplandirildiği bir sistem ancak kategorilerle kurulabilirdi. 
Çünkü kategoriler (makūlât) (المقوالت) bir bakima düşüncenin ve varliğin 
en genel tasnifini ifade ederken bir yönüyle de önermede konu-yüklem 
bağlantisini ele almaktadir (Kaya, 2003: 460).

Son tahlilde fikih ile felsefe-mantik-dil bilgisi-edebiyat arasinda kate-
goriler merkezinde doğrudan bağlanti kuran herhangi bir dersin olmadiğini 
tespit edince kendimiz bu ihtiyaci karşilayabilecek bir seçmeli lisans der-
sini önermeye karar verdik. Bu ders, tarafimizdan teklif edilen ve ilk defa 
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yili Güz Yariyili’nda Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okutulan “Kategorik Fikih” (Categori-
cal Fiqh) adli derstir.

Söz konusu ders, bu çalişmanin ana konusudur.

Çalişmamizda Kategorik Fikih dersinin bilim dünyasina bütün yönle-
riyle tanitilmasi ve fikih öğretimine kategoriler ekseninde farkli bir bakiş 
açisinin kazandirilmasi amaçlanmaktadir.

Bu amaçlara ulaşabilmek için öncelikle Kategorik Fikih dersine iliş-
kin kavramsal çerçeve çizilecektir. Ardindan bu dersin içeriği, amaçlari, 
işleniş usulü ve ölçme-değerlendirme süreci ele alinacaktir:

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde Kategorik Fikih dersi başta olmak üzere, ödevcik, hati-
ra, film vs. dersi ilgilendiren kavramlarla neleri kastettiğimizi açiklamaya 
çalişacağiz:

(01) Kategorik Fikih: “İslâm hukuku öğretim üyesi Dr. Cemalettin 
Şen tarafindan teklif edilen ve ilk defa Bolu Abant İzzet Baysal Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yili Güz Yariyili’n-
dan itibaren okutulmaya başlanan seçmeli lisans dersidir.” Bu çalişmada 
Kategorik Fikih yerine bazen Ders ifadesi kullanilacaktir.

(02) Ders Hocasi: “Kategorik Fikih dersini veren öğretim üyesidir.” 
Bu ders sadece Dr. Cemalettin Şen tarafindan okutulmuştur.

(03) Ödevcik: “Öğrencileri çok yormayan, onlara fazla zaman harcat-
mayan, değişik ilgi alanlarinin kapilarini açma hedefi taşiyan küçük ödev-
lerin her biridir.”

(04) Hatira: “Ders Hocasi’nin, tecrübe aktarmak ve öğüt vermek gibi 
amaçlarla anlattiği kendisine ait anilarin her biridir.”
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(05) Film: “Kategoriler açisindan değerlendirmeye elverişli, seviyeli 
ve uygun sinema filmlerinin her biridir.” Bu çalişmada, etik ihlaline neden 
olmamak ve film seçiminde kisitlamaya yol açmamak gibi gerekçelerle 
Ders’te değerlendirdiğimiz ve parçasini izlettiğimiz filmlerin isimleri be-
lirtilmemiştir.

(06) Film Parçasi: “Filmlerdeki kategorilere ilişkin sahnelerin veya 
repliklerin yer aldiği kisimlarin her biridir.”

(07) Film Analizi: “Filmlerin künye bilgileri, ayirici özellikleri, oyun-
cu kadrosu, konusu ve önemli repliklerinin belirtilmesinin ardindan; ka-
tegoriler ile ilişkilendirilebilecek yönlerinin maddeler hâlinde açiklanip 
yorumlanmasidir.”

(08) Belgesel: “Kategoriler açisindan değerlendirmeye elverişli, sevi-
yeli ve uygun belgesellerin her biridir.” Bu çalişmada, etik ihlaline neden 
olmamak ve belgesel seçiminde kisitlamaya yol açmamak gibi gerekçeler-
le Ders’te izlettiğimiz belgesellerin isimleri belirtilmemiştir.

(09) Müzik Eseri: “Kategoriler açisindan değerlendirmeye elverişli, 
seviyeli ve uygun müzik eserlerinin her biridir.” Bu çalişmada, etik ihlaline 
neden olmamak ve müzik eseri seçiminde kisitlamaya yol açmamak gibi 
gerekçelerle Ders’te dinlettiğimiz müzik eserlerinin isimleri belirtilmemiş-
tir.

(10) Hikâye Analizi: “Hikâyelerin künye bilgileri, ayirici özellikle-
ri, konusu ve önemli pasajlarinin belirtilmesinin ardindan; kategoriler ile 
ilişkilendirilebilecek yönlerinin maddeler hâlinde açiklanip yorumlanma-
sidir.” Bu çalişmada, etik ihlaline neden olmamak ve hikâye seçiminde 
kisitlamaya yol açmamak gibi gerekçelerle Ders’te analiz ettiğimiz hikâ-
yelerin isimleri belirtilmemiştir.

(11) Roman Analizi: “Romanlarin künye bilgileri, ayirici özellikleri, 
konusu ve önemli pasajlarinin belirtilmesinin ardindan; kategoriler ile iliş-
kilendirilebilecek yönlerinin maddeler hâlinde açiklanip yorumlanmasi-
dir.” Bu çalişmada, etik ihlaline neden olmamak ve roman seçiminde kisit-
lamaya yol açmamak gibi gerekçelerle Ders’te analiz ettiğimiz romanlarin 
isimleri belirtilmemiştir.

(12) Seçki Listesi: “Analiz edilen hikâye ve romanlardaki önemli pa-
sajlari; yazar, eser ve sayfa numaralariyla beraber içeren listedir.”

(13) Eser-Yazar Dosyasi: “Sistematik başliklar altinda önemli fikih 
kitaplarinin, hikâyelerin ve romanlarin ve bu eserlerin (toplam 872 adet) 
yazarlarinin isimlerine ilişkin listelerden oluşan dosyadir.”

(14) Ders Notlari: “Ders Hocasi tarafindan hazirlanmiş olan ve 12 baş-
lik ve 27 sayfadan oluşan bilgileri içeren dosyadir.”
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2. DERS’İN İÇERİĞİ

Bu bölümde Kategorik Fikih dersinin içeriği, bir fikir vermek amaciy-
la ayrintiya girilmeksizin sadece konu başliklari itibariyla kisaca ele alina-
caktir. Ders, sinav sorumluluk alani açisindan 10 hikâye analizi, 30 roman 
analizi, eser-yazar dosyasi ve ders notlarini ihtiva etmektedir. Bu içerik 
aşağida belirtilen sirayla liste hâlinde sunulacaktir:

(01) Hikâye Analizi 01.

(02) Hikâye Analizi 02.

(03) Hikâye Analizi 03.

(04) Hikâye Analizi 04.

(05) Hikâye Analizi 05.

(06) Hikâye Analizi 06.

(07) Hikâye Analizi 07.

(08) Hikâye Analizi 08.

(09) Hikâye Analizi 09.

(10) Hikâye Analizi 10.

(11) Roman Analizi 01.

(12) Roman Analizi 02.

(13) Roman Analizi 03.

(14) Roman Analizi 04.

(15) Roman Analizi 05.

(16) Roman Analizi 06.

(17) Roman Analizi 07.

(18) Roman Analizi 08.

(19) Roman Analizi 09.

(20) Roman Analizi 10.

(21) Roman Analizi 11.

(22) Roman Analizi 12.

(23) Roman Analizi 13.

(24) Roman Analizi 14.

(25) Roman Analizi 15.
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(26) Roman Analizi 16.

(27) Roman Analizi 17.

(28) Roman Analizi 18.

(29) Roman Analizi 19.

(30) Roman Analizi 20.

(31) Roman Analizi 21.

(32) Roman Analizi 22.

(33) Roman Analizi 23.

(34) Roman Analizi 24.

(35) Roman Analizi 25.

(36) Roman Analizi 26.

(37) Roman Analizi 27.

(38) Roman Analizi 28.

(39) Roman Analizi 29.

(40) Roman Analizi 30.

(41) Eser-Yazar Dosyasi 01: Fikih-Fürû: Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Han-
belî, Zâhirî, Ca‘ferî, Zeydî ve İbâzî mezheplerine ait önemli toplam 41 fürû 
eseri ve yazarlarinin isimleri üzerinde kisaca durulur.

(42) Eser-Yazar Dosyasi 02: Fikih-Usul: Fukahâ, mütekellimîn ve 
memzûc yöntemlerle yazilan ve modern dönemde kaleme alinan önemli 
toplam 46 usul eseri ve yazarlarinin isimleri üzerinde kisaca durulur.

(43) Eser-Yazar Dosyasi 03: Fikih-Genel: Ahkâm-i sultâniye, ede-
bü’l-kādî, eşbâh ve nezâir, fetva, furûk, ahkâm hadisleri şerhi, ilmihâl, ka-
nun, makāsidü’ş-şerîa, malî hukuk, mukayeseli fikih, tabakat ve ahkâm 
tefsiri alanlarina ait önemli toplam 34 eser ve yazarlarinin isimlerinin lis-
tesidir.

(44) Eser-Yazar Dosyasi 04: Hikâye: 163 hikâye ve yazarinin isimle-
rinin listesidir.

(45) Eser-Yazar Dosyasi 05: Roman-Polisiye/Suç: 80 polisiye/suç ro-
mani ve yazarinin isimlerinin listesidir.

(46) Eser-Yazar Dosyasi 06: Roman-Macera/Bilim Kurgu: 63 macera/
bilim kurgu romani ve yazarinin isimlerinin listesidir.

(47) Eser-Yazar Dosyasi 07: Roman-Genel-Türk: 150 Türk romani ve 
yazarinin isimlerinin listesidir.
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(48) Eser-Yazar Dosyasi 08: Roman-Genel-Yabanci: 49 ülkeden 295 
yabanci roman ve yazarinin isimlerinin listesidir.

(49) Ders Notlari 01: Tanim.

(50) Ders Notlari 02: Gerekçe.

(51) Ders Notlari 03: Töz.

(52) Ders Notlari 04: Etki.

(53) Ders Notlari 05: Edilgi.

(54) Ders Notlari 06: Zaman.

(55) Ders Notlari 07: Mekân.

(56) Ders Notlari 08: Nicelik.

(57) Ders Notlari 09: Nitelik.

(58) Ders Notlari 10: Konum.

(59) Ders Notlari 11: İyelik.

(60) Ders Notlari 12: İlişki.

3. DERS’İN AMAÇLARI

Seçmeli derslerin tümünde zaten var olan genel hedefler bir kenara 
birakilacak olursa Kategorik Fikih dersine özgü veya bu derste özellikle 
vurgulanan özel amaçlar şunlardir:

(1) Fikih ile ilgili sözlü ve yazili ifadelerin daha nitelikli hâle getiril-
mesi bağlaminda felsefe, mantik, dil bilgisi ve edebiyat alanlarindan isti-
fade etme bilincinin aşilanmasi: Ders’te hikâye, roman ve film analizleri 
ile kategoriler merkezinde yapilan açiklamalar neticesinde sözlü ve yazili 
ifadelerde yapilan hatalarin en aza indirilmesi de bu amaç kapsaminda de-
ğerlendirilebilir.

(2) Hayatin her alaninda kuşatici bütüncül bakiş açisinin kazandiril-
masi: Ders’in omurgasini oluşturan kategoriler, varliklari ve kavramlari 
tastamam ve sistemli bir liste hâlinde görebilmeyi sağlar. Bu sayede öğ-
rencilerimizin sadece fikih alaninda değil, hayatin her sahasinda eksiksiz 
ve hatasiz ürün ve hizmet ortaya koyabilme şuuru elde etmeleri kolaylaşir.

(3) Çeşitli eserlerin ve yazarlarin tanitilmasi: Ders’te 52’si (10 hikâye, 
30 roman, 12 fikih eseri) ayrintili olmak üzere toplam 872 eser ve bu eser-
lerin yazarlari tanitilmaktadir. Bu sayede öğrencilerimizin kitap ve yazar 
kültürlerini geliştirmelerine zemin hazirlanmaktadir.

(4) Kategorik Fikih (ayni adli dersimiz ile kariştirilmamalidir) ve Ka-
tegorik Hukuk bilim dallarinin tanitilmasi: Ders’in birinci haftasinda, tes-
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pit edebildiğimiz kadariyla ilk defa tarafimizdan bilim dünyasina önerilen 
söz konusu iki bilim dali hakkinda ayrintili bilgi sunulmaktadir. Bahsi ge-
çen bilim dallarindan ilk defa 2019 yilinda kategoriler bağlaminda hukuka 
ve fikha sistematik ve bütüncül bir bakiş açisiyla farkli bir yaklaşim sunma 
gayesiyle bahsettik (Şen, 2019: 331). Bu gayeden yola çikarak bu bilim 
dallarini şu şekilde tanimlayabiliriz: “Kategorik Fıkıh, kategorilerin yani 
sira tanim ve gerekçe bağlaminda felsefe, mantik, dil bilgisi ve edebiyata 
ilişkin veriler işiğinda fikhi konulari inceleyen ve kuşatici bütüncül bakiş 
açisiyla fikhi sorunlara çözüm arayan fikha yardimci bir bilim dalidir.” 
“Kategorik Hukuk, kategorilerin yani sira tanim ve gerekçe bağlaminda 
felsefe, mantik, dil bilgisi ve edebiyata ilişkin veriler işiğinda hukuki ko-
nulari inceleyen ve kuşatici bütüncül bakiş açisiyla hukuki sorunlara çö-
züm arayan hukuka yardimci bir bilim dalidir.”

(5) Fikih ve hukuk açisindan felsefe, mantik, dil bilgisi ve edebiyat 
hakkinda ansiklopedik bilginin yani sira, tecrübe ve kültür de elde edilme-
si: Bütün derslerde bilginin son derece önemli olduğu aşikârdir. Ancak tec-
rübe ve kültürü ihmal edercesine sadece bilgiye odaklanmak, eğitim ve öğ-
retim açisindan sağliksiz sonuçlar doğurur (Cüceloğlu-Erdoğan, 2013: 76). 
Ayrica derslerde farkli model ve araçlara başvurulmasi, bütüncül ve etkin 
öğrenmede kolaylik sağlar (Senemoğlu, 2009: 385) Bu nedenle Ders’te 
yalnizca bilgi aktarimiyla yetinilmemekte, ayni zamanda hatira, film, bel-
gesel, müzik vb. vasitalarla tecrübe ve kültür birikimi de paylaşilmaktadir. 
Böylelikle öğrencilerimizin zengin ve sistemli bir bilgi, tecrübe ve kültür 
dağarciğina sahip olmasina zemin oluşturulmaktadir.

4. DERS’İN İŞLENİŞ USULÜ

Ders, bir dönemlik olup sinavlar da hesaba katildiğinda 15 hafta ola-
rak planlanmaktadir. Her hafta iki ders saati birleşik 90 dakika süreyle iş-
lenir. Bir vize (ara sinav), bir de final (dönem sonu sinavi) vardir. Her bir 
sinavin süresi 60’ar dakikadir.

Ders Hocasi’nin bir dönemde yapmayi planladiği her şey (hatira sayi-
si, tanitilacak kitap sayisi vs.), ilk hafta bir liste hâlinde öğrencilere yansiti-
lir. Bu hedef tablosu, son hafta kontrol amaciyla öğrencilere tekrar sunulur. 
Bu uygulamayla planli, disiplinli ve hedeflerinin bilincinde bir akademis-
yen profili çizilerek öğrencilerimize örnek olunmasi imkân dâhilindedir.

Ders Hocasi’nin; görev yaptiği fakültenin, öğrencilerinin ve ken-
di tercihlerinin durumuna paralel olarak Ders’in işlenişinde değişiklikler 
yapmasi mümkündür. Fakat biz kendi uygulamalarimizi sadece bir fikir 
vermek düşüncesiyle maddeler hâlinde aşağida paylaşacağiz:

(1) Ders Hocasi’nin, zorunlu bir durum olmadikça derslere tam za-
maninda gelmesi ve dersi tam zamaninda sonlandirmaya özen göstermesi 



 .129Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

gerekir. Nitekim “vakit dini” olarak da nitelendirilen (Sağiroğlu, 1997: 17) 
İslâm’in kimi yönüyle de olsa anlatildiği bir derste Ders Hocasi’nin zaman 
disiplini konusunda son derece duyarli olmasi beklenir. Öğretimde kalite-
nin şartlarindan birisi de ders süresinin verimli bir tarzda kullanilmasidir 
(Ari, 2016: 310). Ayrica Ders’e erken başlamak ve/veya geç son vermek, 
öğrencilerin teneffüs hakkina; Ders’e geç başlamak ve/veya erken son ver-
mek ise onlarin öğrenme hakkina riayetsizlik sayilir.

(2) İlk hafta dersinde şu hususlara riayet edilmesi uygun olur:

(a) Öğrencilerle tanişilmali, küçük de olsa çikolata vb. ikrami yapil-
mali, Ders’i seçmeleri sebebiyle kendilerine teşekkür edilmelidir. Çünkü 
öğrencilerle kurulan doğrudan ve samimi iletişim, öğretimin kalitesini 
olumlu etkiler (Payot, 2019: 88).

(b) Ders’in ve dönemin hayirlara vesile olmasi temennisi dile getiril-
melidir.

(c) Ders’in tanimi, içeriği, amaçlari, işleniş usulü ve ölçme-değerlen-
dirme süreçleri net bir biçimde anlatilmalidir. Bir dönem boyunca neyin, 
nasil ve niçin yapilacaği hususunda öğrencilerin zihinlerindeki bütün soru 
işaretleri bertaraf edilmelidir.

(d) Ders’in araç-gereçleri hakkinda da bilgi verilmelidir. Bu bağlam-
da, Ders Hocasi tarafindan hazirlanmiş olan Seçki Listesi’nin, Eser-Yazar 
Dosyasi’nin ve Ders Notlari’nin en kisa zamanda öğrenciler tarafindan fo-
tokopisinin çekilerek belirtilen sirayla tasnif edilmesi ve her hafta derslere 
getirilmesi istenir. Ders Notlari’nda kapak sayfasi, vize sorumluluk alani 
sayfasi, final sorumluluk alani sayfasi ile tanim, gerekçe ve kategorile-
rin her birine dair sistemli bilgiler vardir. Böylelikle ilk haftadan itibaren 
öğrencilerimiz, bir dönem boyunca hangi konularin işleneceğini ve hangi 
konulardan hangi sinavda sorumlu olacaklarini açik ve seçik bir şekilde 
görmüş olacaklardir.

(e) Özellikle kategoriler konusu üzerinde durulmalidir.

(3) Ders, şartlara ve tercihe bağli olarak düz anlatim, tartişma, prob-
lem çözme, örnek olay vb. yöntemler kullanilarak işlenebilir. Her derse 
selâm, hâl hatir sorma gibi öğrencilerimize verdiğimiz değeri gösteren 
davranişlarla başlamaya özen gösterilmesi uygun olur. Öğrencilerimizin 
soru sormalari, eleştiri ve yorum yapmalari için müsait bir ortamin oluştu-
rulmasi da önemli bir husustur.

(4) İkinci haftadan itibaren artik fotokopileriyle derse gelen öğrenci-
ler, her konu işlendikçe isterlerse sadece dinlerler, isterlerse her sayfadaki 
boşluklara notlar alirlar. Sinavlarda sorumlu olacaklari alan, sayfalardaki 
bilgilerden oluşmaktadir. Bunlarin dişinda anlatilanlardan ise sinavlarda 
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sorumlu tutulmayacaklardir. Bu tutum, öğrencilerin sinav ve not kaygi-
si taşimadan, konforlu bir şekilde derse ve öğrenmeye odaklanmalarina, 
sinavlara daha istekli ve rahat bir şekilde hazirlanmalarina imkân sağla-
maktadir.

(5) İkinci ve dokuzuncu haftalarda 5’er tane olmak üzere toplamda 
10 adet ödevcik verilir. Ödevcikler; hikâye okumak, roman okumak, film 
izlemek, ansiklopedi maddesi okumak ve bir fikhi konuda kategorilere ör-
nekler bulmak gibi görevlerden oluşur.

(6) Ders’te bu derse özgü toplam 40 hatira, tarafimizdan öğrencile-
rimize anlatilmaktadir. Her hafta 3 veya 4 hatira ile deneyim aktariminin 
faydali olduğu kanaatindeyiz. Fakat arzu eden Ders Hocasi, hatira sayisini 
azaltabilir veya hatira yerine uygun gördüğü miktarda hikâye, fikra vs. de 
anlatabilir.

(7) Ders’te 12 fikih kitabi, analiz edilen 10 hikâye ve 30 roman olmak 
üzere özel koleksiyonumuzdaki toplam 52 eser, tarafimizdan tanitilmakta-
dir. 1, 8 ve 15. hafta dişindaki tüm derslerin her birinde belli bir sistemle 
bu kitaplar öğrencilerimizle buluşturulmaktadir. Bu kitaplarin içerikleri ve 
yazarlari hakkinda bilgi verilmekte; hatta ders esnasinda sirayla inceleme-
leri için öğrencilere izin de verilmektedir.

(8) 2 adet belgesel sirayla 2 ve 9. haftada sinifta izletilmektedir.

(9) 15 haftanin ilki genel bilgilere, 8 ve 15. haftalari da sinavlara ay-
rildiğina göre ders işlemek için 12 hafta kalmaktadir. 10 hikâye ile 30 ro-
man analizinin, seçki listesinin, eser-yazar dosyasinin ve ders notlarinin 
yani sira hatiralarin, belgesellerin, film parçalarinin vs. bu haftalara nasil 
serpiştirileceği tercihe göre değişebilir. Fakat biz kendi uygulamamizi şu 
şekilde özetleyebiliriz:

(a) 10 hikâyenin analizi sirayla 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 ve 14. haf-
talarda yapilir. Analiz edilecek hikâyelerin edebî açidan kaliteli, seviyeli, 
ibret verici, kisa veya orta hacimli olmalarina özen gösterilir. Öğrencilerin 
derslere o haftanin hikâyesini okumuş olarak gelmeleri istenir. Öncelik-
le hikâye ve yazari hakkinda kisa bilgi verilir. Hikâyede geçen kelime ve 
deyimler üzerinde durulur. Hikâyenin karakterlerinden kisaca bahsedilir. 
Hikâye özetlenir. Öğrencilere de özetleme, ders çikarma ve yorum yapma 
konusunda söz verilir. Öğrencilerin düşünceleri değerlendirilir. Tanim, ge-
rekçe ve on kategori açisindan hikâyede tespit edilen örnek ifadeler üze-
rinde kisaca durulur.

(b) 30 romanin analizi her hafta üçer tane olmak üzere sirayla 3, 4, 5, 
6, 7, 10, 11, 12, 13 ve 14. haftalarda yapilir. Analiz edilecek romanlarin 
edebî açidan kaliteli, seviyeli, ibret verici, kisa veya orta hacimli olmala-
rina özen gösterilir. Öğrencilerin derslere o haftanin romanlari hakkinda 
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araştirma yaparak gelmeleri istenir. İlk olarak polisiye/suç romani, ardin-
dan macera/bilim kurgu romani ve son olarak da genel roman analiz edilir. 
Öncelikle romanlar ve yazarlari hakkinda kisa bilgi verilir. Romanlarda 
geçen kelime ve deyimler üzerinde durulur. Romanlarin karakterlerinden 
kisaca bahsedilir. Romanlar özetlenir. Öğrencilere de özetleme, ders çi-
karma ve yorum yapma konusunda söz verilir. Öğrencilerin düşünceleri 
değerlendirilir. Tanim, gerekçe ve on kategori açisindan romanlarda tespit 
edilen örnek ifadeler üzerinde kisaca durulur.

(c) Seçki listesindeki 40 pasaj; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 ve 14. hafta-
larda ilgili hikâye ve romanin analizi çerçevesinde okunur.

(d) 12 film analizi 1, 8 ve 15. haftanin dişindaki derslerde yapilir. Ta-
nim, gerekçe ve on kategori açisindan filmlerde tespit edilen parçalar iz-
letilir.

(e) 2 adet müzik eseri 2 ve 9. hafta sinifta dinletilir. Müziğin rahatlatici 
etkisinden eğitim ve öğretimde istifade etmek mümkündür (Arikan, 2003: 
22).

(f) Eser-yazar dosyasindaki 872 eser ve yazari hakkinda 3, 4, 5, 6, 7, 
11, 12, 13 ve 14. haftalarda kisaca bilgi verilir. Öğrenciler zaten kendileri-
ne önceden verilmiş olan listelerle derslere geleceklerdir. Ders Hocasi’nin 
bazi önemli gördüğü hususlari açiklamasi, öğrencilerin telaffuz hatalari 
varsa düzeltmesi uygun olur. 3. hafta: fikih-fürû, 4. hafta: fikih-usul, 5. 
hafta: fikih-genel, 6. hafta: hikâyeler, 7. hafta: polisiye/suç romanlari, 11. 
hafta: macera/bilim kurgu romanlari, 12. hafta: Türk romanlari, 13 ve 14. 
haftalarda: Yabanci romanlar ve yazarlari hakkinda bilgi verilir.

(g) Ders notlarinin 12 konusu sirayla 1, 8 ve 15. haftanin dişindaki 
derslerde anlatilir. 2. hafta: tanim, 3. hafta: gerekçe, 4. hafta: töz, 5. hafta: 
etki, 6. hafta: edilgi, 7. hafta: zaman, 9. hafta: mekân, 10. hafta: nicelik, 11. 
hafta: nitelik, 12. hafta: konum, 13. hafta: iyelik, 14. hafta: ilişki üzerinde 
aşağida belirtilen esaslar çerçevesinde durulur:

(aa) Konu tarif edilir.

(bb) Arapçadaki karşiliği verilir.

(cc) İngilizcedeki karşiliği verilir.

(dd) Konuya ilişkin önemli kavramlar üzerinde durulur.

(ee) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’den konuyla ilgili bir madde üzerinde 
durulur.

(ff) Fikih kitaplarindan konuyla ilgili kisa bir Arapça pasaj okunup 
tercüme edilir.

(gg) Konuyla ilgili bir âyet-i kerîme okunup çevirisi yapilir.
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(hh) Konuyla ilgili bir hadîs-i şerîf okunup çevirisi yapilir.

(ii) Konuyla ilgili bir hukuk deyimi okunup kisaca açiklanir.

5. DERS’İN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Vize (ara sinav), 8. haftada; final (dönem sonu sinavi) ise 15. haftada 
yapilir. Vizenin ortalamaya etkisi %40, finalin ise %60’tir. Sinavlarda süre 
60 dakikadir.

Her sinavda 5’er seçenekli, 2’şer puanlik 50 test sorusu sorulur.

Sorularda yerine göre fotoğraf, resim, karikatür gibi görsel malze-
melerden de yararlanilir. Neticede sinav stresinin azaltilmasi ve öğretmen 
adayi öğrencilerimize ileriki zamanlarda hazirlayacaklari sinavlarda bir fi-
kir verilmesi hedeflenmektedir.

Sinavlarda yanliş doğruyu götürmez. Sorularin zorluk derecesi şu şe-
kildedir: 5 adet çok kolay soru, 10 adet kolay soru, 30 adet orta düzey soru, 
5 adet zor soru. Bu şekilde çoğunluğun zayif veya tam puan alma ihtimali 
en aza indirilmektedir.

Sinavlarda sorumluluk alanlari ve soru sayilari aşağidaki gibidir:

(1) Hikâye analizi 5 soru.

(2) Roman analizi 10 soru.

(3) Seçki 5 soru.

(4) Eser ve yazar isimleri 5 soru.

(5) Ders notlari 25 soru.

Ara sinav sorumluluk alanindaki konulardan dönem sonu sinavinda 
soru sorulmaz. Dolayisiyla öğrenciler, vizeden sonra sorumluluk alanlari 
açisindan yeniden doğmuş gibidirler.

Ara sinavda tam puan alanlar ile hiç devamsizlik yapmayanlara birer 
çikolata ikram edilir. Dönem sonu sinavinda tam puan alan öğrencilerin bu 
hususta hariç tutulmasinin nedeni, sinavlar sonuçlanmadan önce çoğun-
lukla tatile çiktiklari için kendilerine ulaşmanin zorluğudur.

SONUÇ

Giriş ve beş bölüm olarak kaleme aldiğimiz çalişmamiz araciliğiyla 
ulaşmiş olduğumuz sonuçlar ve ilgili öneriler aşağidadir:

Kategorik Fikih; içeriği, amaçlari, işleniş usulü ve ölçme-değerlendirme 
süreci açisindan özgün bir seçmeli lisans dersidir. Ders’in bu güne kadar 
sadece tarafimizdan okutulmuş olmasi, başka akademisyenlerce verilemeye-
ceği manasina gelmemektedir. Bilakis bu çalişmanin ilk amaci, bilim dünya-
sinda Ders’in taninmasi ve uygun görüldüğü takdirde başka fakültelerde de 
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seçmeli ders havuzlarina eklenmesinin sağlanmasidir. Bu bağlamda değerli 
bilim insanlarimiz tarafindan yapilacak eleştirilerin ve sunulacak önerilerin 
Ders’in geliştirilmesine katki sağlayacağinda şüphe yoktur.

Bu derste, 2022 yili esas alindiğinda ilk 16 yili öğretmenlik olmak 
üzere toplamda 26 yili bulan meslek tecrübemizin ve felsefe, mantik, dil 
bilgisi ve edebiyat ile ilgili elde ettiğimiz mütevazi birikimin öğrencileri-
mizle paylaşilmasi hedeflenmiştir. Bu nedenle dersimizde yalnizca bilgi 
sunumuyla yetinilmeyip hatira, film vb. araçlarla tecrübe ve kültür aktari-
mi da yapilmaktadir.

Her dersin ayni zamanda bir öğretmenlik uygulamasini da içerdiği 
bilinciyle işlenen dersimizde birer öğretmen adayi olan öğrencilerimize 
zaman disiplini, sinav kaygisinin azaltilmasi ve hatta ortadan kaldirilma-
si, ödevcikler verilmesi gibi uygulamalarla gelecekteki öğrencilerine karşi 
nasil bir tutum sergilemeleri gerektiğine yönelik öneriler sunulmaktadir.

Kategorik Fikih dersi sayesinde öğrencilerimizin fikha olan ilgilerinin 
artmasi ve fikih öğretiminin daha zevkli ve ilgi çekici konuma getirilme-
si imkân dâhilindedir. Söz konusu durumun, geleceğin akademisyenleri, 
öğretmenleri, vaizleri, imamlari vs. olan öğrencilerimiz araciliğiyla ileri 
vadede topluma da olumlu yansiyacaği kolaylikla öngörülebilir. Zira fikih 
öğretiminin, toplumun din algisina, din ile olan bağina ve dine olan gü-
venine doğrudan etki eden gücü inkâr edilemez (Bardakoğlu, 2017: 239).

Öğrencilerin yaşamla bağlantisini koparmama manasinda “hayata ya-
kinlik ilkesi”nin (Aydin, 2009: 18) bir neticesi olarak onlarin sadece bi-
limsel çalişmalarda değil günlük hayatlarinda da meselelere “ayrintilari 
atlamadan, büyük resmi kaçirmadan, eksiksiz, fazlasiz, doğru, kesin, açik, 
seçik, etkili, estetik, temel sorulari cevapsiz birakmayan, tastamam, kuşa-
tici ve bütüncül bir tarzda bakiş” olarak tanimladiğimiz kategorik bakış 
bilincini elde etmeleri için bu ders mütevazi bir imkân sunmaktadir.

Bu imkân, beşerî münasebetlere ve iletişime de olumlu katki sunabilir. 
Söz gelimi tanim, gerekçe ve kategoriler merkezinde felsefe, mantik, dil bilgisi 
ve edebiyat alanlarinda da yeterli bilgiye sahip bir Din Kültürü ve Ahlâk Bil-
gisi öğretmeni, öğrencileriyle, meslektaşlariyla ve velilerle olan ilişkilerinde 
ortaya koyduğu sözlü ve yazili ifadelerinde çok daha başarili ve etkili olabilir.

Bu çalişmada tarafimizdan teklif edilen Kategorik Fikih seçmeli lisans 
dersine ilişkin bilgi ve deneyimlerimizi tüm samimiyetimizle, ayrintilariy-
la ve açikça sunmaya çaliştik. Çünkü, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bilginin 
yayilmasini teşvik etmekle (Ebû Dâvûd, “İlim”, 10; Tirmizî, “İlim”, 7) 
kalmayip, gizlenmesini de şiddetle yasaklayan (İbn Mâce, “Mukaddime”, 
24; Ebû Dâvûd, “İlim”, 9; Tirmizî, “İlim”, 3) mübarek sözleri, bu konuda 
başka söze ihtiyaç birakmiyor.
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GİRİŞ 

İnsan, yaşam alaninda eylemlerini sürdürdüğü, düşüncelerini aktar-
diği bir düzende toplumsal alani ve yaşami oluşturmada etkin bir role sa-
hiptir. İnsan-insan ve insan-doğa arasindaki ilişkiler, toplumsal kurallar 
içerisinde dönüşüme tabi olan eylemleri uygulayarak toplumsal değişimi 
yaratmaya başlamiştir (Tylor, 2016).

İnsanin toplumsallaşma sürecinin temelinde iletişim yer almaktadir. 
Teknolojinin gelişmesi ve insan hayatinin vazgeçilmezleri arasinda yer 
almasi kitle iletişim araçlarinin önemini artirmiştir. İnsan ve araç ara-
sindaki ideolojik etkileşimin gelişmesiyle toplumlarin ilk oluşumundan 
itibaren toplum türleri oluşmaya başlamiştir. Teknoloji ve ekonomik faa-
liyetler toplumlari; avci-toplayici, göçebe, tarim, sanayi bilgi-enformas-
yon ve ağ toplumu olarak çeşitli aşamalardan geçmiştir (Arklan ve Taş-
demir, 2008: 67). Tipki diğer dönemlerde olduğu gibi bir sonraki döneme 
geçişte, yeniliklerin günlük eylemleri dönüştürmesi sonucunda ileri bir 
aşamaya geçilmiştir. Sanayi toplumu sonrasinda yaşanan teknolojik ge-
lişmeler, toplumlarin hizla değişerek yeni bir dönem olan enformasyon 
çağina girmesini sağlamiştir. İçinde bulunulan dönemin enformasyon 
çaği olarak adlandirilmasinin en önemli nedeni Bilgi İletişim Teknolo-
jilerinde (BİT) yaşanan büyük gelişmelerdir. Manuel Castells’in ‘Enfor-
masyon Çaği’ adli eserinde kültürlerin varliği ve çeşitliliğiyle, toplumsal 
yapilarin oluşturulduğunu ifade etmiştir. Enformasyon çaği 20. yüzyilin 
sonlarinda üretim biçimlerinin yeniden şekillenmesi ve yapilanmasiyla 
birlikte teknolojik kalkinmanin yaşandiği bir dönem olmuştur (Castells, 
2013: 510).

Castells (2013) bilgi teknolojileri devrimi sadece birkaç toplumda 
çikmasina rağmen, yeni teknolojiler 1970 ile 1990’li yillarda 20 yildan 
kisa bir sürede dünyaya çok hizli bir şekilde yayilmiştir. Teknolojik geliş-
meler sonucunda enformasyon çaği, insanliği “ağ toplumuna” taşimiştir. 
Bu toplumun alt yapisi ise bilginin hizli ulaşilabilirliğini sağlayan internet 
ve bilgisayarla sağlanmiştir. Bu iki önemli teknoloji beraberinde hacker/
kirici kültürünü yaratmiştir. Toplumsal ağlar, dünya üzerinde birbirleriy-
le iş bölümü oluşturarak ortak kararlarin alinmasinda oldukça önemli ve 
toplumsal organizasyonlarin oluşmasinda rol almişlardir. 

Ağ toplumunda bilgiye ulaşmanin en temel yolu enformasyon tekno-
lojisinin gelişmesiyle olmuştur. Bilgi, internet ve programlanabilir bilgisa-
yarin ortaya çikmasiyla ulaşilabilir ve hizla tüketilebilir boyuta ulaşmiştir. 
İlk programlanabilir bilgisayarin makineler arasi iletişimi oluşturmasi 20. 
yüzyilda enformasyon devrimini başlatarak gündelik yaşamda bilgisayar-
larin kullanimini yayginlaştirmiştir. Enformasyon çaği; bilgiye ulaşmada 
sinirsiz bir şekilde donatilan, tüketme konusunda inanilmaz hizla yarişi-
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lan bir çağ olmuştur. Teknoloji ise enformasyonu en iyi şekilde ulaştiran 
araç konumunda yer almiştir. 

Enformasyona ulaşmada hacker/kiricilar, alanin oldukça özgür bir 
ortam olmasi gerektiğini savunarak bilgiye ulaşilmasinda herhangi bir ki-
sitlamayi kabul etmemektedirler (Sabanci, 2013: 16). Bu anlamda Castells 
(2013) hacker/kirici kültürünü, internetin yapilanmasina büyük bir katkisi 
olan bir kültür olarak nitelemiştir. Enformasyon toplumunda bilgiye ula-
şilmada hacker/kiricilarin eylemleri ve özgür ideolojileri kapsaminda bil-
giyi ve yenilikleri topluma yayma düzeyleri hacker/kiricilarin eylemlerini 
ve mental duygularini anlaşilmasini sağlamiştir. Enformasyona ulaşmada 
bu derece özgür ve kisitlanmayi kabul etmemeleri enformasyon-bilgi top-
lumunda varliklarini korumaya çaliştiklarinin bir göstergesidir (Çoban, 
2020).

1. BİLGİSAYAR DEVRİMİ 

Bugünkü bilgisayarin temeli olan ilk hesaplama cihazlari 1900’lerden 
önce, erken kültür dönemi içerisinde icat edilmiştir (Crnkovic, 2001). Aba-
küs bir hesaplama aleti olarak Çin’de M.Ö. 300’ler de kullanilmiştir. Bu 
boncuklu sayma aleti ile büyük sayilari toplamak ve çikarmak dönemin 
teknolojisine göre oldukça hizli olmuştur. Antik Yunan’da ise karmaşik 
analog makineler geliştirilmiştir. Yunanlilarin bu makinesine ise ‘Antik-
ythera’ adi verilmiştir. Bu cihaz o dönemlerde yildizlarin ve gezegenlerin 
hareketlerini tahmin etmek için kullanilmiştir.

Avrupa’da Rönesans dönemi ile matematik, geometri ve cebir alanin-
da önemli gelişmeler yaşanmiştir. İlk mekanik hesaplama makinesini icat 
eden Alman Wilhelm Schickard (1592-1635) olmuştur. Ardindan Blaise 
Pascal’in aritmetiği, toplama çikarma konusunda en gelişmiş mekaniği 
sunmuştur. Bunu takip eden süreç içerisinde dört temel aritmetiği de ya-
pabilen Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)’in aritmetiği kullanilmiş-
tir. Dönem içerisinde değişkenlikleri yönetmek ve elde edilen sonuçlari 
muhafaza edebilmek için bir depolama cihazi icat edilmiştir. Charles Bab-
bage bu depolama mekanizmasini yani ‘belleği’ geliştirmiştir. Bu meka-
nizmayi programlayabilmek için delikli kart sistemini kullanan Babbage, 
arkadaşi Ada Augusta Byron sayesinde bu sistemi kullanmiştir. Byron ise 
bu dönemde “ilk programlayici” olarak yer almiştir (Crnkovic, 2001). 

İlk bilgisayarin tasarlanma süreci, II. Dünya Savaşi yillarina denk 
gelmiştir. Alan Turing tarafindan ilk bilgisayar modeli “Turing Makinesi” 
geliştirilmiştir. Balistik hesaplamalar için tasarlanmaya çalişilan ilk dijital 
bilgisayar ise 1944’te IBM tarafindan Mark I elektromekanik bilgisayari, 
Howard H. Aiken tarafindan icat edilmiştir. Bu hesaplamalar doğrultu-
sunda icat edilen bilgisayarlar, karşi tarafin makinelerinde yer alan tüm 
kodlari kirma ve programlama yapabilme özellikleri eklenerek geliştiril-
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meye devam etmiştir. Enigma ve ardindan Eniac’in icat edilmesiyle, bilgi-
sayarlarda yer almasi gereken kodlama dilleri geliştirilmeye başlanmiştir 
(Turing, 2004).

1960’li yillara kadar bilgisayar bilimi kendi içinde bir disiplin ola-
rak yer almaya devam etmiştir. İlk bilgisayar bölümü 1962 yilinda Purdue 
Üniversitesinde kurulmuştur. İşletim sistemleri ve çoklu programlama 
sistemleri tasarlanmaya başlanmiştir. Günümüz internetinin öncüsü AR-
PANET projesi geliştirilmeye başlanmiştir. 1970’li yillarda ise programla-
ma dilleri yükselişe geçmiş, beraberinde süper bilgisayar kavrami ortaya 
atilmiştir. Sonlu soyut nesnelerin icat edilme süreçlerinin tamamlanmaya 
başlamasiyla birlikte 70’li yillar kapanmiştir. 1980’li yillarda Apple Com-
puter, Steve Wozniak ve Steve Jobs ile kişisel bilgisayar devrini başlatmiş-
tir. Bilgisayarlar internet sayesinde birbirlerine bağlanmaya başlamiştir. 
Kişisel bilgisayar devri ile internete bağlanabilen bilgisayarlar, bireyler 
açisindan her yerde kullanilabilir ve bağlanilabilir konumda olmasiyla 
teknolojinin kolay ulaşilabilir olduğu bir dönemine girilmiştir. 

Toplumsal hayatta yer edinmeye başlayan bilgisayarlar, hizli bir şekil-
de kültürü etkilemeye başlamiştir. Bilgi-enformasyon çağinin alt yapisini 
hazirlayan bu devinim, bilgi kültürü ve teknoloji kültürünü de oluşturarak 
bilgisayarlar araciliğiyla bilgiye ulaşan toplumlar, ‘ağ toplumu’ altinda ni-
telendirilmiştir. Günümüze gelene kadar bilişim devriminin temellerini 
atilmasi yani yazilim geliştirmenin temelleri, işletim sistemlerinin tasar-
lanmasi ve kullanima sunulmasi ile olmuştur (Atasoy, 2007: 166-169).

2. LINUX ve WINDOWS

Kişisel bilgisayar kullaniminin başladiği 1980’li yilarda internetin 
gelişmesiyle, bilgi artik sayisal ağlar üzerinden de ulaşilabilir olmaya 
başlamiştir. Bilgisayar devriminin ana konularindan biri olan bağlama ve 
dosya gönderme işlemleri, işletim sistemleri ile gerçekleştirilmiştir. İlk 
işletim sistemi Linux,  1990’li yillarda bilgisayar bilimi öğrencisi olan Li-
nux Torvalds tarafindan, işletim sistemini tam olarak bir taklit eylemi so-
nucunda tasarlamiştir. Tasarladiği sistem var olan bir ağ işletim sisteminin 
klonudur. İkinci özelliği ise ücretsiz olmasidir (Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi, 2016). Sistemin tasarlanmasi için çok pahali bir donanim sitemine 
ihtiyaç gerekmemiştir. Linux, dünya çapinda gelişmesi gereken bir sistem 
hayal etmiştir. Ve bu sistemin kullanicilar eşliğinde gelişmesini düşlemiş-
tir. Linux sisteminde yönetim altyapisina yer vermemiştir. Bu yönetimsiz-
liği bilen her bilgisayar kullanicisi, buna müdahale edebilmiştir. Böylece 
Linux, her açidan uygun ve kolay bir kurulum gerektiren işletim sistemi 
yaratmiştir (Kuşçu, 2022:1-2)

Rusya’da bu dönemlerde Linux’e dahil etmek için bir öğrenci tara-
findan, sürücü/hacking programi yazilmiştir. Linux’ün işletim sistemi 
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geliştirilebilir ve gelişimini destekleyecek her kodu paylaşabilir şekilde 
tasarlanmiş ve bu aşamalar dağiticilarin sorumluluğuna birakilmiştir. Li-
nux’ün yazilimlarinda gizlilik ve sinir bulunmamaktadir. Gizlenen yazi-
lim programlarinin aksine hareket eden Linux, yazilim şirketlerinin paza-
rini alt üst etmiştir. 1990’lar boyunca başka bir işletim sistemi pazara gire-
memiştir. Ancak Microsoft’un Windows’u çikarmasina kadar. Microsoft 
bilgisayariniza eklendiğinde kullanim şeklini değiştirebilen bir yazilim 
olarak yer almiştir. İlk sürümleri 3.0 dan 3.1’e kadar yükseltilmiştir. Daha 
sonraki sürümlerde ise kolay ve eğlenceli hale getirilmiştir. Windows 95 
ile daha kolay, hizli bir kullanim sunulmuştur (Himanen, 2005).

Linux ile Windows’un arasindaki farklar incelendiğinde ise Linux ek-
lenen bilgisayarda kullanici, bilgisayarin nasil çaliştiğini ve yazilimin na-
sil eklendiğini anlamasi gerekmektedir. Windows’ta ise makinenin çaliş-
masini son kullanicidan gizleyen bir arabirim kullanilmakta ve kullanici 
dişlanmaktadir. Linux işletim sistemi kiyaslandiğinda daha şeffaf olarak 
görülürken, Windows işletim sistemi daha opak görülmektedir. Bu gizli-
lik ve şeffaflik, bilgisayar teknolojileri ile ilgilenen kişiler tarafindan ilgi 
çekici hale gelmiştir. Bilgisayar programlayicisi tarafindan bilgisayar ve 
internetin teknolojik bir buluş olmaktan çikip ticari bir unsur olmaya doğ-
ru evrilmesi ile tahakkümü (baski, hükmetme) tartişilmaya başlanmiştir. 
Linux sistemi içerisinde yazilima erişmek için çabalayan öğrenciler ve 
meraklilar için yeni bir kavram olan ‘hacking, hacklemek ve kirici’ ortaya 
atilmiştir.

Bilgisayarlar üzerinden ağlara erişim sağlayan meraklilar o alani keş-
fetmek ve kendi sistemlerini çaliştirmak için deneme yapmiştir. Böylece 
bir güvenlik açiği bulmak için başkasinin ağina girmeye çalişmişlardir 
(Stallman, 2010: 43-47). Bu sirada Linux ile birçok merakli programlayici, 
kendi ağlarini oluşturmuştur (Göker, 2013). İşletim sistemlerinin gelişti-
rilmesiyle ağlar üzerinde yapilan bu çalişmalar, bilgisayardan anlayan bu 
meraklilarin tanimlanmasi konusunda yeni bir kavram ortaya çikarmiştir. 
Artik bu meraklilar, ‘hacker/kirici’ olarak isimlendirilmeye başlanmiştir. 
Linux işletim sistemi aslinda özgür yazilimin bir örneği olmuştur. 1990’li 
yillarda Linux ile kişisel bilgisayarlarin güvenlik çehresi tamamen değiş-
miştir. Bu yillarda bilgisayar sahibi olan herkes tarafindan bir ağ, bir iş-
letim sistemi kurulabilir ve güvenliği test edilebilir seviyeye gelinmiştir 
(Himanen, 2005).

Bilgisayar programlarina yazilmiş olan onca satirin içinde tek bir ko-
dun yanliş yazilmasi bir hacker/kirici tarafindan kolay bir şekilde görü-
lebilmiştir. Bu sebeple sistemin güvenliğine erişen hacker/kiricilar hem 
aği güçlendirmekte hem de kirmada etkili olmuştur. Burada bazi kiricilar 
ticari kaygilari olan şirketlerden daha farkli bir şekilde üretim şekli ile 
programlar üretmiştir. Bu programlarin başkalari tarafindan kullaniminin 
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yani sira değişiklik yapmalarina da izin vermiştirler. Burada açik kay-
nak kodlu yazilim üreten kiricilar, o yazilimlarin içinde değişiklik yapma 
firsati vererek gizlilik gibi büyük bir alani da açik olarak ihlal etmek-
tedir. Aslinda burada olumsuz bir anlam içermeyen ihlal kavrami bilgi-
nin, kodun, özgürce erişilmesi gereken bir hak olmasi gerektiğinin altini 
çizilmektedir (Akdeniz, 2013: 14-15). Hâlbuki ticari kaygilar içerisinde 
olan kapitalist şirketler dişaridan müdahaleye izin vermeyen kapali kay-
nak kodlu programlar üretip bunun üzerine çalişmalar gerçekleştirmek-
tedir. Burada bir taraftan açik kaynak kodlar kullanarak erişilmesi kolay 
ve üzerinde değişiklik yapma hakki taninan işletim sistemleri bulunurken 
diğer taraftan kapali kaynak kodlar kullanan işletim sistemleri üstünde 
baski kurarak üretim ve erişim denklemini paylaşmak istemeyerek bilgiyi 
kontrol etmek isteyen devlet ve şirket anlayişlari çelişmektedir (Sabanci, 
2013: 17-23).

3. HACKER (KIRICILAR)

Hacker (kirici) kavrami günümüze gelene kadar birçok anlam deği-
şikliğine uğramiştir. İletişim ve internet teknolojilerinin yayginlaşmasi ile 
birlikte hacker/kirici kavrami kendisine gündemde daha fazla yer bulmuş-
tur. Kelimenin etimolojik kökenine çok fazla inmeden modern anlamda 
bilgisayarla ilgili temelleri 1960’li yillarda Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT)’e dayanmaktadir. Bilgisayar terimi olarak çok kullanil-
miş olmasa da ‘hack’ kelimesi basitçe bir şeye, bir soruna çözüm bulmak 
anlamina gelmektedir. 1960’li yillarda MIT öğrencileri tarafindan hack 
kelimesi ‘zekice şaka’ anlaminda kullanilirken, şakalari yapan kişilere ise 
‘hacker/kirici’ denilmiştir. Zaman içerisinde eyleme hack, eylemi gerçek-
leştiren kişiye ise hacker/kirici tanimi kabul edilmiştir (Akdeniz, 2013: 
9-10). 

Hacker/kiricilarin ortak dilleri sonucu oluşan kayitta yani Jargon Fi-
le’da ise (2003):

•	 Bilgisayar işlerinde programlarin sistemlerinde kendisini gelişti-
ren kişi. Derin bilgisayar bilgisine sahip olan,

•	 Entelektüel anlamda bilgisi ile meydan okuyan kişi,

•	 Hizli program yazan, programlarin pratiğinden yararlanabilen 
kişi anlamlarina gelmektedir.

Hacker kavrami 1960’li yillardan bugüne kadar olumsuz bir çağri-
şimda bulunurken, kirici olan ve kirma eyleminde de bulunan kişilerin 
başka bir isim ile tanimlanmasi gerektiği üzerinde durulmuştur (Uçkan, 
2013b: 45). Kirmak eyleminde bulunan kirici yani cracker, kötü niyetle bu 
işi benimseyen kişiler için verilmiş bir addir. Şifre kirici veya ağ kirici-
si olan eylemci cracker/kiricidir. Kirici kelimesi hacker kelimesine göre 
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biraz daha olumsuzluk barindirmiştir. Şöyle ki yapilan tanimlamalar da 
her ne kadar hacker/kirici ayni anda bahsedilmiş olsa da hacker bazi ke-
simlerde üstat; cracker ise bazi kesimlerde kirici, kötü eylem gerçekleş-
tiren olumsuz bir anlam yükleyen eylemci olarak yer almiştir. Raymond 
(2003)’a göre kirici: “Teknik bilgiye sahip, problem çözmekten zevk alan 
ve sinirlari aşan kişi”dir. Lawson’a göre ise kirici: “Bir bilgi sistem veya 
ağinin güvenlik mekanizmalarini izinsiz biçimde kullanmak, erişmeye 
çalişmak ve aşmak” şeklinde tanimlamiştir (Akt. Eriş, 2009: 66).

Hacker ve kirici terimleri ayni düzlemde kullanilsa da iki kavramda 
farkli anlamlara karşilik gelmekle birlikte olumlu ve olumsuz anlamlar 
içermektedir. Normal şartlar altinda hacker, tanimlanan yapisi ile olum-
suz anlamlar içeren bir terim olmakla beraber kendilerini hacker olarak 
tanimlayan kişilerce, bu derece olumsuzluk içermeyen ve aslinda bilgiye 
ulaşim konusunda özgür olmayi ardindan bunun için ortam yaratmaktan 
taviz vermeyen kişiler olarak anilmaktadir (Akdeniz, 2013: 14). Kirici/
cracker, tanimlamalarda dahi kötü eylemleri ve amaçlari kabul eden kişi 
olmaktadir. Hacker/kirici terimleri hakkinda sayisiz tanimlara bakildiğin-
da pozitif ve negatif anlamlar içermekle beraber özünde farkli eylemler 
barindirsa da bu kişiler bilgiye ulaşma konusunda aşiri özgür ve sinirsiz, 
güç kabul etmeyen kişilerdir.

Enformasyona ulaşim konusunda ağ toplumunda bu temel yetkinlik-
lere sahip hacker/kirici topluluğu 1960’li yillardan bu zamana kadar bil-
ginin tekelde kalmasini engellemeye çalişmiştir. Bu işi yaparken hacker/
kiricilar neye dikkat ediyor ve bu süreç tarihsel olarak bir dönüşüme tabi 
midir gibi sorular eşliğinde hacker/kirici etiği de merak edilen konular 
arasinda yerini almiştir (Sabanci, 2013). 

Son yillardaki ekonomik gelişim ile birçok teknolojiyi yöneten gizli-
lik kültürü, hacker/kirici kültürünü destekleyen büyük bir kültürdür. Hiz-
la değişen bilgisayar endüstrisinde inovasyon ve tasarimin arkasindaki iti-
ci gücün hacker/kirici kültürü olduğu düşünülmektedir. Teknoloji kültürü 
ve bilgisayar teknolojisinin arkasindaki kültürün anlaşilmasi ve okunmasi 
gerektiği inanci gelişmiştir. Bu gibi nedenlerle hackerler/kirilar kuşaklar 
halinde açiklanmiştir.

3.1. İlk Kuşak Hacker/Kırıcılar

MIT bünyesindeki ilk topluluk olan hacker öğrencilerin, bilgisayar 
kullanimina izin verildikten sonra bilgisayarlarin yayginlaştiği bir döne-
me girilmiştir. Daha sonra IBM tarafindan üretilen bilgisayarlar, yetkili 
kişilerin kullanip erişebildiği sistemler olarak kalmiştir. Bu zamanlarda 
bilgisayar için çalişan ve sadece yazilim hazirlayan insanlar ise bilgisayar 
teknolojilerinde öncü kişiler olarak yer almişlardir (Himanen, 2005: 139).
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MIT içerisinde bilgisayar ile her türlü iyileştirme, geliştirme ister do-
nanim ister yazilim olsun amaçladiği her neyse, yerine getirebiliyor ve 
bunu olabilecek en iyi şekilde yapiyorsa bu bir hack olarak kabul edilmiş-
tir. Bunu yapan kişide başarisini gösteren bir unvan olarak hacker olmak-
tadir. Bu düzen ilk kuşak hacker etiğini oluşturmuştur. İlk kuşak hacker 
etiği değerleri:

•	 Sistemlere, donanima ve bilgisayarlara erişim kisitlanamaz. Bi-
reyler bir sistemin, teknolojinin nasil işlediğini öğrenmekte özgürdürler.

•	 Bilgi özgürdür. Bilginin üretilmesi, üretilen bilginin yayginlaşti-
rilmasi üzerine bir kisitlama kabul edilemez.

•	 Otoriteye güvenmeyin. Baski her zaman otoriteden kaynaklanir. 
Güç tek noktada toplanmamalidir.

•	 Eserleriniz, yaptiklariniz, başariniz sizi değerli kilar. 

•	 Bilgisayar kullanarak güzel ve iyi şeyler yapilabilir. Bilgisayarlar 
yaşaminizi olumlu yönde geliştirir (Akdeniz, 2013: 11-12).

Bu değerler genel olarak MIT öğrencilerinden ve 1970’li yillara kadar 
ilgi duyan tüm topluluklar tarafindan benimsenmiştir. 1980 sonrasi tekno-
lojinin gelişmesiyle bilgisayar teknolojisi kişiselleşmeye başlamiştir. Mik-
ro bilgisayar kullaniminda şirketler tarafindan yetkili kullanici hesaplari, 
tüm modellerde sunulmakla beraber bu gibi değerler istismara açik hale 
gelmiştir. 1980 yili içerisinde gelişen değerler sisteminde kendi bilgisayar 
ağindan bir başka bilgisayara erişmeye doğru gidince, yetkisiz erişimler 
gün yüzüne çikmiş bunun sonucunda etik değerler değişime uğramiştir. 
Linus Torvalds, hackerlerin merak içgüdüsü sebebiyle yaratma güdüleri, 
toplumsallaşma kurallariyla eşleştiğinde bilgiye erişebilme, özgür yazi-
lim, ilham ve keyif alma gibi farkli eylemleri ortaya çikardiğini belirtmiş-
tir. Bu faaliyetler, toplumsal eylemler özelinde değerlendirildiğinde farkli 
etik değerler ortaya çikararak hackerler arasinda etik kurallarin sabit kala-
mayacağini kümülatif bir süreçte değişime tabi olabileceği gerçeğini göz 
önüne sermiştir (Torvalds, 2005: 14-18).

3.2. İkinci Kuşak Hacker/Kırıcılar 

İkinci kuşak hacker/kiricilarin içinde bulunduklari dönem, teknoloji-
nin üstün gelişimiyle farkli değerlerin oluşmasini sağlamiştir. Kişisel bil-
gisayarlar üzerinden ulusal ağlara bağlanilabilen dönemde, kavramlarin 
ve değerlerin değişmesi söz konusu olmuştur. Bu değerler içerisinde;

•	 Bilgisayarlara erişim, tamamen sinirsiz olmalidir.

•	 Hackerler bireysel emek ve faaliyetleri takdir etmelidir.

•	 Enformasyon özgür olmalidir.
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•	 Hackerlar yetkililere güvenmemeli ve merkezsizleştirmeyi teşvik 
etmelidir.

•	 Hackerlar akranlarini eğitim ya da meslek cinsine göre değil, sa-
dece onlarin hacking faaliyetleri ile ilgili olarak yargilamalidir.

•	 Bir bilgisayarin sinirlari içerisinde güzellik ve sanat yaratmak 
mümkündür. 

•	 Bilgisayarlar insan hayati için daha iyi olabilirler (Kelly, 2012).

Kişisel bilgisayar kullanimi yillarina denk gelen ikinci kuşak hacker 
etiği birey ve bilgisayar ilişkisine değinerek şekillenmiştir. Genel oranda 
kişisel bilgisayar kullanimi çoğalmiş bilgi ve enformasyona ulaşilabilirlik 
seviyesini artirmiştir. Bilgisayar, internet ve siber ortamin varliği bir son-
raki kuşağa biraktiği değerler ile şekillenecektir.

3.3. Üçüncü Kuşak Hacker/Kırıcılar

1990’li yillardan sonra hacker/kirici kültürü açik kaynak ve yazi-
lim sistemlerinden oldukça etkilenmiştir (Akdeniz, 2013: 14-15). Üçüncü 
kuşak hacker/kirici kültürü, Unix işletim sisteminin özgür yayilimindan 
etkilenen ilk kuşak hacker/kirici kültürünün etkisini üzerlerinde taşimiş-
tir. Üçüncü kuşak hacker/kiricilar ürettikleri yazilim ve kodlardan para 
kazanmayi göz önünde bulundurmuştur. Burada ilk kuşak hacker etiğinin 
ve çalişma prensibini de unutmayarak iş süreçlerini belirli miktarda para 
kazanabilecekleri ticari mekanizmalara endekslemişlerdir. İlk kuşağin ça-
lişma şeklini sürdürmeye devam eden üçüncü kuşak hacker/kiricilar, ikin-
ci kuşağin aksine çalişmalarini, pratikler ile birleştirmeye karar vermiştir. 
Sonuç olarak üçüncü kuşak hacker/kirici etiği, ilk kuşak ile örtüşürken 
diğer taraftan iş dünyasinin kurallarini değiştirmiştir.

Kuşaklar değerlendirildiğinde ilk kuşaktan son kuşağa kadar hacker 
etiğinde ilk değer tutku, olmuştur. Hackeri harekete geçiren ikinci değer 
ise özgürlüktür. Yaratici çalişma ve özgürlük, dinamik bir süreci oluştur-
maktadir. Üçüncü ve dördüncü değer olarak para etiği, olarak ele alinmiş-
tir. Birçok hacker, özgürlüğünü devam ettirebilmek ve çalişma prensipleri 
ile eşleştiklerinde para etiğini denge de tutmaya çalişmiştir. Yaraticiliklari 
ile bilgi paylaşimlarinda herkesin bir şeyler öğrenip kullanmasi ve değer 
katmasi bu süreçte daha da önemli hale gelmiştir. Bilgi ve enformasyon 
çağina geleneksel kapitalizm ve hükümet programlari egemen olmuş olsa 
da hacker etiği net (network) ve kişisel bilgisayar gibi olgulari yaratmiştir. 
Hacker etiğinin önemli bir diğer esasi olan netik (nethic), dinamizm, et-
kinlik ve duyarlilik ile gelişerek hacker iş aği, nethic’in önemini artirmiş-
tir (Himanen, 2005: 139).
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4. HACKER/KIRICI DEĞERLERİ

Çalişmayi bir insan ödevi olarak görmeyen, belirli saat çizelgesine ve 
çalişma planina kaşi çikan hacker/kirici çalişma etiği, topluma ve hayata 
karşi bir meydan okuma olarak görülmüştür. Manuel Castells zamanin 
sirasini bozmak, esnek çalişma saatleri olarak görülen yöntemin hacker/
kiricilarin kullandiklari çalişma yöntemi olarak ele alinmasi gerektiğini 
ifade etmiştir (Sandilaç, 2020). 

Hacker/kiricilar iş odakli çalişma prensibiyle çalişirlar, zaman onlar 
için önemli bir unsur değildir. Belki bir gün boyunca çalişirken aylarca ça-
lişmadan durabilecek konumda olabilirler. Düzenli ve saatli olarak çaliş-
ma yöntemine de karşidirlar. Burada önemli olanin paranin diğer insanlar 
için itici bir güç olduğunun bir gerçek olarak bilinmesidir. İnsan için ha-
yatta kalma arzusu en büyük özelliktir. Para ise bu arzuya yetebilecek bir 
araçtir. Hacker/kiricilar içinde, hayatta kalma arzusu bu denli önemlidir. 
Sadece ellerinin altinda bir bilgisayar ile bu arzuyu yerine getirebilirler 
(Keleş, 2013: 7-8). 

Elbette birçok şeyi elde edebilmek için paraya ihtiyaç vardir. Para, 
beraberinde alinan şeylerle motive eder. Arzu ve istekleri alabilmek için 
en iyi takas aracidir. Hayatta kalma motivasyonu birçok kişi ve alan için 
ortak bir düşüncedir. Bu hacker/kiricilar içinde böyledir. Bilgisayarlari ile 
gerekli motivasyonu kazanan hacker/kiricilar, bir sonraki aşamaya geçe-
rek eğlence tutkularini tekrar bilgisayarlari ile yapmayi tercih etmektedir-
ler (Akdeniz, 2013: 11).

Hacker/kiricilar kendi motivasyon kaynaklarinin en yüksek ilgiyi hak 
ettiğini düşünür ve ilginç bir şey yaparken eğlenmeyi de unutmadiklarini 
belirtirler. Böylelikle yapilan her eylem için keyif alinan ortam da, birlikte 
çalişan birçok hacker/kirici bir network ağinda toplanmiştir. Hacker/kiri-
cilar için en merak edilen dünya, bilgisayarlarin dünyasi yani programlar 
olmuştur. Onlar için yazilim, akil ve tutkuyu bir araya toplayan bir zana-
attir. Hacker/kirici etiğinde çalişmanin ruhunu anlayabilmek için tutku ise 
ayri bir önemdedir (Himanen, 2005).

5. HACKTİVİZM ve ÖZGÜR BİLGİ 

Hacktivizm (hacktivismo), dijital araçlarin politik amaçlarla şiddet 
içermeden kullanimi sonucunda sivil itaatsizlik eylemlerinde bir kaldiraç 
görevi gören hareketlerdir. Hacktivist faaliyetler daha çok ifade özgürlü-
ğü, gözetleme ve mahremiyet konulari ile ilgilenirken, ayni zamanda bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin ‘bilgi özgür olmalidir’ sloganiyla sosyal değişi-
mi başlatmaya çalişan eylemlerdir. Casusluk, manipülasyon, propaganda, 
iletişimin ve bilginin kontrol altina alinmasi, sistemlerin tahakküm altin-
da tutulmasi, hacker/kiricilar için özellikle üstünde durulmasi gereken 
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önemli konular olarak yer almiştir (Jordan ve Taylor, 2004). 

İfade edilen alanlar içerisinde güvensizlik gibi konularin da farkinda 
olan şirket, devlet gibi otorite sahiplerinin yeniden bu alanlarin güvenli-
liklerini sağlamak için iş birliği içerisinde olacaği bir hacker/kirici kültürü 
aradiklari da bir gerçektir. Burada bir hareket ve duruş olmaktan ziyade 
bir kültür olduklarinin alti çizilmelidir. Her ne kadar medyadaki temsilleri 
olumsuz olarak resmedilmiş olsa, tanimlari birer suçlu olarak işlenmişse 
de hacker/kirici kültürü, bu yaşam teorilerini hayatlarinda benimseyen 
topluluklardir (Uçkan, 2013b: 46).

Hareket insanda sadece bir eyleme konu olabilirken, onu hayatina dü-
zenli bir şekilde oturtamaz. Birey bir harekete katilabilir ve az da olsa onu 
hayatina katarak bir değişime ayak uydurabilir. Fakat o hareketi tama-
miyla yaşam tarzi olarak benimseyemez. Ancak bir kültür olmasi gerekir 
ki içselleştirip eyleme dökebilsin. Hacker/kirici kültürü böyle adlandiril-
makla beraber hayatin birer parçasi olur. Ancak o şekilde benimsenir ve 
temel etik kurallara göre hareket edilir. Bu kültürün oluşmasinda ilk ku-
şak hacker/kirici etik kurallarinin büyük önemi bulunmaktadir. Öncelikle 
akademik amaçli çalişmaya başlayan öğrenciler, hacker/kirici olarak ele 
alinmiştir. Bilgisayarlarda istediklerini denemek, çaliştirmak ve sorum-
luluğu üzerlerine almak gibi eylemleri bulunmuştur. Ayrica birbirlerinin 
açiklarini bulup o konularda tartişma yaratabilir ve bu tartişmalardaki 
açiklari biriktirerek saklayabilmişlerdir. Dolayisiyla bu yapida gelişen in-
sanlarda, bilginin kisitlanmamasi gerektiği ve kullanima açik tutulmasi 
düşüncesi oluşmuştur. İlk kuşak hacker/kiricilar, bilginin özgür birakil-
masi keyfini yaşayan tek kuşaktir (Sabanci, 2013: 16-18). 

Benimsedikleri çalişma ve düşünme biçimi, kültürlerinin asil parçasi 
haline gelmiştir. Hacker/kirici kültürünün farkli bir şekilde animsanmaya 
başlanmasi ise medya ve devlet otoritesinin iş birliği ile oluşmuştur. Hac-
ker/kirici kültürü, internetin dev bir hizmet olarak o döneme karşilik gel-
mesiyle ağlardaki egemenliğini taçlandirmaya devam etmiştir. Medyanin 
herhangi bir bilgisayar ve saldiri haberinde rahatlikla hacker kelimesini 
kullanmasi o haberde yer edinen hiçbir öznenin bu kültürle uzaktan ya-
kindan alakasi olmayan insanlar olduğunun altini çizmesi gerekmektedir. 
Medyada sunulan birkaç haberde ise;

•	 Küresel kripto para platformu Binance’in CEO’su Changpeng 
Zhao, hackerlarin toplam 40 milyon dolarlik bitcoin çaldiklarini açikladi 
(09.05.2019),

•	 İranli hacker grubu Outlook üzerinden kurbanlarini vuruyor 
(08.07.2019),
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•	 Almanya’da hacker şoku: Cumhurbaşkani’nin bile kimlik bilgile-
rini çaldilar (04.01.2019),

•	 Güvenlik açiklarini ortaya çikararak bir milyon dolar kazandi 
(21.03.2019) (Çoban, 2020: 54-57) şeklinde medyada haberler verilmiştir.

6. HACKTİVİZM: SİVİL İTAATSİZLİK

Hacker/kiricilarin yapmiş olduklari eylemler bugüne kadar olumsuz 
bir şekilde toplumda yer edinmiş olsa da olumlu nitelikleri olan eylemler-
de bulunmaktadir. Hacklemek, birer aktivist hareket olarak topluluklara 
ait bir kültür biçimidir. Bilgi-enformasyon çağinda küresel ağlarda ba-
ğimsiz bir şekilde yer alarak, bağlantilari sağlamak bu kültürün aktivist 
bir hareketidir (Mikhaylova, 2014: 3-5). Bilgisayar kullaniminin ardindan 
bilgisayar ağlari ile bir başka bilgisayara bağlanmak temelde bir hack ey-
lemi olarak kabul edilmiştir. Fakat teknolojinin yenilikçi ivmelerine karşi 
geliştirilen bu eylemler hack kavramina atifta bulunmaktadir. İlerleyen 
zamanlarda bilgisayar ağlarinda istenmeyen girişlerin oluşmasinda ise 
hacker ve cracker kavramlari siber uzamsal alanda yer edinmeye başla-
yacaktir. 

Teknolojinin gelişmesi ile yeni bir alan olarak siber uzamsal alan da, 
artik dijital ortamlar egemen olmuştur. Bu ortamlarda aktivist eylemler 
yer almaya başlamiş ve artik dijital aktivizm kendinden söz ettirmeye baş-
lamiştir. Hacktivizm (Hacktivism) kelime olarak “hacking” (hackleme) 
ve “activism” (aktivizm) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Hackti-
vizm, hedeflenen bir internet sitesine yönelik ciddi hasarlara neden olmayi 
hedeflemeyen ama tepki ve rahatsizliği ifade etmeyi amaçlayan faaliyetle-
ri kapsamaktadir (Yegen, 2014: 123).

Teknolojik gelişmelerin hizla ilerlemesiyle devam eden süreçte ha-
cker kelimesi, kötü anlamdaki insanlari değil artik teknolojik yenilen-
melerin tümünü ifade etmeye başlamiştir. Critical Arts Ensemble (CAE) 
elektronik topluluğu üyeleri, her türlü eylemi gerçekleştirmek için bilgi 
teknolojilerini kullanmayi sivil itaatsizliğin bir parçasi olarak gördükleri 
“The Electronic Disturbance” (Elektronik Sivil İtaatsizlik) adli makalede 
yayimlamişlardır. Giderek değişen yenidünya düzeninde sanal ortamda 
ki güç otoritesi, elit ve seçkinler tarafindan şekillenmeye devam etmiş-
tir. Elektronik Sivil İtaatsizliğin ilk örneklerinden biri olarak, çevrimiçi 
yollarla Zapatistalari desteklemek amaciyla Meksika Devlet Başkanliğı 
web sitesine Floodnet adli bir yazilim aracinı yüklenmiştir. Bu yazilim 
ile sürekli istek gönderilerek site bombalanmaya çalışılmiştır. Hedeflenen 
sitede zaman zaman sunucu ekraninda ‘insan haklari bulunamadi’ ve ‘de-
mokrasi bulunamadi’ gibi hiciv içerikli mesajlar yer almiştir (Wikipedia, 
2022a). Örnekteki gibi hacker eylemleri, dönemin siyasetine sanal ortam-
larda müdahil olmuştur. Sanal ortamların herkesin güvenli ve serbestçe 
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dolaşabileceği bir ortam olduğunu ifade etmektedirler. Hackerler tamda 
burada bilgisayar sistemlerinin güvenliği ile bireylerin güvenliği ve mah-
remiyeti gibi konulara odaklanmaya başlamiştir. 

Gerçekleştirdikleri eylemler ile hackerler egemen güçlerin sansür 
uygulamasını es geçmeden, aslinda sansürün etrafinda nasil dolaşim sağ-
lanabilir şeklinde yeni yollar bulmaya çalişirlar. Zaman içerisinde hacker 
eylemlerinde, ulus devletlerin içerikleri sansürlemelerine gerçekleştirdik-
leri birçok sivil itaatsizlik örneği bulunmaktadir. Bunlar arasinda Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün 1999’daki toplantisini hacklemek olmuştur. 
DTÖ, 1999’da Seattle’da yapmiş olduğu toplantisinda çevrimiçi ve çev-
rimdişi olarak protestolarla karşi karşiya kalmiştir. Eylemlerin kimisi so-
kaklarda başlarken; kimileri ise hacker/kiricilar gibi web siteleri üzerin-
den eylemlerini gerçekleştirmiştir. Protestoya katilmak için web sitesine 
gitmeyi hedefleyen herkes siteden Electrohippie Collective (Ehippiler) adli 
bir grup tarafindan yerleştirilen yazilim programini otomatik olarak indi-
rip kullanmaya başlayacakti. Daha sonrasinda eylemcilerin yeterli sayida 
o siteye gitmediğini duyuran DTÖ, programin tekrar tekrar sayfa yükle-
mesi için fazla istek almadiğini ve sayfanin çökmediğini ifade etmiştir 
(Jordan ve Taylor, 2004: 74-75). Bu eylemlerin amacina ve sonucuna ba-
kildiğinda ise DTÖ konferanslarinin durdurulmasi ve aktif sokak eylem-
leri ile uyumlu hale getirilmiş olan dijital aktivizm örnekleri arasinda yer 
almiştir. 

Hacktivist eylemlerde sivil itaatsizlik örneklerine bakildiğinda şid-
detin, daha doğrusu fiziksel bir şiddetin var olmamasi dikkat çekici bir 
unsur olmuştur. Sanal ortamda dijital aktivizmin en dikkat çekici yönü 
şu şekilde daha anlaşilir hale gelebilir: “Telefondayken konuşma nerede 
geçiyor? diye sormak gerekmektedir. Oturma odasinda mi? Fakat ileti-
şim kurduğunuz partneriniz orada değildir. Onlarin odasi mi? Orada da 
yoksunuz. Peki, tellerden mi geçmektedir? Hiçbiri değildir. İki beden de 
ortada yok fakat iletişim gerçekleşmektedir. Sanal olan tellerde oluşur ve 
böyle bir yer fiziksel şiddeti gereksiz kilar ancak şiddet sanala göre şekil-
lenir.” (Jordan, 2004). 

Hacktivistlerin sanal şiddettin sonuçlarindan etkilenmeyecekleri bir 
gerçektir. Yillar içerisinde siber ortamlarda şiddet türleri farklilaşmiş, 
duygusal şiddet ve benliğe karşi yapilan şiddet türleri olarak ikiye ayril-
miştir. Sanal ortamlardaki şiddetin etkileri hafife alinmamasi gereken 
önemli bir konudur. Şöyle ki gerçek eylemlerin doğrudan etkisini göstere-
bilecek etkileşim ve sonuçlari elektronik sivil itaatsizliktir. Sanal ve doğ-
rudan aktif eylemlerin birleşmesiyle hacktivizm, yeni bir sivil itaatsizlik 
sinifi yaratacak sonuçlar ortaya çikarmiştir. Hacktivizmi ve beraberinde 
sivil itaatsizliği de en iyi şekilde somutlaştiran grup Cult of the Dead Cow 
(CDC) olan Ölü İnek Kültü’dür. 1984’te kurulan bu grup Birleşmiş Millet-
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ler İnsan Haklari Beyannamesinde ‘kendi meşruluğu, beraberinde herkes 
için ifade özgürlüğü’nü savunmuştur. Bilgiye erişimi temel insan hakki 
olarak görüp, interneti de devlet sansürü ve kurumsal engellemelerden 
uzak tutmakla ilgilenmiştir (Ruffin, 2001).

Dijital aktivizmi ortak bir alanda buluşturan ve sivil itaatsizlik eylem-
lerinin internette var olmasini sağlayan en büyük nitelik, ortak paydada 
buluşmaktir. İnternet, ARPANET projesi halindeyken öğrenciler tarafin-
dan çalişilan küçük bir alan olarak yer almiştir. Çalişanlar, cyberpunk ve 
bilimkurgu muhabbetlerine devam ederek bir taraftan da gizliliği koru-
mak için güçlü şifre algoritmalari yaratmiş, bilginin özgür dolaşimini sa-
vunan hacktivist faaliyetleri örgütleyerek “dijital aktivizm”in ilk örnek-
lerini gerçekleştirmişlerdir (Uçkan, 2013a: 54). Zaman içerisinde dijital 
aktivizm ve hacktivizm eylemlerinde oldukça ünlenilmiştir. Fakat kendini 
hacktivist bir grup olarak tanitmayan Anonymous topluluğunun eylemle-
rini ayri bir şekilde durmak gerekmektedir.

7. ANONYMOUS

Hacktivizm hareketleri ile ismini duyurmaya başlayan anonymous, 
başlarda eğlence amaciyla eylemlerde bulunmuştur. Dijital dünya ile ger-
çek dünya arasinda bir köprü kuran hacktivizm, eylemlerin politik ve top-
lumsal boyutuna dikkat çekmiştir. Anonymous, kendisini hacktivist bir 
grup olarak tanimlamayan fakat hacktivist eylemlerde bulunan bir grup-
tur. Lidersiz bir yapi güden anonymous bir gruptan ziyade birer fikirdir. 
Grubun kendileri için yaptiklari açiklama ise şu şekildedir: “Biz Anony-
mous’uz. Orduyuz. Affetmeyiz. Unutmayiz. Bizi bekleyin.” şeklindedir 
(Demirkiran, 2013: 27-28).

Hacktivizm de popüler bir eylem türü olan DDOS (hizmet dağitimi 
aksatma), anonymous tarafindan oldukça fazla kullanilmiştir. Sokaklar-
daki eylemlerin ayni şekilde doğrudan dijitale aktarilmasinda bu tarz ey-
lemlerin daha fazla benzerlik göstermesiyle bu eylem türünü seçtikleri 
düşünülmektedir. Sokak eylemlerini dijital ortamlara entegre etmeleri 
bir tür sivil itaatsizlik yaratabilmelerini mümkün olmuştur (Mikhaylova, 
2014: 18). Anonymous, bir gruptan ziyade sürekliliği bulunmayan birey-
lerin oluşturduğu hacker/kiricilardir. Kendi içlerinde farkli derecelere ay-
rilan anonymous üyeleri, teknolojik bilgileri kapsaminda ileri, orta ve alt 
seviye olarak ayrilmişlardir. Ayrica kendi içlerinde oldukça genç bir yaş 
araliğina sahip olan anonymous, dijital yerliler olarak dünyaya gözünü 
açan yaş grubunda oldukça fazla üyeye sahiptir (Demirkiran, 2013: 29-31). 

Genel anlamda internet kisitlamalarina ve egemen otoriter güçlerin 
sansürlerine karşi tepkileri ile bilinen anonymous, hacktivizmi sanal or-
tama dökmeyi başarmiş bir aktivizmdir. Dünya genelindeki eylemleri in-
celendiğinde;
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•	 Habbo saldirisi: Sosyal paylaşim sitesi olan sanal bir otel Hab-
bo’ya sürekli saldiri düzenlediği bir sitedir.

•	 OpIsrael: 7 Nisan 2013 tarihinde Filistin halkina zulmeden ve in-
ternetini kesen İsrail’in sağlik, güvenlik vb. sitelerine saldirarak İsrail’i, 3 
milyar dolar zarara uğrattiği bir saldiridir (Wikipedia, 2022b).

•	 Beşar Esad saldirisi: Suriye Devlet Başkani olan Beşar Esad ve 
Başkanlik bürosunun çalişanlarina düzenlenmiş ve e-mail hesaplarina 
girilerek ağir sonuçlar doğurmuş bir saldiridir. 

•	 OpTurkey: Anonymous, 12 Haziran 2013’te RTÜK’ün internet 
sitesine bir saldiri düzenlemiştir. Grup üyeleri Türkiye hesabi @Anons-
Turkey’den yaptiği açiklamasinda: “Doğrulari yazan medya kuruluşla-
rina ceza verdiniz. Şimdi de Anonymous sizi cezalandirdi” denilmiştir 
(Bianet, 2020).

•	 Lübnan’da Anonymous üyeleri, rejime karşi halkin uyanmasi 
gerektiğini anlatan V for Vandetta filmindeki maskeleri takarak gösteri 
düzenlemiştir (Anadolu Ajansi, 2013).

Hacktivist eylemlerin geneline bakildiğinda yaratici ve yenilikçi bir 
şekilde bilgisayar programlari üreten kişilerin hacker/kiricilar olarak ya-
pilan eylemlerde yer almiştir. Fakat teknolojik yenilenmelerin hizla geliş-
mesiyle artik siber alanda bilgi özgürlüğüne ve bilgi sansürüne karşi poli-
tik bir tepki araci olan sivil itaatsizlik eylemlerine dönüşmüşlerdir. Ancak 
hacktivizmin, küresel bilgi akişiyla entegre olmuş özgür bilgi, iletişim ve 
bilgisayar teknolojilerinin yüksek ve hizli kullanimlarina yapilan büyük 
eylemlerle global çapta direnişlerine birer örnek olarak gösterilmiştir.

8. HACKER/KIRICI ETİĞİ

Hack kavrami, ABD’deki MIT öğrencileri arasinda ilk kez ortaya 
çiktiğinda aralarinda birbirlerine yaptiklari şakalara verdikleri isim, hack 
olarak yer edinmiştir. Eşek şakasi olarak tabir edilen tüm olaylara ken-
di aralarinda bu ismi veren öğrenciler, kampüs içerisindeki Tech Model 
Railroad Club olarak bilinen kulüpte çeşitli sistemlerle iç içe olmayi ve 
farkli elektro-mekanik sistemlere dâhil olarak, üzerinde yaptiklari müda-
haleler ve düzenlemeler ile kampüs içerisinde kendilerinden söz ettirme-
ye başlamiştir. Özellikle kampüs içerisinde yer alan model demiryolu aği 
üzerindeki yapilan değişimlerle bilinen öğrenciler takdir edildiklerini ve 
başarilarinin beğenildiğini görmüştür. Bu süreçten sonra ise “hack” kav-
rami, başarilarini ifade etmekte kullandiklari ve diğerleri tarafindan da 
kullanilan bir kavram olarak kendine yer edinmiştir (Akdeniz, 2013: 9-10). 
Kavramin tarihsel süreç içerisinde anlaminin değişmesi ise kümülatif ola-
rak devam eden hacker ve hacker etiği ile gerçekleşmiştir.
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Bilgisayarin icadindan bu zamana kadar hacker topluluğu, bilgisayar 
sistemlerini kullanarak hacktivizmin nerede başladiğini ve nerede bitece-
ğini kolayca belirleyebilmektedir. Bilgisayar ve hack kavrami ilk zaman-
larda güvensizlik gibi mahrem konularda detayli bir etik algisina sahip 
değildir. Hacker topluluğu sosyo-ekonomik konularda daha ön plana çik-
miş olmakla birlikte sosyal korku ile beraber, gelişmiş ekonomiler öncü-
lüğünde daha farkli etik değerlere sahip olmuştur. Artan güvenlik açiği 
ile birlikte karşi çikma biçimi, proaktif olarak geçilecek ağlar, hacker ve 
hacktivizm değerlerini oluşturmuştur. 

Üçüncü kuşak hacker/kiricilarla birlikte etik değerler arasinda tutku, 
özgürlük, yaratici olma ve para etiği bir hacker için esas değerlerdir. Hac-
ker ve hacktivizm doğasi gereği siber bir ortamda olduklari için ve birçok 
insanin değer vermesine rağmen bir meşruiyet aramiştir. Hacker/kirici 
etiği siber uzayda bilginin, özgür ve güvenli bir şekilde erişilebilir bir yer 
olarak kalmasi gerektiğini esas almiştir (Jordan ve Taylor, 2004: 4-5).

SONUÇ

Sanal ortam, bu alana egemen olmak isteyenler ile bu duruma müda-
hil olan hacker/kiricilari karşi karşiya getirmiştir. Bilgi ve enformasyona 
ulaşimi temel bir insan hakki olarak gören ve bilginin özgür olmasi gerek-
tiğini düşünen hacker/kirici topluluğu, bu alanin mümkün olduğunca san-
sürden uzak ve egemen güçlerden uzak tutulmasi gerektiğini savunmak-
tadirlar. Kapitalist sistem bilgi ve teknolojinin tesciller, patentler eşliğinde 
otoritenin ve küçük bir azinliğin elinde tutmasina imkan sağlamaktadir. 
Böylece, bilgiye ulaşim yollari, erişim ve kimler tarafindan kullanilabile-
ceğinin çerçevesi de çizilmektedir. 

Hacker/kirici kültürünün en temel öğesini bilginin özgürlüğü oluş-
turmaktadir. İnternet ve dolayisiyla bilgiye erişimi sinirlandirmak, bilgi-
nin yok edilmesi sağlamak mümkün gözükmemektedir. Fakat şirketler ve 
devletler bilgiye erişme ve kisitlamada otoritelerini kullanmaya devam 
etmektedir. İlk dönemlerde hacker/kiricilarin bilgi ve enformasyon öz-
gürlüğü çerçevesinde hareket etmiş olabilecekleri düşüncesi yetersiz gibi 
görünmüştür. Fakat ilerleyen süreçte hacker/kirici kültürü ve etiği bu doğ-
rultuda değişmiş ve gelişmiştir. Hacker/kiricilarin bilgi ve enformasyon 
çağini etkileyebilecek büyük bir güç olabileceği düşüncesi ile hacker/ki-
rici, dijital aktivizm, hacktivizm ve sivil itaatsizlik gibi kavramlarin uzun 
süreler varliğini koruyacaği hatta öneminin giderek artacaği düşünülmek-
tedir (Sabanci, 2013: 26). Dolayisiyla hacker/kirici kültürünün bilgisayar 
ve internet tarihi kadar eski olabileceği ayrica ilk bilgisayar ve internet 
mucitlerinin ise ilk hacker/kiricilar olduğu fikri yanliş olmayacaktir.  

Hacker/kiricilar bu süreçte bilginin özgür olmasi gerektiği düşüncesi 
ile hareket ederek çeşitli çevrelerde ve özellikle siber ortamlarda teknolo-



 .151Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

jiyi alişilmişin dişinda ve yaratici bir şekilde kullanmaya çalişmaktadirlar. 
Bu süreçte hacker/kirici topluluğu ve hacklemek, suç birimlerinin ortaya 
çikardiği bir başka sorunu da gündeme getirmiştir. Burada hacker/kirici 
etiğinin yaraticilik değeri ile hacklemek eyleminin ne ölçüde yasal olduğu 
noktasindaki ayrimin iyi yapilmasi gerekmiştir. Siber uzaydan, bilgisayar 
ortamindan ve internetten uzak tutulamayacak olan hacker/kiricilar sis-
tem var oldukça onlarda olacaktir. Bu nedenle hacker/kirici topluluğu hiç-
bir zaman sistem dişinda kalmayacak ve dişlanamayacak bir topluluktur 
(Turkle, 2005: 183-186). Dolayisiyla hacker/kiricilar sanal ortamda var-
liklarini sürdürmeye devam edecekleri için otoriteyle olan mücadeleleri 
yaşanmaya devam edecektir.
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Giriş

İnsanlarin çevrelerindeki kimyasal maddeler hakkinda bilgi alip fizik-
sel iletişimini sağlayan koku duyusu üzerine araştirmalar diğer duyulara 
göre oldukça sinirlidir. Ancak koku, bir toplumda paylaşilan ve yeni nesil-
lere aktarilan görüş, değer ve algilar olarak tanimlanabilecek ‘kültür’ kav-
ramiyla da bağlantilidir. Kokunun kullanimi ilk çağlardan bu yana dinsel, 
büyüsel, cinsel ve toplumsal amaçlara yönelik olarak kullanilmiştir. Sosyal 
bir varlik olarak insan yaşamini derinden etkileyen koku alma duyusunun 
subjektif olmasi diğer duyulara kiyasla daha az incelenmesine neden ol-
muştur (Guyton ve Hall, 2001: 617).

Güzel kokularin fiziksel ve ruhsal durumumuzu etkilediği M.Ö.5000’li 
yillardan beri bilinmektedir (Köse ve diğerleri, 2007). Kişi üzerinde; duy-
gu durum kontrolü sağlamak (gül), stres azaltmak, canlandirmak ve yatiş-
tirmak (Masago ve diğerleri, 2000) gibi etkilere sahiptir. Kokunun diğer 
önemli kullanim amaci ise toplumda kabul görme isteğinden kaynaklan-
maktadir. Toplum içinde kabul görme, kişinin yaşamsal ihtiyaçlarindan 
sonra gelen en önemli ihtiyaci olarak sayilabilir. Ancak koku hissi tama-
men kişisel özellikler göstermektedir. Yaşam şekli, kültürel özellikler, yaş 
ve cinsiyet koku beğenisini etkilemektedir. Her kültürün yaşam şekli fark-
lidir ve dolayisiyla hoşa gideni algilama şekli de farklilik göstermektedir. 

Güzel kokunun etkisi, kokunun bilinçli algisi ile ortaya çikmaktadir. 
Çünkü kokulari algilama yeteneğimizin, belli bazi ürünleri kullanmaya ya 
da uzak durmaya; bazi ortamlarda bulunmaya ya da durmamaya istekli ol-
mamiz üzerinde tartişilmaz bir etkisi vardir. Bireysel duyarlilik ve kokuya 
verilen hedonik tepkiyi belirlemek ya da bunlara katkida bulunan sayisiz 
faktörü anlayabilmek için güzel kokularin etkili ticari kullanimi yararli 
olmaktadir. Dalton (2000) kokuyla ilgili temel bir araştirmanin amaçla-
rindan birinin; koku algisinda çeşitlenmenin kaynaklarini belirlemenin ve 
tanimlamanin, güzel koku algimizi belirleyen birçok faktörün tam olarak 
anlaşilmasini sağlayacağini bildirmektedir. 

Koku almada ne algilandiği ve bunlarin nasil yorumlandiği duyu sis-
temlerinde yüksek seviye bilinç ve duygusal işlem gerektirmemektedir. 
Bir kokunun algilanma yetisinde ya da etkisinde gözlenen herhangi bir 
çeşitlenme gen, yaş ya da hastalik gibi biyolojik etkenlere atfedilmektedir. 
Ancak herhangi bir kokuyu belirleyemeyen  kişide -kokunun kaynağini 
bulunca doğrulanan- koku algisi sadece güzel kokunun duyusal özellikleri 
tarafindan değil, ayni zamanda uyaranin hafizada, o an ki beklentilerde ya 
da duyuşsal ya da duygusal durumda aktive ettiği bilgiler tarafindan da 
belirlenir. Bu nedenle hem biyolojik hem de psikolojik mekanizmalarin 
neden olduğu çeşitlenmeleri incelemekte yarar vardir. 

Duyular, insanda yaklaşma ve uzaklaşma davranişini yönlendiren ha-
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yatta kalma mekanizmalarina bağlidir (Sørensen, 2008). Günlük yaşantida 
ve karar vermede önemli rol oynamaktadir. Karar vermede duyularin öne-
minin farkina varilmasi nörofizyolojik çalişmalara ait bulgularin artmasiy-
la sağlanmiştir. Duyularin nasil ölçüleceği sorun olsa da özellikle tüketim 
ve tüketici davranişi çalişmalarinda kullanilan temel üç tür yöntem bulun-
maktadir; öz bildirim, otonomik ölçümler ve beyin görüntüleme.

Bu çalişmada hoş kokulara karşi geliştirilen alginin belirlenmesinde 
kullanilabilecek metodlar üzerinde durulmuş zayif ve güçlü yanlari tartişil-
miştir. Koku profil çalişmalari yapacak araştirmacilara işik tutmak amaç-
lanmiştir.

Koku Alma Duyusunu Araştırma Yöntemleri 

1. Öz Bildirim

Öz bildirim yönteminin tüketici davranişiyla ilgili araştirmalarda en 
çok kullanilan yöntem olmasinin nedeni oldukça ucuz olmasi ve uzmanlaş-
miş eleman gerektirmemesidir. Ancak duyularin siklikla bilinçsiz olmasi 
nedeniyle tanimlanmasinin zor olmasi ölçülmesinde zorluk yaratmaktadir. 
Öz bildirim yönteminin kullanimi geçerli ve güvenilir skala seçme ya da 
geliştirme açisindan zorlu bir süreç oluşturur. Skalalar ya teorik ya da de-
neyime dayali (ampirik) olarak oluşturulabilir ancak sadece ampirik ska-
lalar tüketicilere yönelik çalişmalarda kullanilabilmektedir. Var olan ge-
liştirilmiş bir skalayi araştirilan konuya uydurmak zor olacağindan sorun 
çikabilmektedir. Richins (1997) genel bir skala geliştirmiş ancak yapilacak 
çalişma için sadece başlangiç noktasi olarak kullanilmasi gerektiğini öner-
miştir. 

Duygulari ölçme skalasi sözel ya da görsel olabilir. Geleneksel olarak 
tüketici araştirmalari psikolojik teorilerden yola çikar ve bu arada duyulari 
da ölçer. Siklikla psikolojiden alinan skalalar doğrudan tüketici araştirma-
larinda kullanilsa da aslinda tüketim aninda tüketicinin duygusuna uygun 
olmamalari nedeniyle eleştirilmektedir (Richins, 1997; Schoefer ve Dia-
mantopolous, 2008). 

Öz bildirim teknikleri üç bölümde toplamiştir:

1.1. Sözel öz bildirim: Katilimcilar hissettikleri duygulari ya ken-
di sözcükleriyle ya da bir duygu skalasindan bildirirler. Ucuz ve basit 
bir yöntem olarak laboratuvar deneylerinde, anketlerde ve görüşmelerde 
kullanilabilir. Özel ve farkli duygular da bildirilebilir. Konuyu tam olarak 
kapsayacak skalalar geliştirilmelidir –ki bu da zaman kaybettirici ve zor 
olabilir. Ayrica zaman zaman karmaşik olan skalalardaki uzun duygu liste-
si katilimcinin yorulmasina neden olabilir. Katilimcilarin bilişsel işlemler 
gerçekleştirme zorunluluğu duygusal tepkilerini azaltabilir. Katilimcilar 
hissettikleri duygunun farkina varmadiklari ya da toplumsal kaygilar ne-
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deniyle söylemekte isteksiz olduklari an bildirim yapamazlar. Ölçümler 
siklikla geçmişe yöneliktir, bu yöntem en çok geleceğe yönelik duygulari 
ölçmek için kullanilmaktadir.

1.2. Görsel öz bildirim: Katilimcilar hissettikleri duygulari ya resim-
lerle ya da farkli duygulari simgeleyen animasyonlarla ifade ederler. Ucuz, 
hizli ve basit bir teknik olarak farkli kültürlerde ve çocuklarda yapilan ça-
lişmalarda kullanilabilir. Belirgin duygularda bu şekilde bildirilir. Sözel öz 
bildirime birçok açidan benzemekle beraber daha az sikicidir ve hizlidir. 
Buna karşin skalalar karmaşik olabilir. Katilimcilar sözel öz bildirimde ol-
duğu gibi farkina varmadiklari ya da isteksiz olduklari an bildirimde bu-
lunmayabilirler.

1.3. Hareketten harekete puanlama: Bu teknikte hislerin içtenliği 
kağit üzerinde hareket eden kaleme bakilarak belirlenir. Ucuz, basit, hizli 
ve sürekli ölçümdür. Ancak tek boyutlu olan bu teknik sadece sinirli kap-
samda çalişilirken, ayirt edici geçerlilikten yoksundur. En çok reklamcilik-
ta duygularin ölçülmesi amaciyla kullanilir. 

2. Otonomik Ölçümler

Kismen bireyin kontrolünün dişinda ortaya çikan vücut tepkileri üze-
rinden otonomik ölçümler yapilmaktadir. Bu nedenle öz bildirimde karşi-
laşilabilecek bilinçli önyargilarin üstesinden gelmek söz konusu olmuştur. 
Kontrollü laboratuvar ortaminda psikolojik, bilişsel sinirbilim çalişmalari-
nin yani sira tüketici araştirmalarinda da otonomik ölçümler yapilmaktadir.

Otonomik ölçümleri Sørensen (2008) dört bölümde incelenebileceğini 
bildirmektedir:

2.1. Yüz ifadeleri: Duygusal tepkileri gösteren yüz kaslarinin ölçümü 
yapilmaktadir. Yüze elektrot takilarak ya da yüz kaslarinin görünür hare-
ketlerinin kodlandiği yüz aksiyon kodlama sistemine göre uzman bir kişi 
ya da bilgisayar yardimiyla yorumlanarak ölçülmektedir. Laboratuvar or-
taminda bilişsel işlemler gerekmeden otonomik olarak bu teknikle ölçüm 
yapilirken; istemeyen, aniden ortaya çikabilecek durumlar önlenmelidir. 
Tüketici araştirmacilarinin sahip olmadiği uzmanlik gerektirdiği için bu 
tür araştirmalar için dezavantajlidir, ayrica duygusal tepkilerin de güçlü 
olmasi gereklidir. 

2.2.Elektrodermal tepki: Ayak tabani ve avuç içine yerleştirilen 
elektrotlardan elde edilen derinin ter salgiladiğinda açiğa çikan elektrik 
iletimi bilgisiyle uyarilmanin (heyecanlanmanin) gerçekleştiği anlaşil-
maktadir. Bu teknikte de yüz ifadesi ölçümlerinde olduğu gibi otonomiktir. 
Bilişsel işlemlere gerek kalmadan ölçümler yapilabilmekte ancak katilim-
cinin bireysel farklilik, yorgunluk, ilaç kullanimi gibi durumlari ölçümle-
ri etkileyebilmektedir. Ayrica hassas alet kullanimi ve uzman araştirmaci 
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gerekmektedir.                                                                                                                                 

2.3.Kardiovasküler tepkiler: Kalp atimi çeşitli durumlarda değişir: 
dikkat, uyarilma (heyecanlanma) ve fiziksel aktivite. Genellikle kalp atimi 
ölçümlerinin uyarilmanin (heyecanlanmanin), belli bir nesneye ya da olaya 
karşi verdiği yakinlaşma ya da kaçinma derecesinin ya da dikkatin geçerli 
ölçümleri olarak kabul edilmektedir. Parmak gibi bir vücut bölgesine ta-
kilan elektronik alet milisaniyedeki kalp atim sayisini ve tonik değişimle-
ri belirler. Laboratuvar ortaminda bilişsel işlemler gerekmeden otonomik 
olarak bu teknikle ölçüm yapilirken yardimci bir teknik daha kullanilmali-
dir. Zaman kaybinin olduğu bu teknik için hassas alet kullanimi ve uzman 
araştirmaci gerekmektedir.

2.4. Göz izleme: Katilimcinin bir video seyrederken gözlerine odak-
lanmiş bir kamera ile gözlerinin pozisyonu ve hareketleri izlenir. Gözler-
den elde edilen bilgi katilimcinin dikkatinin derecesini belirlemektedir. As-
linda bu teknik duygu ölçümü için tek başina kullanilmak yerine yardimci 
tekniklerle birlikte uygulanmalidir. Çünkü bu teknik sadece duygusal tep-
kileri temsil eden dikkate yoğunlaşmaktadir. Bilişsel işlemler gerekmeden 
otonomik olarak hassas alet kullanimiyla ölçüm yapan bu teknik özellikle 
dikkate dayali reklamcilik araştirmalarinda uygulanmaktadir. 

3. Beyin Görüntüleme

Tüketici araştirmalarinda yeni gelişen yöntem olarak beyin görüntü-
leme teknikleri kullanilmaktadir. Sinirbilimden uyarlanan bu tekniklerin 
tüketici araştirmalari için pahali, özel uzmanlik gerektiren ve deneysel ta-
sarimlar için teknolojik sinirlamalari olsa da yeni firsatlar sunmaktadir. 

Sinir hücrelerinde uyarilarin iletimi sirasinda aksondan hücre gövde-
sine doğru geçerken elektriksel bir dalga oluşur. Bizler, dalgalarin küçük 
olmasi ve sadece sinir hücresi yüzeyiyle sinirli olmasindan dolayi oluşan 
bu dalgalari hissedemeyiz. Yine de bu tür dalgalar ölçülebilir ve nasil üre-
tildikleri elektriksel-uyari ve kaydetme teknikleriyle belirlenebilir (Kolb 
ve Whishaw 2005: 116). Dalgalarin geçişi voltmetre ile belirlenebilir. 

Sinir hücreleri sadece çevreden gelen etkilere yanit vermez, sürekli 
iletişim halindedir. Uyanik ya da uykudayken, hareket ederken ya da din-
lenirken, anestezi altindayken, hatta hayal kurarken, kisacasi her durumda 
sinir hücreleri arasinda farkli biçimde de olsa elektriksel aktivite vardir. 

Farkli davranişlarla ilgili çeşitli elektriksel örüntüler, belli bir zaman-
da bir kişinin ne yaptiğinin oldukça doğru değerlendirmesine izin verecek 
kadar belirgindir. Beynin elektriksel aktivitesini okuma yeteneği, kişinin 
ne düşündüğünü anlar hale henüz gelmemiştir ama en azindan araştirmaci-
lar beyni normal çalişan bir kişinin uyur ya da uyanik olduğunu söyleyebi-
lirler (Kolb ve Whishaw 2005: 139).
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Mendl, Burman ve Paul (2010) “Duygularin bilinçli deneyimleri doğ-
rudan değerlendirilemese de duygularin sinirsel, davranişsal ve fizyolojik 
belirteçleri ölçülebilir” demektedir. Temel olarak beynin elektriksel aktivi-
te çalişma tekniği üç tanedir: tek-hücre kaydi (aksiyon potansiyelini izler), 
elektroensefalografik kayit ve olay-ilişkili potansiyel kaydi (iki yöntem de 
dereceli potansiyelleri kaydeder) (Kolb ve Whishaw 2005: 139). Tek hücre 
kaydi yönteminde serbest hareket edebilen memelilerin beynindeki belirli 
bir hücreye takilan mikro elektrodlardan gelen bilgi bilgisayara kaydedil-
mektedir.

1930’larin başinda Hans Berger’in beynin içine girmeden, kafatasina 
takilan elektrodlar sayesinde beynin elektriksel aktivitesinin kaydedilebi-
leceği keşfi, beyinde gerçekleşen zihinsel işlemlerin belirlenmesinde bir 
pencere açmiştir. Popüler adi “beyin dalgasi” olan bu elektriksel aktivi-
tenin kaydedilmesi “kafatasindan elektriksel kayit” ya da elektroensefa-
lografi (EEG) elde edilmesini sağlamaktadir. Bu ölçümler, tibbi teşhisler 
ve beyin bozukluklarini tedavi etmede kullanilan terapilerin etkinlikleri-
nin izlenmesi için beyin fonksiyonlarinin çalişilmasinda büyük önem ka-
zanmiştir. EEG, epilepsi (lokalize ya da genel paroksimal dalgalar ve ani 
yükselişler –Şekil 9) teşhisi koymak, beyin olgunlaşma düzeyini değerlen-
dirmek, anezteziyi gözlemek ve beyin ölümünü belirlemek için kullanilir 
(Despopoulos, 2003: 332). Ucuz, kolay uygulanir ve kişiye zarar verme-
yen (non-invaziv) bir yöntem olarak klinikte ve araştirmalarda tercih edil-
mektedir. 

Tibbi kullanimi dişinda beyin görüntüleme yöntemleri özellikle tüke-
tici araştirmalarinda da uygulanmaktadir. Tüketicilerin duyu ölçümlerinin 
kullanimina ilişkin araştirmalarin sinirli olduğu göz önünde bulunduruldu-
ğunda, bu tür yöntemler tüketici profiliyle ilgili de çok ilginç bulgularin 
elde edilmesine firsat vermektedir (Sørensen, 2008).

Şekil 1:  EEG Dalgaları(Despopoulos, 2003: 333)
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Olay-ilişkili potansiyel (OİP) kaydi ise farkli duyusal uyarilara veri-
len yanit olan EEG sinyallerindeki kisa değişikliklerden elde edilmektedir. 
Büyük ölçüde duyusal uyarinin tetiklediği dendritler üzerindeki kademeli 
potansiyeller olan OİPlerin belirlenmesi düşünülenin tersine oldukça zor-
dur çünkü OİPler, beyindeki diğer birçok elektriksel sinyallerle karişik ol-
duğundan EEG kayitlarinda sadece görsel olarak ayirt edilemezler. Kolb 
ve Whishaw’a (2005) göre “OİPleri belirlemenin bir yolu uyariyi sürekli 
tekrarlamak ve kaydedilen tepkilerin ortalamasini almaktir. Ortalama al-
mak, düzensiz ve ilgisiz elektriksel aktiviteyi çikararak EEG kayitlarinda 
sadece uyarinin oluşturduğu potansiyelleri birakmayi sağlamaktadir.”EEG 
üzerinde duyusal uyaranlar Uyarilmiş Potansiyel olarak üst üste eklenir 
(Murali ve Vladimir, 2007).

Şekil 2: Olay-İlişkili Potansiyel Kaydı Örneği
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Duyma OİP’si için ortalama işleminde, 0 zamanda bir ton sunulur ve 
yanitin EEG aktivitesi kaydedilir. Birçok ardişik ton sunumu sonrasinda 
ortalama EEG dalga dizisi belirgin bir şekle oturur, özellikle 100 yanit 
ortalamasi sonunda. Uyaran verildikten sonra farkli zamanlarda görünen 
Pozitif (P1 ve P2) ve negatif (N1) dalgalari analiz için kullanilir (Kolb ve 
Whishaw, 2005: 143).

Nörofizyolojik olarak beyin görüntüleme tekniklerinden her biri ayri 
fizikokimyasal ilkelere göre çalişmakta ve beynin yapisi ya da işlevi hak-
kinda bilgi vermektedir. Beyin haritalama tekniklerinin çoğunda beyin 
bir işimaya maruz birakilmakta, beynin dokusundan salinan işima farkli 
doğrultulardan ölçülerek, analiz edilmekte ve hesap sonuçlarina göre bil-
gisayar ekraninda bir görüntü oluşturmaktadir. En çok uygulanan beyin 
haritalama tekniklerini Sørensen (2008) dörde ayirmaktadir:

3.1.Elektroensefalografi (EEG): Beyin görüntüleme tekniklerinin 
en eskisi olan EEG diğer tekniklere göre daha ucuz, daha uygun ve veri 
analizi açisindan daha kolaydir. Kafatasi üzerinden beyindeki voltaj dal-
galanmasini ölçer. Non-invaziv oluşu, kolay anlaşilir veri analizi, bilişsel 
işlemlere gerek duyulmamasi, iyi temporal çözünürlük vermesi ve uygun 
maliyetinin oluşu bu tekniğin avantajlaridir. Çok kisitli uzamsal çözünür-
lüğü ise dezavantajidir.

3.2.Manyetoensefalografi (MEG): İnsan beynindeki elektriksel akti-
vitelerin yarattiği manyetik alanlarin ölçülmesi amaciyla kullanilan MEG, 
EEG kadar uygulama alanina sahip olmasa da; EEG’den daha iyi ancak 
yine de kisitli uzamsal çözünürlüğü olmasiyla birlikte non-invaziv oluşu, 
iyi temporal çözünürlük vermesi ve bilişsel işlemlere gerek duyulmamasi 
avantajlarina sahiptir. Deneklere özel, yalitilmiş mekanlarda manyetik ala-
nin görüntülenebilmesi, manyetizma sağlayan maddeler verilerek orta ve 
yüksek karmaşiklikta veri analizi elde edilmektedir.

3.3.Pozitron emisyon tomografisi (PET): Genel anlamda metabolik 
veya fonksiyonel görüntüleme için damar yoluna enjekte edilen metabolik 
radyoaktif ajanlarin yarattiği kontrastlik kullanilir. Bilişsel işlemlere gerek 
duyulmamasi ve iyi uzamsal çözünürlük vermesine karşilik; temporal çö-
zünürlüğü çok zayiftir, karmaşik veri analiziyle ölçüm masraflari da yük-
sektir. İnvaziv oluşu ve tüm bedeni kapsayan cihazindenekte klostrofobik 
anksiyete riski yaratmasi dezavantajlarindandir.

3.4.Fonksiyonel manyetik girişim görüntüleme (Functional Mag-
netic Resonance Imaging / fMRI): Non-invaziv olarak kan oksijenizas-
yon düzeyine bağimli sinyal ölçümü beyin kisimlarindaki etkin sinirsel ak-
tivitenin tahminine olanak verir. Bilişsel işlemlere gerek duyulmamasi ve 
iyi uzamsal çözünürlük vermesine rağmen düşük temporal çözünürlüğü, 
oldukça yüksek ölçüm masrafi ve karmaşik veri analizi dezavantajidir. Ay-
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rica deneklere manyetik alanin görüntülenebilmesi manyetizma sağlayan 
maddeler verilerek tüm bedeni kapsayan gürültülü cihaz denekte klostro-
fobik anksiyete riski yaratmaktadir. 

İnsanlarda koku alma duyusu siklikla ihmal edilmekte ve yanliş anla-
şilmaktadir. Birçok bilim insanina göre geri plana atilmiş bir rol oynamak-
tadir. Son elde edilen kanitlara göre insan koku alma duyusu geri planda 
kalan değil, bilinçaltinda var olandir (Lorig, 1999). Koku kişinin beyin 
aktivitelerine etki ederken kişi, davranişinin koku tarafindan yönlendirildi-
ğini fark etmeyebilir. Bu durum kokularin karmaşik ve algisal olarak gizli 
etkilerinin olduğunu ileri sürmektedir. Lorig (1999) bu alanda kullanilan 
öz bildirim yöntemlerinin sinirli bir çerçeve çizdiğini, bu nedenle de ko-
kularin insan üzerindeki etkilerini anlamak için elektroensefalografik yön-
temlerin çok önemli olduğunu vurgulamaktadir. 

Kafatasi çevresine yerleştirilen elektrotlar yardimi ile beynin faali-
yeti sirasinda kendiliğinden oluşan, sürekli ritmik elektriksel potansiyel 
değişimlerinin veya almaç faaliyetlerine bağli olarak uyarilmiş durumda 
iken biraz daha farkli olan potansiyel değişimlerinin yazdirildiği yönteme 
Elektroensefalografi denir. Fiziksel anlamda tam periyodik olmayan an-
cak ritmik olarak adlandirilan bu potansiyel dalgalanmalarinin frekanslari, 
beynin aktivite durumuna göre, 0.5-70Hz arasinda, genlikleri ise 5-400μV 
arasinda değişir (Pehlivan, 2009). 

EEG, özellikle neokortekste tabakalar halinde dizilmiş binlerce sinir 
hücresinde üretilen ritmik olarak kademeli potansiyellerin toplamini öl-
çer. Dalgalar daha önceleri her kanali bir osiloskopa bağli olan poligraf 
tarafindan yazdirilirken, günümüzde bilgisayara kaydedilmektedir. Bilgi-
sayar ekraninda beyin aktivitesine bağli olarak değişen renklerle beynin 
betimlemesi görüntülenmektedir. Araştirmacilar bu örüntüdeki değişimleri 
gözleyerek yorum yaparlar. Bilgisayar yardimli analiz, beynin nasil du-
yusal bilgiyi işlediği, problem çözdüğü ve karar verdiğinin bulunmasinda 
yararlidir (Kolb ve Whishaw, 2005).  

EEG sinyalleri, ossiloskop tipi bir gözlem araci ile gözlenebilir veya 
kayitçi tipi bir araçla kağida çizdirilebilmektedir. Kafatasi iyi bir iletken 
olmadiğindan, EEG araci olarak kullanilacak bir gözlem araci yüksek güç-
lendirme (amplifikasyon) kazancina sahip olmaktadir. EEG aracinda güç-
lendirme (amplifikasyon) kazanci (veya duyarlik) ayar düğmeleri bulunur. 
Standart ölçek duyarliği 100µV/cm’dir. EEG kayitlarinda kağit ilerleme 
hizi standardi ise 30mm/s dir.

Ortaya çikacak EEG desenleri kayit bölgesi ve biçimine bağli oldu-
ğundan frekans ve genlik ölçümü için kullanilan elektrotlar uluslararasi 
standart kayit sistemi olan 10-20 sisteme göre kafatasina yerleştirilir. 
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Şekil 3: EEG Elektrotlarının Kafatasındaki Referans Noktaları (http://www.
youtube.com/watch?v=IwGIF5aCnqg&feature=related) adresinden   13 Mart 

2011’de alınmıştır.

F: Frontal lob
C: Merkezi (central) lob
T: Temporal lob
P: Parietal lob
O: Oksipital lob
A: Kulak (toprak)
Z: Orta çizgiden geçen elektrotlari 
temsil eder

Standart EEG kayitlama sistemi “10-20” sistemi olarak adlandirilan 
ve Şekil-3 ve Şekil-4’de görülen, kafatasi çevresindeki 21 elektrot bölge-
sini içerir. EEG araçlari, beynin farkli bölgelerinin aktivitelerini ayni anda 
kaydedebilmek için, genellikle 8 veya 16 kanalli olarak yapilmaktadir.
Şekil 4: 10-20 Sistemine Göre EEG Elektrotlarının Yerleştirilmesi Için Kullanılan 

Ölçümler
(http://www.youtube.com/watch?v=IwGIF5aCnqg&feature=related)

adresinden   13 Mart 2011’de alınmıştır.

a.          b.

c. 
(a) Yandan görünüm. Nasyon (fronto-nasal suturun ortası) ve inyon 

(arka oksipital çikinti) arasindaki mesafe orta çizgi olarak adlandirilir. 
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Nasyona en yakın nokta (Fp1) %10; geri kalan noktalar ise kendi arala-
rında %20 olarak işaretlenir. 

(b)Önden görünüm. Preaurikal noktalar arasındaki mesafe Cz noktasın-
dan geçecek şekilde belirlenir. Preaurikal noktalara en yakın noktalar (T3/T4) 
%10; geri kalan noktalar ise kendi aralarında %20 olarak işaretlenir. 

(c) Üstten görünüm. O (oksipital nokta), T3, T4 (temporal noktalar) 
ve Fp (frontopolar) noktaları arasındaki mesafe ölçülür. Bu mesafenin 
paylaşılması ise şöyledir: Nasyon ile F noktaları (Fp1 ve Fp2) arası %10 
ve İnyon ile O noktaları (O1 ve O2) arası %10 olarak ve de diğer noktalar 
arası ise %20 olarak işaretlenir.

EEG’deki dalga şekilleri kabaca eşzamanli (senkronize) ve uyumsuz 
zamanli (desenkronize) aktiviteler olarak ikiye ayrilir. Düşük frekansli ve 
yüksek genlikli dalgalarin varliği eşzamanli aktiviteyi göstermektedir. De-
senkronize aktivite ise daha yüksek frekansli ve düşük genlikli EEG dalga 
şeklinin eşzamanli dalgalarin yerini aldiği anlamina gelmektedir (Steriade 
ve ark. 1990).

Şekil 5: EEG Kaydı(Despopoulos, 2003: 333)

EEG dalgalarinin değerlendirilmesinde en önemli iki parametreden biri 
frekans, diğeri ise genliktir. Gruzelier, Galderisi ve Strik (2002) EEG ölçümü 
için iki yöntem olduğunu bildirmektedir: Birincisi, zaman tabanli ölçümde 
temel ilke periyod analizidir, yani hem temel EEG dalgasi hem de ilk türevi 
için her bir frekans bandinda geçirilen zamanin yüzdesi, frekans ortalamasi 
kadar genlik ve genlik değişkenliği hesaplanir. İkincisi, frekans tabanli öl-
çümde nicel EEG parametreleri, EEG sinyallerinin spektral analizinden türe-
tilmiştir. Bu analizle tüm frekans spektrumlarinin (bütün) gücü ya da her bir 
frekans bandinin (bant) gücü hesaplanir. Gücün ortalama karekökünün he-
saplanmasiyla toplam genlik ve her bir frekans bandinin genliği elde edilir.

EEG spektrumu üzerinde herhangi bir frekans bölgesi başlangiç nok-
tasi olarak seçilebilir. Beynin aktivite düzeyi yükseldikçe EEG dalgalari 
frekansi da yükselmekte ancak genlikleri azalmaktadir. Baskin frekanslar 
yaş arttikça yükselmektedir. Örneğin, yeni doğanlarda 3-5 Hz frekanslar 
baskinken, 2-3 yaş araliğinda baskin frekanslar 6-7 Hz, yetişkinlerde ise 
8-12 Hz arasina yükselmektedir (Pehlivan, 2009).
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EEG spektrumu, dalgalarin içerdikleri başlangiç frekansa göre özel 
bantlara ayrilmiştir. Bunlar:

1.Delta (δ) dalgalari: Frekanslari 0,5-4 Hz (Pehlivan, 2009: 151; Buz-
saki, 2006: 112) genlikleri 20-400µV araliğinda olan bu yavaş dalgalar, 
derin uyku ve anestezi gibi beynin çok düşük aktivite gösterdiği durumlar-
da görülmektedir. Uyanik yetişkinlerde beyin hasarini bildirir (Marieb ve 
Hoehn, 2012).

2. Teta (θ) dalgalari: Genlikleri 5-100µV arasinda olan bu düşük fre-
kansli dalgalarla, normal bireylerde uykuya geçişteki rehavet sirasinda, 
rüyali uykuda, orta derinlikteki anestezi altinda gibi beynin düşük aktivi-
te durumlarinda ve ayrica birey stres altindayken karşilaşilir. Özellikle Fz 
bölgesinde ağir yüklü görevler yerine getirilirken; zor, dikkat gerektiren 
daha da önemlisi, yoğun konsantrasyonun zorunlu olduğu işlerde teta dal-
galari görüldüğü bildirilmiştir (Gevins ve Smith, 2007:18).

3. Alfa (α) dalgaları: Frekanslari 8-13 Hz, genlikleri 2-10µV arali-
ğinda olan bu dalgalar, kişilerin uyanik ama gözleri kapaliyken fiziksel 
ve zihinsel olarak tam dinlenme halinde bulunduğu durumlarda gözlenir. 
Oldukça düzenli, ve ritmik, düşük genlikli, senkronize dalgalardir (Marieb 
ve Hoehn, 2012). Her kişide alfa ritmi görülmezken, bazi insanlarda diğer-
lerinden daha iyi görülür.

4. Beta (β) dalgaları: Frekanslari 13-35 Hz, genlikleri 1-5µV arasinda 
olan beynin yüksek aktivite düzeyine karşiliktir. Ritmik ancak alfa dalgala-
ri kadar düzenli olmayan yüksek frekansli dalgalardir (Marieb ve Hoehn, 
2012). Bu dalgalarla daha çok odaklanmiş dikkat, zihinsel işlem, duyusal 
bilgi işleme ve uykunun hizli göz hareketleri evrelerinde karşilaşilir.

5. Gama (γ) dalgalari: Frekanslari 35-80 Hz olan bu dalgalar son za-
manlarda kabul edilmiştir. Duyusal algi bağlari – farkli alanlarin birleştiril-
mesi ve iletişimde görülmektedir (Gruzelier, Galderisi ve Strik, 2002: 129). 
Erim (1996) gama dalgalarinin klinik önemi olmadiğini bildirmektedir. 

Yukarida yazili dalgalarin frekanslari farkli kaynaklarda benzer aralikta 
bildirilmektedir. Pehlivan (2009) delta için 0,5-4 Hz, teta için 4-8 Hz, alfa 
için 8-13 Hz ve beta için 13 Hz’den yüksek frekansli dalgalardir derken; 
Gruzelier, Galderisi ve Strik (2002) delta için 3.5 Hz’e kadar, teta için 3.5-
7.5 Hz, alfa için 7.5-13.5 Hz ve beta için 13.5-30 Hz ve de son zamanlar-
da intraserebral kayit çalişmalarinda önem kazanmasi nedeniyle 30 Hz’den 
yüksek frekanslarin gama dalgalari olarak adlandirildiği bildirmektedir.

4. Duyusal Analiz

Bir gidanin, suyun, silahin, barinağin, kisaca kullanilan ve tüketilen 
herşeyin iyi ya da kötü olup olmadiğinin insan tarafindan değerlendirilme-
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ye başlandiği andan itibaren duyusal analiz yapilmaktadir denebilir. Tica-
retin ortaya çikişiyla daha ciddi duyusal testlerin geliştirilmesi söz konusu 
olmuştur. Institute of Food Technologists (1975) –Gida Teknologlari Ens-
titüsü’nün tanimindan yola çikarak Duyusal Analiz: 

Görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama olmak üzere, beş duyu or-
gani ile; yiyecek, içecek, ilaç, kozmetik, ve diğer tüketim mal ve hizmetleri 
arasindaki etkileşmeyi, algilamayi ve idraki ölçen, kalitatif ve kantitatif 
olarak analiz eden ve yorumlayan bilim dalidir (Yildiz, 2008). 

Boyacioğlu (2008) duyusal analizin kullanildiği problem türleri ve sa-
nayide gerçekleşen uygulamalari aşağida siralanmaktadir:

1. Yeni ürün geliştirilmesi

2. Ürün karşilaştirilmasi

3. Ürün geliştirme

4. İşlem değişimi

5. Masraf azaltimi ya da yeni kaynak seçimi

6. Kalite kontrolü

7. Depolanma sağlamliği

8. Ürün değerlendirmesi ya da derecelendirilmesi

9. Tüketici onayi ve/veya görüşleri

10. Tüketici tercihleri

11. Panelist seçimi ve eğitimi

12. Kimyasal ve fiziksel ölçümlerin duyusal korelasyonu

Tüketiciler hangi ürünü alacaklarini bilmelerine karşin, neden o ürü-
nü aldiklarini kolayca açiklayamazlar. İyi bir piyasa araştirmasinin temel 
yapitaşlarindan biri tüketicilerin tercihleri ve seçimlerinde yatan nedenle-
ri olabildiğince ortaya koyabilecek sorulari bulmasidir. Karmaşik tüketici 
algilari ve güdülenmelerini derinlemesine araştiran nicel teknikler kadar, 
dikkatli örnekleme yöntemlerine dayali nitel teknikler kullanilarak tüketi-
cilerin beklenti ve isteklerinin anlaşilmasina çalişilmakta, ihtiyaç ve beğe-
nilerine uygun mal ve hizmet sunulmasi amaçlanmaktadir. 

Güvenilir bir duyusal analiz için araştirmacinin dikkat etmesi gereken 
noktalar vardir. Bunlar:

1. Problemde, ne ölçülmek isteniyorsa, o doğrultuda tam olarak ta-
nimlanmalidir.
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2. Test tasarimi yapilirken hiç boşluk birakilmamalidir. 

3. Ölçüm araçlari iyi seçilmeli, denekler tekrarlanabilir kararlar ve-
recek şekilde eğitilmelidir.

4. Sonuçlar yorumlanirken istatistik kullanilmasiyla araştirmaci; hi-
potezini doğrulamali ya da düzeltmeli ve sonuçlarla desteklenen kararlar 
verebilmelidir.

Duyusal analizler ölçüm araci olarak insan denekler kullanimini içerir 
ancak insanlar zaman içinde değişebilir, kendi aralarinda farklilik göste-
rebilir ve de önyargili olmaya yatkinlardir. Bu durum doğrudan sorun de-
mektir; bireyler sadece deneyimleri ya da beklentileri açisindan değil ayni 
zamanda hassasiyetleri açisindan da doğuştan değişkendirler (Churchill, 
2006: 153). Bu nedenle her insan ayni ürünü gerçekten oldukça farkli algi-
layabilir. Bundan dolayi da her duyusal testte tüm değişkenlerin -gerçekten 
test edilenin dişinda- bu değişkenliği olabildiğince en aza indirmek için 
dikkatlice kontrol edilmesi önemlidir.

Murray, Delahunty ve Baxter (2001) duyusal analiz panelistlerinin se-
çimiyle ilgili olarak bir dereceye kadar eğitim ya da oryantasyon yapilmasi 
gerektiğini, çoğu durumda da panelistlerin uygun düzeyde duyusal algiya 
sahip olmasinin da beklendiğini bildirmektedir. Bunun sağlanabilmesi için 
genellikle araştirma için gerekenden 2-3 kati sayida panelist gözlenmeli ve 
aralarindan seçilenler projenin amacina uygun ise testlerden geçirilmelidir. 
Panelistlerin sorumluluk taşimalari ve motivasyonu projenin başarili olma-
si için son derece önemlidir. Potansiyel panelistlerin performanslari ne ka-
dar iyi olursa olsun eğer eğitime ya da değerlendirme seanslarina katilama-
yacaklarsa program için hiçbir anlami kalmamaktadir. Bireysel görüşmeler 
sorumluluk ve motivasyon için belirleyicidir. Gönüllüler uygun olduklari 
zamanlar için bir «zaman çizelgesi» doldururken çoğunlukla abartma yap-
maktadirlar. Eğitimli olmak algilama yetisine bağli olmasa da motivasyon 
ve panelistin deneysel düzeneğin gerektirdiği titizliğin farkinda olmasinda 
önemli rol oynamaktadir (Murray ve diğerleri, 2001).

Özellikle kokuyla ilgili yapilacak duyusal analiz için Laing (1983) op-
timal temasin makul olan koklama süresinin 1 ila 2 saniyede gerçekleşti-
ğini bildirmiştir (Aktaran: Meilgaard, Civille and Carr, 1999: 13) 2. saniye 
sonunda koku almaçlari kokuya uyum sağlayacağindan yeni bir uyaran 
için 5 ila 20 saniye – hatta belki de daha fazla- beklenmesi gerekecektir. 
Karşilaşilan bir diğer zorluk da kokulu maddelerin, test edilmek istenen 
uyaranin yerini doldurarak panelistin benzer kokular arasinda farki ya da 
belli bir kokuyu ayirt edebilmesini önlemesidir. Ayrica anozmi (hiç koku 
alamama) nadir rastlanan bir durum olsa da kismi anozmi (bazi kokulari 
alamama) daha yaygindir, bu nedenle olasi panelistler testte kullanilacak 
kokulara benzer kokularla denenmelidir (Meilgaard ve diğerleri, 1999: 14).
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Meilgaard ve diğerlerinin  (1999: 3) bildirdiğine göre araştirmaci, 
deneğe verdiği fiziksel uyaran ile elde edilecek yanit arasindaki ilişkiyi 
çalişirken en az üç basamakta gerçekleşen işlem olan duyusal algilama 
zincirini takip eder.

Şekil 5: Duyusal Algılama Zinciri

Duyu organi (sensory receptors)  Beyin(hypothalamus)

Uyaran(stimulus) His(sensation) Algi(perception) Tepki

Bir uyaran, ilgili duyu organini etkilediğinde beyne gönderilecek si-
nirsel bir uyariya dönüşür. Beyin hafizadaki geçmiş deneyimlerle bu bil-
giyi yorumlar, düzenler ve oluşan hissi algiyla bütünleştirir. Böylece de 
yanit (tepki) ortaya çikar. Kim ve Watanuki (2003) dişsal fiziksel/kimyasal 
uyaranlarin bizim canli sistemimizi uyardiğini ve böylece farkli duygusal 
çiktilarla sonuçlandiğini belirtmektedir. Eğer koku ilişkili uyaranlar söz 
konusuysa, burnun iç duvarlarinda yer alan membranla tepkimeye giren 
kimyasallar beyin tarafindan bir duygu olarak yorumlanmaktadir.

Duyusal analiz yapilacak çalişmada araştirmacinin yerine getirmesi 
gereken, Erhardt (1978)’in belirlediği yedi adet temel görevi Meilgaard ve 
diğerleri (1999: 3-4) şöyle aktarmaktadir:

4.1.Projenin amacını belirlemek: Proje liderinin ihtiyaçlarini tanim-
lamak, doğru testi yapabilmek için en önemli gereksinimdir. Yeni bir ürün 
geliştirmek, masraflarin azaltmasini sağlamak ya da içerikte değişiklik 
yapmak gibi. Doğru tanimlama yapilmamasi halinde uygun olmayan test 
yönteminin seçilmesi ya da elde edilen verilerin yanliş yorumlanmasi du-
rumu ortaya çikar.

4.2.Anketin amacını belirlemek: Bu aşamada verilecek karara göre 
anketin türü belirlenecektir. Bu örnekler farkli mi, en çok tercih edilen ürün 
hangisi ya da yapisal olarak bu örnekler nasil kiyaslanmali gibi sorular en 
çok sorulan sorulardir.

4.3.Örnekleri taramak: Amaçlar hakkinda karar verilirken örnekle-
rin duyusal özelliklerinin denenmesi gereklidir. Bu şekilde duyusal analiz-
cinin, örneklerin ortaya çikaracaği duyusal önyargilari hesaba katacak test 
yöntemlerini kullanmasi sağlanir. Örnek olarak, Üçgen Testinde sukroz ve 
aspartam arasindaki farki ölçerken görsel ipuçlarinin sonucu etkileyebile-
ceği söylenebilir. 

4.4.Anketin tasarlanması: Bu aşamada test tekniği seçimi, katilimci-
larin seçilmesi ve eğitimi, puanlama kağidinin tasarimi, örneklerin hazir-
lanmasi ve sunumu için kriterlerin belirlenmesi yapilir.

4.5.Testin yapılışı: Testi teknisyenler yapsa bile duyusal analizci tes-
tin her gereksiniminin karşilandiğini teyit etmelidir.



Ömür Uçar 170 .

4.6.Veri analizi: Test tasarimi aşamasinda -eğer gerekli uzmanlik ve 
istatistik programlari kullanilacaksa- veri analizi işlemleri belirlendiğin-
den, çalişma tamamlanir tamamlanmaz veri analizine başlanir. Asil uygu-
lama için verilerin analizinin yani sira diğer değişkenler –sunum sirasi, gün 
içerisindeki saati, farkli günler ve/veya katilimcilarin yaş, cinsiyet, geldik-
leri coğrafi bölgeler vb. özelliklerde analize katilir.                                                                                                                                      

4.7.Yorumlama ve rapor sonuçları: Testin amaçlarinin ve pro-
jenin açiklanmasinin en başta belirlenmiş olmasi, analistin sonuçlari 
gözden geçirmesini, belirlenen amaçlar doğrultusunda ifade etmesini 
ve –garantilenmişse- ileriki eylemler için öneriler sunmasini sağlaya-
caktir. Sonraki aşamada verilerin özetlenmesi, örneklerin tanimlanmasi 
ve katilimcilarin sayisiyla özelliklerinin belirtilmesi, ayrintili ve açik 
bir dille raporlanmasi yapilmalidir.

Duyusal analizin rolü, ürünün algilanan duyusal özellikleri hakkinda 
yönetimin işsel kararlar alabilmesi amaciyla Ar-Ge, üretim ve pazarlama 
bölümlerine geçerli ve güvenilir bilgi sağlamaktir. Herhangi bir duyusal 
programin temel görevi, en çok duyusal bilgiyi toplayacak, en az masrafli 
ve en etkili yöntemi bulmaktir.

Sonuç

Koku beğenisini belirlemede yaygin olarak öznelliğe dayali subjektif 
testler kullanilir ve ölçüm araci olarak insan denekleri içerir (Churchill, 
2006:153).  Ancak kokularin etkileri bireyler arasinda bile bir hayli de-
ğişkendir. Bu nedenle öznelliğe dayali bu türlerde daha kapsamli değer-
lendirmeler gerekmektedir. Günümüzde subjektif çalişmalari desteklemek 
amaci ile elektro- fizyolojik testlerde kullanilmaya başlanmiştir. Yapilan 
çalişmalarin metodlari incelendiğinde kokulara ilişkin çalişmalarda fizyo-
lojik ölçüm olarak EEG kayitlarinin kullanildiği görülmüştür. Bu ölçüm 
tekniğini; koku uyaricilarini ölçmede sistematik olarak ilk kullanan Monc-
rieff (1962) olmuştur.

1986’da Weizkrantz; “Koku algisi farkinda olmadan hayatimizi etki-
leyen bir olgudur. Öyle ki; normal bir insanin koku algisi, kör bir gözün 
bilinçsizce işiğa tepki vermesi gibidir.” hipotezini ortaya atmiştir. 1989 
yilinda Lorig bu hipotezden yola çikarak kişi farkinda olmasa bile beyin 
aktivitelerinin kokudan etkilendiği ve kokularin karmaşik ve algisal olarak 
gizli etkilerinin olduğunu ortaya koymuş ve EEG (elektroensafalografi) 
incelemelerinin bu konuda daha yaygin olarak kullanimini sağlamiştir. 
EEG tekniklerinin kullanilmasi koku algisinin nörolojik olarak değerlen-
dirilmesine olanak sağlamakta ve öznel bildirimle ortaya konulan subjektif 
verilere değer katma açisindan oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.
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GİRİŞ

Uzaktan çalişma 1980’lerin ortalarindan günümüze kadar, teknolojik 
yeniliklerin, elektronik ekipmanlarin hizindaki ve gücündeki büyük iler-
lemelerin yani sira fiyatlarindaki istikrarli düşüşün ardindan giderek daha 
önemli bir rol üstlenmiştir (Montreuil ve Lippel, 2003, s. 339). Özellikle 
hem şimdi hem de gelecek yillarda insan yaşaminin ve küresel toplumun 
birçok yönünü kökten değiştireceğine inanilan COVID-19 salgini (Barnes, 
2020, s. 1) birçok çalişan için uzaktan çalişmayi zorunlu hale getirmiştir. 
Hükümetlerin salgini kontrol altina almak ve süreci etkin bir şekilde yönet-
mek için gerekli gördüğü uzaktan çalişma “dişsal bir şok” etkisi yaratmiş-
tir (Zhang,  Moeckel, Moreno, Shuai ve Gao, 2020, s. 52). 

COVID-19, dijital çağdaki ilk önemli pandemidir, ancak son olma-
si pek olasi değildir (Papagiannidis, Harris ve Morton, 2020, s. 4). Bun-
dan dolayi Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) dayali esnek çalişma 
yöntemlerinden biri olan ve birçok işletmenin sürece uyum sağlamak için 
daha yeni geçiş yaptiği uzaktan çalişma modelinin uygulanmasi gelecek-
te de mümkün gözükmektedir. İşletmelerin geleceğe yatirim yaptiklarini 
düşünerek bu çalişma modelini tanimalari ve bunu etkin bir şekilde kul-
lanmalarini sağlayacak araçlar geliştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde 
yeni bir çalişma modeli için gerekli çalişmalarin yapilmamasi işletmenin 
üretkenlik ve verimliliğini düşürücü etkiye sebep olabilir.

Uzaktan çalişma genel olarak, evde BİT kullanilarak gerçekleştirilen 
çalişma olarak tanimlanmaktadir. Pandemi sürecinden başka küreselleş-
me, çalişanlarin refahina yönelik potansiyel avantajlar, çalişanlara sağla-
diği özerklik, seyahat ve ofislerdeki maliyet tasarruflari gibi nedenler de 
uzaktan çalişmanin yayginlaşmasinda rol oynamiştir (Adamovic, 2022, s. 
1). Ayrica bu model, sosyal ilişkileri, iş-aile çatişmasi, iş tatmini, örgütsel 
bağlilik ve iş performansi dahil olmak üzere uzaktan çalişanlar üzerindeki 
etkisiyle ilgili olarak literatürde de büyük ilgi görmüş bir çalişma alanidir 
(Groen, Van Triest, Coers ve Wtenweerde, 2018, s. 728). Ancak bu çaliş-
ma modelinin örgütün şartlarina nasil uyum sağlayacaği konusuna ilişkin 
çok az görüş bildirilmiştir. Özellikle çalişanlarin uzaktan çalişmaya uyum 
sağlayabilmesi ve bu sürecin iyi anlaşilmasinda ön planda olmasi gereken 
örgüt kültürü kavrami ihmal edilmiştir. Bu modelin ileriye yönelik kalici 
olabilmesi ise ancak örgütün kültürüne uyumlu olmasina bağli olabilir. 

Örgüt içinde üretkenlik, bağlilik, tatmin, aidiyet duygusu gibi so-
nuçlar yaratan örgüt kültürü işletmelerin dikkate almasi zorunlu bir ko-
nudur. “Uzaktan çalişmada artik bir çalişma kültürünü yansittiğina göre 
örgüt içinde çalişana aidiyet duygusunu kazandirmak, çalişanlarda bağlilik 
yaratmak, iş tatmini ve üretken olmalarini sağlamak gibi konular zorken 
örgüt dişinda çalişanlara bunlari kazandirmak mümkün müdür?” sorusu 
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bu çalişmanin çikiş noktasini oluşturur. Çünkü bu kültürel sonuçlarin, ça-
lişanlarin ofiste olmadiği bir zamanda uzaktan yönetilmesi ya da uzaktan 
çalişana aktarilmasi mümkün gözükmemektedir. Bu yüzden işletmelerin 
uzaktan çalişmaya uygun bir kültür yaratmasi zorunlu olmaktadir. Yöne-
ticilerin ya da liderlerin bu çalişma modelinden olumlu sonuçlar almalari 
için çok iyi bir şekilde düşünülmüş uzaktan çalişma kültürü oluşturmalari 
gerekir.

Bu çalişmada daha önceden var olan, pandemi dönemiyle birlikte 
zorunlu çalişma olarak yer alan ve gelecekte alternatif bir çalişma olarak 
daha fazla yer alacaği düşünülen uzaktan çalişma modeline ait nasil bir 
kültür oluşturmak gerektiğine dair sorunun cevabi aranmaya çalişilacaktir. 
Öncelikle kültür, örgüt kültür ve uzaktan çalişma kavramlari, geleneksel 
ve uzaktan çalişma arasindaki farkliliklara değinilecektir. Daha sonrasinda 
uzaktan çalişma kültürü kavrami analiz edilecek ve bu kültürün alt yapisini 
oluşturmaya yardimci olacak olan unsurlar açiklanmaya çalişilacaktir. 

1. Kültür Kavramı

Kültür, iki yüzyildan fazla bir süre önce ortaya atilmiş bir kavramdir 
(Bozkurt, 2006, s. 90). 1750’lerde kültür kavramina ilk olarak “insanin 
yaşam biçimi” anlami verilmiştir (Nişanci, 2012, s. 1281). Kültür, bir top-
luluğu birbirine bağlayan paylaşilan felsefeler, ideolojiler, değerler, var-
sayimlar, inançlar, beklentiler, tutumlar ve normlar olarak tanimlanabilir 
(Alvesson, 1989, s. 123). Kültür, bir grubun diş çevrede hayatta kalma 
problemlerini ve içsel bütünleşme problemlerini çözdüğü için, bir grubun 
belli bir süre içinde öğrendiği şeydir (Schein, 1990, s. 111).

En çok referans alinan Taylor’un tanimina göre kültür, “bilgiyi, sa-
nat ve ahlâki, inanci, örf ve adetleri, bireyin toplumun bir üyesi olmasi 
sonucunda edindiği alişkanliklari ve bunlarin tümünü içeren karmaşik bir 
bütün” olarak ifade edilmiştir (Nişanci, 2012, s. 1281). Kültür, davranişin 
kendisinden ziyade arkasinda duran ve davranişa rehberlik eden şeyi ifade 
eder (Alvesson ve Sveningsson, 2008, s. 36). Ayni zamanda kültür, insan 
hayatindaki maddi ve manevi tüm uygulamalari içeren dinamik bir kav-
ram olup, hayattaki her şeyi kapsayan bir inanç ve değerler bütünüdür (Ni-
şanci, 2012, s. 1281). Bugüne kadar farkli araştirmacilar tarafindan farkli 
alanlarda tanimlanmiş karmaşik bir kavram niteliğinde olan kültürün, bir-
çok tanimi olmasina rağmen hiçbir taniminin bu kavrami tam olarak ifade 
edemediği düşünülmektedir. Bunun en önemli nedeni, kültür kavraminin 
yaşamin her boyutunu etkileyen ve ondan etkilenen soyut bir yapida olma-
sidir (Sökmen, 2013, s. 57). Bu soyut yapi onun anlaşilmasini ve düşünceli 
bir şekilde “kullanilmasini” zorlaştirmaktadir. Özellikle yöneticiler ve iş-
letmeler arasinda kültüre ilişkin farkindalik ve ilginin değişmesi eylemlere 
rehberlik edecek yüksek düzeyde kültürel farkindaliğa ulaşmayi daha da 
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zorlaştirmaktadir (Alvesson, 2002, s. 1). Bu yüzden işletmeler için örgüt 
kültürü dikkat edilmesi gereken önemli bir kavramdir.

 Belirli hedeflere ulaşmak için ortaya çikan örgütsel süreçler, sosyal-
leşmeyi, sosyal sistemleri ve sosyal normlari beraberinde getirmektedir. 
Bu durumda her örgütsel süreç zaman içinde kendine has duygularini, de-
ğerlerini, davranişlarini, ilkelerini ve normlarini ortaya çikarir ve kendi-
ne özgü bir yapiyi belirlemektedir. Çalişanlar tarafindan bu duygu, değer, 
davraniş, ilke ve normlarin paylaşilmasi ise örgüt kültürünü oluşturmak-
tadir (Sökmen, 2013, s. 57). Özellikle 1980’li ve 1990’li yillar boyunca, 
örgüt kültürü kavramin neleri kapsayip neleri kapsamadiğina ilişkin çeşitli 
görüşler ortaya konulmuş ve bir takim tanimlamalar yapilarak dikkatleri 
üzerine çekmiştir (Şişman, 2007, s. 80).

Deal ve Kennedy örgüt kültürünü, “iş yapma ve yürütme biçimi” ola-
rak görmektedir (Özkalp ve Kirel, 2001, s. 178). Schein örgüt kültürünü, 
“diş uyum ve iç bütünleşme sorunlarini çözmek için bir grup tarafindan 
oluşturulan ve geliştirilen belirli bir düzen içinde oluşan temel varsayim-
lar” olarak ele almiştir (Eren, 2017, s. 135). Peter ve Waterman’a göre ise 
örgüt kültürü, “baskin ve paylaşilan değerler sonucu oluşan, çalişanlara 
sembolik anlamlarla yansiyan, örgüt içindeki, inançlar, sloganlar, masallar 
ve hikayelerden meydana gelmiş bir yapi” olarak tanimlanmaktadir (Öz-
kalp ve Kirel, 2001, s. 178). Kisacasi örgüt kültürü, bir örgütün üyeleri 
tarafindan ortak olarak tutulan temel değerleri, varsayimlari ve inançlari 
içermektedir (Helfrich,  Li, Mohr, Meterko ve Sales, 2007, s. 2).

Örgüt kültürü araştirmalari genellikle çalişanlarin örgütlerini nasil 
gördüklerine yönelik olarak yapilmaktadir. “Takim çalişmasi destekleni-
yor mu?”, “yenilik ödüllendirilir mi? (Robbins ve Judge, 2017, s. 523) 
“örgütte esneklik destekleniyor mu?”, “yönetici için önemli olan işin so-
nuçlari midir?”, gibi bazi sorulara cevap verilmesi işletmenin kültürünü or-
taya koymaktadir.  Genel olarak başariya yönelik örgüt kültürünün örgütsel 
etkinliği artirdiği birçok araştirmaci tarafindan iddia edilmiştir (Acar ve 
Acar, 2012, s. 686). Ancak birçok araştirmaci böylesine soyut olan bir kav-
ramin tespit edilebilmesinin zor olduğunu ve bu yüzden ihmal edilmeye 
açik bir konu olduğunu vurgulamaktadir. 

2. İşletmeler için Kültürün Önemi

Örgüt kültürü, bir çalişma biriminin üyelerinin ortak olarak paylaştiği, 
çevrelerinde nasil işlev gördüğünü ve çevreye nasil tepki vereceğini etki-
leyen bir dizi anlayiş olarak görülmektedir (Gainey Kelley ve Hill, 1999). 
Bu kültür, örgüt ile çevre arasindaki ayrimi oluşturmaya yardimci olur. 
Örgüt üyelerine kimlik duygusu kazandirarak, bireyin kendi çikarlarinin 
ötesinde örgüte bağliğin oluşmasini kolaylaştirir. Ayni zamanda çalişanla-
rin tutum ve davranişlarini yönlendiren ve onlari şekillendiren bir kontrol 
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mekanizmasi görevi de üstlenmektedir (Robbins ve Judge, 2017, s. 523). 

Örgüte hakim olan kültür, bireyler ve ekipler arasindaki ilişkiyi, çevre 
ve faaliyetlerle olan ilişkisini yani örgütsel yaşami düzenlemekte ve örgü-
tün geleceğini belirlemektedir. Bir örgütün içinde değişimi gerçekleştirmek 
için yönetimin kendisini günlük işlerden ayirmasi ve değerlere, gelenekle-
re ve normlara odaklanip örgüt içindeki kültürel yenilenmeye rehberlik et-
mesi gerekmektedir. Çünkü günümüzde örgüt kültürü, bir örgütün rekabet 
avantaji elde etme yeteneğinde önemli bir rol oynamaktadir. Ayni zamanda 
örgütsel amaçlarin, stratejilerin ve politikalarin oluşturulmasinda önemli 
bir etkiye sahip olduğundan, yöneticilerin seçilen stratejiyi uygulamasini 
kolaylaştiran veya zorlaştiran bir araç olma özelliği de taşimaktadir (Köse, 
Tetik ve Ercan, 2001, s. 228).

Morgan (1986), örgütün doğasinin, resmi organizasyon şemalari ve 
prosedürlerinden ziyade kültür tarafindan açiklanabileceğine inanmakta-
dir. Ayrica, kültürün “... başari ve başarisizlik arasinda duran en önemli 
faktör” olabileceğini öne sürmüştür (Gainey vd., 1999). Hemen hemen 
her örgüt, hedeflerine ulaşmak için üyelerinin desteğini ve etkin katilimini 
istemektedir. Çalişanlarin ortama uyum sağlamasi hem örgütsel etkinlik 
hem de verimlilik açisindan önemli bir faktördür. Bir örgütte etkili olan 
kültürel özellikleri benimseyen çalişanlarin, örgütün ve yönetimin beklen-
tilerine olumlu katki sağladiğina (Köse vd., 2001, s. 222) ilişkin sonuçlar 
yapilan araştirmalarla ortaya çikmiştir.

3. Uzaktan Çalışma Kavramı

Uzaktan çalişma, 1970’lerin ortalarinda, ilk petrol krizinden son-
ra, seyahatleri sinirlandirarak enerji tasarrufu yapmanin mümkün olduğu 
fikrinin ardindan doğmuştur. Bu dönemde insanlari kaydirmak yerine işi 
kaydirmak teşvik edilmiştir (Dambrin, 2004, s. 359). Ancak o dönemde 
BİT’lerdeki teknolojik limitler ve yüksek maliyetlerin bir araya gelmesi, 
şirketlerin isteksizliği ve sendikalarin muhalefeti nedeniyle uzaktan ça-
lişanlarin sayisi oldukça düşük kalmiştir (Pérez, Sánchez, Luis Carnicer 
ve Jiménez, 2005, s. 1476). 1970’lerin sonlarinda ve 1980’lerin başlarin-
da uzaktan çalişmanin geleceğin iş düzenlemesi olarak algilanmasiyla, 
1980’lerin sonunda ve 1990’larin başinda bu çalişma türü çeşitli şekillerde 
gündeme getirildi ve geniş ölçekli olarak uygulanacaği öngörüldü. Ancak 
beklenilen artiş gerçekleşmedi (Illegems, Verbeke ve S’Jegers, 2001, s. 
275; Haddon ve Lewis, 1994, s. 194; Haddon ve Brynin, 2005, s. 35). 
Daha sonrasinda BİT’e yatirimlar yapilmasi bu tür çalişmanin artmasina 
öncülük etmiştir (Adamovic, 2022, s. 1). Özellikle 2020 baharinda başla-
yan küresel COVID-19 pandemisinden bu yana, dünya nüfusunun büyük 
bir bölümünün tam zamanli olarak ofis dişindan çalişmasi uzaktan çalişma 
modeline geçişi hizlandirmiştir (Golden, 2021, s. 1).
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Uzaktan çalişma modeli, esnek çalişma türlerinden sadece biridir. 
Esnek çalişma düzenlemeleri, resmi olarak “standart bir iş gününün ge-
leneksel zamansal ve/veya uzamsal sinirlarinin dişinda işin gerçekleştiril-
mesine izin veren alternatif çalişma seçenekleri” olarak tanimlanmaktadir 
(Shockley ve Allen, 2007, s. 480). Bu çalişma modelleri, şuan uygun olan 
iş alanlarinda giderek yayginlaşan bir olgu haline gelmiştir (Kattenbach,  
Demerouti ve Nachreiner, 2010, s. 279). En popüler iki biçimi ise esnek 
zaman ve esnek yerdir. Esnek zaman, işin zamanlamasindaki esnekliği ifa-
de ederken; esnek yer ise, işin tamamlandiği yerdeki esnekliği içerir ve ge-
nellikle (Shockley ve Allen, 2007, s. 480) “tele çalişma”, “evden çalişma”, 
“sanal çalişma”, “elektronik ev ödevi” ve “dağitilmiş çalişma” gibi çeşit-
li isimler altinda toplanan (Athanasiadou ve Theriou, 2021, s. 2) uzaktan 
çalişmayi ifade etmektedir. Birçok çalişmada bu kavram farkli şekillerde 
kullanilarak tanimlanmaya çalişilmiştir. Bu çalişmada kavram kargaşasina 
girmeden çalişma için önemli olan örgüt dişinda çalişmayi kapsayan uzak-
tan çalişma kavrami kullanilacaktir.

Uzaktan çalişma ilk olarak 1973’te Jack Nilles tarafindan ortaya atilarak 
(Wojcak,  Bajzikova, Sajgalikova ve Polakova, 2016, s. 34), “seyahat için 
telekomünikasyon ve ilgili bilgi teknolojilerinin işle ilgili tüm ikamelerini 
içeren” bir faaliyet olarak tanimlanmiştir (Athanasiadou ve Theriou, 2021, s. 
1). Gajendran ve Harrison (2007, s. 1525) ise uzaktan çalişmayi “çalişanla-
rin, çalişma programlarinin en azindan bir kismi için, normalde birincil veya 
merkezi bir işyerinde yapilan işleri başka bir yerde, kuruluş içindeki ve di-
şindaki diğer kişilerle etkileşim kurmak için elektronik medyayi kullanarak 
gerçekleştirdikleri alternatif bir iş düzenlemesi” olarak ifade etmiştir. Daha 
geniş anlamda uzaktan çalişma, “herhangi bir yerden, herhangi bir zaman-
da çalişmak” veya kişinin iş görevlerini uzak bir yerde yerine getirmesidir 
(Morganson, Major, Oborn, Verive ve Heelan, 2010, s. 578).

Uzaktan çalişmanin, evrensel olarak kabul edilmiş bir tanimi olmama-
sina rağmen, birçok tanim uzaktan çalişmayi, çalişanlarin ve yöneticilerin 
işgücü faaliyetlerine geleneksel çalişma alani dişinda uzak yerlerden eriş-
melerini sağlayan BİT’leri kullanarak işin gerçekleştirilmesi olarak gör-
mektedir (Pérez vd., 2005, s. 1476; Aguilera, Lethiais, Rallet ve Proulhac, 
2016, s. 1; Cooper ve Kurland, 2002, s. 511). Ayni zamanda uzaktan çaliş-
ma, çok yetenekli ekipler veya geçici sözleşmeler gibi diğer işyeri uygu-
lamalarinin yapabileceği gibi, firmanin esneklik yeteneklerini artirabilen 
bir işyeri uygulamasidir. Bu nedenle, bu çalişma yönteminin tanitilmasi, 
işyeri esnekliğine yönelik genel bir stratejinin parçasi olarak görülebilir 
(Martínez-Sanchez, Perez-Perez, de-Luis-Carnicer ve Vela-Jimenez, 2007, 
s. 210). Ayrica çalişanlari iş ve özel yaşamlarini dengelemede desteklemek 
ve firma performansini iyileştirmek için işletmeler tarafindan tercih edile-
ceği düşünülmektedir (Groen vd., 2018, s. 727). 
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4. Uzaktan Çalışmanın Geleneksel Çalışmadan Farkı 

Günümüzde çalişanlarin tek bir ofiste merkezileştirilmesi, ekonomik 
faaliyeti organize etmenin en etkili yolu olarak görülmemektedir (Illegems 
vd., 2001, s. 276). Bu yüzden yapilan değişikliklerle alternatif çalişma bi-
çimlerine geçiş süreci hizlanmiştir. Uzaktan çalişma da birçok açidan, ça-
lişma ve işyeri fikirlerimizdeki son değişikliklerin simgesini oluşturmak-
tadir. Geleneksel işyerinin dişinda çalişmak ve telekomünikasyon veya bil-
gisayar tabanli teknoloji yoluyla iletişim kurmak ve sanal çalişmanin erken 
bir biçimi olarak tanimlanan  (Bailey ve Kurland, 2002, s. 384) uzaktan 
çalişma, önemli ve büyüyen bir olgu niteliğindedir (Wiesenfeld, Rag-
huram ve Garud, 2001, s. 213). Bu çalişma türünün geleneksel çalişmadan 
farkli olduğu açiktir ve bu farkliliklarin ortaya konulmasi uzaktan çalişma-
nin anlaşilmasi noktasinda önem arz etmektedir.

Tablo 1
Geleneksel Çalışma ve Uzaktan Çalışma Arasındaki Bazı Farklar

Geleneksel Çalışma Uzaktan Çalışma

İşçi, mesai saatleri içinde bizzat bulunur. Çalişanla yalnizca iletişim teknolojileri 
yoluyla iletişime geçilebilir.

İletişimi anlama olasiliği daha yüksektir. Etkili iletişimin önündeki mevcut 
engellerden dolayi bireylerin birbirlerini 
anlamasi daha fazla zamani gerektirir.

Meslektaşlarla birlikte sorunlara daha 
fazla ve daha iyi çözümler bulma ve seçme 
potansiyeli.

Çalişan sorunlari nasil çözeceğini 
bilmiyorsa, kiminle iletişime geçeceğini 
bilmiyorsa ve meşgul çalişma arkadaşlari 
tarafindan görmezden geliniyorsa 
çaresizlik duygusu uyandirir.

Evde çalişabilecekleri tele-çalişanlar 
nedeniyle olasi motivasyon kaybi 
oluşabilir.

Eskiden tele-çalişanin başarili olduğu 
işteki başarisizliktan dolayi olasi kademeli 
motivasyon kaybi oluşabilir.

Uzaktan çalişanlar ile karşilaştirildiğinda 
işyerinde klişe ve rutin deneyimler; 
geleneksel işçi çalişma saatlerini özgürce 
yeniden düzenleyemez.

Uzaktan çalişan, gündüzleri çalişmamaya 
ve görevleri yerine getirmek için geceleri 
veya hafta sonlari daha uzun süre 
kalmaya karar verebilir. Kişisel ve işle 
ilgili görevlerini uyumlu hale getirmekte 
özgürdür.

Çalişanin işte bulunmasi nedeniyle terfi 
olasiliği daha yüksektir.

Temas kaybi ve artan sosyal izolasyon, 
her zamankinden daha düşük hirslara 
yol açar. Bu da kariyerinde ilerlemeyi 
engelleyebilir.

Kaynak: Wojcak, E., Bajzikova, L., Sajgalikova, H., Polakova, M. (2016). 
How to achieve sustainable efficiency with teleworkers: leadership model 
in telework. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 229, s. 36.
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Tablo 1’de belirtildiği üzere birçok açidan geleneksel ve uzaktan çaliş-
ma arasinda farklilik mevcuttur. En temel farklilik da, geleneksel çalişma-
da işlerin ofiste,  uzaktan çalişmada ise işlerin genellikle “uzaktan” gerçek-
leştirilmesidir. Bu yüzden uzaktan çalişmanin, çalişanlara performans yeri 
ve zamani açisindan geleneksel çalişmaya göre daha fazla özgürlük sun-
duğunu söyleyebiliriz. Ayni zamanda geleneksel anlamda çalişanin izlen-
mesi ve geri bildirim uzaktan çalişmada hariç tutulmuştur. Bu çalişmanin 
getirdiği en yeni özellik, çalişanlarin işlerini üstlerinin doğrudan denetimi 
olmaksizin yönetme özgürlüğü tanimasidir (Wojcak vd., 2016, s. 34). 

Cooper ve Kurland (2002, s. 519), uzaktan çalişanlarin geleneksel bir 
işyerinde çalişmaktan farkli olarak üç tür zihinsel aktivite geliştirmeyi ka-
çirdiklarini öne sürmüştür. Bunlar; kuruluştaki diğer kişilerle kişilerarasi 
ağ kurma; işle ilgili becerileri ve bilgi dağitimini geliştiren resmi olmayan 
öğrenme; ve meslektaşlar ve üstlerden gerçekleşen mentorluk. Bunlardan 
dolayi, geleneksel çalişanlar ile uzaktan çalişanlar arasinda iletişim ve mo-
tivasyon açisindan da önemli bir fark oluşacaği düşünülmektedir (Wojcak 
vd., 2016, s. 35). Ayrica uzaktan çalişmanin geleneksel çalişmadan farkli 
olmasi mevcut olan kültürlerin bu çalişma türüne aktarilmasini da zorlaş-
tiracaktir. Bu yüzden her bakimdan farkli olan çalişma modellerine uygun 
farkli çalişma kültürü yaratmak gerektiğine inanilmaktadir.

5. Uzaktan Çalışma Kültürü

Covid-19’un patlak vermesiyle, virüsün olumsuz etkileriyle müca-
delede sosyal mesafenin vazgeçilmez bir önlem olarak görüldüğü yeni 
dönemde (Athanasiadou ve Theriou, 2021, s. 1), ülkelere özgü tavsiyele-
re ilişkin Avrupa Komisyonu (2020), uzaktan çalişmanin Covid-19 krizi 
bağlaminda işleri ve üretimi korumadaki önemli rolünü vurgulamiştir. Bu 
dönemde, giderek daha fazla şirket ve kurum, çalişanlarini güvende tutmak 
ve kritik hizmetlerin sürekli olarak sunulmasini sağlamak amaciyla bu ça-
lişma düzenlemesini uygulamaya koyduğundan, uzaktan çalişma dönüm 
noktasina ulaşmiştir. Hatta bu salginin bitmesinden sonra, bu yeni çalişma 
modeli düzenlemelerinin, çalişanlarin haftada birkaç gün ofisleri dişindan 
ve birkaç gün ofislerinden çalişma seçeneğine sahip olduğu hibrit bir uzak-
tan çalişma biçimine dönüşmesinin muhtemel olduğu düşünülmektedir 
(Adamovic, 2022, s. 2). Bu yüzden bu çalişma modelinin her bakimdan 
incelenmesi ve örgüte uyum sağlamasina dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Pandemi süreciyle birlikte hizla hayatimiza giren uzaktan çalişma mo-
deli, bir dizi önlem ve uygulamayi da beraberinde getirmiştir. Şu anda yeni 
çalişma modelleri tartişilirken, birçok uygulamaci uzaktan çalişmanin na-
sil kalici hale gelebileceğini düşünmektedir. Bu değişiklik, teknoloji altya-
pisinin güçlendirilmesinden çalişan bağliliğinin yeniden değerlendirilme-
sine kadar pek çok şeyi etkileyecektir. Örgütte en çok etkilenecek önemli 
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unsurlardan biri de “örgüt kültürü” dür. Örgüt kültürünü yerel koşullara 
göre yeniden yapilandirmak, geleneksel yapiya bağli kalan şirketlerin ilk 
değerlendirmesi gereken konulardan birisidir (Yilmaz, 2021).

Örgütün kendisi gelişen, değişen ve değişikliklere tepki veren bir kül-
türdür (Wojcak vd., 2016, s. 35). Uzaktan çalişma da ekonomik, sosyal 
ve kültürel anlamda çevrede oluşan değişikliklere işletmenin verdiği bir 
tepki sonucu ortaya çikmiştir. Birçok araştirmaci, çalişanlari geleneksel 
ofis ortamindan daha izole bir ortama almanin işletme kültürünü zayiflata-
bileceğini savunmaktadir. Bu görüşün savunuculari, çalişanlar arasinda sik 
sik yüz yüze iletişim ve pekiştirmenin örgüt kültürlerinde güç ve sürekli-
lik sağladiğini söylemektedir (Gainey vd., 1999). Uzaktan çalişmayla yüz 
yüze iletişim mümkün olmadiğindan dolayi işletmenin kültürel anlamda 
süreklilik sağlama olasiliği düşündüren bir sorun niteliğindendir.

Kurland ve Egan (1999), uzaktan çalişanlarin örgütün inançlarina ve 
değerlerine maruz kalamayacaklarini ve işletmelerin de, kültürlerini uzak-
tan çalişanlara aktarmayi zor bulabileceklerini belirtmiştir (akt. Harrington 
ve Santiago, 2006, s. 1). Öte yandan işletmeler, çalişanlarin ofise dönmek-
tense uzaktan çalişmaya daha fazla zaman ayirma isteklerini dengeleme 
zorluğuyla karşi karşiya kalmiştir. Çalişanlar açisindan ise bu çalişma mo-
delinin, kendileri için oluşturduğu riskler konusunda endişeli hissetmeleri-
ne sebep olabileceği düşünülmektedir. Bu tür kaygilarin nasil yönetildiği, 
hem bireyler hem de işletme üzerinde sadece operasyonel olarak değil, 
ayni zamanda ileriye dönük olarak kültürünün nasil şekil alacağini da etki-
leyebilir (Papagiannidis vd., 2020, s. 4). 

COVID-19 sonrasi döneme iyi hazirlanmak ve çalişanlarin hibrit ça-
lişma modunda üretken olmalarina yardimci olmak için, kuruluşlarin çali-
şanlarini uzaktan çalişmaya teşvik etmesi ve uzaktan çalişmanin avantaj-
larina ilişkin inançlarini artirmasi gerektiği öne sürülmektedir. Bunu işlet-
meler uygun teknoloji ekipmani ve altyapisi, BİT eğitimi, çekici kariyer 
firsatlari, üst yönetimden uzaktan çalişma düzenlemeleri için açik destek 
ve çalişanlarin birbirlerini uzaktan çalişmaya teşvik ettiği işbirlikçi bir ça-
lişma kültürü sağlayarak oluşturulabilir (Adamovic, 2022, s. 10). Kültür 
yalnizca uzaktan çalişma düzenlemelerinin uygulanmasini ve başarisini 
etkilemekle kalmaz, ayni zamanda sanal bir çalişanin artan izolasyonu ve 
bağimsizliği, uzaktaki çalişanlari çevreleyen kültürü etkileyebilir ve ku-
rumsal bir alt kültür yaratabilir (Harrington ve Santiago, 2006, s. 1). Örgüt 
kültürünün, uzaktan çalişma uygulamasiyla birlikte çalişanlara aktarilmasi 
ve çalişanlar tarafindan benimsenmesi zorlaştiğindan dolayi farkli bir kül-
tür yaratmanin gerekli olduğuna inanilmaktadir. Ya da uzaktan çalişmaya 
uygun bir kültürün işletmenin içinde bulunduğu kültürün uyarlanmiş bir 
şekli olmasi da mümkündür. İşletmelerin şimdiden geleceğe yatirim ama-
ciyla uzaktan çalişma kültürünü oluşturmalari gerekmektedir.



Mukaddes Güler 182 .

Uzaktan çalişma kültürü, iş arkadaşlarinin benzer öncelikler, ilgi alan-
lari ve tutumlarla birbirlerine bağlandiklarinda yaşadiklari koşulsuz bağ-
lanti duygusudur. Güçlü bir uzaktan çalişma kültürü, çalişanlari ortak bir 
amaç duygusu etrafinda birleştirir. Bu, yoldaşlik duygusu yaratir ve ayni 
zamanda, izolasyona karşi koyan meslektaşlarla birlikte çalişma duygusu 
gibi gerçek eylemlere yol açabilir. Ekip bağlarinin uzaktan çalişmak için 
güçlendirilmesi, ilişkileri derinleştirerek, güven inşa ederek ve iletişimi 
güçlendirerek fayda sağlayacaktir. Uzaktan çalişmanin doğasinda bulunan 
zorluklara dayanacak kültürler inşa eden işletmeler, değişen iş modelle-
rinin artan sorunlarini ortadan kaldirarak üretkenliği sürdürebileceklerdir 
(Bell, 2021). Güçlü bir uzaktan çalişma kültürünün alt yapisini oluşturmak 
ise birçok alanda analizler yapilmasini ve güçlü kültürü sağlayacak unsur-
lara dikkat edilmesini gerektirir. Bundan sonraki kisimda uzaktan çalişma 
kültürünün alt yapisini oluşturmaya yardimci olacak unsurlara değinile-
cektir.

5.1 Zenginleştirilmiş İletişim Alt Yapısı (Kişilerarası Ağ)

BİT’in kullanimi, küresel bir ekonomide ne zaman, nerede çaliştiği-
miz ve çalişma şeklimiz (zaman, yer ve mekan) konularinda yenilikçi fir-
satlar sağlamiştir (Wellman vd., 1996, s. 228; Holland ve Bardoel, 2016, s. 
2579). Uzaktan çalişma da, internet, ev bilgisayar sistemleri ve diğer tele-
komünikasyon cihazlari gibi teknolojideki gelişmelerle eş zamanli gelişen 
yeni bir çalişma biçimi olarak ortaya çikmiştir (Eurofund, 2002). Örgütte 
uzaktan çalişmanin kabul edilebilmesi için hem operasyonel hem de ileti-
şimsel seviyelerde teknolojinin aracilik etmesi gerekir (Silva-C, Montoya 
ve Valencia, 2019, s. 2). Çünkü BİT’ler uzaktan çalişmanin önemli, stra-
tejik ve gerekli bir parçasini oluşturmaktadir (Haddon ve Brynin, 2005, s. 
35).

Uzaktan çalişma, çalişanin giderek daha uygun maliyetli (Gainey vd., 
1999) iletişim teknolojileri kullanarak işveren tarafindan belirlenen hedef-
leri yerine getirdiği bir iş düzenlemesi olarak (Wojcak vd., 2016, s. 34) 
yayginlaşmaya başlamiştir. Ancak yöneticiler, uzaktan çalişmanin, çalişan-
lari üzerindeki etkisini ve kurum kültürü gibi diğer örgütsel unsurlari dik-
kate almayi ihmal edecek kadar bu programlari uygulamak için çok aceleci 
davranmamalidir (Gainey vd., 1999). Byrd ve Gulbro (1998), uzaktan ça-
lişmanin başarisi için iletişimin önemini vurgulamiştir. İletişimi kolaylaş-
tirmak için elektronik altyapinin kullanilmasinin gerektiğine değinmiştir 
(akt. Siha ve Monroe, 2006, s. 458).

İletişim, üye özdeşleşmesini güçlendiren örgütteki en önemli unsur-
lardan birisidir. Çünkü örgüt üyelerine, örgütün tanimlayici özellikleri 
(normlari, değerleri ve kültürü) hakkindaki öznel algilarini yaratma ve 
paylaşma firsati sunmaktadir. Bireylerin organizasyondaki diğer kişilerle 
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iletişim kurma sikliğinin örgütsel bağliliği arttirdiği, çünkü sik iletişimin 
bireylerin organizasyonda aktif katilimcilar olduklarini hissetmelerine ne-
den olduğu ileri sürülmektedir. Ayrica, buna zorlanmadan katilma eyle-
mi, bireylerin örgüt hakkinda daha olumlu hissetmelerini ve dolayisiyla 
örgütle daha güçlü bir şekilde bağ kurmalarini sağlayabilir (Wiesenfeld, 
Raghuram ve Garud, 1999, s. 779).

Buss (1991), başkalariyla ilişki kurma ve özdeşleşme ihtiyacinin tüm 
insanlarda temel bir motivasyon olduğunu açiklar. Ayni şekilde, Baume-
ister ve Leary (1995) bireylerin başkalariyla uzun vadeli, olumlu ilişkiler 
kurma ve sürdürme konusunda güçlü bir ihtiyaci olduğunu ileri sürerler. 
Bu ihtiyacin karşilanmasi iki farkli kriteri içerir. İlk olarak, bireyler ayni 
insanlarla sik sik etkileşime girmelidir. İkinci olarak, etkileşim nispeten 
istikrarli bir ortamda gerçekleşmelidir (akt. Gainey vd., 1999). Uzaktan 
çalişmada böyle bir ortami sağlayabilmek için daha fazla BİT’lere baş-
vurulabilir. Ayrica liderlerin de çalişanlari iyi bir şekilde yönlendirmesine 
dair iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir.

Daft ve Lengel (1984) ise konuya farkli bir açidan yaklaşarak, ileti-
şim kanali ne kadar zenginse, amaçlanan mesajin etkili bir şekilde iletilme 
olasiliğinin o kadar yüksek olduğunu öne sürmektedir (akt. Gainey vd., 
1999). Öte yandan kişilerarasi bir ağ kurabilmek için iletişim araçlarinin 
zenginliği ve bunlarin nasil kullanilacağinin çalişanlarca da bilinmesi ge-
rekmektedir. 2019 JRC raporu, değişen teknolojilerden ve yeni çalişma 
yollarindan kaynaklanan zorluklarin üstesinden gelmek için çalişanlarin 
iletişim (dijital) becerilerini geliştirme ihtiyacinin altini çizmiştir (Avrupa 
Komisyonu, 2020).

5.2 Örgütsel Destek ve Güven

Sosyal mübadele teorisine dayanan, algilanan örgütsel destek, çali-
şanlarin “örgütlerinin katkilarina ne ölçüde değer verdiği ve onlarin iyi-
liğini önemsediğini düşünme derecesini” temsil etmektedir (Allen, Renn 
ve Griffeth, 2003, s. 139; Abou-Moghli, 2015, s. 198). Böylece çalişanlar 
için örgütün refahini önemseyen ve örgütün amacina ulaşmasina yardimci 
olacağini düşündüren bir yapi oluşturabilir (Abou-Moghli, 2015, s. 198; 
Neves ve Eisenberger, 2014, s. 189). Shore ve Shore (1995), çalişanlarin 
geleceği ile ilgili endişeleri ortaya koyan insan kaynaklari uygulamalari-
nin algilanan örgütsel desteği geliştirmesi gerektiğini varsaymaktadir (akt. 
Allen vd., 2003, s. 139). Özellikle uzaktan çalişma uygulamasiyla bu tür 
destek algisina her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulabilir.

Çalişanlarin işin hizi ve akişi üzerindeki takdir yetkisini artiran ve ön-
celiklerin belirlenmesi, zaman yönetimi ve çalişma yöntemleri üzerinde 
daha fazla kontrole izin veren teknolojik değişimle birlikte, uzaktan ça-
lişma modelinde özerkliğin öne çikmasi beklenmektedir (Allen vd., 2003, 
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s. 141). Buna karşilik işverenler, çalişanlarinin işlerine bağli ve sadik ol-
malarini da istemektedir. Ancak işverenler çalişanlarina yüksek düzeyde 
destek sunuyorsa, çalişanlarin işten ayrilma olasiliği düşük, iş performansi 
yüksek ve örgütlerine duygusal olarak bağli olacaklardir (Abou-Moghli, 
2015, s. 198). Özellikle geleneksel ofis dişinda daha sik çalişan bireylerin, 
hem amirlerinden hem de iş arkadaşlarindan daha az sosyal destek aldik-
larini hissetmeleri daha muhtemeldir (Allen vd., 2003, s. 138). Bu sebeple 
uzaktan çalişmada destek konusuna dikkat edilmesi gerekebilir.

Güven de dikkate alinmasi gereken diğer bir unsurdur. Güven, çali-
şanlarin rolleri ve beklentileri hakkinda bilgiye dayaliyken, roller ve bek-
lentiler hakkinda bilgi eksikliğine dayanan uzaktan çalişma uygulamasi 
daha fazla güven ihtiyacini ortaya çikarmaktadir. Bireylerin beklentileri-
nin ne olduğu bilinmediği bir durumda etkileşimi sürdürmek için güven 
oluşturmak gerekmektedir. Bu nedenle güven, başarili bir uzaktan çalişma 
uygulamasi için gerekli ve önemli bir bileşen olabilir. Güven yüksek oldu-
ğunda, daha fazla yetki devri, organizasyonun daha sorunsuz işleyişinin 
yani sira daha geniş problem çözme alternatifleri de sağlayabilir (Harring-
ton ve Ruppel, 1999, s. 224-226).

Güven, belirli bir organizasyonda var olan kültüre ve organizasyonel 
uygulamalara bağlidir ve uzaktan çalişmaya geçişte doğru değer ve dav-
ranişlarin yaratilmasi en önemli zorluklardan biridir. Benzer şekilde, örgüt 
kültürü güven ile ilişkilidir. İşbirliğini ve eşitlik normlarini teşvik eden bir 
kültür, sonunda diğerinin performansina olan güveni artirabilir ve bir gü-
ven atmosferi yaratabilir (Harrington ve Ruppel, 1999, s. 226). Uzaktan 
çalişanlar kendilerine adil ve saygili davranildiğini ve kendilerini etkileyen 
süreçlerde söz sahibi olduklarini hissetmelidir (Kurland ve Egan, 1999, s. 
511). Bu yüzden uzaktan çalişmaya yönelik oluşturulan her kültürel adim 
bu güven unsurunu oluşturmaya yönelik olmalidir.

5.3 E-liderlik 

Liderlik, liderin takipçilerini işi yapmalari için yönlendirdiği ve de-
netlediği, lider ve takipçileri arasindaki etkileşim anlamina gelmektedir. 
Dolayisiyla liderlik, örgütlerin amaçlarina ulaşmasi için (Aggarwal, 2014, 
s. 88) insanlari yönlendirmesi olarak ifade edilmektedir. Yöneticilerin beş 
temel alanda liderlik yapmak için farkli bir yaklaşim benimsemeleri ge-
rektiği öne sürülmektedir. Bunlar: insanlari yönetmek, bilgiyi yönetmek, 
ekipleri yönetmek, süreçleri yönetmek ve tesisleri yönetmektir. Özellik-
le insanlari yönetme konusunda, uzaktan çalişanin işletmenin hedeflerine 
verimli bir şekilde ulaşmasi sağlanacaksa, liderliğin “doğru biçimi” uy-
gulanmalidir. Böyle bir çalişma düzenini devreye sokmak ise ilk bakişta 
göründüğü gibi kolay bir iş olmayabilir (Wojcak vd., 2016, s. 35)
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Yöneticilerin, kuruluşlarinda uzaktan çalişma ile ilgili olarak alinan 
kararlarin uzun vadeli sonuçlarini dikkate alma sorumluluğu vardir (Gai-
ney vd., 1999). Çünkü Lautsch, Kossek ve Eaton’in belirttiği gibi, “Yöne-
ticiler gözden uzak olmalarina rağmen uzaktan çalişanlari (astlarini) nasil 
denetleyeceklerini, onlarla nasil iletişim kuracaklarini ve onlardan nasil 
performans elde edeceklerini öğrenmelidir” (Groen vd., 2018, s. 727). Bu-
rada liderlik açisindan öncelikle sorunun iletişimden kaynaklandiği düşü-
nülmektedir (Wojcak vd., 2016, s. 35). Bu yüzden geleneksel liderlikten 
daha etkili, iletişimin ağir bastiği yeni bir liderlik türüne ihtiyaç duyul-
muştur.

BİT’lerin gelişimi geleneksel liderlikten farkli uzaktan çalişmaya 
uyumlu olan yeni bir liderlik türü olarak E-liderlik kavramini ortaya çi-
karmiştir. E-liderlik, bireyler, gruplar veya kuruluşlarda tutum, duygu, dü-
şünce, davraniş ve performansta bir değişiklik üretmek için BİT’in aracilik 
ettiği bir sosyal etki süreci olarak tanimlanmiştir (Avolio, Kahai ve Dodge, 
2000, s. 617). Bu açidan, e-liderlik, takipçilerin davranişlarinda ve zihin-
sel durumlarinda değişikliklere neden olmak için BİT’lerin kullanilmasini 
veya kullanilmamasini ima eden soyut bir kavramdir (Roman vd., 2019, s. 
2). Ancak bu kavramin geleneksel liderlerin temel amacini değiştirmediği, 
sadece bilginin iletilmesi ve yayilmasi için daha fazla teknoloji kullanimini 
içerdiği belirtilmiştir (Aggarwal, 2014, s. 88).

E-liderlik (Elektronik liderlik), özellikle internet üzerinden takipçiler 
ve lider arasinda sadece iletişim değil, ayni zamanda bilginin toplanmasi 
ve yayilmasi ve işlerin de bilişim teknolojileri araciliğiyla elektronik or-
tamda gerçekleşmesini sağlayan yeni liderlik türüdür. Bu liderler işlerini 
geliştirmek, yeni iş modelleri keşfetmek, takipçileriyle iletişim kurmak 
için yeni teknolojileri kullanirlar (Aggarwal, 2014, s. 88). Yeni bilgi tek-
nolojisinin e-liderlik üzerindeki etkisi, kismen teknolojinin yapisal özellik-
lerine ve ruhuna, gruplarin iç sistemlerine ve kuruluşun iç kültürüne bağli 
olacaktir. BİT’in devreye girmesiyle bir liderlik sistemi etkinleştirilebilir, 
zayiflatilabilir veya tamamen devre dişi birakilabilir (Avolio vd., 2000, s. 
624). Bu sebeple işletmedeki kültürün, E-liderliğe uygun bir ortam hazir-
lamasi gerekebilir. 

5.4 Sanal Ekipler 

Sanal ekipler, küreselleşmenin ortaya çikardiği teknolojik yetenekler 
ve iş eğilimleri nedeniyle kullanilmaya başlanmiştir (Chamakiotis, Panteli 
ve Davison, 2021, s. 1). Bu ekipler ortak hedeflere ulaşmak için etkileşimli 
olarak işbirliği yapan iki veya daha fazla kişiden oluşan, ekip üyelerinden 
en az biri farkli bir yerde çalişan, iletişim ve koordinasyon ağirlikli olarak 
elektronik iletişim ortamlarina (e-posta, faks, telefon, video konferans vb.) 
dayanmaktadir (Hertel, Geister ve Konradt, 2005, s. 71). E-liderlerin yön-



Mukaddes Güler 186 .

lendireceği sanal ekipler için uygun bir çalişma kültürü oluşturmak başlan-
giçta yapilmasi gereken bir zorunluluk olabilir.

İnsan ilişkilerine ve çalişan çikarlarina önem veren ve paylaşim kültü-
rüne sahip olan işletmelerin, çalişanlar arasinda açik iletişim kurma olasi-
liği daha yüksektir. Bu tür kültürler, karşilikli çikarlari korumaya yönelik 
ortak normlari güçlendiren ve iyi anlaşilmiş çözümlerin uygulanmasinda 
bağliliği sağlayan diyaloğu teşvik eder. Jarvenpaa ve arkadaşlari, sanal ekip 
üyelerinin empatik olduğu ve birbirlerinin çalişmalari hakkinda önemli 
geri bildirimlerle sik iletişim kurduklari durumlarda, daha yüksek düzeyde 
güven, bağlilik ve performansin meydana geldiğini bulmuştur (Harrington 
ve Ruppel, 1999, s. 227). Bundan dolayi işletmenin, iletişim altyapisi sağ-
lam ve çalişanlar arasinda etkileşimin ve geri bildirimin olduğu bir kültürel 
yapiyi sağlamasi gerekebilir.

5.5 Resmileştirilmiş Prosedürler

Uzaktan çalişmada başari, çalişanlarin değerlendirilmesi, düzenlen-
mesi ve bilgilendirilmesi biçiminde köklü değişiklikler gerektirir (Har-
rington ve Ruppel, 1999, s. 224). Yöneticiler artik “etrafta dolaşarak” ve 
çalişanlari görerek yönetemezler. Resmi, planlanmiş toplantilar yeterli ol-
mayabilir ve toplantilari planlamak ve insanlari resmi olmayan oturumlar 
için bir araya toplamak bir sorundur (Harrington ve Santiago, 2006, s. 2). 
Çalişanlari gözlemlemek zor olduğu için, eylemlerle ilgili beklentilerin ve 
eylemlerin kendisiyle ilgili beklentilerin, diğerlerinin görmesi için müm-
kün olduğunca açik hale getirilmesi gerekir. Bu, ilk olarak, uzaktan çaliş-
ma sirasinda bilgilerin nasil iletileceğine ilişkin normlara odaklanilmasini 
gerektirir. Özellikle iletişim alaninda normlarinin yokluğu, ekip üyelerinin 
kendi yerel ortamlarinda yaygin olan uygulamalari kullanmasina sebep 
olabilir. Bu da genellikle her bir ekip üyesinin kendi yöntemiyle iletişim 
kurmasina ve dolayisiyla diğer ekip üyeleriyle yeterince bilgi paylaşama-
masina yol açabilir (Malhotra, Majchrzak ve Rosen, 2007, s. 60). Bu zor-
luğun üstesinden gelebilmek için herkesin katkida bulunduğu resmileştiril-
miş prosedürlere ihtiyaç kaçinilmazdir.

Resmileştirilmiş prosedürler, çalişanlarin kendi amaçlari ile örgütün 
amaçlari arasindaki örtüşmeyi görmelerini sağlayan en önemli etkenler-
den birisidir (Harrington ve Santiago, 2006, s. 4). Bartol ve Liu (2002) bu 
prosedürlerin çalişanlarla ilişkileri ve dolayisiyla tutum ve performans gibi 
sonuçlari etkileyeceğini öne sürmektedir (akt. Allen vd., 2003, s. 133). Bu 
doğrultuda yapilan çok sayida araştirma, resmileştirmenin rol çatişmasini 
ve belirsizliği azalttiğini, böylece iş tatminini artirdiğini ve yabancilaşma 
ve stres duygularini azalttiğini göstermiştir (Adler ve Borys, 1996, s. 64). 
Ayrica birçok yazar, resmi prosedür ve hedef belirlemenin uzaktan çalişma 
ortamina netlik ve güven kattiğini düşünmektedir. Bundan dolayi yöneti-
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ciler, uzaktan çalişanlara yardimci olmak ve karşilikli anlayişi geliştirmek 
için prosedürlerin ve sonuca dayali önlemlerin mevcut olduğundan emin 
olmalidir (Harrington ve Santiago, 2006, s. 7).

Gaine ve arkadaşlari (1999), bir merkezi yönetici tarafindan yakin de-
netime dayanan prosedürel yönergeleri olmayan kültürlerin en çok uzaktan 
çalişma ile zayiflatilacağini, prosedür odakli ve prosedürleri olan kültürle-
rin güçlendirileceğini ve çalişanlarin bağimsiz olduğu ve işlerini bağimsiz 
olarak gerçekleştirebildiği kültürlerin de güçleneceğini belirtmişlerdir (akt. 
Harrington ve Santiago, 2006, s. 3). Miller ve Jablin (1991)  de çalişanlarin 
genellikle belirsiz durumlardan hoşlanmadiklarini ve bu durumlardan ra-
hatsiz olduklarini belirtmektedir. Zayiflamiş kültürler, uygun davranişlarla 
ilgili çelişkili bilgiler veya yetersiz yönlendirme sağladiğinda, çalişanlar 
kaygi, kafa karişikliği ve memnuniyetsizlik yaşama eğilimindedir. Ayrica 
kabul edilen normlari, değerleri ve inançlari pekiştirecek güçlü kültürlerin 
yokluğu, çalişanlarin kuruma daha az bağli olmalarina ve bazi durumlarda 
fiilen başka işler aramalarina neden olabilir (akt. Gainey vd., 1999). Bu 
sorunlarin önüne geçmek için yöneticiler veya liderlik tarafindan, çalişan-
larin işletmede hakim olan resmileştirilmiş prosedürleri açik ve net olarak 
bilmesini ve anlamasini sağlamak için eğitimler düzenlenmesi gereklidir. 
Ayni zamanda bu süreçler işletmenin kurumsallaşmasini sağlayan adimlari 
da oluşturmakta ve uzaktan çalişmayi daha kolay yürütülür hale getirmek-
tedir.

5.6 Kariyer Gelişimi ve Performans 

Çalişan geliştirme faaliyetleri, organizasyonlarin çalkantili ortamla-
ra etkin bir şekilde uyum sağlamalari ve rekabet edebilmeleri için kritik 
öneme sahiptir (Cooper ve Kurland, 2002, s. 512). Ancak Teo ve arka-
daşlarinin (1998, s. 337) yaptiği çalişmada, uzaktan çalişmanin bireyler 
için algilanan ilk on dezavantajinin siralamasinda birinci sirayi “Mesleki 
gelişimim için kritik olan akran etkileşimini kaçiracağim” endişesi yer al-
maktadir. Bireyler uzaktan çalişmanin, azaltilmiş etkileşim ve kişisel çaliş-
ma alani kaybi ile ilişkili olduğuna inanmaktadir. Ayrica, bireyler çalişma 
alani kaybinin ofiste kontrol ve güç kaybi anlamina geleceğinden de endişe 
duymuşlardir. Bunun gibi olumsuz durumlari ortadan kaldirmak için uzak-
tan çalışanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin ve liderlerin rehberlik etme 
etkinliklerinin arttirilmasi gerekmektedir. 

Hamilton ve Scandura (2003), e-liderliğin gerekli bir sonucu olarak 
dijital bir dünyada e-mentorluk kavramini incelemiştir. Araştirmacilar, 
e-mentorluğun önemli olduğu ve geleneksel mentorluk modellerinin kul-
lanimini ve esnekliğini zaman ve mekan boyunca genişlettiği sonucuna 
varmişlardir. Ancak teknolojiyi geleneksel mentorluk modelleriyle entegre 
etmek, üstesinden gelinmesi gereken bir zorluktur (akt. DasGupta, 2011, 
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s. 6). Bu zorlukla mücadele edemeyen yöneticiler uzaktan çalişanlari ge-
leneksel ofislerdeki gibi kontrol etmeye devam ederse, başarisizlik ortaya 
çikabilir. Bu yüzden, yöneticilerin rehberlik etme rolünü öne çikaracak 
olan E-mentorluğa doğru kaymasi gerekmektedir (Dambrin, 2004, s. 373). 
Uzaktan çalişanlara yönelik rehberlik hizmetini iletişim teknolojisiyle en-
tegre etmek ve bunun kültürel anlamda benimsenmesini sağlamak birçok 
zorluğun üstesinden gelmeye de yardimci olabilir.

Uzaktan çalişma uygulamasi açisindan en önemli zorluklardan bir 
diğeri de performansin ölçülmesidir. Uzaktan çalişanlar fiziksel olarak 
gözden uzak olduğundan, denetçilerin performansi kontrol etmek ve izle-
mek için fiziksel gözlem dişindaki ölçülere güvenmeleri gerekir. Örneğin, 
Olson (1982), daha etkili denetim için evden çalişanlarin performansinin 
izlenmesinin “gözlemden ziyade sonuçlara, tamamlanmiş işin kalitesine 
ve zamanina dayali” olma eğiliminde olduğunu bulmuştur (Kurland ve 
Egan, 1999, s. 501-502). Sonuç temelli ölçümlerin kullanilmasiyla, çali-
şan performansinin izlenmesi artik çalişanin mevcut olmasina veya sadece 
meşgul görünmesine dayanmadiği için, uzaktan çalişma başarisinin art-
masi daha muhtemeldir. Benzer şekilde, kültürün süreçten ziyade çiktiyi 
vurguladiği durumlarda, daha fazla yetki devri ve güven meydana gelebilir 
ve daha yüksek performans seviyeleri ile iş sonuçlanabilir (Harrington ve 
Ruppel, 1999, s. 228).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) geliştiği dönemden itibaren ha-
yatimizda sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlere sebep olmuştur.  İş-
letmeler de bu değişimlerden en çok etkilenen kurumlar arasindadir. Özel-
likle geleneksel çalişma yöntemlerinden farkli olarak esnekliği ön planda 
tutan yeni çalişma modellerinin ortaya çikmasina yol açmiştir. Bu esnek 
çalişma modellerinden biri de uzaktan çalişmadir. 1970’lerde ortaya çikan, 
günümüze kadar avantajlari olduğu düşünülerek uygulanmaya geçilen bu 
modelin pandemi süreciyle birlikte uygulanmasinda hizli bir artiş gerçek-
leşmiştir. Ancak örgüt kültürünün bu çalişma modellerine uygunluğu ko-
nusuna yeterince önem verilmemiştir. Özellikle gücünü yüz yüze iletişim 
kültüründen alan işletmeler bu süreçten daha çok etkilenecektir. Gelenek-
sel örgüt kültürünün bu çalişma modeline aktarilma zorluğundan dolayi 
sürecin iyi şekilde yönetilebilmesi için yeni bir uzaktan çalişma kültürüne 
ihtiyaç duyulabilir. 

Uzaktan çalişma kültürü, BİT’lerle birbirine bağlanan çalişanlarin 
hem örgüte bağlanma hem de diğer çalişanlarla arasinda kişilerarasi ağ 
oluşturma hissi yaratma durumudur. Yani bir anlamda örgüt kültürünü on-
line olarak çalişanlara aktarma işidir. Güçlü bir uzaktan çalişma kültürü 
oluştururken örgütü etkileyen birçok unsurun analiz edilmesi gerekir. Çün-
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kü kültürün alt yapisi hazirlanmadan bunun uygulanmasi ve çalişanlar ta-
rafindan benimsenmesi mümkün olmayabilir. Uzaktan çalişma kültürünün 
yaygin hale gelebilmesi ve başarili olabilmesi,  zenginleştirilmiş iyi bir ile-
tişim alt yapisina; örgütün desteğine ve güven ortaminin oluşturulmasina; 
yeni E-liderlik modelinin uygulanmasina ve sanal ekiplerin oluşturulmasi-
na; çalişanlara açik ve net bilgiler sunan resmileştirilmiş prosedürler hazir-
lanmasina; E-mentorluğa dayanan kariyer gelişim firsatlari yaratilmasina 
ve kaliteli sonuçlara dayanan performans yönetimine bağli olabilir. 

İşletme yöneticilerinin kültürü yaratirken her adimda iyi düşünülmüş 
kararlar almasi gerekebilir. Örgüt içinde çalişani işletmeye bağlamak zor 
iken örgüt dişindaki çalişani işletmeye bağlamak daha da zor olduğundan 
süreci iyi yönetmek gerekmektedir. İnsan kaynaklari uygulayicilari uzak-
tan çalişma algisini iyileştirici uygulamalarin geliştirilmesinde yardimci 
olmalidir. Çalişanlara işletme stratejilerinin ve amaçlarinin aktarilmasi 
oluşacak kültüre bağli olabilir. Bu yüzden acil durumlarda ya da kalici 
olarak bu modele geçilme ihtimalinden dolayi geleceğe yatirim düşünce-
sinden hareketle işletmelerin şimdiden uzaktan çalişma kültürünü oluştur-
malari gerekebilir. 

Bu çalişmanin uzaktan çalişma uygulamasini kullanan işletmelere ve 
işletme yöneticilerine fikir sağlayacaği düşünülmektedir. Gelecekte yapi-
lacak araştirmalar uygulanan uzaktan çalişmalarin işletmelerin kültürlerine 
uygunluğunu analiz edebilir. Ayrica yeni bir uzaktan çalişma kültürü ölçeği 
yaratilarak uzaktan çalişma için gerekli alt yapi çalişmalari gerçekleştiri-
lebilir.
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Giriş

Halkin yönetime katilimi, seçme ve seçilme haklari gereği, günümüz-
de temsili demokrasi doğrultusunda uygulanmaktadir. Temsili demokrasi-
nin gerçekleştirilmesinde siyasi partiler en temel zemin olarak başta gel-
mektedir. Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte, arada başarisiz 
denemeler olmasina rağmen, 1946’ya kadar genel anlamda, tek parti yö-
netimi hâkim olmuştur. 1946 yilinda çok partili hayata geçilmesi, Türkiye 
demokrasisi açisindan en önemli dönemi oluşturmuştur. Sonrasinda askeri 
darbelerle bu süreç kisa süreliğine sekteye uğratilmiş olsa da demokrasinin 
kurum ve kurallarinin belli ölçüde bu dönemle yerleşmeye başladiği gö-
rülmektedir(Uluç, 2020). 1980 yilinda yapilan askeri ihtilal sonrasi halen 
yürürlükte olan 1982 Anayasasi kabul edilerek ihtilal döneminde kapatil-
miş ve malvarliklari hazineye devredilmiş olan siyasi partiler konusunda 
düzenlemeler yapilmiş ve bu anlamda yeni bir sürece girilmiştir. Yeni sü-
recin ilginç sonuçlari da ortaya çikmiştir. Bunlarin başinda, faaliyette olan 
en eski siyasi partinin kuruluş tarihinin 1983 olmasi gösterilebilir. 1983 
yilinda kurulan ve kurulduğu yil iktidara gelen Anavatan Partisi’nin 2009 
yilinda Demokrat Parti ile birleşerek bu isimle faaliyetinin sonlanmasi dik-
kate değerdir.1 Yine, 40 yillik bu dönemin hemen hemen yarisinda ikti-
darda bulunan Adalet ve Kalkinma Partisi’nin kurulduğu 2001 yilindan 
hemen bir yil sonra iktidara gelmesi dikkat çekicidir.

Siyasi partilerin seçimlere katilmasi ve seçimler yoluyla gelinen yö-
netim kademelerinde gösterdiği adaylarinin yer almasi için çalişmasi bek-
lenen bir durumdur. Bunun gerçekleşmesi ise seçimlere katilmak ve siyasi 
faaliyetlerde bulunmaya bağlidir. Türkiye’de halen faaliyette olan siyasi 
parti sayisi yüksek olmasina rağmen bu partilerin büyük bir kisminin çe-
şitli sebeplerle Cumhurbaşkanliği, milletvekilliği ve mahalli idareler için 
yapilan seçimlere giremediği görülmektedir. 

Bu çalişmada; Türkiye’de mevzuata göre kurulmuş ve resmi olarak 
faaliyet gösteren siyasi parti sayisi ile seçimlere giren parti sayisinin ara-
sindaki farkin oldukça yüksek olmasinin sebepleri irdelenmiştir. Siyasi 
partilerin seçimlere katilmasinin önündeki engeller ortaya konularak çö-
züm önerisinde bulunulmuştur. 

Siyasi partilerin ülke geneli seçim barajinin yüksek olmasi ve teşkilat-
lanmada yaşadiklari sorunlar, kampanya ve faaliyetlerinin yürütülülmesin-
de gereken yüksek bütçeler seçimlere katilamamalarinda başlica etkenler 
arasinda yer aldiği görülmektedir. 1983 tarihli Siyasi Partiler Kanunu baş-
ta olmak üzere seçim kanunlarinda değişiklik yapilarak günümüz koşulla-
rinda göre uygun hale getirilmesi gerektiği açiktir. Siyasi partilerin varlik 

1   Sonraki yillarda Anayasa Mahkemesi karari ile kapatilmadiğindan ayni ismi taşiyan yeni 
partiler kurulmuştur.
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sebeplerinden birisi olan seçimlere katilmalari vatandaşlarin tercihlerini 
zenginleştirecek ve katilimci demokrasiyi güçlendirecektir. 

1. Siyasi Partiler 

Demokratik sistemin en temel araçlarindan birisi siyasi partilerdir. Si-
yasi partiler halkin oylarini kullanmak suretiyle seçme, aday olmak sure-
tiyle seçilme haklarini kullandiklari örgütlenme zeminleridir. Siyasal parti-
ler ve özgür seçimler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlaridir. Demokratik 
rejimlerde siyasal partiler, savunduklari düsünce ve idealleri gerçeklestir-
mek için birbirleriyle yarismaktadirlar. Demokratik rejimlerde yönetim 
yetkisinin, mesruiyetinin temeli seçimlerdir. Çok partili demokrasilerde 
genel seçimlerin amaci, belirli bir süre için, bir seçim dönemi, bir yasama 
dönemi için hükümetin hangi partinin kuracagini, yani hangi partinin ikti-
dar olacagini, hangi partinin muhalefet olarak denetim görevi yapacagini 
belirlemektir. Günümüz demokrasilerinin “partiler demokrasisi” olarak ad-
landirilmasi siyasal partilerin önemini ortaya koymaktadir (Aydin, 2008).

Anayasa’da vatandaşlarin, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak 
seçme, seçilme ve bağimsiz olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyet-
te bulunma ve halkoylamasina katilma hakkina sahip olduğu belirtilmiştir. 
Siyasi partilerin demokratik siyasi hayatin vazgeçilmez unsurlari olduğuna 
yer verilen Anayasa’nin 68. maddesinde, önceden izin almadan parti kuru-
labileceğine ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdü-
recekleri vurgulanmiştir. Anayasa’da siyasi parti tanimi yer almazken, “si-
yasi partilerin tüzük ve programlari ile eylemleri, devletin bağimsizliğina, 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarina, eşitlik ve hukuk 
devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet il-
kelerine aykiri olamaz; sinif veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir 
tür diktatörlüğü savunmayi ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini 
teşvik edemez” ifadelerine yer verilmiştir.2 Siyasi parti tanimi kanunda ya-
pilmiştir. Siyasi Partiler Kanununun 3. maddesinde; siyasi parti; Anayasa ve 
kanunlara uygun olarak; Cumhurbaşkani, milletvekili ve mahalli idareler se-
çimleri yoluyla, tüzük ve programlarinda belirlenen görüşleri doğrultusunda 
çalişmalari ve açik propagandalari ile milli iradenin oluşmasini sağlayarak 
demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet 
seviyesine ulaşmasi amacini güden ve ülke çapinda faaliyet göstermek üzere 
teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olarak tanimlanmiştir.3 Kanun, 
bu maddenin devaminda, siyasi partilerin demokratik siyasî hayatin vazge-
çilmez unsurlari olduğuna ve Atatürk ilke ve inkilâplarina bağli olarak ça-
lişacaklarina yer vermiştir. Siyasi partilerin kuruluşu, organlarinin seçimi, 
işleyişi, faaliyetleri ve kararlari Anayasada nitelikleri belirtilen demokrasi 
esaslarina aykiri olamayacağina dikkat çekmiştir. 
2  1982 Anayasasi, Resmî Gazete, Tarih: 09.11.1982, Sayi:17863.
3  Siyasi Partiler Kanunu, Resmî Gazete Tarih: 22.04.1983, Sayi: 18027.
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Anayasa’da siyasi partilerin uyacaklari esaslar 69. maddede düzenlen-
miştir. Buna göre; siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve 
çalişmalari demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanmasi ka-
nunla düzenlenir. Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler. Siyasi par-
tilerin gelir ve giderlerinin amaçlarina uygun olmasi gereklidir. Bu kuralin 
uygulanmasi kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin 
mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu 
hususun denetim yöntemleri ve aykirilik halinde uygulanacak yaptirim-
lar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine 
getirirken Sayiştaydan yardim sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim 
sonunda vereceği kararlar kesindir.  

Siyasi partilerin kapatilmasi hususuna bu maddede yer verilmiştir. 
“Yargitay Cumhuriyet Başsavcisinin açacaği dava üzerine Anayasa Mah-
kemesince kesin olarak karara bağlanir. Bir siyasi partinin tüzüğü ve prog-
raminin 68 inci maddenin dördüncü fikrasi hükümlerine aykiri bulunmasi 
halinde temelli kapatma karari verilir. Bir siyasi partinin 68 inci maddenin 
dördüncü fikrasi hükümlerine aykiri eylemlerinden ötürü temelli kapatil-
masina, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline gel-
diğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. Bir 
siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde 
işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya 
merkez karar veya yönetim organlari veya Türkiye Büyük Millet Meclisin-
deki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zimnen veya açikça 
benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anilan parti organlarinca 
kararlilik içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odaği haline gelmiş 
sayilir. Anayasa Mahkemesi, yukaridaki fikralara göre temelli kapatma 
yerine, dava konusu fiillerin ağirliğina göre ilgili siyasî partinin Devlet 
yardimindan kismen veya tamamen yoksun birakilmasina karar verebilir. 
Temelli kapatilan bir parti bir başka ad altinda kurulamaz. Bir siyasi par-
tinin temelli kapatilmasina beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucu-
lari dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin 
kararinin Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayimlanmasindan başlayarak 
beş yil süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi 
olamazlar. Yabanci devletlerden, uluslararasi kuruluşlardan ve Türk uyruk-
luğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardim alan siyasi par-
tiler temelli olarak kapatilir. Siyasî partilerin kuruluş ve çalişmalari, denet-
lenmeleri, kapatilmalari ya da devlet yardimindan kismen veya tamamen 
yoksun birakilmalari ile siyasî partilerin ve adaylarin seçim harcamalari ve 
usulleri yukaridaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir.”

Amacina ulaşabilmesi için ülke çapinda teşkilatlanmasi gereken si-
yasi partilerin merkez organlari büyük kongre, genel başkan ile diğer ka-
rar, yönetim, icra ve disiplin organlarindan oluşur. Bu organlarin isimleri 
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ve üye sayilari tüzüklerinde gösterilir. Partiler il ve ilçelerde örgütlenir ve 
beldelerde de teşkilat kurabilir. İl teşkilatlari; il kongresi, il başkani, il yö-
netim kurulu ve il disiplin kurulundan müteşekekkildir. Siyasi partilerin 
ilçe teşkilati; ilçe kongresi, ilçe başkani, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş 
ise belde teşkilatindan oluşur. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu oluştu-
rulmasina karar verilebilir. Beldelerde teşkilat kurulmasi mecburi değildir.

Birçok ülkeden farkli olarak, Türkiye’de çok sayida parti bulunmak-
tadir. Yargitay Cumhuriyet Başsavciliğinin 25 Şubat 2022 tarihli verilerine 
göre 120 siyasi parti faal olarak görünmektedir. Bu yüksek rakama rağmen 
seçimlere katilan siyasi parti sayisi ise oldukça düşüktür.

Tablo 1. Türkiye’de Faaliyette Olan Siyasi Partiler4 ve Kayıtlı Üye Sayıları.5

SİYASİ PARTİ ADI KURULUŞ ÜYE SAYISI
1 DEMOKRAT PARTİ 1983 402194
2 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1983 476823
3 MİLLET PARTİSİ 1984 4524
4 DEMOKRATİK SOL PARTİ 1985 30482
5 VATAN PARTİSİ 1992 17012
6 CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1992 1315022
7 GENÇ PARTİ 1992 33845
8 TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ 1993 72
9 BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1993 91003
10 TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1993 4786
11 SOL PARTİ 1994 5451
12 LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1994 4907
13 EMEK PARTİSİ 1996 5259
14 DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ 1997 93
15 İLK PARTİ 1998 922
16 SAADET PARTİSİ 2001 271210
17 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 2001 11089543
18 BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ 2001 9686
19 HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 2002 1450
20 YURT PARTİSİ 2002 74
21 BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ 2002 7
22 SAĞDUYU PARTİSİ 2002 0
23 AYYILDIZ PARTİSİ 2003 1
24 EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ 2004 236
25 HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 2005 404
26 MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİ 2006 325
27 İŞÇİNİN KENDİ PARTİSİ 2006 101
28 YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ 2007 141
29 DOĞRU YOL PARTİSİ 2007 1287

4  Yargitay Cumhuriyet Başsavciliği, 25.02.2022 Tarihi İtibariyla Faal Siyasi Partilerin Listesi, 
https://www.yargitaycb.gov.tr/kategori/108/faaliyette-olan-siyasi-partiler, Liste sirasi boşalan 
partiler dikkate alinmadan yeniden düzenlenmiştir.
5  Üye sayilari Yargitay Cumhuriyet Başsavciliğinin 2 Mart 2022 tarihi itibariyla yayinladik-
laridir.
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30 DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ 2007 29
31 EBEDİ NİZAM PARTİSİ 2007 87
32 DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (BDP) 2008 7011
33 HAK VE HAKİKAT PARTİSİ 2008 131
34 YENİ DÜNYA PARTİSİ (BÜYÜKANAVATAN) 2009 0
35 EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ 2010 395
36 ULUSAL PARTİ 2010 41
37 SOSYALİST CUMHURİYET PARTİSİ 2010 378
38 ANAVATAN PARTİSİ 2011 24886
39 ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM PARTİSİ 2011 104
40 TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ 2012 98
41 HAK VE ADALET PARTİSİ 2012 1771
42 HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 2012 42648
43 TÜRK BİRLİĞİ PARTİSİ 2012 36
44 YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ 2012 2923
45 HÜR DAVA PARTİSİ 2012 9416
46 MUHAFAZAKÂR YÜKSELİŞ PARTİSİ 2013 69088
47 SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ 2013 467
48 KADIN PARTİSİ 2014 0
49 TURAN HAREKETİ PARTİSİ 2014 320
50 MERKEZ PARTİ 2014 2919
51 HAK VE HUZUR PARTİSİ 2014 130
52 KOMÜNİST PARTİ 2014 33
53 CİHAN PARTİSİ 2014 154
54 ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ 2014 284
55 TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA PARTİSİ 2014 110
56 MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ 2014 0
57 AS PARTİ 2015 0
58 İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ 2015 0
59 TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 2015 1432
60 BİRLEŞİK DEVRİMCİ PARTİ 2015 118
61 ADALET PARTİSİ 2015 5564
62 SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ 2016 30
63 DEMOKRASİ ZAMANI PARTİSİ 2016 93
64 OSMANLI PARTİSİ 2016 6273
65 GÜVEN ADALET VE AYDINLIK PARTİSİ 2017 24
66 İYİ PARTİ 2017 539929
67 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 2017 7624
68 ÖTÜKEN BİRLİĞİ PARTİSİ 2017 0
69 ADALET BİRLİK PARTİSİ 2018 3172
70 YENİDEN REFAH PARTİSİ 2018 187873
71 ÜLKEM PARTİSİ 2019 3017
72 TÜRK VE DÜNYA BİRLİĞİ PARTİSİ 2019 39
73 GELECEK PARTİSİ 2019 52241
74 ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ 2020 430
75 AYDINLIK GELECEĞİN PARTİSİ 2020 1337
76 MERKEZ ANA PARTİSİ 2020 302
77 BARIŞ VE EŞİTLİK PARTİSİ 2020 20
78 GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 2020 3307
79 DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 2020 127889



 .201Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

80 TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ 2020 141
81 YENİDEN BİRLİK PARTİSİ 2020 29
82 YENİ YOL PARTİSİ 2020 0
83 DEĞİŞİM VE DEMOKRASİ PARTİSİ 2020 63
84 YENİLİK PARTİSİ 2020 2651
85 CUMHURİYET VE İSTİKLAL PARTİSİ 2020 1269
86 GÜZEL PARTİ 2020 405
87 KUVAYİ MİLLİYE PARTİSİ 2020 0
88 DOĞRU PARTİ 2020 1063
89 BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ 2020 71
90 MİLLİ PARTİ 2020 0
91 DEVLET PARTİSİ 2020 0
92 MİLLİYETÇİ CUMHURİYET PARTİSİ 2020 313
93 DEVRİM HAREKETİ 2020 0
94 UYANIŞ PARTİSİ 2020 0
95 TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ 2020 8163
96 VATAN VE HÜRRİYET PARTİSİ 2020 443
97 TÜRKİYE’M PARTİSİ 2020 0
98 TÜRKİYE YAŞAM PARTİSİ 2020 0
99 GELİŞİM VE DEMOKRASİ PARTİSİ 2021 63
100 SEVGİ VE SAYGI PARTİSİ 2021 0
101 DOĞUŞ PARTİSİ 2021 355
102 CUMHURİYET VE ADALET PARTİSİ 2021 3031
103 MEMLEKET PARTİSİ 2021 20636
104 TÜRKİYE ALTIN ÇAĞ PARTİSİ 2021 28
105 YENİDEN DİRİLİŞ PARTİSİ 2021 0
106 TUĞRA PARTİSİ 2021 94
107 AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ 2021 162
108 ZAFER PARTİSİ 2021 2381
109 BAĞIMSIZLIK PARTİSİ 2021 33
110 LİBERAL PARTİ 2021 0
111 MİLLİ BİRLİK VE GELİŞİM PARTİSİ 2021 67
112 ADALETİN AYDINLIĞI PARTİSİ 2021 0
113 VATAN SEVERLER PARTİSİ 2021 0
114 AL SANCAK PARTİSİ 2021 98
115 YÜKSELİŞ PARTİSİ 2021 0
116 TÜRKİYE GENÇLİK PARTİSİ 2021 0
117 DAYATMASIZ YAŞAM PARTİSİ 2021 0
118 ADALET VE ÖZGÜRLÜK PARTİSİ 2021 0
119 MİLLİ YOL PARTİSİ 2021 489
120 ŞAHLANIŞ PARTİSİ 2022 0

Yargitay Cumhuriyet Başsavciliğinin kayitlarina göre faaliyette bu-
lunan siyasi partilerin birçoğunun Tablo.1’de görüleceği üzere hiç kayitli 
üyesi bulunmamaktadir. Bazi partilerin de üye sayilari oldukça azdir. Di-
ğer taraftan bazi siyasi partilerin kurulduktan sonra hiçbir faaliyette bulun-
madiklari gibi, tüzükte bildirdikleri adreslerinin boş olduğu, ya da adreste 
muhatap bulunmadiği ifade edilmektedir (Şentürk, 2014). Bu durumlarda 
zorunlu tebligatlarin uzun süre yapilamadiği görülmektedir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin üye 
sayilarinin yüksek olmasi ise beklenen bir durumdur. Devlet memurlari 
başta olmak üzere bir çok kesimin siyasi partilere üye olmasinin yasak ol-
masi partilerin üye sayilarinin düşük olmasinda etkili olduğu söylenebilir.

2. Siyasi Parti Kurulumu ve Partilere İlişkin Mevzuat

Türkiye’de Siyasi partilerin kurulmasina ilişkin düzenleme 2820 Sa-
yili Siyasi Partiler Kanununda yer almaktadir. Kanunun 8. maddesinde, bir 
siyasi partinin partiye üye olma yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşi 
tarafindan kurulacağini belirtmiştir. Siyasi parti  üyeliği için reşit olmak, 
medeni ve siyasi haklari kullanma ehliyetine sahip olmak yeterlidir. An-
cak, 2820 Sayili Siyasi Partiler Kanununu; hakimler ve savcilar, Sayiştay 
dahil yüksek yargi organlari mensuplari, kamu kurum ve kuruluşlarinin 
memur statüsündeki görevlileri, yaptiklari hizmet bakimindan işçi niteliği 
taşimayan diğer kamu görevlileri, Silahli Kuvvetler mensuplari ile yükse-
köğretim öncesi öğrencilerinin siyasi partilere üye olamayacaklarini dü-
zenlemiştir. Devaminda;

1. Kamu hizmetlerinden yasaklilar,

2. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hirsizlik, dolandiricilik, 
sahtecilik, inanci kötüye kullanma, dolanli iflas gibi yüz kizartici suçlar ile 
istimal ve istihlak kaçakçiliği dişinda kalan kaçakçilik suçlari, resmî ihale 
ve alim satimlara fesat kariştirma veya devlet sirlarini açiğa vurma suçla-
rindan biriyle mahkûm olanlar,

3. Taksirli suçlar hariç beş yil ağir hapis veya beş yil ve daha fazla 
hapis cezasina mahkûm olanlar,

4 – Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabinin birinci babinda yazili 
suçlardan veya bu suçlarin işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan 
mahküm olanlar,

5. Terör eyleminden mahkûm olanlar da siyasi partilere üye olamazlar 
ve üye kaydedilemezler.

Tüm siyasi partilerin genel merkezi Ankara’da bulunur. Kanuna göre 
bu bir zorunluluktur. Siyasi partilerin kuruluşu, kurulacak siyasi partinin 
adi, genel merkez adresi, kurucularin adi, soyadi, doğum yeri ve tarihi, 
öğrenim durumlari, meslek veya sanatlariyla ikametgahlarinin belirtilmesi 
ve bu bildirinin bütün kurucular tarafindan imzalanmasi ve bildiriye beşer 
adet olmak üzere kurucularin nüfus kayit örnekleri, adli sicil belgeleri ve 
kurucularin ayri ayri düzenledikleri siyasi parti kurucusu olabilme şartlari-
ni taşidiklarini belirten imzali beyannameler ile kurucular tarafindan imza-
lanmiş parti tüzüğü ve programiİçişleri Bakanliğina verilmesiyle kurulmuş 
olur ve böylece tüzelkişilik kazanir.
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Türkiye’de siyasi partilerin kuruluş, dağilma ve kapatilma sayilari da 
yüksektir ve sürekli bir değişkenlik göstermektedir. Tablo 2’de sunulan 
veriler bu durumu açikça göstermektedir. Çok sayida siyasi parti faaliyet-
lerine son vermiş ya da Anayasa Mahkemesi tarafindan kapatilmiştir. Fa-
aliyetlerine son vermelerin bir kismi partilerin Kurucular Kurulu karari ya 
da kongre karari ile olmuştur.
Tablo 2. 1983-2014 Yılları Arasında Kurulan ve Kapanan Siyasi Parti Sayıları6

Kurulan Siyasi Partiler 219
Kapanan Siyasi Partiler 125
Faal Siyasi Partiler 94
1983-1985 4
1992-1998 11
2000-2005 13
2006-2009 15
2010 7
2011 6
2012 11
2013 9
2014 18

Siyasi partilerin kurulmaya başladiği 1983 yilindan 2014 yilina ka-
dar geçen sürede, kurulan ve kapanan siyasi partilerin sayisinin fazlaliği 
dikkat çekicidir. Çok sayida siyasi parti hareketliliği yaşanmiş olduğu söy-
lenebilir. Diğer taraftan, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ile iktidari ele 
alan Türk Silahli Kuvvetlerinin, Milli Güvenlik Konseyi yoluyla kanun ve 
kararlar çikarmasi, bir bildiri ile bütün siyasi partilerin siyasi faaliyetlerini 
durdurmuş olduğu unutulmamalidir (Daver, 1986). 1981 tarihli ve 2538 
Sayili Kanun ile bütün siyasi partiler feshedilmiştir (Karakoç, 2013).

Tablo 3. 1983-2022 Yılları Arasında Kurulan Siyasi Parti Sayıları (Faaliyette 
Olanlar)

1983 2
1984 1
1985 1
1992 3
1993 3
1994 2
1996 1

6  Şentürk, İ. H., Türk Hukukunda Siyasi Parti Sicillerinin Tutulmasi, Uyuşmazlik Mahkemesi 
Dergisi, Sayi:4,2014.
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1997 1
1998 1
2001 3
2002 4
2003 1
2004 1
2005 1
2006 2
2007 4
2008 2
2009 1
2010 3
2011 2
2012 6
2013 2
2014 9
2015 5
2016 2
2017 4
2018 2
2019 3
2020 25
2021 21
2022 1

Siyasi partilerin kurulduklari yillara göre dağilimina bakildiğinda son 
2 yilda 46 siyasi partinin kurulduğu görülmektedir.7 2022 yilinin ilk üçün-
cü ayina girilirken bir partinin kurulduğu görülüyor. Bu tablo son dönemde 
siyasi parti sayisinda büyük bir artiş olduğu gösteriyor.

Siyasi partilerin toplam milletvekili sayisi 600 olan TBMM’de sa-
hip olduklari üye sayilari Tablo 4’te verilmiştir. TBMM’de grup kurmak 
için gerekli üye sayisi 20’dir. Mevcut siyasi partilerden sadece 5 tanesinin 
TBMM’de grubu bulunmaktadir. Bu partiler ayni zamanda hazine yardimi 
alan siyasi partilerdir.

7  Tablo Yargitay Cumhuriyet Başsavciliği, 25.02.2022 Tarihi İtibariyla Faal Siyasi Partilerin 
Listesi baz alinarak oluşturulmuştur.
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Tablo 4. TBMM’de Temsil Edilen ve Hazine Yardımı Alan Siyasi Partiler8

Parti Adi Üye Sayisi
Adalet ve Kalkinma Partisi 285

Cumhuriyet Halk Partisi 135
Halklarin Demokratik Partisi 56
Milliyetçi Hareket Partisi 48
İYİ Parti 36
Türkiye İşçi Partisi 4
Demokrat Parti 2
Memleket Partisi 2
Zafer Partisi 2
Büyük Birlik Partisi 1
Demokrasi ve Atilim Partisi 1
Demokratik Bölgeler Partisi 1
Saadet Partisi 1
Yenilik Partisi 1
Bağimsiz Milletvekili 6
Toplam 581

En son, milletvekili seçimi 2018 yilinda yapilmiştir. TBMM’de 600 
olan milletvekili sayisi vefatlar ve milletvekilliği düşürülenler sonrasi 581 
üye ile yasama faaliyetlerine devam etmektedir.

3. Seçimlere Katılım 

Farkli katmanlardan meydana gelen siyasi partilerin çeşitli işlevleri 
vardir. Bunlar; aday göstermek, kamuoyunun oluşmasinda destek, halkin 
oy vermesine teşvik etme, hükümeti denetleme ve eleştirme, iktidar olarak 
hükümeti yürütme, hükümet ile birlik ve beraberlik içinde olma, atama 
ile yöneticilik yapanlari denetlemektir (Daver, 1969). Türkiye’de siyasi 
partilerin kurulmuş ve faaliyette olmalari seçimlere katilmalari için yeterli 
değildir. 

298 Sayili Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkin-
da Kanun; siyasi partilerin Cumhurbaşkani, milletvekili, il genel meclisi 
üyeliği, belediye başkanliği, belediye meclisi üyeliği, muhtarlik, ihtiyar 
meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişiklik-
lerine ilişkin kanunlarin halk oyuna sunulmasina ilişkin hususlari düzenler. 
Kanunun 14. maddesinde; siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçim-
lerine ve belediye başkanliği ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelik-
leri genel ve ara seçimlerine katilabilmeleri için illerin en az yarisinda, oy 
verme gününden en az alti ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini 
8  TBMM Resmi İnternet Sitesi, https://www5.tbmm.gov.tr//develop/owa/milletvekillerimiz_
sd.dagilim
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yapmiş olmalari veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarinin bu-
lunmasi gereklidir. Bir ilde teşkilatlanma yeterliliği ise merkez ilçe dahil 
o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurma mecburiyetidir. Siyasi 
partilerin seçimlere katilimina ilişkin tespit ve ilan Yüksek Seçim Kurulu 
tarafindan yapilir. 298 Sayili Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü-
tükleri Hakkinda Kanun’un 14’üncü maddesinde Yüksek Seçim Kurulu, 
tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmis olup, illerin en az yarisinda 
ve en az alti ay evvel il ve ilçe teşkilatini kurmus bulunan siyasi partilerin 
adlarini, ilçe seçim kurullarinin yeniden kurulmasi için öngörülen aylarin 
ikinci haftasinda tespit ve ilan etmesi ile görevlendirmistir. Siyasi partile-
rin seçim işlerini yürüten kurullara üye vermesi süreci de ayni şekilde Yük-
sek Seçim Kurulu tarafindan yürütülür. Siyasi partilerin sicil işlemleri ise 
Yargitay Cumhuriyet Başsavciliği tarafindan yürütülür ve Yüksek Seçim 
Kurulu gerekli bilgileri buradan sağlar.

Tablo 5’te güncel olarakseçimlere katilma yeterliliğini sağlayan siyasi 
parti sayisinin 24 olduğu görülmektedir. 120 siyasi partinin aktif durumda 
olduğu gözönüne alinirsa bu sayinin düşük olduğu söylenebilir. 

Tablo 5. Seçimlere Katılma Yeterliliğini Sağlayan Siyasi Partiler9

1 Adalet ve Kalkinma Partisi
2 Anavatan Partisi
3 Bağimsiz Türkiye Partisi
4 Büyük Birlik Partisi
5 Cumhuriyet Halk Partisi
6 Demokrasi ve Atilim Partisi
7 Demokrat Parti
8 Demokratik Sol Parti
9 Emek Partisi
10 Gelecek Partisi
11 Genç Parti
12 Halklarin Demokratik Partisi
13 Hür Dava Partisi
14 İyi Parti
15 Millet Partisi
16 Milliyetçi Hareket Partisi
17 Muhafazakar Yükseliş Partisi
18 Saadet Partisi
19 Sol Parti

9  Tablo Yüksek Seçim Kurulunun 12.01.2022 tarih ve 13 No’lu kararindan oluşturulmuştur.
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20 Türkiye İşci Partisi
21 Türkiye Komünist Hareketi
22 Türkiye Komünist Partisi
23 Vatan Partisi
24 Yeniden Refah Partisi

2018 yilinda çikarilan 7102 Sayili Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkinda Kanun ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Ya-
pilmasi Hakkinda Kanun10 ile yüzde ondan daha az oya sahip küçük par-
tilerin parlamentoya girmesinin önünü açilmiştir ancak yeterli değildir. 
İttifak, her halükarda daha fazla temsil edilmenin önünü açmaktadir. Fakat 
bu temsil, adaletli bir temsil değildir. Küçük partilerin parlamentoya gire-
bilmesi amaçlaniyor ise adaletli bir şekilde yapilmasi gereken şey, ittifak 
yapan küçük partilerin baraji aşmiş sayilmasi değildir. Bunun yerine yüzde 
onluk yüksek seçim baraji, yüzde üç, beş gibi bir orana çekilmeli ya da 
tamamen ortadan kaldirilmalidir (Çirkin, 2019).

4. Değerlendirme ve Öneriler

Günümüz demokrasi anlayişinda vatandaşlarin seçme ve seçilme hak-
larini kullanabilecekleri meşru zemin siyasi partilerdir. Siyasi partilerden 
ilişkisiz olarak bağimsiz adaylik imkâni olsa da pratikte karşiliği olduğu 
söylenemez. Siyasi partiler demokrasinin en önemli kurumlarindan birisi 
olarak gösterilmektedir. Siyasi partilerin temsili demokrasi açisindan öne-
mi bu alanda yazilmiş kaynaklarda açikça vurgulanmiştir. Türkiye’de hem 
Anayasa’da hem de Siyasal Partiler Kanununda, partiler demokratik siya-
sal hayatin vazgeçilmez unsurlari olarak gösterilmiştir. Siyasi partiler se-
çimler yoluyla yasama, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerde yer almaya 
çalişir. Vatandaşlarin genel ve yerel seçimlerde yönetim kademelerine aday 
olmasi ve seçilmeye çalişmasi siyasi partiler vasitasiyla gerçekleşmekte-
dir. Vatandaşlarin yönetim kademelerine aday olanlar arasindan tercihini 
yaparken adaylarin bağli olduklari siyasi partilerin etkisi büyüktür.

Yönetime katilim ve yönetenlerin belirlenmesinin araci olan siya-
si partilerin kuruluş, işleyiş ve seçimlere katilimina ilişkin çeşitli kanuni 
düzenlemeler bulunmaktadir. Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi 
Kanunu, Cumhurbaşkani Seçimi Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle 
Muhtarliklari ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkinda Kanun, Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkinda Kanun, Anayasa Deği-
şikliklerinin Halkoyuna Sunulmasi Hakkinda Kanun siyasi partileri çok 
yönlü olarak bağlayici mevzuatlarin başinda gelmektedir. Siyasi partiler 
bu kanuni düzenlemeler doğrultusunda hazirlanan tüzük ve programlari 
faaliyetlerini yürütmektedir.
10  7102 Sayili Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkinda Kanun ile Bazi 
Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun “İttifak Yasasi” olarak da adlandirilmiştir. 
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 1980 yilinda yapilan askeri müdahale sonrasi dönemin siyasi partile-
rinin faaliyetleri durdurulmuştur. Sonrasinda 1982 Anayasasi ve beraberin-
de yapilan düzenlemeler ile çok sayida siyasi parti kurulmaya başlamiştir. 
Öyle ki 40 yillik süre içinde kurulan partilerin bazilari kapatilmiş bazi-
lari faaliyetlerini sonlandirmiştir. 2022 yili itibariyla 120 siyasi partinin 
faaliyette olmasi dikkat çekicidir. Bununla beraber, seçimlere katilmaya 
yeterliliğine sahip parti sayisi ise oldukça düşüktür. 2022 yili itibariy-
la sadece 24 siyasi partinin seçimlere katilma yeterliliğine sahip olmasi 
araştirilmaya değer bir nitelik taşimaktadir. Bu duruma ilişkin çok sayida 
unsurun etkili olabileceği varsayilsada, başlica üç sebep öne çikmaktadir. 
Türkiye’de uygulanan %10 genel seçim baraji bunlarin başinda gelmekte-
dir. 1980 sonrasinda Milletvekili Seçimi Kanunu yasalaşirken, 1970’lerde 
baslayan ve 1980’e kadar süren koalisyonlar dönemine tepki olarak “yö-
netimde istikrar” unsuru olabildigince öne çikarilmis ve bu amaçla hem 
ülke düzeyinde hem de seçim çevrelerinde baraj uygulamasina gidilmiştir 
(Aydin, 2008). Ülke barajinin bu kadar yüksek bir düzeyde, yüzde 10 ola-
rak belirlenmiş olmasi ve halen uygulanmasi seçmenlerin oy tercihlerinde 
etkili olduğu ve partilerin çalişmalarini da olumsuz etkilediği söylenebilir. 
Bugüne kadar yapilan seçimler neticesinde baraji geçen partilerin sayisi 
tek haneli rakamlari geçememiştir. Matematiksel olarak da bu durumun 
gerçekleşmesi oldukça zor görünmektedir. Diğer taraftan, partilerin seçime 
katilabilmeleri için ülke genelinde gereken oranda teşkilatlanmayi sağla-
ma mecburiyeti de olumsuz etki yapmaktadir. Partilerin kendilerini ifade 
etmesi ve tabanda karşilik bulmasi belli bir süreç içerisinde gerçekleşmek-
tedir. Üçüncü başlica sebep olarak, partilerin kampanya çalişmalari için 
gereken bütçenin yetersizliği gösterilebilir. Gerek teşkilatlanma gerekse de 
temel faaliyetleri yürütmede partinin maddi kaynağa sahip olmasi gerek-
tiği, eğer yeterli üye kaydi ve bağiş sağlayamazsa, hazine yardimini ala-
cak oy oranina da ulaşamadiysa seçimlere katilmasinin kolay olmayacaği 
açiktir. Siyasi partiler günlük etkinliklerini, yayin ve eğitim çalişmalarini 
sürekli bir biçimde yerine getirebilmeleri için devlet tarafindan desteklen-
me yaninda, seçim kampanyalari süresince görüşlerini seçmenlere duyu-
rabilmeleri için yeterli nakdi ve ayni kaynaklara ihtiyaç duyar. Zira parti 
ve adaylarin seçmenlerle yeterince iletişimde bulunmasi seçimleri anlamli 
kilmaktadir. Burada seçim kampanyalarinin seçim sonuçlarina etkisi öz 
önüne alinarak yardimlarin eşit olarak sağlanmasi gerektiği açiktir. İktidar 
parti(leri) devlet imkânlarindan muhalefette bulunan partilere göre daha 
fazla yararlanma imkânini elinde bulundurduğundan bu durumun önüne 
geçilebilmesi amaciyla seçim giderlerine bir sinir getirilmesi sayesinde 
partilerin birbirlerine duyduklari şüphe azaltilabilecektir (Öztürk, 2006). 
Bu unsurlarin gözardi edilmesi ise temsili demokrasinin gerçekleşmesine 
aracilik eden siyasi partileri zayiflatacak ve beraberinde siyasal katilimin 
sorgulanmasini getirecektir. 
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Sonuç olarak, 1983 tarihli Siyasi Partiler Kanunu başta olmak üzere 
seçim kanunlarinda değişiklik yapilmasi gerektiği açiktir. Günümüz koşul-
larinda uygun şekilde siyasi partilere teşkilatlanma seçenekleri sunulmasi 
ve hazine yardiminin oy oranina göre tüm partilerin alabileceği bir düzen-
lemenin yapilmasi ve seçim barajinin aşağilara çekilmesi yerinde düzenle-
meler olacaktir. Siyasi partilerin varlik sebeplerinden birisi olan seçimlere 
katilmalari kolaylaştirilmalidir. Siyasi partilerin daha aktif hale gelmeleri 
vatandaşlarin tercihlerini zenginleştirecek ve katilimci demokrasiyi güç-
lendirecektir. 
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Bölüm 12
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Giriş
Nuri İyem sanat hayatinin büyük bir bölümünde figüratif resim ya-

pan ve özellikle 1960’li yillarda betimlemeye başladiği gözlerle vurgu-
lanmiş Anadolu kadini resimleriyle anilan bir sanatçidir. 1941’de sanatçi 
arkadaşlari ile kurduklari Yeniler Grubu, daha çok figüratif bir anlayişla 
halkla iç içe olan resimler üretmiş bir gruptur. İyem, Yeniler Grubu’nun 
etrafinda birleştiği toplumsal gerçekçi anlayiş ile Akademi’ye karşit olan 
tutumunu öğrencileri olan Tavanarasi Ressamlari ile daha da belirgin-
leştirmiştir. Tavanarasi Ressamlari ilk sergilerinde d Grubu sanatçilarini 
açikça hedef alarak Avrupali sanatçilardan kopya edilmiş resimleri ori-
jinalleri ile yayinlamişlar ve taklit resme karşi olduklarini bildirmişler-
dir. Böylelikle Akademi’nin “soyut sanat”a olan tepkilerine karşi bir taraf 
haline gelmişlerdir. Bu yillarda soyut resmin yayginlaşmasinda Tavana-
rasi Ressamlari ve İyem’in rolü yadsinamaz. Bu çalişma Nuri İyem’in 
Yeniler Grubu ve Tavanarasi Ressamlari’na öncülük ettiği çalişmalarina 
ve figüratif çalişmalarla birlikte sürdürdüğü 1950-1965 yillari arasindaki 
soyut resimlerine odaklanmaktadir. 

Nuri İyem ve Yeniler Grubu 
İstanbul’da 1915 yilinda doğan Nuri İyem’in babasi Hüseyin Hüsnü 

İyem Osmanli ordusunda sağlik elemanlarindan biridir. İyem’in çocukluk 
yillari, şehirden şehre taşinmalarla geçmiştir. Önce Diyarbakir ardindan 
İşkodra (Arnavutluk) oradan Mardin’e taşinirlar. Resimle ilk olarak Mar-
din’de yaşarken tanişir. 1923’te annesi ve teyzesiyle birlikte taşindiği İş-
kodra’da bir İtalyan Mektebi’ne gitmiştir. 1924 yilinin sonunda İstanbul’a 
geri dönmüşlerdir. Bir arkadaşi vasitasiyla Nazmi Ziya Güran’a resimleri-
ni göstermiş ve çalişmalari beğenilmiştir. 1933 yilinda girdiği Akademi’de 
öğreniminin ilk yilinda Nazmi Ziya Güran’in öğrencisi olmuştur. 1935 
yilinda Hikmet Onat atölyesine, 1936’da İbrahim Çalli daha sonra Léo-
pold Lévy’nin atölyesine geçer. 1937 yilinda birincilikle mezun olmuş-
tur (Giray, 1998, 15-30, Gören, 2010: 156). Asteğmen olarak askerlikten 
sonra 1939 yilinda Giresun Ortaokulu’nda bir ders yili resim öğretmeni 
olarak görev yapar. 1940’da Akademi’nin “Yüksek Resim Bölümü”ne 
girerek Léopold Lévy’nin öğrencisi olur ve 1941’de Yeniler Grubu’nu 
arkadaşlari ile kurar. Léopold Lévy bu yillarda Akademi’de yeni bir yapi-
lanma başlatmiştir. Atölyesinde çalişan öğrencilerinden Nuri İyem, Selim 
Turan, Mümtaz Yener, Avni Arbaş, Ferruh Başağa, Fethi Karakaş, Haşmet 
Akal, Turgut Atalay, Nejad Melih Devrim, Faruk Morel, Yusuf Karaçay, 
Agop Arad ve Kemal Sönmezler’in oluşturduğu bir grup Aralik 1940’ta 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde bir öğrenci sergisi gerçekleştirirler. Bu ser-
gi Yeniler Grubu’nun oluşumunu hazirlar ve sanat anlayişlari doğrultu-
sunda ortak hareket etmek isteyen ressamlar, grubu kurarak bir yil sonra 
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bir sergi daha açarlar. Temel anlayişlari, sanatin toplum sorunlariyla ilgili 
olmasi, toplum yaşamini yansitmasi, insanlarin sevinç ve kederlerini ak-
tarmaktir (Gören, 2010: 16).

Yeniler Grubu’nun başlangiç fikrini Kemal Sönmezler şöyle açiklar:
“Yahu bu bizden az öncekilerin doğa, ağaç, ölüdoğa, İstanbul görüntüleri, 
birazcik da yari kübist stilize edilmesiyle işlediklerini falan kenara koya-
lim. Bak Namik İsmail’ler İstiklal Savaşi resmi yapmişlar. Yani çevreden 
toplum ve insani tavir görüntüleri zaten denenmiş, bir ara. Şu İstanbul şehri 
açik laboratuar gibi bir şey. Buradan kesitler almayi deneyelim. Bu fikir et-
rafinda buluşacaklarla bir grup hareketi oluşturalim.” (Özdemir, 2002: 30).

Kemal Sönmezler, Turgut Atalay ve Nuri İyem’in başini çektiği bu 
girişimler 1940’larin başinda Sezer Tansuğ’un ifadesiyle d Grubu’nun bi-
çimciliğine karşi, toplumsal içeriğin önemini vurgulamak amacinda olan 
Yeniler Grubu ile hiz kazanmiştir. Yeniler Grubu ilk kez Avrupa’da eğitim 
görmeyen bir topluluk olarak büyük bir değer taşir. Nuri İyem’e göre Türk 
resmine en büyük kötülüğü d Grubu ve Burhan Toprak yönetiminin biçim-
lendirdiği Akademi vermiştir. 1940’li yillarin başinda d Grubu’nun este-
tik anlayişi Yeniler tarafindan eleştirilecek, grup toplumsal gerçekçilikten 
izler taşiyan bir yöne gidecektir. Art arda gelen kuşaklar sonucunda Türk 
sanatçilarinin ulaştiği eğitim ve ustalik düzeyi, Akademi’de başvuru kay-
naklarinin artmasi, diş dünyadaki sanat olaylarinin izlenebilmesini kolay-
laştirirken, sanatçilari yeni denemelere heveslendirmektedir. Nuri İyem’in 
ifade ettiği gibi o güne kadar Akademi sinirlarinda kalan sanat anlayişinin 
içinde bir tür ressamcilik oynamaktan sikilan genç öğrenciler Akademi 
dişina taşmaya, topluma karişmayi amaçliyorlardir. Resimle ilgilenen, sa-
nat konusunda tartişan gençler, toplumsal duyarliliklarini yansitan fark-
li bakiş açilari ve konulari resme dâhil etme girişimleri içerisindedirler. 
İlk sergilerini 10 Mayis 1941’de, Basin Birliği’nde Liman Şehri İstanbul 
Resim Sergisi adiyla düzenleyen Yeniler hareketi böylece başlamiş olur. 
11 Mayis 1941 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde Yeniler Grubu’nun açiliş 
ilani yer alir. Nejat Melih, grafik sanatçisi Yusuf Karaçay, Mümtaz Yener, 
heykeltraş Faruk Morel, Turgut Atalay, Abidin Dino, Agop Arad, Kemal 
Sönmezler, Nuri İyem, Selim Turan, Avni Arbaş, Haşmet Akal, fotoğ-
rafçi İlhan Arakon, Jak İhmalyan isimleri sergide yer almaktadir (Çelik, 
2009: 115). İşçileri, köylüleri, emeğin kahramanlarini gösteren resimler 
için kullanilan toplumsal gerçekçilik kavrami ile sanati kitlelere yaymayi 
amaçlarlar (Özdemir, 2002: 46). Grup üyeleri ilk sergileri için yaşamlarini 
sürdürdükleri kent olan “İstanbul” üzerinde odaklanmaya karar verirler. 
Bütün İstanbul sahillerini dolaşip limanlari gözlemlemeye başlarlar. Gru-
bun açacaği ilk toplu serginin konusu Haliç ve çevresi olacaktir. Üyelerin 
bu ana konu çevresinde yönelecekleri alanlarin neler olacaği belirlenmiş-
tir. Mümtaz Yener tersane, fabrika ve havuzlara, Nuri İyem rihtimlara, yük 
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ve eşya depolarinin bulunduğu yerlere, Avni Arbaş meyhane ve şarapçila-
ra, Turgut Atalay teknelere, Haşmet Akal, Agop Arad ve Kemal Sönmez-
ler ise Haliç’in öteki kiyilarina ilgi duymaktadirlar (Okkali, 2014: 609). 
Mümtaz Yener’in Fırın’ı, Selim Turan’in Balık Mezadı, Turgut Atalay’in 
Ağ Çeken Balıkçılar’i, Avni Arbaş’in Son Kadeh’i (meyhane), Kemal 
Sönmezler’in Köprüaltı Çocuklar’i, Nuri İyem’in Yolculuk Var Türküsü 
(G.1), Fethi Karakaş’in Halk Pazarı, Agop Arad’in Genelev Kadını ve 
diğer resimler hep liman şehri İstanbul’dan, liman işçilerinin, hamallarin, 
halkin yaşamindan manzaralardir (İyem, 2002: 95). Abidin Dino da ilk 
sergiye katilmiş, grup üyeleriyle anlaşmazliğa düşünce gruptan çikaril-
miştir. Grubun üyesi Ferruh Başağa Dino’nun grupta olmasina tepkilidir 
ilk sergiye katilmaz daha sonra askerde olduğu için ilk üç sergide yer 
almaz (Gören, 2010: 16). Selim Turan da Dino’yu gruba getiren kişi oldu-
ğundan rahatsizlik duymuş ve sonraki sergilere katilmamiştir. İlk serginin 
afişini Yusuf Karaçay tasarlamiştir. Sergi İstanbul’da sikiyönetim olduğu 
ve sosyal hayatin sekteye uğradiği bir dönemde açilmiştir. Açiliş balikçi 
Ferman Reis’e tavandan sarkan balikçi ağlarinin kasatura ile kestirilme-
siyle yaptirilmiştir. Bu öncü ve kavramsal yaklaşim halkla iç içe olma ve 
resmi sevdirme amaçlarinin da göstergesidir. İlk sergiyi dönemin sikiyö-
netim komutani Ali Riza Artunkal, Milli Eğitim Bakani Hasan Ali Yücel, 
İstanbul belediye başkani Lütfü Kirdar gezmiş, ayrica Rus Başkonsolosu 
Liman sergisine gelerek bir resim satin almiştir (Giray, 1998: 52).

G.1.Nuri İyem, Yolculuk Var, 1941, Tuval üzerine yağlıboya, 60x 40 cm, Özel 
koleksiyon.

23 Mayis 1942 Cumartesi günü İstanbul Basin Birliği’nde açtiklari 
(Beyoğlu Matbuat Müdürlüğü’nde) ikinci serginin konsepti Kadın’dir. Nuri 
İyem bu sergiye Düşkün Kadınlar, Muayene Günü, Portre çalişmalariyla 
katilmiştir (Gören, 2010: 16). Bu sergide Abidin Dino ve Selim Turan yer 
almamiştir. Buna karşilik Hüseyin Anka, Refia Edren, Anni Atanasova 
gruba katilan yeni sanatçilar olmuştur. Grup Akademi dişindan yazarlarin 
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büyük desteğini alir. Bu yazarlarin başinda Hilmi Ziya Ülken gelir. Resim 
ve Cemiyet (1942) adli kitabi grubun bir tür bildirgesi gibidir. Hilmi Ziya 
Ülken Yeniler ressamlarini, “Milli resmin can damarina parmak basmiş” 
olarak tanimlamiş, sanatçilar için şu yorumu yapmiştir:

‘’Her şeyden evvel bu hamlenin ciddiliğini alkişlamaliyiz. Henüz onlardan 
kendi nevilerinde mükemmel eser beklemek zamanindan uzağiz. Fakat en 
büyük değerleri, sahtelikten, tasannudan ve ekol hastaliğindan kurtulmak 
için yaptiklari cehittedir. Selim’in, Turgut’un, Nuri İyem’in, Kemal’in, Av-
ni’nin, Fethi’nin, Mümtaz Yener’in, Haşmet’in, Anni’nin denemeleri vaid-
lerle doludur. Resimleri karanlik dekor içinde az işikli olmasina rağmen, 
onlar bize aydinlik bir ufuk gösteriyorlar.’’(Ülken, 1942: 42, 44). 

Ayrica İsmail Hakki Baltacioğlu’nun d Grubu’na yönelttiği önerilerin 
Yeniler Grubu tarafindan dikkate alindiği da görülmektedir. Tan gaze-
tesinde yer alan imzasiz bir yazida ise Yeniler’in resimlerinin yeni bir 
anlayiş taşidiği vurgulanir, “Türk İnkilâbinin verdiği ilk mahsul olarak” 
olumlu açidan yorumlanir. Grup olumlu eleştirilerin yani sira olumsuz 
eleştirilere de maruz kalir. Orhan Seyfi Orhon’un Çinaralti dergisinin 3 
Temmuz 1942 tarihli 32. sayisinda “Türkiye’de Resim” makalesinde yeni 
resmin liman işçileriyle konuşmasini, balikçilara kollarini açmasini, sanat 
maskesi takmiş yabanci ve ihtilalci bir amaca bağlar (Gören, 2010: 18). 
Grup üçüncü sergilerini 3 Temmuz 1943’te Eminönü Halkevi Sergi Salo-
nu’nda açar. Nuri İyem’in Çaydanlıklı Natürmort, Foto Ayşe ve Sinema 
adli resimleri ilgi görür. Ayni yil desen çalişmalari Servet-i Fünun dergi-
si kapaklarinda yayinlanir (Giray, 1998: 59, 60). Üçüncü sergide Ferda 
Başman, Hüseyin Bilişik, Orhan Omay, Mukaddes Erol, Hilmi Ziya Ül-
ken gibi isimler yer alsa da sonraki sergilerde bu isimlere rastlanmaz.

G.2. Nuri İyem, Oturan Kadınlar, 1943, Duralit üzerine yağlıboya, 40x36,5 cm, 
Özel koleksiyon.
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Yeniler’in sansüre uğramalari ilk sergide Avni Arbaş’in Boğaz Man-
zarası resmiyle başlamiştir. Tabloda Nazi’lerden kaçan Yahudilerin içinde 
bulunduklari gemi gözükmektedir. Türkiye’ye kabul edilmeyen bu gemi, 
daha sonra Karadeniz’de torpillenerek batirilmiştir. Resim, konusu iti-
bariyle sakincali bulunmuştur. Kadin temali ikinci sergileri Burhan Top-
rak tarafindan kapatilmaya çalişilmiştir. Üçüncü grup sergisinde Haşmet 
Akal’in Natürmort resminde bulunan raki şişesi milli değerleri rencide 
edici bulunmuş, yine ayni sergide Mümtaz Yener’in Fırın resmi polis ta-
rafindan sergiden kaldirilmiştir (Tanaltay, 1997: 251, 108; Onger, 1973: 
39). Güzel Sanatlar Akademisi’nden yalnizca Léopold Lévy ve Ahmet 
Hamdi Tanpinar’dan destek alabilen grup Akademi hocalarinin yürüttüğü 
baskilarla karşi karşiya gelmişlerdir. Nuri İyem Yeniler Grubu’na yönelik 
baskilari şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bize özel ziyafetlerle sohbetlerle, sonunda da çok açik bir şekilde şu söy-
lendi: D Grubu’na girin. En son bir kere de Burhan Toprak dizdi bizi kar-
şisina, ‘’Açik söylüyorum’’ dedi, “D Grubu’na katilmazsaniz, ne devlet 
yardimi, ne şu, ne bu. Hiçbir şey ummayin.” Sonra tereddütleri de ortadan 
kaldirmak için, “Sanat inançlarinizdan vazgeçmek zorunda değilsiniz, ne 
isterseniz yapin, ama D Grubu’nda toplanacaksiniz. Orada size bir istikbal 
tayin edeceğiz.” (Akman, 1987: 55; Çelik, 2009: 123).

Savaş aleyhtari Savaş ve İstedikleri adli kitabi 1938’de toplatilan Ke-
mal Sönmezler’e yöneltilen kuşkulu bakiş artik hepsini kapsamaktadir. 
Grup üyelerinin bu baskilara dayanamayip yurtdişinda yaşamayi tercih 
etmeleri ve sanat anlayişlarindaki ortak noktalarin azalmasi ile grupta 
çözülme gerçekleşmeye başlar. Dönemin toplumsal gerçekçilik anlayişi 
romanlarda da karşilik bulmaktadir. Sait Faik Abasiyanik’in, su, toprak 
ve emek gibi kavramlar üzerinden toplum eleştirisi yaptiği Medarı Maişet 
Motoru adli romani 1940-1941 yillari arasinda Yeni Mecmua’da tefrika 
edilmiş, 1944 yilinda basilmiştir. Sait Faik’in romanda anlattiği Ada ba-
likçilari ile Yeniler Grubu’nun ilk sergide seçmiş olduğu liman konusu 
eş zamanlidir. Sait Faik ve Yeniler Grubu ortak bir konuyu ele almanin 
dişinda sakincali eser yapma konusunda da ortak noktada buluşurlar. Sait 
Faik’in romani 1944 yilinda toplatilmiş, 1943 yilindaki sergiden sonra 
Yeniler grubunun resimlerine el konulmuştur (Çolak, 2019: 261). 

Nuri İyem 1944 yilinda Nalbant adli çalişmasi ile Akademi’den bi-
rincilikle mezun olur. Nuri İyem ayni yil seramik sanatçisi ve heykeltiraş 
Nasip Özçapan’la evlenir. 1945’de Resim-Heykel Müzesinde Halil Dik-
men’in yardimcisi olarak çalişir (Gören, 2010: 156). 1944 ve 1945 yilinda 
öğrenci olaylarina katildiği gerekçesiyle aralikli olarak iki kez tutuklanip 
yargilandiktan sonra tahliye edilir. Hapisten çiktiktan sonra arkadaşlari-
nin kendisinden uzaklaştiğini ve Sait Faik’le kader benzerliklerini anila-
rinda şöyle anlatir:
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“Bu mahpusluk ne menem bir şeyse, bazi dostlar bile selami sabahi ke-
ser olmuşlardi. Yolda gelirken karşidan görenler kaldirim değiştiriyordu. 
Beyoğlu’nda dolaşirken baktim çok saygideğer bir dost. Sait Faik, benim-
le ayni kaldirim üzerinde karşidan geliyor.(…) Hemen yanimdaki Japon 
oyuncak mağazasinin vitrinine bakarken dalmişim gibi yaptim. Bir el om-
zuma dokundu. “Hey Nuri, nasilsin? Korkma, ben onlardan değilim. Geç-
miş olsun. Ayrica biliyor musun, benim Medari Maişet Motoru’nu toplatti-
lar. Haydi sağlicakla kal.” (http://www.nuriiyem.com/wp-content/uploads/
nuriiyem_2002_cilt1.pdf ).

Nuri İyem’in soruşturma geçirerek grubun faaliyetlerinden uzak kal-
masi ile üç yillik bir boşluk yaşanir ve 1946 yilinda Ferruh Başağa’nin ça-
balari ile dördüncü sergi açilir. Ferruh Başağa ve Fethi Karakaş dördüncü 
sergiden sonra grubun sergilerinde yer alan isimlerdir. Nuri İyem’in çaliş-
malari da 1946’da Oygar Galerisi’nde açilan sergide yer alir. Bu dönemde 
özgür çalişmaya başlayan Nuri İyem 1946 yilinda Beyoğlu’nda bir mağa-
zada ilk kişisel sergisini açar. Ayni yil UNESCO’nun Paris Modern Sanat-
lar Müzesi’nde açilan sergisine Nalbant adli çalişmasini gönderir. İyem, 
1947’de Hollanda’da Türk Ressamlari Sergisi’ne katilir (Gören, 2010: 
156). 1947 yilinda Yeniler Grubu’nun beşinci sergisinde Nalbant, Testili 
Natürmort, Otoportre, Peyzaj resimlerini sergiler. 3 Ocak 1948’de altinci 
sergi, 15 Mayis-5 Haziran 1948 tarihleri arasinda yedinci sergi, 1949’da 
iki Yeniler sergisi gerçekleşir. 20 Mayis 1950’de onuncu Yeniler sergisine 
Dansöz, Baltalimanı Korosu, Aile, Çıplak, Natürmort, Prova, Kompozis-
yon, Balta Limanı’ndan, Emirgan’dan resimleri ve alti adet portre ile 1-15 
Ekim 1950’de on birinci sergiye Lunapark, Mirgün Yolu, İkon, Mirgün Te-
pesi, Büyükada, Portre, Atölyemden, Çıplak Balıkçılar resimleri ile katilir 
(Çelik, 2009: 243-244). 3-20 Mayis 1952 tarihleri arasinda açilan Yeniler 
Grubu Resim, Fotoğraf ve Heykel Sergisi grubun son sergisidir (Gören, 
2010: 18, 22). İki Kadın, Portreler, Oturan Nü Nuri İyem’in sergiye verdi-
ği resimlerdir. Dördüncü sergiden sonra tüm sergiler Fransiz Konsoloslu-
ğu’nda açilmiştir.

Yeniler’in ortak sergileri, 1952 yilina kadar sürer; bu tarihten sonra 
grup üyelerinin değişik gruplarda üye olarak yer aldiklari ya da bağimsiz 
olarak çalişmayi tercih ettikleri görülür. Grup zaman içinde savunduklari 
toplumcu, gerçekçi çizgiden uzaklaşmişlardir. Üyelerinden Avni Arbaş, 
Selim Turan, Nejat Devrim’in burs kazanarak 1946’da Paris’e gitmeleri 
de bunda rol oynamiştir (Okkali, 2014: 616). Yeniler Grubu, Türk resmine 
eleştirel bakiş açisini getirmeleri bakimindan önemli bir gruptur. 

Nuri İyem 1949 yilinda soyut resme yönelmeye başlamiştir. Resim 
sanatinin renk, çizgi, biçim gibi olanaklarini araştirarak adeta müziğe 
benzer çeşitlemelerle bir ifade gücüne erişebilmek amaciyla soyut resme 
yönelmiştir. Bu çalişmalar daha çok manzara ve nesnelerin özellikleri-
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ni yitirmeden soyutlanmalaridir. Yeniler Grubu ile açtiklari her sergide 
resimlerinin bir yöne çekilmesinden rahatsizlik duyan İyem, soyut resim-
le özgürleşme olanaği da bulacaktir.

Nuri İyem’in Soyut Çalışmaları ve Tavanarası Ressamları 
II. Dünya Savaşi’nin (1939-1945) ardindan dünyada soyut sanat yük-

selişe geçmiştir. Paris’ten Amerika’ya taşinan bir sanat ortami ve 1940’la-
rin ortalarindan itibaren ABD’de toplumsal mesaj verme amaci taşima-
yan, bireyselliği öne çikaran soyut dişavurumcu sanat ön plandadir. Savaş 
sonrasinda ise sanatçilar tekrar Paris’e gitmiş, Paris savaş öncesi canlili-
ğini kazanmaya başlamiştir. Türkiye’den Zühtü Müridoğlu, Selim Turan, 
Fikret Mualla, Mübin Orhon, Salih Uralli da Paris’e giderler. Paris’te 
soyut sanat ile karşilaşan bu sanatçilar önemli eleştirmenlerin dikkatini 
çekerek seçkin galerilerde soyut çalişmalarindan örneklerini sergilerler. 
Yerel formlarla ve kübist anlayişta resimler yapan d Grubu’nun sanat pi-
yasasinda hâkim olmasi sebebiyle soyut sanatin kabullenilmesi çok kolay 
olmamiştir. 1950’li yillara kadar devletin güzel sanatlar alanindaki resmi 
görüşünü belirleyen merkez Güzel Sanatlar Akademisi’dir. Soyut sanati 
özellikle hem Bati’da yaşayan Türk sanatçilar, hem de Türkiye’deki bir 
grup sanatçinin tercih etmesi ile beraber dünya sanatiyla eş zamanlilik ya-
kalanmiştir. Zeynep Yasa Yaman’in belirttiği gibi d Grubu içerisinde yer 
alan Hakki Anli, Fahrünnisa Zeid, Sabri Berkel ve Zühtü Müridoğlu’nun 
onbeş (1947) ve onaltinci (1951) sergideki eserleri nonfigüratif resimler-
dir (Yaman, 1992: 8). 1947’deki sergiye Fahrünnisa Zeid üç adet soyut, 
Hakki Anli nonfigüratif yapitlarla katilmiştir. 1951’deki sergide yer alan 
Sabri Berkel’in Kubbeler, Zühtü Müridoğlu’nun Bilinmeyen Siyasi Hü-
kümlü tahta heykeli, Fahrünnisa Zeid’in 5 adet Nonfigüratif Yapiti, Sabri 
Berkel’in Kompozisyon’u da soyut çalişmalara örnektir (Yaman; 1992: 
315, 317). Kaldi ki Nejad Devrim Mart 1947’de Paris Gallerie Allard’da 
açtiği ilk kişisel sergisinde soyut resimlerini sergilemiştir. Yine Fahrünni-
sa Zeid’in de Haziran 1947’de Londra’da St. Georges Galerisi’nde açtiği 
sergide soyut çalişmalarindan örnekler vardir (İleri, 2006: 79, 80). Nejad 
Devrim, Fahrünnissa Zeid gibi sanatçilarin soyut resimlerini Avrupa’daki 
galerilerde sergilemeleri ile bu konuda önemli bir adim olmuştur. Tür-
kiye’nin 1950’li yillarda katildiği bienallerde sergilenen eserlerde soyut 
çalişmalarin fazlaliği da soyut sanatin ilgi gördüğünün kanitidir. Bir başka 
önemli gelişme de Aliye Berger’in 1954 yilinda Yapi Kredi Bankasi’nin 
kuruluşunun 10.yili için düzenlenen “İş ve İstihsal” adli yarişmada Gü-
neşin Doğuşu adli soyutlama resmiyle birinci olmasidir. Ağirlikli olarak 
Anadolu insanini figüratif ve kübist kompozisyonlar içinde betimleyen 
resimler arasinda Berger’in resminin seçilmesi soyut resmin modernle eş 
tutulduğunun da yansimasi olmuştur.
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O yillarda Türk resminde soyut sanati gündemde tutacak olan önemli 
bir oluşum da Nuri İyem’in öğrencilerinden oluşan Tavanarasi Ressamla-
ri’nin açmiş olduklari iki sergidir. 1947 yilinda Nuri İyem, Ferruh Başa-
ğa, Fethi Karakaş ve Yeniler Grubu’nun sekizinci sergisinden sonra gruba 
katilan Pindaros Platonidis’le birlikte Beyoğlu Asmalimescit Sokaği’nda 
S. (Semiha) Önay apartmaninin çamaşirhane olarak kullanilan çati kati-
ni atölye olarak kiralamiştir. Daha sonra arkadaşlari ayrilinca daire Nuri 
İyem’e kalmiştir. Nuri İyem’den resim dersi alan öğrenci gençler Tava-
narasi Ressamlari adli grubu da oluşturur (Gören, 2010: 24). Erdoğan 
Behnasavi (Behnasov), Baha Çalt, Atifet Hançerlioğlu, Seta Hidiş, Ömer 
Uluç, Haluk Muratoğlu, Ümit Mildon, Vildan Tatligil, Yilmaz Batibeki 
(Atif Yilmaz) atölyede ders alan öğrencilerdir. Bir yila yakin bir süre ça-
lişan öğrenciler ilk sergilerini Mayis 1951’de Fransiz Konsolosluğu’n-
da açarlar. Akademi hocalarinin “klasik eğitim tamamlanmadan modern 
sanata geçilemeyeceği” yolundaki görüşlerine karşi çikmişlardir (Pelva-
noğlu, 2018: 56). Grup Fikret Adil’in “Alti ayda İngilizce gibi, alti ayda 
resim” gibi eleştirilerine maruz kalir. Akademi dişi ilk grup olan Tava-
narasi Ressamlari Akademili olmamaktan gurur duyarlar, sanat alaninda 
çağdaş gelişmelerin özgür atölyelerle gerçekleşeceğini ve kopyacilikla 
savaşilmasi gerektiğini ifade ederler (Yaman, 1992: 163). Grup yenidir, 
dönemin yeni ve özgün anlayişi soyuttur böylece soyut çalişmalara yöne-
lirler. İlk sergide Tavanarasi Ressamlari Yayinlarindan çikan İlk Sergimiz 
Üzerine adli bir kitapçik yayinlarlar. Kitapçik da taklit resim yapilmasi-
ni, Akademi’yi ve Kübizm anlayişlarini eleştirerek dönemin sanat teke-
line karşi çikarlar. Ayrica Fransiz Konsolosluğunda 1951 yilinda açtikla-
ri sergiye katilan isimler ve resimlerinden örnekler vardir. Seta Hidiş’in 
Evet-Hayır, Vildan Tatligil’in Natürmort, Ömer Uluç’un Bayram, Haluk 
Muratoğlu’nun Natürmort, Atifet Hançerlioğlu’nun Natürmort resimleri 
kitapçikta yer alir (https://ulucomer.com/2021/01/26/1951-tarihli-ilk-ser-
gimiz-manifesto-risalesinden-2-sayfa/ ). 1952’deki sergilerinde yine d 
grubunu ve Kübizm anlayişlarini hedef alarak, özgün, soyut, yenilikçi 
çalişmalara öncelik verirler. B. Tomris adli yazar Yeniler ve Tavanarasi 
Ressamlarinin modern sanati temsil ettiğinden ve bu durumun d Grubu 
sanatçilarini endişelendirdiğinden bahsetmektedir (Tomris, 1951: 15; Ya-
man, 1992: 161).

Tavanarasi Ressamlari bu iki sergiden sonra ne yaparlar? Atif Yilmaz 
Nuri İyem’in atölyesinde çalişirken sinema ile de uğraşmaktadir ve bir 
senaryo yazmiştir. Gelen ilk öneriyi kabul ederek 1951 yilinda Kanlı Fer-
yat filmini çeker ve yönetmen olur. Vildan Tatligil’in atölyeye katilmadan 
önce 1947 yilinda Ada’da resim sergilerine katildiği bilinmektedir. Atifet 
Hançerlioğlu Emniyet müdürü olan ve ayni zamanda edebiyatçi dostu Or-
han Hançerlioğlu’nun eşidir ve atölyenin sürekli şikayet edilmesinden do-
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layi atölyeye bir nevi gözlem amaciyla katilmiştir. Atölye öğrencilerinden 
Seta Hidiş’in resim çalişmalarina ve öğretmenliğe devam ettiğini Haşim 
Nur Gürel ve Nihal Erem gibi öğrencilerinden bilmekteyiz. Hidiş Tava-
narasi Ressamlari’nin iki sergisine katildiktan sonra 1953 yilinda Maya 
Sanat Galerisi’nde sergi açar (Savaş, 2008: 75). Ancak sonrasinda tüm 
yaşami boyunca üretmesine ve israrlara rağmen sergilere katilmamiştir. 
Eğitimciliğe ağirlik vermiş ve çok sayida sanatçi yetiştirmiştir. Haşim Nur 
Gürel Seta Hidiş ile ilgili bir yazisinda Nuri İyem’in soyut resmi birakma-
sina içerlemiş olduğundan ve soyut resmi birakmayan Ferruh Başağa’nin 
çalişmalarini önemsediğinden bahseder. Tutarliliğin önemli olduğunu dü-
şünen Seta Hidiş olasiliklari hesaplayarak çalişan bir ressamdir. Burcu 
Pelvanoğlu’na göre Tavanarasi Ressamlari arasinda ilk profesyonel sanat-
çi Seta Hidiş’dir. (Pelvanoğlu, 2020, https://www.facebook.com/kinalia-
da34977/posts/1068802886837417). Tansuğ’a göre ise Seta Hidiş önemli 
bir üslup varliği ortaya koyamamiştir (Tansuğ, 1995: 59). Seta Hidiş’in 
Tavanarasi’nda eğitim alirken yaptiği portre çalişmasi 2022 yilinda Meş-
her’de açilan Sanatçı Kadınların Yüzyılı sergisinde yer almiştir. İsimsiz 
adli çalişmanin sanatçinin kendi portresi olduğu düşünülmektedir. Seta 
Hidiş’in yine Meşher’de sergilenen duralit üzerine kolaj çalişmasi ise 
Tansuğ’dan farkli düşünmemize sebep olabilecek bir çalişmadir. Sanatçi-
nin kavramsal çalişmalara imza attiğini göstermesi bakimindan önemlidir. 
Ne yazik ki eserlerini 1953’den sonra sergilememesi sanatçinin gelişim 
çizgisini doğru değerlendirebilmekte bir handikaptir. Nuri İyem’in 1948 
yilina ait Atölye çalişmasinda şövale başinda betimlediği kişi öğrencisi 
Seta Hidiş olmalidir (G.3). Seta elinde paletiyle masanin üzerinde oluştu-
rulmuş natürmort kompozisyonunu çalişirken betimlenmiştir. Şövale, pa-
let, masanin üzerinde kurgulanmiş natürmort malzemeleri, vazoda çiçek 
ve tabakta meyvelerle atölye ortami vurgulanmaktadir. 

 
G.3. Nuri İyem, Atölye/ Seta Hidiş?, 1948, Tuval üzerine yağlıboya, 71x58 cm, 

Evin Sanat Galerisi koleksiyonu.
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Sezer Tansuğ’a göre Tavanarasi ressamlarindan sadece Ömer Uluç’un 
soyut sanata değişik yeni boyutlar kazandirmasi mümkün olmuştur. Ömer 
Uluç mühendislik öğrenimi için ABD’ne gitmiş ve oradaki yeni resim 
çalişmalarindan etkiler almiştir. Bir renk tutkunudur, erken soyut çalişma-
larinda geleneksel Türk renkçiliğinden izler vardir. Geleneksel verilerden 
esinlenen figür çalişmalari da yapar (Tansuğ, 1995: 52, 26). Ömer Uluç’un 
resmi başlangiçta renk değerlerine yönelik biçim firsatlari arayişi, daha 
sonra kalin renk halatlariyla yari figüratif arma motiflerine dönüşür, figür-
leşme yollari arayan yumaklar haline gelir. “Ben kendi kurallarimi ken-
dim resim yaparak buldum” diyen Uluç resminde firçasini tek bir geniş 
ve dönüşlü hareketle sürüyor gibidir (Koçak, 2009: 93). 1952 yilinda Nuri 
İyem ve Ömer Uluç, 1953 yilinda Seta Hidiş ve Atifet Hançerlioğlu Maya 
Galerisi’nde sergi açarlar (Savaş, 2008: 75). Maya Galerisi Nuri İyem’e 
ve Tavanarasi Ressamlari’nin sergilerine ev sahipliği yapan Türk sanat 
tarihinde önemli bir mekândir. Bu dönem öncesinde sergileri açacak yer 
bulma sorunu hep olmuştur. Genellikle sanatçilar konsolosluk binalarinda 
sergilerini açarlar, Fahrünnisa Zeid gibi evinde ya da çeşitli dükkânlarda 
sergilerini açanlar da olmuştur. Özel galeri deneyimi ilk olarak 15 Mart 
1945 tarihinde İsmail Hakki Oygar’in Beyoğlu’nda yer alan atölyesinin bir 
bölümünü galeriye çevirmesi ile başlamiştir (Pelvanoğlu, 2018: 53). Bu 
mekân 1947 yilina kadar çeşitli sergilere ve Yeniler Grubu’nun dördüncü 
sergisine de ev sahipliği yapar. İkinci olarak açilan özel galeri Maya Sanat 
Galerisi’dir. Orhan Veli ve Sabahattin Eyüboğlu’nun fikren destekleriyle 
Adalet Cimcoz tarafindan Aralik ayinin son günlerinde 1950 yilinda ku-
rulur (Savaş, 2008: 17). 31 Temmuz 1955’de kapanmak zorunda kalan bu 
galeri, Aliye Berger, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Avni Arbaş, Fethi Karakaş, 
Füreya Koral, Nedim Günsür, Ali Teoman Germaner gibi dönemin önemli 
sanatçilari ile Sait Faik, Melih Cevdet Anday gibi yazarlarin buluştuklari 
bir kültür merkezi gibi olmuştur.

Nuri İyem 1952’de Maya Sanat Galerisi’nde açtiği, konusu nü’ler 
ve kadin figürlerinden oluşan kişisel sergisiyle sanat yaşaminda yeni bir 
döneme geçişinin işaretini verir. Nuri İyem 1936’dan başlayarak Anadolu 
kadinini simgeleyen portreleri yaptiği döneme kadar çiplak konusunda 
çalişmiştir. 1960’lar öncesinde yaptiği nü çalişmalari geometrik soyut-
lamadan soyuta ve yeniden figüratife uzanan bir süreçtir. 1936-40 arasi 
çalişmalarinda çiplaklara yoğun bir tensellik yükleme, figürü gerçek bo-
yutlariyla öne çikarmayla birlikte, figürün yer aldiği mekânlar yari soyut, 
geometrik biçimlerle yüklüdür (Gönenç, 2000: 134). Mekâni yari-soyut 
vermesinde çiplaği tüm gerçekçiliğiyle öne çikarmak amaci güder (Okka-
li, 2014: 660). Nuri İyem’in 1940 ve 1950’li yillardaki modernist soyutla-
malari arasinda nü çalişmalari ön plandadir. Ahu Antmen’e göre 1950’ler-
de modern antikiteyi duyurduğu resimlerinde konu ile biçim arasindaki 
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ilişki önemlidir (Antmen, 2015: 64). 1959 yilinda Dost dergisindeki yazisi 
İyem’in biçime odakli tavrini açiklar:

“Her tablo, tablo demeye layik her tablo, mutlaka beşeri bir hissin form 
halinde belirmesiyle ancak eser katina ulaşacaktir. Ama bu his sanatçinin 
hür fantezisinin ve kişiliğinin açisindan geçip, form haline gelmesi ile yani 
tasvirden kurtulmasi ile mümkündür. (…) Ama bu çizilenlerde konunun 
aşilmiş ve formun dile gelmiş olduğunu gördüğümüz için konusu ile değil 
form ve öz bütünü ile bizi sardiklarini görüyoruz. Konu ile değil, formun 
verdiği, formun bünyesinin getirdiği bu beşeri özü kabul ediyoruz. Ama 
bazi insanlar bu resimler karşisinda başka türlü duygulanir ve başka so-
nuçlara ererlermiş. E, kolay değildir, seyirciyi konudan kurtarip resme sok-
mak.” (Özdemir, 2002: 57, 61).

Nuri İyem 1950’lerde yaptiği portre çalişmalarinda genellikle yakin 
arkadaşlarini resimlemiştir. Portresini yaptiği kişiyi kendi ortamindan 
ziyade atölye ortaminda veya mekâni belirsiz betimlediği görülür. Nuri 
İyem’in Adalet Cimcoz Portresi (G.4), Aliye Berger Portresi ve Fahir 
Onger Portresi adli çalişmalari bu anlayişla yapilmiş yapitlardir. Maya 
Galerisi kurucusu ve Nuri İyem’in yakin dostu Adalet Cimcoz portresinde 
siyah tayyör elbisesi ile eli belinde, bacak bacak üstüne atmiş bir şekilde 
bir taburede otururken betimlemiştir (Okkali, 2014: 637).

G.4. Nuri İyem, Adalet Cimcoz Portresi, 1952, Tuval üzerine yağlıboya, Evin-
Ümit İyem koleksiyonu.

İyem 1953 yilinda Maya’da açtiği ikinci, sanat yaşaminda üçüncü 
sergisinden sonra 1954’te Sabahattin Eyüboğlu, Ahmet Hamdi Tanpi-
nar, Mazhar Şevket İpşiroğlu ve Adnan Benk gibi yazarlarin desteğiy-
le İstanbul’da Kuyucu Murat Paşa Medresesi’nde açilan sergiye Kandil, 
Saksı ve Limonlu Ölüdoğa resmi ile katilir (Gören, 2010: 30). Sergi soyut 
sanat açisindan önemli örnekler içermektedir. İyem bu tarihten 60’larin 
ortalarina kadar soyutun lirik, geometrik gibi farkli yollarini deneyecektir 
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(G. 5, 8). 1954’te Maya Galeri’de açilan Kurtarıcı Sergi’ye katilir. 1955’te 
Ankara Helikon Sanat Galerisi’nde kişisel bir sergi açar. 

G.5. Nuri İyem, Soyut Kompozisyon, 1955, Duralit üzerine yağlıboya, 67,5x 53 
cm.

Tanpinar’a göre İyem soyut çalişmalarini belirsiz bir şuuralti felsefe-
sine bağlamadan yapmaktadir (Tanpinar, 1957; Gören, 2010: 40). Resim-
lerinde gerçeküstü veya gizemli motiflere yer yoktur, soyut çalişmalari 
bile nettir. İyem soyut konusunda konudaki düşüncelerini Mayis 1959’da 
Yeditepe’de “Soyut” başliğiyla kaleme almiştir:

“Işik altinda yikandiğini gördüğümüz şu formlara neden sirt çevirelim? Sirt 
çevirince soyut resme mi erişeceğiz? Ne gezer. Öyle ise bu işiği ve form-
lari kopya mi edelim? Elbette ki bu türlü davraniş da bizi yaratmaya, esere 
götürmeyecektir. Peki yaratmaya giden yol hangisidir? Hiç şüphe yok ki 
yaratmaya giden yol, soyut olanidir. …”(Özdemir, 2002: 52)

Türkiye 1950’li yillarda Venedik, São Paulo gibi uluslarasi bienallere 
katilmaya başlamiştir. 28. Venedik Bienali’ne (1956) Nuri İyem’in Na-
türmort/Soyut Dağ eseri ile katildiği Türkiye Pavyonu arşiv görselinden 
anlaşilmaktadir (G. 6, 7). Nuri İyem 1950’li yillarda bir dizi mekâni ya-
lin geometrik formlarla betimlediği İnterior Kompozisyon ve Natürmort 
resimleri yapmiştir. Nuri İyem’in özellikle iç mekân resimlerinde geo-
metrik bölünmeler dikkat çekmektedir. Bu çalişmasinda da sari, kirmizi, 
açik mavi-grilerle ve üçgen formlarla mekân algisi sağlanir. Bir masanin 
üzerinde saz, sürahi, siyah renkte ne olduğu tam anlaşilamayan bir obje 
yer alir. Bu resimlerde ana izleği belirleyen renk ve çizgi, ayni yakla-
şimla duvarlari, döşemeyi, eşyalari da tanimlar. Nuri İyem’in yapitindaki 
mekân resim düzleminde natüralist öğelerinden (perspektif, gölge-işik) 
koparilmiş alan parçaciklarina dönüşmüştür.
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G. 6. Nuri İyem, Natürmort/Soyut Dağ, 1956,Tuval üzerine yağlıboya, 65x 49 

cm.

G. 7. XXVIII. Venedik Bienali (1956) Türkiye Pavyonu, ©ASAC-Archivio Storico 
delle Arti Contemporanee.

Nuri İyem’in ismi ve eserleri önceden IV. São Paulo Bienaline (1957) 
bildirilmesine rağmen Milli Eğitim Bakani Tevfik İleri’nin izin vermeme-
sinden dolayi katilamamiştir. İyem, gelecekte Akademinin düzenleyeceği 
sergilere katilmama karari almiştir (Çelik, 2009: 222).

Sanatçi 1958’de Beyoğlu Şehir Galerisi’nde ve Türk Amerikan Ha-
ber Ajansi’nda birer sergi açarken daha sonra 1960, 1961 ve 1962 yil-
larinda Türk-Alman Kültür Merkezi ve İstanbul Türk-Amerikan Haber 
Ajansi’nda sergiler gerçekleştirir ve ikon-portre olarak tanimlanan ve 
ismiyle özdeşleşen yüz resimlerini yapmaya başlar. 1964 ve 1965 yillarin-
da Beyoğlu Şehir Galerisi’nde açtiği sergilerde soyut ve figüratif resim-
lerini son kez bir arada sergiler. 1965’te Ankara Alman Kütüphanesi’nde 
bu kez sadece soyut resimlerini sergiler. (Gören, 2010: 32). Koçak’a göre 
İyem’in yeniden temsili resme dönmesinin nedeni soyut işlerinde kuvvetli 
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etkiden uzaklaştiğini hissetmesi olabilir (Koçak, 2009: 42). Nuri İyem so-
yut resimler üretirken dahi figüratif çalişmalarina devam etmiştir.

1960’li yillarda bile soyut resmin sanat yazarlari tarafindan anlaşi-
lamamasi sorunu devam etmektedir. İyem, bir ressamin sanatini belli bir 
görüş çevresinde ve tek tip içinde sinirlamasinin sakincalarini açikladiği 
yazida “Nedir ki, artik kabak tadi vermiş bulunan bu soyut düşmanliğina 
ve ille de ille, sanat şu yoldan yapilir, peşin yargilarina karşi koymak ge-
rekmektedir.” demiştir (Giray, 1998: 109).

G.8. Nuri İyem, Soyut, 1960, Tuval üzerine yağlıboya, 119x97 cm.
1967 yilinda Plastik Sanatlar konusunda Nuri İyem’in de katildiği 

bir açik oturum yapilir. Açik oturuma katilan diğer sanatçi ve sanat tarih-
çiler Sabri Berkel, Cemal Tollu, Nurullah Berk, Ercüment Kalmik, Öz-
demir Altan, Ömer Uluç, Sezer Tansuğ, Zahir Güvemli ve Mazhar Şev-
ket İpşiroğlu’dur. Üç bölümden oluşan oturumda ilk konu başliği plastik 
sanatlar-devlet ilişkisidir. İkinci konu plastik sanatlar-halk ilişkileridir. 
Üçüncü oturumun konusu ise soyut-somut meselesidir. Tartişmacilardan 
Tavanarasi Ressamlari içerisinde de yer almiş olan Ömer Uluç, soyutla-
masiz sanatin olmadiğini, Bati sanatinda soyut sanatin bilimselliğe yak-
laşan kurallar koymuş bir resim olduğundan bahseder. Doğu sanatlarinda 
bu bilimsellik yoktur ve Doğu sanatinda olan düalite sebebiyle bir öğenin 
hem soyut hem realist olabileceğini belirtmiştir (Sanatatak, 2016: 50). 
Nuri İyem ise soyut veya somut resmin hangisinin daha iyi olduğunu ki-
yaslamanin saçma olduğunu düşünerek şu cevabi vermiştir:

“Gelelim Türkiye’de soyut yahut somut. Bunu konuşmak bile abes. Çünkü 
soyutu da olabilir, bunun somutu da. Yani bir adam soyut resim yapiyor-
sa kötüdür, bir adam somut resim yapiyorsa iyidir, anlamini çikarmak çok 
güç. Yeter ki biz Türkiye’nin koşullarina, şartlarina uygun resim yapalim 
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ve böylece halka varmak halkla kontak kurmak, halkin yaşayişina bu sanati 
geçirmek imkanini bulalim. Bence büyük problem bu. (Sanatatak, 2016: 
54)

Sanatçi 1970’lere kadar sürdürdüğü soyut çalişmalarini birakma se-
bebini “Sonradan bende tabiata karşi bir özlem başladi. Bakmadan resim 
yapmak istemedim ve gerçekçi resme döndüm.” diye açiklar. Gerçekçi 
anlayişin egemen olduğu Güneydoğu Anadolu güzellerinin, siradan sev-
dalarin, yöresel manzaralarin, göçlerin, gecekondularin, tarla işçilerinin 
yer aldiği toplumsal sosyal içerikli çalişmalara dönmüştür. Anadolu’nun 
insanlarini, göçle Anadolu’dan İstanbul’a gelen insanlarin yaşam müca-
delesini özellikle kadinlar üzerinden yansitan resimlerine ağirlik verir. 
İyem’le özdeşleşen kadin portreleri bildiğimiz anlamda portre çalişmalari 
değildir, bu kadinlar köylü veya kentli Anadolu kadininin sembolize edil-
miş halleridir. 

Sonuç
Nuri İyem, sanatçi arkadaşlariyla kurduğu Yeniler Grubu ile toplum-

sal gerçekçi anlayiş içerisinde resimler yapmiş, toplumu sanatla buluş-
turmada öncü rol oynamiştir. Akademi’ye ve d Grubu’na eleştirel yaklaş-
miş, yaşami boyunca çeşitli yaptirimlara uğrasa da doğru bildiği yoldan 
şaşmamiş bir sanatçidir. Akademi’nin resmi programinin dişinda sanat 
eğitiminin de var olabileceğine inanarak Tavanarasi Ressamlari’na öncü-
lük etmiştir. 

Nuri İyem bir ressamin bağimsiz olmasi gerektiğini düşünen ve bunu 
hayatinda da uygulayan bir sanatçidir. Hatta Türkiye’de “ressam” kartvi-
ziti taşiyan ilk ressamdir. İyem’e göre ressam yüzünü sadece Bati’ya dön-
memelidir ve bize özgü resim dili oluşturmanin yolu da sadece folklordan, 
nakiştan, minyatürden geçmemektedir. Nuri İyem bir dönem yaptiği soyut 
resimler için bunun bir gereksinim olduğunu, bu dili öğrenmek istediği 
için yaptiğini söylemiştir. Tüm resimlerinde kendini, kendi gerçekliğini 
anlatmaya çalişmiştir. Ortaya çikan eserler Nuri İyem’in duygularidir, ona 
aittir. “Seyirciyi konudan kurtarip resme sokmak kolay değildir” ve İyem 
tüm sanat hayati boyunca bunun için çaba göstermiştir. Halka ulaşabildiği 
takdirde resmin soyut veya figüratif olmasinin bir önemi yoktur. Soyut 
resimleri arada bir dönem olarak kalsa da akilci bir bakiş ve evrensel anla-
yişla yapilmiş çalişmalar olarak önemlidir. Başlangiçta soyut ve figüratif 
resmi birbirini dişlayan bir yaklaşimla ele alirken daha sonralari ikisi-
ni birleştiren bir anlayişa yönelmiştir. Soyut resimlerinde bile bir içerik 
yankilanmaktadir. Soyut ve figüratif resimleri dahil tüm sanat hayatinda 
kendi özgün dilini yaratarak “resimdeki gerçeği” yakalamaya çalişmiş bir 
sanatçidir.
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GİRİŞ

İnsanin temel ihtiyaci olan beslenme ve buna bağli olarak yeterli gida 
maddesi üretimi ve gida maddelerinin bozulmadan saklanmalari, önceki 
dönemlerde olduğu gibi bugün de dünyamizin en önemli sorununu teşkil 
etmektedir. Ambalaj ve ambalajlama çağimizin dikkat çeken sanayi alan-
larindan biridir. Günümüzde hemen hemen bütün mallar ambalajlanmak-
tadir (Keleş, 1998). Gida sanayiindeki gelişimin doğal sonucu olarak am-
balaj sanayiinde de önemli gelişmeler olmuştur (Çulha, 2000; Tavarini vd., 
2008; Sezer vd., 2017; Oey vd., 2018). Sanayi dünyasinda en yüksek üre-
tim hizina sahip dallardan biri ambalaj sanayidir. Ambalajlama her ülkenin 
ve dolayisiyla tüm dünyanin ekonomik gelişmesinde dinamik bir gücü ifa-
de etmektedir. Öte yandan ambalaj ve ambalajlamanin tartişmali yönleri de 
bulunmaktadir. Bunlar; lükse kaçarak maliyeti artirmak ve görünüşü aşiri 
çekici kilarak tüketiciyi etkilemek, haksiz rekabete yol açmak, dönüşlü ye-
rine dönüşsüz yani tek kullanimlik ambalaja yönelerek, malzeme kaynak-
larini bitirmek ve çevre kirlenmesine sebep olmak şeklinde siralanabilir 
(Keleş, 1998:2). Bugün hemen her gida ürünü için belirli tipte ambalaj ve 
ambalajlama zorunlu bir hale gelmiştir. Gida ambalajinin en önemli görevi 
korumadir. Dolayisiyla ürünlerin raf ömrünü uzatmaktir. Gida endüstrisin-
de ambalaj malzemesi günümüz mühendislik ve teknolojileri kullanilarak 
ürünü dişardan ve içerden gelebilecek etkilerden koruyan bir bariyerdir 
(Keskin vd., 2018; Karakuş ve Ayhan, 2019). Ambalajlamanin diğer önem-
li görevleri ise pazarlamayi ve kullanimi kolaylaştirma, tüketiciyi bilgilen-
dirmedir (Keleş, 1998:4).   

Gidalar, insan sağliği ile doğrudan ilgilidirler. Bununla beraber çevre 
şartlarindan etkilenerek bozulabilirler (Keleş, 1998: 2). Bu nedenle gidala-
rin raf ömrünün uzatilmasinda ambalajlama uygulamalari dikkat çekmek-
tedir (Karacay ve Ayhan, 2010; Robertson, 2016; Sezer vd., 2017). Hizli 
şehirleşme ve gida üretim bölgelerinden uzaklaşma, ambalajlamayi zaruret 
haline getirmiştir. İnsanlarin mutfakta yemek hazirlama işine daha az vakit 
ayirmak zorunda olmalari, kullanim kolayliği sağlayan ambalajin önemini 
daha da arttirmiştir. 

1. AMBALAJIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Ambalaj, gidalari diş tesirlerden koruyan, pazarlamasini ve tüketimin 
kolaylaştiran metal, cam, kağit, plastik vb., özel malzemelerden yapilan 
kap, kilif yada sargilardir (Keleş, 1998: 3). Pektaş, (1993) ambalaj kavra-
mini, “tüketiciyi satin alma eylemine hazirlamak için gerekli tüm güzellik-
leri üzerinde bulunduran bir giysidir” şeklinde ifade etmiştir. TDK, amba-
laj kelimesini “Eşyayi sarmaya yarayan mukavva, kâğit, tahta, plastik vb. 
malzeme.” şeklinde tanimlamiştir (https://sozluk.gov.tr/). Ambalajin bir 
başka tanimini ise, “içine konulan ürünü, üretim aşamasindan tüketiciye 
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ulaşincaya kadar, dağitim zincirindeki diş etkilerden koruyan, bir arada tu-
tarak taşima, depolama, dağitim, tanitma işlemlerini kolaylaştiran sargilar 
ve kaplardir.” şeklinde yapabiliriz. Ambalajlamanin tarihi eskidir. Gida-
lar ve diğer mallar bir yerden bir yere taşinmak ve korunmak durumunda 
olduğundan bu yana ambalajlama vardir (Keleş, 1998: 1). İnsanoğlu ilk 
ambalaj malzemesi olarak su kabaği, kabuk ve yapraklari kullanilmiştir. 
İlerleyen çağlarda ise oyulmuş kütük, örülmüş otlar ve hayvan organlarin-
dan elde dilen doğal malzemeler ambalaj materyalleri olarak kullanilmiştir 
(Boyacioğlu, 2004). Uygarlaşma sürecinde, insanlar bu doğal malzemeler-
den daha iyi kaplar, ambalajlar oluşturmayi öğrenmişler ve özel maksatlar 
için sepetler, hasirlar örmüş, tabii liflerden basit kumaşlar yapilmişlardir. 
İlerleyen zamanlarda ambalaj malzemesi olarak cam ve metallerin yani 
sira plastik malzemeler de kullanilmaya başlamiştir (Aydin, 1981). Maden 
cevheri ve alaşimlarinin keşfedilmesi, diğer ambalaj biçimlerine öncülük 
ederek metal malzeme ve çömleklerin gelişmesine yol açmiştir (Boya-
cioğlu, 2004). Pazara sunulan hemen hemen her ürünün ambalajlanmasi 
gerekmektedir. Ambalajlama “gidanin ona en uygun düşen, en koruyucu 
ambalaj içine, tekniğine göre ve en ekonomik şekilde yerleştirilmesi ve 
üretildiği işlendiği andaki kalitesine en yakin durumda tutulmasi ve tüketi-
ciye ulaştirilmasi ve rahat bir şekilde tüketiminin sağlanmasidir.” Ambalaji 
genel olarak taşima (diş) ve koruma (iç) ambalaj diye ikiye ayirmak müm-
kündür. Örneğin süt şişesi veya kutusu bir koruma ambalajidir. Çünkü gida 
ile doğrudan temas halindedir ve ürünü diş çevreden ayirarak onu dişari 
kaynakli olumsuz etkilerden korumaktadir. Ambalajlarin üstünde özel bö-
lüm ayrilmiş olan ve ürün ile alakali yazili bilgileri içeren kimlik malumat-
lari da ambalajlamanin bir parçasidir (Aşkin, 1994). 

2. AMBALAJIN FONKSİYONLARI

Ambalaj ürünlerin muhafaza, pazarlama ve tüketilmeleri bakimindan 
gereklidir. Ambalajlarin fonksiyonelliği ürünün kalitesini arttirir. Tüketici 
açisindan ise ambalajin pratikselliği, parasal değeri, cezbetme nitelikleri 
önem taşimaktadir. Bir ambalajin depolama, taşima, sergileme kullanim si-
rasinda yerine getirmesi gereken fonksiyonlari vardir (Caner, 2004). Gida 
sanayiinde kullanilan ambalajlarin işlevleri kapsamli olmakla birlikte, am-
balajin fonksiyonlarini muhafaza fonksiyonu, iletme ve aktarma fonksiyo-
nu, saklama fonksiyonu ve pazarlamayi etkinleştirici fonksiyonu şeklinde 
gruplandirmak mümkündür (Çetin ve ark, 2004).

2. 1. Ambalajın Koruma Fonksiyonu

Üretimden tüketime kadar ürünün güvenli korunmasi gerekir. Geniş 
bir şekilde ambalajin iklimsel, biyolojik, mekaniksel, kimyasal ve kötü 
kullanim zararlarina karşi ürünü korumasi gerekmektedir. Ambalaj içeri-
ğini, özellikle diş çevrenin su, rutubet, gazlardan korumali ve muhafaza 
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etmelidir. Ambalaj iyi şartta müşteriye ulaşacak şekilde dizayn edilmeli-
dir. Koruma fonksiyonu ürünün doğal hayatinin ötesinde gida raf ömrünün 
uzatilmasini ya da tibbi ürünün sterilitesini devam ettirmesini ifade eder. 
Gidanin kalitesi ve güvenliği ambalajin koruma derecesiyle ilgilidir. Ko-
rumasi iyi olmayan gida ürünlerinde mikrobiyolojik ve biyolojik bozul-
malar meydana gelebilmektedir. Ambalajlama bozulma ve çürüme oran-
larini azaltabilmesi ile gidalarin korunmasina yardimci olur. Tüm gidalar 
hayvansal ya da bitkisel kaynaklardan türemiştir ve onun tabii formunda 
ürünü dayaniksiz yapar. Kendi haline birakilan gida ürünleri hizlica doğal 
formlarini kaybederek tüketilemeyecek hale gelebilirler. Gaz geçirmeye 
dayanim (barriyer) özelliği göz önünde bulunduran ambalaj materyalleri 
gidanin raf ömrünü uzatir. Ambalaj teknolojisi gida bilimi ve gida güven-
liğinin ilerlemesine ve gida bozulmasinin azaltilmasina ciddi katkida bu-
lunur (Caner, 2004). 

2. 2. Ambalajın Taşıma Fonksiyonu

Taşima fonksiyonu ürünlerin üretim noktasindan son tüketici noktasi-
na etkin hareketini gerektirmektedir. Bu değişik, kolay, etkili, güvenli taşi-
ma modellerini, kullanma tekniklerini ve depolamayi kapsar. Genel fizik-
sel sertliğe ilaveten, ambalaj dizaynini etkileyecek belirli taşima kurallari 
vardir. Taşima sayesinde ürünler bir arada tutulabildiği gibi, ulaşim aracina 
kolaylikla yüklenip boşaltilabilir; akma, dökülme, dağilma ve patlama gibi 
durumlara karşi güvenceli olur (Çetin ve ark, 2004). Ambalaj ürünlerin 
taşinmasi, kullanilmasi ve depolamanin üzerine önemli etkinliğe sahiptir. 

2. 3. Ambalajın Depolama İşlevi

Güvenli depolama kolayliği, ürünün kalite özelliğini korumakla bir-
likte raf ömrünü de uzatmaktadir. Belli bir faaliyet sürecinden geçen iş-
lenmiş gidalar, ambalajlama işleminden sonra belirli miktarlarda veya yi-
ğin halinde depolanabilirler. Böylece ürünler hem daha uygun koşullarda 
saklanabilmekte hem de daha uzun süre korunabilmektedir (Çetin ve ark, 
2004).

2. 4. Ambalajın Pazarlamayı Etkinleştirici Fonksiyonu

Ambalaj, alişveriş sirasinda tüketiciye ulaşan tek ve devamli bir rek-
lam aracidir. Ambalaj sayesinde gidalar tüketicinin gözü önünde olmakta-
dir. Ambalajli üründe; etiketleme, kalite kontrol, standardizasyon ve rek-
lam daha kolay hale gelir ve ürün hakkinda bilgi hemen alinabilir (Çetin 
ve ark, 2004). Bilgilendirme ürünün imajina olan güveni sağlamada önem-
lidir. Ambalaj ürününe basilmiş değişik bilgiler, ürünün içerikleri hakkin-
da ayrintili ve nasil kullanilmasi gerektiğini açiklayici nitelikte olmalidir. 
Ambalaj Seçilen materyallerle, şekli ve ebadiyla, rengiyle ve yazi fon-
tuyla, belli olabilen sembol ve şekilleriyle, resimlerle gibi birçok kanalla 
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doğrudan iletişim kurar. Ambalajin satiş fonksiyonunun amaci satişi teşvik 
etmek ve daha fazla etkili yapmaktir. Ambalaj üzerindeki teşvik edici ma-
teryaller tüketiciyi direkt hedefleyen ambalajlarda özellikle rol oynamak-
tadir (Caner, 2004).

3. GIDA AMBALAJ TÜRLERİ

Gida maddelerinin, üretimden başlamak üzere tüketiciye ulaşmasina 
kadar geçen süre içinde sağlikli, beslenmeyi olumsuz yönde etkileyecek ve 
herhangi bir değişikliğe neden olmayacak şekilde ambalajlanmasi gerek-
mektedir. Gida maddelerini olumsuz etkilerden koruyan ambalaj materyal-
leri genel olarak kâğit ve karton, metal, cam, plastik ayrica ahşap olmak 
üzere 5 temel grupta ele alinir.

3. 1. Kâğıt-Karton Esaslı Ambalajlar

Kâğit/karton malzeme dünyadaki yaygin kullanimiyla önemli bir stra-
tejik konuma sahiptir. Kâğit, ambalajlamada en büyük paya sahip olan çağ-
daş ve esnek bir malzemedir. Esas maddesi selüloz olan kâğit malzemeler 
ucuz, bol ve sürdürülebilirdir. Ayrica esnek olmakla birlikte, doğada kolay 
çözünebilmesi kağit malzemenin üstünlükleridir (Çetin ve ark, 2004; Ke-
leş, 1998: 92). 

Ambalajlamada kullanilan önemli hammaddelerden biri de kartondur. 
Karton ambalajlar esas itibariyle taşima araci olarak kullanilirlar buna koli 
denilmektedir. Meşrubat ve süt ürünleri gibi sivi gidalar için tasarlanan 
karton malzeme kâğittan daha dayaniklidir. Su geçirmez özelliği ile me-
kanik etkenlere karşi koyabilir. Yumurta kabi, yumuşak yapida olan mey-
ve ve sebze ambalaji violler, taze parça et ve kiymalarin pazarlanmasinda 
kullanilan “tray” adi verilen küvetler, geriye kazanilmiş kâğit ve kartondan 
yapilan selüloz esasli ambalaj çeşitleridir (Keleş, 1998: 110). 

3. 2. Cam Ambalajlar

Cam, soda ve potas katilmiş silisli kumun ateşte eritilmesi ile yapilan 
sert, saydam, renksiz ve çabuk kirilan bir cisimdir. Camin insanlar tarafin-
dan ilk kullanilişi ve keşfi çok eskilere dayanmaktadir (Nazik, 2003). Süt, 
yoğurt, ayran, sebze ve meyve sulari, alkollü ve alkolsüz içecekler, sebze 
ve meyve konserveleri ve şekerli ürünlerde değişik şekil, tip ve büyüklükte 
cam ambalajlardan faydalanilmaktadir. Cam ambalaj ve kaplar, kimyasal 
açidan nötr olma, içlerine konan maddelerle reaksiyona girmeme, çekici 
görünüm, geri dönüşüm, içlerindeki maddeleri gösterme ve kolay temizle-
nebilmesini olumlu özellikler nedeniyle tercih edilmektedirler (Ayçiçek ve 
ark., 1989). 1984 yilinda Devlet İstatistik Enstitüsü tarafindan gida madde-
leri ambalajlarinda tüketici eğilimlerini belirlemek üzere yapilan bir anket-
te, katilan hane halklarinin %84’ü cami sağliğa en uygun ambalaj maddesi 
olarak gördüklerini belirtmişlerdir (Ayçiçek ve ark. 1989). Ceyhun Sezgin 
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vd., (2020:3332) tarafindan yapilan bir çalişmada da gida güvenliği açisin-
dan öğrencilerin cam ambalajlari bez torba ve geri dönüşümlü ambalajlara 
tercih ettikleri tespit edilmiştir. Her çeşit besin maddesine camdan hiçbir 
zarar gelmeyeceği için, isiya dayanikli cam kaplar, yemeklerin pişirilmesi 
ve isitilmasinda sağlikli ve pratik mutfak araçlaridir (Keskin, 1982). Tü-
müyle dönüşümlü bir malzeme cam gastronomi sektöründe sağlikli bir 
materyal olmasi nedeniyle ilgi görmektedir. Cam ambalajda kabin tam 
doldurulmasi ve ürün görünümüne özen gösterilmesi, kolay kirildiğindan 
doldurma, depolama ve taşima aşamalarinda daha dikkatli davranilmasi 
gerekir. Ağir materyal olmasi ve kirildiği takdirde ürüne cam kiriklarinin 
karişma ihtimalinin bulunmasi ve direk isiyla temas ettiğinde çatlayip ki-
rilmasi camin dezavantajlaridir (Çetin ve ark, 2004). Bununla birlikte son 
zamanlarda isiya dayanikli camlardan (Pyrex) tencerelerde yapilmaktadir. 
Cam kaplarda pişen yemeği kontrol için kapağini açmaya gerek olmadi-
ğindan içeriye havanin girmesi önlenir ki, bu sayede vitaminlerin kaybol-
masinin önüne geçilmiş olur (Keskin, 1982). 

3. 3. Metal Ambalajlar

Ambalajlamada kullanilan metal malzemeler, gidalari hazirlama, pi-
şirme ve saklama ve nakliyesinde kullanilmaktadir (Aydin, 1981). En çok 
kullanilan malzemeler demir, bakir, kurşun, galvaniz, emaye, alüminyum, 
teneke ve paslanmaz çeliktir. Çalişmanin bu kisminda kullanimi en yaygin 
olan metal ambalajlardan bazilarina yer verilmiştir. Metal malzemelerin 
kullanilmasindan kaynakli gidalara metal geçişleri olabilmektedir. Yiye-
cek maddelerinin yapilmasinda, hazirlanmasinda, saklanmasinda veya 
taşinmasinda ve yenilip içilmesinde doğrudan doğruya kullanilan tüm 
madensel kap ve gerecin besin maddelerine geçebilecek sağliğa zararli 
bileşikler içermemesi gerekmektedir (Keskin, 1982). Metallerle bulaşmiş 
gidalarin tüketimi, insan metabolizmasinda olumsuz etkiler gösterir. FAO/
WHO ve JECFA İnsanlar için toksik metallerin kabul edilebilir düzeylerini 
haftalik olarak belirlemişlerdir (tablo 1).

Tablo 1. Bazı Ağır Metallerin Tolere Edilebilir Haftalık Alım Limitleri

Ağir Metal Tolere Edilebilir Haftalik Alim Düzeyleri
Kurşun 0.025 mg/kg
Kadmiyum 0.007 mg/kg
İnorganik Civa 1.6 µg/kg
Arsenik 15 µg/kg
Bakir 0.5 mg/kg/gün
Alüminyum 2 mg/kg
Kalay 14 mg/kg

Kaynak: Türközü ve Şanlier, 2014; 38; JECFA, 2009
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3. 3. 1. Teneke

Teneke metal ambalajlar içinde en önde gelen materyal olup her çeşit 
ürünün kabinin yapiminda kullanim bulmaktadir. Önemli özellikleri nede-
niyle, gida maddeleri ve içecekler için kaplarin ve kapaklarin üretiminde 
evrensel olarak benimsenmiştir (Boyacioğlu, 2004).  Teneke ambalajlar 
hafiftir ve şeklini uzun süre muhafaza edebilmesi, bunula beraber taşima 
ve depolamaya uygunluğu sayesinde ekonomik bir ambalaj ürünüdür (Ay-
din, 1981). Günümüzde kullanim alani yaygin olan teneke, bazi sorunlari 
da beraberinde getirmiştir. Organik maddeyle laklanmiş kalayli teneke, te-
masta bulunduğu gida maddesi tarafindan korozyona uğratilir. Korozyon 
şiddeti çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterebilir; gida maddesinin içer-
diği organik asitlerin cinsi ve miktari, pH’i, depolama sicakliği, nitrat ve 
kükürt bileşiklerinin varliği, tepe boşluğu, tenekenin lakli olup olmamasi 
ve lakli tabakanin kalinliği, tenekenin gövde çeliğinin tipidir (Evranuz, 
1986). Ayrica lehimleme de kurşun bulaşmasina neden olmaktadir (Ekşi, 
1981). Gida ambalajlandiğinda, tenekenin gidayla temas eden yüzeyinde-
ki yağ ve kalay oksit tabakasi genellikle kaybolur. Bu nedenle gida, doğ-
rudan doğruya kalay tabakasiyla, gözenek nedeniyle ayrica kalay/demir 
alaşim tabakasiyla ve nihayet derin gözenekler nedeniyle çelik levhayla 
temas eder. Demir ve kalay, anot olarak davrandiklari durumda bileşen-
ler halinde çözeltiye geçerler (Cemeroğlu, 1986). Kabin çeşidine göre, 
ambalaj çeliğinde bulunabilen bakir ve çinko da gidaya geçer. Konserve 
kutularinin gövde kenedinin yapilmasinda kullanilan lehimdeki kurşun da 
iyi işlenmemişse gidaya geçmektedir. Bozulmayi, lakin kalitesi de etkiler. 
Bütün bu korozyon etkileri, ambalaj delinmesine kadar gidebilir ve bu du-
rum ürünün mikrobiyolojik yönden bozulmasina yol açabilir (Cemeroğlu, 
1986). Konserve kutularindan bulaşan metaller, bulaşma düzeyleri ve bunu 
etkileyen faktörler, bazi araştirmalarla ortaya konmuştur. Bir çalişmada gi-
dalara bulaşan metallerden en çok demir, bakir kurşun ve çinko üzerinde 
durulmuştur. Genel olarak, uzun süre depolamalarda daha fazla demir bu-
lunmuştur. Demir miktari, gida örneğinin çeşidine ve ambalaj tipine göre 
farklilik göstermiştir Kalay bileşiklerinin müsaade edilen miktarlarda za-
rarli etkilerinin olmadiği da bildirilmiştir (Evranuz, 1986). 

3. 3. 2. Alüminyum

Alüminyum gida hazirlama, pişirme ve saklamada yararlanilan önem-
li ve yaygin bir metaldir. Ağirliğina göre direnci yüksek ve korozyona da-
yanikli bir malzeme olduğundan alüminyumdan yapilmiş kap ve ambalaj-
lar, gida ürünlerinin çoğunda kullanilmaktadir. Hafif, yumuşak ve iletken 
olmasi, kolayca şekil almasi, kismi korozyona dayanikli olmasi, ergime 
noktasinin düşük olmasi, yeniden şekillendirilebilir olmasi, su, gaz ve işik 
geçirgenliğinin bulunmamasinin, yani sira ürüne cazip görünüm kazandir-
ma ve dekoratif işlevleri nedeniyle alüminyumum gida sanayiinde tercih 
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edilmektedir (Arisoy, 1986; Nazik, 2003). Gida ambalaji olarak kullanilan 
alüminyumun saflik değeri %99’un üzerindedir; Alüminyum, mikrodalga 
firinlarda isitilmaya uygun değildir. Ancak organik materyalle kaplanmiş 
alüminyum tepsiler hem mikrodalga enerjisini absorbe ettikleri hem de ya-
pişmayi önledikleri için, son zamanlarda kullanilmaya başlanmiştir (Anon, 
1986). Gidalara, alüminyumun çok az bir kismi eriyerek geçebilmektedir. 
Bir araştirmada, bu tip kutularla ambalajlanan sardalye baliğinda alümin-
yum miktari 85-103 mg/kg arasinda bulunmuştur. Ancak metalin sindi-
rim sisteminde emilimi sebebiyle, bu miktarin vücut için zararsiz olduğu 
bildirilmektedir (Arisoy, 1986). Belirtilen tüm özellikleri dikkate alindi-
ğinda, alüminyum, gida endüstrisinde sadece ambalaj malzemesi olarak 
değil, ayni zamanda üretim hatlarindaki alet ve donanimlarda kullanil-
maktadir. Gida sanayinde esnek tip gida ambalaji olarak PVC PE ve PET 
gibi metalize filmler yaygin olarak kullanilmaktadir. Metalizasyon işlemi, 
ambalajlarin gaz, su ve işik geçirmeme gibi koruyuculuk özelliklerini art-
tirir. Mutfaklarda siklikla rastlanilan tabak, tava, tencere, sini tepsi gibi 
alüminyum esasli kaplar gidalarin hazirlanmasi ve pişirilmesi için evler-
de ve lokantalarda kullanilmaktadir. Fakat kullanim alanlari gün geçtik-
çe daralmaktadir. Bunun sebebi, kullanim sürecinde gidanin asit ve alkali 
özelliğinden etkilenip renginin koyulaşmasidir. Toksik metallerden birisi 
olan alüminyumun kronik böbrek hastaliklarinda yan etkilere sahip oldu-
ğu, ancak 1970’li yillarda ortaya çikarilmiştir. Alüminyumdan aşiri etkile-
nen hastalarin bazilarinda, önce kansizlik sonra bunama görülmüştür. Ay-
rica, yumuşak ve kirilgan kemik yapisi ortaya çikmiştir. Yaşlilarda görülen 
“Alzheimer” hastaliğinda beyinde alüminyum biriktiği görülmüştür (Ay-
çiçek ve ark, 1989). Günümüzde insanlar, daha fazla oranda alüminyum 
bileşikleriyle iç içedir. Konsantrasyonlarin düşüklüğüne ve sağlikli insan 
popülasyonunun tehlikede olduğunu gösteren kesin deliller bulunmamasi-
na rağmen, kronik böbrek hastalari, böbrek yetersizliği çeken yaşlilar ve 
henüz böbrekleri gelişmemiş bebekler, besinlerden veya etkin alüminyum 
içeren ilaçlardan dolayi alüminyum zehirlenmesine maruz kalabilmekte-
dirler (Özdemir, 1989). Gidalardaki asit ve bazlar, alüminyumun çözünme-
sine neden olurlar. Alüminyum kapli kartonlardaki meyve sulari ve sütler, 
belli bir süre sonra içerdikleri güçlü asit ve baz bileşikler nedeniyle metalin 
bir kismini çözebilirler (Özdemir, 1989). 

3. 3. 3. Kurşun

Kurşun kaplarin gida alaninda kullanimiyla ilgili bilgiler, Roma impa-
ratorluğu dönemine aittir ve M.Ö. 30 yillarina rastlar. Üzüm ve elma şarap-
larinin hazirlanmasinda söz konusu kaplardan yararlanilmiştir (Ayçiçek ve 
ark. 1989, Konar, 1990). Günümüzde kurşun kaplar kullanilmamaktadir. 
Bekletme süresince kurşun, gidayla reaksiyona girerek ve bileşikler şeklin-
de bağlanarak gidaya geçmektedir. Burada gidanin asitlik derecesi ve diğer 
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özellikleri önemlidir (Jensen, 1995). Konserve gidalara kurşun bulaşmasi; 
lehimin iyi yapilmamasi, bir miktar lehimin kutunun içine geçmesi, ürün 
laklama kalitesi, depolama sicakliği, tepe boşluğu gibi faktörlere bağlidir 
(Gürses, 1971; Saldamli, 1987; Ayçiçek ve ark., 1989). Kurşunun gida-
lara bulaşmasi, teknolojinin hatali uygulanmasindan kaynaklanmaktadir. 
Kurşunun konserve besinlerle alinimini bir ölçüde azaltmak için, konser-
ve kutusu açildiktan sonra içeriğinin cam kavanoza aktarilarak saklanmasi 
önerilmektedir (Baysal, 1986; Ayçiçek ve ark., 1989). Kurşun, ağiz yoluyla 
son derece yüksek dozda alinsa bile, bağirsaklarin sağladiği emilime bağli 
olarak, çoğu zaman akut zehirlenmeye neden olmaz. Günümüzde şiddetli 
kurşun zehirlenmelerine ender rastlanmaktadir. Belirtiler bulanti, kusma 
ve ishalin peşinden kabizlik, idrar yoluyla protein boşalimi ve karaciğer-
deki değişiklerdir. Bazi durumlarda, bünyenin zayifliği ölüme yol açabi-
lir (Anon,1986). Çocuklarda görülen ciddi zehirlenmelerin %25’i ölümle 
sonuçlanmaktadir (Ayçiçek ve ark., 1989). Kurşun bebeklerde mental ge-
riliğe neden olmaktadir (Baysal, 1999). Son yillarda yapilan çalişmalara 
göre, günde 3 granül şekere eşit düzeyde kurşun alimi çocuklarda yavaş bir 
gelişme göstererek zeka geriliğine sebep olmaktadir (Seval, 1986). Kon-
serve gidalarda en fazla toksik olan madde kurşundur. Lehimlemeyle çok 
fazla miktarda bulaştiğindan, kutularda bu işlemin tamamen terk edilmesi 
gerekir. Konserve kutusu üretiminde daha sağlikli teknolojiler aranmalidir 
tablo 2’de bazi gidalarda izin verilen maksimum metal limitleri görülmek-
tedir.

Tablo 2. EC ve TGK Düzenlemeleri Kapsamında Bazı Gıdalarda İzin Verilen 
Maksimum Kurşun Miktarları

Gida Maksimum limit
mg/kg, yaş, ağirlik

Kurşun (Pb)
Çiğ süt
Siğir, koyun, domuz ve kanatli eti
Siğir, koyun, domuz ve kanatlilarin yenilebilir sakatatlari
Balik eti
Kabuklular 
Tahil ve baklagiller
Sebzeler (lahana ve benzeri sebzeler, yaprakli sebzeler, 
mantar ve taze otlar hariç)
Lahana ve benzeri sebzeler, yaprakli sebzeler, kültür mantar
Meyveler (dutsu meyveler ve küçük meyveler hariç)
Dutsu meyveler ve küçük meyveler
Meyve sulari, meyve suyu konsantresi ve meyve nektarlari
Şaraplar
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Kati ve sivi yağlar
Kadmiyum (Cd)
Siğir, koyun, domuz ve kanatli eti (sakatatlari hariç)
Siğir, koyun, at, domuz ve kanatli hayvanlarin karaciğeri
Hamsiler, Torik, Karagöz, Yilanbaliği, Kefal, İstavrit 
Sardalya, Orkinos Dilbaliği
Kiliçbaliği
Kabuklular (yengeç etinin kahverengi kismi, istakoz ve 
benzeri büyük kabuklularin baş ve göğüs etleri hariç)
Kafadan bacaklilar (iç organlari hariç)
Sebzeler ve meyveler (yaprakli sebzeler, taze otlar, mantar, 
çam fistiği, sapli sebzeler, köklü sebzeler ve patates hariç)
Sapli sebzeler, kereviz hariç köklü sebzeler ve kabuğu 
soyulmuş patates
Lifli sebzeler, taze otlar, kereviz ve kültür mantari
Soya fasulyesi
Tahillar (kepek, embriyo, buğday tanesi ve pirinç hariç)
Kepek, embriyo, buğday tanesi ve pirinç
Civa (Hg)
Su ürünleri ve bazi balik türleri ile kabuklular (yengeç etinin 
kahverengi kismi, istakoz ve benzeri büyük kabuklularin baş 
ve göğüs etleri hariç)
Fener baliklari, Atlantik yayini/kedi baliği, Torik, 
Yilanbaliklari, Kalkan benzeri yassi balik, Kiliç baliği, 
Barbunya, Turna baliği, Torik/iri uskumruya benzer balik, 
Poor cod, Portekiz köpek baliği, Uskumru türü baliklar, 
Mercan baliklari, Köpekbaliği (bütün türleri), Mersin baliği, 
Orkinos
Kalay (Sn)
İçecekler harici konserve gidalar
Teneke kutu içerisinde satişa sunulan alkolsüz içecekler 
(meyve ve sebze sulari dahil)
Teneke kutu içerisinde satişa sunulan bebek ve küçük çocuk 
ek gidalari (kuru ve toz haldeki ürünler hariç)

Kaynak: Türközü ve Şanlier, 2014; 39; EC, 2006; TGK, 2011.

3. 4. Plastik

Plastikler, sentetik organik polimerlerden bir gruptur. Ambalajlamada 
çok kullanilan polimerler “plastikler” sinifina dâhildir Keleş, 1998: 52). 
Plastiklerin insan yaşamindaki yeri çok eskilere dayanmaktadir. İlk olarak 
1860’li yillarda selüloz nitrati ile başlayan daha sonra selüloit adi verilen 
bu madde, dayanikli ama çok uzun ömürlü, ama çok yanici bir maddeydi. 
İlk kuru fotoğraf filminin yapiminda kullanilan selüloit, tarak, biçak sapi 
ve hatta giysilerde taki yapmak için de kullanilmiştir (Nazik, 2003). İkinci 
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dünya savaşi sonundan beri plastik maddeler endüstrisi çok hizli gelişerek, 
plastiklerden yapilan ambalaj materyalleri büyük miktarda besin maddele-
rinin paketlenmesinde kullanilmaya başlanmiştir. Bu şekilde birçok besi-
nin işik, hava, nem, kir ve mikroplardan korunmasi sağlanmiş ve yüksek 
sağlikli değerleri garanti edilebilmiştir (Keskin, 1982). Günümüzde plastik 
materyaller gida ambalajlamada en yaygin kullanilan materyallerden bi-
ridir. Sağlikli beslenme, gida muhafazasi ve çevre korumaya karşi artan 
tüketici ilgisi, ambalaj materyali olarak yenebilir filmler, kaplamalar ve 
çözülebilir polymerler üzerindeki araştirmalar hiz kazanmiştir (Karakaya 
ve ark., 2001). Gidanin raf ömrünü uzatan film ve kaplamalar yenilebilir 
özelliktedir. Yenilebilir filmler genel olarak; polisakkarit, protein, lipid ve 
reçineler olmak üzere dört temel maddeden oluşmaktadirlar (Alper ve ark., 
2003). Plastik ambalaj malzemeleri gastronomide Sous-Vide pişirme tek-
niğinde kullanilmaktadir. Sous-Vide gidalarin tek başlarina veya yardim-
ci diğer ürünlerle beraber vakum ambalaj içerisinde hijyenik bir ortamda 
pişirilmesi tekniğidir (Schellekens, 1996). Bu tekniğin en önemli özelliği 
kullanilan plastiğin paket içi O2 düzeyinin düşük olmasidir, böylece ae-
robik bakteri gelişiminin oluşmasi önlenebilmektedir (Batu, 1994; Batu, 
2019: 48-49).

3. 4. 1. Termoplastikler

Üretim sirasinda isitilinca esnek hale gelirler ve soğuyunca sertleşir-
ler; bu işlem tekrarlanabilir. Selüloit adiyla, 19. Yüzyilin ikinci yarisin-
da üretilmişlerdir. Yemek servis malzemelerinin yapiminda yaygin olarak 
kullanilan termoplastiklerin bazilari şunlardir:

Polistren: (Saldamli, 1990). Renksiz ve saydam bir yapida olduğu 
için güzel görünüşlüdür, ucuz bardak ve tabaklarin yapiminda kullanilir, 
sicak suda yumuşar. Yüksek sicakliklara esneklik gösterebilir fakat çabuk 
kirilir. Monomer miktarinin düşüktür, kokusuzdur, çabuk şekil verilebilir 
ve tat değişikliğine neden olmamaktadir, yağ asitlerine karşi dayanikliliği 
gibi özellikleri bulunmaktadir (Çulha, 2000).

Polietilen: Bazi cinsleri (alçak yoğunluklu polietilen), kaynar suda 
yumuşar. Düşük maliyet, polietilenin en belirgin özelliğidir. Molekül bü-
yüklüğü dişinda parafine benzer. Gidayi biraz göstermesi, gazlar için faz-
la gözenekli oluşu ve isiya karşi dayaniksizliği gibi dezavantajlari vardir 
(Saldamli, 1990). Polietilenteraftalat gazli ve gazsiz içeceklerin konuldu-
ğu şişelerin imalatında kullanılmaktadır. Bu plastik çeşidi insan sağliği 
için tehlike oluşturmamaktadir. Ayrica ucuz bir materyal olduğu için tercih 
edilmektedir. Yapilan araştirmalar PET’in inhalasyonu ile üst solunum yol-
larinin tahriş olabileceğini göstermiştir. Bilinen kanserojen etkisi bulun-
mamaktadir (Çulha, 2000).
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Polipropilen: Sert, sağlam, lekelenmeye oldukça dayanikli, 121 
ºC’a kadar dayanabilen ve kaynar suda kullanima elverişli bir polimerdir. 
PP’den üretilen filmler şeffaf görünüşlü gaz geçirgenliğinin düşük olmasi 
ve yüksek mekanik sağlamliği nedeniyle çocuk mamasi, patates cipsi, fin-
dik, bisküvi, çikolata ve un gibi kuru yiyecek maddelerinin ambalajinda ve 
un çuvallari yapiminda kullanilirlar.

Polivinil klorür (PVC): PVC sert, parlak bir madde olup, su ve çoğu 
kimyasallara dayaniklidir. Bu özelliğinden dolayi içindeki gidanin lezzet 
ve kokusunu iyi muhafaza eder. Ambalajlamada kullanilan iki tür PVC 
vardir: Sert yapida olan ve platifiyan içermeyen PVC; süt ürünlerinin ve 
kati yağlarin konduğu kutu ve bardaklar; bal, çikolatanin muhafazasin-
da kullanilan kutu kapaklari ve tüplerde; kahve, kakao; hazir çorba gibi 
gida maddelerinin ambalajlarinda kullanilir. Plastifiyan içeren; yumuşak 
PVC, ambalajlarda gıda maddesine plastifiyan migrasyonu önemli bir 
toksisite sorunudur. Ancak esnek olduklari için özel amaçli ambalajlarda 
(ör: Et ambalaji) kullanilmasi gerekmektedir (Çulha, 2000).

3. 4. 2. Termosetting Plastikler

Bu tür plastiklerin yapiminda kullanilacak toz, isitmayla yumuşar ve 
kimyasal olarak eritilemeyecek bir kati haline gelir; böylece, isiyla yeni-
den şekillendirilemez.

Melamin formaldehit: Çeşitli mutfak araç-gereçlerinin yapiminda 
kullanilan bir plastiktir. Sertlik, ağirlik ve mutfakta kullanilan kimyasal 
maddelere dayaniklilik yönünden seramiğe en yakin plastiktir. 121º C si-
cakliğa direnci iyidir. Ambalajlamada kullanilan malzemelerden biri olan 
plastiğin, gidanin lezzetini değiştirmemesi ve gidaya bulaşan bileşiklerin 
toksik etki yapmamasi lazimdir. Son yillarda kullanilmiş ambalaj malze-
melerinin yeniden kullanima kazandirilabilmesi amaciyla geri dönüşüm 
kavrami ortaya atilmiştir. Gökçe’ye (2018) göre, geri dönüşüm, “yeniden 
değerlendirilme imkani olan bu atiklarin fiziksel veya kimyasal işlemle-
re tabi tutularak ikinci bir hammaddeye dönüştürülmesine” denir. TDK 
da geri dönüşümü “atiklarin yeniden değerlendirilmesi durumu” şekline 
tanimlamiştir (https://sozluk.gov.tr/). Fakat unutmamak gerekir ki dönüş-
türülmüş her malzemenin yeniden kullanim imani bulunmamaktadir. Par-
çalanmasi mümkün olmayan veya geri dönüştürülemeyen plastik tabanli 
ürünler mevcuttur. Geri dönüştürülmüş plastiklerin yeniden kullanimi ile 
ilgili olarak materyal (besinlerin konulduğu kaplar vb.) üzerinde bir takim 
döngüsel işaretler yer almaktadir. Tablo 3’de plastik ambalajlarda kulla-
nilan kodlar özellikleri ile birlikte verilmiştir. Döngülerin içinde yazilan 
rakamlar kullanilan plastik tipini ifade etmektedir (Ağaçcioğlu, 2018). 
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Tablo 3. Plastik Materyal Kodları ve Özellikleri

Kaynak: Sevencan, Vaizoğlu, (2007), Kiliç ve Yüce (2014).

Ambalaj malzemesinin gidayla temasinda plastik, gida ve çevrenin 
birbiriyle etkileşimi söz konusudur (Hişil, 1981). Gida/plastik/çevre mo-
delinde, toksik etki ve kalite yönünden önemli olan etkileşimler aşağida 
açiklanmiştir.

3. 5. Plastikten Gıdaya Polimerlerin Geçişi

Ambalaj bir yandan gidayi korurken, diğer yandan sağlik riski doğura-
bilir. Gida-ambalaj etkileşmesi sonucunda ambalajdan bazi bileşikler gida-
ya, gidadaki bazi unsurlar ambalaja geçebilir. Gida ambalaj malzemesi ve 
ambalaj boşluğundaki su, gazlar, buharlar ve diğer küçük moleküllü bile-
şikler ambalaj duvarini geçerek diş çevreye ulaşabildiği gibi, dişaridan ge-
lebilecek unsurlar da gidaya nüfuz edebilir. Tüm bu geçişlere “migrasyon” 
denilmektedir (Keleş, 1998: 88). Migrasyon, değer kayiplarina ve duyusal 
değişmelere de neden olabilir. Karakuş ve Ayhan, (2019), son zamanlarda 
gidalari ambalajlamak için kullanilmakta olan petrol tabanli polimerlerin 
çoğunun biyobozunurluk özelliklerinin bulunmamasindan dolayi     çev-
reye saçilarak binlerce yil sürecek kirlenmeye yol açtiğini, yenilebilir ve 
sürdürülebilir nitelikte olmadiğini de ifade etmişlerdir. Bu nedenle doğa 
dostu, bozunabilme özelliğene sahip biyobozunur ambalajlar geliştiril-
mektedir (Bağiş 2015; Sorrentino vd., 2007). PVC’nin gida ambalajinda 
kullanilmasi, 1951-56 yillari arasinda ortaya çikmiştir. Ancak 1973 yilinda 
PVC ile şişelenmiş alkollü içeceklerde görülen duyusal değişimlerin nede-
ni olarak vinilklorür (VC) düşünülmüş ve likörde 10-20 mg/kg VC saptan-
miştir. VC’nin kanserojen etkisi 1971-74 yillari arasinda ortaya konunca; 
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FDA, PVC’li ambalajlardan yağa ve asitli gidalara geçen VC’nin siniri 
50 mikro g/kg ve PVC malzemedeki siniri ise 1 mg/kg olarak saptamiştir 
(Evranuz ve Yiğit, 1978). 1974 yilinda ABD’de sivi bitkisel yağ doldu-
rulmuş şişelerde 0,65-0,68 mg/kg VC monomeri saptanmiştir. Evranuz ve 
Yiğit (1978) tarafindan, sivi bitkisel yağ ambalajlamasinda kullanilan PVC 
ve yoğurt ambalajlamasinda kullanilan PS polimerlerinden gidaya geçen 
monomerler tespit edilmiştir. Sivi bitkisel yağlarda 0-3,6 mg/kg VC mono-
meri geçtiği saptanmiştir. Yoğurtta ise, ambalaj yüzeyi olarak 15,41-47,91 
mg/dm² stiren (S) ve 131-440,8 mg/kg S değerleriyle sinirin çok üstünde 
miktarlar bulunmuştur. Bitkisel yağ ve margarin ambalajlamada kullanilan 
VC’den bulaşan 1,68-7,55 mg/dm² yüzey ve 10-425 mg/kg değerleri ise, 
mevzuattaki gida ambalajlamasina mahsus mukavva ve plastik malzemeye 
ait 697. Maddenin “e” bendindeki 10 mg/dm² ve 60 mg/kg sinirlari içinde 
bulunmaktadir. Sonuçlar, asit ortamda polimerlerin gidaya daha hizli ve 
fazla bulaştiğini göstermektedir. Avrupa topluluğunda (EU)’nda tenefüs 
yoluyla zararli, cildi ve gözü tahriş edici olarak siniflandirilmasina rağmen 
sitren, tenefüs yoluyla ve yutma sonrasinda hafif akut toksik etki göster-
mektedir. Birçok deney hayvanlarinda yapilan çalişmalarda hem tenefüs 
hem de ağiz yoluyla vücuda sitren aliniminin, inandirici bir kanser oluşum 
kaniti oluşturmadiği görülmüştür. Yapilan birçok araştirmada, ambalaj 
materyali olarak kullanilan çeşitli polsitren plastiklerden yoğurda ve diğer 
gidalara sitren monomerlerinin geçişi saptanmiştir. Türk Gida Kodeksi, 
gida maddeleri ile temasta bulunan plastiklerin yüksek molekül ağirlikli 
polimerlerden oluşmasi ve kimyasal açidan gidanin yapisiyla reaksiyona 
girmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle plastiklerin üretiminde 
kullanilan katki maddelerinin miktari gida maddesinin kalitesini değiştir-
memeli ve toksik etkiye neden olmamalidir. Ayrica ambalaj malzemeleri 
gida maddelerini emmemeli, gidayi dişa sizdirmamali, gidanin tat, koku 
ve rengini değiştirmemeli, taşima ve depolama şartlarinin gerektirdiği belli 
fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olmalidir (Artik, vd., 2019: 227).

FAO/WHO günlük polimer alimini insanlarda 40 µg/kg’a kadar sinir-
landirmiştir (Gürcan, 2004). Gürcan (2004)’nin yapmiş olduğu araştirmada 
diyetle alinan stiren miktarinin günde vücut ağirliği başina 0,03-0,05 µg/
kg olduğunu tespit etmiş, araştirma bulgularindan elde edilen değerlerin 
tolere edilebilir değerlerin çok altinda olduğunu, bu miktarlarin insana tok-
sikolojik açidan zarar oluşturmayacağini gözlemlemiştir. Uçucu bileşikler 
diğerleri gibi az veya çok oranda gidada duyusal değişme meydana getirir-
ler. Plastiklere mekanik özelliklerini ve diğer özelliklerini değiştirmek için, 
ayrica çeşitli özellik kazandirmak amaciyla katilan katki maddeleri (anti-
oksidanlar, plastifiyanlar vd.), sayica fazladir (Uysal, 1970). Ambalaj katki 
maddelerinin kontrollü olarak gidalara salinimini sağlamak amaciyla yeni 
bir yaklaşim da parçalanabilir polimerlerin kullanilmasidir. Biyomedikal 
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alaninda polilaktik asit (PLA) ve kopolimerleri geniş bir kullanim alani 
bulmuşlardir ve bu polimerlerin gida endüstrisinde daha yaygin kullanimi 
hedeflenmektedir (Seydim ve ark., 2005). Genel olarak plastikler içerisine 
konulan katki maddelerinin yüzdeleri küçüktür. Umumiyetle %1 civarinda 
olup, bazi plastiklerde %0.001’e kadar düşmektedir. Bu sinirlarin aşilmasi 
halinde, gida zararli bir hale gelebilir ve duyusal değişmeler görülebilir 
(Uysal, 1970). Yiğit (1981) tarafindan yapilan bir çalişmada, PVC’ de sta-
bilizatör olarak kullanilan kalay bileşikleri, yağlarda 1,45-3.64 mg/kg ola-
rak saptanmiş ve bunun uluslararasi sinirlar içinde olduğu kaydedilmiştir. 
Diğer araştirmasinda Yiğit (1981), UV işin tutucu olarak katilan tinuvin P 
ve yumuşatici olarak kullanilan DOA’nin gidaya geçişlerini belirlemiştir. 
%0.32 tinuvin P katilmiş PVC şişelerden bitkisel yağa, 10, 21, 45 ve 60 
gün sonunda sirasiyla iz, 0.08, 1.45 ve 2.01 mg/kg söz konusu maddenin 
geçtiği saptanmiştir. %18 DOA katilmiş ve PVC ile sarilan peynir ve et 
gibi yağli gidalara bu bileşiğin geçme oranlari, sirasiyla, 36.0 ve 17.8 mg/
kg’dir. Soğuk koşullarinda saklanan ayni örneklerde geçme oranlari ise 
sirasiyla 16.6 ve 8.1 mg/kg’dir. Burada kullanilan PVC malzemesindeki 
katkilarin gidaya geçme miktarlari konulan sinirlar içindedir. Genel ola-
rak araştirmalardan çikan sonuçlara göre, tam polimerize plastiklerin ço-
ğunluğu bazi istisnalar hariç, zararsizdir ve zehirli değildir. Buna karşilik, 
kullanilan monomerlerden ve ilkel maddelerden bazilari, yardimci madde-
lerle katkilarin birçoğu toksik, tahriş edici veya duyarlilik oluşturucudur. 
Köpüklü plastiklerin üretilmesi sirasinda birtakim gazlar meydana gelir. 
Bu grup plastiklerin birisinin elde edilmesinde, toluol diizosiyanat mono-
mer bir meteryaldir. Kullanilmasi sirasinda CO2 çikişi olur ve bir miktar 
izosiyanat buharlaşir. Buhar, CO2 tarafindan tutulursa da plastik madde 
parçalandiği takdirde açiğa çikabilir. Bu maddenin toksisitesi düşüktür, fa-
kat solunum yollari için çok kuvvetli bir iritandir; dolayisiyla, günümüzde 
birçok bati ülkesinde, çocuklar için zevkli bir oyun sahasi oluşturan köpük 
havuzlari (içerisinde renkli plastik toplar ve oyuncaklar bulunan ve çocuk 
boyunu geçmeyen havuz şeklindeki oyun alanlari) yasaklanmiştir. Ayrica, 
plastik maddelerin tam olmayan yanmalari, ileri derecede toksik veya iri-
tan birçok madde meydana getirebilir. Bir plastik çeşidi olan teflon, sicak-
liğa dayaniklidir, sürtünme katsayisinin düşük olmasi nedeniyle yapişmaz 
özelliktedir. Temizliği kolay olan teflon kaplar günümüzde oldukça fazla 
rağbet görmektedir. Bununla birlikte yüzeyi çizilmiş ve eskimiş olan teflon 
ekipmanlarin kullanilmasi ağir metal geçişlerine yol açtiği için sağlik baki-
mindan risk oluşturmaktadir (Teyin, & Nizamlioğlu, 2020: 1585). 

Teflon 250º C’nin üzerinde isitilirsa, az miktarda parçalanma ürünleri 
meydana gelir. Kapali yerlerde fazla miktarlarda teflonun isitilmasi halin-
de, bu grup maddeler zararli konsantrasyonlara ulaşabilmektedir. Teflonun 
200°C’ye isitilmasiyla ise, açiğa çikan bazi özel bileşiklerin etkisiyle “po-
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limer hummasi” adli bir sendrom Ortaya çikarmaktadir. Bu hastalik çoğun-
lukla teflon tozlari ve parçalarinin ya da kirlenmiş tütünün solunmasiyla 
meydana gelmektedir (Baydan ve Yilmazer, 2000: 189; Harris ve Kenwin, 
1951).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Gida hazirlama, pişirme ve saklamada çeşitli malzemeler kullanil-
maktadir. Bunlar kullanildiklari süre içerisinde gerek kendi özelliklerinden 
gerekse diş etmenlerden dolayi, gidayla çeşitli reaksiyonlara girmektedir-
ler. Girdikleri reaksiyonlar, başta zaman olmak üzere çeşitli faktörlerden 
etkilenmekte ve gida/malzeme etkileşimi çeşitli seviyelerde ortaya çik-
maktadir. Bu ise, besinden yararlanma aşamasinda insani olumsuz etki-
lemektedir. Başta ağir metaller olmak üzere gidaya metal geçişleri, insan 
metabolizmasinda ciddi sorunlara sebep olmakta ve çoğunluğu kronik etki 
yapmaktadir. Özellikle kurşunun insan sağliğina olumsuz etkisi yüksek de-
recededir. Cu, Fe, Zn, Al gibi metal malzemelerden ve plastikten, gidanin 
ve dolayisiyla insanin etkilenmesi de söz konusudur. Buna karşilik, günü-
müzde pişirme kaplari olarak çelik ve cam, saklamada ise cam tercih edilen 
malzemelerdir. Gida üretimi ve beslenmenin bütün aşamalarinda, üretici-
den tüketiciye, denetçiden araştiriciya kadar her kesimin üzerinde durmasi 
gereken konu, kap ve ambalaj malzemelerini iyi tanimak ve özelliklerine 
uygun şekilde kullanmak olmalidir. Ayrica, söz konusu malzemelerin tek-
nik nitelikleri ile gida ürünleriyle ve insan sağliğiyla olan ilişkilerinin sü-
rekli olarak araştirilmasi, mümkün olan en az zararla (toksikoloji ve kalite 
bozukluğu açisindan) daha elverişli materyalin hedeflenmesi gerekmekte-
dir. Ambalaj satin alinacak gida ile ilgili bilgi verici olmalidir. Ambalaj bu 
bilgileri etiketlendirme ile sağlamaktadir. Etiket üzerinde yer alan bilgiler 
ile müşteri ve ürün arasinda iletişim sağlar. Buna göre tüketicinin satin 
alma davranişi olumlu ya da olumsuz olarak etkilenmektedir. Tüketicinin 
ambalajdan beklentileri (Üçüncü, 2004); ürün, satiş yerlerinde kolaylikla 
taninabilmelidir, gidanin başta doğasi, kimliği, özellikleri, bileşimi, mikta-
ri, dayanikliliği, menşe ülkesi, imalat veya üretim metodu hakkinda bilgi 
vermelidir (Artik vd., 2019:159).

 Güncel yaklaşimlar doğrultusunda, ürün ve kalite güvenliğinde üs-
tünlük ilkesine ulaşabilmek; hammadde ve uygulanan işleme tekniği ya-
ninda, uygulamadaki özen ile olanakli kilinabilir. Bu gerçekten hareketle, 
uygun teknolojilerin seçimi ve tüketiciye ulaşana kadar ki evrede yine ku-
rallar doğrultusunda özenle hareket temel yaklaşimdir. Tüketicinin ise se-
çim, saklama koşullarini ve ürün karakterini bilerek uygulamasiyla sağlik 
güvenliğine de erişilecektir.
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1.GİRİŞ

Siyasi coğrafyanin en önemli çalişma alanlarindan birisi sinirlardir. 
Sinir, coğrafi alanlari ayiran fiziksel veya politik bir çizgidir. Birbirine 
komşu olan ülkeler ekonomik, beşerî ve siyasi açidan benzer özelliklere 
sahip olduğunda, sinirlarinda genellikle önleyici güvenlik tedbirleri almaz-
lar, sinirlari açik ve savunmasiz olabilir. Siyasi sinirlar genellikle, coğrafi 
bir bölge üzerinde veyahut çevresinde oluşturulan sinirlar olarak tanimlan-
maktadir. Siyasi sinirlar belirlenen alanda yaşayan insanlari yönetmeyi ko-
laylaştirirken ayni zamanda gerilim ve çatişmalari azaltmayi amaçlamak-
tadir. Siyasi sinirlar sadece coğrafi bölgeyi değil ayrica etnik, dini, kültürel 
ve ekonomik özellikler açisindan da toplumlari birbirinden ayirmaktadir. 
Siyasi sinirlar toplum içerisinde insanlara bir güvenlik ve aidiyet duygu-
su oluşmasini sağlarken bazi kişi ve toplumlarda dişlanma duygusuna da 
neden olmaktadir. Siyasi sinirlar farkli biçimlerde ortaya çikmaktadir. En 
yaygin siyasi sinirlar dikenli tel, çit ve kontrol noktasi gibi insan yapimi 
bir fiziksel yapi şeklini alan sinirlardir. Bu tür sinirlar genellikle gerilim, 
çatişma ve istikrarsizliğin yoğun olarak yaşandiği ülkelerin sinirlarinda 
görülmektedir. Zaman içerisinde yaşanan siyasi, ekonomik, beşerî ve gü-
venlik gibi gelişmelere paralel olarak tel ve çitlerin yerini sinir duvarlari 
alabilmektedir.

Dünya üzerinde insanlar ve ülkeler birbirleri ile iletişim kurmak ama-
ciyla telgraf, telefon ve internet gibi teknolojileri geliştirmenin yani sira 
fiziksel iletişimi sağlamak için ise yollar, köprüler ve tüneller inşa etmiş-
lerdir. Şehirler kuran insanlar zaman içerisinde devletleşmişlerdir. Kurmuş 
olduklari devletleri dişaridan gelebilecek saldirilardan korumak amaciyla 
şehrin sinirlarina surlar inşa etmişlerdir. Şehirlerin savunma duvarlari, yer-
leşim bölgelerini potansiyel saldirganlardan korumak amaciyla inşa edilen 
tahkimatlardir. İnşa edilen bu sinir ve duvarlar çeşitli görünüm ve özellik-
lere sahiptir. Sinir ve duvarlar bitki, toprak ve taş malzemelerle yapilan ba-
sit çitlerin yani sira kuleler, burçlar, şehre giriş ve çikiş amaciyla kullanilan 
kapilari olan geniş askeri tahkimatlara kadar değişiklik göstermektedir.

Sinirlar ve duvarlar antik çağlardan modern zamanlara kadar yerleşim 
yerlerini çevrelemek ve korumak için kullanildilar. Çin Seddi, Afrika’daki 
Benin Duvarlari, İngiltere’deki Hadrian Duvari, Çatalca›dan başlayarak Si-
livri’ye kadar Trakya yarimadasi boyunca uzanan ve İstanbul’un ana savun-
masina takviye olarak Doğu Romalilarin inşa ettiği Anastasian Duvari ve 
Nazi Almanya’si tarafindan 1942 ve 1944 yillari arasinda kita Avrupasi ve 
İskandinavya kiyilari boyunca savunma amaçli  olarak inşa edilen kapsamli 
bir kiyi savunma ve tahkimat sistemi olan  Atlantik Duvari gibi surlarin yani 
sira daha dar alanlari korumak amaciyla da yapilan şehir surlari inşa edil-
miştir. Bu tür yapilarin savunma amacinin yaninda devletlerin statüsünü ve 
bağimsizliğini temsil eden sembolik özellikleri de bulunmaktaydi.
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Sinirlar devletlerin egemenlik alanlarini belirlemektedir. Sinirlarin ko-
runmasi devletin devamliliğinin güvencesidir. Bu nedenle devletler muhte-
mel tehlikelere karşi sinir boylarinin güvenliğini sağlamak amaciyla askeri 
önlemlerin yani sira sur, kale, çit, tel örgüler, mayinlar, duvarlar, teknolojik 
araç ve gereçler kullanmak gibi çeşitli önlemler almişlardir. Günümüzün 
küreselleşen dünyasinda sinirlar ve duvarlarin varliğinin 1989 Berlin Du-
vari’nin yikilmasi ile ortadan kalktiği düşünülse de bunun doğru olmadi-
ği inşa edilen yeni duvarlarla görülmektedir. Dünyamiz son 20 yilda inşa 
edilen birçok duvara sahiptir. Rusya’nin 2022 Şubat ayinda Ukrayna dev-
letine karşi başlatmiş olduğu saldirinin amaci yeni bir sinir oluşturmaktir.

Devletler göç, terörizm, uyuşturucu ticareti, kaçakçilik, bölgede ya-
şanan gerilim ve çatişma ortami, terörist girişi, işgaller, hayvan sağliği ve 
kaçak avciliği önlemek amaciyla sinirlarda çitler ve duvarlar inşa etmekte-
dirler. Günümüzde yaşanan gelişmeler duvarlari azaltmak yerine artmasi-
na neden olmuştur (Şekil 2).

1989’un sonlarina doğru, iki tarihi duvar yikilmiştir. İlki, 9 Kasim 
1989 tarihinde 28 yillik varliğindan sonra Berlin Duvari’nin yikilmasiy-
di. İkinci duvar Güney Afrika’daki apartheid sistemidir. Apartheid daha 
sembolik bir özelliğe sahipti. Ancak insanlari bölme ve yaşamlari ayirma 
biçimi bakimindan Berlin Duvari ile eşit derecede önemliydi. Günümüzde 
dünyanin her zamankinden daha fazla duvara sahip olmasi düşündürücü-
dür. Son 50 yilda dünya çapinda 63 sinir duvari inşa edilmiştir. Dünyadaki 
her 10 kişiden 6›si bu sinir duvarlarindan birine sahip bir ulusta yaşamak-
tadir. Birçok ülkede siyasi liderler bu duvarlardan daha fazlasini savun-
maktadirlar. Daha birçok ülke, birliklerin, gemilerin, uçaklarin, insansiz 
hava araçlarinin konuşlandirilmasi ve dijital gözetim, karada, denizde ve 
havada devriye gezerek sinirlarini militarize etmiştir. Bu ‘duvarlari’ da 
saysaydik, sayilari yüzlerce olurdu. Sonuç olarak, yoksulluk ve şiddetten 
kaçan insanlar için sinirlari aşmak her zamankinden daha tehlikelidir ve 
bundan sonra sinir aygiti hala aktif bir tehdittir. Asya en fazla sinir duva-
rina (%56) sahip kitadir. Onu Avrupa (%26) ve Afrika (%16) izlemektedir 
(Benedicto, Akkerman, & Brunet, 2022).

Devletlerin sinirlarini emniyet altina almak amaciyla yapmiş olduğu 
duvarlar ve çitler; dağlari, çölleri ve nehirleri aşmaktadir. Sinir ve duvarlar 
sadece insanlari değil ayni zamanda diğer canlilarin da hareketini engelle-
mektedir. Duvarlarin yükseldiği bölgeler, 1.500’den fazla bitki ve hayvan 
türüyle biyolojik çeşitlilik açisindan çok zengindir. Ayrica bu bölgelerde 
pek çok göçmen hayvan türlerinin de yaşadiği bilinmektedir. Bu sebeple 
sinir ve duvarlar, binlerce dönümlük yaşam alaninin tahrip edilmesine yol 
açmakta ve bu arazileri parçalara ayirmaktadir. Bu durum nesli tükenme 
tehlikesinde olan türler için büyük tehdit oluşturmaktadir. Bazi hayvanla-
rin hayatta kalabilmeleri, ülke sinirlarini doğal bir serbestlikle geçebilme-
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lerine bağlidir. Bu nedenle, sinir ötesi göçü engellenen türler için duvarlar 
ciddi bir tehdit oluşturmaktadir. Araştirmalar “sinir duvarlarinin yaklaşik 
700 memeli türünün iklim değişikliğine uyum sağlamasini zorlaştirabile-
ceğini” göstermektedir. İklim isindikça, canlilarin uygun yaşam alani bul-
mak için yer değiştirmesi yaşamsal bir gerekliliğe dönüşecektir (Yildirim, 
2022). 

Brown’a göre; “Çoğu duvar, itmek için inşa edilen şeyin büyüklüğünü 
ve karmaşikliğini arttirir. ABD-Meksika duvari göçmenleri durdurmadi, 
ancak göçü daha pahali, tehlikeli ve karmaşik suç ağlariyla bağlantili hale 
getirdi. Yani sinir tahkimatindan önce var olmayan mal, uyuşturucu ve in-
san kaçakçiliği yapmak için çete ve mafya benzeri oluşumlar üretmiştir. 
Aslinda duvar göçmenleri dişarida tutmuyor, ancak bir yandan göçmenler 
için maliyeti ve tehlikeyi büyüttü ve diğer yandan muazzam bir yasadişi 
kaçakçilik endüstrisi yaratti.” (Brice, 2022). Bugün duvar inşa etme çil-
ginliği, yeni siyasi meşruiyet açiklari, yeni vatandaş kaygilari ve devlet 
ve devlet dişi şiddetin yeni füzyonlari dahil olmak üzere, egemenliğin 
azalmasindan kaynaklanan siyasi güç ve arzunun önemli çikmazlarini or-
taya koymaktadir. Ulus-devlet egemenliğinin aşindiği ve küreselleşmenin 
serbest biraktiği ulus ötesi güçlerin yoğunlaştiği bir zamanda ulus-devlet 
duvarlarinin çoğalmasi dikkat çekicidir. Yeni duvarlarin mevcut veya ar-
zulanan ulus-devlet sinirlarini sinirlayabilmesine rağmen, işgalci ulusal or-
dulara karşi kaleler veya hatta egemen devletliğin eklemleri olarak ortaya 
çikmamaktadir (Brown, 2017). Duvar her iki tarafa da etno milliyetçiliği 
inşa etmektedir. Onlara karşi bir “biz” duygusunu yoğunlaştirmaktadir Bu, 
Bati Şeria duvari kadar son yillarda inşa edilen ABD-Meksika Afrika, Orta 
Doğu, Güney Asya ve Avrupa’da inşa edilen duvarlari için de geçerlidir 
(Brice, 2022).

2020 yilinin ortasindaki dünya toplam nüfusu 7,8 milyar, uluslararasi 
göçmen sayisi 280,6 milyon, toplam nüfusun yüzdesi olarak uluslararasi 
göçmen stoku %3,6, 2000 ile 2020 yillari arasinda göçmenlerin toplam 
nüfus içindeki payindaki fark %0,8, ülkede/bölgede ikamet eden 19 yaş ve 
alti uluslararasi göçmenlerin payi %14,6, 2050 için toplam nüfus projeksi-
yonu ise 9,7 milyar kişidir (Migration Data Portal, 2022). Şekil 1 ve Şekil 
2’de görüldüğü gibi dünyada göç eylemleri artarak devam etmektedir. Bu 
da göç alan ülkelerin sinirlarinda başta sinir duvarlari olmak üzere çeşitli 
önlemler almasina neden olmaktadir. 
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Şekil 1. Dünya göçmen yoğunluğu haritası (Migration Data Portal, 2022).

Şekil 2. Dünya üzerindeki sınır duvarları haritası
Duvar olgusu kendi başina sinirlayici, kuşatici ve ötekileştirici bir içe-

riğe sahiptir. Devletlerin arasinda bir sinir olarak dikilen duvarlar da halk-
larin arasinda bir fikir ve kimlik olarak yükselen duvarlar da zihinlerimiz 
de inşa ettiğimiz duvarlar da ayni şeyi ifade ediyorlar: ‘bölüyor’, ‘sinir-
liyor’, ‘körleştiriyorlar’. Ülke siniri boyunca uzanacak duvarin düşmani 
dişarida birakmaktan daha önemli olan işlevi, içeride kalanlarin lidere ya-
pişmasini sağlamaktir. Eğer köprü mimarlari, duvarci ustalarini yenemez-
se, geleceğimiz bu duvarlarin arkasinda inşa edilecek (Ariboğan, 2017).

İnşa edilen sinir ve duvarlar bazen ülkeleri ve toplumlari karşi karşi-
ya getirmektedir. Toplum içerisinde göçmen karşiti gruplar ile göçmenleri 
destekleyen gruplar arasinda tartişma ve gerilimler ortaya çikmakta bu du-
rum devlet politikalarina da yansimaktadir. İnsanlar bu sorunlar karşisinda 
kimi zaman düşüncelerini kitap, gazete, televizyon, radyo, internet gibi 
platformlarda dile getirmektedirler. Bu ortamlarda paylaşilanlar insanla-
rin yaşanan gelişmeler karşisindaki tutum ve davranişlarini anlamamiza 
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katki sunmaktadir. Bu çalişma, bahsi geçen platformlarda kişilerin sinir 
ve duvarlar hakkinda paylaşmiş olduklari fikir ile düşünceleri araştirmayi 
ve bu konuda literatüre katkida bulunmayi amaçlamaktadir. Çalişmada yer 
alan ifadeler yazarin zaman içerisinde yapmiş olduğu okumalarin yani sira 
çeşitli web sitelerinin içeriklerinden oluşturulmuştur. 

2. SINIR ÖZDEYİŞLERİ

“Sinirsiz dünya iyi bir fikirdir. Ancak dünyanin tüm ülkeleri bu konu-
da hemfikir değilse, bu sadece idealizmdir. Bu da onu sadece kâğit üzerin-
de güzel görünen süslü bir fikir yapmaktadir.” (Abhaidev , 2021).

“Bu dünyada sinirlari olan ülkeler olduğu sürece milliyetçilik en yük-
sek erdem olarak kalacaktir.” (Abhaidev , 2021).

“Sinirin varliği onu çevreleyen şiddeti üretir. Siyasi sinirlar tarihsel 
halklarin kendi bölgelerine göre şeffaf bir şekilde ayrilmasinin sonucu de-
ğil, daha ziyade şiddet tehdidiyle desteklenen anlaşmalar ve belgeler yo-
luyla bir bölgenin siyasi kontrolünü sürdürmek için etkili bir sistemdir” 
(Jones , 2017).

“Sinirlardaki hareket kisitlamalari, devletler ve hareket eden insanlar 
arasindaki uzun vadeli bir çatişmanin, en eski devletlere ve insan yerle-
şimlerine kadar uzanan bir çatişmanin parçasidir. Hareketin düzenlenmesi, 
çeşitli tarihsel dönemlerde farkli biçimler alirken, kaynaklarin ve firsatla-
rin kontrolü yoluyla elde edilen ayricaliklari korumanin altinda yatan arzu 
ayni kalir” (Jones , 2017).

“Sinirlarin kaldirilmasi zihnin genişlemesiyle başlar.” (Naskar , 2021).

“Uluslar vardir çünkü insanlar onlara inanirlar. Dünya gezegeninin in-
sanlari uluslara inanmayi birakip insanliği uygulamaya başladiğinda, tüm 
sinirlar sonsuza dek ortadan kalkacaktir.” (Naskar , 2021).

“Herhangi bir kültürün ya da herhangi bir dilin zavalli sinirlari için-
den yazamam, çünkü bu sadece bir ülkede rüzgârin esmesini istemek gibi 
olur.” (Naskar , 2021).

“Dağlari, nehirleri ve gölleri birbirimize veriyoruz, sadece dağlarin, 
nehirlerin ve göllerin tam olarak nerede olduğunu asla bilemediğimiz kü-
çük bir engelle engel oluyoruz.” 1890’da İngiltere Başbakani Lord Salis-
bury’nin sömürge paylaşimi hakkindaki konuşmasindan (Routley, 2022).

“İnsan yapimi sinirlar insanlardan daha önemli olmamalidir.” (Garber, 2021).

“Avrupalilar haritalara çizgiler çizmek için mürekkebi kullandilar. Bu 
çizgiler, gerçekte var olmayan ve dünyanin gördüğü en yapay sinirlardan 
bazilarini yaratan çizgilerdi. Şimdi onlari kanla yeniden çizmeye çalişiyor-
lar” (Marshall , 2018).
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“Bazen liderlerin “Bu milleti bir arada tutabilecek tek kişi benim” 
dediğini duyacaksiniz. Eğer bu doğruysa, o zaman o lider ulusunu inşa 
etmekte gerçekten başarisiz olmuştur” (Marshall , 2018).

“Hindistan ve Pakistan bir konuda anlaşabilir: ikisi de diğerini etrafta 
istemiyor.” (Marshall , 2018).

“Belki de yaklaşik bir asir sonra, bugün köleliğe ve apartheid’e nasil 
bakiyorsak, bu sinirlara da bakacağiz. Ancak kesin olan bir şey var; Eğer 
dünyayi daha iyi bir yer haline getirmek istiyorsak, göçten kaçiş yok. Ka-
piyi kirmak bile işe yarayabilirdi. Dünya Bankasi›ndaki bilim adamlari, 
tüm gelişmiş ülkeler sinirlarinda sadece %3 daha fazla göçmene izin ver-
seydi, dünyadaki yoksullarin harcayacak 305 milyar dolari daha olurdu.” 
(Bregman , 2017).

“Avrupa sömürgeciliğinin mirasi, Araplari ulus devletlere böldü ve 
kendi mezheplerine, kabilelerine göre hüküm süren liderlere teslim etti. 
Diktatörler, buyruklarinin Avrupalilar tarafindan çizilen sinirlarin her ye-
rinde uygulanmasi için devletin gücünü kullandilar ve bunun tarihi açidan 
uygunluğunu, ülke sinirlarina mahkûm edilen farkli aşiret ve dinlere adil 
olup olmayacağini hiç düşünmediler” (Marshall , 2018).

“Sinirlar, tüm dünya tarihinde ayrimciliğin en büyük nedenidir. Ayni 
ülkede yaşayan insanlar arasindaki eşitsizlik uçurumlari, ayri dünya vatan-
daşlari arasindaki eşitsizliklerle karşilaştirildiğinda hiçbir şeydir.” (Breg-
man , 2017).

İnisiyeler (Antik Misir’da bir cemiyete/tarikata katilmiş kimse) için 
tanri neyse, göçebeler için de toprak odur; onun gücünden yararlanilabilir, 
ancak üzerinde hak iddia edilemez. Ama çobanlar, insan yapimi sinirlara 
pek aldirmadan, yeşil bir otlak ve sulama çukuru aramak için uçsuz bucak-
siz bozkirda istedikleri gibi dolaştilar. Yerleşik bir toplumun neden farkli 
davranmasi gerektiğini, bir insanin neden sadece daha güçlü olanin ken-
disine asla ait olmayan bir şeyi gözetlediği için bir başkasinin hizmetinde 
çalişmasi gerektiğini sorguladilar.” (Mezlekia, 2002).

“Sinirlar içinde kendimizi güvende hissediyoruz, ancak sinirlarin gü-
venlikle eşdeğer olduğuna inanmak deliliktir.” (Lounsbrough, 2018).

“İnsanlarin kendimizi sinif, irk, etnik köken, din temelli küçük parça-
lar haline getirmenin bir zihin yoksulluğundan, bir hayal gücü yoksullu-
ğundan geldiğini anlamalarini istiyorum. Kendimizi izole ettiğimizde dün-
ya sikici ve acimasizdir. Hayatta kalmak, bedenin ve ruhun gerçek hayatta 
kalmasi, yaraticilik, düşünce özgürlüğü, iş birliği gerektirir.” (Wamariya & 
Weil, 2018).

“Kapitalizmin sadece sinirlari yoktur; sadece sinirlar boyunca var 
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olur, bir yerden diğerine genişler, sosyo-ekolojik ilişkileri dönüştürür, 
genişleyen bir dizi mübadelede dolaşan daha fazla türde mal ve hizmet 
üretir. Ancak daha da önemlisi, sinirlar, yalnizca ekonomik gücün değil, 
gücün uygulandiği yerlerdir. Sinirlar boyunca, devletler ve imparatorluklar 
doğanin düşük maliyetini harekete geçirmek için şiddeti, kültürü bilgiyi ve 
teknolojiyi kullanir.” (Patel & Moore , 2017).

 “Türkler, kuzey ve kuzeybatidaki komşulari tarafindan hiçbir zaman 
tam anlamiyla Avrupa’nin bir parçasi olarak taninmadi. Türkiye Avrupaliy-
sa, o zaman Avrupa’nin sinirlari uçsuz bucaksiz Anadolu Ovasi’nin uzak 
ucundadir, yani Suriye, Irak ve İran’da dururlar. Bu, çok az kişinin kabul 
ettiği bir kavramdir.” (Marshall , 2018).

“Sykes-Picot kiriliyor; farkli bir biçimde olsa bile tekrar bir araya ge-
tirmek uzun ve kanli bir iş olacak.” (Marshall , 2018).

“Londra, Paris, Brüksel ve Lizbon gibi büyük başkentlerde Avrupa-
lilar daha sonra Afrika coğrafyasinin diş hatlarinin haritalarini aldilar ve 
üzerlerine çizgiler çizdiler - ya da daha agresif bir yaklaşimla yalanlar. Bu 
çizgilerin arasina Orta Kongo veya Yukari Volta gibi isimler yazdilar ve 
onlara ülke dediler. Bu sinirlar, arasinda yaşayan insanlarin kendilerini 
nasil hissettikleri veya kendilerini nasil örgütlemek istediklerinden çok, 
hangi gücün kaşiflerinin, askeri güçlerinin ve iş adamlarinin haritada ne 
kadar ilerlediğiyle ilgiliydi. Birçok Afrikali, Avrupalilarin yarattiği siyasi 
coğrafyanin ve doğanin onlara bahşettiği ilerlemenin önündeki doğal en-
gellerin tutsağidir.” (Marshall , 2018).

“Sinirlar, Avrupali sömürgecilerin Afrika’ya birakmiş olduklari birçok 
mirastan yalnizca biridir” (Marshall , 2018).

“Bütün dilleri anlayan baliklarin nihai hikayesi: “Denizler geniştir ve 
birlikte akarlar. Sinirlari yoktur ve tüm baliklara yetecek kadar yer vardir.” 
Emile Habiby.

“Hiç düşündünüz mü, neden sinirda bir gerginlik olsa, her ulustan 
insanlar, başta hükümetleri, silahli kuvvetleri ve medyasi tarafindan, bu-
nun komşu ulusun suçu olduğuna inandiriliyor. Komşularinin her zaman 
saldirgan olduğuna inandirilir - Hint halki saldirganin Çin veya Pakistan 
olduğuna inandirilir, Azerbaycan halkina saldirganin Ermenistan olduğuna 
inandirilir - Bulgar halki Türkiye’nin saldirgan olduğuna inandirilir. Ve tek 
bir vatandaş bile, ilkel, taş devri milliyetçilik ilkeleri nedeniyle bu inanci 
sorgulamiyor?” (Naskar , 2020).

“Birçok Afrika ülkesinin sinirlari nehir hatlarini, siradağlari ve ticaret 
yollarini hiçe sayiyor, tarihi ve ekonomik bölgeleri gereksiz yere bölüyor, 
yerel etnik ve dini kimlikleri yok sayiyor. Ayni kabile kendisini birkaç ülke 
arasinda bölünmüş halde bulabilir, oysa bir ülke çok sayida rakip klanin 
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parçalarini içerebilir. Bu tür sorunlar tüm dünyadaki ülkeleri rahatsiz edi-
yor, ancak Afrika’da özellikle akut çünkü modern Afrika sinirlari yerel 
uluslarin isteklerini ve mücadelelerini yansitmiyor” (Harari, 2016).

“Sinirlarla ilgili sorun, onlarin canavarca, saldirgan ve doğal olmayan 
yapilar olmalari olmadiğini anlamaya başlamiştim. Sinirlar, yabanci, öte-
ki, bizden ayri ve farkli hikayeler fikrini pekiştirir. Fakat çoğumuz onlarla 
ayni fikirde olmasak ya da en azindan destekledikleri eşitsizliklerden ses-
sizce faydalanmasaydik bu tür kurgular ayakta kalmaya devam eder miy-
di? Dikenli teller burada, içimizde başlar, özümüzü keser.” Kate Harris.

“Meksikalilarin siniri izinsiz geçmesi “patlamasi” tamamen öngörü-
lebilirdi. İnsanlari sinirin ötesine iten ve çeken güçleri ele almadan yasal 
olarak göç etme firsatlarini kesen politikalarin kaçinilmaz sonucuydu. İki 
ülkede onlarca yildir yasal ve barişçil bir şekilde hayatlarini sürdüren in-
sanlar, birdenbire işgalciler ve tehditler olarak yeniden tanimlandi. “Yasa-
dişi göçmen” böylece Washington DC’de icat edildi ve çelişkiden ortaya 
çikti.” (Strain , 2019)

“Ulusal kalkinmamizin başlarinda, açik sinirlarin bir ulusuyduk, Ay-
dinlanmanin nadir bulunan ideallerini gerçek toprakta köklendirmek için 
okyanustan okyanusa dev bir projeydik. Bugün, Lewis ve Clark’in soyun-
dan (Mississippi’den Pasifik Okyanusu’na kadar geçen kaşifler) gelenlerin 
keşfedebilecekleri daha fazla keşfedilmemiş bölge yok. Haritalarimiz de-
tayli ve sinirlarimiz belirlenmiştir.” Michael Shindler.

“Yoksulluğu sona erdirmek için birinin parayi kullanmasi, yabanci düş-
manliğina son vermek için bir sinir kullanmasi gibidir.” (Mokhonoana, 2014).

“İnsanoğlu, sinirlari kendini sinirlamak için değil, aşacak bir şeyleri 
olsun diye yapti.» Anonim.

“Sinirlar insanlarin kalplerine yabancilar tarafindan sakin, yargilayici 
bir kalemle çizilir ve sinirlar kanadiğinda haritadaki mürekkep çizgilerinin 
kirmiziya dönmesini korkuyla izleriz.” (Mannes, 2022).

“Buraya gelip şeylerin basitliğini anlamak için tüm bu teknoloji gere-
kiyor. Buradan sinirlari, savaşlari ve nefreti anlamak gerçekten zor.” Tho-
mas Pesquet (Fransiz astronot).

“Kendi sinirlarina kimin yasal olarak girip kimin giremeyeceğini be-
lirlemek her egemen ulusun hakkidir.” Mike Klepper.

“Sinirlarini kontrol edemeyen bir ulus, ulus değildir.” ABD Başkani 
Ronald Reagan.

“Sadakatim ulusal sinirlarla sinirli olmayacak, zamanla tek bir ulusun 
tarihiyle ya da manevi boyutta tek bir dil ve kültürle sinirlandirilmayacak.” 
(Abbey & Petersen, 2003).
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“Biz koyun ya da inek değiliz. Tanri bizim için çitler ya da milliyet-
lerimizi içermek için sinirlar yaratmadi. İnsan yaratti.” (Kassem, 2011).

“Tarafsizlik zalime yardim eder, asla kurbana değil. Sessizlik eziyet 
edene cesaret verir. Bazen müdahale etmeliyiz. İnsan hayati tehlikeye gir-
diğinde, insan onuru tehlikede olduğunda, ulusal sinirlar ve hassasiyetler 
önemsiz hale gelir. Kadin erkek zulme uğradiğinda. irklari, dinleri veya 
siyasi görüşleri nedeniyle o yer o anda evrenin merkezi haline gelmelidir.” 
(Wiesel, 2022)

“Her uluslararasi siniri bir bahçe, bir sanat ve kültür festivali yeri yap-
mak Birleşmiş Milletler’in görevidir.” (Ray, 2022).

“O günlerde haberler savaşlarla, göçmenlerle ve yerlilerle doluydu ve 
bir de kirilmalarla, milletlerden uzaklaşan bölgeler, hinterlandindan uzak-
laşan şehirlerle doluydu ve öyle görünüyordu ki herkes bir araya gelirken 
herkes de ayri ayri hareket ediyordu. Sinirlari olmayan uluslar biraz alda-
tici olmaya başladi ve insanlar hangi rolü oynamalari gerektiğini sorgulu-
yorlardi.” (Hamid, 2017).

“Bir yabanci bir haritaya sihirli bir çizgi çizdi ve ona yeni sinir adini 
verdi; yeryüzünde bir kan nehri oldu. Ve meyve bahçeleri, tarlalar, fabri-
kalar, işletmeler, hepsi bu çizginin yanliş tarafinda, soluk bir sihirbazin 
asasinin bir dalgasiyla ortadan kayboldu.” (Mistry , 1997).

“Biz göçmen bir milletiz ve bugün sinirlarimizi kimin geçtiğini, hi-
kayesi Amerikan hikayemize önemli bir sayfa ekleyebileceğini kimse bil-
miyor. İşte yeni yüzyilimizin ilk yillarinda, geçen yüzyilin başinda olduğu 
gibi, buradayiz. Yeni Amerikalilarimizla bir kez daha savaşta. Sonuncu-
sunda olduğu gibi, insanlar gelecek, zorluklara ve önyargilara maruz ka-
lacak, evlat edindikleri evlerinin en gerici güçleri ve en kati kalpleriyle 
savaşacaklar ve dirençli ve muzaffer olacaklar.” (Springsteen, 2016).

“Güç istencini yatak odalarinda, mutfaklarda, fabrikalarda, sendika-
larda ve devletlerin sinirlarinda görebilirsiniz. Bunu dinleyin ve hatirlayin. 
Ulus-devlet canavarca boyutlara şişirilmiş insan doğasindan ibarettir ve 
şiddetle yazilmiştir. Her zaman böyle olmuştur, her zaman böyle olacak-
tir.” David R. Mitchell. 

“İnsanlar göçün artilari ve eksileri hakkinda soyut olarak konuştuğun-
da, göçmenlerin yaşamlari ulusal sinirlara tam olarak uymayan bireysel in-
sanlar olduğu ve tüm insanlar gibi hepsinin farkli olduğu unutulmamalidir. 
Yine de ne kadar farkli? Farkli daha iyi mi yoksa farkli daha mi kötü? Bu 
tür temel sorular, insanlarin aralarina yabancilari kabul etmeye istekli olup 
olmadiklarinin altinda yatiyor” (Legrain, 2007).

“İnanç sinir ve milliyet tanimaz.” (Bardugo, 2014).
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“İnanç her siniri aşar ve her ulustaki her kalbe dokunur.” ABD Başka-
ni George W. Bush

“İnsanlar sinirlara ihtiyaç duymayacak kadar bilge olmadikça hiçbir 
bariş kalici olamaz, bu ancak hepiniz kendi türünüz tarafindan tehdit edil-
meyi birakip birbirinize gerçek bir güven duygusu beslemeye başlarsaniz 
gerçekleşebilir.” (Naskar , 2018).

“Artik neden sinirlarin, renklerin ve milliyetlerin saçma olduğunu dü-
şündüğümü anliyorsun. İnsanlar seni bir haritaya sikiştirmaya ve her şeyi 
basitleştirmek için seni belli bir renge boyamaya çalişiyorlar. Varliklar is-
ter bir tanriya ister bir rahibe ya da bir politikaciya ait olsun, gökyüzündeki 
bir el tarafindan sikiştirilip boyanmaktan hoşlanmazlar.” (Fortier, 2014).

 “Fransizca “karişik salata” (Makedon) kelimesinin esin kaynaği olan 
Makedonya, Balkanlar’in başlica hastaliğini tanimlar; kayip imparatorluk 
ihtişaminin çatişan hayalleri. Her ulus, sinirlarin tam olarak kendi impara-
torluğunun antik orta çağ genişlemesinin zirvesine ulaştiği anda bulunduk-
lari yere geri dönmesini talep etmektedir.” (Kaplan, 2005).

“Dünyanin sevgiye ihtiyaci var, sinirlara değil.” (Naskar , 2018).

“Gerekçe ne kadar iyi olursa olsun, insanlari irksal ya da ulusal çizgi-
de bölen tüm kimlikleri hala hapishane olarak görüyorum. Yapay kategori-
lere ve insan yapimi sinirlara diğer insanlarla olan bağlarimi sinirlama ve 
hangi değerleri benimsemem veya benimsememem gerektiğini dikte etme 
hakkini vermek üzere değilim.” (Bolelli , 2013).

“Yabanci bir gezegeni hayal ettiğimizde, nadiren ülkelere ayrildiğini 
hayal ediyoruz” (Burton, 2020).

“Sinir meselesi bizi ilgilendirmiyor... Araplar açisindan sinirlar hak-
kinda konuşmamaliyiz. Filistin koca bir okyanusta bir damladan başka 
bir şey değil. Bizim milletimiz Atlas Okyanusu’ndan Kizildeniz’e uzanan 
Arap milletidir. Deniz ve ötesi... FKÖ Pan-Arabizm adina İsrail’le savaşi-
yor. “Ürdün” dediğiniz şey Filistin’den başka bir şey değil.” Filistin Kur-
tuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat

“Orta Doğu uluslarinin çoğu, uzun geçmişleri olan ve petrolü olma-
yanlar ve çok petrolü olan ve çok az tarihi olanlar olarak ayrilabilir. Birkaç 
dikkate değer istisna dişinda, her iki grup da ortak bir özelliği paylaşi-
yor: yabancilar tarafindan bir araya getirilmişlerdi. Modern Ortadoğu’nun 
sinirlari, Avrupalilar tarafindan Birinci Dünya Savaşi’ndan sonra, orada 
yaşayan insanlarin çikarlarina veya geçmişlerine bakilmaksizin çizildi.” 
(Engel, 2016).

“Sinir güvenliğine yapilan harcamalardaki büyük artiş, istemeden in-
san kaçakçiliği işini isteğe bağli, ucuz, amatör bir ilişkiden neredeyse zo-
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runlu, çok pahali ve kartellerin egemen olduğu bir iş haline getirdi. Sinir 
güvenliği organize suça bir armağandir.” (Wainwright, 2016).

“Başkalarindan Bati’nin sinirlarina saygi göstermelerini istemeden 
önce, kendinize Bati’nin başka birinin sinirlarina saygi duyup duymadiğini 
sorun.” (Mehta , 2019).

“Birinci Dünya Savaşi ile her şey değişti. Ortadoğu yeniden organize 
edildi, yeniden tanimlandi ve bir asirlik kanin tohumlari ekildi. Bölge, et-
nik, dini veya bölgesel kaygilar dikkate alinmadan bölündü. Birinci Dünya 
Savaşi’nin kusurlu ve şövalye anlaşmalari, Ortadoğu’nun bugün neden is-
tikrarsiz ve kizgin kaldiğini büyük ölçüde açikliyor.” (Engel, 2016).

“Uçaklarin icadi Zweig’in neslini çok heyecanlandirmiş, dünyada sa-
vaşlarin sonunun geldiğine inandirmişti. Uçaklar havadan uçtuğuna göre 
sinir falan tanimazdi ki. Dolayisiyla sinirlar yok olacak, bariş gelecekti.” 
(Livaneli, Serenad, 2020).

“Bir ülke en tepedeki eylemlerle değerlendirilir. Dünyanin her yerinde 
böyledir. Uluslar, sinirlari içinde yaşayanlar tarafindan değil, yöneticileri 
tarafindan yargilanir.” (Matthynssens, 2014).

“Eğer halklarin karişmasi imparatorluklarin düzeni ve ‘halklarin ka-
rişmamasi’ ulus-devletlerin düzeniyse, ufukta ne var?” (Kassabova , 2017).

“İnsanlar sinirlari aşarken ve bazen sadece yanlarindayken ölüyorlar. 
Şansli olanlar diğer tarafta yeniden doğuyor.” (Kassabova , 2017).

“Bill Clinton’in 1999’da Sirbistan’i bombalayan NATO’ya ilişkin 
açiklamasinin hikmeti sorgulanmalidir: “Balkanlar’da bizim ve müttefik-
lerimizin uğrunda savaştiği ilke, çok etnikli, hoşgörülü, kapsayici demok-
rasi ilkesidir. Devletin tamamen etnik kökene dayanmasi gerektiği fikrine 
karşi savaşiyoruz.” Ayni yil, NATO’nun Amerikan başkomutani Wesley 
Clark daha da doğrudandi: “Modern Avrupa’da etnik olarak saf devletlere 
yer yok. Bu 19. yüzyila ait bir fikir ve biz 21. yüzyila geçmeye çalişiyoruz 
ve bunu çok etnikli devletlerle yapacağiz.” (Taylor, 2011).

“Yalnizca güzel bir gezegen görüyorum. Sinirlar hakkinda hiçbir şey 
bilmiyorum. Hiçbir ülkeye ait değilim. Herhangi bir inancim yok. Ben bir 
kaşifim ve özgürüm.” (Rajesh, 2019).

“Birinin nereden geldiği fikri, o yerden geriye kalanlar kullanilarak 
anlaşilabilir, özellikle de o yer ulusal sinirlar tarafindan erişilemez hale 
getirilmişse, aidiyetin çözülmesine yardimci olabilecek son derece hassas 
ve zengin bir alan açar.” (Malhotra, 2017).

“Bir milliyetin siniri, örneğin bir dağin, bir deniz kabuğunun veya 
ayin var olduğu gibi ‘kendinde’ mevcut değildir. Bir milliyetin hududu, 
onu pasif olarak var olarak kabul edenin zihninde var olan bir durumdur, 
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hatta var olduğu söylenebilir. Hiçliğimizi örtmek için kullanilan hazir bir 
elbise, bir bayraktir.” (James , 2019).

“İnsan yoktu ve sinir yoktu. İnsan geldi ve elindeki tebeşirle sinirlar 
çizmeye başladi” (Ural, 2020). 

“Sinir çizmek şiddet uygulamaktir. Önce tebeşirle sonra yumrukla…” 
(Akdoğan, 2019).

“Sinir, her şeyin hakikati olmalidir.” (Öztürk, 2017).

“Çeşitli uluslari ortak ve genel bir ad altinda toplamak ve bu çeşitli 
unsur topluluklarini ayni haklar ve koşullar altinda tutarak güçlü bir devlet 
oluşturmak, parlak ve çekici bir siyasi görüştür; fakat aldaticidir. Hatta, 
hiçbir sinir tanimayarak, dünyadaki bütün Türkleri de bir devlet halinde 
birleştirmek, elde edilmesi olanaksiz bir hedeftir.” (Atatürk, 2020).

“Ortak sinirlari olmayan ülkelerin savaşa gitmesi konusunda neredey-
se çilginca bir şey var, doğal olmayan bir şey.” (Audeguy, 2007).

“Pasaport yok, gümrük yok, sinir yok. Marti olmak iyi bir şey.” (Şen-
soy, 2006).

“Sonunda eve gittiklerinde, arkalarinda yaralar gibi sinirlari olan, dün-
yanin dengesiz, mutsuz bir bölümünü geride biraktilar.” (Marr , 2017).

“Mallar siniri geçmediğinde ordular geçer.” David Cudlip.

“Köle bir toplumun ilk şarti güvenli sinirlardir. Amerika Birleşik Dev-
letleri’ni bir polis devleti, Doğu Almanya gibi insanlarin kaçmak zorunda 
kaldiği bir ulus olarak düşünmekten hoşlanmiyoruz, ancak kölelik devlet-
leri tam da böyleydi.” (Loewen, 1996).

“Aslinda hiçbir sinir yoktur. Sözde engeller, daha büyük atlayişlar ger-
çekleştirmek için basamaklardir sadece…” (Franckh, 2019).

“Sinirlarimizi şahsen savunamiyorsak, güçlerin korumaktan gurur 
duyduğu bir insan oluruz.” Sandeep Sahajpal

“Misak-i Milli’de sinirlar kesin olarak çizilmemişti. Atatürk, Lozan 
Antlaşmasi’ nin Misak-i Milli’ye aykiri olduğunu söyleyenlere mecliste 
şöyle demişti: “Efendiler, toprak konusu ve sinir konusu, Misak-i Milli’nin 
bilindiği gibi birinci maddesinde yer almaktadir. Ancak Misak-i Milli şu 
çizgi, bu çizgi diye hiçbir zaman sinir çizmemiştir. O siniri çizen şey, mil-
letin menfaati ve yüksek kurulumuzun yerinde ve doğru kararidir. Yoksa 
haritasi mevcut bir sinir yoktur.” (Meydan, 2021).

“Sinirin işlevinin sadece insanlari dişarida tutmak olmadiğina inan-
maya cesaret ettim, en azindan uzun vadeli işlevi bu değildi. Diğer amaci 
da görünür olmak, görülmek, göçmenlerin hayal gücünde ülkenin derinlik-
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lerine, zihinlerinin içlerine taşinmakti. Bu, dünyanin şahit olmasi gereken 
bir gösteriydi ve tüm ölümü ve şiddeti, geçmişin krallarinin binlerce kişiyi 
daha bastirmak için kamusal meydanda sadece bir küçük hirsizin kafasini 
kesmesi gereken bir toplumsal kontrol biçimiydi ve olmaya devam ediyor-
du.” (Castillo , 2020).

“Sosyal sorunlar sinirlari aşiyor. İnsan irkinin yaralari, eldiveni kapla-
yan bu yaralar, haritada çizilen kirmizi ya da mavi çizgilerle bitmiyor.” Vi-
ctor Hugo

“Sinirlar, karaya çikma iddialariyla ilgilidir, ancak bir tane çizdiğiniz 
anda kendinizi sinirlarsiniz. Her sinir ayni zamanda bir inkâr eylemidir, bir 
başkasinin haklarinin kabulüdür. Buna karşilik hem şirket yöneticileri hem 
de antikapitalist aktivistler tarafindan çok beğenilen, sinir istememe iddia-
si, tüm dünyaya yönelik bir iddiadir. Sinirlarin toprakla çok daha ikircikli 
ve karmaşik bir ilişkisi vardir; kibir ve alçakgönüllülüğü hem talep hem de 
inkâri birleştirirler.” (Bonnett, 2014).

“Sinirlari ve politikacilari olmayan bir ülkeye bağlilik sözü veriyo-
rum” (Switchfoot, 2005).

“Sinirlari aşmak, kendini başka kültürlerin içine birakmak, mutlak 
olarak kabul ettiğim şeyin geçici doğasini keşfetmek harika bir şeydi.” 
(Ferrante , 2015).

“İnternet ulusal ve kültürel sinirlari yikan bir yer. Fikir üretme ve fikir 
alişverişi arasindaki sinirlari bulaniklaştiran bir yer. Rejimleri deviren ve 
yeni ekonomik modeller yaratan bir yer. Çalişma, oynama, alişveriş yap-
ma, sosyalleşme ve diğer şekillerde topluma katilma şeklimizi kökten de-
ğiştiren bir yer. Ama hepsinden önemlisi, herkes için bir yer.” (Boulton, 
2014).

“Çeşitli bilim alanlari arasindaki geleneksel sinirlar hizla ortadan kal-
kiyor ve daha da önemlisi bilim herhangi bir ulusal sinir tanimiyor. Dün-
yanin bilim adamlari, çok serbest bir bilimsel bilgi akişina sahip görünmez 
bir ağ oluşturuyorlar - siyasi sistemlerden veya dinlerden bağimsiz ola-
rak dünya ülkeleri tarafindan kabul edilen bir özgürlük. ... Bilimsel ağin 
yalnizca bilimsel amaçlar için kullanilmasina büyük özen gösterilmelidir 
- eğer politik sorunlara karişirsa, kalkinma için politik olmayan bir güç 
olarak özel statüsünü ve faydasini kaybeder.” (Bergström, 2022).

“Devrimlere, sinirin ötesinden hayran olmak her zaman daha kolay-
dir.” (Kurlansky, 2010).

“Eski imparatorluklar kolonilerini belli bir mesafede tuttular: Roma, 
Galyalilari Alpler’in ötesinde fethetti. Fransa, Cezayir’i Akdeniz boyunca 
yönetiyordu. Kral III George, yeni dünyayi yönetmek için Atlantik boyun-
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ca asker gönderdi. 2016’da Amerika Birleşik Devletleri’nde böyle bir me-
safe mevcut değil: Ferguson’un “engebeli” kismi “güzel” mahallelerden 
belki bin metre uzakta. Ve bu nedenle, Ulusun bütünlüğünün korunmasi, 
sürekli tetikte olmayi gerektirir. Sinirlar, gerçek duvarlarin ve kontrol nok-
talarinin yarari olmadan uygulanmalidir.” (Hayes, 2018).

“Orta Doğu’daki pek çok ülke yapay yaratimlardir. Avrupali   sömürge-
ciler, ulusal sinirlarini 19. veya 20. yüzyilda, genellikle yerel tarih ve gele-
neklere çok az saygi göstererek çizdiler ve liderleri, vatandaşlarina bir an-
lam vermek için tuhaf mitler uydurmak zorunda kaldilar.” (Kinzer, 2004).

“Senden ve benden farkli görünmeyen bir grup insani aliyorsun, ama 
hepsini bir araya getirdiğinde, ulusal sinirlari ve bir marşi olan bu tür deva-
sa çilgin manyaklari elde ediyorsun.” (Pratchett, 2009).

“Uzaydan milletler arasinda gözlemlenebilir sinirlar yoktu, geride bi-
raktiğimiz savaşlarin gözlemlenebilir nedenleri yoktu.” (Aldrin & Abra-
ham, 2009).

“Ancak Birinci Dünya Savaşi’nin ardindan, İngilizler ve Fransizlar 
imparatorluk kalemlerini çikardilar ve Osmanli imparatorluğundan geriye 
kalanlari böldüler ve Ortadoğu’da kendilerine göre modellenmiş bir dizi 
ulus-devlet yarattilar. Sinirlar, bu yeni devletlerin çoğu, yerdeki kaotik ger-
çeklikle her zaman keskin bir tezat oluşturan dik açilara sahip düzgün çok-
genlerden oluşuyordu. Ortadoğu’da, modern Suriye, Lübnan, Irak, Filistin, 
Ürdün ve çeşitli Basra Körfezi petrol devletleri, şekillerini ve kökenlerini 
bu sürece kadar takip ettiler; hatta isimlerinin çoğu yabancilar tarafindan 
empoze edildi. Başka bir deyişle, bugün Ortadoğu’daki devletlerin çoğu 
-en dikkate değer istisna Misir’dir- kendi halklari tarafindan var edilmedi-
ler ya da ortak bir tarihsel hafizadan organik olarak gelişmediler. (Fried-
man, 1990).

“Tek istediğim haritalarin olmadiği bir dünyaydi.” (Ondaatje, 1992).

“Yalnizca mevcut coğrafyamiz tarafindan değil, atalarimiz tarafin-
dan da şekilleniyoruz. Örneğin Amerikalilar, geriye kalan tek sinir SUV 
ve alişveriş merkezi arasindaki geniş açik alan olmasina rağmen bir sinir 
ruhunu koruyor. Biz geçmişimiziz.” (Weiner, 2008).

“Sinirlar bizi bölebilir, ancak paradoksal olarak, ayni zamanda birbiri-
mize en yakin olduğumuz yerlerdir.” (Jennings, 2011).

“Elbette, Sykes-Picot sinirlarinin çoğu, yerel demografik veya tarihsel 
gerçeklerden ziyade Avrupa’da kesilen anlaşmalari yansitiyordu. Ancak 
bu, Orta Doğu’yu benzersiz kilmaz: Dünyanin dört bir yanindaki sinirlarin 
çoğu mirasini, şiddet, hirs, coğrafya ve şansin bir karişimindan ziyade dü-
şünceli tasarima veya popüler seçime daha az borçludur.” (Haass, 2022).
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“İklim değişikliği sinir tanimaz; kim olduğunuza saygi duymaz - zen-
gin ve fakir, küçük ve büyük. Bu nedenle, küresel dayanişma gerektiren 
‹küresel zorluklar› dediğimiz şey budur.” (Moon, 2022).

“Dünyanin tek siniri var ve buna insanlik denir. Aramizdaki farklar, 
ortak insanliğimiza kiyasla küçük. Önce insani koyun.” (Murad, 2022).

“İğrenç yoksulluk, siyasi istikrarsizlik, işkence ve diğer suiistimaller 
binlerce insani sinirimiza itiyor. Onlari göçe zorlayan koşullara denk cay-
dirici bir tasavvur yoktur.” (Boyle, 2022).

“Bazilari kisa, diğerleri uzun, diğerleri ince, diğerleri tiknaz. Ama he-
pimiz insaniz. Tek bir sinirda birlikte ve mutlu yaşayamaz miyiz?” Ruanda 
Devlet Başkani Paul Kagame.

“Gökyüzünde hudut yoktur... Orda milletler, devletler yoktur. Orda sa-
dece bulutlar, kuşlar ve de rüzgâr var. Daha ötesinde de feza ile yildizlar... 
İşte orda, insanlara dahi yer yoktur... Yeter ki uçalim, yeter ki kuşlar gibi 
hür olalim.” (Demir, 2020).

“Geleneksel devletlerin sinirlari değil, hudut bölgeleri vardir.” (Gid-
dens, 2008).

“O milletle bu milletin rekabeti arasinda hudut imtiyazi satarak geçi-
nirsek, bu rekabetler bittiği zaman bize dünya tersine döner, “haydi git sen 
şimdi Haymana’yi sula” derler.” (Kisakürek, 2016).

“Kaderimizi çizen Avrupa’nin siyasî ihtiraslari; kullandiğimiz keli-
meler onun emellerini dile getiriyor. Kulağimiza fisildanan lâfizlari hudut 
ve şümûllerinden habersiz fisildayip duruyoruz... Tefekkür vuzuhla başlar, 
kurtuluş şuurla.” (Meriç, 2018).

“Hudutsuz hürriyet yoktur, her hürriyet, başkasinin hürriyetiyle hu-
dutludur.” (Ali, 1998).

“Doğu, bir zamanlar dünyayi altin varaklarla zarflamak isterken, Bati, 
yalniz kendisini ve lâyik gördüğü kadar bir insanlik sahasini duman ren-
ginde bir madenle kapladi ve bu iki madde ve mânanin tokuştuğu hudut 
boylarinca, güneşin doğduğu ve battiği istikametlere doğru, ister istemez 
iki âlem peydahlandi: Doğu ve Bati...” (Kisakürek, İdeolocya Örgüsü, 
1986).

“Ya hiç sinirlar olmasaydi? Herkesin her an istediği yere gidebildiğini 
hayal edin. Gel çaliş, gel dinlen, gel ve etrafa bak. İstersen kal, devam 
et, eve git. Ulus-devletler bir on dokuzuncu yüzyil icadidir.” (Steavenson, 
2019).

“Mutlak güce sahip bir insan kendini ne bir hudut çiziyorsa, realiteyi 
ve ileriyi görüyor demektir. Zira, kudretli bir sultan veya kral gücü usulsüz 
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kullanirsa sonu aci olur. Dilimizde “taç giyen baş akillanir” sözü boşuna 
söylenmemiştir.” (Barkçin, 2021).

“Arapça ‘hudut’ kelimesini beğenmemişiz, sinir demişiz,” diyor 
Mustafa Hoca; “halbuki ‘sinoros’, hudut taşi demek yunanca. iklim’in 
‘klima’dan geldiğini hiç düşündünüz mü? düşünmedinizse de zarar yok, 
ben sizin yerinize düşünüyorum; belki bir gün siz de düşünürsünüz. peki 
‘omuz’ da mi yabanci? evet, ‘omos’ ayni anlama geliyor. kambur da öyle 
(kambura). irgat da öyle (ergatis). inanmayacaksiniz ama ‘demet’ de öyle 
(demation).” hoca, artik bu kadari da safsafata. “efendim, ‘safsata’, ‘sofis-
teia’dan gelir; özentili ve aldatici buluş, demektir.” (Atay, 2020).

“En sağlam sinirlar ölülerle yapilandir. Kimse öteki tarafa geçemez.” 
(Mungan, 2020).

“Her milletin coğrafi sinirlari olabilir, ama zihinsel sinirlara sahip olan 
millet çok azdir.” (Akin, 2010).

“Eskiden insanlari, toplumlari birbirinden ayiran coğrafi bariyerler, 
sinirlar vardi. Bunlar ortadan kalkinca zihinsel bariyerler oluştu. Uçağa 
atlayip coğrafi bariyeri aşabiliyorsun. Ama zihin bariyeri ayni mekâni pay-
laşsak bile bizi birbirimizden kolayca ayirabiliyor” (Düzgün, 2016).

“Anayurt yalnizca bir toprak ve coğrafi sinirlar demek değildir. Ana-
yurt, insanin fikren ve ruhen ait olduğu yerdir.” (Mahfuz, 2019).

“Bağimsiz olan her devletin varliğini sürdürdüğü bir coğrafi mekâ-
na sahip olmasi gerektiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Ancak eski Türk 
ilinde bu coğrafi mekân yani ülke topraği diğer çağdaşi devletlerde olduğu 
gibi hükümdarin serbestçe kullanabildiği bir arazi parçasi değil, korumakla 
görevli bulunduğu ata yadigariydi.” (Taşağil, 2022).

“Bizimle diğer vatanseverler arasindaki ihtilaf noktasi şudur: Biz, va-
tanseverliğin sinirini inanç olarak kabul ediyoruz; onlar ise, toprak parça-
si ve coğrafi sinirlar olarak kabul ediyorlar. Bize göre, “Lâ ilâhe illallâh, 
Muhammedün Resulullâh” diyen her Müslüman’in yaşadiği toprak parça-
si vatanimizdir…Oysa diğer vatanseverler böyle değildirler. Onlar sadece 
yaşadiklari toprak parçasinin, dar sinirlari içindeki bölgelerin durumuyla 
ilgilenirler.” (Benna, 2016).

“Öyleyse «Bati» coğrafi bir ifadenin çok ötesinde bir şeydir. Uç nok-
talarda bulaniklaşan sinirlara sahip bir normlar, davranişlar ve kurumlar 
dizisidir.” (Ferguson, 2015).

“İnsanlar coğrafi konumlar arasina sinirlar koyarak sahiplenme yo-
luna giderken, İbn-i Rüşd, her yeri ve hiçbir yeri sahiplenmemiştir. Bir 
yer, onun yurdu olacaksa, ancak ilim onun yurdudur. Bir yer onun değilse 
ancak cehalet onun değildir.” (Tanyildiz, 2020).
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“Kimlik denen şey inancin içerisinden çikar, dişaridan gelmez. Irktan 
ve renkten değil, fikirlerden ve ilkelerden oluşur. Kimlikleri coğrafi sinir-
larla tanimlama ve belirleme hastaliği, 19. yy. Avrupa’sinda neşet etmiş 
olan milliyetçiliğin başimiza sardiği bir beladir.” (Cabiri, 2018).

“Görünüşte kral olan bir kimse de günün birinde hüküm sürdüğü ülke 
coğrafi sinirlara göre değil de ülkenin kendi gücüne göre değerlendirebil-
diği zaman gerçek bir kral olabilir.” (Ruskin, 2016).

“Sinirda olmak, dediğim gibi, hayal etmekten çok yapmayi gerekti-
riyordu: araziyi temizlemek, barinak inşa etmek, yiyecek tedarik etmek. 
Sinirlar, başka hiçbir şeye benzemeyen ideolojileri test eder. Nihayetinde, 
Amerika’nin komünizme, faşizme veya diğer daha iyi huylu ütopyacilik 
biçimlerine dost olmamasinin nedeni budur.” (Kaplan, 2017).

“İnsanlarin, insanliğa inandiği ve hiçbir jeopolitik sinir olmaksizin 
kendini bilimsel gelişmeye adadiği dünya, mümkün olan en iyi dünyadir.” 
Shubham Sanap

“Sinirlar gerçekten de modern savaş ya da bariş, uluslar için yaşam 
ya da ölüm gibi konulari askiya alan jiletin ucudur.” (Lord Curzon, 2022).

“Bugün sinir düşüncesi, kaderlerini kendi ellerine alan ve kurtarici 
beklemeyen insanlarin deneyimlerinden ortaya çikan bir epistemoloji, bir 
etik ve politikadir.” (Mignolo , 2012).

“Kültür ve coğrafya güçlerinin bir noktada hâkim olmasi muhtemel-
dir. Doğal bir sinir bölgesiyle uyuşmayan insan yapimi bir sinir özellikle 
savunmasizdir.” (Kaplan, 2012).

“Bir halkin sinirinin genellikle diğerinin anavatani olduğu gerçeği ço-
ğunlukla göz ardi edildi.” (Norris, 2001)

“Sinir, siyasi coğrafyada, iki ulus arasindaki, birinin hayali haklarini 
diğerinin hayali haklarindan ayiran hayali bir çizgidir.” (Bierce, 2011).

“Sinirlar, bizi korumak için tasarlanmiş, tezahür ettirilmiş korkulardir. 
Koruma istemiyorum, özgürlük istiyorum.” (Williams, 2016).

“Teknoloji hem zihinsel hem de fiziksel alanda aramizdaki mesafeleri 
aşiyor gibi görünebilir, ancak yaşadiğimiz, çaliştiğimiz ve çocuklarimizi 
yetiştirdiğimiz topraklarin çok önemli olduğunu ve yedi milyari yöneten-
lerin seçimlerinin çok kolay olduğunu unutmak kolaydir. Bu gezegenin sa-
kinleri, her zaman olduğu gibi, hepimizi sinirlayan nehirler, dağlar, çöller, 
göller ve denizler tarafindan bir dereceye kadar şekillenecek.” (Marshall , 
2018).

“En çok coğrafyayi seviyorum, dedi, çünkü dağlariniz ve nehirleriniz 
sirri biliyor. Sinirlara aldirmayin.” (Andreas, 2000).
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“Sinir bir pazar yeridir. Güçlülerin görünmez eli geçitleri yönetir.” 
(Kumar, 2022).

“Sinirlari geçmeyi seviyorsan, ödülün, geçmek için yepyeni sinirlar 
olacaktir!” (İldan, 2022).

“Bu sinirlari yikmakla ilgili değil. Bu, onlardan kurtulmak ve bize ne 
kadar harika yerler getirebileceklerini görmekle ilgilidir.” (Purdy, 2022).

“Güvenli bir ordu, güvenli bir sinirdan iyidir.” Bhim Rao Ambedkar

“Bazilari için evren, köylerinin sinirlarinda biter; hatta bazilari için ev 
kapilarinin eşiğinde!..” (İldan, 2022).

“Bir ulusun siniri, bir dağin, bir kabuğun veya ayin var olduğu gibi 
‘kendi içinde’ mevcut değildir. Bir milliyetin siniri, eğer var olduğu söy-
lenebilirse, onu pasif olarak var olarak kabul edenin zihninde var olan bir 
durumdur. Hiçliğimizi örtmek için kullanilan hazir kesilmiş bir bez, bir 
kostüm, imal edilmiş bir bayraktir.” (James, 2019).

“Bölgeler arasindaki ayrim çizgileri, ulus-devlet sisteminde net bir 
şekilde sinirlanma ve sinirlar olarak sabitlenme eğilimindeydi. Bilgi Ça-
ği’nda yeniden puslu hale gelecekler. Yeni bin yilda egemenlik bir kez 
daha parçalanacak. Hükümetlerle ilişkilendirdiğimiz özelliklerin hepsini 
olmasa da bazilarini uygulayan yeni oluşumlar ortaya çikacak.” (Davidson 
& Mogg, 1999).

“Denize siniri olmayan devletler penceresi olmayan evlere benzer” 
Murat Çinar.

3.  DUVAR ÖZDEYİŞLERİ

“Bir duvara, haritaya, ülke sinirina, kimlik belgesine veya yasal reji-
me uymayi reddeden hareketli insanlar, devletin dişlama, kontrol ve şid-
det planlarini alt üst etti. Bunu sadece hareket ederek yapiyorlar.” (Jones 
, 2017).

“Uluslar ve insanlar arasina duvarlar ördüğünüzde, her yaşami küçül-
türsünüz.” (Katsoulis , 2018).

“Ahlaki standardi olmayan bir ülke, duvarlari ve sinirlari olmayan bir 
ulus gibidir - her şey olur” (Akhagbeme, 2017).

“Duvarlari kuşatin da tutuklayin hepsini,  ne böyle gurbet olsun ne 
böyle ayriliklar. Duvarlari devirin de kül edin betonlari,  ne böyle sinir 
olsun ne böyle düşmanliklar.” (Livaneli, Rüzgarlar Hep Gençtir, 2019).

“Bir duvarin hakkindan gelmeye gücüm yetmezse boşu boşuna yir-
tinacak değilim, ama karşimda gücümün yetmediği bir taş duvar var diye 
büsbütün boyun eğmeye de razi olamam.” (Dostoyevski, 2020).
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“Owen Lattimore’a göre duvarlar sadece “barbarlari” dişarida tutmak 
için değil, ayni zamanda vergi mükelleflerini içeride tutmaya yardimci 
olur.” (Gardner , 2022).

“Doğu Almanya, teslim olduğunun bir işareti olarak 1989’da duvar-
larini yikti. Sovyet deneyi başarisiz olmuştu ve Doğu bloğu Soğuk Savaşi 
kazanamayacaklarini anladi. Düşen Berlin Duvari onlarin beyaz bayrağiy-
di. Ancak ziyaret ettiğim duvarlar bunun tam tersini ifade ediyordu. Bu du-
varlarin yükselişi teslimiyetti. Duvarlar, çatişmalarin kazanilamaz ve kalici 
olduğunun kaniti olarak duruyordu. Diplomasi ve müzakere çöktüğünde, 
çözüm bulma motivasyonu azaldiğinda ve öldüğünde, hükümetler başari-
sizliğa boyun eğdiğinde, duvarlar yükselir.  Göçmenleri sinirlarimiz bo-
yunca sürükleyen umutsuzluğu ele almak yerine bir duvar örüyoruz. Du-
varlar yenilgimizi kabul ediyor. Elimizi attiktan hemen sonra bir duvar 
örüyoruz.” (Di Cintio, 2013).

“Duvar, savaştan çok daha iyidir” (Kennedy J. , 2022).

“İnsanlar çok fazla duvar inşa eder ve yeterince köprü yapmaz.” Jo-
seph Fort Newton

“Bazen duvarlarimiz, kimin onlari yikacak güce sahip olduğunu gör-
mek için var olur.” (Walker D. , 2011).

“Sinirlar duvar değildir; onlar birer portaldir ve kutsal topraklariniza 
kimin girip çikacağina siz karar verirsiniz.” (Sorenson, 2022).

“Sinir olarak kabul ettiğin her yer senin sinirin olacak! Herkes kendi 
hapishanesini, kendi duvarlarini inşa eder!” (İldan, 2022).

“Tek düşünebildiğim, sinirin zekice bir fikir olduğuydu. Hadrian Du-
vari da olabilirdi, ancak fikri alip, mükemmel bir şekilde denetlenen bir 
dünyada bir duvar için gerçekten gerekli olan her şeye damitmişlardi: yer-
de bir çizgi. ” (Pulley, 2017).

“Geleneksel Çin kralliklari yüzyillar boyunca ticaret üzerindeki kisit-
lamalar altinda faaliyet gösteriyordu. Sinirlarina duvarlar inşa etmek bu 
tür ticareti sinirlamanin ve kelimenin tam anlamiyla ulusun zenginliğini 
sağlam duvarlarin içinde tutmanin bir yoluydu. Bu tür yöneticiler için ti-
cari mallardan vazgeçmek komşularina haraç ödemekle ayni şeydi ve el-
lerinden geldiğince bundan kaçinmaya çaliştilar. Moğollar, statülerini tüm 
dinlerin ve mesleklerin önüne resmi olarak yükselterek tüccarlari soygun-
culardan sadece bir adim öteye yerleştiren Çin kültürel önyargisina doğru-
dan saldirdilar” (Weatherford & Davis, 2004).

“Yüksek, sağlam bir duvar ile onu kiran bir yumurta arasinda, her za-
man yumurtanin yaninda duracağim. Evet, duvar ne kadar doğru, yumurta 
ne kadar yanliş olursa olsun, yumurtanin yaninda duracağim. Neyin doğru 
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neyin yanliş olduğuna başka birinin karar vermesi gerekecek; belki zaman 
ya da tarih karar verir.” (Murakami, 2022).

“Duvar, doğduğumuz zamanin ve yerin kusurlarina, her birimizi ez-
mek ve öldürmekle tehdit eden kusurlara karşi mücadeledir.” (Murakami, 
2022)

“Her birimiz yüksek bir duvarla karşi karşiyayiz. Yüksek duvar, bizi 
birey olarak normalde yapmayi uygun görmediğimiz şeyleri yapmaya zor-
layan sistemdir. Duvarla savaşacak güç için ruhlarimizi birleştirmeliyiz. 
Sistemin bizi kontrol etmesine, kim olduğumuzu yaratmasina izin verme-
meliyiz. Sistemi yaratan biziz.” (Murakami, 2022).

“Çikişi durdurmak için bir duvar inşa etme olasiliğini araştiriyoruz.” 
“Saçmalama,” dedi; “Yalnizca aptallar duvar inşa eder.” (Shusterman, 
2019).

“Duvarlar çaba harcamadan yikilmaz.” (Shusterman, 2019).

“Dünyada dört çeşit insan vardir; Duvar örenler, duvarlari koruyan-
lar, duvarlari aşanlar ve duvarlari yikanlar. Hayatin çoğu kim olduğunu 
keşfetmektir. Öğrendiğinizde, artik gidemeyeceğiniz yerler, artik yapama-
yacağiniz şeyler, artik söyleyemeyeceğiniz sözler olduğunu da fark ediyor-
sunuz.” (Baber, 2010).

“Duvarlar korur, duvarlar sinirlar. Yikilmalari duvarlarin doğasinda 
vardir. Duvarlarin yikilmasi, kendi trompetinizi üflemenizin sonucudur.” 
(Winterson, 1997).

“Var olan tek duvarlar, zihninize yerleştirdiğiniz duvarlardir.” (Kas-
sem, 2011).

“Sinir duvarlarina yazilan yazilari okuyun, çizilen resimleri inceleyin 
ama fikir ve düşünceleriniz duvarin ötesine geçsin, ardinda kalmasin” Mu-
rat Çinar.

“Bir duvari kapiya çevirmeyi umarak zaman kaybetmeyin. ” Coco 
Chanel

“İnsanlarin kafasindaki duvarlar bazen beton bloklardan yapilmiş du-
varlardan daha dayaniklidir.” (Brandt, 2006).

“Hayatta bolluğa ancak duvarlari yiktiğimizda ve hayatlarimizi işikla 
doldurduğumuzda ulaşilir.” (Smith , 2014).

“Japonya tarafindan bağişlanan kiraz çiçekleri, bir zamanlar Berlin’de 
bir duvarin durduğu yollari süslüyor. Duvarlar bölünür. Çiçekler birleşti-
rir.” (Nguyen, 2022).

“Putin’e göre, Berlin Duvari’nin yikilmasindan sonra Sovyetler Birli-
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ği’nin ölümcül kusuru, otoriterliğinin sürdürülemez olmasi değil, liderleri-
nin otoritelerini sürdürmek için yeterince güçlü veya acimasiz olmamasiy-
di. Putin’in çikardiği ders, gücün ihtiyatla korunmasi ve gerekli her şekilde 
sürdürülmesi gerektiğiydi.” (Szajer, 2019).

“Savaşin tadini çikarin”, Berlin’in duvarlarina birakilan grafiti oku-
yun. ‘Bariş korkunç olacak” (Cherny, 2008).

“Berlin’i, San Quentin’i ya da Varşova gettolarini çevreleyen bir du-
varlarla ilgili mantikli hiçbir şey yoktu. Duvar, tuğla ve silahlarla olduğu 
kadar arkasindaki fikirle de güçlendirilmiş bir semboldü.” (Gilman, 1987).

“Soğuk Savaş, Berlin Duvari’nda sona ermeden önce, Vietnam’in 
cehennem ormanlarindan Ortadoğu’nun vahalarina ve aldatici bir şekilde 
pastoral kum tepelerine doğru koştu.” (Oren, 2007).

“Bazilarinin Berlin Duvari’nin hiç yikilmamasini dilediğini biliyor 
muydunuz?” dedi Ester. “Bu garip, değil mi? Neden bir duvarin arkasina 
sikişmak isteyesin ki?” (Moriarty , 2013).

“Berlin Duvarini her gün haber yaptilar. Okuduk, gördük, duyduk: 
Utanç Duvari, Kötülük Duvari, Demir Perde. . . Sonunda yikilmayi hak 
eden bir duvar yikildi. Ancak diğer duvarlar filizlendi ve dünya çapinda 
filizlenmeye devam ediyor. Berlin’dekinden çok daha büyük olmalarina 
rağmen, nadiren duyuyoruz. ABD’nin Meksika siniri boyunca inşa ettiği 
duvar ve Afrika kiyisindaki İspanyol yerleşim bölgeleri Ceuta ve Melil-
la’yi çevreleyen dikenli teller hakkinda daha az şey söyleniyor. Berlin Du-
vari’ndan on beş kat daha uzun olacak Bati Şeria Duvari hakkinda pratikte 
hiçbir şey söylenmiyor. Bati Sahra’daki Fas Duvari, Berlin Duvari’nin alt-
miş kati uzunluğundadir. Neden bazi duvarlar bu kadar gürültülü ve diğer-
leri sessiz?” (Galeano, 2009).

“Berlin Duvari’nin 1989’da yikilmasinin, tarihte Fransiz Devrimi ile 
başlayan iki yüz yillik tuhaf bir aşama olan ulus-devlet döneminin doruğu-
na ulaştiğina inaniyoruz.” (Davidson & Mogg, 1999).

“Berlin Duvari, dünyanin iyi ve kötü, işik ve karanlik olarak gerçek ve 
mecazi bir ayrimiydi.” Garry Kasparov.

“On iki fit yüksekliğinde bir taş duvar şimdi şehri doğu ve bati olarak 
ikiye ayiriyor: Komünist ve kapitalist.  Bu bölünme, Almanlara fethedil-
miş bir halk olduklarini hatirlatan gözle görülür bir yaradir.” (O’Reilly & 
Dugard, 2018).

“Duvarlar ve sinirlar hepimizi tutsak yapar.” (Nolan, & Nolan, 2013).

“Kafamizdaki duvari yikmak bizim için bir yikim şirketinin gerçek 
olani yok etmesinden daha zor olacak” (Schneider, 1998).
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“Berlin Duvari’nin yikilişi, deliliğin yikilişiydi!” (İldan, 2022).

“Duvar, inek için bir sinirdir, fakat kuş için değil! Bir şeyi senin için 
sinir yapan senin sahip olduğun yeteneklerdir!” (İldan, 2022).

“Berlin Duvari’nin 11/9/89’da yikilmasi, nihayetinde Sovyet İm-
paratorluğu’nun tüm esir halklarini özgürleştiren güçleri serbest birakti” 
(Friedman, 2006).

“Duvarlar,” dedim, “duvarlar insani her şeyin özürüdür…” (Zamyatin, 
2016).

“ Bazen, diğer insanlari dişarida tutmak için değil, kimin onlari yika-
cak kadar umursadiğini görmek için duvarlar inşa edersiniz.” (Sokrates, 
2022).

“Bazilarinin sinir güvenliği ve duvar hakkinda konuştuğunu duyuyor-
sunuz. Bana göre, ilk etapta insanlari ülkeye sokmak için daha iyi, daha 
akli başinda bir yolunuz varsa, bunlarin hiçbirine ihtiyaciniz olduğunu dü-
şünmüyorum.” (Walker S. , 2022).

“Gerçek şu ki, o zamandan beri sinirdan uyuşturucu dökülüyor, para 
çikiyor ve uyuşturucu geliyor. Ve ben bir duvar inşa etmemiz gerektiğini 
ve bir an önce inşa edilmesi gerektiğini söyledim. “  (Trump, 2022).

“Eğer bunun için kullaniyorsaniz, şimdi biz ne için kullaniyoruz?” 
Uyuşturucudan, çetelerden ve insanlardan kurtulmaliyiz. Bu bir istila. Ül-
kemize gelen ve durdurduğumuz bir uyuşturucu istilasi ve suçlular var ama 
durdurulmasi çok zor. Bir duvarla, çok kolay olurdu.” (Trump, 2022).

“Siniri korumak ve güvence altina almakla ilgili önemli sorular var, 
ancak bir duvar inşa etmemize gerek yok.” (Bush, 2022).

“Her Batili, Berlin Duvari’nin yikildiğini haykiriyor. Filistin’de Berlin 
Duvari’ndan daha kötü bir şey var ve kimse bundan bahsetmiyor.” (Jam-
meh, 2022).

“Rüzgâr estiğinde kimisi duvar örer, kimisi yel değirmeni yapar.”  Çin 
atasözü

“Duvarlarin olmadiği bir dünya, sürdürülebilir tek dünyadir... Du-
varlari yikarsaniz, yerine ne kadar dikenli tel koyarsaniz koyun, ne kadar 
savunma yapabileceğinizi düşünürseniz düşünün, dünyaya irklarinin, din-
lerinin, kabilelerinin, etnik farkliliklarinin hayatin en önemli gerçeği ol-
duğuna inanan insanlar hâkim olursa, bu yeni yüzyilda çok sayida masum 
insan yok olacaktir.” (Clinton , 2022).

“Bilgi, modern çağin oksijenidir. Dikenli tellerle çevrili duvarlardan 
sizar, elektrikli sinirlarin üzerinden geçer.” (Reagan, 2022).
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“Başkan Gorbaçov, bariş istiyorsaniz, Sovyetler Birliği ve Doğu Av-
rupa için refah istiyorsaniz, liberalleşme istiyorsaniz, bu kapiya gelin. Bay 
Gorbaçov, bu kapiyi açin! Bay Gorbaçov, bu duvari (Berlin Duvari) yi-
kin!” (Reagan, 2022).

“Genç bir Berlinli tarafindan duvara kabaca sprey boyayla boyanmiş, 
‘Bu duvar yikilacak’ sözlerini fark ettim. İnançlar gerçeğe dönüşür.’ Evet, 
Avrupa genelinde bu duvar yikilacak. Çünkü imana dayanamaz; gerçeğe 
dayanamaz. Duvar özgürlüğe dayanamaz.” (Reagan, 2022).

“Ulusal güvenliğimizin sadece sinirlarimizi korumaktan değil, ayni 
zamanda ayriliklar arasinda köprü kurmaktan da geçtiğine inaniyorum.” 
(Liberman, 2022).

“Dünyada sinirlari olmayan ve ülkelerine kimin geldiğini bilmek iste-
meyen bir ülke tanimiyorum.” (Kennedy J. , 2022). 

“Duvarlari keyfi olarak inşa etmek yerine barişçil bir şekilde “yikmak” 
gerektiğine inandiğimizi dünyaya kanitlayacağiz.” (Kennedy J. , 2022).

“Sinirlari olmayan bir ulus, duvarlari olmayan bir ev gibidir çöker. Ve 
bizim harika Amerika’miza olacak olan da bu.” (Brewer, 2022).

“Çin Seddi›ni anlayabiliyorum: O, yağmacilara karşi bir savunma 
olarak inşa edilmiş. Ancak Berlin›deki gibi insanlarin özgürlük aramasini 
engellemek için inşa edilen bir duvar neredeyse anlaşilmaz.” (Kennedy R. 
, 2022).

“Atlantik’in iki yakasindaki eski müttefikler arasindaki duvarlar ayak-
ta kalamaz. En çok olan ülkelerle en az olan ülkeler arasindaki duvarlar 
ayakta duramaz. Irklar ve kabileler arasindaki duvarlar; yerliler ve göç-
menler, Hristiyan, Müslüman ve Yahudi ayakta duramaz. Bunlar şimdi 
yikmamiz gereken duvarlar.” (Obama, 2022).
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Giriş   

Hârezm bölgesinde kurulan Hârezmşah Devleti, mensubu olduklari 
Anuşteginoğullari hanedanina kadar bu bölgede “Hârezmşah” unvaniyla 
üç farkli hanedan hüküm sürmüştür. Bu hanedanlardan ilki; Afrigoğulla-
ri’dir (Taneri, 1997, C. 16, s. 22). Afrigoğullari 305-995 yillari arasinda 
Hârezm’de hüküm sürmüşlerdir (Gürbüz, 2018, C. 8, s. 405). Bu hanedan, 
Müslüman Araplarin 717 yilinda burayi fethetmelerine kadar bağimsiz bir 
şekilde Hârezm’i idare etmişlerdir (Vurgun, 2021 s. 26). Afrigoğullari’n-
dan sonra Samaniler valisi Ebü’l-Abbas Me’mun, Afrigoğullarina son ver-
mesiyle Me’munoğullari dönemi başladi. Mezkûr vali “Hârezmşah” unva-
nini kullanmiştir. Ancak bu hanedani da 1017 yilinda Gazneli Mahmud or-
tadan kaldirmiştir (Taşağil, 2004, C. 29, s. 105). Gazneli Mahmud, Hârezm 
idaresine Hacib Altuntaş’i getirmiştir. Valiye nispeten Altuntaşoğullari 
hanedani olarak adlandirilan bu hanedan, 1040 yilindan sonra Gazneliler 
ile ilişkilerinin bozulmasi üzerine Gazneli hükümdari Sultan Mesud, Cend 
emiri Şah Melik’i bölgeye göndererek onlari Hârezm’den uzaklaştirdi. Al-
tuntaşoğullari Horasan’a giderek Selçuklulara siğinip yardim istedilerse de 
umduklari yardimi alamadiklari için dağilmişlardir (Özaydin, 1989, C. 2, 
s. 547-548). Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlari Tuğrul ve Çağri Beyler 
1044 yilinda Şah Melik’i Hârezm’den uzaklaştirarak bu bölgeyi hâkimi-
yetleri altina almiştir. Buranin idaresini Selçuklu sarayinda taştdârlik vazi-
fesini yapan Anuştegin Garcaî yapmaktaydi. Ancak Ortaçağ Türk tarihinde 
zaman zaman karşilaştiğimiz gibi, Anuştegin bizzat kendisi bölgeye gi-
dip yerinde idare etmek yerine, vekili araciliğiyla bu görevi sürdürmüştür 
(Vurgun, 2021 s. 29-30). 

1097 yilinda Anuştegin’in ölmesi üzerine Hârezm’in idaresi vera-
set yoluyla ve Büyük Selçuklu Devleti hükümdari Berkyaruk’un hükmü 
uyarinca, onun oğlu Kutbeddin Muhammed’e geçmiştir. Bununla birlikte 
Anuşteginoğullari’nin Hârezm valiliği saltanata dönüşmüştür, bu da Hâ-
rezmşah Devleti’nin kuruluşuna zemin hazirlamiştir (Gürbüz, 2018, C. 8, 
s. 406; Vurgun, 2021 s. 31). Bölgeyi 30 yil idare eden Kutbeddin Muham-
med, 1198 yilinda öldü. Akabinde Sultan Sencer, teveccühünü kazandi-
ği Atsiz’i babasinin yerine Hârezm valiliğine menşur ile atadi. Atsiz ilk 
valiliğinin ilk dönemlerinde metbûuna sadakatle bağli kalmiş ve Sultan 
Sencer’in seferlerine katilmiştir (İbnü’l-Esir, 1991, C. 10, s. 224; Mîrvând, 
1385, C. 10, s. 3280; Köprülü, 1987, C. 5, s. 266). Ancak Hârezmşah’in 
giderek güçlenmesi ve Cend ve Mangişlak zaferleri Sultan Sencer’i ol-
dukça rahatsiz etmiştir. Nihayetinde Hârezmşah Atsiz’in Sultan Sencer’e 
karşi başkaldirmasi üzerine Hârezmşah Devleti’nin bağimsizlik mücadele-
si başladi. Bundan ötürü de Sultan Sencer’in Hârezmşah Atsiz’in üzerine 
üç defa sefer düzenlediği görülmektedir. Her sefer sonucunda Hârezmşah 
Atsiz, Sultan Sencer’e mağlup ve tâbii oldu. Neticede 1156 yilinda At-
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siz’in ölmesinden bir yil sonra Sultan Sencer’in de ölmesi üzerine Büyük 
Selçuklu Devleti tarihe karişmişti. Hârezmşah Devleti ise, Büyük Selçuklu 
Devleti mirasi üzerine kurulmuş oldu (Şebânkâreî, 2021, s. 107; Köprülü, 
1987, C. 5, s. 266; Gürbüz, 2018, C. 8, s. 407). Hârezmşah Atsiz b. Mu-
hammed b. Anuştegin felç geçirmesiyle 30 Temmuz 1156 tarihinde vefat 
etti (İbnü’l-Esir, 1991, C. 11, s. 179; Mîrvând, 1385, C. 10, s. 3282). Bu 
çalişmanin konusu, Atsiz’dan sonra Hârezmşah hükümdarlarinin saltanat 
mücadeleleridir.

İlarslan’ın Saltanat Mücadelesi

Atsiz’in, Hârezmşah Devleti’nin istikbalini tesis ettiği sirada yani, 
1152 yilinda Cend’i ele geçirdiğinde oğlu İl Arslan’i buraya vali olarak ta-
yin etmişti. Cend şehri ve havalisinin ehemmiyetine binaen Hârezmşahlar 
“ekber” evlatlarina bu bölgenin valiliğini tevdi etmiştir. Cend bölgesi stra-
tejik bir bölgeye sahip olmasindan dolayi buraya atanan valiler devlet ida-
resinde büyük tecrübe sahip olmaktaydilar (Kafesoğlu, 1984, s.61). İl Ars-
lan da burada devlet yönetimini tecrübe etmişti. Atsiz ölmeden önce de onu 
kendisine veliaht tayin etmişti (Taneri, 1993, s.21). Hârezmşah Atsiz’in 30 
Temmuz 1156 tarihinde ölmesiyle İl Arslan, babasinin ölüm haberini dört 
gün sonra duyurdu. Bu süre zarfinda İl Arslan tahti ele geçirmek ve işleri 
düzene koymak için büyük bir görkemle Hârezm’e gitti. Yolda bazi dev-
let erkâni ve emir gruplari ona biat ettiler (Vatvât, 1338, s. 169; Cüveyni, 
2013, s. 263; Cûzcanî, 2015, s. 121; Mîrvând, 1385, C. 10, s. 3294). An-
cak Atsiz’dan sonra Atabek Oğul Bey ile emirlerden müteşekkil bir grup 
Atsiz’in diğer oğlu Süleyman’i “Hârezmşah” tahtina oturtmak istediler. İl 
Arslan buna mukâvemet göstererek Atabek Oğul Bey ve bazi fitne çika-
ran emirleri öldürdü. Akabinde kardeşi Süleyman’i da taht mücadelesine 
girişimde bulunma ihtimaline karşilik zindana atti (Kazvinî, 2018, s. 388). 
Kardeşinin yani sira amcalari İnal Tigin ve Yusuf’u saltanatta hak iddia 
etme ihtimaline karşilik öldürttü. Nitekim Ortaçağ Türk-İslam devletleri 
ananesine göre, saltanatta hükümdar çocuklari ve kardeşleri hak sahibi idi 
(Taneri, 1993, s.22). İl Arslan, tahta oturmasinin önündeki doğabilecek en-
gelleri ortadan kaldirdiktan sonra 22 Ağustos 1156 tarihinde saltanat tah-
tina oturdu. İl Arslan cülûs merasimini düzenleyerek bağiş ve ihsanlarda 
bulundu. Emirlerin ve askerlerin gelirlerini ve iktalarini babasinin devrin-
dekinden daha da ziyadeleştirdi (Vatvât, 1338, s. 1169-170; Mîrvând, 1385, 
C. 10, s. 3294). Böylece, kanla başlayan hükümdarliği devlet görevlileri ve 
halkini hoşnut kilmak suretiyle mazbut hale getirdi. İl Arslan’in sultanliği 
mezkûr yilda Sultan Sencer tarafindan gönderilen ferman ile teyit edildi. 
Ertesi yil Sultan Sencer’in ölmesiyle müstakil bir hükümdar gibi hareket 
etmeye başladi (Taneri, 1993, s. 22-23).

1170 yilinda Karahitay askerlerinin Maveraünnehir topraklarini kas-
tetti. İl Arslan, Karahitaylara mani olmak için Hârezm’den sefere çikti. Bu 
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seferde Karahitaylar onu bozguna uğratti, onlarla bariş yaparak geri döndü. 
İl Arslan çiktiği sefer sirasinda yakalandiği hastaliktan dolayi 1172 yilinda 
öldü (Vatvât, 1338, s. 1170; Kazvinî, 2018, s. 388).

Tekiş Han İle Sultan Şah’ın Saltanat Mücadelesi

Hârezmşah İl Arslan ölünce ondan geriye Alâeddin Muhammed Tekiş 
ve Sultan Şah lakapli Sultan Celalüddin Muhammed adli iki oğlu kaldi 
(Cûzcanî, 2015, s. 122-126). Boş kalan Hârezmşah tahti için iki kardeş 
arasinda ardi arkasi kesilmeyen mücadelenin başlangici oldu. İl Arslan’in 
ölmesiyle o sirada Cend valisi İl Arslan’in büyük oğlu Tekiş, başşehir Gür-
genç’te tahta oturmak için Cend’den ayrildiysa da Sultan Şah annesi Ter-
ken Hatun’un nüfuzu ve almiş olduğu tedbirleri sayesinde babasinin yerine 
Harzemşah Devleti’nin tahtina oturdu ve taci giydi. Ne var ki tahtin meşru 
varisi, İl Arslan tarafindan veliaht ilan edilen küçük oğlu Sultan Şah idi. 
Sultan Şah’in yaşinin küçük olmasindan ötürü devlet yönetimini annesi 
Terken Hatun idare etmeye başladi. Daha sonra yeni hükümdara biat etme-
si için Tekiş’e elçi gönderip onu saraya davet ettiler. Tekiş bu davete icabet 
etmedi (Vatvât, 1338, s. 176; Cüveyni, 2013, s. 264; Cûzcanî, 2015, s. 121; 
Hvândmîr, s. 1109; Bünyatov, 2003, s. 37; Gürbüz, 2011, C. 40, 364). 

Sultan Şah tahta olduğu sirada, kardeşi Tekiş’in Melikşah adinda bir 
oğlu dünyaya geldi. Tekiş bundan dolayi kardeşine bir rubai yazip gönder-
di (Mîrvând, 1385, C. 10, s. 3294): 

Yüzlerce hazine senin olsun,

Keskin bir hançer bizi ayıra dursun.

Rahatlık senin olsun, savaşmak benim olsun.

Eğer düşmanlığın ortadan kalmasını istiyorsan

Hârezm sana, Horasan bize.

Sultan Tekiş bu şiiri gönderip Hârezm’de onun varliğini kabul ettiğini 
söylese de bunu Sultan Şah’a karşi girişeceği taht mücadelesinde zaman 
kazanmak için yazdiğini düşünebiliriz. Nitekim daha sonra kendisinin 
saltanatta hak sahibi olduğunu ileri sürüp kardeşi Sultan Şah’in hüküm-
darliğini tanimadiğini ifade etti. Bunun üzerine Terken Hatun, onu orta-
dan kaldirmak için üzerine bir ordu gönderdi. Bu durumdan haberdar olan 
Tekiş, en yakin ve kuvvetli komşusu olan Karahitaylara siğinarak onla-
ri Hârezm’in zahirelerini ve mallarini ele geçirmeye teşvik etti. O sirada 
Karahitay tahtinda eski hükümdar Gürhan’in kizi bulunmaktaydi. Tekiş, 
Hârezm’i kendisine birakmalari karşiliğinda bütün hazine ve mallari Kara-
hitaylara birakmanin yani sira yillik bir miktar vergi vermeyi de vaat etti. 
Bunun üzerine Karahitay melikesi, kocasi Fuma’nin (Koma) emrine büyük 
bir ordu vererek Tekiş ile birlikte Hârezm’i ele geçirmesi için gönderdi. 
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Ancak Tekiş’in geldiğini duyan Sultan Şah, savaş yapmadan annesiyle bir-
likte Horasan hâkimi Melik Müeyyed’e siğinmak üzere Hârezm’den ayril-
dilar. Böylece Tekiş savaş yapmadan 11 Aralik 1172 tarihinde Hârezm’e 
gelerek hükümdarlik tahtina oturdu (Cüveyni, 2013, s. 264; İbnü’l-Esir, 
1991, C. 11, s. 303; Kafesoğlu, 1984, s. 84; Vurgun, 2021 s. 92).

Saltanati ele geçiren Sultan Tekiş, Gürgenç’te cülûs merasimi düzen-
leyerek tebrikleri kabul etti. Burada herkes, kendi zihin gücü ve yeteneği 
dâhilinde kutlama şiirleri söyleyerek onu tebrik ettiler, şairler ise onun hak-
kinda şiirler yazdilar. O dönemde yaşi ilerlemiş olan Reşîdüddin Vatvât’i 
onun huzuruna bir sedye ile getirdiler. Vatvât şöyle dedi (Vatvât, 1338, s. 
176): “Herkes akıl ve bilgeliğinden bahsetti. Ben kölenizim, yaşlılıktan ve 
sağlıktan dolayı güçten düştüm. Şah Beg’i tebrik etmeyi bir rubai ile yeti-
neceğim.”

“Deden zamanın sayfasından zulüm kelimesini sildi. Babanın adaleti, 
yaraları sardı.”

“Ey saltanat hırkasını sırtına giymiş olan! Hükümdarlık sırası sende, 
şimdi sen ne yapacaksın?”

Sultan Tekiş Gürgenç’te tahta geçip devlet yönetimini ele alirken Sul-
tan Şah’in annesi de ona karşi diğer devletlerle ittifak arayişi içerisine girdi. 
Nitekim Terken Hatun, Sultan Şah ile birlikte önce Bâvendîlerin1 bir kolu 
olan Mazenderân İsfehbedleri ile mevcut olan dostluklarina güvenerek 3-4 
bin Hârezmli’yi de beraberine alarak İsfehbed Şah Gazi (ö. 1163)’nin to-
runu İsfehbed Hüsamüddevle Erdeşîr’e giderek yardim talebinde bulundu. 
İsfehbed onlari çok iyi karşiladi. Bu esnada Hârezmşahlarin içerisinde bu-
lunmuş olduğu kargaşadan yararlanmak isteyen Horasan hâkimi Müeyyed 
Ayaba, Sultan Şah’i Dihistan’da bularak beraberinde Horasan’a götürdü 
(Kafesoğlu, 1984, s.83). Akabinde Terken Hatun, Sultan Tekiş’in önün-
den kaçarken beraberinde getirdiği kiymetli mal ve mücevherleri Müeyyed 
Ayaba’ya takdim etti. Bunun yani sira Müeyyed Ayaba’ya Sultan Tekiş’e 
karşi mukâvemet göstermesi karşiliğinda daha fazla kiymetli mal verece-
ğine dair vaatte bulundu. Bununla da yetinmeyerek Hârezm ahalisi ve or-
dusunun kendilerine taraftar olduğunu söyledi. Sultan Şah’in annesinin bu 
sözlerine kanan Melik Müeyyed, malini ve canini tehlikeye atti (Cüveyni, 
2013, s. 265).

Müeyyed Ayaba, Terken Hatun’a kanarak Sultan Şah ile birlikte Es-
terâbâd’a gelerek Bâlemen Kalesini ele geçirdi. Bu sirada Sultan Şah’in 
askeri mevcudiyetinden yararlanmak suretiyle kendisi için bazi topraklar 
ele geçirme düşüncesi içerisindeydi. Ancak Terken Hatun’un Melik Müey-

1  Bâvendîler, Hazar Denizi’nin kuzey sahilinde bulunan ve 12. Yüzyildan itibaren Mâzen-
derân olarak isimlendirilen Taberistân bölgesinde 665-1349 yillari arasinda hüküm sürmüş bir 
devlettir. Geniş bilgi için bkz. (Tokuş, 2018, C. 20, s.429).
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yed’e, Sultan Tekiş’in üzerine yürümesi için telkinlerde bulunmasi üzerine 
o da dağinik bir vaziyette olan birliklerini topladi. Ardindan Sultan Şah ve 
annesi Terken Hatun’u “tac ve taht” sahibi yapmak ve kendisinin de buna 
karşilik vaat edilenleri elde etmek emeliyle Sultan Tekiş üzerine sefere çik-
ti. Müeyyed Ayaba’nin Sultan Şah ve Terken Hatun ile birlikte Hârezm’e 
doğru yol aldiğini İsfehbed’den öğrenen Sultan Tekiş, Hârezm’in 20 fersah 
güneyindeki Subarli mevkiinde mevzi aldi. Bu durumdan habersiz olan 
Müeyyed Ayaba, bu bölgenin çöl olmasindan ötürü buradan hep birlikte 
çikmanin zorluğunu göz önüne alarak, gruplar halinde ilerleme karar ver-
diler. Müeyyed Ayaba öncü birliğin başinda mezkûr bölgeye geldiği zaman 
Sultan Tekiş onlara saldirida bulundu. Buraya art arda gelen tüm grup-
lari öldürerek Müeyyed Ayaba’yi esir aldi. Onu Hârezm’e götürerek 11 
Temmuz 1174 tarihinde sarayin önünde vücudunu ikiye ayirmak suretiyle 
öldürdü (Vatvât, 1338, s. 201; Cüveyni, 2013, s. 265; Kafesoğlu, 1984, 
s.85-86). 

Sultan Şah ile annesi bu karişikliktan istifade edip bulunduklari yer-
den kaçarak Dihistan’a gittiler. Bunu haber alan Sultan Tekiş de onlarin 
peşine düştü, oraya varinca Dihistan halki ona teslim oldu. Ardindan bu-
rada Sultan Şah’in annesini ele geçiren Sultan Tekiş, onu öldürdü. Sultan 
Şah buradan kaçarak Nişabur’a gitti, burada Müeyyed Ayaba’nin yerine 
geçmiş olan oğlu Doğan Şah’tan yardim istedi. Ancak Doğan Şah’in ona 
askeri ve mali destek verecek gücü olmadiğini anlayinca Gur Sultani Gi-
yaseddin’e gidip ondan yardim talep etti (Cüveyni, 2013, s. 265; Taneri, 
1993, s. 26).

Sultan Tekiş ile Karahitaylarin arasi bozulmasi2 üzerine, Gurlu hü-
kümdari Giyâseddin bu durumu firsata çevirmek için Sultan Şah’i Kara-
hitaylar ile ittifak kurmaya teşvik etmiştir. Karatay hükümdarina giden 
Sultan Şah3, Hârezm halkinin ve askerlerinin kendisine duyduğu sevgi 
ve saygiyi anlatti. Bunun üzerine Karahitaylar da Fuma komutasindaki 
büyük bir orduyu onunla beraber Hârezm’e gönderdiler. Onlarin gelişi-
ni haber alan Sultan Tekiş, bir birlik gönderip Ceyhun Nehri’nin sularini 
onlarin geçeceği yere akitarak geçişlerine engel teşkil etti. Sultan Şah ve 
Karahitay gruplari bu suda boğulma tehlikesi ile karşi karşiya kaldilar. Bu 
müşkül durum karşisinda geri dönmekten başka bir şey yapamadilar. İş 
işten geçtikten sonra pişman olup bu durumdan Sultan Şah’i sorumlu tut-
tular. Sultan Şah, Hârezm’i ele geçirmek için yardimina başvuracaği tüm 

2 Sultan Tekiş Hârezm’de düzeni sağlayip ülkenin işlerini yoluna koymasiyla Karahitaylar 
süre gelen vergisini Hârezmşahlar’dan tahsis etmek için elçi gönderdi. Elçilerin adabi muaşeret 
kurallarina uymamasi ve fazla isteklerde bulunmasindan ötürü Sultan Tekiş, elçilerden birisini 
öldürülmüştür. Akabinde Hârezm’in ileri gelenlerine, herkesin bir Karatay mensubunu öldür-
mesini emretti, bu heyetteki herkesi öldürüldü. Böylece Karahitaylarin hükümdariyla aralarin-
daki dostluk düşmanliğa dönüştü (İbnü’l-Esir, 1991, C. 11, s. 304).
3  Şebânkâreî’ye göre Karahitay Han’i Sultan Şah’i yanina çağirmiştir (Şebânkâreî, 2021, s. 
108).
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devletlere başvurdu, ancak bir netice alamadi. Bunun üzerine Hârezm’i 
kazanamayacağini anladi ve kendisi için tek çikar yolun Serahs’a saldir-
mak olduğunu düşündü. Serahs’i almak için Karahitay komutani Fuma’ya 
yalvararak ondan bir miktar asker aldi. Bu ordu ile birlikte Oğuz emirle-
rinden biri olan Melik Dinâr’in yönetimindeki Serahs’a saldirdi. Serahs’a 
girerek halkinin çoğunu kiliçtan geçirdi, sağ kalanlar ise kaleye siğindilar. 
Oğuzlari Serahs’tan çikarip atincaya kadar oraya saldirilarda bulundu. O 
esnada hendeğe düşmüş olan Melik Dinâr’i saçindan tutarak yukari çikar-
dilar. Saldirilar karşisinda Melik Dinâr’in aciz kaldiğini gören askerlerinin 
çoğu onu terk etti. Sultan Şah hâkimiyetini genişletip gücüne güç kattiktan 
sonra Hârezm’e yönelmek kanaatindeydi. Bundan dolayi Serahs’tan sonra 
için Merv üzerine yürüdü. (Cüveyni, 2013, s. 266; Cûzcanî, 2015, s. 126; 
İbnü’l-Esir, 1991, C. 11, s. 304). Burayi ele geçirerek kendine üs yapti. 
Akabinde Sultan Şah Ebîverd, Tûs, Zam ve Nas’i da topraklarina katmiştir 
(Bünyatov, 2003, s. 39; Cûzcanî, 2015, s. 126; Vurgun, 2021 s. 95).

Sultan Tekiş’in Melik Dinâr ve Doğan Şah ile arasinin bozulmasini 
firsat bilen Sultan Şah, Doğan Şah ile daha önce yapmiş olduğu anlaşmayi 
göz ardi ederek Serahs’a saldirdi. Melik Dinâr mukavemetten aciz kalinca 
Nişâbur’a, Doğan Şah’a, haber gönderip Serahs Kalesini kendisine teslim 
etmek üzere bir adam göndermesini istedi. Bunun üzerine Doğan Şah, Ka-
rakuş adli bir emirin kumandasindaki askeri birliği Melik Dinâr’a gönder-
di, o da kaleyi emire teslim etti ve Doğan Şah’in safinda yer aldi. Sultan 
Şah, Doğan Şah’in hâkimiyetindeki Serahs’i ele geçirmek on bin kişilik bir 
ordu ile harekete geçti. 13 Mayis 1181 tarihinde Asiya-yi Hafs’da, Doğan 
Şah ile karşi karşiya geldiler. Bu savaşta galip olan Sultan Şah, küçümsen-
meyecek miktarda ganimet elde etti. Serahs ve Tûs’a hâkim olan Sultan 
Şah, böylece gücünü hissettirdi. Akabinde Doğan Şah dağilmiş askerlerini 
toplamaya çaliştiysa da emir ve askerlerinden çoğunun Sultan Şah’in tara-
fina geçti. Böylece Sultan Şah, Doğan Şah’in mülk ve hazinesi sahip oldu 
(Cüveyni, 2013, s. 266-267).

Mart 1186 tarihinde Sultan Tekiş Hârezm’den çikip Horasan üzeri-
ne yöneldi. Bu haberi alan Sultan Şah, başka yoldan büyük bir ordu ile 
Sultan Tekiş’in hâkimiyetindeki Hârezm’i ele geçirmek üzere oraya gitti. 
Hârezmliler Sultan Tekiş’e kapilari kapatip onun şehre girmesine mani ol-
dular. Ancak bu esnada Sultan Tekiş’in Merv açiklarini ordugâh yaptiğini 
duyan Sultan Şah, başkentinin tehlikeye girdiği düşünerek acele bir şekilde 
geri döndü. Akabinde 50 kişiyle Amuye sinirlarina ulaşip burayi istila etti. 
O günün gecesinde de Sultan Tekiş Han’in ordusunun arasindan geçerek 
Merv’e girdi, şehirde kuşatmaya karşi yeni önlemler aldi. Ertesi gün, kar-
deşinin şehre girip duruma hâkim olduğunu öğrenen Sultan Tekiş, Merv’de 
beklemesizin Şadyah’a hareket edip Nisan 1186 tarihinde oraya ulaşti. Şe-
hirde bulunan Doğan Şah’in oğlu Sancar Şah’i ve onun atabeyi Mengli 
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Tekin’i iki ay süreyle kuşatma altinda tuttuktan sonra taraflar anlaşmaya 
karar verdiler, Sultan Tekiş anlaşmayi gerçekleştirmek için Büyük Hacib 
Şihabeddin Mes’ud, Kâtip Bahaeddin Muhammed Bağdadi ve Hansalar 
Seyfeddin Merdan Şir’i atabey Mengli Tekin’e gönderdi. Mengli Bek ise, 
gelen elçileri Sultan Şah’in aleyhinde konuşmalarindan dolayi tutuklatip 
Sultan Şah’a yolladi, iki kardeş arasinda bariş yapilincaya kadar o üç kişi 
hapiste kaldi (Mîrvând, 1385, C. 10, s. 3296; Kafesoğlu, 1984, s. 104; Vur-
gun, 2021 s. 95).

Sultan Şah, kardeşi Sultan Tekiş’in Şadyah’dan geri döndüğünü haber 
alinca, aklindan hiçbir zaman çikaramadiği Nişabur bölgesini ele geçirmek 
fikrini gerçekleştirmek için bir kez daha Şadyah üzerine yürüdü. Şadyah’i 
kuşatip savaşti, ancak şehir halki karşisinda mağlup olunca oradan ayri-
lip Sebzvar’a gitti. Sebzvar şehrini ele geçirmek için büyük çaba sarf etti. 
Burada manciniklari kurup şehir halkini zor durumda birakti. Şehir halki 
durumun kötüye gittiğini anlayinca son çare olarak dönemin en seçkin su-
filerinden Şeyh Ahmed-i Bedili›yi şefaat istemesi için Sultan Şah›a gön-
derdiler. Sultan Şah onu çok iyi karşilayarak ricasini kabul etti, şehir hal-
kinin canini bağişladi. Bunun üzerine Sebzvar’a giren Sultan Şah, verdiği 
söze sadik kalarak orada bir saat kaldiktan sonra Merv üzerine hareket etti 
(Cüveyni, 2013, s. 266-268). Ancak Sultan Tekiş, mezkûr bölgenin Sultan 
Şah’a itaatini hazmedemedi. Bundan dolayi 26 Mart 1187 bir kez daha 
Şadyah’a gelerek şehri muhasara altina aldi. Çetin muhasara ile karşi kar-
şiya kalan Mengli Tekin ve şehri halki, onlara eman verilmesi için büyük 
imamlar ve seyyitler arabulucu oldular. Sultan Tekiş de onlara eman verdi. 
Daha sonra Sultan Tekiş’in huzuruna giden Mengli Tekin, ondan şefaat 
diledi, ancak Sultan Tekiş onu affetmeyip öldürdü. Buranin idaresini de bü-
yük oğlu Nâsiruddin Melikşah’a birakti, kendisi de Hârezm’e geri döndü 
(Mîrvând, 1385, C. 10, s. 3298-3299; Hvândmîr, s. 1113). 

Diğer taraftan Sultan Şah kardeşinin Nişabur tarafina gittiğini öğre-
nince onun yokluğunu büyük şans olarak bildi. Bundan dolayi askerleri-
ni toplayarak Şadyah’a yöneldi. Melikşah, Sultan Şah’in muhasarasindan 
ötürü zor duruma düştü, çok çetin bir savaşin içerisinde olduğunu hizlica 
babasina haber verdi. Bu durumu haber alan Sultan Tekiş, alelacele oğlu-
nu zor durumdan kurtarmak için kardeşinin üzerine ordu gönderdi. Sultan 
Tekiş ordusuyla gelinceye kadar Sultan Şah şehir halkinin bir kismini ki-
liçtan geçirdi ve şehrin surlarini yiktirdi. Akabinde Sultan Şah, kardeşinin 
gelmekte olduğunu duyunca manciniklari durdurarak olabildiğince hizli 
bir şekilde oradan ayrilarak Merv tarafina gitti. Sultan Tekiş, şehre girince 
yikilan yerlerin tamir edilmesini emretti ve daha sonra kişi geçirmek üze-
re Mazenderan kişlağina hareket etti. O güne kadar emri altina girmemiş 
olan Horasan emirleri ona bağliliklarini bildirdiler. Ardindan Sultan Tekiş, 
Horasan’a geri dönmek için oradan ayrilarak yola çikti. Bir süre Tûs’ta 
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Radakan otlağinda konakladi. O esnada onunla kardeşi Sultan Şah arasin-
daki meselelerin ortadan kaldirilmasi için elçilik teati yapildi. Bu elçilik 
teatisi sonucunda iki kardeş arasindaki meseleler çözüme kavuştu. Sultan 
Tekiş, bariş hediyesi olarak Baharz, Cam ve Zir-i Pul gibi şehirleri Sultan 
Şah’a verdi. Buna karşilik olarak Sultan Şah, daha önce Mengli Tekin’in 
tutuklayarak ona gönderdiği Sultan Tekiş’in yakinlarini hil’atlar vererek 
serbest birakti. İki kardeşin ardi arkasi kesilmeyen ve diğer devletlerin de 
müdahil olduğu bu anlaşmazliklar kisa bir süreliğine de olsa sükûnete erdi. 
Sultan Şah yaptiği antlaşma ile de kardeşi Sultan Şah’in hükümdarliğini 
alenen tanimiş oldu. Hârezmşah, tahtinin tek sahibi olduğunu 24 Temmuz 
1189 tarihinde Tus’un Radakan otlağinda düzenlediği merasimle duyurdu. 
Böylece hükümdarliği önündeki engeli de aşip Hârezmşahliğini ilan etti. 
Bu merasimde Sultan Tekiş’in tahta geçişi hakkinda çok şiir yazilmişti. 
Bunlardan birisi İmadî Zuzenî’nin şiiri idi (Cüveyni, 2013, s. 270; Mîr-
vând, 1385, C. 10, s. 3299; Hvândmîr, s. 1113).

“Allah’a hamdolsun, doğudan batıya kadar bütün âlem cihan padişa-
hının kılıcı sayesinde selâmete ulaştı. Büyük orduların sahibi, cihan hâki-
mi, padişahlara paye veren,

Ta Âdem’den beri padişah neslinden gelen âlemin efendisi Atsız oğlu 
İl Arslan oğlu Tekiş Han,

Bahtı açık olarak salına salına padişah tahtına oturdu. O, mavi gök-
yüzündeki güneşi andırıyordu.”

Tahtini mazbut hale getiren Sultan Tekiş’in bundan sonraki önceliği 
Karahitaylar olmuş idi. Çünkü Karahitaylar, Hârezmşah Devleti’nin içiş-
leri olan saltanat mücadelesinde diğer devletler gibi Sultan Tekiş’e karşi 
Sultan Şah’i askeri yardim yapmak suretiyle desteklemişlerdir. Nitekim 
Sultan Şah’in Merv, Serahs ve Tûs’a hâkim olmasinda rol oynamişlardir. 
Sultan Tekiş, Karahitaylar üzerine yapacaği seferde güçlü bir ordu teşekkül 
etmek için denge siyaseti izleyerek diğer devletlerle ittifak arayişi içerisine 
girdi. Kipçaklar ile irsiyet baği kurarak kendi hizmetine aldi. Akabinde 
Gûrlu hükümdarlari ile irtibat sağlanmiş, onlari ittifaka müdahil etmişti. 
Sultan Tekiş, Mâverâünnehir seferi için oğlu Nâsiruddin Melikşah’in da 
sefere hazirlanmasini istemişti. Tüm hazirliklar tamamlandiktan sonra 
Karahitaylar üzerine sefere çikan Sultan Tekiş, Karahitay ordugâhina bas-
kin düzenleyerek onlari mağlup etti. Bu durum karşisinda Karahitaylar da 
Hârezmşah’in başşehrini muhasara ettiler. Sultan Tekiş de buna mukabil 
olarak onlari takip etmek suretiyle Buhara’yi kuşatti. Ancak Buhara halki 
Karahitaylara sadik kalip şehri savunmak için Sultan Tekiş’e mukavemet 
gösterdilerse de o, kiliç zoruyla şehri ele geçirdi. Sultan Tekiş, Mâverâün-
nehir bölgesinde gayesine ulaşmişti. Zikredilen durumdan da anlaşilacaği 
üzere Sultan Tekiş’in kardeşi Sultan Şah ile taht mücadelesi dâhili bir me-
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sele olarak kalmamiştir. Ayni zamanda diğer devletlerim bilhassa komşu 
devletlerin bizzat ilgilendiği ve müdahil olduğu bir mücadele haline gel-
miştir (Vurgun, 2021 s. 98-102).

İki kardeş arasinda yapilan bariş Sultan Şah’in Sultan Tekiş’in buyru-
ğuna baş eğmemesinden dolayi uzun sürmedi. Sultan Şah, sürekli olarak 
kardeşini rahatsiz ederek ondan yerine getiremeyecek taleplerde bulunma-
ya başladi. Bunun yani sira yaptiği uygunsuz birkaç hareketle de aralarin-
daki bariş hükümlerini ihlal etti. Bu durum karşisinda hiddetlenen Sultan 
Tekiş, 1190 yilinda Sultan Şah›i ortadan kaldirmak için Hârezm’den hare-
kete geçti. Sultan Şah’in adamlarinin yiyecek ve teçhizat depo ettiği Serahs 
kalesine geldi. Giriştiği zorlu bir savaştan sonra orayi ele geçirerek kale 
duvarlarini da harap etti. Akabinde Radakan tarafina geri dönüp yazi ora-
da geçirdi. Burada iki kardeş arasinda girişimde bulunan bariş görüşmele-
ri teşebbüsleri neticesinde yeniden bariş sağlandi. Bu barişin sonucunda 
Serahs’i geri alan Sultan Şah, oraya giderek kaleyi tamir edip ambarlari 
yeniden zahireyle doldurdu. Fakat iki kardeş arasindaki bariş, 1192 yilin-
da İldenizoğlu Atabeg Muhammed oğlu Kutluğ İnanc’in Irak’tan Sultan 
Tekiş’e, Selçuklu Sultani Tuğrul’un mahpus olduğu kaleden kurtarildiği 
ve Irak ülkesinin kendi elinden alindiği haberini vermek için gönderdiği 
elçilerin gelmesiyle son buldu (Vatvât, 1338, s. 201; Cüveyni, 2013, s. 271; 
Mîrvând, 1385, C. 10, s. 3301). Nitekim Sultan Tekiş, Kutluğ İnanc’in is-
teğiyle Tuğrul Beyle savaşmak üzere Irak’a gitti. Bunun üzerine Sultan 
Şah onun yokluğundan yararlanarak Hârezm’e saldirmak için harekete 
geçti. Henüz Hârezm’e ulaşmadan kardeşinin döndüğü haberini duymasi 
üzerine Sultan Şah geri döndü (Vatvât, 1338, s. 201).

Sultan Tekiş, kardeşinin Hârezm seferinden vazgeçtiği haberini alma-
sina rağmen gönlü rahat etmediğinden ona bir ders vermek için Horasan’a 
yöneldi. Abiverd’e ulaşinca iki kardeş arasindaki anlaşmazliklari ortadan 
kaldirmak için iki kardeş arasinda elçiler teati edildi. Ancak elçilerin bu 
çabasi bariş yapmaya muvaffak olmadi. Zira Sultan Şah, kötü huylu ve 
sert tabiatli oluşundan ötürü kardeşi hakkinda uygunsuz sözler ifade et-
mekteydi. O sirada Serahs Valisi Bedreddin Çağir, daha önce Sultan Şah 
aleyhinde söylediği sözlerin Sultan Şah’in kulağina gitmiş olabileceğinden 
korkarak, güvenemediği adamlarini hapsedip Sultan Tekiş›i davet etmek 
için Abiverd›e bir haberci yolladi. Sultan Tekiş, haberi alir almaz önden bir 
süvari birliği gönderip kendisi de ardindan yola düştü. Serahs önüne varin-
ca Çağir onu karşilayarak bağliliğini bildirip kalenin ve hazinenin anahtar-
larini ona teslim etti (Cüveyni, 2013, s. 272-273; Mîrvând, 1385, C. 10, s. 
3302-3303). İki kardeş, Sultan Şah ile Sultan Tekiş, saltanat mücadeleleri 
nihayetinde Sultan Şah’in rahatsizliğina bağli olarak ölmesiyle son buldu. 
Nitekim Sultan Şah her yil yakalandiği rahatsizliğini zehir içerek şifa bul-
maktaydi. Ancak bu yil yakalandiği hastaliğinin daha da artmasi üzerine 
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zehri fazla içmesinden dolayi 22 Eylül 1193 tarihinde öldü. Sultan Şah’in 
ölüm haberi Sultan Tekiş’e Nevruz bayrami sevincini yaşatmişti. Sultan 
Tekiş, Sultan Şah’in tahtina, sarayina, hazinesine ve askerine mirasçi ola-
rak el koydu(Cûzcanî, 2015, s. 127).

Sultan Şah’in mirasi olan başşehri Merv, Hârezmşah Devleti için 
önemli bir yer işgal etmekteydi. O sirada Nişabur›da vali olan ve şahinle 
avlanmayi çok seven büyük oğlu Nasiruddin Melikşah, Merv’de çok mik-
tarda av hayvani bulunduğu için babasindan Merv’i görev yeri olarak tev-
di etmesini talep etti. Bunun üzerine Sultan Tekiş, Nişabur’u Melik Kut-
beddin’in emrine vermek suretiyle Merv’i de oğlu Nâsiruddin Melikşah’a 
verdi. Akabinde Merv’in havasinin sağliğina iyi gelmeyeceğinden dolayi 
oraya gitmemesini tembihlediyse de Melikşah’i av meraki sardiğindan 
ötürü babasini dinlemedi. Ancak çok kisa bir süre sonra orada hastalanan 
Melikşah, Nişabur’a geri döndüyse de hastaliği gün be gün ağirlaştiğindan 
2 Mart 1197 tarihinde vefat etti (Kafesoğlu, 1984, s. 122-137).

Melikşah’in ölüm haberinden sonra onun oğullarinin başkaldirma dü-
şüncesinde olduklarini haber alan Sultan Tekiş, olasi bir taht mücadelesinin 
önüne geçmek ve işleri tekrar yoluna koymasi için Nizamü’l-Mülk Sadred-
din Mes’ud Herevi’yi, Şadyah’a gönderdi. Oraya ulaşan Nizamü’l-Mülk 
Sadreddin Mes’ud Herevi, Melik Şah’in büyük oğlu Hindu Şah’i Hârezm’e 
gönderdikten sonra aldiği isabetli tedbirlerle fitne ve karişiklik durumunu 
ortadan kaldirmiş oldu (Cüveyni, 2013, s. 278).

Sultan Tekiş saltanatinin baharini yaşarken nefes darliği rahatsizliği 
sebebiyle 23 Haziran 1200 tarihinde vefat etti. Devlet büyükleri bu habe-
ri Kutbeddin Muhammed’e bildirdiler. O da Şehristane’ye gelerek taziye 
törenine katildi. Akabinde saltanat tahtina oturmak için Hârezm’in yolunu 
tuttu (Cüveyni, 2013, s. 282).   

Hindu Han ile Alâeddin Muhammed’in Saltanat Mücadeleleri

Sultan Tekiş’in ölümü sirasinda Cend ve Türkistan tarafinda bulunan 
Kutbeddin Muhammed, başkente gelerek devlet erkâni ve emirlerin de 
desteğiyle 4 Ağustos 1200 tarihinde Alâeddin unvaniyla babasinin yerine 
Hârezmşah Devleti tahtina oturdu. Zaten Sultan Tekiş’ten sonra tahta geçe-
cek olan kişi o idi. Fakat Nâsiruddin Melikşah’in oğlu Hindu Han, babasi-
nin ölümünden sonra Horasan bölgesinin amcasi Kutbeddin Muhammed’e 
verilmesinden rahatsiz olmuştu. Bundan dolayi Hindu Han, Gurlu hüküm-
dari Giyaseddin’e siğinip amcasina karşi yardim talebinde bulunmuştu. 
Gurlu hükümdari Giyadeddin de bu yardim için ona söz vermişti. İşte bu 
sebepten dolayi Sultan Tekiş’in ölmesi üzerine Hindu Han harekete geçip 
Sultan Tekiş’in ölümüyle Hindu Han var olan husumetini amcasi Alâeddin 
Muhammed’e karşi sürdürdü (Cûzcanî, 2015, s. 131; el-Ömerî, 2014, s. 
325- 33; Gürbüz, 2018, C. 8, s. 415).
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Hindu Han, amcasi Alâeddin Muhammed’in tahta oturmasindan son-
ra Hârezm’den Merv’e giderek beraberindeki emirlerle bu durumdan olan 
hoşnutsuzluğunu göstermek için muhalif hareketlerde bulundu (Kafesoğ-
lu, 1984, s. 148). Bununla da kalmayarak bir beyit kaleme alarak amcasi 
Alâeddin Muhammed’e gönderdi (Cûzcanî, 2015, s. 128). Beyit şöyle idi:

“Yüz hazine sana, keskin kılıç bize

Saray sana, binek ve meydan bize

Düşmanlığın ortadan kaldırılmasını istiyorsan 

Ey şâh Hârezm sana, Horâsân bize.

Amcası Sultân Muhammed bu beyite şu şekilde cevap verdi: 

Ey amca, bu gam vurgunu meraklanmaktadır.

Bu öğüt ne seni, ne de beni tutar.

Kılıcın kabzası kana bulanınca 

Ve ikbal ateşi yükselince”

Hindu Han Merv’de amcasina karşi girişimde bulunacaği taht müca-
delesi için askeri hazirliklara başladi. Sultan Muhammed bundan haberdar 
olur olmaz hiç vakit kaybetmeden Çakir et-Türkî komutasinda bir orduyu 
onun üzerine gönderdi.  Ancak Hindu Han’in buna karşi koyacak gücü 
olmadiğindan annesi ve çocuklarini Merv’e göndererek kendisi de Gurlu-
lara siğinmak üzere Merv’den kaçti. Sultan Tekiş döneminde de görüldüğü 
üzere Hârezmşah Devleti’nde taht mücadeleleri dâhili bir mesele olmaktan 
çikarak harici bir meseleye dönüşmektedir. İşte Hârezmşah Devleti’ndeki 
saltanat mücadeleleri devleti dâhili olarak yipratmakla kalmayarak devle-
tin her anlamda gelişmesinin önüne engel teşkil etmiştir. Nitekim Hârez-
mşah Devleti’ndeki saltanat mücadeleleri devletin topraklarini genişletme 
politikasina pek firsat vermemiştir. Keza yeni düşmanlar türetmiştir (Kafe-
soğlu, 1984, s. 148; Gürbüz, 2018, C. 8, s. 415). 

Gurlu hükümdari Giyaseddin’e siğinan Hindu Han, orada iyi bir şe-
kilde karşilanip ikramlara mazhar olmuştur. Ayni zamanda Gurlular’dan 
kendisine amcasina karşi yardim etmenin karşiliğinda onlara tabi olacağini 
vaat etmiştir. Gurlu hükümdari da Hârezmşahlar’daki değişimden istifa-
de ederek devletinin sinirlarini genişletmek ve Hârezmşahlarin içişlerine 
karişmak için Hindu Han’in yardim talebini kabul etti. Akabinde Tâlekan 
hâkimi Muhammed b. Çurbek’i, Çakir et-Türkî’nin elinde olan Merv’i 
almasi için emir verdi. Çurbek, Garcistan’nin kuzeyindeki Merv-i Rûd 
üzerinden geçerek Pençdih denilen mevkiiyi aldiktan sonra, Çakir’dan 
Merv’de Gurlu hükümdari Giyaseddin adina hutbe okutmasini istedi. Aksi 
takdirde de Merv’den çekilmesini söyledi.  Gurlu hükümdari Giyaseddin, 
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daha sonra kardeşi Şihabeddin’i de yanina çağirarak birlikte Horasan üze-
rine sefer çiktilar. Çünkü Gurlular’da, Hârezmşahlarin Çakir gibi bir emi-
rin onlara boyun eğmiş olmasi, bu saltanat mücadelesiyle onlari zaafa uğ-
ratabilecekleri düşüncesini oluşturdu. Hakikatten de öyle oldu, Merv’i ele 
geçirip Hindu Han’a teslim ederek oranin ahalisine de ona itaat etmelerini 
emretti. Keza Serahs, Tûs, Ebîverd, Nesa gibi bölgeleri de kolay bir şekil-
de hâkimiyetine aldi. Ancak 1201 yilinda Sultan Muhammed’in Nişabur’u 
almasi ve ardindan Merv’e yürümesi üzerine Hindu Han, Gurlu hükümdari 
Giyaseddin’in yanina Firûzkûh’a gittiyse de daha sonralari Bâmiyân hu-
dudunda şehit olmuştur. Böylece Hârezmşahlarin dâhili meselesi tehlike 
olmaktan çikmiştir (Cûzcanî, 2015, s. 128; Kafesoğlu, 1984, s. 148-152). 

Celâleddin Mengübertî’nin Saltanat Tahtını Ele Geçirmesi

Hârezmşah Devleti’ndeki bir diğer saltanat mücadelesi ise Türk tari-
hinde mühim bir yer işgal eden Celâleddin Mengübertî ve kardeşi arasinda 
cereyan etmiştir. Hârezmşah varisleri Moğol İstilasinin yarattiği güç du-
rumdan dolayi başkentten uzakta idiler. Bundan dolayi Sultan Alâeddin 
Muhammed’in ölümü üzerine Hârezm’de saltanat Ali Kûhi Dürüği’nin 
eline geçmiştir. Fakat kötü yönetiminden dolayi devlet memurlari ona Sul-
tan Alâeddin Muhammed’in henüz ölmediğini söyleyerek kandirdilar. Bu 
şekilde Ali Kûhi Dürüği tahttan uzaklaştirildi. Bu durum Celâleddin Men-
gübertî ve kardeşlerinin Hârezm’e gelmelerine kadar devam etti (Nesevî, 
1934, s. 41; Bünyatov, 2003, s. 176; Vurgun, 2021 s. 196).

Uzlagşah’in annesi Terken Hatun’un Kangli-Kipçak soyundan olmasi 
Celâleddin Mengübertî’nin veliaht olma şansini azaltmiştir. Nitekim dev-
letin temel gücünü oluşturan ordunun da Kangli-Kipçak asilli savaşçilar-
dan olmasindan dolayi Terken Hatun’u devlet içinde söz sahibi yapmiştir. 
Sultan Alâeddin Muhammed, 1220 yilinda Hazar Denizin’deki Abeskûn 
adasinda yaşamini yitirdi. Ancak Sultan Alâeddin Muhammed, hayattay-
ken oğlu Uzlakşah’i veliaht tayin etmişti. Ancak Moğollar’dan kaçarak 
siğindiği Abeskûn adasinda yaninda bulunan oğullari Celâleddin Mengü-
bertî, Uzlagşah ve Akşah’i yanina çağirarak “Celâleddin’den başka öcü-
mü almayı becerecek oğlum yoktur. Onu halef olarak naspediyorum. Onun 
bayrağı altında toplanınız.” diyerek onu kendine veliaht tayin etmiştir 
(Nesevî, 1934, s. 37; Vurgun, 2021 s. 198). 

Celâleddin Mengübertî, Moğol ordusunun Irak tarafina yöneldiği-
ni öğrenince Mengişlak’a gelip burada Hârezm’e müjdeciler göndererek 
babasinin yerine tahta oturma niyetinde olduğunu onlara bildirmiştir.  Bu 
esnada Hârezm’de bulunan kardeşi Uzlagşah,  kardeşi Celâleddin Men-
gübertî’ye karşi saltanat mücadelesine girmeye hazirlandi. Nitekim dayisi 
Küç Ay Tegin, Timur Melik, Oğul Hacib ve 90 bin Kangli askerini tanzim 
ederek kardeşine karşi hazirda beklemişlerdi. Ancak Uzlagşah’in zayifliği 
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ve devlet büyüklerinin onunla anlaşamamasi, devlet ve halk nezdinde ona 
karşi cephe oluşturmuştu. Hatta Hârezmşahlarin âlim ve seçkinlerinin çoğu 
Celâleddin Mengübertî’nin tarafini tutup ona bağliliğini göstermişlerdir. 
Bu duruma karşilik Uzlagşah’a taraftar olan emirlerden bir grup, kendi 
aralarinda anlaşarak onu ortadan kaldirmak istemişlerdir. Bundan haberdar 
olan Celâleddin Mengübertî’nin sadik emiri İnanç Han, onun tuzağa düş-
memesi için durumu efendisine bildirmişti. Buna önlem olarak da hemen 
kaçmasini tavsiye etmiştir. Celâleddin Mengübertî’nin Horasan’a geldiğini 
duyan Şehzadeler ve taraftarlari, onun izini sürdürmüşlerdir. Diğer taraf-
tan Celâleddin Mengübertî ve oğullarinin Horasan’a geldiği haberini alan 
Cengiz Han, onlarin yakalanmasi için bu bölgeye kuvvetli bir ordu gönder-
miştir. Hârezm’de Moğol askerleri şehzadelerin izini takip ederek Hora-
san’a varmiş ve Uzlagşah ve Akşah’i yakalayarak öldürmüşlerdir (Nesevî, 
1934, s. 37- 42). Böylece Celâleddin Mengübertî zamaninda Hârezmşah 
Devleti’nde yeni bir saltanat mücadelesi girişiminde bulunulmuşsa da tah-
ta hak sahibi olan şehzadelerin öldürülmesiyle tehlike ortadan kalkmiştir.
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GİRİŞ

Dördüncü sanayi devrimi (Endüstri 4.0) ile gelişen teknolojiler, küre-
sel değişimleri de beraberinde getirerek birçok alanda köklü değişimlere 
sebep olmuştur. Endüstri 4.0 bileşenleri; nesnelerin interneti, bulut bilişim, 
büyük veri, üç boyutlu yazicilar, siber güvenlik, yapay zekâ, otonom ro-
botlar ve diğer tüm teknolojik gelişmeler üretim ve üretim sistemlerinin 
odağinda olmak üzere üretim endüstrisinde esasli değişimlere sebep olarak 
ifade edilmektedir. 

Endüstri 4.0 süreçlerinin ve teknolojik gelişmelerinin aktif şekilde 
uygulanabileceği alanlardan biri de eğitim sektörüdür. Endüstri 4.0’in 
temel alanlarindan biri olan eğitim sektöründe Eğitim 4.0 ve Üniversite 
4.0 teknolojilerinin uygulanmasi ve geliştirilmesi günümüz iş dünyasin-
da nitelikli özelliklere sahip bireylerin yetişmesinde önemlidir. Eğitim 4.0 
ve Üniversite 4.0 geleneksel eğitim öğretim modellerinden farkli olarak 
teknolojik yeniliklerden faydalanan ve günümüz dünyasindaki ihtiyaçlari 
karşilayabilecek kişisel eğitimleri içeren uygulama merkezli yeni bir eği-
tim sistemi olarak tanimlanmaktadir.

Günlük yaşantida hizla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme 
eğitim süreçlerinde değişime ihtiyaç olduğunun farkina varilmasini sağla-
miştir. Teknolojinin tehdit olarak algilanmasinin ötesinde, sağlayacaği fay-
dalar eğitim sisteminde etkin kullanilan dijital dönüşüm ile sağlanabilir. 
Bu dijital dönüşüm Eğitim 4.0 ve Üniversite 4.0 ile gerçekleştirilebilir.

Ülkelerin Endüstri 4.0 süreçlerine uyum sağlama ve küresel rekabet 
güçlerini devam ettirebilmeleri için üniversitelerin öncülük etmesi ve so-
rumluluklar almasina yönelik beklentiler gittikçe artmaktadir. Günümüzde 
üniversitelerin yeni bilgi süreçlerinin yaninda, mezun olan öğrencilerin iş 
gücü taleplerine cevap verebilmesi, önemli araştirma faaliyetlerini yürüte-
bilecek seviyede ve bilimsel bilgiyi hayatin her alaninda kullanabilecek bi-
reyler yetiştirerek toplumun ekonomik ve sosyal gelişimi üzerinde olumlu 
etkiye sahip olmasi önem kazanmiştir.

1. ENDÜSTRİ 4.0

1.1.  Endüstri 4.0 Tanımı

Endüstri 4.0 gelişmiş otomasyon sistemlerini, veri alişverişini sağla-
yan ve üretim sistemleri teknolojilerini içeren kolektif bir kavramdir. En-
düstri 4.0 kavrami, geleneksel makinelerin yerini alan karmaşik yapida 
olan nesneleri internete bağli şekilde, sensörler ve yazilimlarla entegre, 
üretim sistemlerini kontrol etmede ve teknolojik gelişmelerin ekonomik 
sonuçlarini tahmin etmede, üretimi planlamada kullanmak bu entegras-
yonlar ile fayda sağlayan sistemler oluşturmak olarak ifade edilmektedir 
(Mrugalska ve Wyrwicka, 2017). Yani ise Endüstri 4.0 fabrikalar, firmalar, 
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kaynaklar, lojistik, tedarikçiler, müşteriler vb. arasinda kurulacak olan bü-
tün bir iletişim aği kavramini ifade etmektedir. 

Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen yeni süreç, üretim ve tüketim ala-
ninda önemli değişimlere sebep olan bir yapi içermektedir. Hem tüketici-
lerin değişen ihtiyaçlarina cevap verebilecek üretim sistemlerini, hem de 
birbirleri ile sürekli iletişim halinde olan otomasyon sistemlerini tanimla-
maktadir (Alçin, 2016).

Endüstri 4.0 terimi gelecekte yaşanacak rekabet ortaminda hayatta ka-
labilmek için önemli bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Rekabetçi 
ürünler hazirlanmasi ve uygulanmasi bunlarin yaninda esnek lojistik ve 
üretim sistemleri de yeni endüstri devrimine göre gelişim göstermektedir-
ler. Endüstriyel şirketler ürünlerin bireyselleşmesi, kaynak verimliliğinin 
artmasi ve pazara hizli bir şekilde dahil olma konusunda kendilerini geliş-
tirebilmek için Endüstri 4.0’a önem vermektedirler (Yildiz, 2018).

1.2. Endüstri 4.0 Bileşenleri

Endüstri 4.0 sürecini anlayabilmek için bu yapiyi oluşturan temel bi-
leşenleri tanimak gerekmektedir. Endüstri 4.0; üç boyutlu yazicilar, büyük 
veri, otonom robotlar, artirilmiş gerçeklik, simülasyon, akilli fabrikalar, 
nesnelerin interneti, bulut bilişim, siber fiziksel sistemler, yapay zekâ ve 
siber güvenlik temel teknolojilerinden oluşmaktadir. Bu bileşenler aşağida 
kisaca tanimlanmiştir.

Üç boyutlu yazıcılar; dijital ortamda çizimi ve modeli hazirlanan bil-
gisayar verisini (Üç boyutlu CAD çizimi), eritilen hammadde ile elle tu-
tulabilecek gerçek nesnelere dönüştüren makinelerdir (Akbaba, 2018: 23).

Büyük veri; toplumsal medya paylaşimlari, ağ günlükleri, bloglar, fo-
toğraf, video, log dosyalari vb. gibi değişik kaynaklardan toparlanan yapi-
sal olan veya olmayan tüm verinin, anlamli ve işlenebilir hale dönüştürül-
müş şekline denir (Ünal, 2015: 3).

Otonom robotlar; belli bir yapay zekâya sahip olmasi ile kendilerine 
otomatik iş yaptirilan robotlardan ayrilan özerk robotlardir. 

Artırılmış gerçeklik; sanal nesneler kullanmak suretiyle zenginleşti-
rilen gerçek dünyalar olarak ifade edilmektedir. Buna göre artirilmiş ger-
çeklik, gerçek dünya ortami üzerine deneyim amaçli yerleştirilmiş sanal 
objelerle oluşturulan sanal ve gerçek objelerin bütününden oluşan ortamlar 
şeklinde tanimlanabilir (Erbaş ve Demirer, 2014: 9). 

Simülasyon, gerçek dünyadaki bir sürecin veya sistemin işleyişinin 
nasil yapilacağini öğretmek için kullanilabilecek bir dizi problem veya 
olay modelini veya böyle bir modeli yapma sürecini ifade eder.

Nesnelerin interneti; iot olarak da adlandirilmakta olup sensör yazi-
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limi sayesinde ağ bağlantisi olan fiziksel cihazlarin birbirleriyle entegre 
olarak iletişim kurmasini ifade etmektedir (Siemens Raporu, 2016).

Akıllı fabrikalar; siber fiziksel sistemlerin iot üzerinden iletişim kurdu-
ğu ve insanlara ve makinelere, görevlerini yerine getirirken yardimci olduğu 
fabrikalar olarak tanimlanabilir (Hermann, Pentek ve Otto, 2015: 10).  

Siber fiziksel sistemler; sanal dünya ile fiziksel dünya arasindaki ile-
tişim ve koordinasyonu sağlayan yapilar bütünü olarak ifade edilmektedir 
(Yildiz; 2018: 549).

Bulut bilişim; herhangi bir yazilim ve depolama sistemi gerektirme-
den bilgisayarlar, akilli cihazlar üzerinden başka sunuculara bağlanarak 
internet ağ bağlantisi ile hizmet sağlanmasidir (Kavzoğlu ve Şahin, 2012). 

Siber güvenlik; siber ortamda kamu kurum ve kuruluşlari ile kulla-
nicilarin varliklarini koruma amaciyla kullanilan araç, politika, güvenlik 
kavrami, güvenlik teminati, kilavuz, risk yönetimi yaklaşimi, faaliyet, eği-
tim, uygulama ve teknolojiler bütünü olarak tanimlanmaktadir (Ünver ve 
diğerleri, 2011: 3). 

Yapay zekâ; insan algisina yönelik yeteneklerin, davranişlarin taklit 
edilerek bilgisayar ortaminda bu yeteneklerin modellemesidir. Yapay zekâ 
insan zekâsini taklit edip modellemek için insan davranişlari gibi problem 
çözebilme, genelleme yapabilme, deneyimlediklerini öğrenebilme gibi ye-
tenekleri modellenen sisteme kazandirmayi amaçlar (Yilmaz, 2021: 5).

2. EĞİTİM 4.0

2.1. Endüstri Devrimlerinin Eğitimdeki Tarihsel Süreçleri

Günlük yaşantida hizla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme 
eğitim süreçlerinde değişime ihtiyaç olduğunun farkina varilmasini sağ-
lamiştir. Yenilik çağinda teknolojik gelişmelerin sunduğu imkânlar birey-
lerin yaşamlarinin her anlamda daha uyumlu, sürdürülebilir, konforlu ve 
güvenli hale gelmesini sağlamaya yardimci olacaktir. Teknolojik gelişme-
lerden faydalanabilen, geniş düşünme becerilerine sahip, küresel dünyanin 
beklentilerine yanit verebilen, bilgi üretebilen birey ve organizasyonlar 
teknolojik dönüşümlerle değişen gerekliliklere cevap verebilecek yetkinli-
ğe sahiptirler (Karoğlu vd., 2020: 148). 

Eğitim sektöründe yaşanan değişimler endüstriyel devrimler ile bağ-
lantili olarak sirasiyla Eğitim 1.0’dan 4.0’a kadar temel dört değişim ve 
dönüşüm sürecinden geçmiştir. 

2.1.1. Eğitim 1.0

Eğitim 1.0, tarim toplumunun ihtiyaçlarina cevap verebilmiştir. Bil-
gi, öğretmenden öğrencilere kavramlar yoluyla iletilir ve bilgileri öğre-
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nebilmek için kapsamli bir çalişma gerektirir. Öğrencinin temel öğrenme 
yöntemi öğretmenlerini takip ederek ayni uygulama yollarini izlemektir 
(Puncreobutr, 2016: 1).

Eğitim 1.0 internet ağinin ilk nesli olarak düşünülebilir ve tek tarafli 
bir eğitim sistemidir. Öğrenciler, eğitim almak için okula devam etmekte-
dirler ve ders kitaplari, kütüphaneler ve son dönemlerde yükseliş göste-
ren internet aği kullanimini kapsayan bir eğitim almaktadirlar. Eğitim 1.0 
davranişçi bir eğitim modelidir. Öğrenciler bilgi depolayan bireyler olarak 
değerlendirilir. Tüm öğrenciler ayni özelliklere sahip olarak görülür. Stan-
dartlaştirilmiş, tek bedene uyan bir eğitim anlayişidir (Gerstein, 2014: 84).

İnternetten önceki dönemlerde öğretmenler birincil öğretmenlerdir ve 
bilgi bekçileri olarak adlandirilir. Eğitim 1.0 tarihteki kaynaklar ve tek-
nolojik yetersizlikler baz alindiğinda eğitim için en iyi seçenek olmuştur. 
Öğrencilerin bilgiye ulaşmasi kütüphaneler dişinda sadece eğitim aldiklari 
öğretmenlerine bağliydi. Bu nedenle eğitimcilerin temel rolü öğrencilere 
içerik sağlamaktir ve bu içerik tek yönlü olarak gerçekleşmiştir (Gerstein, 
2014: 85).

2.1.2. Eğitim 2.0

Eğitim 2.0’da endüstriyel toplumlarin eğitim sistemlerinde önemli de-
ğişiklikler yaşanmiştir. Sanayi kuruluşlarinin temel iş gücü ihtiyaçlarini 
karşilayacak teknolojik gelişmeler ve araçlarin geliştirilmesi, öğretilme-
si eğitimde hedef olmuştur. İş yaşaminda kullanilacak olan teknolojilerin 
geliştirilmesi eğitimde temel amaç haline gelmiştir (Pooworawan, 2015).

Eğitim 2.0 sanayi toplumlarinin ihtiyaçlari doğrultusunda bireylerin 
iş yerindeki teknolojik araç gereçleri doğru kullanimina ilişkin teknoloji 
bilgisinin öğretilmesine odaklanilmiştir. Eğitim 1.0’da okuma, bilgiyi ol-
duğu gibi alma aksine Eğitim 2.0 iletişim kurma ve katkida bulunma gibi 
özelliklerin olduğu bir dönemdir (Öztemel, 2018: 26). 

2.1.3. Eğitim 3.0

Eğitim 3.0 bilgi ve üretim odakli oluşumu ifade eden bir süreçtir. Bilgi 
üretme aşamasinda internet ağinin yaygin olarak kullanildiği bu süreçte sa-
nayi toplumundan teknoloji toplumuna geçiş yapilmiştir. Teknoloji eğitim-
de toplumunun ihtiyaçlarina cevap verebilecek şekilde yapilanmaya başla-
miştir. Eğitim süreçlerinde yoğun olarak internetin sunduğu olanaklardan 
faydalanilmiştir (Harkins, 2008).

Eğitim 3.0 döneminin temelinde kendi kendine öğrenme yaklaşimi 
ortaya çikmiştir. Bilginin herkes tarafindan üretilebildiği olgusuna vurgu 
yapilmiştir. Teknolojinin eğitim ortamlarinda kullanilmaya başlanmasi ge-
leneksel eğitim ortamlarindaki değişiklilere neden olmuştur. Dijital med-
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yanin toplumda kullanilmaya başlamasi ile başta internet olmak üzere sos-
yal medyanin eğitim alaninda etkili olmaya başladiği bir dönem olmuştur. 
Bilgisayar, internet destekli ve karşilikli etkileşim imkâni sağlayan eğitim 
sistemleri ortaya çikmiştir. Eğitim 3.0 dönemindeki diğer önemli gelişme 
ise öğrencilerin sadece bilgi tüketenler olmak yerine bilgi üretenler olarak 
eğitilmeleridir. Bu dönüşümün gerçekleşmesinde eğitim sistemlerinde ka-
lite güvencesinin sağlanmasi temel olmuştur (Harkins, 2008).

2.1.4. Eğitim 4.0

Endüstri 4.0 süreçlerinin ve teknolojik gelişmelerinin aktif şekilde uy-
gulanabileceği alanlardan biri de eğitim sektörüdür. Endüstri 4.0’in temel 
alanlarindan biri olan eğitim sektöründe Eğitim 4.0 teknolojilerinin uygu-
lanmasi ve geliştirilmesi günümüzün iş dünyasinda nitelikli özelliklere sa-
hip bireylerin yetişmesinde önemli olacaktir. Eğitim 4.0 geleneksel eğitim 
öğretim modellerinden farkli olarak teknolojik yeniliklerden faydalanan, 
günümüz dünyasindaki beklentileri karşilayabilecek kişisel eğitimleri içe-
ren, uygulamalar odakli yeni bir eğitim sistemi olarak tanimlanmaktadir 
(Yelkikalan vd., 2019: 124). 

Endüstri 4.0’in gelişmesi sadece işletmeleri, işletmelerdeki üretim ve 
yönetim süreçlerini, insanlari etkilememiş bunlarin yaninda eğitim sektö-
ründe de etkisini göstermiş ve Eğitim 4.0 olarak ortaya çikmiştir (Hussin, 
2018: 92). Endüstri 4.0 ile gelişen inovasyon gelecek için yeni bir eğitim 
modeli olan Eğitim 4.0’i ortaya çikarmiştir (Shahroom ve Hussin, 2018: 
315). 

Eğitim 4.0 toplumun ihtiyaci olan eğitim odakli, yenilikçi süreci ifa-
de etmektedir. İnovasyon çağina adapte olabilmek ve yetenekleri en iyi 
şekilde geliştirmek için Eğitim 4.0’in geleneksel eğitim öğretilerinin çok 
daha ötesinde olmasi gerekir ki Eğitim 4.0’da yenilikçi çağda toplumun 
ihtiyacini karşilamakta ve bu öğrenme yeteneği öğrencinin toplumdaki de-
ğişikliklere göre gelişmesini sağlayarak yeni teknolojiyi uygulama beceri-
sini artirmaktadir. Bu çağ yeni bir öğrenme sistemi ve öğrencinin sadece 
okuma yazma yeteneğinin değil hayattaki tüm bilgi ve becerilere entegre 
olmuş şekilde gelişmesini sağlamaktadir (Puncreobutr, 2016; Maria vd., 
2018: 3).

Toplumlarin gelişimi için eğitimde en iyi donanima sahip olabilmek 
önemlidir. Bu nedenle Eğitim 4.0 eğitimden çok daha fazlasi olacaktir. 
Yeni çağin öğrenme yönteimi beşerî sermaye ihtiyacini karşilamak için 
sosyal ve ekonomik ortamdaki değişimlere cevap verebilmelidir. Akilli 
gençlik üretebilmek için öğrenme yönetiminde değişim olmalidir. Eğitim 
4.0’a cevap veren öğrenme yönetimi, bireylerin yaratici ve yenilikçi olma-
ya hazir olduklari için gençlerin yenilik geliştirme becerilerini kapsamak-
tadir (Puncreobutr, 2016:93).
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Eğitim 4.0, insan ve teknolojinin yeni olasiliklar sağlayacak şekilde 
geliştiği için Endüstri 4.0’in ihtiyaçlarina cevap verebilir. Yeni öğrenme 
vizyonu öğrencilerin sadece bilgi ve becerileri öğrenmeleri değil bunlarin 
yaninda bilgi ve becerileri öğrenme kaynağini tanimayi teşvik etmektedir 
(Hussin, 2018: 92).

Endüstri 4.0’in ihtiyaç duyduğu her alanda geliştirecek, planlayacak, 
tasarlayacak, üretecek ve üretilen teknoloji kullanabilecek insan gücünün 
eğitimi önemli bir geçektir. Endüstri 4.0’da temel alinacak hedefler; üst 
seviyede düşünme yeteneklerine sahip bireylerdir, yenilik çağinda sadece 
bilmenin yetmeyeceği düşünmenin zorunluluk haline geleceği yöntemler-
dir. Küresel dünyada her alanda problemleri doğru algilayip ve tanimla-
yacak, çözüm için yeni fikirler üretecek ve doğru yöntemler kullanacak 
bireylerin yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Bu yaklaşim okulöncesinden 
yükseköğretime eğitimin her kademesinde çok geniş kapsamli ve etkile-
şimli olarak planlanarak uygulanmasi gereken bir olgudur (Öztemel, 2020: 
27). 

Eğitim 4.0 yaklaşiminda genel anlamda yapilandirmaci eğitim sistem-
lerinin uygulanacaği belirtilmektedir. Temelde üç alana dayanan öğrenme 
sürecinin uygulanacaği açiklanmaktadir (Gomaratat, 2015).

1. Anlamayı Düzenleyen 3R (Recalling: Hatirlatma, Relating: İlişki-
lendirme, Refining: Rafine Etme).

2. Araştırmayı Tetikleyen 3I (Iquiring: Sorgulama, Interacting: Etkile-
şim, Interpreting: Yorumlama).

3. Netice Üretmeye Dayalı 3P (Participating: Katilimci, Processing: 
İşleme, Presenting: Sunma).

Bu becerilerin öğrencilere kazandirilmasi için bireyselleştirilmiş eği-
tim sistemleri, görselleştirilmiş öğrenme teknikleri, proje bazinda problem 
çözebilme ve artirilmiş gerçeklik gibi yaklaşimlarin eğitim sistemlerinde 
kullanilmasinin gerekli olacağina vurgu yapilmiştir (Öztemel, 2020: 29).

Eğitim 4.0 ile yeni yüzyil yeteneklerinin yani sira dijital teknolojilerin 
kullanimi, kişiselleştirilmiş veriler, açik kaynak erişimi sağlanmasi, bu-
lut bilişim sistemleri gibi yeni yaklaşim ve teknolojilerin kullanilmasinin 
öğretilmesi en temel hedefleri arasindadir. Başka bir esas konu da akilli 
toplum insaninin teknolojik yenilikleri kullanmasinin yaninda teknolojik 
gelişimlerde aktif olmasi ve fayda sağlamasi Eğitim 4.0 olgusu ile sağla-
nacaktir (Karoğlu vd., 2020: 149).

Endüstri 4.0 gelişerek mevcut üretim sistemlerinde uygulama alani-
na sahip olmakta ve giderek daha fazla uygulama alani bularak gelecekte 
olasi entegrasyonlara odaklanmaktadir. Endüstri 4.0 görüşü, yeni bağlan-
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ti ve veri yönetimi yollari (Bulut Teknolojisi) bilgi paylaşimi ve eğitim 
alanlari (Artirilmiş ve Sanal Gerçeklik) için yeni teknolojiler sunmaktadir. 
Bu teknolojiler imalat eğitimde de etkili olabilir. Eğitim 4.0 ile bilgilerin 
gelecekteki iş gücüne aktarilmasini sağlayan teknolojiler ile yeni imalat 
eğitimi çevresini oluşturabilir. Bu eğitim sistemi ile Endüstri 4.0’in yeni-
likçi becerileri ile yeni ve deneyimli işgücünün gelişmesini hizlandirarak 
sürdürülebilir ortam yaratmayi hedeflemektedir (Mourtzis, 2018: 103). 

Eğitim 4.0 öğrenme yeniliğidir. Öğrenmede bilgi ve teknoloji kulla-
nilir. Eğitim sisteminde yenilik kavramina odaklanmaktadir. Dijital çağin 
gelişim fikri Eğitim 4.0’a dayanmaktadir. İnternet ve teknoloji kullanimi 
öğretme ve öğrenme sürecinde etkilidir. Küreselleşen dünyada eğitim sis-
teminin de Endüstri 4.0’a entegre olmasi gerekir (Anggraeni, 2018: 12).

Endüstri 4.0’la gelişen teknolojik yenilikler eğitim alanindaki geliş-
melere katki sağlamiştir. Eğitim 4.0’in temeli öğrencilerin toplumdaki 
değişimleri takip ederek ve yeni teknolojileri uygulayarak yeteneklerini 
geliştirmelerine yardimci olacak öğrenme yöntemidir. Bu yöntem öğrenci-
lerin öğrenme, öğretmenlerin öğretme becerilerini bilgi ve teknoloji saye-
sinde desteklemektedir (Puncreobutr, 2016: 94).

Teknoloji destekli öğretim ve öğrenme yöntemi, Endüstri 4.0 doğrul-
tusunda gelişen Eğitim 4.0 olarak bilinir. Eğitim 4.0 her seviyede dijital 
teknolojik yenilikler geliştirmeyi öğretme ve öğrenme için dijital tekno-
lojiler kullanmayi hedeflemektedir. Bu yaklaşimin dört temel özellik ile 
sağlanir; tüm öğrenci ve öğretmenler için dijital eğitim, dijital açidan yet-
kinliğe sahip eğitimciler, öğrenciler ve çalişanlar ve dijital eğitim medyasi. 
Yenilikçi çağda Eğitim 4.0 toplumun ihtiyaçlarina cevap verebilmektedir. 
Bu yaklaşim öğrenenlerin ve öğretenlerin yeni teknolojiyi uygulama yete-
neklerini geliştirmeyi amaçlamakta bu durum öğrencilerin ve eğitmenlerin 
toplumdaki değişimlere karşi uyum sağlamasina yardimci olur. Eğitim 4.0, 
bireylerin toplumda yaşayabilmelerini ve yetkinliklerini en doğru şekilde 
kullanabilmelerine olanak sağlayan, sadece okur yazar olarak değil, tüm 
yaşamlari boyunca bilgi ve becerilerle uyum içinde gelişmelerine imkân 
tanir. Bu doğrultuda Eğitim 4.0 eğitimden daha fazlasini sunmaktadir (Ha-
riharasudan ve Kot, 2018).

Eğitim 4.0 ortaminda görselleştirilmiş eğitim öğretim araçlari kul-
lanilmasi önemli ihtiyaç haline gelecektir. Toplumsal dönüşüme entegre 
olmuş yeni teknolojiler eğitim sisteminde temel ihtiyaçlardan sayilacak-
tir. Bu yenilik çağinda “hayat boyu öğrenme” eğitim sisteminin hedefleri 
arasinda yer alacaktir. Bilgiye sahip olmak kadar liderlik, yaraticilik, iş 
birliği, etkili iletişim, dijital okuryazarlik, duygusal zekâ, girişimcilik, ta-
kim çalişmasi ve sorun çözebilme kabiliyeti gibi becerilerin geliştirilmesi 
temel öğrenme kazanimi sayilacaktir. Bu noktadan düşünüldüğünde Eği-
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tim 4.0 sadece eğitim sistemi olarak görülmemelidir. Yenilikleri ortaya çi-
karabilmek, inovasyon çağini yakalayabilmek, çok kültürlü bilgi aktarimi 
ve kariyer geliştirme gibi odaklanmak gerekecektir (Öztemel, 2020: 27).

Gelişen teknoloji ve artan bilgi yükünün dijital dünyasinda, öğrenci-
lerin günümüzün endüstriyel işlemlerinde teknik açidan yetkin olmalari 
için eğitilmelidir. Bilginin kolay erişilebilir olduğu dönemde öğrencilerin 
bu bilgileri nasil bulabilecekleri öğretilmeli ve becerilerini geliştirmek için 
yönlendirilmelidir. Eğitim 4.0’in Endüstri 4.0 ile paralel olarak gelişme-
si öğrencilerin yaşamlari boyunca gerçekleşecek olan bir sonraki endüstri 
devrimine hazir halde olmalarini gerektirmektedir (Hariharasudan ve Kot, 
2018).

Eğitim 4.0’in güçlü yanlariyla beraber birtakim zayif yönleri de var-
dir. Bunlar tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Eğitim 4.0’ın Güçlü ve Zayıf Yönleri

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri

Eğitimcilerin ve öğrencilerin yeni teknoloji 
araçlarini benimsemesi için firsat oluşturmasi Değişime karşi dirençli

Teknoloji kullanimini ve bilgisini geliştirilmesi Dijitale bağli olarak sosyal hayattan kopuk

Yeni gelişmelere adapte ve teknoloji 
ortamlarinin dönüştürülmesi

Dijital topluluklarin beklentilerinin 
karşilanamamasi

Kaynak: (Türkel ve Yeşilkuş, 2020: 340).

Eğitim 4.0, eğitimcilerin endüstrideki teknolojik gelişmelere adapte 
olmasi açisindan firsat oluştururken öğrenciler için de öğrenme sürecin-
de aktif olarak dahil olmasini teşvik eder. Eğitimde teknolojiyle birlikte 
bilgi ve kaynaklarin geliştirilip uygulanmasini sağlamaktadir. Eğitim 4.0 
günümüzde hizla gelişen teknolojilere uyum sağlanabilmesi açisindan bir 
platform oluşturabilmektedir. Bilgiye ulaşabilmenin kolaylaşmasi ve öğ-
renci ile öğretmen arasinda her zaman ve her yerde erişilebilen sanal bir ağ 
kurulmasina imkân vermiştir (Türkel ve Yeşilkuş, 2020: 341).

Eğitim 4.0 kapsaminda gerçekleşecek temel değişim ve dönüşüm nok-
talari özetlenmiştir. Bunlar (Fisk 2017);

1. Eğitim öğretim faaliyetleri farkli mekanlarda farkli zamanlarda ger-
çekleştirilebilecektir. Her yerde her zaman eğitim anlayişi hâkim olacaktir.

2. Öğrenciler kendi yeteneklerine göre kişiselleştirilmiş eğitim alabi-
leceklerdir. Öğrencileri sisteme göre şekillendirmek yerine eğitim sistemi-
ni öğrencilerin yeteneklerine göre şekillendirmek mümkün olabilecektir.

3. Öğrenciler öğrenme süreçlerini kendi tercihleri doğrultusunda serbest 
seçim yaparak kendileri için uygun gördükleri araçlarla değişim yapabile-
ceklerdir. Farkli cihaz, farkli teknik ve programla öğrenim alabileceklerdir.
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4. Kariyerlerini gelecekteki serbest ekonomiye göre uyum sağlayacak 
şekilde yönlendirdiklerinde günümüzün öğrencileri proje tabanli öğrenme 
ve çalişmaya adapte olacaklardir. Yani yeteneklerini kisa sürede nasil kul-
lanacaklarini öğreneceklerdir.

5.  Bilgisayarla ilerleyen dönemlerde her türlü istatiksel analizler ya-
pacak ve verileri tanimlayip gelecekteki eğilimler hakkinda tahmin yapa-
caktir. Bu noktada öğrencilerin büyük veri konusunda eğitilmeleri ve ana-
liz kabiliyetlerinin geliştirilmiş olmasi gerekecektir,

6. Sinav yerine durum değerlendirme kavrami ortaya çikacaktir. Elde 
edilen bilgilerin ne kadar uygulama kabiliyeti ile test edilecektir.

7. Öğrenciler ders içeriklerini hazirlamada daha fazla yer alacaktir. 
Öğrenci ve öğretmenlerin beraber hazirladiklari ders içerikleri oluşacaktir.

8.  Mentorlük daha önemli hale gelecektir. Öğrenciler öğrenme sü-
reçlerinde bağimsiz olacaklar ve mentorlük öğrencinin başarisinda önemli 
katki sağlayacaktir. Uzaktan yürütülen eğitim sistemlerinde öğretmen ve 
eğitim kurumlari akademik başari için önemli olacaktir. Eğitim 4.0 gelişi-
mi ile sanal mentorlük kullanilmaya başlanacaktir.

9.  Hizla gelişen yeni teknolojiler eğitim sisteminin önemli parçasi 
haline gelecektir. Eğitim 4.0 teknolojileri eğitim sistemlerinin oluşturul-
masi ve araçlarinin oluşturulmasinda kullanilacaktir. Bu teknolojilerin 
çoğu gündeme gelmiştir: Büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti, üç 
boyutlu yazicilar vb.

Tablo 2: Eğitim 1.0’dan Eğitim 4.0’a Yaşanan Gelişmeler

Eğitim 1.0 Eğitim 2.0 Eğitim 3.0 Eğitim 4.0

Amaç

Tarim 
toplumunda, 
günlük hayatta 
gerekli temel 
bazi bilgilerin 
öğrenciye 
aktarilmasi

Endüstride 
yaşanan gelişmeler 
doğrultusunda ihtiyaç 
duyulan insan gücünü 
karşilayacak temel ve 
yetkin öğrencilerin 
yetiştirilmesi

Bilgi toplumuna 
uygun şekilde 
öğrencilerin bilgiye 
ulaşma yollarini 
öğrenmesi

Endüstri 4.0’in 
getirdiği dijital 
dönüşümün etkisiyle 
değişen şartlara uyum 
sağlayacak, inovatif, 
girişimci bireylerin 
yetiştirilmesi

Yöntem Anlatim

Öğretmenden 
öğrenciye, öğrenciden 
öğrenciye etkileşimli 
yöntemler

Teknolojinin 
etkisi ile eğitimde 
çeşitlenen 
öğrenme yollari, 
öğrencinin sanal 
eğitim sisteminde 
öğrenmesi ve 
teknoloji ile, 
hedeflenen bilginin 
aktarilmasi

Kişiselleştirilmiş, 
daha sosyal, 
görselleştirilmiş, 
video temelli, 
sürükleyici, eş 
zamanli, çevrimiçi 
mobil, daha bireysel, 
mekândan bağimsiz 
her yerde öğrenme 
firsatlari
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İçerik Yoğun olarak din 
eğitimi

Sanayi toplumunun 
ihtiyaçlarina 
uygun şekilde iş 
yerindeki araçlari 
kullanabilmek 
için teknolojik 
bilgi, toplumsal ve 
ekonomik alanlardaki 
gelişmeler

Teknolojik 
gelişmeler 
ile iletilen ve 
öğrencilerin 
yapilandirilmasi 
beklenen çok çeşitli 
bilgiler

Bireylerin tüm 
yaşantilari için 
gerekli bilgi ve 
becerileri, açik içerik, 
kişiselleştirilmiş bilgi

Kaynak: Demir vd., 2019’dan derlenmiştir.

2.2.  Endüstri Devrimlerinin Yükseköğretimdeki Tarihsel Süreç-
leri

Eğitim toplumlarin sosyal, kültürel ve ekonomik açidan gelişmelerini 
sağlayan önemli unsurlardan biridir. Üniversitelerde verilen eğitimlerin en 
önemli amaci ülke ekonomisine katki sağlayacak alanda uzman ve nitelik-
li insan kaynaği ihtiyacinin karşilanmasini sağlamaktir. Küresel dünyada 
hizli değişimlere uyum sağlamak zorunda olan üniversitelerin hedefleri 
öğrencilerini sürekli geliştirme ve iyileştirme sürecinde Endüstri 4.0 ile 
gelişen teknolojilere odaklanmalari önemlidir. Eğitimin rolü ekonominin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü karşilamak şeklinde tanimlanabilir 
(Yelkikalan vd., 2019: 124).

Yükseköğretimde dijital dönüşümün ilk kullanim alani ve faydasi 
bilgisayar ve internet sayesinde akademisyenlerin e-posta ile birbirleriy-
le iletişim kurmalarini ve makalelerini daha kolay yazmalarini sağlamak 
şeklinde olmuştur. Akademik yayinlarin sanal ortama aktarilmasi bilgiye 
erişim kolayliği sağlamiş ve bilgiyi yayginlaştiran bir etmen olmuştur. 
Bu noktada elektronik akademik dergi yükseköğretimde teknolojik geliş-
menin ilk örneği olmuştur ve elektronik yayinlar bilgiyi küresel boyutta 
paylaşabilme imkâni sağlamiştir. Dünyada yükseköğretim kurumlarinda 
reform 1990’dan sonra gerçekleştirilmiştir (Funomori, 2016).

Üniversitelerde gerçekleştirilmiş olan reformlar endüstriyel devrim-
ler ve teknolojik dönüşümlerden bağimsiz değildir. Orta çağdan bugüne 
kadar geçen süreçte üniversitelerin amaci, işlevi ve rolü değişmiştir. Yük-
seköğretim kurumlari endüstriyel devrimler doğrultusunda uğradiklari de-
ğişimler sonucunda Üniversite 1.0’dan 4.0’a kadar temel dört değişim ve 
dönüşüm sürecinden geçmiştir. 

2.2.1. Üniversite 1.0 (Kurumsal Üniversite)

Üniversite 1.0 eğitim hizmeti veren ve ilk kez orta çağda ortaya çi-
kan sosyal bir kurumdur. Bu çağlarda bilgi arayişina ve diyaloğa dayanan 
eğitim sistemi “kurumsal üniversite” yapisinin oluşmasina zemin hazir-
lamiştir. Orta çağ üniversiteleri tarim toplumunun ihtiyaçlarina yönelik 
bilginin aktarilmasi, öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi ve dönemin 
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ekonomik şartlarina uygun meslek elemanlarinin yetiştirilmesi amaçlan-
miştir. Bu dönemdeki üniversiteler sosyal statü açisindan seçkin siniflarin 
oluşmasini sağlamiştir. Ayni zamanda ayrimciliğa uğrayan veya sosyal dü-
zeyde ayricalik elde edememiş toplum üyeleri için “sosyal yükselme araci” 
görevini üstlenmiştir. Üniversite programlarinin kurumsallaştiği ve tarihte 
ilk üniversitelerin inşa edildiği dönem literatürde Üniversite 1.0 olarak ifa-
de edilmektedir (Dewar, 2017).

2.2.2. Üniversite 2.0 (Araştırma Üniversitesi)

Üniversite 2.0 sadece eğitim ihtiyacini karşilayan değil ayni zamanda 
araştirma görevini de üstlenen sosyal bir kurumdur. Üniversite 2.0 araştir-
ma üniversiteleri olarak da ifade edilmektedir. Araştirma üniversiteleri bi-
limsel reformlarda ve endüstriyel devrimlerde önemli rol oynamiştir. Araş-
tirma üniversitelerinin felsefesi öğrenmenin araştirma yoluyla gerçekleşe-
ceğidir. Bu dönemdeki üniversitelerin temel hedefi eğitim ve araştirmadir 
bu doğrultuda araştirma faaliyetleri ile yeni bilgi üretilmiştir. Üniversite 
2.0 reform döneminde devlet bilgiyi kontrol eden ve yöneten güç haline 
gelmiştir. Böylece toplumda bilimsel bir dünya görüşü oluşarak daha öz-
gür düşünme ve hareket etmeye olanak tanimiştir. Ayni zamanda Üniversi-
te 2.0 çağinda sanayinin gelişmesi ile temel iş gücü ihtiyacini karşilayacak 
mezunlar yetiştirmek amaçlanmiştir (Dewar, 2017).

2.2.3. Üniversite 3.0 (Yenilikçi Üniversite)

Yükseköğretim kurumlarinin uzmanlaşma sağlayabilmek için eğitim 
sistemi amaçlarini belirlemeleri yenilikçi bir yaklaşimdir. Üniversitele-
rin yenilikçi yaklaşim anlayişini benimsemeleri oldukça yenidir. Sanayi 
devrimleri sonrasi toplumun sosyal ve ekonomik yapisi üniversitelerinde 
yenilikçi anlayişi benimsemesini sağlamiştir. Endüstriyel gelişmelerin be-
raberinde üretim süreçlerinin ve ekonominin önemi ülkeler tarafinda anla-
şilmiştir. Ülkelerin üretim süreçlerini desteklemek, ekonomilerini istikrara 
kavuşturmak ve nitelikli işgücü sağlayabilmek için bilimsel bilgiye ihtiyaç 
duymalari üniversitelerin yapisini değiştiren temel neden olmuştur (Ataş 
ve Gündüz, 2020).

Üniversite 3.0 eğitim ihtiyacini karşilayip, araştirma görevi yürüten ve 
teknoloji transfer eden sosyal bir kurumdur. Bu dönemdeki üniversitelerde 
temel amaç endüstriyel devrimlerle gelişen teknoloji toplumunun gereksi-
nimlerini karşilamaktir. Temel amacini gerçekleştirebilmek için üniversite-
lerden girişimcilik kültürünün benimsenmesi, teknoloji şirketleri kurmasi 
ve patentler almasi beklenmektedir. Bu bağlamda Üniversite 3.0 “girişimci 
üniversite” olarak tanimlanmaktadir (Dewar, 2017).

2000’li yillardan itibaren üniversitelerde üretilen bilimsel bilgiler ürün 
veya hizmete dönüşerek ekonomiyi geliştiren bir kimliğe sahip olmuştur. 
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Üniversite 3.0 sürecinde eğitim, bilim, iş süreçleri ve teknoloji birbirlerin-
den bağimsiz olarak değerlendirilmemelidir. Bu dönemde ortaya tekno-
parklar, silikon vadileri ve bilim merkezleri eğitim süreçlerinde etkin rol 
almiştir (Ataş ve Gündüz, 2020).

Üniversite 3.0 eğitim süreçlerinde başlica amaçlar (Ataş ve Gündüz, 
2020):

1. Üniversite yapisinin dönüşümü, akademik eğitim ortaminda deği-
şiklikler, eğitim süreci ve öğretim faaliyetleri, ileri bilimsel ve eğitimsel 
gelişimin sağlanmasi,

2. Araştirma ve yenilik sağlanmasi. Araştirma ve teknolojik üstünlük 
sağlayacak merkezlerin geliştirilmesi, (teknopark, bilim merkezleri)

3. Açik inovasyon sisteminin geliştirilmesi, (yenilikçi fikirlerin kapali 
ve sinirli kaynaklar kullanilmadan paylaşilmasi ve iş birliği geliştirilmesi)

4.  Girişimcilik kültürü doğrultusunda iş gücü piyasalari ile iletişim 
içerisinde olarak iş birliği sağlanmasi.

2.2.4. Üniversite 4.0 (Dijital Üniversite)

Üniversite reformlarinin son basamaği Üniversite 4.0’dir. Bu kavram 
dijital platformlarin ve analitik uygulamalarin geliştirilmesi yeni sanayi 
devrimi ile ilişkilidir. Endüstri 4.0 kavramindan bağimsiz olarak değer-
lendirilemez. Üniversitelerin dijital dönüşüme adapte olmaya çaliştiği bu 
süreç eğitim merkezleri, eğitim içerikleri ve müfredat bu dönüşüme göre 
şekillenmektedir. Endüstri 4.0 ile gelişen teknolojideki bu hizli dönüşüm 
üniversitelerinde bu yenilik çağina ayak uydurmalarini zorunlu hale getir-
miştir. Üniversite 4.0 döneminde eğitim sisteminde mekân ortadan kalk-
makta farkli mekânda ve farkli zamanda eğitme ulaşabilme imkâni sağlan-
makta, eğitim kaynaklari daha kolay ulaşilabilir olmakta ve sanal siniflar 
oluşmaya başlamiştir. Üniversite 4.0 ile eski depolama, bilgi işlem ve bilgi 
alma yöntemleri değişmiştir. Kütüphaneler daha fiziki varliklari sorgula-
mak için kullanilir hale gelmiştir (Ataş ve Gündüz, 2020).

Üniversitelerin yapilarinin neden değişime uygun olarak şekillenme-
si gerekir; Birincisi öğrencilerin hazirlandiği iş dünyasi çok hizli olarak 
değişmektedir. İş hayatinda geleneksel birçok yolun ortadan kalkmasiy-
la birlikte çalişma yaşamina giden yollar önemli şekilde değişmektedir. 
Okulda ve üniversitede örgün eğitimle kazanilan beceri ve yeteneklerin 
ömrü gelişen teknolojiler doğrultusunda azalmaktadir. İkincisi üniversi-
telere karşi ekonomik kalkinma ve büyümeye ilişkin beklentiler vardir. 
Üniversitelerde araştirma, Üniversite 2.0’dan beri yenilik kaynaği olmuş-
tur ancak sadece üniversite araştirmasi yeterli değildir. Daha açik şekilde 
mezun vermekten ziyade çevredeki topluluğa ne kazandirdiği ile ilgile-
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nir. Sonuç olarak endüstri sistemleriyle ortaklik içinde olan, hizlandirici 
programlar, bilim merkezleri ile uygulamali üniversite araştirmalari aktif 
şekilde izlenmesi önemlidir. Gelişen teknolojilerin daha hizli ve daha kü-
çük ölçekte gerçeklemesi destekleniyor, geçmişte araştirmalarin ekonomik 
sonuçlara çevrilmesi uzun zaman almiştir. Yeni üniversite fikirlerinin hizla 
uyarilmasi ve ekonomik sonuçlara çevrilmesi için bir ihtiyaç ve alan oluş-
turur. Ayrica oluşan sorunlara yeni yollar geliştirerek cevap verme imkâni 
için firsat oluştururken, öğrenme deneyiminin kullanabilir ve esnek olmasi 
beklentileri artirir ve başka firsatlarin kapilarini açabilir (Dewar, 2017).

Üniversite 4.0 bilgi üreten ve ileri teknolojik ürünler geliştiren kurum-
lardir. Dördüncü sanayi devrimi ile yükseköğretim kurumlarinin toplumsal 
görevlerde, eğitimsel her türlü faaliyetlerde, geliştirdikleri ve uyguladikla-
ri teknolojilerde, kurumsal yapilarinda meydana gelen değişimlerle farkli 
bir eğitim yapisina dönüşmesi beklenmektedir. Üniversite 4.0’da farkli di-
siplinlerin entegre edilerek sorunlarin çözülmesi ve projelerin geliştirilme-
si, Endüstri 4.0’in ihtiyaçlarina cevap verebilecek nitelikte uzman kişilerin 
yetiştirilmesi ve bilgi üretilmesi amaçlanmaktadir. Bu amaçlar doğrultu-
sunda Üniversite 4.0 niteliğini kazanmiştir. Bu noktada üniversitelerin ül-
kelerin inovasyon güçlerine katki sağlamalari beklenmektedir (Fatih vd., 
2019).

Üniversite 4.0 fiziksel ve dijital alanlardaki etkileşimlerden oluşmak-
tadir. Yükseköğretim kurumlari uzaktan eğitim, bulut tabanli teknolojilerin 
kullanildiği ve kişiselleştirilmiş eğitime yönelmektedir. Dönemsel eğiti-
min yerini hayat boyu öğrenme olgusu almaktadir. Üniversite 4.0 yapisi 
ile üniversitelerin eğitim kalitesi, mezun olan öğrencilerin iş gücü talep-
lerine cevap verebilmeleri, önemli araştirma faaliyetlerini yürütebilecek 
seviyede ve bilimsel bilgiyi hayatin her alaninda kullanabilecek bireylerin 
yetişmesi, toplumun ekonomik ve sosyal gelişimi üzerinde olumlu etkiye 
neden olmasini mümkün kilmiştir (Ataş ve Gündüz, 2020).

Mevcut üniversitelerin, Üniversite 4.0 niteliği kazanabilmesi için; 
yükseköğretimde interaktif esnek veya çevrimiçi öğrenme uygulamalari-
nin gerçekleştirilmesi, öğrenme deneyimin esnek ve kullanilabilir olma-
si, öğrencilere mesleki yeterliliklerinin kazandirilmasi için ihtiyaca cevap 
verici ve eğitim-sertifika programlarinin açilmasi, kariyer yönetim bece-
rilerinin kazandirilmasi, endüstri ve araştirmacilar ile öğrenciler arasinda 
sürekli iletişimin kurulmasi gerekmektedir (Kuznetsov ve Engovatova, 
2016; Fatih vd., 2019). 

Üniversite 4.0 yapisini şunlar oluşturmaktadir (Bilyalova vd., 2019; 
Ataş ve Gündüz, 2020):

1.  Endüstri 4.0 ile beraberinde gelen Üniversite 4.0 ile yeni iş model-
lerinin geliştirilmesi,
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2. Yeni davraniş ve değerlerin kazandirilmasi,

3. Uluslararasi iş birliği, 

4. Girişimciliğin teşviki,

5. E-öğrenme ve bilgi iletişim teknolojileri alt yapilarinin kurulumu.

Lapteva ve Efimov (2016)’a göre Üniversite 4.0, üniversitelerin bi-
limsel bilginin gerçekliğe dönüşmesi yönünde araştirma ve çalişmalarin 
artirilmasi, üniversiteye bağli ileri teknoloji üretebilen şirketlerin açilma-
si için imkân sağlamalari, iletişim ağlari kurularak farkli disiplinler arasi 
koordinasyon sağlamalari ve yeni teknolojik her türlü uygulama için öncü 
olmalari Endüstri 4.0 döneminde üniversitelerin sahip olmasi gereken 
özelliklerdir.

Üniversite 4.0 Yenilikçi Yönetim ve Liderlik, Hayat Boyu Öğrenme 
ve Destek Hizmetleri olmak üzere üç kapsamdan oluşmaktadir. Bunlar 
(Yildiz Aybek, 2017):

1. Yenilikçi Yönetim ve Liderlik: Eğitim sisteminin yenilikçi ve ileri 
görüşlü hedefler ile yönetilmesini savunan bir yaklaşimdir. Yenilikçi çağda 
bir üniversitenin ihtiyaci olan teknolojik alt yapi sistemleri için kararlar alin-
masinda yenilikçi ve sürdürülebilir anlayişi benimseyen yönetim istihdam 
ettiği insan kaynağinda da ayni anlayişi esas almalidir. Eğitim-öğretim ve 
staj gibi konularda uluslararasi iş birliği sağlanmasi öğrenciler içinde ulus-
lararasi hareket sağlamasi açisindan önemlidir. Günümüzde iş dünyasi hizli 
şekilde değişmekte ve iş kollari farklilaşmakta bu değişimlere adapte olabi-
len, hatta yönetebilen kurumlar devamliliğini sürdürebilecektir. Endüstriyel 
çağin ihtiyaci olan yeterlilikleri taşiyan bireyler bu hizli değişim içerisinde 
ayakta kalabileceklerdir. Bu bağlamda üniversiteler ve sanayi kollari ortak 
programlar, seminerler ve staj programlari düzenleyerek mezun olacaklari 
nitelikli ve dijital çağa hâkim olmuş işgücü olmaya hazirlamalidirlar.

2. Hayat Boyu Öğrenme: Hayat boyu öğrenme hizmetleri erişimin ve 
açikliğin artirilmasiyla çok çeşitli öğrenen kitlesini oluşturmuştur. Dijital 
teknolojiler bireylere zaman ve mekân açisindan rahatlik sağlamiş ve sos-
yal öğrenme için farkli teknolojik araçlarin kullanimina imkân vermiştir. 
Üniversiteler dijital dönüşüm sürecinde dikkate alinmasi gereken bu araç-
lari hangi öğrenme olgusuyla nasil yöneteceği, bu eğitim süreçlerini nasil 
daha etkili hale getireceği, hayat boyu öğrenmeyi nasil sürdürebileceği 
konusunda planlama yapmaktadir. Bireylerin sadece mezun olmasi değil 
yeterlilik ve kişisel gelişim boyutlarinda dijital çaği yönetebilir bireyler 
haline nasil geleceği konusunda üniversiteler stratejiler belirlemektedir. 
Bu noktada dijital teknolojiler etkili şekilde uygulanarak öğrencileri eğitim 
süreci boyunca izleyen, yönlendiren ve kişiselleştirilmiş öğrenim alanlari 
sunabilen stratejiler izlenmelidir.
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3. Destek Hizmetleri: Dijital teknolojilerin doğru şekilde yürütüle-
bilmesi için dijital stratejiler geliştirilmelidir. Dijitalleşen süreçte sadece 
büyük veri analizleri yapilarak sonuçlarin çikarilmasi yeterli değildir. Bu 
sonuçlar doğrultusunda süreçler ve uygulamalar geliştirilerek bireylere 
uyarlanabilir sistemler oluşturulmalidir. Öğrencilere verilen eğitim hiz-
metleri ortamlari veri güvenliği, erişilebilirlik, güncellik gibi konularda 
geliştirilmelidir. Eğitim hizmetleri için sunulan alanlar geliştirilmesi ma-
liyetlidir. Bu bağlamda geliştirmeleri etkili, verimli ve sürdürülebilir yap-
mak önemlidir. Eğitim araçlari sadece yazili kaynaklar ile değil video, ses, 
animasyon, artirilmiş gerçeklik gibi teknolojiler ile zenginleştirilebilir. 

Tablo 3: Üniversite 1.0’dan Üniversite 4.0’a Yaşanan Gelişmeler
Üniversite 1.0 Üniversite 2.0 Üniversite 3.0 Üniversite 4.0

Tanım
Eğitim hizmeti 
veren sosyal bir 
kurum

Eğitim ihtiyacini 
karşilayarak 
araştirma görevini 
de üstlenen sosyal 
bir kurum

Eğitim ve araştirma 
görevini yürütürken 
teknoloji transfer eden 
bir kurumdur

Bilgi üreten ve 
ileri teknolojiler 
geliştiren bir 
kurumdur

Amaç

Bilginin 
aktarilmasi, 
öğrencilerin 
yeteneklerinin 
geliştirilmesi, 
tarim toplumu 
döneminin 
ekonomik 
şartlarina 
uygun meslek 
elemanlarinin 
yetiştirilmesi

Endüstriyel 
devrimlerinin 
beklentileri 
doğrultusunda temel 
işgücü ihtiyaçlarini 
karşilayacak 
bireylerin 
yetiştirilmesi

Endüstriyel 
devrimlerle gelişen 
teknoloji ile toplumun 
gereksinimlerini 
karşilamasi

Yükseköğretim 
kurumlarinin 
ülkelerin inovasyon 
gücüne katki 
sağlamasi, farkli 
disiplinlerle projeler 
gerçekleştirilmesi, 
farkli disiplinlerin 
bir araya getirilerek 
problemlerin 
çözümü, gelişen 
endüstrinin 
ihtiyaçlarina 
cevap verebilecek 
nitelikte uzmanlar 
yetiştirilmesi ve 
bilgi üretilmesi

İşlev

Sosyal statü 
kazanmak isteyen 
ve ayricalikli 
olmayan toplum 
üyeleri için “sosyal 
bir yükselme 
araci”

Eğitim ve araştirma 
merkezi

Girişimcilik ve 
teknoloji merkezi

Endüstri ve 
araştirmacilar ile 
öğrenenler arasinda 
sürekli bağlanti 
kuran bir merkez

  Kaynak: Demir vd., 2019’dan derlenmiştir.

Küreselleşen dünyada bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve En-
düstri 4.0 ile gelişen teknolojinin hayatin ayrilmaz bir paçasi olmasiyla ya-
şanan gelişmeler yükseköğretim kurumlarini da harekete geçirerek öğrenme 
ve öğretme aşamalarinda dijital dönüşüm süreçlerinin başlamasini sağlamiş-
tir. Endüstri 4.0 ile teknoloji etkileşimi artmiştir. Eğitimin her alaninda bu 
etkileşimin yansimalari yaşanmiştir (Brooks ve McCormack, 2020).
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Yükseköğretim kurumlarinda dijitalleşmenin başariyla gerçekleştiri-
lebilmesi için yapilmasi gerekenler başlica şöyledir (PWC, 2018):

1. Dijital dönüşümün üniversitelerin tüm birimlerinde uygulanmasi 
için farkindalik oluşturma,

2. Dijital dönüşümü yükseköğretim kurumlarinin vizyon ve stratejileri 
ile bağdaştirmak,

3. Dijital dönüşüme karşi istekli, yetenekli ve yenilikçi topluluklara 
kaynak oluşturmak,

4. Üniversitenin ihtiyaçlarina ve topluluğun yapisina göre bir tasarim 
anlayişi geliştirmek.

3. METAVERSE VE EĞİTİM

Metaverse aslinda bizlerle gerçeklik arasindaki katmandir. Metaver-
se, artirilmiş ve sanal gerçeklik hizmetleri yardimiyla tüm faaliyetlerin 
gerçekleştirilebildiği üç boyutlu sanal dünyayi ifade etmektedir (Damar, 
2021).

Metaverse’in yeni bir eğitim ortami olarak potansiyelinin şu şekilde 
olduğu ileri sürülmektedir: sosyal iletişim için yeni bir alan yaratma ve 
paylaşma konusunda daha yüksek bir özgürlük derecesi ve sanallaştirma 
yoluyla yeni deneyimler sağlanmasi. Sinirlamalarindan bazilar; daha zayif 
sosyal bağlantilar ve mahremiyet ihlali olasiliği, metaverinin sanal alani ve 
anonimliği nedeniyle çeşitli suçlarin işlenmesi ve kimliği belirlenmemiş 
öğrenciler için gerçek dünyaya uyumsuzluk. Metaverse’in günlük yaşami-
mizi ve ekonomimizi oyun ve eğlence dünyasinin ötesinde değiştireceği 
tahmin ediliyor. Meta veri deposunun eğitim amaçli kullanimi için gele-
cekte aşağidaki görevler önerilmektedir: ilk olarak öğretmenler öğrenci-
lerin meta veri deposunu nasil anladiğini dikkatlice analiz etmelidir. İkin-
cisi öğretmenler, öğrencilerin problem çözmeleri veya işbirliği içinde ve 
yaratici bir şekilde projeler gerçekleştirmeleri için siniflar tasarlamalidir. 
Üçüncü olarak, öğrenci verilerinin kötüye kullanimini önleyen eğitimsel 
meta veri platformlari geliştirilmelidir (Kye vd., 2021).  

Metaverse’in eğitimsel, radikal yenilik potansiyeli ile ilgili olarak la-
boratuvar simülasyonlari, prosedürel beceri geliştirme ve STEM eğitimi; 
artirilmiş - sanal gerçeklik destekli öğretim ile eğitim hizi, performans ve 
akilda tutma açisindan muhteşem sonuçlar veren ilk uygulama alanlari ara-
sindadir. 360 derecelik panoramik fotoğraflar ve hacimsel küresel video 
yakalama yeteneği sayesinde Meteverse, uzak yerlerdeki tanidik olmayan 
koşullar ve olaylar hakkinda kitleleri doğru ve nesnel şekilde eğitmeyi sağ-
layabilir (Mystakidis, 2022). 
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4. TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE ENDÜSTRİ 4.0 UY-
GULAMALARI

2021 küresel dijitalleşme raporuna göre dünya nüfusunun internet 
kullanim orani %59,5 olarak açiklanmiştir. Türkiye’de internet kullanim 
orani ise %79 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler doğrultusunda Türkiye’de 
internet kullaniminin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. İnternet kul-
lanimin yayginlaşmasi ve internet erişimine ulaşimda altyapi hizmetlerinin 
iyileştirilmesi, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarinin çağin gerisinde 
kalmamak için dijital dönüşümü başlatmasini sağlamiştir. 

Yükseköğretim kurumlarinda dijital dönüşümün özel bir program 
doğrultusunda çalişilmaya başlamasi çok yenidir. Türkiye’de yükseköğ-
retim kurumlarinin dijital dönüşümünü sağlamak amaciyla 2019 yilinda 
“YÖK Dijitalleşiyor” projesi hayata geçirilmiştir. Dijital dönüşümün pro-
jesi olarak belirlenen pilot üniversitelerin müfredatlarina Dijital Okur-ya-
zarlik dersleri eklenmiştir. Pilot üniversitelerde yaklaşik 40 bin öğrenciye 
dijital okur-yazarlik kapsaminda “internet teknolojileri”, “teknoloji ve ha-
yat boyu öğrenme”, “sosyal ağlar”, “taşinabilir teknolojiler”, “teknoloji, 
toplum ve insan”, “bulut bilişim teknolojisi”, “geleceğin teknolojileri” gibi 
alanlarda eğitimler verilmesi planlanmiştir. Bu kapsamda yükseköğretim 
kurumlarinda ders anlatim süreçlerinin de tasarlanmasi planlanan sekiz 
pilot üniversite ilk olarak Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden seçilmiştir. 
Bunlar; Ağri İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Iğdir Üni-
versitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversi-
tesi, Şirnak Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi. Bu proje kapsaminda pilot 
çalişma için seçilen üniversitelerde 3 bin akademisyen ve 40 bin öğrenci 
dijital okur-yazarlik dersi almiştir. Sonradan proje kapsamina sekiz üni-
versite daha dahil edilmiştir (YÖK 2019). “YÖK Dijitalleşiyor Projesi” 
kapsaminda, YÖK ve CİSCO (Ağ Akademisi Programi) iş birliği kapsa-
minda 16 Mart 2020’de dijital eğitim çalişmalarina başlamiştir. Bu süreçte 
24 üniversiteden katilan akademisyenlere ‘’siber güvenlik’’ ve ağ yöneti-
mi’’ konularinda ilk iki faz eğitim çalişmalari tamamlanmiştir. Projenin ilk 
iki fazinda 63 akademisyenden, 51’i eğitimleri başari ile tamamlayarak, 
sertifika almaya hak kazanmiştir. Tören sonrasi Anadolu’dan seçilen 30 
yeni üniversite ile 3. faz eğitim tanitimlari gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsaminda üniversitelerde akademisyenler ve öğrencilerin 
dersleri ve projeleri Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden interak-
tif olarak iletişim sağlayarak yüz yüze eğitim alanlarinin yaninda dijital 
ortamda da sürdürmeleri hedeflenmiştir. ÖYS sisteminde her eğitim alan 
öğrencinin kitap, video ve animasyonlu ders kaynaklarina kolay şekilde 
erişim sağlayacaği ve her öğrenci özel bir eğitim alani olabileceği ifade 
edilmektedir. Bunlarla birlikte teknolojik yeniliklerin eğitim süreçlerine 
adapte olmasi için kitlesel açik çevrimiçi dersler, ulaşilabilir ders içerik-
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leri, yapay zekâ, bulut bilişim ve veri madenciliği gibi konularda çaliş-
malara öncelik verilmesi hedeflenmiştir. Ayrica akademisyenlerin eğitim 
verdikleri derslerin “öğretim tasarimcisi” olmalari ve kendi ders içerikle-
rini hazirlamalari, her öğrencinin bu sistem üzerinden özel bir eğitim alani 
sayfasi olmasi ve dijital ders araçlarinin bu sistem yoluyla takip edilmesi, 
öğrenme analizlerinin yapilarak öğrencilerinin akademik başarilarinin ar-
tirilmasi ve öğrenme süresinin sadece üniversitede verilen ders saati ile 
sinirli kalmamasi amaçlanmiştir. Pilot üniversitelerden sonra tüm yükse-
köğretim kurumlarinda eğitim sürecinde dijital teknolojilerin kullaniminin 
yayginlaştirilmasi hedeflenmektedir (YÖK, 2020).

Yükseköğretimde dijital dönüşüm için amaçlanan hedefler (YÖK, 
2020):

1. Öğrenme Yönetim Sistemi aği kurularak akademisyenler ve öğren-
ciler arasinda interaktif iletişim kurularak derslerin dijital ortamda da ger-
çekleştirme firsati sağlanmasi,

2. Bütün üniversitelerde uluslararasi standartlara uygun açik erişim 
sağlanabilecek akademik arşiv kurulmasi

3. Akademisyenlerin araştirmaci numarasi (ORCID) kullanmasi,

4. Kapsamli dijital ders kaynaklarinin hazirlanmasi,

5. Erişime açik kolay ulaşilabilir eğitim içeriklerinin oluşturulmasi,

6. Üniversite arşivlerinin Avrupa Açik Erişim yapisi ile uyumlu hale 
gelmesinin sağlanmasi.

Başka önemli YÖK projesi de “Gelecek 10 Yil İçin Güçlü Nesiller 
Yetiştirme” proje kapsaminda YÖK tarafindan verilen ülkemizin ihtiya-
ci olan yüz alanda iki bin öğrenci doktora burslarindan faydalanmaktadir. 
Burs verilen alanlardan birinin de “Eğitimde Dijitalleşme” YÖK’ün dijital 
dönüşüm konusuna verdiği önemi göstermektedir. Ayrica YÖK 2020 yük-
seköğretimde dijital dönüşüm projesi kapsaminda on alti olan tane pilot 
üniversite sayisini yirmiye çikarmiştir (YÖK, 2020).

YÖK dijital dönüşüm anlayişi doğrultusunda kurumsal sinirlari or-
tadan kaldirabilmek için Kitlesel Açik Çevrimiçi Ders (KAÇD) eğitim 
platformunu da oluşturmuştur. Yükseköğretimde büyük değişimlere sebep 
olacaği düşünülen KAÇD üzerinden öğrenim gören öğrencilerin sayisinin 
artacaği ve kampüs alanlarina olan ihtiyacin azalacaği düşünülmektedir. 
Bu platformlara Akadema ve Atademix örnek gösterilebilir.  Temel amaci 
hayat boyu öğrenme olgusuyla yetişen bireylerin olmasini sağlamak için 
kurulan Akadema her yaş araliğinda bireylerin bilimsel bilgiye ulaşabilme-
sine imkân tanimiştir. Bilgisayar teknolojileri, sanat ve kişisel gelişim gibi 
farkli disiplinler içinde kaynak oluşturmaktadir. Türk yükseköğretiminde 
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uygulanan diğer KAÇD programi ise Atademix’dir. Bu platform Atatürk 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştirma Merkezi tarafindan 
uygulanmaktadir. Kurumsal olarak kurulan ilk Türk platformudur. Birçok 
üniversiteden farkli alanlardan akademisyenler tarafindan dersler veril-
mekte ve ders sonunda başarili olan öğrencilere katilim sertifikalari ve-
rilmektedir. Bazi üniversitelerde “Dijital Dönüşüm Uzmanliği” sertifika-
lari sunulmaktadir. Bu sertifika programlarina katilmak dijital dönüşüm 
hakkinda farkindalik oluşturmak ve öğrenme açisindan önemlidir. Dijital 
dönüşümü kavrayan bireyler dijitalleşme süreçlerini kavrayacak ve ku-
rumlarin dijitalleşme süreçlerine katki sağlayacaktir (Karoğlu vd., 2020).

İçinde bulunduğumuz dönemde siber güvenliğin önemi her geçen gün 
artmaktadir. Bu doğrultuda YÖK siber güvenlik eğitimi derslerine önem 
vermektedir. Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin hangi alan ya da 
hangi program olduğu fark etmeksizin tüm öğrenenlerin siber güvenlik 
konusunda bir farkindaliğinin oluşmasinin dijital çağin gerekliliği olduğu 
düşünülmektedir (YÖK, 2020).

Yükseköğretim Dijital Dönüşüm projesi kapsaminda YÖK’ün TÜBİ-
TAK iş birliği ile geliştirdiği “YÖK Sanal Laboratuvar Projesi” üniversite-
lerin fen ve mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokullarinin program-
larinda yer alan kimya ve fizik laboratuvarlari dersleri sanal laboratuvar 
araciliğiyla yapilacaktir. Planlanan sanal laboratuvar derslerinin ilk başta 
dijital proje kapsami içinde yer alan on sekiz üniversitenin içinde yer alan 
on beş bin öğrencinin yararlanmasi planlanmaktadir. İlerleyen dönemlerde 
kullanim için üniversite sayilarinin artirilmasi hedeflenmektedir. Sisteme 
erişim e-devlet üzerinden sağlanacak, ilgili derslerle eğitim verecek olan 
akademisyenler ve dersi alacak öğrencilerin kullanici olarak kayitlari yapi-
lacaktir. Proje kapsaminda kimya ve fizik alaninda yirmi dört tane deneyin 
tamamlanmasi hedefi vardir. Ayrica sanal laboratuvarlarda konu anlatimi, 
deney uygulamalari ve değerlendirme çalişmalari yer almaktadir (YÖK, 
2020).

Yükseköğretim kurumu, 2021’de “YÖK’ün Geleceğe Dair Yeni Viz-
yonu” doğrultusunda çalişmalar sürdürülmektedir. Büyük veri ile dünya-
da büyük bir dönüşüm gerçekleşirken, kurum ve kuruluşlarin veriye olan 
bakişi ve veriden sağladiği fayda önemi anlaşilmaktadir. Kurum ve ku-
ruluşlarin bu değişimin dişinda kalmalari mümkün değildir. Teknoloji ile 
bağlantili olan kurumlar büyük veriye çok önem verip ve ciddi yatirimlar 
yapmaktadirlar. YÖK büyük veri kavraminin önemini farkinda olup ilerle-
yen dönemlerde yatirimlar yapacaği konusunda mesajlar vermektedir. Tür-
kiye’de sayilari 209’a ulaşan üniversitelerde üretilen akademik çalişmalar, 
bilimsel yayinlar, projeler ve dersler göz önüne alindiğinda bunlarin büyük 
veri olarak ulaşilabilir hale gelmesi için yeni uygulamalar geliştirilecektir 
(YÖK, 2021).
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Üniversite 4.0 endüstri ve araştirmacilar ile öğrenenler arasinda sürek-
li bağlanti kuran bir merkezdir. Bu bağlamada YÖK, üniversite-sanayi iş 
birliği modellerinin geliştirilmesine önem vermektedir. İlerleyen dönem-
lerde bu konu hakkinda yatirimlar yapmayi amaçlamaktadir. Bu kapsam-
da, üniversitelerin bazi ilgili bölümlerinin sanayinin aktif olduğu belirli 
yerlerinde konumlandirildiği yeni modeller gündeme gelecektir. Örnek 
olarak organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim merkezleri açilmasi 
verilebilir (YÖK, 2021).

Üniversite 4.0’in diğer temel hedeflerinden olan uluslararasi iş birliği 
sağlayabilmek oldukça önemlidir. YÖK bu bağlamda uluslararasi iş birli-
ğini bir strateji olarak benimseyerek bu konuda üniversiteleri teşvik edici 
çalişmalar yürütmektedir. Üniversitelerdeki uluslararasi öğrenci sayisi son 
zamanlarda önemli seviyede artiş göstermiştir. Yükseköğretim sistemin-
deki uluslararasi öğrenci sayisi 182 farkli ülkeden 240 bine ulaşmiştir. Bu 
sayi ile Türkiye dünyada en çok uluslararasi öğrenci kabul eden ilk 10 ülke-
den biri olmuştur. YÖK’ün yeni dönemlerde yükseköğretimde uluslararasi 
iş birliği seviyesini daha çok artirma plani vardir. Öğrenci akademisyen 
hareketliliğine yeni bir konu daha eklenecek ve uluslararasi sayginliği olan 
öğretim elemanlari Türk üniversitelerinde istihdam edilmek üzere ülkeye 
davet edilecektir. Uluslararasi iş birliği konusunda YÖK başka bir proje 
daha yürütmektedir. Türk yükseköğretim kurumlarinin, saygin uluslararasi 
bilim akademileri ve kurumlari ile daha yakindan iletişim ve iş birliği sağ-
layabilmek için hazirliklar yapmaya devam etmektedir. Bilim insanlarinin 
küresel ölçekte daha nitelikli yayinlar yapabilmeleri ve üretkenliklerini 
artirabilmeleri için uluslararasi sayginliği olan yabanci bilim insanlari ile 
birlikte çalişmalarini sağlayacak kurumsal imkân ve alt yapilarin güçlendi-
rildiği çalişmalar YÖK tarafindan yürütülecektir (YÖK, 2021).

Üniversite 4.0 vizyonu arasinda mezun olan öğrencilerin mesleki ye-
terliliklerinin geliştirilip ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde ülke istihda-
mina katki sağlamasi önemlidir. Bu noktada yeni vizyona göre, üniversi-
telerin ülkedeki istihdama sağlayacaği katki YÖK’ün üniversiteleri farkli 
boyutlarda değerlendirdiği çalişmalarinda artik bir ölçüt olarak değerlendi-
rilecektir. Yeni dönemde üniversitelerin istihdami özel bir odak haline ge-
tirilmesi planlanirken, Türkiye’de iş gücü piyasasi ve üniversitelerin kendi 
mezunlarinin istihdamlarini sağlayan bir yönetim anlayişinin hizli şekilde 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bununla beraber ayrica 11. Kalkinma 
Plani kapsaminda eylem planlari arasinda olan ve milli teknoloji hamlesi 
için ihtiyaç duyulan iş gücü profilinin belirlenmesi bu ihtiyaca yönelik üni-
versite programlarinda güncelleme yapilmasi konusunda başlatilan süreç-
ler zenginleştirilerek devam etmesi planlanmaktadir (YÖK, 2021).

Online eğitim sistemi ve yeni dünya düzeni mesleklerin geleceğini 
de etkilemektedir. Bu doğrultuda üniversiteler bazi değişiklikler için adim 
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atmaya başlamişlardir. Endüstri 4.0 teknoloji ile hiz kazanan bu dönüşüm 
hareketine uyum sağlayabilmek için üniversiteler çalişmalar yürüterek 
“geleceğin meslekleri ve çalişma alanlari” kapsaminda ders içeriklerini 
yenilemektedirler. Dijital dönüşüm birçok açidan eğitim sistemini şekil-
lendirmektedir. Geleceğin teknolojileri ve çalişma alanlari üniversitele-
rin ders içeriklerinde yer almaya başlamiştir. Üniversitelerin bilgisayar 
mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği 
gibi bölümlerde verilen kodlama ve robotik eğitimler son dönemdeki tek-
nolojik gelişmelerle birlikte yapay zekâ uygulamalarina yansimiştir. Bu 
bağlamda atilan önemli adimlardan birisi Hacettepe Üniversitesinin açtiği 
Yapay Zekâ Mühendisliği lisans programi olmuştur. Türkiye’de ilk kez ya-
pay zekâ alaninda bir lisans programi olarak eğitim vermeye yönelik otuz 
kişilik öğrenci sayisi ile eğitimlerine başlamiştir. Diğer bir girişim ise An-
kara Üniversitesinin Samsung iş birliği ile kurulan yapay zekâ laboratuvari 
olmuştur. Öğrencileri çağdaş eğitim olanaklariyla buluşturmak hedeflen-
mektedir. Hacettepe Üniversitesinin bu girişimine ek olarak TOBB ETÜ 
Üniversitesi Yapay Zekâ Mühendisliği bölümünü açarak eğitime başlamiş-
tir (gelecekburada.com, 2020).

Sağliktan endüstriyel imalata kadar birçok farkli sektörde kullani-
lan üç boyutlu yazicilar eğitimsel anlamda özellikle mekanik ve teknik 
derslerde yaraticiliği ve üretkenliği artiran önemli bir teknoloji olmuştur. 
Her üniversitede üç boyutlu yazicilarin olma imkâni sağlanamasa da bazi 
üniversitelerde öğrencilerin tasarimsal yazilim uygulamalariyla dijital 
platformlarda tasarim sürecine dahil olmalarina imkân sağlaniyor. Üç bo-
yutlu yazici teknoloji ile yaşanan önemli gelişmelerden birisi Bahçeşehir 
Üniversitesinde Üç Boyutlu Yazicilar dersi verilmeye başlanmasidir. Üç 
boyutlu baski, tarama ve modelleme gibi alanlarda öğrencilerini üç boyut-
lu yazici teknolojisini kampüslerine taşimaktadirlar. Bazi yükseköğretim 
kurumlarinda ise kisa süreli olarak üç boyutlu yazici alaninda atölyeler 
ve seminerler düzenlenmektedir. Bilgi Üniversitesi “Üç Boyutlu Yazici 
Atölyesi” hazirlayarak kati modelleme teknolojileri, üç boyutlu baski mo-
delleri, modeli baskiya hazirlama, üç boyutlu yazici kullanimi ve cihaz 
bakimi gibi alanlarda öğrencilerin üç boyutlu yazici teknolojisi hakkinda 
bilgi sahibi olmalarini sağlamaktadirlar. Başta mühendislik, mimarlik ve 
sanat bölümleri için tasarimsal aşamayi sağlayan yazilim uygulamalari-
nin öğrenilmesi ve üretim sürecinde aktif olan üç boyutlu baski teknolojisi 
kullanilmasi eğitimde teknoloji bağlantisi sağlanmasi açisindan oldukça 
önemlidir (gelecekburada.com, 2020).

Günümüzde eğitim alaninda sanal gerçeklik ve artirilmiş gerçeklik 
teknolojilerinin kullanimi yayginlaşmiştir. Teknik eğitimlerde bir süredir 
kullanilan sanal gerçeklik ve artirilmiş gerçeklik uygulamalarinin giderek 
daha da artacaği öngörülmektedir. Özellikle tip eğitimi alaninda sanal ger-
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çeklik ve artirilmiş gerçeklik uygulamalari simülasyondan klinik eğitim-
lere, ameliyat öncesi planlamadan ameliyat esnasinda navigasyona kadar 
pek çok alanda kullanilmaktadir (gelecekburada.com, 2020).

Sosyal medya üzerinde mesajlaşmak, e-posta göndermek, borsada 
hisse senedi alip satmak bütün bu günlük yaşamimizda kullandiğimiz di-
jital işlemlerden bazilaridir. Tüm bu işlemler üzerinden ilgili aği yöneten 
bir araci vardir. Bu noktada blockchain oldukça önemlidir. Türkiye’de bazi 
üniversitelerde blockchain konusunda çalişmalar yürüten merkezler kuru-
lurken bazilarinda ise bu teknolojiyi öğrencilere öğretmeyi amaçlayan ders 
içerikleri sunulmaktadir. Türkiye’de blockchain teknolojisi kapsaminda 
açilan ilk araştirma ve geliştirme merkezi girişimi Bahçeşehir Üniversi-
tesinde kurulmuştur ve blockchain teknolojisi üzerine farkli dersler sunul-
maktadir. Boğaziçi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi de blockchain 
teknolojisi kapsaminda projeler yürütmektedir. Türkiye’de İstanbul Teknik 
Üniversitesinde ilk blockchain kulübü kurulup eğitimler ve etkinlikler dü-
zenlenmiştir (gelecekburada.com, 2020).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu araştirmada Endüstri 4.0, Eğitim 4.0 ve Üniversite 4.0 kavramlari 
incelenerek, Endüstri 4.0 bağlaminda Türk yükseköğretim kurumlarinda 
uygulanan ve hedeflenen stratejiler değerlendirilmiştir. Türkiye’de Endüst-
ri 4.0 sürecinde yükseköğretimde yapilan uygulama ve çalişmalar ele alin-
miştir. Öğrencilere kazandirilmasi gereken temel nitelikler belirlenmiştir. 
Bu temel niteliklerin, öncelikle yükseköğretim programlarinda teknolojik 
yetenekleri kazandirilmasi ve tüm bunlarin sosyal ve iş yaşamina aktaril-
masi gerekmektedir. Bu aktarimi sağlayacak olan araçlar Eğitim 4.0 ve 
Üniversite 4.0 programlari olmasi beklenmektedir. Endüstri 4.0 ile gelişen 
teknolojiler, toplumun her alanini dönüştürdüğü gibi yükseköğretim ala-
ninda da değişimi zorunlu hale getirmiştir. Yükseköğretim kurumlarinin, 
Endüstri 4.0 ile nasil uyumlu hale getirileceği konusundaki araştirmacilar 
ve YÖK tarafindan geliştirilen projeler uluslararasi platformlarda tartişil-
maktadir. Endüstri 4.0’in getirdiği yeniliklere karşi, bireylerin sahip olma-
si gereken nitelikler yükseköğretim kurumlarinin sağlayacaği imkânlar ile 
geliştirilecektir. Endüstri 4.0 ile teknik ve teknolojik becerilerin yaninda, 
öğrencilerin bu yenilik çağini yönetebilir hale gelen bireyler olmasi hedef-
lenmektedir.

Yükseköğretim kurumlarinin, Endüstri 4.0’a adapte olmasi yenilik 
çağini yakalayabilmeleri için gereklidir. YÖK’ün bu kapsamda “YÖK 
Dijitalleşiyor Projesi” ve “YÖK Sanal Laboratuvarlar Projesi” program-
larini başlatmiştir. YÖK Dijitalleşiyor projesi 2018 yilinda başlatilmiş ve 
Mayis 2020 itibariyle toplam 3 fazda, bu projeyi tamamlamiştir. “YÖK 
Sanal Laboratuvarlar Projesi” ise 2020’de başlatilmiş ve sürekli olacak 
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şekilde devamliliğinin sağlanmasi amaçlanmaktadir. Bu doğrultuda iki 
proje değerlendirilecek olursa YÖK Dijitalleşiyor Projesi sadece akade-
misyen düzeyinden, öğrenci düzeyinde de eğitimler düzenlenmeli ve proje 
kapsamindaki 24 üniversite genişletilerek siber güvenlik ve ağ güvenliği 
eğitimleri, Türkiye’de bulunan 209 üniversiteyi kapsayacak şekilde geniş-
letilmelidir. Sanal Laboratuvarlar Projesi 18 üniversite ve 15 bin öğrenciyi 
kapsayacak şekilde kimyada 6 ve fizikte 4 deneyi tamamlayarak 2021’de 
toplam 24 deney yapilmiştir. Gelecek yillarda proje kapsamina dahil olan 
üniversite sayisi genişletilecek ve proje uzun vadeli olarak sürdürülebilir 
olmasi amaçlanmaktadir. 

YÖK’ün Endüstri 4.0 kapsaminda yükseköğretim kurumlarinda uygu-
ladiği projeler başarili olmakla birlikte, YÖK’ün bu konuya verdiği değer 
doğrultusunda dijitalleşme çalişmalarinin giderek artacaği açiktir. YÖK- 
sanayi iş birliği ile yükseköğretim öğrencilerine verilen eğitimlerin istih-
dam hayatina da uygulanarak faydali olmasi hedeflenmektedir. Endüstri 
4.0 teknolojisi ile hiz kazanan dönüşüm hareketine uyum sağlayabilmek 
için üniversiteler çalişmalar yürüterek “geleceğin meslekleri ve çalişma 
alanlari” kapsaminda ders içeriklerini yenilemişlerdir. Birçok vakif ve dev-
let üniversitelerinde üç boyutlu yazici, yapay zekâ ve blockchain teknolo-
jisi dersleri verilmektedir. Ayni hedef doğrultusunda teknik eğitimlerin de 
sanal gerçeklik ve artirilmiş gerçeklik teknolojileri aktif şekilde kullanil-
makta ve kapsaminin genişletilmesi için çalişmalar devam etmektedir.

Endüstri 4.0 ile gelişen bu yenilik çağina yükseköğretim kurumlari 
uyum sağlayabilmeyi temel ilke edinmiştir. Bu doğrultuda projelerinin za-
manla artacaği açiktir.
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Filmin ve dolayisiyla görüntünün gücü, sinemanin ilk ortaya çi-
kişindan beri tartişilagelen bir konudur. Bu tartişmanin ana merkezin-
de sinemanin eğlence için bir araç mi (medium) olduğu yoksa bundan 
daha fazla bir şey mi olduğu eğer öyleyse, filmlerin nasil bir araç oldu-
ğu tartişmasi yatmaktadir. Dolayisiyla sinemanin ilk kuramcilari sine-
manin ne olduğunu ve kitleleri nasil etkilediğini açiklamak amaciyla 
çok sayida teori geliştirmişlerdir. Günümüzde bu teoriler film üzerine 
yapilan çalişmalara işik tutmaktadir. Sinema ise kendisini oluşturan 
bütün unsurlarla beraber çok yönlü olarak sürekli olarak gelişmektedir 
ve bir film artik öylesine güçlüdür ki onu salt bir araç olarak açiklamak 
yeterli görünmemektedir. Günümüzde oluşturulan çoğu çalişma artik 
sinemanin bir bütün olarak neye hizmet ettiğini ya da ne anlama geldi-
ğini sorgulamaktan daha farkli alanlara doğru yönelmektedir. Bunun 
en büyük nedeni ise sinemanin hem teknoloji hem de sanati bir araya 
getirme özelliğinden kaynaklanmaktadir. Dolayisiyla teknoloji geliş-
tikçe bir filmi üretmek, bir filmdeki anlami güçlendirmek, filmlerin 
içerdiği yaratici ve sanatsal erki çok çeşitli biçimlerde işlemek ve sun-
mak mümkün olmaktadir. 

Filmi anlamak için onu oluşturan unsurlari incelemek ayni zamanda 
modern dönemdeki çalişma yöntemlerinin bir özelliğidir. Çünkü modern 
zihin uzmanlaşma mantiği üzerinden fikir üretmektedir böylece bilgi 
parçalara ayrilmakta, bu parçalar anlaşilmaya ya da parçalar arasindaki 
ilişkileri çözülmeye çalişilmaktadir. Uzmanlaşmanin çok arttiği günümüz 
dünyasinda, sinema da çok sayida alana bölümlenmiştir ve bu alanlarin 
kendi içlerinde giderek daha yetkin hale gelmeleri onlarin ayri bir biçimde 
ele alinmasini zorunlu kilmaktadir. Başka bir ifade ile, senaryo, görüntü 
teknikleri, filmin fenomenolojisi, filmin ideolojisi gibi birbirinden farkli 
yöntemler gerektiren birçok farkli yaklaşim ile filmin mahiyeti anlaşilma-
ya çalişilmaktadir. Çünkü artik günümüz dünyasinda izleyiciler hareketli 
bir görüntü ile karşilaşiyor olduklari için değil bu görüntü araciliği ile 
anlatilan hayatlar, hayaller, fikirler, hikâyeler fakat en çok bütün bunlarin 
anlatilma biçimleri nedeniyle büyülenmektedir. 

Sinemanin büyüleme özelliğinde bahsettiğimiz anda herhalde akli-
miza ilk gelen isimlerden birisi Tim Burton olacaktir. Burton, son derece 
güçlü metaforlarla ördüğü bir fantezi dünyasini filmlerine taşimayi başar-
masi anlaminda son derece etkileyici bir yönetmendir. Öyle ki onun film-
lerinde gündelik hayatin gerçekliği, hayal ve düşlerin içinde bir ayrinti 
gibi durmakta ancak buna rağmen insana dair gerçekler bu masalsi dün-
yanin içinden çok yönlü bir şekilde sorgulanabilmektedir. Kendisi ayni 
zamanda resimler yapan ve fotoğraflar çeken Burton’un sinemasinda gör-
selliğin masalsi bir dille, şaşirtici ve beklenmedik bir biçimde aktarilmasi 
son derece önemlidir. Ancak Burton’un oluşturduğu bu büyülü dünyanin 
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içinde felsefi açidan değerli olan birçok konunun son derece derinlikli bir 
biçimde tartişmaya açildiğini unutmamak gerekir. 

Bütün bu arka planla beraber bu çalişmada, Burton’un filmleri ara-
sinda gerçekliğe yaptiği vurgu nedeniyle ayri bir yere sahip olan Büyük 
Balık (Big Fish, 2003) filmi değerlendirilecektir. Temelde bir baba ile oğlu 
arasindaki ilişki üzerinden açilarak gelişen filmde, baba ve oğul sayesinde 
çeşitli yönlerden ele alinabilecek temsiller kurulmuştur. Bir yanda sürekli 
hikâyeler anlatarak gerçeği kurgulayan bir baba ile sadece rasyonel bir 
bilgi anlayişina saygi duyan bir oğul karşi karşiya getirilmiştir. Bu ikilik 
öylesine dinamik bir çatişma ve etkileşim kaynağidir ki bu kaynağin izleri 
Antik Yunan’a kadar takip edilebilir. Bu çalişmada da bu kaynak için mu-
tos ve logos ikiliği seçilecek ve bu iki kavramin Burton’un kendisine özgü 
anlatim tarzi ile bir baba ve oğulun görünümü altinda üzerinden bir araya 
gelme imkâni tartişmaya açilacaktir. 

BÜYÜK BALIK

Will Bloom, küçüklüğünden itibaren babasi Edward Bloom’un başin-
dan geçen maceralari dinleyerek büyümüştür. Çocukken Will ve Edward 
arasinda çok güzel bir iletişim vardir ve Will babasinin anlattiği her şeye 
inanmiş fakat büyümeye başladiğinda babasinin aslinda devlerle ya da ca-
dilarla tanişmasinin mümkün olmadiğini fark etmiştir. 

Edward’in anlatilari çok renkli ve büyüleyicidir ve bu anlatilar içinde 
siradan bir olaya asla rastlanmaz. Edward daha çocukken herkesin kork-
tuğu bir cadinin gözlerinin içine bakarak nasil öleceğini öğrenir, yaşadiği 
kasabaya dadanan ve herkesi korkutan bir devi ikna ederek onunla bir 
yolculuğa çikar, sadece mutlu insanlarin yaşadiği gizli bir yerle karşilaşir, 
bir kadina ilk görüşte âşik olur ve hayatinin aşkinin kim olduğunu öğrene-
bilmek için kurt adama dönüşen bir adamin sirkinde çalişir. 

Ancak bu hikâyeler arasinda filmde en çok vurgulanan bir balik hak-
kinda olanidir. Edward, büyüklüğü ile Alabama’da bir efsaneye dönüşen 
bir baliği yakalamayi kafasina koyar ve bunun için her şeyi dener ancak 
başarili olamaz. Sonunda nişanlisinin alyansi ile baliği yakalamaya çalişir 
fakat balik alyansi alarak kaçar. Bunun üzerine Edward onu takip eder 
ve sonunda baliği yakalar ve baliğin bu kadar büyük olmasinin nedeni-
ni onun hamile olmasindan kaynaklandiğini anlar. Eğer baliği öldürecek 
olursa ondan doğacak baliklari da öldürmüş olacaktir. Edward bu nok-
tada balik ile ayni denklemi paylaştiklarini söyler. Balik hem Burton’un 
kendisini ve hem de Edward’i anlatmak için kullandiği metaforlarindan 
birisidir. Düş gücüne çizilen sinirlar bir baliğin bir akvaryumda yaşamasi 
gibidir. Ancak bu sinirlari kabul etmeyerek düş gücünün peşinde takilmak 
kalabaliktan ayri ve herkesten farkli olmayi dolayisiyla risk almayi gerek-
tirir. Balik metaforu Edward ve Will arasindaki ilişkide önemli bir işleve 



Ridade Öztürk328 .

sahiptir. Edward, balik hakkindaki hikâyesinden yararlanarak Will’e eğer 
büyük bir adam olmak istiyorsa akvaryumun dişina çikmasi gerektiğini 
anlatir. 

Filmin hem başinda hem de sonunda büyük balik anlatisi yeniden 
karşimiza çikar. Çünkü bu büyük balik filmin sonlarina doğru Will’in de 
söylediği gibi Edward’in kendisidir. 

Filmin başlangicindaki sahnelerden birisi Edward’in Will’in düğün 
gecesinde bu büyük baliği yakalamasi hikâyesini anlattiği sahnedir. Bu 
hikâye ayni zamanda Will’in de doğum hikayesidir de. Edward’in yaptiği 
bu konuşma defalarca bu hikâyeyi dinlemiş olan Will’i çok sinirlendirir 
ve Will babasini yalan söylemekle suçlar. Çünkü sanki Edward, Will’in 
büyüyor olduğunu anlamiyormuş gibi ona ayni hikâyeleri ayni üslupla an-
latmaya devam etmiştir. Will bir çocuk açisindan bu masallarin son derece 
değerli olduğunu farkindadir fakat artik o yetişkin bir adamdir ve babasi-
nin bütün bu masallari sanki kendisi yaşamişçasina anlatmasina çok kiz-
maktadir. 

Will, zaman zaman babasindan gerçekleri öğrenmeye çalişmiş ama 
başarili olamamiş ve böylece baba ve oğlun arasi bozulmaya başlamiştir. 
Sonunda Will’in düğün gecesinde Edward’in yaptiği bir konuşma bardaği 
taşiran son damla olmuş ve konuşmanin ardindan Will ve Edward üç yil 
hiç görüşmemişlerdir. Ancak Edward çok hastadir ve ölmek üzeredir. Will 
hamile olan eşini alarak baba evine geri döner. Bu geri dönüşün amaci 
sadece ölmekte olan babasina veda etmek değildir Will ayni zamanda bu 
kez babasindan gerçekleri öğrenere onun aslinda nasil bir insan olduğunu 
anlama konusunda kararlidir.  

(Will);Baba, senin kim olduğun hakkinda en ufak bir fikrim yok… 
çünkü bana (şu ana dek) gerçek  tek bir şey söylemedin

Will küçükken Edward sik sik iş nedeniyle seyahatlere çikmiştir ve 
bu seyahatleri Will’e masallara dönüştürerek anlatmiştir. Will babasinin 
anlattiklarinin gerçeği yansitmadiğini anladiktan sonra ondan şüphelen-
meye başlamiş ve aslinda babasinin başka bir yerde başka bir ailesi olabi-
leceğine ya da annesini aldattiğina inanmiştir. Bu nedenle Will için gerçek 
çok önemlidir. Will’in babasinin anlattiklari karşisindaki tutumu öylesine 
katidir ki Will bu anlatilarin belirli bir ölçüde gerçeği yansitiyor olma ih-
timalini bile gözetmez. Filmde zaman zaman, Edward’in anlatilarinin bir 
ölçüde gerçeklerle ilişkili olduğu hissettirilir ancak Ancak Will’in bunu 
idrak etmesi babasinin cenazesinde olur. Will bir anda babasinin bahsetti-
ği bütün karakterleri karşisinda bulur. Hiçbirisi Edward’in tarif ettiği gibi 
masalsi karakterler değillerdir ama yine hepsi gerçek kişilerden yola çiki-
larak hikâyeleştirilmiştir.  
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Büyük Balık filminin senaryosu John August tarafindan yazilmiştir 
ve senaryo Daniel Wallace’in romani Büyük Balık: Efsanevi Ölçülerde Bir 
Roman (Big Fish: A Novel of Mythic Proportions), kitabina dayanmak-
tadir. Fakat roman filmin kendisi kadar fantastik değildir. Ayrica filmle 
kitaptaki karakter, mekanlar ve olaylar arasinda belirgin farkliliklar bu-
lunmaktadir. Kitabin kendisi Tim Burton için bir ilham kaynaği olmuştur 
(Page, 2008, s. 421). Burton filmde babalar ve oğullar arasindaki ilişkiyi 
kendine has anlatim tarziyla filmin hikâyesinin merkezine yerleştirmek-
tedir. Burton, bu ilişkiyi anlatabilmek son derece önemlidir çünkü filmi 
çekmeden önce Burton da ebeveynlerini kaybetmiştir. Ayrica kendisi de o 
dönem tipki Will gibi baba olmaya hazirlanmaktadir. Burton, bir röporta-
jinda babasi ile Will gibi bir iletişim kurma çabasi içine girdiğini ama bu-
nun imkânsiz olduğunu anladiğini ifade etmiştir. Bu nedenle Büyük Balık, 
Edward Scissorhands’dan beri Burton’un en kişisel çalişmasi olarak değer-
lendirilmektedir (Umland, 2015, s. 60-62). Büyük Balık bu kişisel anlatima 
rağmen, Burton’un diğer baş yapitlarini da hatirlatacak biçimde düş gücü, 
sürrealist ve absürt unsurlari barindirir. Fakat hatirlanacaği gibi Edward 
Scissorhands ve Batman filmleri doğrudan kurgusal bir dünya sunarken 
Büyük Balık ile gerçek dünyayla güçlü bir ilişki de kurulmaktadir (Odell 
& Le Blanc, 2005, s. 122). Bu yönleriyle Will hikâyedeki gerçek dünya ile 
ilişkiyi Edward ise Burton’un masalsi anlatim tarzini temsil etmektedir. 

Burton’un filmlerinde karşimiza çikan diğer bir yaklaşim ise Bur-
ton’un karakterlerini oluştururken anlatı kimliğinden  yararlanmasidir.  
Anlatı kimliği, kişinin içsel ve evrimsel hayat hikâyesini açiklamak için 
kullanilan bir kavramdir. Hikâyeler kurmak kimlik üzerinde etkilidir. İn-
sanlar kendi hayat hikâyeleri üzerinden anlatilar üretirken bir bakima ken-
di kimliklerini de oluşturmaktadir. Büyük Balık filminde Will Edward’in 
anlatı kimliği ile gerçek kimliği arasindaki ilişkiyi göremez ve kendi anla-
yişina göre babasi ancak bütün bu anlatilari bir kenara birakirsa Will onun 
kim olduğunu anlayabilecektir. Fakat Edward anlattiği hikâyeleri geçmiş 
ve geleceğini inşa etme biçimi ve kendi kimliği olarak algilar. Bu neden-
le hikâyelerinden vazgeçmek kendisini var eden her şeyden vazgeçmekle 
eşdeğerdir. 

(Edward); Kim olmami istiyorsun?

(Will); Sadece kendi olmani istiyorum. İyi, kötü ne varsa. Sadece 
bana bir kez bile olsa kim olduğunu göster.

(Edward); Ben doğduğum günden beri daima kendim oldum. Eğer 
bunu göremiyorsan bu benim değil senin hatan!

Bu yönleri ile anlatı kimliğinin iki önemli öğeyi içerdiği görülmekte-
dir. Bu ögelerden ilki geçmişin hikâye araciliği ile yeniden yapilandiril-
masi yani bir anlatiya dönüştürülmesidir. Diğerinde ise hayali bir gelecek 
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tasarisi üzerinden oluşturulan bir hikâye vardir. Anlatı kimliğinde bu iki 
öğe bir araya gelir ve bu kişinin içselleştirilmiş ve gelişen yaşam öyküsüne 
dönüşür (McAdams & McLean, 2013, s. 233).  

Burton’un sadece Büyük Balık filminde değil diğer filmlerinde de 
karakterlerini ele aliş biçimi, anlatı kimliğinin anlaşilmasi ve sinemada 
görünür kilinmasina olanak sağlamaktadir. Bu açidan Burton’un filmle-
rindeki karakterler için iki boyuttan söz etmek mümkündür. İlkinde, film-
lerin dünyasi açisindan gerçek, izleyici için kurgusal olan ilk boyuttaki 
kimlikler yer alir. Burton bu kimlikleri doğrudan izleyiciye göstermez ve 
gerçekliği işaret eden bu kimlikleri örneğin Batman’de olduğu gibi doğ-
rudan ya da Beetlejuice ve Edward Scissorhands ve daha birçok filminde 
olduğu gibi metaforik maskeler altina gizler. 

İkinci boyut anlatı kimliğinin boyutudur. Bu boyut Burton’un filmle-
rinde gerçek kimlikten çok daha derin ve daha gerçek dişi bir görünüme 
sahiptir. Ancak Burton karakterlerini bize bu boyuttan tanitir. Dolayisiyla 
karakterlerin birincil boyuttaki (gerçeğin temsili olan) kimlikleri anlama-
nin yolu bu boyutu yani anlatı kimliklerini çözmekten geçer. 

Burton’un filmlerindeki diğer önemli bir özellik, kimliğin kişiler ara-
si bir yapi olduğu fikri üzerinden hareket etmesidir. Kişiler arasi yapi, 
öznel ya da nesnel kişiye özgü bütün durumlarin bir başkasi ile payla-
şilmasi ile kurulmaktadir. İnsan olma tecrübesinin nesnel yani herkes 
tarafindan paylaşilan yönünü içermektedir. Bu bize tanidik gelendir. Bir 
başka ifade ile örneğin insanin ölümlü oluşu insanin nesnel durumlari için 
örnek oluşturabilir. Kişiler arasi ilişkilerde bütün bu durumlar önemlidir 
ancak kimliği asil oluşturan ve öğretici olan insanin öznelliğini yansitan 
durumlardir. Bu açidan kişiye özgü durumlarin, insanin gelişimine katki 
sağlayacak bir biçimde bir başkasi ile ortak olarak paylaşilabilmesi kişiler 
arasi ilişkilerdeki en önemli yapi taşlarindandir. Bir başkasinin öznelliği 
ile kendi öznelliğimizin her bir araya gelişi yani kişinin kendisinden farkli 
olarak tanimladiği birisi ile bir arada olabilmesinin anlami sadece yeni bi-
risini tanimak değildir. İnsanin kendisi hakkindaki fikrinin olgunlaşmasi 
da bu bir arada oluş sirasindaki etkileşim ile mümkündür Bir başkasi ile 
paylaşilan ve nesnel durumlari gösteren dil, maddi uzam ve fiziksel etki-
leşim bir diğeri ile karşilaşma aninda öznelliğin ortaya çiktiği bir tecrübe 
alani oluşturmakta ve bu da kişinin benliğinin ve kimliğinin gelişmesine 
yol açmaktadir (Hada, 2014, s. 11). 

Burton’un filmlerinde insan olma tecrübesinin nesnel yönü öznel yö-
nüne göre ikincil öneme sahip gibi gözükmektedir. Ancak aslinda Burton, 
insan için tanidik olan bütün bu nesnel durumlari bir fantezi dünyasi içine 
yerleştirerek filmlerinde kullanmaya devam eder. Edward’in ölmek üzere 
oluşu, Burton’un kurduğu fantezi dünyasindaki nesnel insanlik durumu-
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nun bir örneğidir. Öznel insanlik durumu ise, Edward’in kurduğu ve ken-
disi olarak inşa ettiği anlatı kimliği ile biçimlenir. Bu açidan Edward’in 
masalsi bir dille anlattiği ve kendi anilari olduğunu ileri sürdüğü her şey, 
Edward’in anlatim tarzina uygun bir biçimde gösterilir. Edward’in bir dev 
ile karşilaşmasinin mümkün olmadiğini seyirci de kabul eder. Ancak eğer 
dev ile karşilaşmadiysa gerçekte ne yaşadiği da izleyici ile paylaşilmaz. 
Tipki Will gibi izleyici de Edward’i onun anlatilari araciliği ile tanimak 
durumundadir ve Burton böylece oluşturduğu anlatı kimliğinin otantik, 
kendine has biçimini ve içeriğinin öznel yönünü güçlendirir. 

Will filmde sürekli olarak gerçeğin peşinde koşturan rasyonel bir dü-
şünce tarzini temsil ediyor gibi görünse de Burton aslinda onun babasi ile 
benzer bir şekilde bir hikâye anlaticisi olduğunu ima etmektedir. Bu ima, 
anlatı kimliğinin gücüne bir göndermede bulunmasi açisindan önemlidir. 
Ayni zamanda Will’in kaçindiği bir gerçekliği, babasi ile ne kadar birbi-
rine benzediklerini de ortaya koymaktadir. Çünkü babasini diğer insan-
lardan ayiran en önemli özellik onun hayat hikâyesini yorumlama biçi-
midir. Bu yorumlama biçimi baba ve oğul arasindaki ilişkideki gerilimin 
kaynağidir ancak ayni zamanda bu ilişkinin çok güçlü olmasina da neden 
olmuştur ve bu ilişkinin ayirt edici özellikleri nedeniyle hem  Edward’in 
hem de Will’in kimlikleri şekillenmiştir. Edward bunun farkindadir. Will 
ise bu benzerliğe direnmektedir. 

(Edward); Her ikimizde hikâye anlaticilariyiz. Ben benimkini söylü-
yorum sense yaziyorsun. Ayni şey. 

Burton’un baba ve oğul arasindaki bu en temel ve ayirt edici benzer-
liği hikâye anlaticiliği üzerinden kuruyor olmasi son derece önemlidir. 
Çünkü Burton’un Edward araciliği görünen bu tavrinin izlerini Antik Yu-
nan’a kadar sürmek mümkündür. 

GERÇEĞİN BİR “HİKÂYESİ”

Hikâye anlatma geleneği, insanin toplumsallaşmaya başlamasi ile be-
raber geliştirdiği ilk eylemlerinden birisi olarak kabul edilebilir. Yaşanan 
olaylarin, insana has tecrübelerin, düşüncelerin, hayallerin, arzularin ko-
lektif bir biçimde bir araya getirilişi ile oluşturulan ve anlatilan hikâyeler 
insanin kim olduğu hakkinda çok önemli ipuçlari da barindirmaktadir. 
Bu yönüyle hikâye, insana dair bir şeyler söyleyen bir anlati olarak kabul 
edildiğinde karşimiza özellikle Homeros (İlyada, Odysseus ile Homerik 
İlahiler) ve Hesiodos (İşler Ve Günler ile Tanrilarin Doğuşu) eserleri çik-
maktadir. Bu eserlerde günümüzde mit ve mitolojiye köken olarak kabul 
edilen μῦθος muthos geçer ve aslen birisinin söylediği şey anlaminda olan 
bu kavram destansi hikâyelerin ve şiirlerin içe içe geçtiği sözel olarak ifa-
de etme etkinliğini karşilamak için kullanilir (Hawthorne, s. 36). 
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Bütün bu hikâyelerin birçoğu yazilmiştir ancak asil olan bu hikâyeleri 
kitaplardan okumak değil bir anlaticidan dinlemektir. Böyle bir etkileşi-
min ne anlama geldiği Platon’un yazi hakkindaki düşünceleri hatirlandi-
ğinda daha iyi anlaşilacaktir. Platon kendisi birçok eser yazmiş olmasina 
rağmen (ki bu eserler genellikle Sokrates’in konuşmalarini aktarmakta-
dir), düşünür açisindan düşünceler ve dolayisiyla bilgi ontolojik bir ma-
hiyete sahiptir ve yaziya dökülmeye başladiği anda kendilerine has var 
olma biçimlerini de kaybetmeye başlarlar. Bu öylesine bir kaybolmadir 
ki gerçek bilgelik ortadan kalkar ve yerine sadece bilgelik görüntüsünü 
birakir. Platon bu açidan bilginin zihinde saklanmasi gerektiğine inanir 
ve Platon’a göre yaziyi kullanan kişinin ruhu tembelleşir ve dolayisiyla 
bilginin kaynaği da körelmeye başlar (Platon, 2017, s. 95).

Bütün bu ifadelerden Antik Yunan’da, sözlü anlatimin son derece 
önemli bir yere sahip olduğunu ve anlatilarin birbirine aktarildiği bir sis-
temin bilgi üreten bir yaşam pratiği olarak karşimiza çiktiğini görüyoruz. 
Günümüzde ise muthos, mithos, mit, mitoloji birbiri ile içe içe geçmiştir ve 
bizler için bu kavramlar kismen gerçeklikle ilgili (ya da tamamen ilgisiz) 
bir biçimde destanlari, efsaneleri, hikâyeler ile ilişkilidir. Bu anlatilar en ge-
nel haliyle, Tanrilardan ya da kahramanlardan bahsetmektedir ve Modern 
bir zihin açisindan son derece irrasyonel bir zihne hitap edecek bir yapiya 
sahiptir. Ancak Antik Yunanlilar için muthos çok daha farkli bir anlama 
sahiptir. Bu anlati biçimi, eğlenceli zaman geçirmek için salt gerçek dişini 
kaynak olarak gören bir zihin ile kurulmaz, bir yaşam pratiğinin sonucu ola-
rak evreni, insani, doğayi, anlamak için kolektif bilinç tarafindan üretilen ve 
sürekli olarak geliştirilen bir yapi oluşturmak için kurulur.  

Muthos kavramsal açidan bir çerçeve çizilebilmesi için logos ile bir-
likte ele alinmakta ve bunun için genellikle Homer ve Parmenides’in şi-
irlerinin karşilaştirilmasi ile ortaya çikan bir ayrim kullanilmaktadir. Bu, 
felsefe ve mitoloji dolayisiyla muthos ve logos arasindaki ayrim olarak ele 
alinmaktadir  (Wilkinson, 2009, s. 7).  Ancak Modern bir zihin kavramla-
ri birbirinden ayrik ya da karşit ilişkiler çerçevesinde ele almaya alişkindir 
bu nedenle böylesi bir ayrimin modern bir zihin için taşidiği anlam son 
derece farklidir. 

Modernizim, Aydinlanma ile beraber bilginin insan merkezli bir ba-
kiş açisi etrafinda şekillendirilmesine izin vermiştir. Bu süreç ayni za-
manda Modernite öncesi birbiriyle iç içe görünen birçok bilgi türünün 
birbirinden ayrilmasi ve uzmanlaşmanin ortaya çikarak bilgi adina önem-
li siniflandirma ve tanimlarin yapildiği bir dönemdir. Bu nedenle bilimsel 
bilginin, felsefenin, sanatin, mitolojinin, dinin ve sosyal bilimler alaninda 
birçok disiplinin mahiyetinin ne olduğu ve birbirleri ile ne türlü bir etkile-
şim içinde bulunduğu bu dönemde çok tartişildi ve bu alanlarin yöntemleri 
karşilaştirarak belirli sinirlar oluşturuldu. 
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Bu sinirlari belirlemek için geliştirilen yöntemler, muthos logos gibi 
kavramlarin (tartişmali bir yorum olarak görülmesine rağmen) anlaşilma-
si için de kullanilmaktadir. Felsefe ve mitoloji Aydinlanma Çağina kadar 
birbirine bağli olarak ele alinir. Bu dönemden sonra felsefenin doğuşu 
mitlerin oluşturulmasi yani mythopoiesis’in reddi nedensellik üzerinden 
kurulan bir rasyonel açiklamanin kabulü olarak görülmeye başlanir. Bir 
başka ifade ile muthostan logosa geçiş mitlerden akla geçişi temsil eder 
(Naddaf, 2009, s. 99).

Antik Yunan gerçek hakkindaki bilgisinin temelinde destan ve efsa-
nelerin bulunmasi, felsefeyi bilgiye duyulan sevgi olarak tanimlayan dü-
şünürler açisindan soruna oluşturmaktaydi. Felsefe elbette mutlak bilgiye 
ulaşma iddiasinda değildi ancak bilgiye ulaşmak için gösterilen çabanin 
destansi anlatilardan farkli akli bir yapisi ve yöntemi olmasi gerekiyordu. 
Bir başka ifade ile Antik Yunan felsefecileri şiirler ile felsefe arasinda be-
lirgin bir ayrim ortaya koymak durumundaydi. Özellikle Platon gibi felse-
fenin sözel olarak aktarilmasi gerektiğini savunan ve yaziya karşi olan bir 
düşünür açisindan, (sözel olarak aktarilarak paylaşilan) şiir ile felsefenin 
birbirine karişmamasi çok büyük bir önem arz ediyordu. Bu nedenle logo-
sun bu çabayi karşilan bir kavram olduğu ve genellikle Platon’la beraber 
bir karşitlik oluşturacak biçimde muthostan ayrildiği ileri sürülmektedir 
(Naddaf, 2009, s. 101-102). Ancak Platon’un oluşturduğu kavramsal çer-
çevede muthosu hikâye ya da masal olarak yorumlamak son derece yan-
liştir. Platon açisindan muthos felsefi bir gelişim süreci içinde dönüşüm 
geçirmiştir, mutlak bir tanima sahip değildir, soyuttur ve anlaşilmasi son 
derece güçtür. Bu açidan kavram, ayni zamanda metafizik, epistemoloji 
ve etikle ilişkili olarak değerlendirilmiştir (Loh, 2016, s. 164). 

Logos ise Herakleitos tarafindan evrenin yasasi anlaminda, akla yakin 
bir mahiyete sahip olarak kullanilmiştir. Herakleitos açisindan her şey bir 
değişim içindedir ve düşünür bu değişimi açiklamak için ontolojik açidan 
ele aldiği ateşten yararlanir. Düşünür için (Fr. 30;) kozmos bir bütündür 
ve Tanri ya da insan tarafindan meydana getirilmemiştir. Ayni zamanda 
kozmos daima belli ölçülere göre yanan, belli ölçülere göre sönen ezeli ve 
ebedi ateştir (Herakleitos, 2009, s. 89). Her şey değişim halinde olmasina 
rağmen ateşin var oluş sebebinin bir ölçüye bağli olmasi ve bu ölçütün 
değişmemesi, Herakleitos için değişmeyen akli bir yasa olduğu anlamina 
gelmektedir ve bu akli yasa logostur. 

Platon’a geldiğimizde düşünürün evrenin yasalari ile ilgili görüşleri 
Herakleitos’tan son derece farklidir. Bu nedenle Platon logosu yeni bir 
içerik üreterek ele alir. Ancak bu içeriğin değişmeyen temeli logosun aklin 
ilkelerini ve işleyişi biçimini kapsayan bir kavram oluşudur. Platon’un ge-
tirdiği bir başka yenilik de logosu muthos ile ilişkili olarak ele almasidir. 
Platoncu anlayişta muthos, bize yakin gözlemlenebilir olgularla başlar ve 
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bu olgulara logos araciliğiyla olasi bir açiklama sunulur. Böylece logos 
düşünceler araciliği ile aklin tasvir edilmesine olanak sağlar (Loh, 2016, s. 
167).  Logos, Antik Yunan düşüncesinde evren ile insanin anlaşilmasi için 
akli temel alan bir kavram olarak düşünüldü.

Bütün bu arka plan elbette çok daha detayli olarak genişletilebilir an-
cak bu çalişmanin sinirlari açisindan muthos ve logos gibi kavramlarin de-
tayli bir analizinden ziyade, bu kavramlarin Büyük Balık filmi ile ilişkisi 
açisindan ele alinmasi hedeflenmiştir. Ancak bu ilişkiyi kurabilmek için 
bu çalişmada ileri sürülen üç temel varsayimi vurgulamak gerekmektedir:

1. Modern zihin uzmanlik alanlarina bölünen bir çağda gelişmiştir 
dolayisiyla parçalanmiş bir bilgiye aşinadir. Ancak Antik Yunan açisindan 
bilgi bir bütündür. Bu kavramlar arasindaki karşitlik ilişkisi, (bilginin bir 
bütün oluşu anlayişina uygun olarak) biri diğerini var eden ikili kavramlar 
üzerinden kurulmaktadir. Bu nedenle günümüzde bizlerin kavramlarin 
karşitliği adina çizdiğimi sinirlar yaptiğimiz açiklamalar Antik Yunan dü-
şünürleri için anlaşilabilir bir şey değildir (Gee, 2011, s. 407).  

2. Büyük Balık filmindeki temsiliyetlerin incelenmesi için bu çaliş-
mada yukarida genel hatlariyla gösterilen Platoncu bakiş açisi yorumla-
nacaktir. Bir başka ifade ile bu çalişmanin devaminda muthos; gerçeğin 
bir hikâye yapisi biçiminde anlatilarak bir anlatı kimliğinin kurulması, 
logos; ise anlatı kimliğinin bir parçasi olarak ortaya çikan, insani ve ale-
mi anlamaya yönelik neden sonuç ilişkilerinin akli yönü olarak kavram-
sallaştirilacaktir.

3. Platon’un muthos ve logos üzerinden kurduğu karşitlik ilişkisi 
ise Büyük Balik filmi çerçevesinde birbirine dönüşen ancak birbirinden 
ayrilmayan bir ikilik olarak ele alinacaktir. Bir başka ifade ile muthos-
tan logosa bir geçişten ziyade, ayni cevherin (özü ayni kalmakla beraber 
formel açidan) önce muthos ardindan logos olarak bir dönüşüm geçirdiği 
ileri sürülecektir.  

O halde özetlemek gerekirse muthos ve logos birbirini var eden bir 
karşitlik ilişkisi içindedir. Ancak bu ilişki günümüz dünyasindaki kav-
ramlarin karşitliği ile ifade edilen ayriliktan çok farkli bir şeydir.  Muthos 
ve logos ayni cevherin farkli biçimleridir ve bu biçim muthostan logosa 
bir dönüşüm geçirme özelliğini sahiptir. Çalişmada ortaya konan bu bakiş 
açisi son derece önemlidir çünkü bu bakiş açisi ayni zamanda Edward ve 
Will’in kimliklerini, temsil ettikleri düşünce yapisini ve birbirleri ile olan 
ilişkilerinin de temelini oluşturmaktadir. 

MUTHOS VE LOGOSUN BULUŞMASI 

Büyük Balık filminde Burton anlatı kimliğini ile kimlik arasindaki 
ilişkiyi Antik Yunandaki ikili kavramlarin ilişkisine benzer bir yapi için-
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de ortaya koymaktadir. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi kimlik, 
anlatı kimliğinden son derece farkli olmasina rağmen Burton’da karakter-
lerin asil kimliklerin ortaya çikişi ancak anlatı kimliğine bağlidir. Çünkü 
Will ve Edward arasindaki ilişkinin temelinde Will’in rasyonel bilgi ara-
yişina karşin Edward’in anlattiği muthos bulunmaktadir. Rasyonel ilişki 
ile muthos arasindaki karşitlik ilişkisi, Modern zihne uygun parçalanmiş 
ve birbirleri ile bağlari koparilmiş bir karşitlik ilişkisidir. Bu ilişkinin ras-
yonel yönünü Will, muthosu ise Edward temsil etmektedir. Bu temsiliyet 
filmdehem doğrudan hem de metaforik olarak defalarca gösterilir. 

(Will;) Babamin hayat hikayesini anlatirken, gerçeği kurgudan, ada-
mi (Edward) efsaneden ayirmak mümkün değil. Yapabileceğim en iyi şey, 
onu, onun bana anlattiği şekilde anlatmak.  

Will açisindan muthos bilgi üretme gücünden yoksun bir efsaneden 
ibarettir ve Edward da bu nedenle Will’e göre irrasyoneldir. Will’in an-
layişina göre hem anlatı kimliği hem de muthosun gerçeklikle bir ilişkisi 
yoktur. Bu nedenle Will’in karşisinda Edward bir yalancidir. 

Edward ise muthosu temsil etmektedir fakat karşisinda Antik Yunan 
düşüncesine uygun bir karşitlik oluşturacak bir logos henüz bulunma-
maktadir. Will henüz kendisi ile yüzleşmesini tamamlamamiş ve aslinda 
babasi karşisinda logos olduğunu idrak edememiştir. Muthos ve logos ara-
sindaki birbirini var eden ilişki hatirlandiğinda Edward’in anlattiklarinin 
ne anlama geldiğini yorumlamak henüz mümkün değildir. Bu durum da 
baba ve oğul arasinda çok güçlü bir gerilimin ortaya çikmasina neden ol-
maktadir. Bu gerilim ise hem Edward’in ve hem de Will’in kimliklerinin 
ve ilişkilerinin mahiyetini oluşmasina neden olmaktadir. 

Bu gerilim çok güçlüdür öyle ki Will babasini kaybediyor olmasina 
rağmen son derece sabit fikirli davranmaktadir. Babasinin ölüyor olmasi 
sanki Will için ikincil öneme sahiptir ve bu durum sadece Will’in gerçeği 
öğrenmesine engel olacaği için aci vericidir. Ancak aslinda Will’in, çok 
değer vermeyi kendisine yasakladiği birisini kaybediyor oluşunun verdiği 
aciyi, rasyonel bir düşünme tarzi ardina gizlediği Burton tarafindan izle-
yiciye hissettirilir. Rasyonel düşüncenin bu etkisi Burton açisindan ne-
redeyse bütün filmlerinde sorgulanmaktadir. Modern aklin ayrilmaz bir 
parçasi olan rasyonel düşünce bu yönüyle Burton tarafindan çok incelikli 
bir biçimde eleştirilmektedir. Bir başka ifade ile gerçeğin tek ölçütünün 
rasyonel düşünce olamayacaği ancak bundan daha önemlisi rasyonel dü-
şüncenin bütünü ile insani anlamaya yeterli olmadiği ortaya konmaktadir. 

Will eğer babasinin gerçek hayat hikayesini öğrenirse onun kim oldu-
ğunu çözümleyebileceğini ve böylece kendisinin de kim olduğunu anlaya-
bileceği yönünde bir inançla hareket etmektedir. Aslinda Will’in kurduğu 
bu argümanlar arasindaki ilişki rasyonel açidan yeterince güçlü değildir. 
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Öyle ki öne sürdüğü gerekçeler son derece anlamsizdir. Will gerçeği öğ-
renmesi ile iyi bir baba olmasi argümani arasinda öznel bir ilişki kurar 
fakat bunun rasyonel temelleri olduğunu düşünür ve tipki babasini eleş-
tirdiği gibi bu ilişkinin irrasyonel bir inanç olduğunun farkina varmaz. 
Ancak Will’in anlatı kimliğine ve muthosa uygun bir inanç taşiyor olmasi 
Will’in bir dönüşüm geçireceğinin habercisidir. Çünkü Will’in babasi ile 
ayni cevheri paylaştiğini ve logosu temsil ettiğini keşfetmesi gerekmekte-
dir. Bu hem Edward’in hem de Will’in kimliklerini birbirlerinin yardimiy-
la anlamli ve bütüncül bir biçimde dönüştürmeleri için gereklidir. 

Will’in filmin logosuna dönüşmeye başlamasi, en belirgin biçimde 
hastane odasinda başlar. Will babasinin başinda beklemektedir ve yanla-
rina doktor gelir. Doktor Will’e doğduğu gün ile ilgili hikâyeyi bilip bil-
mediğini sorar. Will bu hikâyeyi babasindan defalarca dinlemiş olmanin 
getirdiği bikkinlikla doktora cevap verir. Doktor ise, Will’e Edward’in 
anlattiği biçimiyle değil gerçekte ne olup bittiğini öğrenmek isteyip is-
temediğini sorar. Will ilk kez bir masal yerine takintili olduğu gerçeği 
duyacak olmanin heyecaniyla doktora öğrenmek istediğini söyler. Doktor 
ona gerçeği anlatir. Gerçek herhangi bir doğum hikayesinden pek de farkli 
değildir. Ardindan Will’e şöyle söyler:

(Doktor;) Pek de heyecan verici değil, di’mi? Eğer gerçek versiyonu 
ile balik ve alyans içeren bir versiyonu arasinda seçim yapmam mümkün 
olsaydi, hayali versiyonu seçebilirdim. Ama bu sadece benim düşüncem. 

Will de babasinin anlattiği versiyonun çok daha renkli olduğunun 
farkindadir ama çocuksu bir inatla doktorun anlattiği gerçeği seçeceğini 
belirtir ve babasinin başinda beklemeye devam eder. 

Bilinci kapali bir biçimde yatan Edward kisa bir süreliğine gözlerini 
açar ve Will ile konuşur. Will ona ne istediğini sorar. Edward “nehir” diye 
fisildar. Will başlangiçta babasinin ne söylediğini anlayamaz. Edward 
Will’den ona bir hikâye anlatmasini istemektedir. Nihayet Will’in inadi 
kirilir, babasi ölmeden önce, babasina beraber hastaneden çiktiklari ve ba-
basinin anlattiği bütün masal kahramanlariyla karşilaştiklari bir anlati ku-
rar. Anlatinin sonunda babasini nehre biraktiğini ve babasinin hep olduğu 
şey olan o büyük baliğa dönüştüğünü ifade ederek hikâyesini yüzünde bir 
gülümseme ile tamamlar. Babasinin son sözleri ise Will’in anlattiklarini 
bir kelime ile onaylamak olur. 

Öyle görünmektedir ki Tim Burton, Will’i babasi gibi bir hikâye anla-
ticisina dönüştürerek, onu rasyonel düşünme biçiminden uzaklaştirmakta 
ve gerçeği başka türlü algilamanin ve ifade etmenin yollari olabileceğini 
göstermektedir. Will’in anlaticiya dönüşmesi, Will’in yalan zannettiği an-
cak aslinda gerçeği farkli bir biçimde barindiran muthosun ne olduğunu 
ve babasinin aslinda kim olduğunu anlamasina neden olmuştur. Ancak 
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bu yeterli değildir. Will’in kendisini de babasi ile krduğu ilişki üzerinden 
anlamasi gerekmektedir. Bu ise babasinin cenazesinde gerçekleşir. Baba-
sinin o ana dek anlattiği bütün karakterler cenazeye gelirler. Karakterler 
elbette doğrudan babasinin hikâyeleştirdiği kadar abarti değillerdir ancak 
hepsi gerçek kişilerdir ve hepsinin Edward ile ilgili anlatacaklari başka 
hikâyeleri vardir.  

Filmin son sahnesinde Will kendi oğluna babasini, kendi rasyonel 
argümanlari üzerinden değil, Edward’in anlattiği hikayeler araciliği ile 
onun kurduğu yapi üzerinden anlatir. Çünkü Will nihayet anlatı kimliği 
ile kimlik arasindaki, gerçek ile anlati arasindaki ve dolayisiyla muthos 
ile logos arasindaki ilişkiyi Tim Burton’un izi Antik Yunandaki bütüncül 
bakiş götürülebilecek olan bütüncül bakiş açisina uygun olarak anlamiştir 
Will filmin son cümlesini söyler ve nehirde şişman bir balik yüzerek ek-
randa kaybolur.  

(Will); Bir adam öykülerini o kadar çok anlatir ki sonunda kendisi 
bir öykü olur. Bu öyküler ondan sonra bile yaşamaya devam eder ve bir 
bakima o böylece ölümsüz olur.

Bölüm notları

1.  Dad, I have no idea who you are......because you've never told 
me a single fact.

2.   narrative identity

3.   Who do you want me to be?

4.   Just yourself. Good, bad, everything. Just show me who you are 
for once.

5.   I've been nothing but myself since the day I was born. And if 
you can't see that, it's your failing, not mine!

6.   We’re storytellers, both of us. I speak mine out, you write yours 
down. Same thing.

7.   Bkz M,Cornford, W. K. C. Guthrie, Jean-Pierre Vernant, Walter 
Burkert, Martin West, Patricia Curd, André  Laks, Anthony A. 
Long

8.   In telling the story of my father’s life, it’s impossible to separate 
the fact from the fiction, the man from the myth. The best I can 
do is to tell it the way he told me.

9.   Not very exciting, is it? And I suppose if I had to choose betwe-
en the true version and an elaborate one involving a fish and a 
wedding ring, I might choose the fancy version. But that’s just 
me.
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10. A man tells his stories so many times that he becomes the stories. 
They live on after him, and in that way he becomes immortal.
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1. Giriş 

İnsanlarin yaşamlari boyunca temel ihtiyaçlarini karşilayabilmeleri 
için çalişma unsuruna gerek duymaktadirlar. Dezavantajli gruplardan biri 
olan engelli çalişanlar da ihtiyaçlari doğrultusunda çalişmalari gerekmek-
tedir. Engelli çalişanlar özel politika gerektiren gruplar arasinda olduğu 
için (World Health Organization [WHO], 1980) işyerinde karşilaşabilecek-
leri tehlike ve riskler de kaçinilmazdir. Bu tehlike ve risklerle karşilaşma-
malari için alinmasi gereken kontrol tedbirleri sayesinde engelli çalişanlar 
refah, güvenli ve sağlikli bir çalişma ortaminda iş kazasi ve meslek has-
taliği riskinin yok edilmesi veya en aza indirilmesiyle verimli bir şekilde 
işlerini yapabilirler. Hem kendilerine duyduklari güven sayesinde hem de 
işyeri ortaminin onlar için rahat olmasiyla kendilerini motive edebilirler 
(WHO, 2011). 

Dezavantajli gruplar içerisine giren engelli çalişanlar iş hayatinda bir-
çok tehlike ve risk ile karşi karşiya kalmaktadir. İş sağliği ve güvenliği 
konusu, hizmet veren uzmanlar ve gerekli yasalar ile iş hayatinda çeşitli 
düzenlemeler yapilarak engelli çalişanlarin tehlike ve risklerle karşilaşma-
masi ya da bu tehlike ve risklerin minimize edilmesi hususunda önemli rol 
oynamaktadir (Barbotte et al. 2001).

İşyerindeki çalişma koşullarindan doğan tehlike ve riskler, engelli ça-
lişanlar ile diğer çalişanlar arasinda farklilik göstermektedir. Normal bir 
çalişanin karşilaştiği tehlike ve risk faktörü engelli çalişan bir birey için 
ekstra bir tehlike ve risk faktörü olmaktadir (Özbucak Albar, 2019). Bu 
yüzden engelli çalişanlar özel politika gerektiren gruplar arasinda olmak-
tadir. İşyerlerinde çalişan engelli bireylere özgü özel korunma tedbirlerinin 
alinmasi için iş sağliği ve güvenliği konusu devreye girmektedir (Bilir, 
2016).

Bu çalişmamizin amaci, özel politika gerektiren gruplar arasinda olan 
engelli çalişanlarin her engel grubu için (duyma engelli, görme engelli vb.) 
karşilaşabileceği tehlike ve riskleri belirlemek ve bu risklere karşi alinabi-
lecek kontrol tedbirlerini iş sağliği ve güvenliği politikasi ile belirlemek ve 
yürütmektir.

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI HAKKINDA GE-
NEL BİLGİLER

2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı

İş sağlığı ve güvenliği tanımı bütün mesleklerde önem arz eden 
bir kavramdır. Uluslararasi Çalişma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlik Ör-
gütüne (WHO) göre iş sağliği; çeşitli mesleklerdeki işçilerin fiziksel, ruh-
sal ve sosyal iyilik düzeylerinin en üst düzeyde korunmasi, sürdürülmesi 
ve geliştirilmesi ile sağliğa zarar veren etkenlerin önlenmesi çalişmalarini 
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ifade eder (WHO, 2022; International Labor Organization [ILO], 2022). İş 
yerlerinde işin yürütülmesi sebebiyle oluşabilecek tehlikeler ile sağliğa 
zarar verebilecek koşullardan korunmak amaciyla yapilan metotlu çaliş-
malara iş güvenliği denir (Yiğit, 2018).

2.2. Tehlike ve Risk Kavramı

İşyerlerinde işin yürütümü sirasinda çalişanlar bazi tehlike ve risklerle 
karşi karşiya kalmaktadir. Bu tehlike ve risk kavrami 6331 sayili İş Sağliği 
ve Güvenliği Kanununda belirtilmiş ve tanimlanmiştir. 6331 sayili kanun 
kapsaminda belirtilen risk kavrami; tehlikeden kaynaklanacak kayip, yara-
lanma ya da başka zararli sonuç oluşma olasiliğini ifade etmektedir. Yine 
6331 sayili kanun kapsaminda belirtilen tehlike kavrami; “iş yerinde var 
olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek 
zarar veya hasar verme potansiyeli” olarak tarif edilmektedir (T.C. Resmî 
Gazete, 2012).

2.3. Engelli Çalışan Tanımı

Engellilik, kişinin doğumunda veya ilerleyen zamanlarda oluşabi-
len, kişinin hareketlerinde kisitlamaya yol açan zihinsel, fiziksel, duyusal 
gibi sistemlerde yetersizlik olarak oluşan bir durumdur. Buna bağli olarak 
da konuşma, görme, duyma gibi engellere neden olabilmektedir (Şahan, 
2018). 5378 numarali Engelliler Hakkinda Kanun’da Engelli; “Fiziksel, 
zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı 
topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını 
kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey” olarak tanimlan-
maktadir (T.C. Resmî Gazete, 2005). Engelli İşçi ise “bedensel ve/veya 
ruhsal durumundaki engelleri nedeniyle, çalışma gücünden en az %40 
oranında yoksun olan ve bunu mevzuatta belirtilen hususlara uygun bir 
sağlık kurulu raporuyla belgelemiş kişidir” (T.C. Resmî Gazete, 1960). 

3. ENGELLİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK TEHLİKE VE RİSK-
LER VE BUNLARLA İLGİLİ KONTROL TEDBİRLERİ

Engelli çalişanlara, diğer çalişanlar gibi özel veya kamu sektöründe 
eşit koşullarda çalişma hakki taninarak geçimini sağlama firsati verilmek-
tedir (UN-DSPD-DESA, 2022) Engelli çalişanlar diğer çalişanlara göre 
eşit tehlike ve risklerle karşilaşmamaktadir. Engellilerin istihdamini ve ça-
lişma yaşamini kolaylaştirmak için özel önlemler alinmasi gerekmektedir 
(Thornton, 1998). Bunun için gerekli uzmanlarin bu engelli bireyleri ayri 
ayri gözlemleyip yani her birinin engel durumuna göre (görme, zihinsel, 
duyusal, fiziksel, kronik hastalik vb.) bir risk değerlendirmesi yapilmali ve 
gerekli önlemlerin alinmasi sağlanmalidir. Engelli çalişanlar için özel ko-
runma tedbirlerinin alinmasi 6331 sayili iş kanununda belirtilmiştir (T.C. 
Resmî Gazete, 2012). İşveren, engelli bir kişiyi işe aldiğinda ya işi engelli 
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işçiye ya da engelli işçiyi işe uygun hale getirme ihtiyaci ile karşi karşiya 
kalacaktir (Tororei, 2009). İşverenler engellilerin istihdaminda sağlikli ve 
güven içerisinde bir işgücüne sahip olmalari için üzerine düşen yükümlü-
lükleri yerine getirmelidir (Heera and Devi, 2016). Örneğin engelli çali-
şanlar da mümkün olabilen her yerde diğer işçilerle ayni eğitimi görmeleri 
için işveren tarafindan firsat sağlanmalidir (O’Reilly, 2007).

3.1. Duyma (İşitme) Engelliler

2050 yilina kadar yaklaşik 2,5 milyar insanin bir dereceye kadar işit-
me kaybina sahip olacaği ve en az 700 milyon kişinin işitme rehabilitas-
yonuna ihtiyaci olacaği tahmin edilmektedir (WHO, 2021). Eğer bir birey, 
herhangi bir frekansta ses işitemiyorsa “işitme engeli” olduğu söylenebilir. 
İşitme yetisini tamamen ya da kismen kaybetmiş kişilere ise “işitme en-
gelli” denilmektedir. 6331 Sayili İş Sağliği ve Güvenliği Kanunuyla birlik-
te, tüm çalişanlar için temel iş güvenliği eğitimi zorunlu olmaktadir (T.C. 
Resmî Gazete, 2012). Bu yüzden özel politika gerektiren gruplar arasinda 
olan duyma engelli çalişana da işaret dili ile ya da eğitim sirasinda alt yazi-
nin da gösterilmesiyle özel bir eğitim verilmesi esas olacaktir. İş sağliği ve 
güvenliği hususunda diğer çalişanlar açisindan önem arz eden her güvenlik 
engelli çalişanlar açisindan da önem arz etmektedir. İşitme engeli olan bir 
çalişan yangin alarmini ya da acil bir durum olduğunda sesli ikaz sistem-
lerini duyamaz ve bu da onun için bir risktir. Bu gibi durumlarda çalişana 
uyarici titreşimli cihazlar ya da flaşli alarmlarin olmasi bireyde duymasa 
bile farkindalik oluşturacaktir (Civan, 2017).

3.2. Ortopedik Engelli

Günlük ihtiyaçlarini karşilamakla ilgili zorluk çekebilen, korunma, 
iyileştirme, bakim, danişmanlik gibi destek hizmetlerine gereksinim du-
yan kişi ortopedik engelli olarak tanimlanmakta, çalişanlarin iş hayatinin 
yani sira eğitim performansi da olumsuz etkilenebilmektedir. Ciddi bir 
ortopedik bozukluk anlamina gelen ortopedik engel terimi, doğuştan bir 
anomalinin neden olduğu bozukluklari, hastaliğin neden olduğu bozuk-
luklari (çocuk felci vb.) ve diğer sebeplerden kaynaklanan bozukluklari 
(serebral palsi, ampütasyonlar ve kontraktürlere neden olan kiriklar veya 
yaniklar vb.) içerir. (Lombardi, 2019). Ortopedik engellilik doğuştan oldu-
ğu gibi sonradan da toplumsal felaketler (trafik, meslek kazalari, felç vb.) 
sonucunda da oluşabilmektedir. Ortopedik engellilerin kişisel koruyucu 
donanimlari diğer çalişanlarla ayni olmamalidir. İşveren, kişisel koruyucu 
donanimlari (KKD) kişinin engel durumuna uygun bir şekilde yaptirmali 
ve ekipmanlari kişinin fiziğine uyumlaştirmalidir. Böylece KKD’in uy-
gunluğu ile kişinin kazadan korunmasi sağlanabilir. Ortopedik engellilerin 
çalişma rahatliği ve verimliliği için ortamda fiziksel düzenlemeler yapi-
larak kişinin daha rahat çalişmasi sağlanmali ve uygun araç ve gereçler 
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temin edilmelidir. Uzuv kaybi sonucu oluşan engellinin çift elle çalişilmasi 
gereken işlerde ortopedik engelli çaliştirilmamalidir. Acil durumlarda, or-
topedik engellilerde hareket kisitliliği bulunduğundan geçiş yerleri daima 
geniş tutulmalidir (Yenidünya vd. 2016).

3.3. Zihinsel Engelliler

Zihinsel engellilik, gelişim döneminde oluşan, bireyin kavramsal ve 
sosyal uyum becerileri bakimindan akranlarindan geri kalmasina yol açan 
eksikliklerdir ve genellikle normal olmayan düşünce, algi, duygu, davra-
niş ve başkalariyla ilişkilerin bir kombinasyonu olarak tanimlanir (WHO, 
2019). Zihinsel engelliler işyeri koşullarindan doğan tehlike ve riskleri an-
lamada güçlük çekebilmektedir. Bu durumda kendisini koruma eğiliminde 
bulunamamaktadir. İşyerinde eğitimin diğer çalişanlarin yani sira engelli 
çalişanlara da verilmesi gerekmektedir (Parmenter, 2011). Bu yüzden ön-
celikle onlara eğitim verilirken basit anlatim biçimi sağlanmalidir. Tehlike 
işaretleri görsel olarak anlatilmali ve işçiye farkindalik oluşturulmalidir. 
Fiziksel işyeri düzenlemesi zihnin kolay algilayabileceği bir şekilde dü-
zenlenmeli ve aydinlatma iyi olmalidir. 

3.4. Görme Engelliler

Doğuştan veya daha sonradan oluşabilen nedenlerden dolayi tibbi ola-
rak düzeltilemeyecek derecede olan, kişinin görme oraninin ciddi şekilde 
azalmasina ve kişinin etraftaki görsel uyaricilardan eksik kalmasi durumu-
na görme engelli denir. Görme engeli olan kişinin etrafta var olan tehlike 
ve riskleri görmesi güçtür (Bengisu vd. 2019; Arti, 2016). Görme engelli-
lere yardimci olabilecek teknolojiler ve Braille alfabesi ile yazilmiş uyari 
sinyalleri gibi uyarlamalar çalişanin algilama performansini artirabilmekte 
ve tehlikelerden kaçinabilmesi sağlanabilmektedir (Aslan, 2016; Jiménez 
et al. 2009). Görme engelliler adina tehlike ve riskleri farkindalik sağla-
mak için acil durum ses ikaz sistemi ya da titreşimli alarmlar işyerinde 
bulundurulmalidir. Bu çalişanlarin eğitimi zorunlu olduğu için onlara hem 
sesli bir şekilde basit anlatim sağlanmali hem de Braille yazisi ile oku-
tulmasi sağlanmalidir. Bu çalişanlar engeline uygun işlerde çalişmalidir. 
Geçiş yerlerinin çalişana uygunluğu sağlanmalidir (Kanyilmaz vd. 2020).

3.5. Kronik Hastalıklar

Birçok nedene bağli olarak gelişebilen, belirti ve bulgularinin ortaya 
çikmasi için bir süre geçmesi gereken, kesin sonuçlu tedavisi geliştirilme-
miş, uzun süre devam eden hastaliklara kronik hastalik adi verilmektedir 
(Bernell and Howard, 2016). Kronik hastaliklar, düzenli tedavi gerektir-
mekte ve kişinin gündelik yaşaminda aktivitelerini sinirlamaktadir. Diya-
bet, tansiyon, kalp, eklem rahatsizliklari vb. kronik hastaliklari olan çali-
şanlar hem kendi açisindan hem de çalişma arkadaşlari açisindan güvenlik 
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riski oluşturmaktadir. Kronik hastaliği olan çalişanlarin sağlik kontrolleri 
düzenli bir şekilde yapilmali ve hastalarin hastalik yönetimi konusunda 
bilgilendirilmesi fayda sağlayabilmektedir (Clark, 2003). Kalp ve şeker 
hastaliği gibi kronik hastaliklarda işyerinde gerekli önlemlerin alinmasi, 
düzenlemelerin yapilmasi, hastalik kaynakli risklere karşi önlem alinmasi-
ni sağlayacaktir (Civan, 2017). Kronik hastaliklarda risk değerlendirilmesi 
yapilirken çalişanlarda hangi rahatsizliklarin olduğu saptanmali ve işye-
ri hekimi raporu göz önünde bulundurulmalidir. Her bir kronik hastalik 
için ayri ayri tehlike ve riskler belirlenmeli ve ayri ayri kontrol tedbirleri 
saptanmalidir. Kronik rahatsizliklari bulunan çalişanlar tehlikeli işlerde 
çaliştirilmamalidir. Kronik hastaliği olan çalişanlar hakkinda işveren bil-
gilendirilmelidir. Böylece işveren kronik rahatsizliği bulunan çalişanlarin 
işyerinde mümkün olan tedaviyi görmesine olanak sağlayacaktir.

4. Sonuç

Üretim ve hizmet konusu olduğunda işyerlerinde çalişan kişiler birçok 
tehlike ve risk ile karşi karşiyadir. Dezavantajli gruplar içerisinde bulu-
nan engelli bireyler çaliştiklari işyerlerinde ekstra bir sağlik ve güvenlik 
tedbirlerinin alinmasi gerekmektedir. Bir işyerinde bulunan bütün engelli 
çalişanlar için risk değerlendirmesi yapmak veya önleyici tedbirler almak 
yerine her bir engelli çeşidine göre bir risk değerlendirmesi yapmak ve sağ-
liklarina uygun bir önlem almak daha doğru bir yaklaşim olacaktir. Böy-
lelikle engelli çalişanlar daha rahat ve kendilerine güven hissiyati ile işin 
verimi artacak ve toplumda bir var olma eğilimi doğacaktir. Bu işlemler iş-
veren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmani gibi gerekli uzmanlar yardimi ile 
sistemsel ve süreklilik uyumu içerisine girmektedir. Bu araştirma engelli 
bireylerin işyerlerinde karşilaşabileceği tehlike ve risklerin belirlenmesi ve 
bu tehlike ve risklere karşi alinabilecek kontrol tedbirlerinin tespit edilmesi 
amaciyla gerçekleştirilmiştir. Ayrica çalişmamizda her bir engelli türünün 
iş sağliği ve güvenliği yönünden özel politika gerektirme nedenleri irde-
lenmiş ve engelli işçi gruplarina özgü risk etkenleri ele alinmiştir. İş Sağli-
ği ve Güvenliği bütün çalişanlarin sağlik ve güvenliklerini kapsamaktadir. 
Özel politika gerektiren gruplar da bu işyerlerindeki çalişanlara dâhildir. 
Günümüz çalişma hayatinin önemli bir bölümünü iş sağliği ve güvenliği 
uygulamalari oluşturmaktadir.

5. Öneriler

İnsanlarin yaşamlari boyunca temel ihtiyaçlarini karşilayabilmeleri 
için çalişma unsuruna gerek duymaktadirlar. Dezavantajli gruplardan biri 
olan engelli çalişanlar da ihtiyaçlari doğrultusunda çalişmalari gerekmek-
tedir. Engelli çalişanlar özel politika gerektiren gruplar arasinda olduğu 
için işyerinde karşilaşabilecekleri tehlike ve riskler de kaçinilmazdir. Bu 
tehlike ve risklerle karşilaşmamalari için alinmasi gereken kontrol ted-
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birleri sayesinde engelli çalişanlar refah, güvenli ve sağlikli bir çalişma 
ortaminda iş kazasi ve meslek hastaliği riskinin yok edilmesi veya en aza 
indirilmesiyle verimli bir şekilde işlerini yapabilirler. Hem kendilerine 
duyduklari güven sayesinde hem de işyeri ortaminin onlar için rahat olma-
siyla kendilerini motive edebilirler. 

Engelli çalişanlar her ne kadar genel gibi görünse de aslinda birçok 
engelli çeşidi bulunmaktadir. İşyeri ortaminda bir engelliye göre herhangi 
bir tehlike onun için risk oluştururken diğer bir engelli için o tehlike risk 
oluşturmayabilir. Bu yüzden bütün tehlike ve riskler her bir engelli çeşidi 
için ayri ayri belirlenip ayri ayri kontrol tedbirleri alinmalidir.

Engelli çalişanlarin her biri için işyeri organizasyonu da çok önem 
taşimaktadir. İşyerinde karşilaşabileceği tehlike ve risk işyerinin düzenli 
olmamasindan da kaynaklanabilmektedir. Bu yüzden engellilerin rahat eri-
şebileceği, rahat hareket edebileceği ve tehlike ve riskleri rahat bir şekilde 
anlamasini sağlamak için işyeri düzenlemesi yapilmali ve engelli çalişan-
larin bu özel durumlari dikkate alinmalidir.

Son olarak da iş ekipmanlarinin tasarimi yapilirken engelli çalişana 
uygun olmasi ve gerek ekipmani kullanma konusunda gerekse de iş ekip-
maniyla karşilaşabileceği tehlike ve riskler konusunda engelli çalişanlara 
anlaşilir bir şekilde bilgi verilmelidir. İş ekipmanlarinin tasariminda ima-
latçi, her bir engellinin özel durumunu bilmeli ve ona göre ekipman tasa-
rimi yapmalidir.
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“Dünyanın hiçbir bölümü kendi başına açıklanamaz…Yeryüzünün 

çeşitli kesimleri ancak karşılıklı ilişkileriyle açıklanabilir” 

[Paul Vidal de La Blache (1894), Atlas générale]

GİRİŞ

Bölge, coğrafyanin yani sira birçok bilim dalinin ilgilendiği bir kav-
ramdir. Coğrafyada bölge kavrami yüz yildan daha fazla süredir tartişilan 
bir konudur. Bu kavrama bakiş açisi sürekli değişmekle birlikte farkli dö-
nemlerde coğrafya biliminin odak noktasi olmuştur. Temel benzerliklere 
sahip olmasina karşin, coğrafya ve planlama açisindan bölge farkli şekil-
lerde tanimlanir. Coğrafyada bölge, bir mekândaki benzerliklerin meydana 
getirdiği alansal bütünlüğü ifade eder. Burada birçok unsurun bir arada, 
uyum içinde ve türdeş olduğu bir sistemden bahsedilebilir. Planlama açi-
sindan bölgeye, planlanacak alan olarak bakilmaktadir. Bölgenin ele ali-
nan konuya, zamana, amaca ve ölçeğe göre değiştiği söylenebilir. Mekân, 
daha geniş açilimda bölge, her iki alani da ortaklaştiran çalişma konusunu 
oluşturur (Özgüç ve Tümertekin, 2014). Bölge kavrami, Amerikan Ulusal 
Coğrafya Eğitimi Kurulu (National Council of Geography Education)’nun 
1994’te hazirladiği coğrafya eğitimi standartlarinda belirlediği beş temel 
konudan biridir (konum [location], yer [place], insan-çevre etkileşimi [hu-
man-environment interaction], hareket [movement] ve bölge [region]).

Planlama kisaca, “mekânın maksada en uygun şekilde düzenlenmesi” 
olarak tanimlanabilir. Burada konu olan mekân köy, kasaba, şehir, yöre, 
bölge hatta ülke ölçeğinde olabilir (Erinç, 1959; Erinç, 1963, Keleş, 2021). 
En eski toplumlarin yerleşim yerlerini, meskenlerini ve ekonomik etkinlik-
lerini düzenleme uğraşilari planlama sürecine dahil edilse de bir bilim dali 
olarak belirmesi oldukça yenidir. Türkiye’de, daha da yeni olmak üzere, 
özellikle üniversitelere bağli enstitü ve bölümlerin çalişmalari (İskân ve 
Şehircilik Enstitüleri, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü gibi) önem-
lidir. Planlama kavrami tarihsel süreç içinde değerlendirildiğinde pek çok 
araştirmaci tarafindan belirli toplumsal ihtiyaçlara yanit olarak belirmiştir 
(Davoudi, 2015). İngiltere’de başlayan, Avrupa’ya ve sonrasinda dünya-
ya dalgalar halinde yayilan sanayileşmeye koşut gelişen kentleşme süreci 
(Leeson, 2018) Planlama disiplininin ortaya çikmasinda itici güç olmuştur. 
Planlama, geleceğe yönelik istenilen hedeflere ulaşmak amaciyla, sistemli 
eylem programlari hazirlama süreci olarak tanimlanabilir. Bu süreç, sosyal 
ya da ekonomik bir birim için hedef ve politikalar oluşturmaktir.

Bölgesel çalişmalar ve farkli bölge sinirlarinin oluşturulmasi pek çok 
alanda yaşanan problemin çözülmesini kolaylaştirir. Bölgesel inceleme-
ler coğrafyanin planlamaya, geleceğe yönelik incelemelere ve teknolojik 
değerlendirmelere en iyi yöndeki katkisini oluşturur.  Başka disiplinlerle 
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iletişim kurmada bölgesel incelemeler önemli bir rol oynar (Tümertekin ve 
Özgüç, 2019). Bölge planlamanin açik bir şekilde gündeme gelmesinde sa-
nayi devriminin etkisi bulunmaktadir. Avrupa’da başlayan Sanayi Devrimi 
kapitalist ekonomik sisteminin gelişmesini hizlandirdiği gibi toplum yapi-
sinda önemli değişimlere yol açmiş, bölge kavrami da ekonomik faktörleri 
açiklamaya çalişan ekonomi bilimi içinde kendine yer edinmiştir (Tekeli, 
1972). Sanayileşme süreci kentlerde ve etki alanlarinda genişlemeyi tetik-
lerken ekonomik ilişkilerin daha da karmaşik hale gelmesine neden olmuş-
tur. Sanayileşme sürecini tamamlayan ülkeler II. Dünya Savaşi sonrasinda 
ise geri kalmiş bölgeleri geliştirme çabasina girişmiştir.

Sanayi Devrimi ve özellikle 19.yy sonrasi teknolojik gelişmelerle 
birlikte hizlanan sanayileşme süreci kirsal alandan kentlere doğru nüfus 
hareketini hizlandirmiştir. 20. yüzyilin ilk yarisinda dünyanin yaşadiği iki 
önemli savaş sonrasinda ise şehirlerin onarimi konusu gündeme getirmiş-
tir. Tekrar hizlanan nüfus hareketleriyle şehirlerde artan nüfus ve şehirsel 
yenileme, şehirleşmenin nedenlerini ve meydana getirdiği sorunlari anla-
ma, analiz etme ve uygulama süreci, var olan şehir planlama anlayişinin 
yetersiz kalmasi nedeniyle, yeni bir teknik olan bölge planlama konusu 
kapsamina girmiştir (Taneri, 1977). Bölge planlamasi, bir bilim dali ola-
rak yakin zamanda ele alinmiş olmasina rağmen hizla önem kazanmiştir. 
Bölgelerde ele alinan konular bakimindan iki alan arasinda (planlama ve 
coğrafya) yakin bir benzerlik vardir. Gerek araştirma konulari gerekse kul-
lanilan yöntemler açisindan benzer yaklaşimlar kullanilmaktadir. Coğraf-
yacilar bölge çalişmalarinda malzeme elde edilmesi yani sira sentez aşa-
masinda da önemli katkilarda bulunmaktadir (Tümertekin, 1960). Bölge-
sel planlama, ülke kalkinmasindaki önemli araçlardan biridir. Türkiye’de 
bölgesel kalkinma çalişmalari, kalkinma hamlesinin başladiği 1963’ten 
günümüze kadar bölgeler ve iller arasindaki kalkinma farklarini azaltmaya 
yönelik olarak kalkinma planlari ile gerçekleştirilmektedir.

Bu çalişma kapsaminda, coğrafya ve planlama disiplinleri açisindan 
bölge kavraminin değişen anlami literatüre dayanarak gözden geçirilecek 
ve bölgesel planlama çalişmalarinin coğrafya bilimiyle olan ilişkisi irde-
lenecektir. Şehirlerin gittikçe alanlarini genişletme sürecine bağli olarak 
doğal, sosyal ve ekonomik sorunlardaki artiş dikkati çeker seviyededir. 
Ayrica bölgesel dengesizliklerin bütün çabalara rağmen varliğini devam 
ettirmesi bölgesel planlama çalişmalarinda Coğrafyanin yeri ve öneminin 
farkli çalişmalarla vurgulanmasi gerektiğinin belirgin göstergesidir.  

1) BÖLGE KAVRAMI: COĞRAFİ YAKLAŞIM

Geçmişten Günümüze Bölge Kavramının Değişen Anlamı

Coğrafyanin determinizm dönemi ilk paradigma aşamasini oluştur-
maktadir. Determinizmi izleyen ikinci paradigma ise Fransiz bölgesel 
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coğrafyasi tarafindan geliştirilen possibilizm yaklaşimidir. Her mekânin 
kendi biricik (unique) özelliğine sahip olduğunu vurgulayan coğrafyacilar 
arazi çalişmalariyla ortami (bölge) ve içinde yaşadiği toplumu anlamaya 
çalişacak donanima sahip bir eğitim sürecinden geçmektedir. Varenius’un 
özel coğrafya dediği yaklaşimi, günümüzde herhangi bir yerin analizinin 
yapilmasi anlaminda bölgesel coğrafyaya karşilik gelir. Coğrafyada sis-
tematik (genel) ve bölgesel (özel) bakiş açilarini ve aralarindaki farkliliği 
ilk defa ortaya koyan Bernhard Varenius (1622-1650) ve Geographia Ge-
neralis eseridir. Immanuel Kant coğrafyanin önemini bölgesel coğrafya 
ile vurgularken, “zamanı çeşitli devrelere ayırarak inceleyen tarihçilerle 
mekânı parçalara bölen coğrafyacıları” karşilaştirmiştir.  Alexander von 
Humboldt ve Carl Ritter de (çağdaş coğrafyanin kurulmasinda önemli iki 
isim) bölge kavrami üzerinde durmuştur. Bunlar dişinda 19.yy süresince 
bölge kavramini irdeleyen diğer alman coğrafyacilar Ferdinand von Ri-
chthofen ve Alfred Hettner’dir. İngiliz coğrafyaci H. Mackinder, bölgesel 
coğrafyanin “yerel açıdan değişken yapıdaki çevrelerin asıl özelliği” oldu-
ğunu vurgulayarak, coğrafyanin temelinin bölgesel konulardan oluştuğunu 
söylemektedir (Yavan, 2007; Özgüç ve Tümertekin, 2014).

Bölge üzerine düşünceler geçmişten günümüze coğrafyada yer edin-
miş olsa da, Paul Vidal de la Blache (1845-1918) ile öneminin daha da art-
tiği söylenebilir (bölgesel monografya çalişmalari dişinda, 1910’da Fran-
sa’nin bölgesel ayirimini yeniden yapmiştir). Bilimsel bilgi birikiminin ar-
tişiyla birlikte 20.yy’dan itibaren belirli ülkelerde bölgesel coğrafya çaliş-
malarinin dikkati çeker nitelikte yükseldiği görülür. Blache, coğrafyada en 
önemli konunun “kültürel ve doğal olguları içeren ve bu olguları birlikte 
araştırılabilecekleri” bölge olduğunu işaret etmekte ve bölgelerin her bi-
rinin “insan ve doğal çevre arasındaki karşılıklı etkilenmenin tek (unique) 
açıklaması” olarak nitelendirir. Blache diğer bölge kavrami konusunda 
başka coğrafyacilari da etkilemiş, bölgesel coğrafya 20.yy ortalarina ka-
dar hemen hemen bir Fransiz coğrafi bakiş açisi olarak nitelendirilmiştir. 
Blache için coğrafyanin odak noktasi, içinde kültürel ve doğal olgularin 
birlikte incelenebileceği bölgedir.  Fransiz coğrafyaci yerlerin bilimsel açi-
dan incelemesinde üç anahtar kavramdan söz etmektedir: Millieu (ortam), 
genre de vie (yaşam tarzi) ve sirkülasyon (dolaşim). Karşilikli etkileşim 
süreci coğrafi çalişmanin öznesi olan bölgeyi biçimlendirmiştir. Farklilik-
ta birlik, birlikte farklilik ve coğrafi birlik kavramlarini sikça vurgulayan 
Blache, Fransa üzerine pek çok çalişmaya da önderlik etmiştir. Fransa’yi 
mekânsal yapi, yerleşim biçimleri ve bunlari inceleyen toplumsallik tip-
lerine dayanarak bölgelere ayiran; bölgesel örgütlenmeye bağli olarak 
sanayi, demiryolu ve kentlerin oynadiği rolün bilinciyle farkli boyutlarda 
yeni bölge tiplerini belirlediği çalişmalari bunlara örnek olarak verilebilir. 
Paul Vidal de la Blache, temelde “toplumu ve ortamı birbirine bağlayan 
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kompleks ilişkiler ağını” monografik çalişmalarla ortaya koyarken pek çok 
ülke gibi Türkiye’deki çalişmalari da etkilemiştir. İngiliz bölgesel çaliş-
malarinda yer alan coğrafyacilar ise A.Keith Johnston, T.W. Freeman ve 
H.J. Mackinder; coğrafi çalişmalarda sistematik yaklaşimdan çok bölgesel 
yaklaşimi kullanmanin daha uygun olduğunu, bölgelere göre incelemenin 
coğrafi tezleri argümanlari sinamada daha mantikli bir yol olduğunu sa-
vunur. İskoçyali Patrick Geddes da İngiliz bölge çalişmalarini etkilemiş, 
bölgesel incelemelerin bölgesel planlama ile uygulama alani bulacağini 
savunmuştur. Geddes, coğrafyanin ne olmasi gerektiğini söyleyen, uygu-
lamali bir bilim olmasi gerektiğini savunur. Geddes (1917) holistik, canli, 
evrimci bir bölgesel ideolojiye sahipti ve durağan planlara (örneğin Enbe-
nezer Howard’in bahçe şehir planı) karşi çikmaktadir (Özgüç ve Tümer-
tekin, 2014). 

Unwin (1992) coğrafi araştirma ve coğrafya öğretiminde üç geniş ala-
nin açilmasinda Malthus’un (insan nüfusunun geometrik olarak arttiği ve 
bu durumun kaynaklar üzerinde oluşturabileceği baskilar) ve ondan etkile-
nen Darwin’in (Malthus’un toplumsal kuralini doğal dünyaya uygulayarak 
çevresel taşima kapasitesine ait fikirleri) yorumlarinin önem taşidiğini vur-
gulamaktadir.  Bu alanlar: insan-çevre arasindaki ilişki, fiziksel süreçlerin 
anlaşilmasi ve coğrafi araştirmada bölgenin kullanilmasidir (Tümertekin 
ve Özgüç, 2014). 19. yy sonu ve 20.yy başlarinda insan ve çevre arasindaki 
ilişkiler coğrafyanin iki konu üzerinde odaklanmasini sağlamiştir: Çevreci 
Determinizm ve Possibilizm. 19. yy sonlarinda P. Vidal de Blache Durk-
heim’in beşeri coğrafya yaklaşimini reddetmiş ve Ratzel’in topluma iliş-
kin görüşlerine katilirken onun da deterministik yaklaşimini reddetmiştir. 
“Coğrafya yeryüzünün bilimidir, insanların değil” vurgusu ise coğrafyanin 
diğer bilim dallari içerinde erime tehlikesi nedeniyle onlardan ayri tutma 
isteğidir. J. Brunhes’in alansal birlik, yerkürenin birliği kavramina varma-
si; Tümertekin’in her yerel araştirmada genel unsurlar bulunabileceği gö-
rüşü açikçasi dünyanin birbiriyle eşgüdümlü (koordine) bölümlere sahip 
olduğu fikrini ortaklaştirmaktadir. 

Fred Lukermann 1964’teki yazisinda “coğrafyada temel amacın dün-
yayı bölgelere ayırarak incelemek” olduğunu ileri sürmüştür.  Ona göre 
planlama, özellikle şehirler açisindan, teknik ve fiziksel sorunlari basit 
bir şekilde ütülemekten ibaret değildir; insan organizmasi ve çevresi ara-
sindaki karşilikli ilişki açisindan halkin gözünün biyolojik doğaya açma 
ve halki kendi gelişme faaliyetleri içine katma olgusudur. R.E. Dickinson 
(1970) bölgesel çalişmalarinda geleneksel insan-çevre ilişkilerinin meyda-
na getirdiği birliklerin değil alansal birliklerin incelenmesini savunurken; 
Hartshorne (1939), James (1934), Hall (1935) coğrafyanin bir bilim olarak 
kabulünde insanin doğadaki yerinin bölgesel coğrafyanin esasi olduğu yer-
lerin değişen yönleri kadar bölge adi verilen az veya çok benzerlikleri olan 
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alanlar halinde bölünme eğilimi olduğunu ifade etmiştir. 

Bölgesel Coğrafya 20.yy’in ilk yarisinda varliğini etkin bir şekilde 
hissettirirken sonra bu alanin coğrafyaya katkilari tartişmalara konu ol-
muştur (Topal, 2014). 1960’li yillarda coğrafyada kuramsal yapiyi oluş-
turma çabalarinin hizlanmasina ve bölgesel çalişmalara geleneksel olduğu 
düşüncesiyle eleştiriler getirilse de coğrafyada bölgesel bakiş açisi varli-
ğini devam ettirmiştir. Bir bölge insan etkinliklerinin meydana geldiği bir 
çevre olmakla birlikte, insani sahip olduğu özellikleriyle de etkileyebilir. 
Toplumlar bölgede ekonomik, toplumsal ve siyasal sistemlere göre yaşar, 
karşiliğinda da bölgeye kendi karakterini kazandirirlar. Bu açidan iki yönlü 
bir sürecin işlediğini söyleyebiliriz. Ayrica her bölge bir başkasiyla küresel 
açidan siyasal, ekonomik ve kültürel değişimleri sağlayacak süreçler yo-
luyla etkileşime geçer. 

1950’li yillarda ABD’de Bölge Bilimi (Regional Science) olarak ku-
rulan çok disiplinli alan, Bölgesel coğrafyada bölgesel planlamaya ilgi-
sizliğin ve başarisizliğin bir sonucu olarak görülmüştür (Tricart, 1975; 
Keleş, 2021). Bölge bilimciler bu alanin coğrafya, ekonomi, ekonometri, 
matematik, planlama, sosyoloji gibi bilim dallarindan oluştuğunu vurgula-
miştir (Atalik, 2002). Amerikali ekonomist Walter Isard (1954) tarafindan 
kurulan bölge bilimi tarihsel süreçte irdelenecek olursa; bu disiplinler arasi 
bilim dalinin kurumsal, bilimsel ve akademik düzeyde gelişiminde coğraf-
yacilarin önemli katkilara sahip olduğu net bir şekilde görülecektir (Getis, 
2004; Arinç, 2013). Farkli disiplinlerin (coğrafya, ekonomi, planlama) böl-
ge biliminin tanimi ve konusunda ortaklaştiklari temel kavramin “mekân” 
olduğu dikkati çekmektedir. Coğrafya ve coğrafyacilar, bölge bilim içinde 
özel ve önemli bir yere sahiptir (Yavan, 2007). Bölge Bilim ve Coğrafya 
bilimi arasinda kurulan bağda; Edward L. Ullman, William Garrison ve 
Morgan Thomas etkili olmuştur (Glasmeier, 2004). Coğrafyada kantitatif 
(niceliksel) devrim yalnizca coğrafya açindan değil ayni zamanda bölge 
bilimi açisindan da önemli açilimlar sağlamiştir. Ayrica Lokasyon Teorisi 
ve Merkezi Yerler Teorisi iki bilim dalini birbirine yaklaştiran diğer önemli 
unsurlardir. 1970’lerde Coğrafya içinde yaşanan dönüşümler bölge bilimi 
ve coğrafya arasinda da yol ayrimlarini beraberinde getirmiştir. Kantitatif 
devrime karşi duran coğrafyacilarin gösterdiği reaksiyon özellikle metodo-
lojik açidan bağlari zayiflatmiş, 1950 ve 1960’li yillarda birbirini etkileyen 
ve yakinlaşan bu iki bilim arasindaki etkileşim yön değiştirmiştir. Coğraf-
yanin metodolojisi ve araştirma yöntemlerinden yararlandiği halde ayri bir 
bilim olarak beliren bölge bilimi bölgesel coğrafyanin farkli kelimelerle 
ifade edilmiş şeklidir (Arinç, 2013). Son yillarda bölge bilim ve coğrafya 
arasindaki etkileşimin kentsel modeller, ulaşim, nüfus, göç vb özel konu-
larda meydana geldiği dikkatleri çekmektedir. Bölge Bilim özellikle eko-
nomi, coğrafya ile şehir ve bölge planlama disiplinlerinden oluşan disip-
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linlerarası bir alandir (Yavan, 2007). Coğrafyacilar 60 yildan daha uzun 
süredir hem bilimsel hem de kurumsal açidan bu alana katki sağlamaktadir. 

Bölgesel Coğrafya 

Eratostenes’in MÖ 3.yy’da ilk kez coğrafya terimini kullanmasindan 
Roma Dönemi’ne kadar geçen sürede, fiziki ve beşerî bölgeleri belirle-
meye yönelik yapilan araştirmalar büyük oranda netleşmiştir. Örneğin, 
Batlamyus (C.Ptolemy) Geographike Hyphegesis (Coğrafya El Kitabi) 
kitabinda dünyayi bölgelere ayirmiştir. Coğrafyada ilk kez sistematik (ge-
nel) ve bölgesel (özel) perspektif ile bu alanlar arasindaki ayirimi yapan 
Bernhardus Varenius’tur. Alman Coğrafyaci, Geographia Generalis (Ge-
nel Coğrafya) kitabinda bu iki bakiş açisini ele alirken özel coğrafyanın 
(bugünün bölgesel coğrafyasi) da başlangicini oluşturmuştur (Özgüç ve 
Tümertekin, 2014). 

20.yy’da Fransiz Coğrafyaci Paul Vidal de la Blache’le ağirlik ka-
zanan bölgesel çalişmalar 1960’li yillarda klâsik tarz olarak nitelendirilip 
bölge çalişmalarina eleştiriler getirilmişse de (Coğrafyada teori arayişlari 
nedeniyle), coğrafyanin bölgesel odak noktasi ve bölgesel bakiş açisi varli-
ğini sürdürmektedir. Her bölge diğer bölge/bölgelerle ekonomik, kültürel, 
siyasal ve küresel değişimleri sağlayacak süreçler yoluyla etkileşim halin-
dedir. Günümüzde Bölgesel Coğrafyayla ilgili çalişmalarin sayisi oldukça 
artmiştir. Coğrafyanin dinamik olan bu alaninda çikan yayinlarin da bu 
dinamizme ayak uydurmasi kaçinilmazdir (küreselleşme, idari sinirlarin 
değişimi, doğal süreçlerdeki değişim gibi).

Bölge kavrami ve yaklaşimi coğrafya dişinda birçok bilim dalini il-
gilendirdiği gibi, bu bilim dallarina göre değişen terimlerle ifade edilebil-
mektedir (Arinç, 2013) . Örneğin, ekonomide territory (alan), sosyolojide 
community (toplum) ve natural area (doğal alan) bölgeyi ifade etmek üze-
re kullanilmaktadir. Bazi tarihçilere göre sectionalism, antropolojide cultu-
re area ve ecological niche bölge karşiliği kullanilan terimlerdir. 

Coğrafyada Bölge Türleri ve Coğrafi Bölgeler

Coğrafya yeryüzünü, insan-çevre etkileşimi çerçevesinde ele alirken 
bu etkileri ayri ayri veya sentezleyerek ortaya koyar. Bu paradigmadan 
hareketle yeryüzü sistematik olarak: sosyo-ekonomik, kültürel (beşerî) 
veya doğal ortamla beşerî ortamin sentezinden oluşan coğrafi ortama göre 
bölgelere ayrilabilir. Planlama açisindan doğal bölgeler; sosyo-ekonomik 
bölgeler ve coğrafi bölgeler çerçevesinde bölgesel coğrafyanın sınıflandır-
ma sistematiğine uygun bir şekilde araştirilmalidir. Yeryüzünde doğal fak-
törlerin etkileşimiyle oluşan, sahip olduğu özellikleri bakimindan genelde 
bütünlük sağlayan büyük alanli ortamlar doğal bölge olarak adlandirilir. 
Yeryüzü şekillerine, iklim özelliklerine, hidrografik yapiya, doğal bitki ör-
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tüsüne, faunaya, toprak özelliklerine ve doğal afetlere göre oluşan doğal 
bölgeleri; Jeomorfolojik Bölgeler, Klimatik Bölgeler, Hidrografik Bölgeler, 
Floristik (bitki örtüsü-vejetasyon) Bölgeler, Fauna Bölgeleri, Pedojenetik 
Bölgeler, Doğal Afet Bölgeleri olarak siniflandirilabilir (Tunçdilek, 1987). 
Geçmişten günümüze insanin edindiği birikime, deneyime ve davraniş bi-
çimlerine (kültürel yapiya) bağli oluşturduğu sosyo-ekonomik ortam (be-
şerî veya kültürel ortam), yeryüzünde farkli nitelikte işlevsel bölgelerin 
(etkinliklere ve gelişmişlik düzeyine göre) ayrilmasini sağlamiştir. Bu böl-
geler işlevsel açidan siniflandirildiği için ayni zamanda fonksiyonel (iş-
levsel) bölgeler olarak da adlandirilmaktadir. Sosyo-ekonomik bölgeler de 
yerleşim bölgeleri, nüfus bölgeleri, kültür bölgeleri, hammadde bölgeleri, 
sanayi bölgeleri ve hizmet bölgeleri şeklinde ikinci derecede siniflandiri-
labilir (Özçağlar, 2003). 

Coğrafi ortam doğal, beşerî ve ekonomik yapi açisindan farkli özel-
likler gösterir ve coğrafi ortamda farkli bölge türleri belirlenebilir. Ancak 
coğrafi bölge ayriminda hem doğal hem de beşerî ve ekonomik özellikle-
rin dikkate alinmasi kismen veya tamamen bir bütünlük elde edilmesini 
sağlar. Bu bütünlük sayesinde bölgeler arasinda karşilaştirma yapilabilir, 
bölgelere ilişkin sorunlar ve potansiyeller daha net ortaya koyulabilir. Coğ-
rafi bölge iklim, yüzey şekilleri, beşerî ve ekonomik etkinlikler açısından 
kendine özgü benzerlik sağlayan en büyük coğrafi birim olarak tanimlana-
bilir (Atalay, 2008). Doğal bölgeler ortak özelliklere sahip doğal ögelere 
göre saptanirken, coğrafi bölgeler genel olarak benzer özellikleri içeren 
sosyo-ekonomik ve doğal ögelere göre saptanir (Özçağlar, 2003). Belli öl-
çütlere göre nispeten homojen bölgeler (vejetasyon bölgeleri, toprak böl-
geleri, tarim bölgeleri, nüfus bölgeleri gibi) belirlenebilir.  Bu tip bölgelere 
Jenerik Bölgeler de denir. Hareketli unsurlara göre de bölgeler oluşturula-
bilir. Örneğin trafik akiş bölgeleri, turist hareketi bölgeleri, ticari etkinlik 
bölgeleri gibi. Ancak bu tür bölgelerde çok net ve kesin sinir belirleme 
süreci zorlaşmaktadir. Şehir bölgeleri de birçok etkinliğin iç içe geçtiği 
bölgeler olmasi nedeniyle alt bölge belirleme süreci karmaşik hale gele-
cektir (Kiliç ve Mutluer, 2004).

Coğrafyanin bir alt disiplini olan Bölgesel Coğrafya araştirmalarinda 
bir yandan mekân ünitelerinin analizi yapilirken diğer yandan alanin ben-
zerlik ve farkliliklari üzerinde yorumlar yapilabilir. Bölgesel coğrafyada 
mikro ölçekten-makro ölçeğe kadar yapilan analizlerle coğrafi bölgeler be-
lirlenir. Coğrafi bölge sinirlarini belirleme süreci yalnizca bölgesel coğraf-
ya alt disiplininin değil bütün coğrafi çalişmalari da kapsayacak ortak ifa-
de araçlarindan biri olabilir. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 
gerçekleşen I. Türk Coğrafya Kongresi’nde (6-21 Haziran 1941) ülkemiz 
7 coğrafi bölgeye ve 22 alt bölgeye (bölüm) ayrilmiştir. Coğrafi bölgeler 
farkli özellikleri içeren bölüm (alt bölge), yöre, kesim ve alan alt gruplara 



 .359Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

ayrilir (Bölge => Bölüm =>Yöre => Kesim  => Alan; Region => Sub-regi-
on => District => Area => Sub-area, habitat) (Erol, 1993).

Coğrafi bölgeler, fiziki (doğal) ve beşerî (sosyo-ekonomik) özellikler 
açisindan bütünlük gösteren mekân birimleridir. Başka bir deyişle doğal 
bölgeler ile sosyo-ekonomik bölgelerin bireşimi olan coğrafi bölgeler, top-
lumsal etkinliklere de bağli olarak şekillendikleri için, doğal bölgelerden 
daha ilgi çekici bir yapiya sahiptir. Coğrafi bölgelerin ayriminda kullanilan 
temel ölçütler doğal, beşerî ve ekonomik özelliklerdir. Bununla birlikte, 
genel olarak doğal coğrafi özelliklerin belirleyici olduğu söylenebilir. Tür-
kiye’nin coğrafi bölgelere ayrilmasi süreci incelenecek olursa, tutanaklar-
da da dikkati çeken, temel amacin Milli Eğitim öğretim programina yöne-
lik olduğu dikkati çekecektir. Eğitim amaci dikkate alinarak gerçekleşen 
coğrafi bölge ayriminda planlama süreci göz önünde bulundurulmamiştir.

2) BÖLGE KAVRAMI: PLANLAMA PERSPEKTİFİNDEN

Bölge terimi, çeşitli kavramlar karşiliğinda kullanilir. Bazen bir ma-
halle, bir kent, bir il, birkaç ilden oluşan yer/ler, birkaç ülkenin oluşturdu-
ğu kara parçasi ve hatta kitalar bölge olarak değerlendirilir. Son yillarda 
bölge kavrami yerine mekân (space) sözcüğünün tercih edildiği görülüyor. 
Bölge, genellikle kentten daha geniş ancak ülkenin bütününden daha kü-
çük olan mekân parçalaridir. Bölgenin ölçeği, bölgenin amaçlarina göre 
değişmekle birlikte; bölge sinirlarinin belirlenmesinde coğrafi, ekonomik, 
toplumsal, yönetimsel ölçütler ve bazen de bu ölçütlerin birden fazlasi kul-
lanilir (Keleş, 2021). Bölge kavrami, coğrafi mekâni belirli parçalara ayir-
manin ötesinde bir ayrimdir. Mekâni belli parçalara ayirmayi ifade eden: 
saha (area), kuşak (zone-zon), mekân (space) kavramlarinin bölge(region) 
kavramindan önemli farklari vardir (Tekeli, 1972).  Saha kavrami herhangi 
bir alandaki sinirlamayi ifade ederken, zon kavrami bir özelliğe göre, bu 
özelliğe sahip olanlar ve olmayanlar diye bütün mekâni ikiye bölmeyi ifa-
de eder. Bölge kavramini mekân kavramindan ayiran en belirgin özellik, 
mekânda belirlenmiş bir sinir kavrami ve devamlilik durumunun olmayişi-
dir. Bölge kavramini farklilaştiran özellikler siralanacak olursa:

•	 Bölge kavraminda devamlılık fikri vardir,

•	 Bölge kavraminda ayrım fikri vardir,

•	 Bölge kavraminda benzerlik ve bütünlük fikri vardir,

•	 Bölge kavrami bir genelleştirmeyi içinde bulundurur. 

Bu özelliklere göre bölge, genel olarak benzer özelliklere sahip, tanim-
layici özellikleri olan sürekli coğrafi alanlar şeklinde olarak tanimlanabilir. 
Bu şekilde tanimlanmiş bölge birçok bakimdan göreceli olmaktadir: Bölge 
tanimi; konu, seçilen ölçüt, ölçek, zaman ve tanimlama amaci bakimindan 
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görecelidir. Bu açidan bölge sinirlarinin kesin olarak çizilmesi çok zorlaşir. 
Bu beş görelilik (konu, seçilen ölçüt, ölçek, zaman ve tanimlama amaci) 
konusundaki açik seçimler belirli bölge tanimlarina olanak sağlar ancak 
açik seçimleri yapmak ve bunlari mekânda belirlemek oldukça zordur. Böl-
gelerin tanimlanmasinda karşilaşilan güçlük, bölgelerde verilen kriterlere 
göre bu karakteristiklerin yiğilmiş olduğu merkezlerin belirlenmesinden 
ibaret değildir. Asil güçlük sınırların belirlenmesinden ileri gelmektedir. 
Sinirlarda bu karakterler zayiflamakta ve belirginliklerini kaybetmektedir. 
Ayrica sinirlarin dinamik olarak değiştiği göz önünde tutulursa gerçekte 
çizgi halinde değil bant halindeki sinirlardan söz edilebilir. Planlama oto-
ritelerinin, sinirlarin belirlenmesinde birbiri üstüne binen bölgeler tanimla-
namadiğindan çizgi halinde sinirlarin belirlenmesi gerekir. Bu şekilde sinir 
belirleme de yapay sinirlar olarak değerlendirilir (Tekeli, 1972). 

Bölge(sel) Planlama ve Planlamada Üç Bölge

Bir veya daha fazla bölgenin gelişmesi, bölgelerarasi eşitsizliklerin 
azaltilmasi için; öncelikle sosyal, ekonomik ve fiziki etkinliklerin seçilme-
si, sistematik olarak programlanmasi ve yeterli kaynak ayrilarak uygula-
ma sürecinin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Her hareket mekânda 
gerçekleşir ve mekânin büyüklüğü karşilikli hareket etme yoğunluğunu 
azaltır. Belirli bir mekân büyüklüğünden sonra birbirine bağliliklar azalır 
ve bölge planlamanin kendisine konu edindiği olgular dişina çikilır. Böl-
ge, planlamanin faydalarini en üst düzeye taşiyacak bir mekân ünitesidir. 
Bu açidan bakildiğinda bölge plani, olgular arasi iç bağliliklarin yüksek 
olduğu veya planlama bölgesi açisindan düzenleme açisindan mekânda 
yapilan bir planlamadir. Bölge(sel) planlama çok farkli karakterde de olsa 
birbiriyle ve diğer olgularla ilişkili olan olgularin planlanmasinda belirli 
bir yaklaşım biçimidir (Tekeli, 1972). 

Bölge planlama, kisaca, bir bölgenin ekonomik, sosyal ve fiziki yönden 
planlanması olarak tanimlanabilir.  Bir mekânin en rasyonel şekilde dü-
zenlenmesi ve bu düzenlenmenin gerektiği şekilde donatilmasidir. Bunun 
için de devletin elinde bulunan sulama ve enerji kaynaklari, ulaşim, kredi-
ler, konut yatirimlari, organize sanayi teşvikleri gibi tüm araçlardan yarar-
lanma olanaklarini en iyi şekilde kullanma amacini güder (Taneri, 1977). 
Bölge planlamanin temel amaci, mekânda dengeli ilişkiyi sağlamak üzere, 
planlama ve kalkinma araçlarinin özel olanak ve ihtiyaçlara göre belirle-
mektir (Atalik, 2002).

19.yy sonunda sanayi ve teknoloji alanindaki gelişmeler, sanayinin şe-
hirlerde toplanma süreci beraberinde nüfusu kirdan şehire doğru hareket-
lendirmiş ve büyük şehirler başta olmak üzere nüfus birikim sürecini baş-
latmiştir. Bu durum toplumsal yapida, o zamanlar için beklenmeyen çapta 
fiziki ve sosyo-ekonomik değişiklikler meydana getirmiştir. Fiziki yapinin 
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şehirciler tarafindan düzenlenmesinin, şehirciliğin daha değişik açidan ele 
alinmasi fikrinin belki de ilk belirtileri bu döneme aittir. Bunun yani sira 
sosyo-ekonomik yapinin ele alinarak, fiziki biçimlendirmenin ötesinde bir 
plan yapilmasi zorunluluğu bölge planlama kavraminin doğmasina yol aç-
miştir.  20. yüzyilin ilk yarisinda yaşanan iki büyük savaş, özellikle Avru-
pa ülkelerini çok yönlü sarsmiştir. Ekonomik kriz ve ülkelerin ekonomik 
durumlarini düzeltirken kullandiklari planlama yöntemleri bölge planlama 
açisindan bir evre olarak kabul edilebilir. Fakat daha sonra çikan II. Dün-
ya Savaşi bu çalişmalarin başladiği ülkeleri yeniden çökertmiş, güçsüz ve 
ilerisi için umutsuz birakmiştir. 1945’te savaş bittiği zaman bütün dünya 
ülkeleri fiziki, sosyal ve ekonomik bakimdan tam bir bunalim içindeydiler. 
Şehirler yikilmiş, tarim alanlari harap olmuş, nüfusun önemli bir bölümü 
kaybedilmiş, yaşayanlarin çoğu çalişamaz duruma gelmiş, konutsuz, iş-
siz ve moralsiz kalmişlardir.  Savaştan sonraki yillarda şehirlerin hemen 
onarilmasi, sanayinin yeniden organize edilmesi, sosyo-ekonomik prob-
lemlerin çözümlenmesi ve her bakimdan kalkinmak için bütün olanakla-
rin araştirilmasi, planlanmasi ve programlanmasi faaliyetlerine girişilmiş-
tir. Şehirlerin onarilmasi, sanayinin işler duruma gelmesi ve gelişmesiyle 
sosyo-ekonomik kalkinma başlamiş ve köylerden şehirlere göç artiş kay-
detmiştir. Bunun sonucunda şehirleşme hareketleri yeniden hizlanmiştir. 
Şehirlerin onarimi, yenilenmesi bir şehircilik konusu olarak ele alinmasi-
nin yani sira, şehirleşmenin nedenlerini ve meydana getirdiği problemleri 
incelemek, çözümlemek ve nihayet uygulama olanaklari araştirip bulmak, 
alişilagelmiş şehir planlamasi anlayişi ile olamayacağindan, yeni bir tek-
nik olan bölge planlama konusu kapsamina girmiştir. Kalkinmanin planla 
olabileceği fikrinin benimsendiği o günlerden bu yana gelişmiş ülkelerde 
kullanilan ve kullanilmakta olan araçlardan biri de bölge planlamadir. Az 
gelişmiş ülkeler de bu araçtan yararlanma çabasindadir (Taneri, 1977). 

Planlama literatüründe bölge tanimi konusunda genellikle üç tip böl-
geye rastlanir: Homojen bölgeler, Nodal bölgeler, Plan bölgeler. 

(a) Homojen (türdeş) bölgeler

Homojen bölge konusuna geçmeden önce, homojen alan kavraminin 
açiklanmasi yerinde olacaktir. Homojenlik, sahip olduğu ögeleri aynı yapı-
da veya aynı nitelikte olan, bağdaşık anlamina gelir. Homojen alan ise bü-
tün noktalari kendi aralarinda mümkün olduğu kadar yakin özellikler gös-
teren yer şeklinde tanimlanabilir. Ülke ölçeğinde homojenlik, ekonomik 
gelişme düzeyini tanimlayan ölçütler yardimiyla belirlenir. Bu ölçütlerden 
herhangi biri alinarak, o ölçüte göre homojen alan belirlenebilir. Örneğin, 
işsizlik oranlarina göre yerleşme merkezleri siralanir ve benzer işsizlik 
oranina sahip yöreler, işsizlik orani bakimindan homojen alan oluştururlar. 
Görüldüğü gibi homojen alan, benzer ekonomik özellikleri gösteren nokta-
lardan oluşan bir birliktir. Bu alan kavrami coğrafyada sik başvurulan bir 
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analiz aracidir. Örneğin, atlaslarda yer alan dünyada küçükbaş hayvan ye-
tiştirilen ya da benzer şekilde, şeker kamişinin üretildiği yöreler, homojen 
alan oluşturmaktadir. Alan kavrami bölge kavramina göre daha az genel 
bir yapiyi ifade etmekle birlikte, aralarindaki fark büyüklük ve küçüklük 
gibi ölçekten daha fazlasidir.  Bölge bitişik (komşu) coğrafi ögelerden olu-
şur ve homojen bölge ise, birbirine bitişik (komşu) homojen alanlardan 
oluşmaktadir. Böylece, homojen bölge, sürekli bir homojen alana karşılık 
gelen, birbirine yakın karakteristikler gösteren komşu alanlar grubu ola-
rak tanimlanabilir (Dinler, 2020).

Homojen bölge, uzun zamandan bu yana coğrafyada kullanilmaktadir. 
Dünyadaki yağiş bölgeleri, iklim bölgeleri, bitki örtüsü bölgeleri vb. ha-
ritalari hazirlama sürecinde homojen alana dayanan homojen bölge belir-
leme çalişmalari yapilmaktadir. Coğrafi bölge ayrimi da coğrafi ölçütlere 
(iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, beşerî özellikler vb.) göre ayni özellikleri 
taşiyan komşu alanlarin gruplandirilmasi sonucu elde edilen bir homojen 
bölge ayrimidir. Türdeş bölge, bir ülkede bölgelerarasi gelişme farkinin 
indirgemeye yönelik oluşturulan bir bölgesel ayrim türüdür. Benzer ge-
lişmişlik düzeyine sahip komşu iller, gelişme yönünden türdeş bölgeleri 
meydana getirir. Böylece homojen bölgenin, bir ülkedeki farkli bölgele-
rin gelişmişlik düzeyi dikkate alinarak birbirinden ayrilmasini ifade ettiği 
söylenebilir (Dinler, 2020). Türdeş bölgeler, genellikle, ortak azgelişmişlik 
özelliklerine sahiptir. Örnek verilecek olursa, Türkiye’nin doğusu azgeliş-
mişlik açisindan genelde birbiriyle benzeşen illerin toplandiği türdeş bir 
bölgedir. Gelişmişlik açisindan ortak özelliğe sahip bölgeler de bulunur 
(Keleş, 2015).

Mekânda ayni karakteristiği olan alan birimlerinin gruplandirilmasin-
dan meydana gelen bir homojen bölge; özel planlama, idare ve analiz ama-
ciyla bir ölçüte veya birden fazla ölçüte göre belirlenebilir. Tek ölçüte göre 
seçilecek homojen bölge ancak bu ölçütün ve benzerlik derecesini ölçme-
nin yöntemi belirlendikten sonra kesin şekilde tanimlanabilir. Birden fazla 
kritere göre yapilacak tanimlamada ise mutlak bölge sinirinin belirlenmesi 
zorlaşir. Bölge planlama bakimindan homojen bölgeler tanimlamanin en 
önemli fonksiyonu tarimsal planlama ile ilgili konularda ortaya çikmakta-
dir. Tarimsal yapi için homojen alanlarin tanimlanmasi, getirilecek tarim-
sal önlemlerin tiplerini ortaya çikarmak için anlamlidir.

 Homojen bölgeyi tanimlamada kullanilabilecek ölçütler siralanacak 
olursa (Tekeli, 1972):

•	 Belirli ürün tipinin egemenliği (ağirliği)

•	 Doğal bitki örtüsü

•	 Toprak koşullarindaki benzerlik
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•	 Tarimsal gelir orani

•	 Yağiş rejimi

•	 Nüfus yoğunluğu

•	 Yerleşme şekli

•	 Tarimsal teknikler

•	 Ürün kullanilişi

Taneri (1977), homojen bölgeyi benzer karakterli yerleşme ünitele-
rinin birleşmesi sonucu meydana gelmiş bölgeler şeklinde tanimlamiştir. 
Bu benzerliği tanimlamak için bir ya da birden fazla ölçüt kullanilabilir. 
Homojen bölgelerde şu karakteristikler görülür:

•	  Bölgedeki şehirlerde farklilaşma ve yöneticilik fonksiyonu yok-
tur.

•	  Şehirsel fonksiyonlar genelde tarimsal ürünlerin toplanmasi ve 
dağitilmasiyla ilgilidir.

•	  Sanayi sektörü daha çok tarima bağli gelişim gösterir ve üretim 
küçük sanatlar şeklindedir.

•	  İşsizlik önemli bir sorundur.

•	  Üretimde işbölümü ve uzmanlaşma beklenen seviyede değildir.

Türkiye’de homojen bölge ayrımı 1970’lerin başinda, İmar ve İskân 
Bakanliği ile DPT (Devlet Planlama Teşkilati 2011’de Kalkinma Bakanliği 
olarak yeniden organize edildi, 2018 yilinda Cumhurbaşkanliği bünyesin-
de Strateji ve Bütçe Başkanliği oluşturuldu) tarafindan, bölgesel kalkinma 
çabalarina hazirlik amaciyla yapilmiştir. I. Beş Yillik Kalkinma Plani (BY-
KP)’nin (1963-1968) uygulanmasindan sonra bölgelerarasinda yaşanan 
gelişme farklarini azaltma düşüncesi, plancilari bölgelerarasi gelişmişlik 
farkinin belirlenmesi çalişmalarina yönlendirmiştir. Bu ayrim, ulusal karar 
organlarinca benimsenerek, 1970’li yillarda yapilan çalişmalarda göz önü-
ne alinmiştir. Homojen bölge esasina dayali bu siniflandirma sonucu olu-
şan bölgeler etüd bölgeleri olarak adlandirilmiştir. Buna göre Türkiye’de 8 
bölge, bu bölgelerin 4’ü de kendi içinde 15 alt bölgeye ayrilmiştir. Bölge-
ler ve alt bölgelerle birlikte toplam 19 bölge elde edilmiştir (Dinler, 2020).

(b) Polarize (nodal-kutuplaşmış) bölgeler

Bir ülkede var olan tüm yerleşme merkezleri etkileşim halindedir.  
Küçük merkezler (örneğin kasabalar) ticari açidan kendilerinden daha bü-
yük yerleşme merkezlerinin (kentler) etkisi (cazibesi) altindadir. Benzer 
şekilde büyük kentler de kendilerinden daha büyük merkezlerin (metropol-
lerin) etkisi altindadir. Bir yerleşme merkezi, kendinden daha küçük bir ya 
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da birkaç yerleşme merkezini etkisi altina aliyorsa, söz konusu yerleşme 
merkezi bir cazibe merkezi haline (polarize=kutuplaşma) gelmiştir. Ancak 
yerleşme sayisi on binleri bulan bir ülkede, sayilari binleri bulan irili ufakli 
cazibe merkezleri ve dolayisiyla bir o kadar da polarize bölgeden söz edi-
lecektir. En büyük merkezin ülkede birinci derece polarize bölge merkezi 
olduğu gerçeğinden hareketle bir ülkede ikinci, üçüncü, dördüncü dere-
ce vb. polarize bölgelerin varliğindan söz edilebilir. Böylece metropoller 
ve metropollerin altindaki büyük yerleşme merkezlerinin etki alanlari göz 
önüne alinarak, bir ülke polarize bölgelere ayrilabilir (Dinler, 2020). 

Kutuplaşma, sanayi ve ticari ilişkilerin kentleşme sürecine özgü bir 
durumdur. Kutuplaşmiş (polarize=nodal) bölgeler, yerleşme hiyerarşisin-
de kutuplaşmiş yerleşme kümelerini belirlemede önemlidir. Bu bölgelerin 
ortak özellikleri; sahip olduklari unsurlar açisindan işlevsel ilişkilerin ol-
masi ve büyük kent (metropol-bölge merkezi), orta büyüklükte kent, kasa-
ba ve köy gibi bir yerleşmeler kademelenmesine sahip olmasi sayilabilir 
(Keleş, 2021). Polarize bölgeler, genel olarak yerleşim birimleri arasinda 
fonksiyonel bağlarini güçlendirmiş ve belirli seviyede gelişme yapisina 
ulaşmiş bölgelerdir. Kita Avrupasi’nda yer alan; Paris çevresi Ruhr bölge-
si, Manchester havzasi, Kuzey İtalya, vb. kutuplaşmiş bölge örnekleridir. 

İşlevsel ölçütlere göre seçilen bu bölgeler, genel olarak bir “kutupsal” 
merkez etrafinda bulunan ve bu merkezin etkisindeki alanlarin karşilikli 
ilişkilerinin belirlediği mekânlardir. Bu bölgeler bir veya birden fazla nite-
liğe göre seçilerek tanimlanabilir. Bu tip bölgeleri tanimlamada iki tür te-
orik yaklaşimdan bahsedilebilir: Birincisi, mesafeyle etkilerin azalmasina 
eğilen “Reilly Kanunu”, ikincisi ise bir bölgedeki yerleşim sayisini, büyük-
lüğünü ve konumunu açiklamaya çalişan, coğrafi bir teori olan “Merkezi 
Yer (Central Place) Teorisi.  Kutuplaşmiş bölgelerin tanimlanmasinda her 
iki yaklaşimin birden kullanilmasi yararli olacaktir. Merkezi yer teorisine 
göre belirlenecek merkezlerin etki alanlari gravite (çekim) modellerine bu-
lunabilir (Tekeli, 1972).

Nodal bölge yönetici bir kentin çevresinde toplanmiş, boyutuna ve 
işlevsel yapisina göre derecelenmiş; esas ilişkilerini odak şehirle yürüten 
ve onunla sosyo-ekonomik açidan bütünleşen bir alani ifade eder. Fonksi-
yonlara göre bölgedeki yerleşmeler arasinda metropol şehir, şehir, kasaba, 
köy hiyerarşisi vardir. Nodal bölgelere örnek olarak ülkemizde merkezi 
İstanbul Metropolü olmak üzere Doğu Marmara Alt bölgesi, İzmir’in et-
kisinde olan Ege Bölgesi ile Fransa’daki Paris Bölgesi verilebilir. Bu tip 
bölgeleri ortaklaştiran özellikler şunlardir (Taneri, 1977):

•	 Merkezi bir yönetici şehir vardir. 

•	 Bölgede, büyüklükleri ve gördükleri fonksiyonlari itibariyle ka-
demelenmiş ikinci ve üçüncü derece merkezler vardir.
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•	 Uzmanlaşma gelişmiştir.

•	 Merkezi şehirle, fonksiyonel açidan sosyo-ekonomik ilişki vardir.

•	 Üretim gücü ve ülke ilişkileri yüksek düzeydedir.

•	 Yaşam standardi gelişmiştir. 

Nodal bölge ve homojen bölge kavramlari zamanla değişim göster-
mektedir. Homojen bölgelerin, nodal bölgelerden farkli olarak, zamana 
bağli değişiminde belirli bir evrimden söz etmek zordur. Ancak nodal böl-
gelerin zaman içinde değişmesindeki evrim sürecinde teknolojik gelişme 
etkili olacaktir. Böylece bölgenin büyüklüğü değişecektir. Daha önce de 
ifade edildiği gibi, nodal bölgelerin belirlenmesinde; etkileşim sürecini gö-
zetecek, toplumlarin işlevsel ilişkilerine, mal akimlarin ve dağitim organi-
zasyonlarina vb dayanan bilgiye ihtiyaç duyulur (Tekeli, 1972). 

Polarize bölge, bir kutup ve onun etkisi altindaki yerleşim birimleri 
arasindaki ilişkiyi ve ilişkinin şiddetini gösteren dinamik bir yaklaşimdir. 
Bir yerleşme merkezi, genişliği ve etkisi altina aldiği yerleşim birimi ölçü-
sünde polarize bölge oluşturur. Polarize bölge belirleme sürecinde, yerleş-
me merkezleri arasindaki ticari ilişkilerin yoğunluğunu gösteren karayolu 
ulaşim yoğunluğu, denizyollari ve demiryollari ulaşim yoğunluğu ve hatta 
şehirlerarasi telefon konuşmalari yoğunluğu vb. gibi az gelişmiş ülkelerde 
bile kolayca belirlenebilen akimlar göz önüne alinabilir. Ülkemizde demir-
yollarinin her bölgeye girmemiş olmasina ve karayolu taşimaciliği yaninda 
ikinci derecede kalmiş olmasina karşin hem karayolu hem de demiryolu 
taşimaciliğina ilişkin haritalarda bölgelerarasi kutuplaşma hiyerarşisi yö-
nünden bir paralellik olduğu belirlenmektedir. Bu açidan, en polarize böl-
genin merkezi İstanbul olan Doğu Marmara Bölgesi olduğu, bu bölgeyi 
merkezi İzmir olan Ege Bölgesi’nin ve onu da merkezi Ankara olan Orta 
Anadolu Bölgesi’nin izlediği anlaşilmaktadir. Hiyerarşide dördüncü dere-
cede, Adana-Hatay Bölgesi, beşinci derecede ise Orta ve Doğu Karadeniz 
Bölgesi yer almaktadir (Dinler, 2020).

Ülkemizde DPT’nin, Kalkinmada Öncelikli Yöreler Dairesi (KÖYD) 
tarafindan, polarize bölgelerin belirlenmesi için, bir çalişma yapilmiş ve bu 
çalişmanin sonuçlarinin özeti, 1982 yilinda, iki kitap halinde yayinlanmiş-
tir. Merkezi yerler teorisine göre yapilan söz konusu çalişmada, polarize 
bölgelerin belirlenmesi için anket yöntemine başvurulmuş ve alinan so-
nuçlar bilgisayar araciliğiyla değerlendirilmiştir. Tüm Türkiye’yi kapsa-
yan polarize bölgelerin belirlenmesi çalişmasinda, üç grupta toplanabilen 
anket formlari uygulanmiştir (Dinler, 2020).

c) Plan(lama)(izlence) bölgeler(i)

Plan bölgeleri, ekonomik kalkinma planlarinin uygulanmasini kolay-
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laştirmak ve bu uygulamalara ilişkin alinacak ekonomik kararlar arasinda 
birliği ve eşgüdümü sağlamak amaciyla tanimlanir. Bölge plancilari ve 
ulusal planlama kararlarini gerçekleştiren kesim, plan bölgelerini bir araç 
olarak kullanir. Örneğin, Fransa’da kalkinma planlarinin uygulanmasini 
kolaylaştirmak üzere belirlenmiş 20’den fazla bölge, birer planlama böl-
geleridir (Keleş, 2021).

Homojen ve polarize bölgeler güncel ilişkilere göre tanimlanirken, 
planlama bölgelerinde amaç, süregelmiş ilişkileri değiştirerek, planlama 
sonucunda ulaşilmasi beklenen hedeflerdir. Bu duruma göre bölge sinirini 
plan hedefleri belirler. Planlama açisindan, uygulamalari kolaylaştirmak, 
ekonomik kararlar arasinda tutarlilik sağlamak ve planin hedeflerini belir-
leme açisindan bu tür bölgeler seçilmektedir (Taneri, 1977).

Planlama bölgesi, bölgesel politikayi uygulamakla görevli yönetimin 
yetki alani içinde kalan saha, diğer bir deyişle bölge planinin uygulandi-
ği alanlar bütünüdür. Yapilmak istenen bölgesel planlamanin türüne göre, 
bölgesel politikayi yürütmekle sorumlu yönetimler bölge içinde ya da böl-
ge dişinda, yani merkezde olabilirler (Dinler, 2020). Plan bölgeler, böl-
gesel planlama uygulayan ülkedeki planlama anlayişina, ülkenin bölgesel 
sorunlarinin niteliğine ve yoğunluğuna göre, tüm ülkeyi kapsadiği gibi, 
sadece belirli sorunlu bölgeleri kapsayabilir. Plan bölgelerinin iki alt türü 
bulunur:

	Birinci tip plan bölgesi (ülkenin plan bölgelere ayrılması), ulu-
sal kalkinma planina mekân boyutu katmak amaciyla oluşturulurlar ve bu 
plan anlayişinda bölgelerin sayisi, ülkenin genişliğine ve sosyo-ekonomik 
yapisina göre değişir. Teknik alan anlayişiyla hazirlanan sektörel planlar, 
belirlenen gelişme hedeflerini gerçekleştirse bile, gelişmenin alansal da-
ğiliminda etkili olamaz ve böyle bir planlamada, ülke gelişirken bölge-
sel sorunlar azalmak yerine artabilir. Ulusal kalkinma planinin sektörel 
nitelikli hazirlanmasi yerine, ekonomik alana dayali hazirlanmasi, tüm 
ekonomik faaliyetlerin alansal dağiliminin kontrol altina alinmasi, geliş-
meden bölgelerin ve dolayisiyla fertlerin adaletli bir şekilde yararlanmasi 
sonucunu doğuracaktir. Ulusal kalkinma planini uygulamakta olan ülke-
lerde başvurulabilecek olan bu plan bölge anlayişi, ulusal planin bölgesel-
leşebilmesi için, ülkenin bölgelere ayrilmasi sonucu ortaya çikmaktadir 
(Dinler, 2020). 

Türkiye’de bu tip plan bölge ayrimi gayretlerinden birincisi, İmar ve 
İskân Bakanliği ile DPT ortakliğinda, homojen bölge belirleme çalişma-
sidir. Türkiye’yi 19 plan bölgeye ayiran bu çalişma, 1970’lere girerken 
ülkemizde yapilan planlama çalişmalarinda etüd bölgesi olma niteliğin-
de kalmiş, kalkınma planlarında bölgesel ayrım olarak onaylanmamıştır. 
Bu ayrım çalışmalarının ikincisi ise, 14.10.1983 tarihinde Resmî Ga-
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zete’de yayimlanan ve 11.07.1984 tarihinde TBMM’nin kabul etmediği 
Bölge Valiliği Hakkinda Kanun Gücündeki Kararname ile yapilmiştir. Bu 
kararname Türkiye’yi 8 valilik bölgesine ayirmaktadir. Uygulamaya ko-
yulmadan vazgeçilen bu bölge ayrimının, bölge valisine ulusal kalkinma 
planlarinin bölgesiyle ilgili bölümünün hazirlanmasi ve uygulanmasinda 
görev ve sorumluluklar verilmiş olduğu göz önüne alinirsa, ülkemizde 
o dönemin koşullarina göre plan bölge ayrimini resmileştirmek istediği 
söylenebilir. Bu ayrim çabalarindan üçüncüsü, polarize bölge belirleme 
çalışması sonrasında ortaya çıkan 16 bölgeli ayrimdir. 5. Beş Yillik 
Kalkinma Plani (BYKP)’nin (1985-1989), bölge planlamasina ilişkin he-
defler bölümünde, özel amaçlı bölgelerin belirlenmesinin gerekmediği 
durumlarda göz önüne alınacaktır, denilmesine karşilik, 6. BYKP ve 7. 
BYKP’nda bu bölgesel ayrima yer verilmediği görülmektedir. Bu ayrim 
çabalarinda dördüncüsü, İstatistik Bölge Birimleri Siniflandirmasi (İBBS) 
2002 yilinda Resmî Gazetede yayimlanmiştir. Avrupa Birliği (AB)’nin 
bölgesel düzeyde uyguladiği müktesebat uyum çerçevesinde, üçlü bölge-
sel ayrim yapilmiştir. Bu bölgesel ayrimda Düzey 1, Düzey 2, ve Düzey 
3 olmak üzere üç farkli siniflama vardir. Bu bölgesel ayrimin amaci “böl-
gesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik 
analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi” 
olarak belirlenmiştir ( Gökburun ve Sertkaya Doğan, 2019). 

	İkinci tip plan bölgesi (sorunlu bölgelerin belirlenmesi), ulusal 
kalkinma plani uygulanmadan önce veya başarisizlikla sonuçlanan kal-
kinma planlari karşisinda bölgesel sorunlarla başa çikabilmek için belirle-
nir. Bu yaklaşima göre bütün ülke bölgelere ayrilmaz yalnizca sorunlarla 
karşilaşilan yöreler, plan bölgesi olarak belirlenir ve uygulanir. Birçok ül-
kede (İtalya, İngiltere, Almanya ve Türkiye  gibi)  başvurulan bu ikinci tip 
plan bölgelerinin belirlenmesinde, bölgesel planlamaya başvurulmasini 
gerektirecek boyutta görülen bölgesel sorunlar arasinda şunlar sayilabilir 
(Dinler, 2020):

•	 Geri kalmiş bölgenin sorunlarinin hafifletilmesi

•	 İşsizliğin azaltilmasi

•	 Toplu tarimsal göçün önlenmesi

•	 Hizli sanayileşen yörelerin sorunlarinin çözümü

•	 Zengin yeralti kaynaklarinin değerlendirilmesi

•	 Aşiri kalabaliklaşma ve nüfusun giderek belirli yörelerde yoğun-
laşmasinin önlenmesi

•	 Ekonomik canliliği kaybolmaya başlayan bölgelerin yeniden can-
landirilmasi vb.
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Bu bölgesel sorunlardan bir ya da birkaç tanesi bir bölgede ön plana 
çikabilir. Bahsedilen bölgesel sorunlarin çözülmesinde, son yillarda ar-
tan oranda ön planda yer alan ve yeni gündem olarak nitelenen bölgesel 
ayrim havza esaslı bölgesel planlamadir (Garipağaoğlu, 2017; Uzun ve 
Garipağaoğlu, 2021). Havza planlama, 1970’li yillardan itibaren özellikle 
çevre sorunlarina yönelik konulara dikkat çekmeyi başaran sürdürülebilir 
kalkınma görüşünün, bölge ölçeğinde uygulanmasidir. Sürdürülebilirlik, 
tükenebilir doğal kaynaklarin kullanilmasinda, gelecek nesillerin de ayni 
kaynaklari kullanacağinin bilinciyle, söz konusu bu kaynaklarin korunma 
sürecini ifade eder. Bu açidan havza planlama hem akarsu havzalarindan 
sulama ve elektrik üretimi açisindan yararlanmayi hem de havzada hizla 
artacak tesislerin zararini en aza indirgemeyi hedeflemektedir.

Özetle, henüz ulusal kalkinma plani uygulamayan ülkeler ya da ulusal 
kalkinma plani uygulamasina karşin önemli bölgesel sorunlarla karşilaşan 
ülkeler, bu sorunlarin üstesinden gelebilmek amaciyla, bölgesel planlama-
ya gitmekte ve bu amaca yönelik plan bölgeleri belirlemektedir. Diğer ta-
raftan kalkinma plani uygulamasini başlatmiş bazi ülkeler, ulusal kalkinma 
planina mekân boyutunu katabilmek için, kalkinma planlarina bölgesel bir 
nitelik kazandirmaya yönelmektedir. Böyle bir çaba her şeyden önce ülke-
nin planl bölgelerine ayrilmasini gerektirmektedir (Dinler, 2020).

Türkiye’de ikinci tip bölgesel ayrimlarin yapildiği iki farkli dönem 
söz konusudur. Bu dönemlerden birincisi 1957-1973 yillari arasindaki plan 
ve projeler nedeniyle yapilan bölgesel ayrim, ikincisi ise 1995’ten günü-
müze uygulamaya koyulan projeler nedeniyle yapilan bölgesel ayrimdir 
(Dinler, 2020). 

1957 yilinda İmar ve İskân Bakanliği’nin kurulmasiyla başlayan özel 
sorunlu bölgeleri belirleme çalişmalari, 3. BYKP’nin başladiği yila (1973) 
kadar devam etmiştir. Bunlar kisaca şöyledir:

•	 Kentleşme sürecinin yoğun olduğu ve sayilarinin arttiği bölgele-
rin sosyo-ekonomik sorunlarina çözüm odakli: Doğu Marmara Plan Böl-
gesi

•	 Sanayi bölgelerinin büyüme sürecinin yaratacaği sorunlarin çözü-
müne yönelik: Zonguldak Plan Bölgesi.

•	 Bölgesel planlamada etkin olarak yer alabilecek çalişanlarin eği-
tilmesi ve deneyim kazanmalari, bunun yani sira turistik bir bölgenin ge-
lişme sorunlarina yönelik: Antalya Plan Bölgesi

•	 Sahip olduğu yüksek tarimsal potansiyele bağli olarak ova saha-
sinin planlama çalişmalarina yönelik olarak: Çukurova Plan Bölgesi
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•	 Geri kalmiş bir bölgeyi geliştirmeyi amaçlayan kapsamli bir pro-
jeye dayali, bölgeler arasi sosyo-ekonomik gelişme farkini azaltmaya yö-
nelik: Keban Plan Bölgesi

Bölge sorunlarinin azaltilmasina yönelik projelerin uygulandiği ikinci 
tip plan bölge belirleme çalişmalari 1995’lerden günümüze kadar etmek-
tedir. Bu dönemde yapilan plan bölge ayrimlari ve bölgelerin belirlenme 
nedenleri şu şekildedir (Dinler, 2020):

•	 Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) küçültme çabasi ve Kara-
bük-Ereğli Demir Çelik işletmelerinin özelleştirme süreci ve meydana 
gelebilecek ekonomik sorunlarin çözümüne yönelik Zonguldak-Bar-
tin-Karabük Bölgesi Gelişme Projesi’nin uygulanmasi için belirlenen 
Zonguldak-Bartın-Karabük Plan Bölgesi,

•	 Türkiye’nin görece en az gelişmiş bölgesi olan Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin kalkinmasini sağlamak amaciyla geliştirilen Doğu Anadolu 
Projesi’nin (DAP) uygulanmasina yönelik belirlenen Doğu Anadolu Plan 
Bölgesi,

•	 Uzun süredir işsizlik ve göç gibi toplumsal sorunlarla başa çik-
maya çalişan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde istihdam yapisini güçlendirme 
amaçli hazirlanan Doğu Karadeniz Gelişme Projesi’nin (DOKAP) uygu-
landiği alanlari içeren Doğu Karadeniz Plan Bölgesi,

•	 Yeşilirmak havzasinda yaşanan sorunlarin (su taşkini, erozyon ve 
çevre kirliliği) çözümüne yönelik Havza Gelişim Projesi’nin uygulandiği 
Yeşilırmak Havza Plan Bölgesi tespit edilmiştir. 

1995’lerden başlayip günümüzde de devam eden bu dört proje dişin-
da, Türkiye’nin diğer bölgesel kalkinma plan ve programlarina göre en 
kapsamli projesi olan, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) de bulunmakta-
dir. GAP, öncelikle bir bölgesel gelişme projesinin hazirlanmasi ve sonra 
bunun planlanmasi şeklinde beliren bir bölgesel gelişme çabasidir. GAP, 
1970’lerde bölgenin su ve toprak kaynaklarinin geliştirilmesine dayali bir 
program olarak ele alinmiştir. 1989 yilinda hazirlanan Master Plan ile ta-
rim, sanayi, ulaştirma, eğitim, sağlik, kirsal ve kentsel altyapi yatirimlarini 
da içine alan bir bölgesel kalkinma projesine dönüşmüştür. Ayni yil GAP 
Kalkinma İdaresi Teşkilati (GAP İdaresi) kurulmuş ve 9 ili (bölge) (Adi-
yaman, Batman, Diyarbakir, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanliurfa, Şir-
nak) kapsamina almiştir. Bu illerin kapladiklari alan ve nüfus büyüklüğü 
ülkenin yaklaşik %10,8’ ini oluşturmaktadir. Türkiye’nin bölgesel kalkin-
maya yönelik en kapsamli plan çalişmasi olan GAP; Firat ve Dicle Nehri 
üzerinde davam eden baraj ve hidroelektrik santralleri yani siraç ok çeşitli 
sektörel ve sosyo-ekonomik yatirimlariyla ( tarim, sanayi, enerji, ulaştir-
ma, eğitim, sağlik, kirsal ve kentsel altyapi yatirimlari gibi) devam eden 
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entegre ve sürdürülebilir bir kalkinma yaklaşimidir (URL1:GAP Bölge 
Kalkinma İdaresi Başkanliği, 2022).

3) PLANLAMA, BÖLGE(SEL) PLANLAMA VE COĞRAFYA

Bir bilim olarak Planlamanın ortaya çikmasi yeni sayilabilir. Planla-
ma, şehir planciliği ile başlamiştir. Buna karşilik bölge plancılığı çok daha 
sonra gelişmiştir. Bölge planciliği ekolüne göre planlamada amaç, mekânin 
maksada en uygun şekilde düzenlenmesidir. Bu yaklaşima göre şehirler de 
mekânin bir ögesi ve onun ayrilmaz parçasidir. Çünkü bölge veya mekân; 
şehirleri, köyleri, insanlari, ormanlari, nehirleri, yollari, tarim alanlari ve 
iklimiyle bir ünitedir, ayrilmaz bir bütündür. Dolayisiyla, şehir planlama-
sinda da mekâni meydana getiren bütün fiziki, beşerî ve ekonomik faktör-
lerin olumlu/olumsuz etkilerini göz önünde bulundurmak gerekir.

Bugünkü anlamda planlama Selen (1958)’in çok amaçlı imar adini 
verdiği ancak bilim ve teknoloji açisindan gelişmiş toplumlarin yaşadik-
lari çevrelerde görülen mekân düzenleme çabalarina karşilik gelir. Böl-
ge planlamasinin amaci Selen (1958) ve Germen (1958) tarafindan da ele 
alinmiştir. Buna göre planlamanin amaci, belli bir yerde yerleşmek ve o 
yerden yararlanmak üzere şehirleri ve çevresini, bölgeleri ve bütün ülkeyi 
topluca geliştirmektir. Dolayisiyla plan da bu hedeflere ulaşmak üzere ha-
zirlanmiş bir iş programidir. Germen’in tanimi da aşaği yukari aynidir. Ona 
göre bölge plani bir gelişme ve koruma programidir ve son amaci da arazi 
kullanilişinin belirlenmesi ve düzenlenmesidir.

Planlama süreci, ana hatlariyla bölgenin coğrafi konumu, nüfus, yer-
leşme, fiziki özellikler, sosyo-ekonomik özellikler ve yerel planlama öne-
rilerinden oluşur. Bir bölgenin yerel araştirmasina yönelen coğrafi çaliş-
malarin ana hatlari da yaklaşik olarak ayni konular üzerinde durur. Bu açi-
dan yerel coğrafya incelemelerinin başlica şu konulari kapsamasi gerekir: 
Coğrafi konum, iklim (sicaklik, yağiş, iklim tipleri), yüzey şekilleri, hid-
rografya, biocoğrafya, topraklar, nüfus, yerleşme, üretim ile ilgili hususlar, 
tarim, sanayi, ulaşim, madencilik ve diğer faaliyetler. Görülüyor ki bölge-
lerde ele alinan konular bakimindan iki alan arasinda yakin bir benzerlik 
vardir. Ayni benzerlik araştirma tarzinda, yani yöntemde de görülmektedir. 

Gerçekten, Erinç (1958)’in de belirttiği gibi, planlama için gerekli 
malzemenin toplanmasi, bölgenin sinirlandirilmasiyla başlar. Bunu bölge-
ye ait bilgilerin ve gözlemlerin uygun bir ölçekte haritaya aktarilmasi takip 
eder. Her iki araştirma sahasinda da bilginin haritaya geçirilmesi, bölgelere 
ait gözlemlerin daha kolay bir şekilde yapilabilmesi içindir. Elde edilen 
bilgilerin harita ile ifadesi, haritalama sürecini basit bir araç olmaktan çok 
coğrafyacinin varacaği sonuçta en önemli rol oynayan faktör haline getirir. 
Gerek bölge plancisi gerekse coğrafyaci inceleme bölgesine ait olaylari 
haritaya geçirirken bir yandan daha önce yapilmiş çalişmalara bir yandan 
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da kendi yaptiği gözlem ve anketlerine dayanir. Olaylarin mekândaki da-
ğilişini gösteren haritalarin meydana getirilmesinden sonra olayin dağiliş 
tiplerinin neden böyle olduğu açiklanir. Coğrafyaci, doğal ortamdaki bir-
çok karşilikli ilişkiyi ve karmaşik yapiyi çözmek, kavramak, anlamak ve 
bir şekilde açiklamak amacini taşir. Bölge insani kültürel özellikler, örfler, 
adetler, yetişme tarzlari ile kendilerine özgü karakterler yaratabilir. Bu ne-
denle, bir bölgenin incelenmesinde coğrafyacinin en önemli görevlerinden 
olan kompleksliği çözerken determinizme yer verilmeyerek her etmeni ele 
almasi gerekmektedir. Bölge planlamasinda pratik (uygulamaya dönük) 
amaçlar başta gelmekle birlikte coğrafyada da pratik sonuçlara varilmak-
tadir. Bölge planlamasina “uygulamalı coğrafya” veya “geleceğin coğraf-
yası-gelecek ile ilgili coğrafya” gibi isimlerin verilmesinde bu gerçeğin 
büyük payi vardir. Burada asil belirtilmek istenen şudur: 

Uygulamali coğrafya mekândan doğal ve beşerî özellik ve imkanla-
rına göre en uygun ve toplum için en verimli şekilde yararlanma yolu-
nu gösteren bilim dalı olarak tanimlanmaktadir (Erinç, 1963). Ancak bu 
tanimlamaya açiklik getirmek açisindan uygulamali coğrafyanin uğraşi 
alanini ve sağladiği yarar konusunda somut örnekler vermek gerekir. An-
cak, coğrafyanin verdiği bilginin önemini tam anlamiyla kavrayabilmek 
için öncelikle coğrafi ortam kavrami üzerinde durmak gerekir. Coğrafya 
bakimindan ortam (mekân) oldukça karmaşik bir yapi gösterir. Konum, 
topografya veya jeomorfoloji, yapi ve litoloji, toprak, vejetasyon, nüfus, 
sosyal faktörler gibi çok çeşitli unsurlardan oluşur. Bu unsurlarin meyda-
na getirdiği ortamin içinde ise insanin veya toplumun da yer aldiğini dü-
şünmek gerekir. Coğrafya bilimi doğasi gereği ortami iki temel bölümüne 
göre ele alir. Bu bölümler: 1) Sistematik Coğrafya ve 2) Rejiyonal (Böl-
gesel veya Yerel) Coğrafya. Mekâni veya ortami meydana getiren ögeler-
den her birinin ayri ayri analizi ve bu ögelerin mekân dahilinde yatay ve 
düşey doğrultudaki dağilişlarinin belirlenmesi ve araştirilmasi Sistematik 
Coğrafyanın konusudur. Buna karşilik Bölgesel Coğrafya’da temel amaç, 
mekânin özelliklerinin bileşim yoluyla ortaya koyulmasi ve açiklanmasi-
dir. Diğer bir deyişle, Bölgesel Coğrafya’da yerden yere değişen coğrafi 
ortam koşullarinin genel özellikleriyle mekânin kazandiği görünüm ve du-
rum sentezlenir ve çeşitli etmenler arasindaki ilişkiler açiklanir. Coğrafi 
ortami oluşturan ögeler arasinda ve bu ögelerle insan arasindaki etkileşim; 
bölgeye, zamana ve toplumun teknolojik seviyesine göre değişir (Erinç, 
1963; Kiliç ve Mutluer, 2004).

Sistematik ve Bölgesel Uygulamali Coğrafya’da temel amaç ortami 
oluşturan ögelerin sunduğu olanak ve engelleri belirlemek, bu engellerin 
nasil ortadan kaldirilacağini açiklamak ve mekânin en verimli nasil değer-
lendirilebileceğini ortaya koymaktir. Uygulamali Coğrafya ile planlama 
birbirine çok yakin bilim dallaridir. Uygulamali Coğrafya’nin “mekândan, 
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doğal ve beşerî imkanlarına en uygun ve en verimli biçimde faydalanmanın 
yollarını gösteren ilim” şeklindeki tanimi planlamanin “mekânın maksada 
en uygun biçimde düzenlenmesi” şeklindeki tanimlamasi hatirlandiğinda, 
iki bilim dalinin çok benzer tanimlamalara sahip olduğu açikça görülür. 
Ancak bu benzerlikten, planlamanin uygulamali coğrafya olduğu gibi bir 
anlam çikarmamak gerekir. Çünkü bütün olarak ele alindiğinda planlama 
işlerinin parasal, hukuki, ekonomik, yönetsel, politik, mimari, teknik vb. 
coğrafi olmayan yönleri de vardir. Bu açidan uygulamali coğrafyanin an-
cak planlamanin dayandiği temellerden ve en büyük yardimcilarindan biri 
olarak düşünülmesi daha doğru olur. İşte planlamanin çok karişik ögeler 
içermesinden dolayidir ki, uygulamali coğrafya ile planlama arasindaki 
ilişkiler planlamanin ikinci aşamasinda yani planın meydana getirilmesi 
sirasinda da devam etmekle birlikte, bu süreç, malzeme toplama aşama-
sindaki kadar güçlü ve kesin değildir. Planlama sürecinin bu aşamasinda 
iki alan arasinda, planin almasi gereken şekil bakimindan ayriliklar ortaya 
çikar. Coğrafyacinin yapacaği plan, objektif bilimsel yöntemlerle yaptiği 
haritalama işlerine ve objektif analizlere dayanan bir mekândan faydalan-
ma sentezi veya mekândan en uygun şekilde faydalanma hakkinda öneriler 
niteliğinde olacaktir. Oysa, Yavuz (1962)’un da ayrintili olarak belirttiği 
gibi hemen her planlamanin arkasinda politik bir görüş vardir. Bu görüş, 
hiç değilse bazi durumlarda, coğrafi bakimdan desteklenemeyecek görüş-
lere dayanabilir ve planin özellikleri üzerinde etkili olur. Bundan dolayi, 
coğrafyaci planlamanin bu yari-objektif aşamasinda görev almamayi ter-
cih edebilir. Planlamanin üçüncü aşamasini uygulama aşaması oluşturur. 
Birçok güçlüğü içeren bu aşamada iş yükü daha çok yöneticiler, mimarlar, 
mühendisler, teknik unsurlar ve hukukçular üzerindedir (Erinç, 1963). 

Planlama ve coğrafyanin hem araştırma konuları hem de yöntemleri 
birbirine çok benzemektedir. Bu benzerliğe dayanarak birçok araştirmaci, 
coğrafyacinin planlamada yer alacak uzmanlar arasinda başta geldiğini; 
bunun planciya özellikle malzeme sağlama aşamasında olacağini belirt-
miştir. Ancak coğrafyanin yalnizca malzeme sağlama açisindan değil, 
bilgileri edindikten sonra sentez aşamasında da yer almasi gerekir. Coğ-
rafyaci olaylar arasindaki bağlantiyi inceleme, sorunu yerinde belirleme, 
faktörler arasindaki değişim ve eğilimleri araştirma üzere eğitim alir. Coğ-
rafi ortam bilgine dayali oldukça geniş bir kültüre sahip olmasi gereken 
coğrafyaci; uzmanlardan malzemeyi elde etme, analiz-sentez yapabilme, 
uygulama, sürecin her aşamasinda araştirma yapma ve haritalama başta ol-
mak üzere bunlari görsel malzemeler şeklinde sunmayi gerçekleştirebilir. 
Bu açidan, coğrafyacilardan, yerel araştirmalarin yani sira planlama için 
gerekli diğer bilgileri vererek yetkilerini genişletme yoluna gidilmesi daha 
yararli olacaktir. Özellikle, planlama için yerel araştirmalari düzenlenmek, 
uzmanlarin bulduklari bilgi ve bulgularin sentezini yapmak, uygulama (iş-
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lemek) bakimindan coğrafyacilarin önemli roller üstleneceğine şüphe yok-
tur (Tümertekin, 1960).

SONUÇ 

Planlama sürecinde mekân ünitesi veya mekân ölçeği konusunda fark-
li ölçütler belirlenebilir. Örneğin, en küçük birimden daha büyük birime 
doğru; köyler, kasabalar, yöreler, şehirler veya bölgeler ele alinabilir. Bü-
yük ölçekli planlama birimlerine bir ülke, hatta birçok ülkeyi ilgilendiren 
planlar örnek olarak gösterilebilir. Bir ülkenin sinirlari coğrafi esaslara 
dayansin veya dayanmasin, edimsel bir mekân ünitesidir ve planlamada 
bir bütün olarak ele alinmasi gerekir. Her ülke farkli bölgelerden (mekân 
birimlerinden) oluşur ve bu bölgelerden her biri için bağimsiz planlar ya-
pilabilir. Ancak her bir bölgenin tamamiyla bağimsiz olarak düşünülmesi 
beraberinde pek çok sakincayi da getirebilir. Her bölgenin sahip olduğu 
potansiyel ve koşula göre; bir bölgede yaşayanlar için en uygun ve yararli 
kullanma biçimiyle o bölge dişinda yaşayanlar için en uygun ve  en yararli 
kullanma biçimi her zaman ayni olmayabilir. Bölge planlari hazirlanirken 
bütün ülke ölçeği göz önüne alinmali ve bölgeler arasindaki bağlantilar 
gözetilmelidir. Ülkenin bağimsiz parçalardan oluşan bir bölgeler mozaiği 
olarak düşünüldüğü hiçbir bölge planinin ulusal çikarlar bakimindan mak-
simal yarari sağlayabileceği söylenemez. 

Bölge büyüklüğünün üst limitini plandaki ayrinti düzeyi, alt limitini 
ise plan kararlarinin genelleme seviyesi belirler. Bölgeleri sinirlandirmak 
için kullanilan ölçütlerden ilki, klasik ölçütler olarak adlandirilir. Bunlar; 
nüfus yoğunluğu, tarim dişi nüfusun orani, kentleşme derecesi gibi ölçüt-
lerdir. İkincisi ise, daha çok, genel ekonomiden aktarian çağdaş ölçütler 
olarak adlandirilabilir. Bunlar ise; gayri safi milli hasila, ulusal gelir, birey-
sel gelir ve verimlilik şeklindedir.

Planlama yalnizca bir tasarim olmayip, karşilaşilan ya da ileride orta-
ya çikabilecek sorunlara çözüm yollari getirmek için, bilimsel bir araştirma 
tekniğiyle varilan sonuçlarin değerlendirilmesi ve uygulama olanaklarinin 
önerilmesi sürecidir. Birçok alternatifi deneyerek, farkli değerlendirme-
ler yapan planlama sayesinde gerek devlet gerekse özel sektör için daha 
olumlu ve daha tutarli sonuçlar alinir. 20. yüzyil kentleşme çağı olarak ad-
landirilabilir. Ülkeler bir yandan kentleşme sürecinden, (kalkinma amaçli) 
yararlanmaya çalişirken diğer yandan çoğalan kentleşme sorunlariyla baş 
etmeye çalişmaktadir. Toplumsal ve ekonomik kalkinma sürecini planlar 
yardimiyla gerçekleştirmeye çalişan ülkelerin, kentsel sorunlara bu plan-
larda önemli oranda yer verdikleri dikkati çeker. Ancak merkezden hazirla-
nan ulusal planlarin, kalkinma hizi ve kaynaklardan yararlanmaya yönelik 
ilkeleri kapsamakla birlikte bu süreçte genelde coğrafi kapsam ve niteliğin 
göz ardi edildiği görülmektedir. Oysa ki bölge planlama, öncelikle kalkin-
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manin mekânsal yani coğrafi niteliğini dikkate almalidir (Keleş, 2021).

Mekânin fiziki ve sosyo-ekonomik özellikleri, planlama pratiğinde 
önemli rol oynamaktadir (Turoğlu,2000). Sürdürülebilir kalkinma açisin-
dan doğal afetlerin etkisini azaltma, tarim arazilerinden koruma-kullanma 
dengesini gözeterek yararlanma, turizm ve sanayi etkinliklerinin zararini 
en aza indirme coğrafi planlamayi kaçinilmaz hale getirmiştir (Turoğlu, 
2005). Bu açidan coğrafi verinin etkin olarak kullanildiği coğrafi bilgi tek-
nolojilerinin coğrafi planlamada etkin olarak kullanimi önemlidir. Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS) planlamada siklikla kullanilan teknolojilerden biri-
dir. Çevre ve toplumun uyumunu hedefleyen coğrafi planlarin yapilmasi ve 
uygulanmasinda coğrafi bilgi teknolojilerinden yararlanma kaçinilmazdir 
(Ottens ve Masser, 1999). 

Küreselleşme ve yerelleşme tartişmalari bölge kavraminin anlamini 
değiştirdiği gibi bölge planlama sürecinin de gündemde kalmasini sağ-
lamaktadir. Bölge planlamanin ekonomik olduğu kadar sosyal ve siyasal 
niteliği de ağir basar. Bu nedenle kuramsal altyapida yalnizca ekonomi 
teorilerinin kullanilmasi yeterli olmayacaktir. Fiziki ve Beşerî Coğrafya-
nin karşilikli ilişkilerinin biçimlendirdiği bölgenin net olarak belirlenmesi 
coğrafya ve planlama arasindaki bağlari da güçlendirecektir. Coğrafya Bi-
limi yerelliğin, yerellikte birliğin ve farkliliğin ortaya koyulmasi, kaynak-
larin sürdürülebilirliğinin sağlanmasi açisindan Bölge Planlama disiplini-
nin ayrilmaz bir parçasidir. Güncel kentleşme hareketleri (akilli şehirler, 
dayanikli şehirler, sakin şehirler, yaratici şehirler, rekabetçi şehirler vb) 
şehir ve bölge plancilari ile coğrafyacilari akademik çalişmalarda ve uygu-
lamalarda gittikçe artan oranda yaklaştirmaktadir. 



 .375Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

KAYNAKÇA

ARINÇ, K. (2013). Coğrafi Metodoloji Açisindan Bölgesel Coğrafya, Bölge Bi-
limi ve Coğrafi Bölgeler, Türk Coğrafya Dergisi, 60, 13-24.

ATALAY, İ. (2008). Türkiye Bölgesel Coğrafyası -Resimli ve Haritalı-, İstanbul: 
İnkilap Kitabevi.

ATALIK, G. (2002). Bölge Bilimi’nin Gelişimi Üstüne Yorumlar, 10. Ulusal Böl-
ge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, XIII-XIX.

DAVOUDİ, S. (2015). Planning as Practice of Knowing, Planning Theory, 14(3): 
316–331.

DİNLER, Z. (2020). Bölgesel İktisat,(11. Baski) Bursa: Ekin Yayinevi.

ERİNÇ, S. (1958), Bölge Sinirlandirmasinin Esaslari, İkinci İskân ve Şehircilik 
Haftası Konferansları, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay.,79/61, 36-51.

ERİNÇ, S. (1959). Bölge Plani Nasil Yapilir?, İstanbul Üniversitesi Coğrafya 
Enstitüsü Dergisi, 5 (10), 36-51.

ERİNÇ, S. (1963). Tatbiki Coğrafya ve Planlama, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakül-
tesi Yay. (Şehircilik Kürsüsü), Şehircilik Konferansları, No:1.

EROL, O. (1993). Türkiye’nin Doğal Yöre ve Çevreleri, Ege Coğrafya Dergisi, 
7, 13-41.

GARİPAĞAOĞLU, N. (2017). Bölge Planlama ve Türkiye’de Mekânsal Planla-
ma Yaklaşımları, İstanbul: Yeditepe Yayinevi.

GARİPAĞAOĞLU, N., UZUN, M. (2021). Development Stages of Basin Ma-
nagement and Different Models, International Journal of Geography and 
Geography Education (IGGE), 43, 338-357.

GERMEN, A.M. (1958). Türkiye’de Bölge Planlamasi Hazirliklari, İkinci İskân 
ve Şehircilik Haftası Konferansları, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay.,79/61, 
95-118.

GETIS, A. (2004). Editorial, Jornal of Geographical System, 6, 1-2.

GLASMEIER, A. (2004). Geographic İntersection of Regional Science: Reflec-
tions on Walter Isard’s Contribution to Geography, Journal of Geographi-
cal System, 6, 7-25.

GÖKBURUN, İ., SERTKAYA DOĞAN, Ö. (2019). İBBS Uygulamasinda Nüfus 
Verilerinin Coğrafi Açidan Yorumlanmasini Kolaylaştiracak Bir Yol Hari-
tasi, Doğu Coğrafya Dergisi 24(41), 39-60.

KELEŞ, R. (2021). Kentleşme Politikası, 18. Baski, Ankara: İmge Kitabevi.

LEESON, G.W. (2018). The Growth, Ageing and Urbanisation of our World. Po-
pulation Ageing, 11, 107–115 (https://doi.org/10.1007/s12062-018-9225-
7).



Canan Zehra Çavuş376 .

MASSER, I., OTTENS, H. (1999). Urban Planning and GIS. In J. Stillwell, S. 
Geertman,S. Openshaw (Eds.), Geographical İnformation and Planning. 
Berlin: Springer.

ÖZÇAĞLAR, A.(2003). Türkiye’de Yapilan Bölge Ayrimlari ve Bölge Planlama 
Üzerindeki Etkileri, Coğrafi Bilimler Dergisi, 1 (1), 3-18.

ÖZGÜÇ, N., TÜMERTEKİN, E. (2014). Coğrafya Geçmiş Kavramlar Coğrafya-
cılar, İstanbul: Çantay Kitabevi.

SELEN, H.S. (1958). Bölge Planlamasi ve Coğrafya, İkinci İskân ve Şehircilik 
Haftası Konferansları, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay.,79/61, 19-22.

TANERİ, E. (1977): Bölge Planlama, İstanbul: İstanbul Devlet Mühendislik ve 
Mimarlik Akademisi Yayinlari No: 148. 

TEKELİ, İ. (1972). Bölge Planlama Üzerine, İstanbul: İTÜ Mimarlik Fakültesi 
Yayinlari. 

TOPAL, B. (2014). Bölgesel Coğrafyanin Gelişim Süreci, ABD’deki Durumu ve 
Bölgesel Coğrafyada Program Geliştirmeye Bir Örnek, Marmara Coğraf-
ya Dergisi,29, Doi: 10.14781/mcd.15850.

TRİCART, J. (1975). Bölge Düzenleme ve Gelişme Problemlerinin İncelenme-
sinde Coğrafyacinin Yeri, (Çev. Erol Tümertekin), Sosyal Antropoloji ve 
Etnoloji Dergisi, 2, 79-94.

TUNÇDİLEK, N. (1987). Geoekolojinin İlkeleri: Doğal Bölgeler, İstanbul: İs-
tanbul Üniversitesi Yayinlari No 3417.

TUROĞLU, H. (2000). Doğal Ortam Analizi ve Düzenleme-Planlama Çalişmala-
ri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 8, 201-212. 

TUROĞLU, H. (2005). Fiziksel Planlama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, EÜ EGE 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 27- 29 Nisan 2005, Bildiri Özetleri 
Kitabı. 355-368

TÜMERTEKİN, E. (1960). Bölge Planlamasinda Coğrafyacinin Rolü, İÜ Coğ-
rafya Enstitüsü Dergisi, 11, 51-55.

UNWİN, T. (1992). The Place of Geography, Harlow: Longman, Essex.

URL 1: http://www.gap.gov.tr/ (Erişim tarihi: 15.01.2022)

YAVAN, N. (2007). Bölge Bilimi’nin Gelişiminde Coğrafyacilarin Rolü, 12. 
Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Bölge Biliminde Yeni Yak-
laşımlar Bildiriler Kitabı, 25-26 Ekim İTÜ Mimarlik Fakültesi Taşkişla, 
109-126.

YAVUZ, F. (1962). Köy Kalkinmasi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 17(02), 
DOI: 10.1501/SBFder_0000000747.



Bölüm 20

SANAYİ DEVRİMİ ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME

Engin KIRLI1

1 Doç. Dr Engin KIRLI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Bölümü, e-mail, engink2600@gmail.com. ORCİD: 0000-0001-
8607-3355.



Engin Kırlı378 .

GİRİŞ

Tarihteki en büyük değişim ve dönüşümlerden biri “Sanayi Devrimi”-
dir. Nitekim yaşamakta olduğumuz dünyanin koşullari da büyük oranda, 
“sanayi devrimi” olarak adlandirdiğimiz bir büyük değişimin ve dönüşü-
mün eseridir. Ancak; insanlik tarihini adeta “sanayi devrimi öncesi” ve 
“sanayi devrimi sonrası” şeklinde ikiye bölen bu büyük değişimle ilgili 
olgular, maalesef çeşitli sâiklerle çarpitilmiştir. Özellikle Avrupa-merke-
zici çevreler tarafindan yanli veya çarpik şekilde geliştirilen söylemler 
neticesinde, Sanayi Devrimi’ne doğru evrilen sürece ilişkin olgular tam 
olarak anlaşilamamaktadir. Sanayi devrimine ilişkin hususlarin önyargisiz 
bir şekilde ele alinmamasi,  bir bütün olarak insanlik tarihini ele almada 
ve değerlendirmede telafisi kolay olmayan bir takim çarpikliklara yol aç-
maktadir. Bu çarpitma, geçmişi doğru ve gerçekçi bir biçimde anlamamiza 
engel teşkil ettiği gibi, geleceğe dair planlamalarin ve öngörülerin isabetini 
de olumsuz şekilde etkilemektedir.  

Pek çok insan, doğal olarak Doğu ile Bati’yi her zaman ayri ve farkli 
oluşumlar gibi düşünür. Ayni zamanda Bati’nin modern dünyanin oluştu-
rulmasina önderlik ettiğini de kabul eder. Pek çok insan gibi tarihle ilgi-
lenen araştirmacilarin büyük çoğunluğu da doğal olarak Doğu ile Bati’yi 
her zaman ayri ve farkli oluşumlar gibi düşünür. Üstelik bu yaklaşimi be-
nimseyen araştirmacilar, Bati’nin diğer kitalardan ayri ve adeta onlardan 
bağimsiz şekilde tek başina modern dünyayi oluşturduğunu da kabul eder. 
Nitekim akademik çevrelerden sosyal hayatta karşilaştiğimiz siradan in-
sanlara varincaya kadar neredeyse hemen herkes, Bati Avrupa’nin 1492 
dolaylarinda dünyanin zirvesine, eşsiz bilimsel rasyonalitesi, tolore edi-
lebilir aceleciliği ve demokratik-ilerici vasiflari sayesinde erişmeye baş-
ladiğini düşünür. Bilim çevrelerine de adeta ilahi bir emirmiş gibi kabul 
ettirilmiş geleneksel bakiş açisina göre; Avrupalilar bir yandan Doğu’yu 
ve Uzakdoğu’yu fethetmiş, ayni zamanda tüm dünyayi ilkel ve bozuk si-
yasal yapilarindan ve bu yapilarin yol açtiği acilardan kurtarmiş ve böylece 
bütün bir insanliği modernitenin parlak işiğina ulaştirmiştir. Bu nedenle 
akademik tarih söylemlerinde, “dünya tarihinin ilerlemeci hikâyesini Ba-
tı’nın Yükselişi ve Zaferiyle” birleştirerek sonuçlandirmak pek çok araş-
tirmaci açisindan doğaldir. Akademik çevrelerde aksi yönde her hangi bir 
açiklamaya müsaade etmeyen ve hatta belirlenmiş olan çizgiden en ufak 
sapmaya ve sorgulamaya dahi izin vermeyen bu dayatmaci anlayişa “Avru-
pa merkezci” yaklaşim denilmektedir. Bu yaklaşimin özünde Bati’nin hem 
geçmişte hem de şu anda ilerlemeci dünya tarihinin merkezini işgal etmeyi 
hak ettiği düşüncesi bulunmaktadir (Hobson, 2006: 18). Peki, gerçekten 
öyle mi? Bu soruyu cevaplamak için öncelikle Avrupa-merkezci anlayişin 
argümanlarina bakmak gerekmektedir.

Avrupa-merkezci tarih anlayişi, Bati uygarliğini, kendine özgü tarih-
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sel gelişmenin ürünü olarak görür. Buna karşin bütünsel tarih anlayışı, 
insanlığın ortak gelişme ve karşılıklı etkileşim yoluyla oluştuğu düşünce-
sinden hareket eder. Avrupa-merkezci anlayişa göre Bati uygarliği, insan-
liğin genel gelişim çizgisinden ayrilmiş, daha verimli bir yola sapmiş ve 
diğer uygarliklar karşisinda üstün bir konuma gelmiştir. Avrupa-merkezci 
anlayişa göre, Avrupa dişi uygarliklar da kendine özgü tarihsel gelişmenin 
ürünüdür. Her uygarlik farkli yollardan giderek bugünkü konumuna gel-
miştir. Gidilen yollar farkli olduğu için, varilan sonuç da farklidir (Bernal, 
1998: 18). 

Samir Amin Avrupa-merkezci önyargiyi şu şekilde tanimlar: “Antik 
Yunan-Roma-Hristiyan feodal Avrupa-kapitalist Avrupa biçiminde sırala-
nan, Avrupa’ya bahşedilmiş benzersiz bir soyağacı vardır. Bu zincir her 
halkasıyla ileri insanlığın (ilerlemenin) doruğu kapitalist mucizeyi yarat-
mıştır. Dünyanın bu zincirinin dışında kalan bölümleri doğal olarak geri-
dir. Geri kalmış toplumlar için tek çıkar yol bu zincire bir şekilde eklemle-
nebilmektir. Gelişmiş kapitalist batı modeli tüm gezegene yaygınlaştırıla-
bilir. Kısacası Avrupa, geçmişte ve bugünde dünyanın diğer bölgelerinden 
ve halklarından üstündür”(Amir, 1993:98-101). Bu gerekçelerle Avru-
pa-merkezci yaklaşim, insan uygarliğini bütünsel bir olgu olarak görmeyi 
reddeder.

Görüldüğü gibi Avrupa-merkezci anlayişin Bati uygarliği için tayin 
ettiği yol, “batı uygarlığının tarihi” adinda bir modele dönüştürülmekte-
dir. Bu modelin iki bileşeni bulunmaktadir. Bileşenlerin ilkine göre, Bati 
uygarliği Yunanistan’da doğmuş, Roma üzerinden ortaçağa ve sonrasinda 
günümüze erişmiştir. Bileşenlerin ikincisi ise dinseldir ki Yahudi-Hiristi-
yan hattini takip etmektedir. Bu iki bileşen Rönesans döneminde yeniden 
yorumlanmiştir. Böylece Yahudi-Hiristiyan mirasi Rönesans’la klasik kök-
lerine dönerek Yunan-Roma mirasiyla birleşmiştir.

Bize hem okullarda hem de entelektüel herhangi bir çevrede adeta da-
yatma şeklinde öğretilen şudur: Batı diye adlandırılan bir oluşum vardır ve 
bu Batı diğer toplumların ve medeniyetlerin karşısında bağımsız bir top-
lum ve medeniyet olarak düşünülebilir. Hatta pek çok kişi Batı’nın özerk 
bir soy ağacına sahip olduğunu da düşünür. Hepimiz Avrupa Medeniyeti-
nin Antik Yunan’dan Roma’ya, Roma’dan Hristiyan Avrupa’ya, Hristiyan 
Avrupa’dan Rönesans’a, Rönesans’tan Aydınlanma’ya, Aydınlanma’dan 
Siyasi Demokrasi ve Sanayi Devrimi’ne uzanan bir sıra izlediğine inandı-
rılarak yetiştirildik. Böylece tarih erdemin ilerleyişi, iyilerin (Bati) kötüle-
ri (Doğu) nasil yendiği hakkinda bir hikâye olup çikmiştir.

Avrupa-merkezci teoriler, eşitsiz gelişmenin belli bir döneminde, 19. 
yüzyilda, Avrupa’nin öne geçtiği bir dönemde üretildi. Kanitlarini son bir-
kaç yüzyildan topladi. Bu nedenle bütün bir insanlik tarihinin bilançosu 
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üzerine kurulmadi. Geleceğe düşürdükleri gölgede, Avrupa hâkim sinifla-
rinin çikarlarina hizmet etmekteydi. Avrupa-merkezci modelin Yunan-Ro-
ma ve Yahudi-Hiristiyan şeklinde iki bileşen hattan oluşan kurgusunun, 
gerçekle bir ilgisinin olmadiğinin ve Bati’nin ideolojik ihtiyaçlarina göre 
oluşturulduğunun ortaya konmasinin, gerek doğru bir tarih bilgisi ve bi-
linci, gerek teknoloji tarihinin ve sanayinin gelişiminin dinamiklerinin alt 
yapisinin anlaşilmasi açisindan son derece elzemdir.  Çünkü Tarih tek bir 
gruba aitmiş gibi yazilamaz. Diamond’in da belirttiği gibi gelişmeye dai-
ma açik ya da kapali kitalar, toplumlar olmaz (Diamond, 2006: 533-541). 
Ayni coğrafyada yer alan toplumlar tarihin belirli dönemlerinde yeniliklere 
son derece açik olabilirken belli bir sürenin ardindan buna bütünüyle ters 
bir tavir da sergileyebilirler. Medeniyet kademe kademe oluşmuş, bugün 
bir grubun katkilariyla, bir başka gün de diğerlerinin. 

18. asrin ortasindan 20. yüzyilin ilk yarisina kadar uzanan yaklaşik iki 
yüzyillik dönem boyunca dünyayi domino eden temel siyasi güç İngilte-
re’ydi. Ancak İngiltere’nin Dünya siyaseti alaninda ve uluslararasi arenada 
adindan söz ettirmeye başlamasi 16. yüzyildan sonradir. Siyasi ve iktisadi 
hegemonya 650 ilâ 1000 yillari arasinda Müslüman Orta-Asya/Kuzey-Af-
rika’nin liderliğindeki yapinin elindeyken, 1100’lerde Çin’e geçmiş ve 
yaklaşik 1800 yilina dek varliğini orada sürdürmüştür. 15. Yüzyilda Müs-
lüman Orta-Doğu yani Osmanli İmparatorluğu dünya ekonomisinde çok 
önemli bir mevki işgal etmekte ise de, mal ve para trafiği Doğu Asya’ya 
doğru bir meylin varliğina işaret etmektedir. Gerçek böyleyken, modern 
zamanlar öncesindeki uluslararasi güç dengesinin vaziyeti, 19. Yüzyilin 
Avrupa merkezci aydinlari tarafindan bilinçli bir şekilde yeniden tasar-
landi. Çünkü geçmişteki manzara 19. Asrin koşullarina uymuyordu. Fakat 
tarih Avrupa’nin her zaman üstün olduğunu yansitmaliydi. Böylece önce 
Venedik, ardindan Portekiz, İspanya, Hollanda ve İngiltere; miladi 1000 
yili sonrasi dönemin küresel hegemonik gücü olarak lanse edildiler. Küre-
sel güç Avrupa-merkezci anlayişa mensup olanlarin iddia ettiği gibi miladi 
1000 yilindan sonra; önce İtalya’ya ve 1500’den sonra Portekiz’e değil, 
1100’den sonra Çin’e geçmiş ve yaklaşik olarak 19. Asra kadar orada kal-
miştir. İngiltere ise ancak 18. Asrin ikinci yarisindan sonra küresel gücün 
zirvesinde yer almaya başlamiştir (Hobson, 2006: 43-45).

Avrupa merkezci görüş, farkli nedenlerden ötürü örneğin medeniyetin 
günümüzde erişmiş olduğu seviyenin oluşmasinda Avrupa dişi toplumlarin 
katkilarini göz ardi etiğinden dolayi da yanliştir. Zira Dünya tarihi içinde 
diğer kültür ve medeniyetler insan oğlunun gelişimine yapmiş olduklari 
katkilarin görmezden gelinmesi bir yana ama özellikle beşeriyetin kat et-
tiği tekâmülde Doğu’nun ihmal edilmesi son derece uygunsuzdur. Çün-
kü Bati kendi gelişiminde Doğu’nun veya başka herhangi bir coğrafyanin 
yardimi olmaksizin, özerk olarak yalniz kendinden menkul yenilikler ve 
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değerleri vasitasiyla öncü olmuş değildi. Hele Avrupalilarin Doğu olarak 
tanimladiklari medeniyetlerin katkilari olmaksizin Bati’da gerçekleşen bu 
yükselişin gerçekleşmesi olasi da değildi. Çünkü Doğu, modern Bati me-
deniyetinin yükselişini mümkün kilan en önemli unsurdur (Hobson, 2006: 
18-19).

Avrupa merkezci yaklaşim ya da bu anlayişin doğulu toplumlara yö-
nelik ön yargili uzantisi olan ve Edward Said’in terminolojisi ile Oryanta-
lizm olarak ifade edilen Doğu Bilimciliği, Bati’nin Doğu üzerinde üstün 
olduğunu iddia eden görüştür (Said, 1991: 13-15). Avrupalilarin diğer kita-
lardaki halklardan üstün olduğu anlayişina istinat eden bu yaklaşimin kök-
leri çok daha eskilere dayanmakla birlikte, bu yaklaşim özellikle Bati’nin 
iktisadi ve siyasi açidan da hizli bir gelişim gösterdiği 1700 ilâ 1850 yillari 
arasinda, Avrupali zihinlerin dünyayi iki karşi kampa ayirmasi sonucunda 
oluşmuştur: Bati ve Doğu. Başka bir ifadeyle ve belki de daha doğru bir ta-
nimlamayla; Batilar, yani Avrupalilar ile diğer kitalardaki halklar. Bu yeni 
geliştirilen kavrama göre Bati, Doğu’dan, yani Avrupa dişinda diğer kita-
larda yaşayanlar halklardan üstün kabul ediliyordu. İkinci sinif bir uygarlik 
olarak konumlandirilmiş olan Doğu medeniyetinin sahip olduğu değerleri, 
rasyonel Bati’nin değerlerine karşi bir tez olarak kabul ediliyordu. “Batı, 
eşsiz erdemlerle kutsanmış olarak tahayyül ediliyordu: Akılcıydı, çalışkan-
dı, üretken, fedakâr, tutumlu, liberal, demokratik, dürüst, otoriter ve olgun, 
gelişmiş, becerikli, hareketli, bağımsız, gelişime açık ve dinamikti.” Do-
ğu’ysa Bati karşisindaki Öteki’ydi: “Akılcı olmayan, keyfi, tembel, üretme-
yen, tahammüllü (sabırlı), cazip olduğu kadar egzotik ve karmaşık, despot, 
bozulmuş, çocuksu ve olgunlaşmamış, geri kalmış, pasif, bağımlı, durağan 
ve değişmeyen.” Dahasi Doğu’nun gerileyen fasit bir döngü yani cendere 
içinde yönetildiği iddia edilirken, Avrupa ilerlemeci bir çizgi içinde ele 
aliniyordu. Özetle; Bati bir dizi ilerlemeci ve gelişmeci vasiflarla tanimla-
nirken, Doğu yokluklar ve olumsuzluklarla tavsif ediliyordu

Avrupa merkezci söylemin çarpikliklardan kurtulabilmek adina, ön-
celikle akildan çikarmamamiz gereken ilk şey; beşeriyetin gerçekleştirdiği 
hiçbir yeniliğin ve gelişmenin, tamamen bir kişinin, bir toplumun ya da 
bir kitanin eseri olmadiği, bütün olarak insanlik tecrübesinin birikimine ve 
katkisina muhtaç olduğu gerçeğidir.

Avrupa merkezci yaklaşimdan farkli olarak özellikle son yillarda sa-
yilari giderek artmaya başlayan “bütünsel tarih anlayışı” anlayişini be-
nimseyen araştirmacilar, insanliğin erişmiş olduğu günümüzdeki seviye-
nin, beşeriyetin ortaklaşa gelişimi ve karşilikli etkileşimi yoluyla oluştuğu 
düşüncesinden hareket eder.

Avrupa-merkezci anlayiş Endüstri devrimi öncesi Avrupa’nin geliş-
mesini adeta dünyanin geri kalanini hiç yokmuş gibi dişarida birakarak ele 
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almaktadir. “Bati mucizesi” olarak lanse edilen kapitalizmin, o dönemde 
dünyanin diğer bölgelerine göre daha az gelişmiş olan Avrupa’da doğma-
si ile ilgili yaygin görüşlerin hiçbiri sistemli bir Avrupa-merkezci çarpit-
madan kurtulamamiştir. Ancak böyle bir çarpitmadan uzak alternatif bir 
açiklama getirmeye çalişmak gerekir. Çünkü gerçekçi ve doğru bir tarih 
perspektifi geliştirmek için mutlaka bu yönde bir çabanin içine girilmesi 
gerekmektedir. Çünkü Bati düşüncesinin yarim kalmiş evrenselciliğinin 
yerine tüm insanliği tam manasiyla kuşatan cihanşümul bir toplumsal ku-
ram ancak bu sayede geliştirilebilir. İlk bakişta böyle bir kuram geliştirme-
ye veya ortaya koymaya çalişma tasarisi çok iddiali da görünebilir (Amir, 
1993: 7). Ancak “tarihi inşa etmek, şimdiki zamanı yorumlamaktır”. Kabul 
gören tarihleri yeniden inşa etmek, çağdaş egemen teşhisleri yeniden de-
ğerlendirmeyi talep etmenin bir biçimidir (Braudel, 2004: 11). Günümüz-
deki ekonomik gelişme ve sanayileşme sorunlarinin anlaşilabilmesi ve çö-
züm geliştirilebilmesi açisindan da, tarih alaninda yapilan çalişmalarda da, 
sanayi faaliyetlerinin hangi şartlar altinda başladiği, geliştiği ve gelecekte 
neler olabileceğinin de etüdünün de yer almasi gerekir. Tarihsel gelişimi 
anlamak, sonuçlari tekrarlamak ya da ebedileştirmek amacina değil, o so-
nuçlari değiştirmeye çalişma amacina hizmet eder. Araştirmacilarin amaci 
realiteyi kaçinilmaz göstermek değil, tam aksine, zincirleme nedenleri an-
layarak bu zinciri kirmak olmalidir.  

 Akildan asla çikarilmamasi gereken bir husus vardir ki o da hiçbir 
olay ya da sürecin bize anlatilmak ve kabul ettirilmek istendiği tarzda kendi 
başina bir varliğa ve anlama sahip olmadiği gerçeğidir. Zira tarihsel süreçte 
gerçekleşmiş olan hadiseler varlik ve anlamini belli ilişkilerle kazanir. Bu 
bakimdan tarihsel süreçteki temel ilişkilerin Avrupa dişindaki toplumlar 
tarafindan da kendi bakiş açilari ve yaklaşimlari perspektifinde doğru şe-
kilde tespit edilmesi gerekir. Zira tarihi hadiselerin gerisinde yatan ilişki-
lere ulaşamadiğimiz veya tespit edemediğimiz zaman mutlak ve tartişma 
dişi bir ortamda bize anlatilan görüş ve düşünceleri kabul etmek zorunda 
kaliriz. Olaylarin gerisinde yatan gerçek ilişkileri yakaladiğimiz zaman ise 
kuracağimiz bağlantilar önem kazanmaktadir. Başta Avrupa-merkezciler 
olmak üzere Batili bilim adamlari ve daha geniş anlamiyla Avrupalilar, bu 
gerçekler üzerinde belli bir doğrultuda bağlanti kurup sonuçlar çikarmiş-
lardir. Bati dişindaki toplumlar ve bu toplumlarin bilim adamlari da kendi 
bağlantilarini kurup kendi doğrularini ortaya koymalidirlar (Tuna, 1994: 
146).

Ana konumuz olan sanayi devrimi ve sanayileşme sürecine gelecek 
olursak, Sanayi devriminin kökeni nedir sorusuna çözüm bulmak kolay de-
ğildir. Çünkü önümüzde cevaplanmasi gereken kritik sorular bulunmakta-
dir. Sanayi Devrimi dediğimiz büyük değişim neden bir başka ülke değil 
de İngiltere’de ve neden daha önce veya sonra değil de 18. Yüzyilin so-
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nunda gerçekleşti? Bunlara tatmin edici yanitlar vermek önemlidir. Çünkü 
sanayileşmeyi hazirlayan hususlarin iyi anlaşilmasi, günümüzde sanayi 
yatirimlarina girişen ülkelerin sorunlarindan bazilarina da açiklik getire-
bilir. Dolayisiyla sanayi devrimini daha iyi anlayabilmek için bu terimin 
ifade ettiği kavramdan başlayarak sürecin nasil ortaya çiktiğina, geliştiğine 
ve hangi yönde evrildiğine de bir göz atmak gerekir. 

BİR KAVRAM OLARAK SANAYİ DEVRİMİ  

Sanayi, ham veya yari mamul bir maddeyi, mamul hale getirmek de-
mektir. Sanayi Devrimi kavrami da mamul madde üretiminde meydana 
gelen büyük değişimi ve dönüşümü ifade etmek için kullanilan bir tabirdir. 
Sanayi Devrimi tabirinin isim babasi ünlü iktisat tarihçisi Arnold Toyn-
bee’dir (Bülbül, 2008: 13). 20. Yüzyilin dünyaca taninan tarihçisi Arnold 
Toynbee’nin adaşi ve ayni zamanda amcasi olan A. Toynbee, 1880-1881 
yillarinda verdiği bir dizi konferansta,“Sanayi Devrimi” tabirini kullanan 
ilk kişidir. Başlangiçta iktisatçilar, tarihçiler, sosyologlar, siyasetçiler vs. 
arasinda kullanilan bu tabir, giderek dünya genelinde kabul görüp yaygin-
lik kazanarak hemen herkes tarafindan kullanilan bir terim olmuştur. 

İnsanlik tarihinde devrim sözcüğü ile adlandirilan çeşitli hadiseler 
vardir. Tarim devrimi, yazi devrimi, bilimsel devrim, Fransiz Devrimi vb. 
bunlardan birkaçidir. İnkilâp veya ihtilâl kavramlariyla birlikte anilan te-
rimlerden biri de sanayi devrimidir. Sanayi Devrimi veya bazi araştirma-
cilar tarafindan tercih edilen ifadeyle Endüstri İnkilâbi, sadece teknolojik 
bir değişim değildir. Ayni zamanda insanlarin düşünce ve yaşam biçimini 
değiştiren, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlariyla, çevresel etkileri de 
bulunan büyük bir dönüşümdür. İnsanlik tarihi boyunca, Yeni Taş devrinde 
tarımın, metalürjinin ve kentlerin ortaya çıkmasından beri hiçbir değişim, 
sanayileşmenin ortaya çıkması kadar derin etki yapmamıştır. Sanayi Dev-
rimi, beşeriyetin yazılı belgelere geçmiş tarihindeki en köklü dönüşümdür. 
Nitekim günümüz dünyasinin koşullarini belirleyen temel süreç de Sanayi 
Devrimi sonucunda oluşmuştur. Sanayi Devrimi (İnkilâbi) tabiri, on se-
kizinci ve on dokuzuncu asirlarda Avrupa cemiyetini değiştiren iktisadi 
yenilikler serisini ifade için kullanilan umumi bir ifadedir. Ancak “Sanayi 
(Endüstri) Devrimi (İhtilali-İnkilâbi) tabiri zaman zaman tenkit de edil-
mektedir. Üstelik bu eleştiriler tamamen esassiz da değildir. Çünkü araştir-
macilar tarafindan genellikle sanayi devrimi olarak isimlendirilen iktisadi 
inkilâbin, yaklaşik yüz elli senelik bir dönemi (1750-1900) kapsadiği da 
söylenir. Ayrica bu hadisenin kökenleri Ortaçağ sonlarina kadar da götürü-
lebilir. Bu nedenle birçok tarihçi ve düşünür, sanayi devriminin köklerini 
Ortaçağ ve Yeniçağ da arar.  Üstelik yapilan tartişmalar ve itirazlar sadece 
bu olayin ne zaman ve nerede gerçekleştiğinden ibarette de değildir. Çünkü 
araştirmacilarin bir bölümü bizzat hadisenin isimlendirilişine ve ifade edi-
liş tarzina da itiraz etmektedir.  Konunun daha iyi anlaşilmasi ve kavran-
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masi açisindan sanayi devrimi tabirine yapilan itirazlara değinmek yararli 
olacaktir. 

Sanayi (Endüstri) Devrimi (İhtilali-İnkilâbi) sözlük ve ansiklopedi-
lerde genellikle; 18. yüzyilin son çeyreğinde J. Watt’in geliştirdiği buhar 
makinesinin sanayi üretime uygulanmasi sonucunda üretimde ve ulaşimda 
gerçekleşen büyük değişim ve dönüşüm olarak ifade edilir. Ancak bu genel 
kabule rağmen “sanayi devrimi” tabirinin oldukça tartişmali bir kavram 
olduğu hususunun altini çizmek gerekir. Bu tanima yapilan itirazlar, bir 
kaç kategoriye ayrilarak mütalaa edilebilir. 

Kimileri “devrim” sözcüğüne itiraz eder ve tarihte kisa sürede ani de-
ğişikliklerin vuku bulduğuna dair iddialari reddeder. Nitekim bu yaklaşimi 
benimseyen araştirmacilar İktisat tarihinin inkılâp (ihtilâl) denilen şeyle 
ilişkisinin olamayacağı, tarihte devrimden değil evrimden bahsedilmesinin 
daha doğru olduğu söylerler. Gerçekten de Sanayi devrimin nerede, ne 
zaman, nasıl ve hangi icatla ya da teknolojik yenilikle başladığını kesin 
olarak söylemek çok kolay değildir. Sanayi Devrimi’nin sembolü haline 
gelmesi; fabrikadan gemiye, buharli trene kadar çok çeşitli ve farkli alan-
larda kullanilabilmesi bakimindan buhar makinesinin sanayi devrimini 
başlattığı yaygın olarak kabul edilmektedir (Genç, 2005:3). Fakat buhar 
enerjisinden yararlanmaya başlamasinin mazisi İskenderiyeli Heron’dan, 
Otto Von Guricke’e ve ondan da Papen,, Christian Huygens, Thomas Sa-
very, Newcomen ve James Watt’a uzanan gelenekte iki bin seneye, bizatihi 
buhar makinesinin nihai şekline ulaşmasinin hikayesi ise yüz seneden faz-
la bir vadede gerçekleşmişti (Diamond, 2006: 314; Asimov, 2019: 69 ve 
183). Ancak bazi araştirmacilar ise buhar makinesinin sanayi devrimine 
yol açtiğina ilişkin izahi dahi kabul etmez ve bu türden bir açiklamayi atin 
arabanin önüne değil de arkasina koşulmasina benzetir ve “buhar makine-
sinin sanayi devrimine yol açmadığını, aksine; sanayi devriminin buhar 
makinesinin icadına sebep olduğu” fikrini ileri sürerler (Mumford, 1996: 
252). Sanayi Devrimi ile buhar makinesi arasindaki ilişkiye itiraz eden 
bazi bilim adamlarina göre “Modern Endüstri çağına damgasını vuran ki-
lit aygıt buhar makinesi değil, saattir” (Güran, 2007: 52). 

Görüldüğü gibi araştirmacilar, şartlar ve koşullarda çok büyük bir 
değişimin ve dönüşümün gerçekleşmiş olduğunu kabul etmekle birlikte, 
bu gelişmenin oluş süreci ve nedenleri hususunda farkli kanaatlere sahip-
tirler. Ancak Sanayi devrimi olarak tasvir edilen toplumsal ve teknolojik 
dönüşüm öylesine derin ve maddi ilerlemeyi o derece radikal bir biçimde 
değiştirmiştir ki, bu olguyu devrim tabiri ile tavsif etmek hata olarak gö-
rülmemelidir (Etem, 1934: 8). 

Ancak sanayi devriminin bütün olarak dünyayi ve üzerinde var olan 
bütün canlilari etkilemiş olduğu da hatirdan çikarilmamalidir. Üstelik sa-
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nayi devriminin insan hayatinda yol açtiği etkiler yalniz maddi hayati değil 
kültürel ve manevi yaşami da ciddi ölçüde değiştirmiş ve dönüştürmüştür. 
Bu nedenle sanayi devrimi olgusuna daha bütüncül bir bakiş açisi ile de 
yaklaşilmalidir. Nitekim John U. Nef’in Sanayileşmenin Kültür Temelleri 
adli eserinin önsözünde, sanayi devrimini incelemeye dönük çalişmalari 
sonucunda edindiği izlenimleri şu sözler ile aktarir:  

“Otuzbeş yıl önce tarih araştırmalarına başladığımdan bu yana, için-
de bulunduğumuz sanayileşmiş dünyanın kökleri ile meşgul oldum. O za-
manlar üniversite çevrelerinde hâkim olan (ve belki şimdi daha çok hâkim 
bulunan) bir görüşe göre, bütün ciddi tarih çalışmalarının ihtisas sahaları 
içinde yapılması gerekiyordu. Ben de, daha pek çoklarının yaptığı gibi, 
sanayileşmiş dünyanın köklerini iktisat tarihinde aradım. İktisat tarihinin 
pek dar bir sahasında, yani İngiltere’deki kömür sanayinin doğuşu içinde 
bu araştırmayı yapmaya çalıştım. Zaman geçtikçe anladım ki, bir müte-
hassıs olarak benim sarf ettiğim gayretler bir yana, bu meseleyi iktisat 
tarihi bakımından izah için yapılan bütün teşebbüsler de tam bir çözüm 
sayılamazdı. Daha sonra, bu kitabı yazdığım sırada belki de daha önemli 
bir şeyin farkına vardım. Umumi tarih bilgisi bir insanın iktisat tarihine 
bakışını ve pek muhtemelen, geçen yüzyıl içinde tarih araştırmalarının ay-
rılmış olduğu hususi sahalara ait görüşlerini değiştirmektedir. İktisat ta-
rihi, sadece üstad Arnold Toynbee (ki bir “sanayi inkılabı” fikrini sistemli 
olarak ilk defa ortaya atmıştır) gibi mütehassıs tarihçilerin değil, fakat 
Karl Marx’ın (yani tarih felsefecisi, filozof ve hatta bir kutsal kitap yazarı 
sayılan bir kimsenin) temsil ettiği şekilde bile sanayi medeniyeti için tam 
bir izah veremiyor. Üstelik bunlar kısmi bir izah olarak bile yeterli değildir. 
Bu konu bütün memleketlerde dünya tarihinin hakikate uygun bir şekilde 
anlaşılmasına daha fazla hizmet edecek şekilde halk efkârına sunulacak-
sa, insanın bütün hayat tecrübeleri çerçevesinde yeniden düşünülmelidir. 
Nihayet şu neticeye vardım ki, hepimizi içine alan ve biricik olan sanayi 
medeniyetinin kaynağını araştırma işini iktisat tarihçilerinin malzemesine 
göre yapmak doğru olmazdı. Bu kaynağı ancak tarihin bir bütün olarak 
incelenmesi sayesinde anlayabiliriz.”(Nef, 1971: viii)

Nef’in yukarida yer alan yorumlarina rağmen, dünya tarihine Avru-
pa-merkezci bir bakiş açisiyla yaklaşan  “Araştirmacilar-Tarihçiler-Düşü-
nürler” sanayileşmenin kökenlerinin 18. Yüzyil İngiltere’sinde bulunabi-
leceğini belirtirler. Nef’in vurgulamaya çaliştiği gibi, dünya tarihine be-
şeriyetin ortak bir tecrübesi ve birikimi olarak bakmak ve değerlendirmek 
yerine, bilerek veya bilmeyerek, günümüzde dünya siyasetine küresel öl-
çekte egemen olan güçlerin eylemlerini ve pozisyonlarini meşrulaştiracak 
şekilde yaklaşirlar. Batili ülkeler ve toplumlar dişinda Sanayi Devrimine 
doğrudan ya da dolayli şekilde katki sağlamiş olan insanlari ve topluluk-
lari göz ardi ederler. Ancak Avrupa merkezci yaklaşimi sergileyenler tara-



Engin Kırlı386 .

findan es geçilen ya da söylenmeyen bir husus vardir ki, sanayi alaninda 
asil bilirkişi olma payesinin Çin’e ait olduğu gerçeğidir. Francis Bacon, 
“dünyadaki en önemli üç buluşun matbaa, barut ve pusula” olduğunu ileri 
sürmüştür ki, bu üç icadin tamami da Çin’de gerçekleştirilmiştir (Hobsosn, 
2006: 70; Huang, 2005: 113). 

F. Bacon, dünyadaki üç kritik buluşu siralarken, yaşamakta olduğu 
dönemde Avrupa toplumu açisindan hayati önemde olan buluşlari dikkate 
aliyordu: Bilginin süratle aktarimini ve dolanimini sağlayan matbaa, ka-
labalik toplumlari az sayidaki Avrupalilara boyun eğmeye mecbur eden 
ateşli silahlar ve dünyanin farkli noktalarina seyahat etmelerini mümkün 
kilan pusula. F. Bacon’da gayet iyi biliyor olmaliydi ki, dünya üzerindeki 
diğer toplumlarin zenginlikleri Bati’ya akmasaydi, Avrupalilar kendi kita-
larindaki kaynaklarla ve bilgi birikimi ile Sanayi Devrimi adini verdiğimiz 
bu büyük değişimi ve dönüşümü gerçekleştiremezleri mümkün değildi. 

Genel kabul gören yorumlara göre 18. Asir ortalarinda meydana gelen 
gelişmeler neticesinde, “Sanayi Devriminin ilk ortaya çiktiği ülke” İngil-
tere’ydi. Fransa ve Belçika’da sanayi üretiminde çiğir açici teknikler ise 
ancak 19. Asrin ilk çeyreğinde gerçekleşmiş ve İngiltere’de yaşanan ge-
lişmelerden farkli bir süreç takip etti. Almanya’da ise sanayileşme süreci 
1870-1880’lerde tamamlandi ve topu topu bir nesillik süre içinde Alman-
ya, 1850’li yillardaki uyuşmuş bir toplumdan, dünyanin en önemli güçle-
rinden biri haline geldi (Etem, 1934: 9). Sanayi Devrimi olarak adlandiri-
lan gelişme önceleri, Kuzey-Bati Avrupa’nin oldukça sinirli bir sahasinda 
gerçekleşmiştir. 19. Yüzyil Avrupa’sinda endüstri inkilâbinin yaşandiği 
coğrafya İngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya ile sinirlidir. Bu ülkeler 
19. asirda Avrupa’nin başlica dört sanayileşmiş toplumuydular. Üstelik bu 
ülkelerin her biri farkli dönemlerde ve birbirlerinden farkli şartlar içinde 
sanayileşmişlerdir. Hakikaten, “Sanayi Devrimi”, değil dünyanin, Avru-
pa’nin tamaminda bile eş zamanli olarak ortaya çikmiş bir hadise değildir. 

Sanayi devrimine ilişkin olarak genel kabul gören yaklaşimi tekrar 
edecek olursak, sinaî imalat alaninda önceleri Avrupa’dan çok daha ileride 
bulunan diğer toplumlarda böylesi bir değişim ve dönüşüm yaşanmamiş-
ti. Avrupa dişindaki toplumlarda ekonomi alaninda gerçekleştirilmiş olan 
gelişmelere kisaca göz atmak, sanayi devrimi adi verilen bir gelişmenin 
neden Bati haricindeki toplumlarda meydana gelmediğini veya gelemeye-
ceğini anlamak açisindan da yararli olacaktir.    

BATI AVRUPA DIŞINDAKİ COĞRAFYALARDA SINAÎ VE İK-
TİSADİ GELİŞMELER

Antik dönemde Eski Yunan uygarliği da imalata alaninda oldukça iler-
lemiş ve gerek kendi ürettiği ve gerek farkli coğrafyalarda elde edilen her 
türlü ham ve mamul maddenin uluslararasi ticaretini elinde bulunduran bir 
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sistemin sahibiydi (Berkes, 1985: 19-52). Üstelik Antik Yunanlilarin kritik 
bazi üretim teknikleri de bir nevi ustalik teknolojisine dayanmaktaydi. Nite-
kim Yunanlilar kendi imalatlari olan bir takim metal ve metal işlerini, kumaş, 
çömlek, zeytinyaği ve şarap gibi ürünlerini yabanci ülkelere satiyorlar, ay-
rica uluslararasi ticareti kolaylaştirmak için yollar, binalar, hatta su gücüyle 
çalişan değirmenler inşa ediyorlardi. Üstelik Eski Yunanlilar, teknolojide de 
yaratici olmasini bilmişlerdi. Arkhimedes, bileşik makaralari, hidrolik vida-
lari, kuşatmaya gelen düşman gemilerini ateş topuna çevirecek bir silah olan 
büyüteci ve çeşitli savaş makinelerini icat etmişti. Üst düzey Eski Yunan 
vatandaşlari, felsefeyle, siyasetle, matematiksel ve maddesel olmayan diğer 
işlemlerle uğraşan kuramcilardi. Eski Yunanlilarin düşünmeye, ruhsal dün-
yaya yönelik iç-gözleme ve entelektüel buluşlara verdikleri önem eşsizdi. 
Ama tüm bunlara rağmen Eski Yunan’da ne bir bilimsel devrim, ne bir tek-
nolojik devrim ve ne de sanayi devrimi gerçekleşmedi. 

Çin’de ise “sanayi mucizesinin” oluşmasi, M. Ö. 6. Yüzyildan M. S. 
10. Yüzyila dek uzanan ve 1500 yildan fazla bir dönemi kapsayan bir sü-
recin sonucunda gerçekleşti. Çin’de demir üretimi M.Ö. 600 yilina, çe-
lik üretimi ise M.Ö. II. Yüzyil öncesine kadar uzaniyordu. Çin’de M.S. 9. 
Yüzyildan 11. Yüzyila kadar olan dönemde demir üretimi 13.500 tondan 
yaklaşik 125.000 tona yükseldi. Çin’de çok erken tarihlerden beri en ge-
lişmiş endüstriyel teknolojik buluşlarda -kenevir ve ipek üretiminde- su 
gücüyle çalişan tezgâhlar yaygin bir şekilde kullanilmaktaydi. Çinliler, 
M.Ö. 6. Yüzyildan itibaren petrol ve doğalgazi yakit ve aydinlatma amaçli 
olarak kullanilmaktaydilar (Hobson, 2006: 66-68). 

Çin’de daha M. S. 280 yilinda, 200 m. uzunlukta gemiler yapilmak-
taydi (Huang, 2005: 80). 1433 yilinda Avrupa’daki en büyük gemiler 4-5 
direkli iken, ayni tarihlerdeki Çin donanmasinin amiral gemisi 9 direkliy-
di (Attali, 1999:80). İngiltere’de gerçekleştirilmeden yüzlerce sene evvel 
Çin’de, “yükte ağir mallarin, (kömür, demir ve tahil gibi ürünlerin) naklini 
kolaylaştirmak için” akarsularin islah edilmesi, genişletilmesi veya yeni 
kanallar açilmasi gibi teknikler kullanilmaktaydi. Bu suyollarinin islah 
çalişmasinda kadin veya çocuk olmalarina bakilmaksizin herkes çalişma-
ya zorlanir, yüzlerce kilometrelik kanal, milyonlarca kişinin çalişmasiyla 
birkaç ayda tamamlanirdi. Üstelik nakit ekonomiye ilişkin uygulamalar 
Avrupa’dan önce Çin’de geliştirilmişti. Hatta Çin’de, 9. yüzyilda kredi 
amaciyla icat edilen kâğit senetler, 10. Asirda kâğit paraya dönüşmüş ve 
1161 yilinda devlet 10 milyon banknot basmişti. Avrupa’da vergiler genel-
likle ayni şekilde toplanirken, sahip olduklari imkânlar nedeniyle Çin’de 
vergiler nakdi olarak toplanmaktaydi. Üstelik yalniz sanayi alaninda değil, 
tarim sektöründe de Çinliler Avrupalilardan çok daha ileri seviyedeydiler. 
Nitekim Çin’in tarimsal üretimdeki verimliliğine de Avrupalilar ancak 20. 
Yüzyilda erişebilmiştir (Huang, 2005: 113). 
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Çin’e ilişkin olarak yukarida siraladiğimiz bir takim hususlar zihinlere 
ister istemez şu soruyu getirmektedir. Tüm dünyada hüsnü kabul görüp 
adeta kapişilan ipekli kumaşlarina, Avrupali seçkinlerin onca serveti feda 
etmeyi göze alarak sofralarinda yer verdikleri kaliteli porselenlerine, şeker 
ve çay gibi Batililarin kapiştiklari mahsullerine, saydiğimiz ve sayamadi-
ğimiz daha başka pek çok ürününe rağmen sanayi devrimi olarak adlandir-
diğimiz modern ekonomik büyüme neden Çin’de gerçekleşmedi?  

Peki ya Hindistan? Aslina bakilirsa, 18. yüzyil başlarinda Osmanli 
devlet adamlari bir türlü kapatamadiklari ticari açik bölgesi olarak Avru-
pa’dan değil Hint’ten şikâyet ediyorlardi. Nitekim Osmanli Devlet adamla-
ri tarafindan “her biri Karun misali zengin olmakla tavsif edilen tüccarlar” 
da Avrupali değil, Hintlilerdi (İnalcik, 1996: 271). Tüm dünyada büyük 
beğeni toplayan başta pamuklu olmak üzere, ipekli ve yünlü kumaşlarina 
ödenen onca altin ve gümüş külçelerine ve bu sayede Hindistan’da bol 
miktarda biriken sermayeye rağmen Hindistan’da da sanayi devrimi de-
diğimiz hadise gerçekleşmedi. Üstelik Hintli tacirler yalniz tekstil ürünle-
rinden gelir elde etmiyorlardi. Gerek gida sanayinde gerek tibbi tedavide 
kullanilan çok sayidaki baharatin çikiş yeri de Hindistan’di. Baharata öde-
nen meblâğlar, tekstil ürünlerine ödenenden aşaği değildi. Bunlara ilâveten 
Avrupalilarin servet ödeyerek Hindistan’dan ithal ettikleri ürünler arasinda 
boya malzemeleri de bulunmaktaydi. Şamli zanaatkârlarin imal ettikleri 
meşhur kiliç ve biçaklar dünya genelindeki şöhretlerini bu ürünün ham-
maddesine, yani kaliteli Hint çeliğine borçluydular. Saymiş olduğumuz bu 
ürünlerin ticaretinden dolayi tüm dünyadan Hindistan’a oluk oluk altin ve 
gümüş akmasina rağmen, sanayi devrimi olarak andiğimiz modern iktisadi 
büyüme Hindistan’da da gerçekleşmedi. 

Bu değerlendirmeler işiğinda insanin aklina ister istemez şu soru gel-
mektedir: Neden sanayi devrimi dediğimiz ekonomik gelişme kadim dö-
nemlerden beri önemli olan Çin’de, Hint’te veya Ortadoğu’da gerçekleş-
medi? 

Çin’de, Hint’te veya Ortadoğu’da (Osmanli ve İran’da) neden sanayi 
devrimi gerçekleşmediğini izah etmeye yönelik her türlü açiklama, neti-
cede buralarda sanayi devriminin gerçekleşemediği gerçeğine gelip daya-
nir. Bu yönde yapilacak açiklamalar, Çin’de Hint’te veya dünyanin başka 
herhangi bir yerinde neden sanayi devriminin gerçekleşmediğini açiklar 
ancak; bu durum, insanlik tarihini altüst eden radikal değişimin Bati Avru-
pa’da neden ve nasil geliştiğini izah edemez. Dolayisiyla doğru sonuçlara 
ulaşmak için doğru sorular sormak gerekir. O zaman soruyu şu şekilde 
sormak daha isabetli olur. Sanayi devrimi olarak anılan modern iktisadi 
büyüme yakın zamanlara kadar dünyanın önemsiz sayılan Kuzey Batı Av-
rupa’da nasıl ortaya çıktı?
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AVRUPA’NIN İKTİSADİ GELİŞİMİNİN ZEMİNİNİN OLUŞ-
MASI 

Sanayi Devrimi olarak da anilan, “modern iktisadi büyüme” Bati dün-
yasinda 18. yüzyildan itibaren ortaya çikti. Hakikaten bu devrimin Ku-
zey-Bati Avrupa’da gerçekleşmiş olmasi aslinda enteresan bir durumdur 
(Cipolla, 1993: 7). Zira Ortaçağ Avrupa’si 13. asra kadar, Akdeniz’in do-
ğusuna göre az gelişmiş bir sosyal ve ekonomik yapiya sahipti. 13. yüzyil 
sonlarina kadar da Kuzey Avrupa, adeta dünyanin geri kalmiş bölgesi ko-
numundaydi. 

On sekizinci yüzyil Aydinlanma hareketinin öncüleri, kati dini ön-
yargilariyla, Ortaçağ dönemine ilişkin değerlendirmelerde birtakim yanliş 
yaklaşimlara yol açmişlardir. Voltaire ve Diderot gibi düşünürler, kendi 
zamanlarindaki çürümüş kalintilar dolayisiyla Ortaçağ kurumlarini yargi-
layarak Ortaçağ’in bir kara cehalet ve batil inanç devri olduğunu kaniksa-
dilar. Resmi Kilisenin etkisini defetme hirsiyla Avrupa kültüründe büyük 
akimlardan biri olan Yüksek Ortaçağ’i, kendi devirlerine kadar herhangi 
bir alanda hiçbir ciddi ilerlemenin olmadiğina hükmederek, bir Neo-Gotik 
korku masalina çevirdiler (Mumford, 1996: 18). Aslinda Kilisenin düşünce 
düşmani olmadiğini, katedrallerin gölgesinde yaşayan Skolastik Felsefeye 
mensup filozoflar ispat eder (Kiaulehn, 1971: 46). Evet, Katolik Kilise-
si’nin kendi doğmalarina ters düşen fikirleri boğmaya çaliştiği doğrudur; 
ancak din adamlarinin bu olumsuz tavirlarina rağmen gerek felsefe ve ge-
rek teknoloji alaninda Ortaçağ Avrupa’sinda hatiri sayilir bir gelişme ya-
şandiği da bir başka gerçektir. Üstelik Avrupalilar tarafindan Ortaçağ ola-
rak anilan dönemlerde Uzak Doğu’da, Türkistan’da ve Arap Dünyasi’nda 
önemli teknolojik icatlar gerçekleşti. Doğu’da gerçekleştirilen bu buluşlar, 
deniz aşiri ticaret ve Haçli Seferleri gibi siyasal ve dinsel hareketler araci-
liğiyla Orta Çağ Avrupasi’na da taşindi. Demir kalipçiliği, el arabasi, gemi 
dümeni, barut, kâğit, ipek dokumaciliği, tahta ve metal kalipli matbaacilik, 
on ikinci ve on üçüncü yüzyillarda Avrupa’ya ulaşti. Aslinda bu tekno-
loji yüzlerce yildir Çin’de biliniyordu (Adams, 2006: 12-13). Ortaçağ’da 
yapilmiş bazi buluşlarla Avrupa’ya aktarilan teknik yeniliklerin listesi si-
ralandiğinda, Ortaçağ olarak anilan dönem boyunca tüm dünyada önemli 
gelişmelerin gerçekleşmiş olduğu hususu daha iyi anlaşilabilir. Su saatleri 
ve su değirmenleri, atlarin ayaklarinda demir nal kullanimina geçilmesi ve 
renkli cam imalati, ilk gerçek lensler, Çin’de askeri faaliyetlerde barutun 
kullanilmasi, Araplar vasitasiyla pusulanin Avrupa’ya taşinmasi, Doğu’da 
icat edilmesinin ardindan 1105 yilinda Avrupa’da ilk rüzgâr değirmenle-
rinin ortaya çikmasi, Bologna’da Avrupa’nin ilk üniversitenin kurulmasi 
gibi yenilikler Avrupa’nin tarihinde son derece kritiktir. İspanya’da Arap-
lar, Çinlilerden öğrendikleri kâğidi kullanmaya başladilar. 1190’larda 
Fransa’da ilk kâğit fabrikalari kurulmaya başladi. 13. asirda mekanik sa-
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atler, Çin’de sicak hava ile çalişan balonlar, ipek ipliği eğiren makineler 
ve örme makineleri, gözlük, baski makineleri, ilk ateşli silahlar (önce top 
ve ardindan tüfek), kadavralar üzerinde gerçekleştirilen bilimsel anatomi 
çalişmalari, Hareketli harfli metal baski makinesi vb. bütün bu gelişmeler 
Ortaçağ olarak adlandirilan dönemlerde gerçekleşti. (matbaa) (Mumford, 
1963: 438-439). Bunlarin hepsi son derece önemli gelişmelerdi. Üstelik 
enerji temini alaninda da dikkate değer ilerlemeler vardi. Ortaçağ’da yay-
gin olarak istifade edilen enerji biçimi insan ve hayvan gücü olmakla bir-
likte, 1.000 yilina gelindiğinde Doğu’da geliştirilen teknoloji Bati’ya da 
aktarilmiş ve Avrupa’da sinirli da olsa su ve rüzgâr enerjisi kullanilmaya 
başlamişti (Adams, 2006: 13). 

Feodal Avrupa tariminin karakteristik unsurlarindan biri de küçük ta-
rim işletmeleriydi. Bu işletmelerde emek yoğun bir tarim üretimi yapildi-
ğindan, kent ekonomisinin gelişiminde ihtiyaç duyduğu oranda üretimde 
bir artiş gerçekleştirmek mümkün olmuştur. Romalilardan devralinan bazi 
usuller (tekerlekli ağir saban, batakliklarin ortaklaşa çabalarla kurutulmasi, 
üçlü rotasyon) Kuzey-Avrupa’daki tarim işletmelerinde de kullanilmiştir. 
V. yüzyilin sonlarinda, IX. yüzyil başlarina kadar Kuzey-Bati Avrupa tari-
minda tedrici ve muhtemelen deneme-yayilma usulüyle geliştirilen bu ye-
niliklerin belki de en hayati olaninin başinda tekerlekli ağir saban gelmek-
teydi. İlkel biçimlerine daha önce Romalilar arasinda da rastlanan bu araç 
Avrupa’da ilk kez, VI. yüzyilda Slavlar arasinda görülmektedir. Bu aletin 
kiraç topraklari sadece yarmaya yarayan ve toprak neminin korunmasina 
uygun klâsik karasabandan üstün yani, sulu ve dolayisiyla ağir olan kuzey 
topraklarinin verimliliğinden azami ölçüde yararlanilmasina olanak sağla-
miş olmasindan kaynaklanmaktadir (Türkdoğan, 1981: 40). Nitekim Avru-
pa tariminin Orta Çağ boyunca kendi çalişanini beslemekte güçlük çektiği 
bilinmektedir (Sezer, 1994: 137).  Ancak koşum takimi, at nal ve Slavlar-
dan alinan ağir saban sayesinde Avrupa’da tarimsal üretimde de önemli bir 
artiş kaydedildi (Adams, 2006: 13). Görüldüğü gibi, Avrupa’nin tarimsal 
üretiminde yeni bir çiğir açan ve böylece daha fazla nüfusun beslenmesine 
olanak sağlayan tekerlekli ağir demir saban, Avrupa’nin gelişiminde çok 
önemli bir rol oynamiştir. 

Yedinci Yüzyildan sonra Kuzey Avrupa’da da kullanilmaya başlanan 
demir pulluk, aslinda Slav kökenli idi (Güran, 2007: 47). Üstelik Slavlarda 
bu aletin kullanilmaya başlamasi da Avar istilasindan sonraki yillara da-
yanmaktadir. Avarlar’in Orta Asya’dan Bati’ya yönelik göçleri esnasinda, 
Çin’e ait olmasi muhtemel demir pulluğu beraberlerinde getirmiş olmalari 
ihtimalden uzak tutulmamalidir. Güney Avrupa’da ve Anadolu’da kulla-
nilan kara sabana kiyasla ağir saban, gerçekten de tam da Kuzey Avru-
pa’nin iklimine ve aşiri yağiş sebebiyle drenaj sorunu yaşayan topraklari-
na uygundur. Yağişin az ve buharlaşmanin çok olduğu güney ülkelerinde 
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sabanlar, topraktaki nemi mümkün mertebe muhafaza etmek düşüncesiyle 
fazla derine girmeden, yüzeye yakin şekilde sürülür (Hobson, 2006: 110 
; Güran, 2007: 61). Avrupa’da tarim alaninda meydana gelen söz konusu 
gelişmelerin katkisiyla beslenme koşullarinda meydana gelen bu olumlu 
etkiler sayesinde savaşlara, istilalara, salgin hastaliklara hatta Haçli Sefer-
leri ile kita dişina nüfus ihraci gibi hadiselere rağmen Avrupa’nin nüfusu 
önemli oranda artti. Böylece sinai ve teknolojik alanda gerçekleşen diğer 
gelişmelerin sağlamiş olduğu katkilarla da Avrupa’da yaklaşik 1000 yilla-
rindan başlayarak 14. yüzyilin ortalarina kadar yaygin ve hizli bir ekono-
mik kalkinma yaşandi. Feodalizmin zirveye ulaştiği bu dönemde özellikle 
Ortaçağ tarim devriminin önemli katkisi bulunmaktaydi.  Bu yeniliklerden 
bazilari şunlardir: Su ve rüzgâr değirmenleri, metal pulluklar, yeni hayvan 
koşum takimlari ve demir at nallariydi. Avrupa’da at besleme yayginlaşti. 
Arap atlari ithal edilerek cinsinin geliştirilmesine çalişildi. Bu çabalar so-
nucunda Avrupa’da kişi başina üretimde % 50 oraninda artiş kaydedildi 
(Güran, 2007: 60).

Avrupa tariminin VI. Yüzyildan başlayarak, bir dizi teknik yenili-
ğin uygulamasina sahne oluşu, pazar ekonomisinin gelişmesine yol açan 
önemli demografik ve toplumsal şartlarin hazirlanmasina zemin teşkil et-
miştir (Nalbantoğlu, 1973: 38-39). Doğudan gelen üzengi de, süvarilerin 
mizrak gibi bir takim ağir silahlari kullanmasina imkân sağladi (Adams, 
2006: 13). Bu da güvenlik sorununun belli ölçülerde aşilmasina, artan can 
güvenliği ile birlikte nüfus artişinin istikrar kazanmasina yol açti. Her ne 
kadar salgin hastaliklar ve kralliklar arasi mücadeleler kimi zaman nüfu-
su ciddi ölçüde azaltmaktaysa da, atilmiş olan sağlam temeller sayesinde 
uzun vadede bu kayiplar telafi edilebilmekteydi. İktisadi gelişmede nüfus 
artişinin önemli bir rolü vardir. Çünkü Braudel’in de belirttiği gibi, “insan-
lar daha kalabalık hale gelirlerse, üretim ve mübadelede de artış meydana 
gelmektedir” (Braudel, 2004: 29).

Görüldüğü gibi 18. yüzyilin ikinci yarisinin ardindan giderek dünya 
konjonktüründe başat güç olarak temayüz etmeye başlayan ve 19 asir so-
nunda dünyanin % 83 üzerinde denetim kuran Avrupali devletlerin bu gü-
cünün ardinda yatan sebepler 14 ve 15. Yüzyila, hatta çeşitli yönleriyle 11. 
Yüzyila ve onun da öncesine kadar geriye götürülebilir.  Dolayisiyla Batili 
bilim adamlarinin ve Avrupa merkezcilerin yaptiği gibi Sanayi devriminin 
kökenleri, Avrupalilarin Ortaçağ’dan itibaren tesis ettikleri istikrarli bir 
gelişim sürecinin sonucu olarak lanse etmek makul bir yaklaşimmiş gibi 
değerlendirilebilir. Fakat neden Avrupa ve neden Avrupa’nin bir başka ye-
rinde değil de Ortaçağlar olarak adlandirilan dönem boyunca ticarette son 
derece pasif bir performans sergileyen ve on altinci asra kadar Rönesans 
dâhil bilimsel gelişmelere kitanin diğer coğrafyalarina göre daha az katki-
da bulunmuş İngiltere’de sanayi devrimi meydana geldi?
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Hakikaten 18. asirdan önce Avrupa toplumlarinin sinaî, ticari, siyasi ve 
bilimsel performanslari dikkate alindiğinda İngilizler oldukça geri planda 
kalmaktaydilar. Nitekim Ortaçağ boyunca ticarette pasif bir görüntü çizen 
İngilizler, Doğu ürünlerini İtalyan aracilardan temin ediyorlardi. Özellikle 
Venedikli ve Cenevizli tüccarlar, Southampton, Sandwich ve Londra iske-
lelerine her cins baharat, Mora şarabi, Korint üzümü, şeker, ipek, sirma, 
pamuk, şap, tibbi ecza ve bitkiler getirmekte; bu ülkede üretilen yün, bakir 
ve kalayi alarak dönmekteydiler. İtalyanlarin bu ticaretten büyük kârlar 
elde ettiklerini gören İngilizler, 14. Yüzyilda Akdeniz ticaretiyle ilgilen-
meye başladilar. Önce İngiliz mallarinin Akdeniz’e İtalyan gemileri ile 
gönderilmesi kararlaştirildi, sonra bizzat İngiliz gemileri ile nakline teşeb-
büs edildi. Fakat İtalyan aracilar bu kârli ticareti kuzeylilere kaptirmaya 
hiç de niyetli değillerdi. Bu cürete sert tepki gösterdiler. Londra tüccarlari-
nin gönderdiği gemiler Cenevizliler tarafindan gasp edildi ve tahrip olun-
du. Hatta iki ülke arasindaki ticari münasebetlerin kesilmesi göze alinarak 
İngiliz gemileri Akdeniz sularindan uzaklaştirildi. İngilizlerin Akdeniz’de 
tekrar görünmek için cesaretlerini toplamalari için yüzyildan fazla bir süre 
geçmesi gerekmiştir. Türk fütuhati karşisinda gerileyen İtalyan gücü zaa-
fa uğramiş, 1494’te Fransizlarin Venedik’e seferleri ve eş zamanli olarak 
gerçekleşen coğrafi keşiflerin ardindan İngilizler Akdeniz’e girmek için 
imkân elde edebilmişlerdi. Ancak İngilizler’in Akdeniz’de özgüvenle do-
laşmaya başlamalari, Katolik İspanya’ya karşi Osmanli Devleti ile siyasal 
yakinlaşmalari ve İspanya’nin “yenilmez armadasini” sikiştirmak için Os-
manlilardan destek aramaya başlamalarindan sonradir. Kraliçe Elizabeth 
Sultan III. Murat’la temas kurmaya çalişmiş ve İngiliz tüccarlarinin Os-
manli topraklarinda ve karasularinda ticaret yapabilme iznini elde etmeyi 
başarmişti (Kütükoğlu, 1977, C.I : 6-8). Soruyu biraz daha değiştirerek bir 
kere daha soruyoruz. İngiltere, Avrupa’da sanayi devrimini gerçekleştirme 
potansiyeli bulunan diğer güçler arasindan nasil siyrilarak bu alanda öncü 
oldu ve insanlik tarihini değiştiren bu büyük değişimi gerçekleştirdi?  

SANAYİ DEVRİMİYLE NETİCELENEN SÜREÇ 

Sanayi Devriminin genel olarak Avrupa’da ve özel olarak İngiltere’de 
geçekleşmesinin ardinda hangi itici sebep bulunuyordu? Hiristiyan mil-
letler arasinda, bilhassa Bati Avrupa ülkelerinde bulunduğuna inanilan 
yüksek kiymetler ve normlar, yani Hristiyanlik mi bu büyük değişime ze-
min hazirladi? Şayet Hristiyanlik böyle bir tesire sahip ise, Avrupa Orta-
çağ’inda da neden ayni etkiyi sergilemedi de sinirlari dahi tartişmali bu 
kita o dönemde dünyanin geri kalmiş bir kesimi olarak varliğini sürdürmek 
zorunda kaldi? Şüphesiz Avrupalilik kimliğinde Hristiyanlik önemli bir 
unsuru oluşturmakta ise de, sanayi devrimi dediğimiz hadise Avrupa’nin 
tamaminda değil, oldukça sinirli bir muhitinde gerçekleşti. Üstelik Hiris-
tiyanlarin yaşadiği tek kita Avrupa da değildir. Dünyanin başka pek çok 
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yerinde Asya’da, Afrika’da, ve coğrafi keşiflerin ardindan Amerika’da da 
Hristiyanlar yaşamaktadir ancak önceleri o bölgelerde de sanayi devrimi 
gerçekleşmemiştir. Dolayisiyla Hristiyanlikla ile gelişme, ondan da öte sa-
nayileşme arasinda her hangi bir nedensellik söz konusu değildir. 

Eğer bizatihi Hristiyanlik değil de onun mezhepsel yorumlarindan biri 
olan Pirüten ahlâkin, yani Protestanliğin bu gelişmede asil rolü oynayan 
unsur olduğu iddia edilirse ki, bu yönde Protestan ahlak anlayişinin sebep 
olduğu özel bir “kapitalist ruh” ya da “iktisadi davraniş biçimlerinde mey-
dana getirdiği değişikliğin”- sanayi devrimine yol açtiği iddia edilir (We-
ber, 1997: ), Fakat bu tez de gerçekçi değildir. Üstelik böylesi bir yorum, 
sanayi hamlesinin neden 18. Asrin son çeyreğinde gerçekleştiğini açikla-
maya dahi yetmemektedir. Çünkü Protestanlik hareketi ile sanayi devrimi 
arasinda yaklaşik 250 sene vardir. Dahasi 18. Yüzyilda Fransa’nin iktisadi 
gelişmesinin, Protestanlarin 17. Yüzyil sonunda sürülmeleri ile sekteye uğ-
radiği tezi de durumu izaha kâfi değildir. Hatta bunlar, Sanayi Devrimi’nin 
neden Fransa’da değil de, İngiltere’de gerçekleştiğini bile açiklayamaz. 
Çünkü sanayi devrimi olarak adlandirilan gelişmeler, Protestan akimin 
güçlü olduğu başka coğrafyalarda değil, önce İngiltere’de gerçekleşmişti. 
Üstelik Protestanliği kabul eden tüm bölgelerin sanayi devriminin öncüleri 
olduklari hiçbir zaman iddia edilemez. Nitekim Hollanda’nin Katolikli-
ği sürdüren bölümü (Belçika) Protestanliği kabul eden bölümünden daha 
önce sanayileşmiştir. Dolayisiyla Protestan Reformu’nun da ne doğrudan 
doğruya, ne de dolayli olarak kapitalizme ve de ne de sanayi devrimine yol 
açtiği söylenebilir (Hobsbawm, 1998: 35). 

Şayet Avrupalilarin irki olarak diğer halklardan üstün olduklari kabul 
ediliyor1 ve bu sebeple sanayi devrimini gerçekleştirdiği iddia ediliyor ise, 
ayni etkinin her zaman olmasi gerekmez mi? Yani bu durumda geçmişte 
üstünlüğün neden Avrupalilarda olmadiğinin izahini da yapmak gerekir.

Kimilerinin yaptiği gibi Sanayi Devrimi “tarihsel rastlantilar-tesadüf-
lerle” de açiklanamaz. Yine iktisadi gelişimde çevrenin ve coğrafi faktör-
lerin çok mühim tesirleri olmakla birlikte coğrafya da tek başina iktisadi 
gelişimi ve sanayileşmeyi açiklayacak bir unsur değildir. Evet, tamamen 
kara ile kuşatilmiş bir bölgenin, modern iktisadi büyümesine öncülük et-
mesini tasavvur etmek neredeyse imkânsizdir. Ancak bununla beraber ik-
tisadi inkişafa ilişkin hususlarda bile, coğrafya dişindaki faktörler de göz 
ardi edilmemelidir (Hobsbawm, 1998: 35).

Tek başina uluslararasi ticarette de Avrupalilarin gelişme yolunu izaha 

1  Bu yöndeki iddialar 19. Yüzyilda özellikle Darwin’in evrim teorisinden sonra hiz 
kazanmiş insanlar en altta siyahlarin yer aldiği bunlarin üzerinde kizil irkin, sari irkin 
(Çinliler, Türkler, Hintliler ve İranlilar bu irka dahil ediliyordu) ve en üstte ve evrimini 
tamamlamiş tek tür olan beyaz irkin yer aldiği bir irk tasnifi geliştirmişlerdi, bkz. Hobson, 
a.g.e., 221-240.  
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kâfi değildir. Avrupa’nin burjuva sinifinin diğer kitalardaki meslektaşla-
rindan farkli olarak, tüm dikkatini para kazanma üzerine yoğunlaştirdiği, 
üretme ve kazanma üzerine konsantre olduğu ve daha fazla kazanmak için 
sürekli üretim sürecine yatirim yapmasi sonucunda bir yandan iktisadi di-
ğer yandan teknolojik yenilikleri destekledikleri ve bunun da sanayinin 
gelişimine yol açtiği yönündeki iddialar da meseleyi tam olarak açiklaya-
cak gibi değildir. Çünkü İlkçağ’da Yunanli tacirler de coğrafyalari tarima 
fazla elverişli olmadiğindan ticarete yönelmiş kendi ürettikleri zeytinyaği, 
şarap gibi ürünleri ihraç etmiş, Akdeniz’deki limanlarda değişik coğrafya-
larin ürünlerin satildiği pazarlarda aracilik görevi görmüş, bu sayede kârli 
bir ticaret yaptiklari gibi, eski Yunan’in felsefi ve entelektüel canliliğinda, 
teknolojik yeniliklerin gelişmesine hizmet de etmişlerdi. Ancak eski Yu-
nan’da da sanayi devrimi gerçekleşmedi. Ayrica başarili bir kapitalistleşme 
sürecinde ve bizzat bu sürecin belirli bir olgunluğa ulaştiği dönemlerde 
bile, gelirler yalniz üretilen sinai mamullerin ticaretinden elde edilen kâr-
lardan oluşmamaktaydi. Şayet tek başina ticaretten elde edilen kazançlarla 
sanayi devrimine yol açacak bir değişim ve dönüşüm başarilabilmiş ol-
saydi, 1838-1840 yillarinda olduğu gibi, artik sanayi devriminin olgunluk 
çağina ulaştiği bir dönemde İngiltere’nin, insanliği kemiren bir hastalik 
olmasindan dolayi Afyon ticaretini yasaklamasi nedeniyle herhangi bir ra-
hatsizlik duymamasini ve dolayisiyla bu ürünün satişini serbest birakmaya 
zorlamak için Çin’e savaş açmamasini gerektirirdi. İngiltere Çin’e savaş 
açti çünkü sanayi üretiminde ilerlemiş olmasina rağmen Çin’le yaptiği ti-
carette açik veriyordu. Nitekim 1801 Mart’inda İngiltere’nin Bengal umu-
mi valisi Çin’e altin ve gümüş akişini önlemek için afyon üretiminin artti-
rilmasini öneriyordu (Kütükoğlu, 1977, C.II. : 24). Dolayisiyla tek başina 
ticarete yönelmek de sanayi devriminin kökenini tam olarak açiklamaya 
kâfi gelmemektedir.        

Bu durum, Sanayi Devrimi’ni iklim, tarimsal üretim verimliliğinde 
gerçekleştirilen artiş, nüfustaki biyolojik değişim ya da diğer bazi dişsal 
faktörlerle açiklamaya çalişan kuramlar için de geçerlidir. Eğer örneğin 
iddia edildiği gibi devrimi harekete geçiren şeyin 18. Yüzyilin başlarinda 
alişilmamiş ölçüde uzun süren iyi hasat dönemleri olduğu kabul edilirse, 
o zaman neden geçmişte yaşanan benzer dönemlerin ki bu tür durumlarla 
tarihin değişik zamanlarinda pek çok coğrafyada rastlamiştir benzer so-
nuçlari doğurmamiş olduklarini açiklamamiz gerekmektedir. 

Sanayi devriminde İngiltere’nin öncü olmasi şayet kömür rezervleri-
nin varliği ile izah edilmeye çalişilirsa, o takdirde doğal kaynaklar açisin-
dan diğer birçok sanayi hammaddesinin örneğin demir cevherinin göreli 
olarak kit mevcudiyetinin İngiltere’nin sanayileşmesine neden engel ola-
madiğini açiklamamiz gerekir. Tam aksi şekilde Silezya’nin zengin kömür 
rezervlerinin ise bu coğrafyada neden erken sanayileşmeye yol açmadiğini 
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izah etmemiz gerekir. Örnekler çoğaltilabilir fakat sinaî gelişimde iklim 
koşullari, coğrafya ve doğal kaynaklarin dağilimi gibi faktörler kendi baş-
larina, ancak belli bir iktisadi, toplumsal ve kurumsal çerçeve içinde etkide 
bulunurlar (Hobsbawm, 1998: 34-35).

Ancak yukarida saymiş olduğumuz gerekçelerden bazilarinin, mese-
leyi basit faktörlere dayandirmak veya basit izah tarzlari geliştirilmekte 
olduğu yönündeki tespitlerimiz ve kimileri tarafindan sanayi devriminin 
kökeninde yatan etmenler olarak genelleştirilmelerine karşi olan bu çikişi-
miz, söz konusu etkenlerin endüstrileşme sürecinde hiçbir müspet katkilari 
olmadiklari manasina gelmemeli ve bu şekilde anlaşilmamalidir. Üstelik 
böyle bir tutum akillica da olmaz. Aslinda söylemek istediğimiz, sanayi 
devrimi sürecinin son derece kompleks olduğu ve tipki karmaşik kimyasal 
formüller gibi pek çok farkli unsurun bir araya gelmesi sonucunda oluş-
tuğudur. Malum, karmaşik kimya formüllerinde olduğu gibi, istenen bir 
tepkimeyi meydana getirmek için, pek çok farkli unsurun bir araya gelmesi 
ve hatta kimyasal tepkimelere girişecek olan unsurlarin da son derece has-
sas oranlarda-miktarlarda bir araya gelmesi gerekir. Nitekim tipki hassas 
ve karmaşik kimyasal deneylerde olduğu gibi tepkimeden istenen sonucun 
elde edilmesi için pek çok faktörün arzu edilen yerde, arzu edilen zamanda 
ve arzu edilen miktarda bir araya gelmesi gerekir. Nasil ki kimyasal bir de-
neyde bazen karişimdaki tek bir unsurun eksik olmasi veya ihtiyaç duyulan 
miktardan daha az veya daha fazla olmasi halinde istenen netice elde edil-
meyebilir işte benzer bir durum sanayileşme süreci açisindan da geçerlidir.

Özetle sanayileşmenin kökeninde ne yatmaktadir sorusunun tam ce-
vabini vermek kolay değildir. Bir miktar teknolojinin geldiği seviye ve 
Watt’in buhar makinesini icat etmesiyle de ilişkilidir. Ancak saniriz asil 
cevap, İngiltere’nin bir parçasini olduğu Avrupa veya daha genel anlamiy-
la “dünya ekonomisinde” yatmaktadir. Yani bu dönemde Bati Avrupa’nin 
gelişmiş bölgelerine ve bunlarin sömürge ve yari-sömürge konumundaki 
bağimli ekonomileriyle, daha az ilişkide olduklari ticaret ortaklariyla he-
nüz Avrupa iktisadi akişlar sistemine büyük ölçüde tabi olmamiş bölgeler-
le olan ilişkilerine dönerek yukaridaki sorunun cevabini bulabiliriz. Yani 
Sanayi devrimi, yalniz teknolojinin gelmiş olduğu seviye ve üretim kapa-
sitesi ile alakali değildir. Sermaye birikimi ve pazar ilişkilerinin olmadiği 
veya geliştirilmediği bir ortamda, başarili bir sanayileşme süreci de söz 
konusu değildir. 

SANAYİ DEVRİMİNE YOL AÇAN SERMAYE BİRİKİMİ NA-
SIL ELDE EDİLDİ

Modern endüstri bir kere işlemeye başlayinca kisa zamanda kendi 
kârini yapar, kendi sermayesini biriktirir. Peki, Modern endüstriye geçil-
meden önce sermaye nereden geldi? Bu önemli bir soru çünkü birikmiş 
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sermaye olmadan, bildiğimiz anlamda endüstriyel kapitalizm mümkün 
olamazdi. Birçok iktisat tarihçisi kapitalist üretimi başlatmak için gerekli 
sermayenin çok çalişan, ancak zorunlu olduğu kadar harcayan ve kazanç-
larini azar azar biriktiren tutumlu insanlar tarafindan sağlandiği iddia edilir 
(Weber, 1997: 138-146). İnsanlar şüphesiz para biriktirmişlerdi, ama kapi-
talizmi doğuran sermaye yani kapital ilkin böyle elde edilmedi. Çok güzel 
bir hikâye bu, fakat ne yazik ki doğru değil. Üstelik hikâyenin doğrusu bu 
kadar güzel de değil. 

Kapitalist dönemden önce sermaye en çok uluslararasi “ticaret” yo-
luyla birikmişti. Ancak kapitalist Avrupa açisindan bu uluslararasi ticaret 
tabiri, yalniz mal mübadelesi anlamina gelmiyordu. Başkalarina ait top-
raklari istilâ, uluslar arasi ticaretin canli şekilde gerçekleştiği sularda kor-
sanlik, talan ve sömürüyü de içeren bir dizi ilişkiler bütününü içeriyordu 
(Huberman, 1991: 177-179). On sekizinci yüzyilda Turgot, Avrupa’nin 
dünyayi kolonileştirme ve uygarlaştirma “misyon”unun kendi gelişimi için 
zorunlu bir ihtiyaç olduğunu düşünüyordu. Üstelik bu fikri Frank Manuel, 
Condorcet ve Saint-Simon’da paylaşiyorlardi. On sekizinci yüzyil endüst-
riyalizmi, yeni makineleri üretmek veya bir güç kaynaği olarak kömürden 
faydalanmak için Yenidünya hammaddelerine artik ihtiyaç duymuyordu. 
Ancak On dokuzuncu asirda, Yenidünya’nin misir, patates ve yer elmasi; 
halkin ucuz besin maddelerini temine yönelik katkilari, giderek sayisi ar-
tan işçi sinifinin çiftçilikten imalâta akmasina katki sağliyordu (Mumford, 
1996: 37-38).

Coğrafi keşifler ve bunun sonucunda ele geçirilen yeni kitalar olma-
saydi Avrupa sanayi devrimine doğru evrilen süreçte ne ihtiyaç duyacaği 
sermayeyi ne de daha kalabalik kitleleri besleyebileceği besin kaynaklarini 
elde edemez ve bahse konu olan böyle büyük bir siçramayi gerçekleşti-
remezdi. Coğrafi keşifleri Avrupalilarin gerçekleştirmiş olmasinin nedeni 
ise diğer kitalarda yaşayan insanlarda var olmadiği iddia edilen keşif ve 
meraktan eksikliğinden değil, Avrupalilarin Doğu’dan ithal etmek zorunda 
olduklari bazi emtialari daha kârli ve güvenli güzergâhlardan temin etme 
arayişlarindan kaynaklanmişti. Coğrafi keşifler ise Doğu’ya ulaşan alter-
natif ticari yollar bulma çalişmalarinin ön görülmemiş ve planlanmamiş 
bir sonucuydu. Dolayisiyla modern kapitalizmin doğuşunda Avrupa Dev-
letleri’nin sömürgecilikle denizcilik alanlarinda kaydetmiş olduklari geliş-
meler en önemli faktördü. Avrupa’da 16. asirla 18. son çeyreği arasindaki 
dönemde sinaî hayat, tümüyle ticari hayatin tesiri altindaydi. 19. yüzyilda 
gelişecek olan aksiyonlu şirketler, taşinabilen değerler üzerinde yapilan 
oyunlar ve spekülâsyonlar kapitalist toplumlarin nitelikleri olan sömürge-
cilik ve denizcilik gelişmelerinin sonucuydu (Sée, 1972: 112).

Kökenleri ve işleyişleri bakimindan taşidiklari büyük benzerlik sebe-
biyle kapitalist örgütlenmenin başlangici İtalya yarimadasinda aranir. Do-
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ğu’yla yapilan ticaret sayesinde Doğu mamullerinin Akdeniz ve Avrupa 
ülkelerinde satişindan elde edilen bu servet büyük olmakla birlikte kapi-
talist bir devrimi gerçekleştirmek için yeterli değildi. Ancak 16. yüzyildan 
sonra, yani Amerika kitasinin keşfinin ardindan sermaye, bu ihtiyaci karşi-
layacak kadar muazzam miktarlarda birikmeye başladi (Huberman, 1991: 
179). Nitekim bu sayede İspanya, 1536-1566 yillari arasinda, ikinci ve 
hatta üçüncü sinif bir devletten bir anda dünyanin en zengin devletlerinden 
biri haline geldi (Cipolla, 2003: 1). Akillara şöyle bir soru gelebilir: Avru-
pa’da sermaye birikiminde Coğrafi keşifler ve sonrasinda kurulan sömürge 
imparatorluklari çok önemli bir konuma sahip ise ilk sömürge imparatorlu-
ğunu kuran İspanya’da sanayi devrimine yol açan süreç neden yaşanmadi? 

Hakikaten İspanya Amerika’dan çok büyük miktarda değerli maden 
elde etmişti. İspanyollar bu durumu korumak ve kita üzerindeki tekellerini 
sürdürmek için çok çalişmiş ancak sonuç alamamişlardir. Yanliş ekono-
mik davranişlar sebebiyle İspanya büyük hazinelerine rağmen çöküp gitti. 
İspanya’nin yiğdiği büyük zenginlikten gerçekte diğer denizci ve tüccar 
devletler yararlandi (Sée, 1972:43).

Yeni kitanin fethinin ilk günlerinden başlayarak İspanyol hükümeti, 
yabancilarin kendi sömürgelerinde yerleşmelerine kesinlikle izin vermedi. 
Ayrica hiçbir yabancinin Amerika’ya doğru yelken açmasina ve bölgeyle 
ister doğrudan isterse dolayli olsun ticaret yapmasina da İspanya Devleti 
kesinlikle müsaade edilmiyordu. Hatta 1607 yilina kadar İspanyol vatan-
daşlari haricinde herhangi bir devletin vatandaşini Amerika’ya götüren 
gemi kaptanlarina idam cezasi uygulaniyordu. İspanyollari da kapsayan 
bir dizi diğer yasak da şunlardan oluşmaktaydi: Sömürgelerde fabrika kur-
mak, üzüm bağlari oluşturmak ve yerli şarap üretmek de kesin surette men 
edilmişti. Bu yöntemlerden elde edilmeye çalişan netice şu idi: Sömürge-
lerde kullanilan her türlü ürünün ana vatandan temin edilmesi ve mamul 
maddelerle yüklü gemilerin İspanya’ya dönüşlerinde de değerli maden-
lerle dolu olmalarini temin etmekti. Sömürgede yaşayan İspanyollar dâhil 
olmak üzere halkin her türlü ihtiyaci için daima ana vatana bağimli olma-
liydi. Bu yasaklamalar özellikle İspanyol sanayisine ve tarimina hizmet 
edecekti. Yasaklarin etkinliğini sağlamak ve denetimi kolaylaştirmak için 
Amerikaya giden ya da oradan gelen tüm mal ticaretini ve insan hareke-
tini İspanya’nin tek bir limaninda yoğunlaştirmasi gerekiyordu. Bu iş için 
önce Sevilla sonra Kadis limanlari seçildi (Sée, 1972: 43 ; Cipolla, 2003 
(a): 8-9).

İspanyanin tüm çabalari ve arzusunun tam tersi bir biçimde, gerçekte 
İspanyol Amerikasi ile yapilmakta olan ticaretin büyük kismi Kuzey-Bati 
Avrupa’nin denizci ülkelerinin elindeydi. Bilindiği gibi bu memleketler, 
16. Asrin sonuyla 17. Yüzyilin ilk yarisinda İspanya’nin aleyhine olarak 
çok gelişmişlerdi. Çünkü İspanya hiçbir dönemde ekonomik bir güç ol-
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mayi başaramamişti. Sicaklik sebebiyle İspanya’nin topraklari kiraçti ve 
dolayisiyla da tarimsal verim düşüktü. Sanayi üretimi de sinirli düzeyde ol-
duğundan aniden yükselen talebi karşilayabilecek bir donanima ve üretim 
kapasitesine sahip değildi (Sée, 1972: 60). Amerika’dan gelen ve sürekli 
akişi sağlanmaya çalişilan altin ve gümüş bolluğu nedeniyle İspanya’nin 
dünyanin en zengin ve müreffeh ülkelerinden biri olmasi gerekirken, uzun 
vadede dünyanin en yoksul devletlerinden biri olup çikti. Çünkü İspanya 
altin ve gümüşün kendilerine düşman olan diğer kralliklara aktarilmasinda 
bir köprü görevi görmekteydi. Venedik elçisi Vendramin, İspanya’nin du-
rumunu ince mizah içeren zeki bir yorumla şöyle ifade etmişti: “İspanyol-
lar, Amerika’dan gelen bu serveti, evlerin damina düşen yağmurun etkisine 
benzetirken haksiz da sayilmazlar. Çatilara yağan yağmur da ilk düştüğü 
yerdekilere hiçbir yarar sağlamadan, süzülüp aşaği akar” (Cipolla, 2003 
(a): 32). Bu değerli maden akişini İspanya’nin muhafaza edememesinin 
sebebi neydi?

Eğer bir ülkenin üretim sistemi, üretim hasilasi, dolaşimdaki paranin 
artişi ölçüsünde yükseltecek düzeyde değilse, iktisadi kuramin bize öğret-
tiği gibi, A ülkesinde bir fiyat artişinin ve değerli madenin B ve C ülkele-
rinden A ülkesine doğru mal ve hizmet ihraci artişinin gerçekleşmesine yol 
açar. Amerika’dan İspanya’ya gümüşün yoğun miktarda gelişiyle birlikte 
yaşananlar kuramsal örneğe tümüyle uyuyordu. Bunun sonucunda İspan-
ya’da fiyatlar artti ve sömürgelerin talep ettiği ürünleri sağlamak için ya-
banci ülkelere başvurmak zorunda kalindi (Cipolla, 2003 (a): 34). Mallara 
olan talep diğer ülkelerde de talep enflasyonu olarak adlandirilan hadiseye 
yol açti. Küresel ölçekte ve Osmanli Devleti de dâhil olmak üzere yer-
yüzündeki tüm ülkelerde fiyatlarda büyük artişlar yaşandi (Barkan, 1970: 
557-607). Nitekim Amerika’ya gemilerin sevk edildiği liman kenti Ka-
diz’den yollanan 51-53 milyon değerindeki ürünün 50 milyonluk bölümü-
nün İspanyol mali olmadiği açiklanmaktadir (Sée, 1972: 46). Sömürgeye 
giden mallarin % 95’inden fazlasi başta Hollanda, İngiltere, Fransa olmak 
üzere diğer ülkelerden temin edilmekteydi.        

Bu gelişmelere ilave olarak İngiliz korsanlari, İspanyol gemilerine li-
manlarina ve hatta sömürgelerine sürekli saldirmişlardi. “Yenilmez Arma-
da” 1588 de bozguna uğratilinca İngilizlerin cesareti artmiş denizlerdeki 
parlak gelecekleri çok açik bir biçimde belirmişti (Sée, 1972: 53). Nitekim 
1650’den sonra, imparatorluk olmalari için ne İngiltere’nin ne de Fran-
sa’nin önünde hiçbir engel kalmamişti. Sömürgeci güçler olan İspanya ve 
Portekiz imparatorluklari viran haldeydi ve bu devletlere ait sömürgelerin 
çoğu İngilizler ve Fransizlar tarafindan ele geçirildi. Yenilmez Armada’nin 
saf dişi edilmesinden sonra İspanya’nin boşluğu Hollanda, İngiltere ve 
Fransa tarafindan dolduruldu (Wallerstein, 2005: 51-93). İlk dönemlerde 
Hollanda sahip olduğu daha büyük Deniz gücü sebebiyle bir miktar daha 
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avantajli konumdaydi. Ancak Hollanda, İngiltere ve Fransa’ya nazaran 
coğrafi açidan daha küçük olduğundan, Hollanda bir bakima uluslararasi 
ilişkilere daha fazla mahkûmdu. Hollanda’nin sanayisi göreceli güçsüz ve 
topraği da sinirli olduğundan, Hollanda daha ziyade komisyon ticaretine 
yönelmek zorunda kaldi (Sée, 1972: 111). Nitekim 17. Asir boyunca Ams-
terdam, finans kapitalin merkeziydi. Bu üçlü içinde en geniş iç piyasaya 
sahip olan devlet Fransa’ydi. Dolayisiyla İngiltere ve Fransa’nin Hollan-
da’nin yerine geçmeleri beklenen bir sonuçtu. Nitekim 18. Asir boyunca 
İngiltere ve Fransa liderlik için birbirleriyle yariştilar. İngiltere ve Hol-
landa daha güçlü olan Fransa’ya karşi ittifak oluşturdular. 18. Asrin ikin-
ci yarisindaki Yediyil Savaşlari’yla İngiltere Fransa’yi devre dişi kilmayi 
başardi.  

Hollanda’nin ardindan bayraği devralan kapitalist ülke olan İngiltere, 
gerekli sermayeyi nereden ve nasil buldu. İddia edildiği gibi çok çalişa-
rak, ölçülü yaşayarak, tasarruflarini arttirarak mi? W. Howit, Londra’da 
1838’de yayimlanan Kolonizasyon ve Hiristiyanlik adli kitabina Oriental 
Herald gazetesinden, Hindistan’da Britanya’yi anlatan bir yaziyi koyar: 
“İmparatorluğumuz fikre dayanan bir imparatorluk değildir, yasalara da 
dayanmaz, doğrudan doğruya zorla kazanilmiştir… Hâlâ da öyle yönetil-
mektedir. Ülkenin (Hindistan) hiçbir kismi gönül rizasiyla alinmamiştir. 
Önce mallarimizi satmamiz için sahile çikmamamiza izin verilmişti. Sonra 
azar azar, bazen zor, bazen de hileyle… Ülkenin eski hükümdarlarini ala-
şaği ettik, soylularin gücünü ellerinden aldik ve endüstrilerini, kaynaklari-
ni sürekli sömürerek halkin bütün fazlasini ve taşinabilir servetini elinden 
aliyoruz” (Huberman, 1991: 181).

Kolonilerle ticaret anayurdu zengin etti. Avrupa tüccarlarinin ilk ser-
vetleri böyle oluştu. Ticaret, fetih, korsanlik, yağma, sömürü… İspanyol, 
Portekiz, Hollandali, Fransiz veya İngiliz olmasi fark etmiyor, Avrupalila-
rin ayaklarini bastiklari yerde yikim ve kiyim başliyordu. Kapitalist üreti-
mi başlatmak için gerekli sermaye birikimi işte bu yollardan sağlandi.

Ancak büyük çapta kapitalist üretimin başlamasi için yalniz birikmiş 
sermaye de kâfi değildir. Sermaye kazanç sağlayacak emek olmadikça 
kâri temin edecek şekilde kullanilamaz. Dolayisiyla yeterli emek tedariki 
de gereklidir. Keşfedilen kitalardan gelen besin maddeleri sayisal olarak 
hem daha fazla sayida insanin ve hayvanin beslenmesine ve dolayisiyla 
her ikisinin sayilarinin yani popülasyonlarinin artmasina katki sağladi. Bu 
sayede Avrupa’nin emek gücü de artti. Üstelik Avrupa’nin gelişimini emek 
açisindan asil destekleyen başka bir unsur daha unsur daha bulunmaktaydi 
ki bu da kölelikti. Sömürgelerdeki hammadde üretimi büyük oranda köle 
emeğiyle temin edilmekteydi. Üstelik kölelerin Avrupa’nin zenginliğine 
katkilari sadece hammadde üretimdeki hayati rollerinden ibaret değildi. 
Köleler ve köle ticareti Avrupa ekonomisine hem emek hem de kâr olarak 
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çok büyük kazanç ve dolayisiyla sermaye birikimine de ciddi şekilde katki 
sağladi. 

Uluslararasi ticaretle mallarin bu muazzam ve giderek artan dolaşimi, 
Avrupa’da yalnizca yeni ihtiyaç türlerinin ortaya çikmasini sağlamakla ve 
ithal edilen mallarin yurtiçinde üretimini teşvik etmekle kalmadi. Avru-
palilarin sanayi imalatindaki becerilerini de önemli ölçüde geliştirmele-
rini sağladi. Nitekim Abbe Raynal 1777’de şunlari kaleme almişti: “Eğer 
Saksonya ve diğer Avrupa ülkeleri iyi çini yapabiliyorsa; eğer Valencia 
Pekin mallarını Çinlilerden daha iyi kalitede üretebiliyorsa; eğer İsviçre, 
Bengal’in muslinlerini taklit edebiliyorsa ve patiskalarını üretebiliyorsa; 
eğer İngiltere ve Fransa keten kumaş üzerine baskıyı çok zarif biçimde 
yapabiliyorsa; eğer daha önceleri bizde bilinmeyen pek çok şey bugün en 
usta zanaatkârlarımız tarafından imal ediliyorsa bu üstünlüklerin hepsini 
Hindistan’a borçlu değil miyiz?” Eğer bu satirlari birkaç yil sonra yazmiş 
olsaydi, Hint pamuklularinin en başarili taklitçisi olarak Manchester’dan 
kesinlikle söz ederdi. Dahasi, bu ticaret tüccarlara ve imalatçilara satiş ve 
kâr açisindan sinirsiz ufuklar sağlamaktaydi. Bu pazarlari, girişimcilik ve 
zekâlariyla olduğu kadar, politika ve askeri güçleriyle de ele geçirenler ise 
İngilizler oldu (Huberman, 1991: 48-49).

Dolayisiyla Sanayi Devrimi’nin temelinde denizaşiri sömürge ve 
Uzakdoğu ve azgelişmiş ülkelerin pazarlari üzerindeki yoğunlaşma ve 
bunlari kimseye kaptirmamak için verilen başarili mücadele yatmaktadir. 
Avrupa’nin Akdeniz’de İtalyan tüccarlarina ve onlarin ortaklarina, İspan-
yol ve Portekizli fatihlere ya da Baltik’ta Alman şehir devletlerine dayanan 
geleneksel yayilma tarzi, 17. Yüzyildaki büyük iktisadi depresyonda orta-
dan kalkti. Yeni yayilma merkezleri, Kuzey Denizi ve Kuzey Atlantik kiyi-
sindaki denizci ülkelerdi. Bu merkezlere olan kayma, yalniz coğrafi değil 
ayni zamanda yapisaldi. Avrupa’nin öne çikan bu bölgeleri ile dünyanin di-
ğer bölgeleri arasindaki yeni tür ilişki, eskisinden farkli olarak, mal akişini 
sürekli olarak yoğunlaştirmaya ve genişletmeye yönelmişti. Bu değişim 
olmasaydi, Avrupa’nin genç sanayilerini de kendisiyle birlikte sürükleyen, 
hatta onlari yaratan, güçlü, gelişen ve hiz kazanan deniz aşiri mal akişinin 
ortaya çikmasi düşünülemezdi. Bu değişim üç şeye dayaniyordu: Avru-
pa’da, denizaşiri bölgelerden gelen, daha büyük miktarlarda ve daha ucuza 
sağlanabilecek gündelik tüketim mallari için bir pazarin gelişmesi; ve de-
niz aşiri ülkelerde, bu tür ürünleri üretecek iktisadi sistemlerin (kölelerin 
çaliştirildiği plantasyonlar gibi) ve Avrupali sahiplerinin iktisadi çikarla-
rina hizmet edecek sömürgelerin fethedilmesi. 1650’lerde Amsterdam’da 
ithal ürünlerin değer olarak üçte birini karabiber oluştururken, 1780’de tro-
pik bölgelerden ithal edilen karakteristik mallar artik altin ve baharat değil, 
şeker, çay, kahve, tütün ve benzeri ürünlerdi. Avrupa’nin doğusundan ise 
artik kürk değil, buğday, keten, kenevir ve kereste ithal ediliyordu. Üstelik 
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ticareti gelişen ürünler arasinda, en insanlik dişi ticaretin, yani köle tica-
retinin genişlemesi de verilebilir. Nitekim 16. Asirda bir milyondan daha 
az sayida Afrikali Amerika kitasina götürüldü. 17. Yüzyilda bu sayi muh-
temelen üç milyonu buldu. 18. Yüzyilda bu sayi yedi milyon civarindaydi 
(Hobsbawm, 1998: 47-48).

1740’lardan başlayarak uluslararasi mübadeleler artarken, iç pazarlar-
da genel bir canlanma göze çarpmaya başladi. Üstelik bu gelişme yalniz 
İngiltere’ye özgü değildi. Genel olarak ortaya çikan bir olguydu ve yansi-
malarini fiyat hareketlerindeki artişta, nüfus hareketlerinde, üretimde ve 
diğer alanlarda göstermekteydi. Sanayi Devrimi, bu on yillarda -1740’tan 
sonra, iç pazarlardaki bu muazzam fakat yavaş büyümenin, uluslararasi 
ekonomideki hizli, 1750’den sonra son derece hizli- genişlemesiyle birle-
şerek 1740’lardan sonra oluştu. Ve sanayi devrimi olarak anilan bu olgu, 
denizaşiri ülkelerde bulunan uluslararasi pazarlardaki en önemli payi kap-
mak için mücadele eden ve bu piyasalari eline geçirmek suretiyle başarili 
olmuş bir ülkede gerçekleşti (Hobsbawm, 1998: 50).

Büyük Britanya bir müstemleke imparatorluğu için sürdürülen uzun 
mücadelenin galibi oldu. Deniz kuvveti sayesinde İspanya’nin, Hollan-
da’nin ve Fransa’nin kuvvetlerini birbirini müteakip mağlup etti. Böyle-
ce yeni deniz aşiri piyasanin nüfuzu bir tek ülkenin egemenliğinde kaldi. 
Nitekim On sekizinci asirda ticaret, ulusal bayraği takip ediyordu. Hiçbir 
devlet başka bir devlete kontrol ettiği coğrafyayla ticaret yapmasina izin 
vermiyordu. İngiltere hem deniz aşiri piyasalara, hem de sanayi alaninda 
yeniliklere girişmek için gereken sermayeye sahipti. Büyük Britanya ülke 
sinirlari içinde kendi vatandaşlarina tam bir ticari serbesti uyguluyordu ve 
ada üzerinde yer almasi onu kitayi tahrip eden harplerin doğurduğu zararli 
etkenlerden koruyordu. İngiltere’yi idare eden sinif, toprağa dayali aristok-
ratik bir kökenden gelmekte ise de, ticarete ve sanayiye on derece önem 
veriyorlardi.

Büyük Britanya, Avrupa ülkeleri arasinda Rönesans’taki bilimsel, sa-
natsal ve sinaî gelişmelere en az iştirak eden ülkelerden biriydi. 16. Yüzyil 
başlarinda İngiltere’de sinai alanda görülen gelişmeler yünlü tekstil ile ma-
den çikarma işleriyle sinirliydi ve bu gelişmeler de Avrupa’daki gelişmele-
re kiyasla daha mütevazi idi (Nef, 1971: 57). 1650’lerde sinaî gelişmişlik 
düzeyi bakimindan İngiltere’nin Fransa’yi iki-üç nesil geriden takip ettiği 
söyleniyordu (Nef, 1971: 172).

Sanayi İnkilâbinin başlica sebeplerinden biri denizaşiri ticaretin (sö-
mürge hareketinin) dikkate değer şekilde gelişmesinde yatmaktadir. Bu 
ticaret 17. ve 18. asirlarda oldukça ileri bir düzeye yükseldi. A. Smith’in 
de işaret ettiği gibi, iş bölümü ve mesleki ihtisas, yani uzmanlaşma, pi-
yasanin genişliğine tabidir (Smith, 1997: 28). İnsanlik tarihinin en eski 
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dönemlerinden beri iktisadi terakki gittikçe gelişen bir uzmanlik şeklini 
aldi. 16. ve 17. asirlarda kitalararasi deniz seferleri ve ticareti gözle görü-
lür bir şekilde artiş kaydetti. Makine imalatina en müsait ürünler “sade ve 
standart” emtialardir. Nitekim Nef, sanayi devriminin temelini teşkil eden 
kitlesel üretime yönelmenin ardindaki motivasyonun 16. Asir sonu ve 17. 
Yüzyil başlarinda, bilhassa Britanya’da sinaî teşebbüsün büyük miktarlar-
da ucuz mallar istihsaline doğru yönelmesinde aramaktadir (Nef, 1971: 
77. Yine Nef, İngiltere’den farkli olarak Fransa’nin ve bir dereceye kadar 
Hollanda’nin Avrupa’da lüks ve sanatsal imalata yöneldikleri ve bu alanda 
Avrupa kitasinda lider konumda olduklarini vurgular (Nef, 1971: 169). Sa-
nayi devrimi için en ideal ürünler, iklimsel ve coğrafi farkliliklara rağmen 
hemen her bölgede ihtiyaç duyulan, herkes tarafindan satin alinabilecek 
kadar ucuz standart ürünler olmalidir. Örneğin çok sicak iklimlerden çok 
soğuk iklimlere kadar hemen her coğrafyada gereksinim duyulan ve İngi-
lizlerin egemenlik kurduklari kalabalik Hint yarimadasinda Hint yerlileri 
tarafindan da kullanilan pamuklular gibi. Bu tür emtia talebinde yaşanan 
artiş, makine usullerinin geliştirilmesine hizmet etti ve 18. yüzyilin icatla-
rina yol açti. Çünkü, birçok düşünür tarafindan da ifade edildiği gibi “İh-
tiyaç icadin anasidir”. Hargravers’in dokuma tezgâhi, Arkwright’in su ile 
işler tezgâhi, Crompton’un dokuma tezgâhi, Cartwright’in buhar tezgâhi; 
pamuğu eğirmeyi ve dokumayi kolaylaştirmak için geliştirildi ve kullanil-
di. Bu icatlarin Sanayi İnkilâbina sebep olduklari söylenir. Hâlbuki bun-
larin icadi, ancak ikinci derecede bir sebep vazifesini görmüştür. Çünkü 
kitlesel üretim ancak kitlesel tüketim varsa söz konusudur. Şayet gittikçe 
artan üretimi tüketecek pazarlar bulunmasaydi ucuz ve kitlesel tarzda üre-
tim yapan makinelerin yapilmasindan bir netice elde edilemeyeceği gibi, 
bunlarin icadina da onlardan elde edilecek menfaatlere de gerek kalmazdi. 
Demek ki “öncelikle kitlesel üretim yapmayi temin edecek piyasa olmali, 
icatlar peşi sira geliştirilecektir.”

 İngiliz sanayi devrimi, kendisinden önce en azindan iki yüzyillik 
istikrarli bir iktisadi gelişmenin ardindan ve onun hazirladiği temeller üze-
rinde gerçekleşti. Dolayisiyla sanayi devrimi yalnizca Britanya koşullarin-
da açiklanamaz. Çünkü bu ülke, “Avrupa ekonomisi” ya da “Avrupa’nin 
denizci ülkelerinden oluşan dünya ekonomisi” olarak adlandirabileceğimiz 
daha geniş bir ekonominin bir parçasiydi (Hobsbawm, 1998: 32-34).

19. yüzyilda, başta demir olmak üzere maden sanayisinde yaşanan ge-
lişmeler sayesinde, modern sanayinin temeli olan standartlaştirilmiş mallar 
ve ölçüm aletlerinin imalini mümkün kilan yenilikler daha da geliştirildi, 
hatta bu usul diğer pek çok sanayi kolunda da teknik ilerlemelerin kabulü-
ne yardimci oldu. Makineler ve makine yapan makineler, ilerlemenin ke-
sinlik kazanmasini sağladi ve bu sürekli ve kendi kendini besleyen teknik 
değişime sürekli ekonomik büyümenin temel sebebiydi. Teknik gelişmeler 
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sonucunda demir üretimindeki artişa paralel olarak bu madenin fiyatindaki 
düşme çok sayida diğer sanayinin maliyetlerinde düşme anlamina gelmek-
te ve ayni zamanda demir fiyatlarinin yüksekliği nedeniyle o zamana kadar 
kullanilan daha az mallarin yerine demirin ikamesini mümkün kildi. Fakat 
en önemlisi ahşabin yerini demirin almasiydi. Böylece örneğin dokuma 
makineleri, ağir ve yoğun üretim faaliyetlerine daha dayanikli ve çok daha 
kolay onarilabilir hale gelmişlerdir (Deane, 102).

Braudel’in de vurguladiği gibi “asla tek seferde kaybedilmez, ayni 
şekilde tek bir kerede de kazanilmaz. Başari belli bir dönemin sunduğu 
firsatlarin ardi ardina, tekrarlanarak elde edilecek birikimlerine bağimlidir. 
İktidar da para gibi birikir. Geçmişin her zaman söyleyecek sözü vardir. 
Dünyanin eşitsizliği, meydana gelişleri çok yavaş olan, silinmeleri de çok 
yavaş olacak olan yapisal gerçeklere bağlidir. Kim yapidan bahsederse, 
yavaşliktan söz etmiş olmaktadir, ama ne hareketsizlikten ne tedricilikten 
bahsetmiş değildir. Yapilar sinirliliklarindan dolayi çatirdarlar. Çatirtilari 
duymak önceleri zordur; daha sonra dönüşü olmayan aşamaya gelinir, an-
cak yapi var olmaya devam eder; ve bir gün, dönüşü olmayan noktadan 
çok sonralari, yapi çöker. Geçmişin getirdiği olumsuzluklar aşilabilir, ama 
bu bir günlük bir iş değildir” (Braudel, 2004: 16).

Avrupa-merkezcilerin bu yazini başinda özetlediğimiz yaklaşimlari-
na rağmen, artik birçok Batili bilim adami da dünya sisteminin en azin-
dan 5.000 yillik bir maziye sahip olduğunu düşünmektedirler. Bu dünya 
sisteminde Avrupa ve Bati egemenliğinin yükselişi, yalniz yakin geçmişe 
ilişkin ve günümüzde yaşanan gelişmelerinde işaret ettiği üzere geçici bir 
olgudur (Frank- Gills; 2003: 41). Bu nedenle Avrupa’nin Sanayi Devrimi-
ne doğru evrilen hikâyesini Dünya iktisadi gelişmelerinden bağimsiz ele 
alarak anlayamayiz ve sağlikli bir şekilde değerlendiremeyiz. 

Sonuç

Avrupa-merkezciler tarafindan gerek dünya tarihine ve gerek dünya 
tarihinde büyük bir değişime yol açan sanayi devrimine ilişkin gelişmeler 
ve olgular çarpitilmiş bu ise bir bütün olarak tarihsel gelişimi ve değişimi 
tam anlamiyla kavramamiza engel teşkil etmektedir. Sanayi Devrimi ön-
ceden kurgulanan ve bir plan doğrultusunda aşama aşama gerçekleştirilen 
hedefler sonucunda erişilmiş bir seviye değildir. Sanayi Devrimi Avru-
pa-merkezcilerin iddia ettiği gibi dünyadan yalitilmiş bir Avrupa mede-
niyetinin önce kendi içinde rasyonel bir sistem oluşturup daha sonra bu 
düzenini tüm dünyaya yaymasi şile meydana gelmiş de değildir. Netice 
itibariyle sanayi devrimi, başta İngiltere olmak üzere başini Avrupalilarin 
çektiği siyasi organizasyonlar tarafindan yeryüzünde var olan kaynaklari 
elde etmek ve diğer toplumlar üzerinde hegemonya kurmak için verilen 
mücadele esnasinda yürütülen yoğun çabalar sonucunda ortaya çikmiştir. 
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Üstelik sanayi devrimi bu mücadelenin hem şiddetini hem etkinliğini art-
tiran bir unsur olmuştur. Sanayi Devrimi tek bir kişinin, ulusun, kitanin, 
medeniyetin değil, bütün olarak yeryüzündeki tüm insanliğin az veya çok 
yapmiş olduğu katkilar sayesinde oluşmuş birikim ve tecrübeler sayesinde 
gerçekleştirilmiştir.
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Giriş

Osmanli arşiv belgelerinde Kibris mukataalariyla ilgili 500’den fazla 
belge belirlenmiştir. Tasnif metinlerinin içeriği çerçevesinde bütün belge-
ler incelenmiş, ayni dönem ve ayni konuyla ilgili belgelerden içeriği en 
kapsamli olanlar seçilerek, bizatihi Kibris mukataalarinin işlendiği yüzü 
aşkin belge transkript edilmiş ve 48 belgeden alinti yapilmiştir. Yürütülen 
araştirmanin merkezinde Osmanli belgelerinin olmasi bilinçli bir seçim-
dir ve yalin bir bakiş açisi geliştirebilmek için tercih edilmiştir. Belgelerin 
yoğunluğu ve belge içeriklerinin zenginliği araştirilan dönemin şartlarini 
yansitabilecek birikime sahiptir. Bu sayede Osmanli merkezi idaresi ve 
Kibris’taki yerel idarecilerin yazişmalari, farkli malumat ve bilgilerin yön-
lendirmesinden arindirilarak, taraflarin bakiş açilari ortaya konulmuştur. 
Böylece merkezi idare ile yerel yönetici ve görevlilerinin bakiş açilarinin 
mukayesesi mümkün olmuştur. Bu yöntem yürütülen araştirmanin, döne-
min şartlarini birebir yansitmasi açisindan bir sinama ve araştirmanin ön-
görülerini sağlama imkani vermiştir. Neticede oldukça tutarli sonuçlarin 
ortaya çiktiği gözlenmiştir. Her ne kadar bir kisim başka kaynaklardan ya-
rarlanilsa da araştirmanin odağinda oldukça fazla sayida belge vardir. Kib-
ris mukataalariyla ilgili konular beş ayri başlik altinda değerlendirilmiştir. 
Belgelerde mukataalarla ilgili belirlenen genel bilgiler ve toplam mukataa 
değeriyle ilgili miktarlar giriş bölümünde belirtilmiştir.

Kibris mukataalarinin adanin yüzölçümüyle ters orantili bir biçimde 
oldukça yüksek gelirleri vardir. 1571 tarihinde, Osmanli Devleti’ne adanin 
henüz katildiği bir dönemde Kibris mukataalari 318.000 filoriye1 iltizam 
olarak verilmiştir. (BOA, A.{DVNSMHM.d...,14-1615)2  Beş yil son-
ra 1576 tarihinde ise Kibris beylerbeyine yazilan hükümde 25.000 filori 
fazlasiyla verilen Kibris mukataalarinin çekirge afeti yüzünden 90 yükten 
fazla zarar ettiği, arta kalan alacaklarin tedricen tahsil edilmesi istenmiş-
tir. (BOA, A.{DVNSMHM.d...,28-104) Yine 1791 tarihine ait bir belgede 
Kibris mukataalarinin esham sistemi gereği sekiz parçaya bölünerek sü-
mün-i sehim denilen sekizde bir hisseye sahip olan Hadice Hanim isimli 
kimsenin hicri 1200 yili için hissesinin faizinin birinci taksiti olarak 125 
kuruşu mukataanin muhassil3 vekilinden aldiği belirtilmektedir. (BOA, 
AE.SSLM.III, 157 – 9425) Bir yil sonrasi 1792 yilina ait bir belgede ise 
1  1 filori 3,5 gram saf altindir. (İnalcik, 1996: 106) 
2  Sancak ve Baf gönüllüleri Ağasi Mehmet’e Kethüdalik verilmiş, Kibris Defter Emini olan 
Mustafa’ya ise ağalik tevdi edilmiştir. Mehmet’e zeamet ve defter emanet verilmek şartiyla 
318.000 sikke Filoriye Kibris mukataalari iltizam olarak verilmiş fakat Kibris reayasi hem il-
tizam hem de haraç vermek durumunda kalinca mağdur olacaği belirtilerek ilk yil için harcin 
affedilmesi istenmiştir. 
3  Muhassil kelimesi Arapça tahsil kelimesinden türetilmiş ve “tahsil edici” anlamina gelmek-
tedir. Muhassil Osmanlilardan önce Türkiye Selçuklulari’nda da kullanilmiştir. Görevli Muhas-
sillar Osmanli Devleti’nde başlangiçtan itibaren Rumeli’de ve Anadolu’da aşar, cizye, imdâd-i 
seferiyye, avariz, âdet-i ağnam ve hazariye, mukabele, ispence, sâlâriyye, bedel-i nüzul vb. 
adlarla anilan vergilerin tahsilinde görev yapmişlardir. (Özkaya ve Akyildiz, 2020: 18)
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yine mukataanin sümün-i sehim hisselerinden birine sahip olan Dergah-i 
Ali gediklilerinden bir kimsenin, hissesinin 1200 senesi faizin birinci tak-
siti olarak 125 kuruşu mukataanin muhassil vekilinden aldiği belirtilmek-
tedir. (BOA, AE.SSLM.III, 392 – 22681) 

Hicri 1226 (7 Kasim 1811) tarihli bir belgede Kibris’taki on sekiz adet 
mukataanin Darphane-i Amire’den alinarak Tersane-i Amire’ye bağlandiği 
belirtilmektedir. (BOA, C..ML.. 274 - 11252) Tersane-i Amire’ye bağlan-
diktan sonra Kibris muhassilliğina bağli olan mukataalarin idaresine Meh-
med Emin Efendi tayin edilmiştir. (BOA, AE.SMHD.II. 50 - 3304) 1827 
yilina ait bir belgede Limason (Limasol) gümrüğü iltizam bedeli 2.700 
kuruş olarak belirtilmiştir. (BOA, TS.MA.d, 2114 -) 1845 tarihine ait bir 
belgede ise içinde mizanin da olduğu Kibris mukataalari 9 yük 75.542 ku-
ruşa ihale edilmiştir. (BOA, İ..DH.., 112 – 5659) Belgede mukataanin kap-
sami belirlenememiştir. 1844 tarihli diğer bir belgede ise Kibris’ta bulunan 
mukataalar, timarlar, aşar, damga ve sair vergilerinin 3.800 kese4 kuruş 
bedelle ihale edildiği belirtilmektedir. (BOA, İ..DH.., 188 – 10513)

1. Kıbrıs’ta Yetiştirilen Ürünler

Osmanli arşiv belgelerinde Kibris mukataalariyla ilgili oldukça fazla 
sayida belge bulunmaktadir. 16. yüzyildan 19. yüzyila kadar Osmanli arşiv 
belgelerinde kaydedilen mukataalarla ilgili Kibris’ta yetiştirilen ürünler 
genel itibariyla birkaç kalemde toplanmaktadir. Kibris’ta yetiştirilen en te-
mel ürünler ipek ve ardindan zeytinyağidir. Bunlarin yaninda pamuk, bo-
ya-i sürh olarak belirtilen kirmizi kumaş boyasi, şaraplik üzüm ve kahve 
çok sayida belgede belirtilen ürünlerdir. 

Kibris’ta Osmanli öncesi dönemlerden intikal eden kültive edilmemiş 
ipekçilik vardir. Osmanlilarla birlikte ise kültive edilmiş beyaz koza üre-
timine başlanmiş olmasi yüksek ihtimaldir. (Cobham, 1969: 371; Yüceka-
ya, 2021: 157-159) Ada’da 16 kazada ipek üretimi yapilmaktadir. (Özkul, 
2012: 2398) Osmanli arşivi tasnif metinlerinde yapilan taramada Kibris’ta 
ipek yetiştiriciliği ile ilgili iki yüze yakin belge belirlenmiştir. Bu belge-
lerden bizatihi ipek yetiştiriciliğini kapsadiği düşünülen yüze yakin belge 
incelenmiştir. Belgelerden elde edilen en önemli sonuç Kibris’ta istihsa-
li yapilan ürünlerin başinda ipeğin geldiğidir. Yerel ipek üretimine işaret 
eden iki önemli belirteç vardir. İlki, hasil olan harirden bahsederken diğeri 
yetiştirilen ipekten dolayi alinan öşür vergisidir. Hasil olma tabiri açik bir 
biçimde yerel ipek üretimini gösterirken, öşür vergisi de üretilen üründen 
genel itibariyla %10 oraninda alinan istihsal vergisidir. Yerli koza üreti-
mine dönük tespit edilebilen en erken tarihli kayit 1719 tarihlidir. (BOA, 

4  Bir kese akçe 1663 yilinda 40-50.000 akçeye karşilik gelmektedir. 1822 yilinda 416,65 kuruş 
karşiliği iken 1872 yilinda 500 kuruştur. (Çakir, 2019: 42)
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C..ML.., 271-11123; BOA, C..İKTS, 23 – 1107)5 Yine ipeğin mizanda 
vergilendirilmek için tartilmasi esnasinda yapilan usulsüzlüklerle ilgili 
bir belgede Kibris’ta hasil olan haririn hin-i vezninden bahsedilmektedir. 
(BOA, C..BH..,236 – 10968) 1844 tarihli bir belgede hicri 1259 yilina ait 
harir öşrünün 60.000 kuruşa Istabl-i Amire müdürlüğünün payelilerinden 
eski muhassil Haci Mehmed Ağa’nin talip olduğu belirtilmektedir. (BOA, 
İ..DH.., 85 – 4279) 1847 yilina ait bir belgede harir aşarinin eskisi gibi 6 
yük 82.500 kuruş olduğu belirtilmektedir. (BOA, İ..DH..,  137 – 7050)6 
1848 yilinda ipek aşari 1263 ve 1264 yili için diğer emtia gümrükleriyle 
beraber 682.500 kuruşa ihale edilmiştir. (İ..DH..,  164 – 8553)7 Yine 1848 
tarihli bir diğer belgede çekirge istilasindan dolayi ziraatin ve ipek kozala-
rinin zarar görmesi konu edilmiştir. (BOA, MVL, 22 – 51) 1850 tarihli bir 
belgede emtia gümrüğü ve harir aşari senelik 6 yük 97.500 kuruş8 olduğu 
belirtilmektedir. (BOA, A.}AMD.,  19 – 70) Baf kazasi merkezinde yilda 
bir defa kurulacak bir panayirda ipeklerin satilmasi ve standart ölçüm ve 
tartilmasinin sağlanmasi kararlaştirilmiştir. (BOA, ŞD.,2379 – 15)9 1878 
yilina ait bir belgede ise harir öşrünün bedelinin 256.600 kuruşla ihale 
edildiği belirtilmektedir. (BOA, DH.MKT., 1324 – 16)10 1906 tarihli bir 
belgede harir öşrü ve emtia gümrüğü mültezimi Mustafa Efendi’nin hazi-
neye olan borcunu ödemesi konu edilirken Kibris harir öşründen de söz 
edilmiştir. ( BOA, ZB. 592 – 65)

İpek dişinda Kibris’ta üretimi ve ziraati yapilan ürünler zeytinyaği, 
pamuk, kirmizi kumaş boyasi, yapaği, kahve, şarap ve alkollü içeceklerdir. 
Zeytinyaği ipekten sonra en eski tarihli belgelerde belirtilen ikinci üründür. 
1730 tarihli bir belgede zeytinyaği mukataasi mizan-i harir mukataasindan 
ayrilmiş ve mukataa muhassili uhdesine emaneten tevcih edilmiştir. Bunun 
nedeni muhtemelen zeytinyaği mukataasinin artan değeridir. Zeytinyaği 

5  İlk belgede Kibris ve bağli kazalarinda yerel üretim olarak yetiştirilen ipeklerin beher kiy-
yesinden 60’ar para resm alinmasi istenirken ikinci belgede Kibris’ta üretilen ipek, zeytinyaği 
ve pamuk damga ve boya rüsumatini tahsil, tahrir ve muhasebe görevini Kibris sakinlerinden 
eski divan katibi olan Ömer Halife, Nazir ve Kâtip olarak görevlendirilmiştir. Ömer Halife’nin 
görev dönemi 1735-1737 yillari arasinda iki yillik bir süreci kapsamaktadir. Belgede Ömer 
Halife’ye günlük 15 sağ akçe görev ücreti ödeneceği ve bu ücreti Hasan Ağa yedinden alacaği 
belirtilmiştir. 
6  Kibris Adasi Emtia Gümrükleri ve Mukataalari dahilinde bulunan harir aşari ve ihtisap rü-
sumu geçen 1261 ve 1262 senelerine mahsuben Tahsin Efendi’ye gümrükler ve harir aşarinin 
eskisi gibi bir yilliği 6 yük 82 bin 500 kuruş olmak üzere iki yilliğina (seneteyn) iltizama veril-
mesine karar verilmiştir.
7  Kibris ipek aşari Kibris’a bağli diğer emtia gümrükleriyle beraber 1263 ve 1264 yillarina 
mahsuben zam yapilarak seneliği 682.500 kuruştan iki yilliğina 13 yük 65.000 kuruş bedel ile 
nakit olarak Nafiz Efendi’ye ihale edilmiştir.
8  1 yük 100.000 kuruşa karşilik gelmektedir.
9  1871 yilina ait belgede, Kibris’ta ipek mahsulatinin miri kantarla tartilarak murabahacilar-
dan kurtarilmasi istenmiştir. Bunun sağlanmasi için de Baf kazasi merkezinde senede bir defa 
ipek panayiri küşâd olunmasi istenmiştir. İpeklerin burada vezn olunmasi ve satişinin yapilmasi 
kurali getirilmiştir. Ayrica Mizan-i Harir’in kurulmasi da belgede belirtilmektedir.
10  Hicri 1294 senesine mahsuben 256.000 kuruşa ipek öşrü bedeli ihale olunmuştur. Belgede 
ödemenin tağşişli kuruş yerine kaime olarak ihale olunduğu belirtilmiştir.
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mukataasi 5 kuruşluk zam ile 70 kuruştan 75 kuruşa çikarilmiştir. (BOA, 
İE.ML.., 129 – 12199) Yine 1746 tarihli bir belgede boya-i sürh11 tabiri 
kullanilarak Kibris’ta üretilen kirmizi kumaş boyasi ile pamuk mukataasi 
belirtilmektedir. (BOA, AE.SMHD.I.., 195 – 15323) 1820 yilina ait bir 
belgede ise Kahve-i Kibris rüsum bedeli12 olarak belirtilen miktar 2.000 
kuruş iken ayni belgede yapaği rüsum miktari 2.170,5 kuruştur. (BOA, 
D..BŞM.d..., 8587 -) 

1848 yilina ait belgede, Kibris ve bağli bölgeler emtia gümrükleriyle 
ipek aşarini 1263-1264 yillarini kapsamak üzere bir yili 682.500 kuruştan 
iki yilliğina 13 yük 65.000 kuruş bedel ile nakit olarak alan Haci Nafiz 
Efendi yazdiği şukkasinda gümrük gelirlerinin genelinin zahire ve şaraptan 
hasil olduğunu belirtmiştir. Ardindan Ada’da gerçekleşen çekirge istilasi-
ni ileri sürerek ürünlerin tamamen harap olduğunu, yeni getirilen %12’lik 
resmin ertelenerek; 1265, 1266 ve 1267 senelerine mahsuben şerait-i sabi-
kasi veçhile alinmasini talep etmiştir. (BOA, İ..DH..,  164 – 8553)

Kibris’ta şaraplik üzüm de yetiştirilmektedir. Mukataa gelirleri için-
de üzüm bağlari daha nadir belirtilirken üzümlerden üretilen şaraplardan 
daha fazla bahsedilmektedir. Kibris üzümlerinden üretilen en kaliteli şarap 
kumandariyyedir. 1802 tarihine ait bir belgede kumandariyye şarabi satin 
almak üzere gelen iki kita İngiliz gemisi belirtilmiştir. Belgede kumanda-
riye şarap miktari 44.496 kiyye olarak belirtilmiştir. Nakliye masrafi ola-
rak da 14.616 kuruş Kibris muhassilliğinin ödeyeceği belirtilmiştir. (BOA, 
C..HR.. 51 – 2544)

2. Kıbrıs’ta Üretilen Dokuma Ürünleri

Her ne kadar Süveyş Kanali açilmamiş olsa bile, Kibris’in Kizildeniz 
ve Misir üzerinden Baharat Yolu’ndan getirilen ürünlerde önemli durak 
noktalarindan biri olduğu açiktir. Bu yüzden kumaş gibi ürünlerin Kib-
ris üzerinden sevkiyatinda Baharat Yolu üzerinden gelen Hint dokumala-
ri orani oldukça yüksektir. Ancak bir kisim belirti ve işaretlerin yaninda 
Kibris’ta özellikle ipekli dokumalar üretildiği anlaşilmaktadir. 1733 tarihli 
belgede içinde damga-i akmişenin de bulunduğu mukataanin değeri 4.124 
kuruş 36 akçedir.13 1746 yilina ait bir belgede damga-i akmişe rüsumu 
mukataasindan söz edilmektedir. (BOA, AE.SMHD.I.., 195 – 15323) 1749 
tarihli belgede ise Fatih Sultan Mehmed evkafina bağli olan Kibris’a ait 
belirli ürünlerin olduğu mukataa içinde damga-i akmişe de belirtilmiştir. 
Mukataa içinde Kibris mizan-i harir gelirleri, pamuktan alinan vergiler ve 
11  Boya-i sürh bitki köklerinden elde edilen kirmizi kumaş boyasidir ve Kibris belgelerinde 
18. yüzyildan itibaren belirtilmektedir. 
12  Her ne kadar Kibris’ta kahve yetiştirildiği bilinse de ilk kahve ziraatinin ne zaman başladiği 
net olarak belirtilmemektedir. 1820 yilina ait belgede Kahve-i Kibris olarak nitelendirilmesi bu 
dönemde kahve ziraatinin varliğini kesinleştirmektedir. 
13  Mukataa, Lefkoşa’daki mizan-i hariri, kirmizi boyayi ve üretilen kumaşlardan alinan dam-
ga-i akmişeyi içermektedir.
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damga-i akmişe vardir. Mukataa bedeli 4.999 kuruştur. (BOA, D..HMH.
SFTHd..., 21939 -) Alexander Durummond 18. yüzyilin ortalarinda Kibris 
adasinda üretilen ipekli ve yünlü kumaşlarin bati ülkelerine ihraç edildiğini 
belirtmektedir. (Çiçek, 2002: 378) 

1744 yilindaki bir belgede Tersane-i Amire’deki donanma kalyon-
larina kirpas-i badban ismi verilen pamuklu kumaşin bedelinin Mehmed 
Efendi uhdesindeki mukataadan ödenmesi istenmiştir. (BOA, AE.SM-
HD.I..,238-19179)14 1829 tarihli belgede Kibris’ta üretilip İstanbul’a 
sevk olunan basma ve eşya-yi saireye damga vurularak ihtisap vergisinin 
alinmasi konu edilmektedir. (BOA, C..ML.. 70 – 3210) Yine 1876 yilina 
ait belgede ise Kibris’taki Abdullah Paşa vakfindan kirpas mukataasinin 
idaresiyle ilgili hususlar belirtilmektedir. Kirpas, pamuktan üretilen bir ku-
maştir. (BOA, ŞD. 2882-45)

3. Kıbrıs Mizan-ı Hariri

Mizan-i harir, ipeğin tartilarak vergilendirildiği mekandir. Genelde 
%3-4 oraninda mizan-i harir vergisi alinirdi. (İnalcik, 2000: 363) Mizan 
vergisi ithal gelen ipeklerden de yerli ipeklerden de alinirdi. Yerli üretilen 
ipekten mizan vergisinin dişinda ek olarak öşür de alinirdi. Yine satilan 
ipeğin yurt dişina gönderilmesi gibi durumlar ile döneme göre değişen ver-
gilendirme usulleri çerçevesinde dellaliye gibi bir kisim daha küçük mik-
tarda vergiler de konulabiliyordu. Belgelerde Kibris mizan-i haririne 18. 
yüzyilin ikinci çeyreğinden itibaren rastlanmaktadir. Her ne kadar mizan-i 
harirler kesin olarak bölgede istihsal edilen ipeğe işaret etmese de yine de 
yerel üretime dair karinelerden biridir. Mizan-i harirde tartilarak vergilen-
dirilen ipeğin ticari olarak ithal gelen ipek olma ihtimali de vardir. Zaten 
Kibris coğrafi konumu gereği ticaret rotalari üzerindedir. Ancak Osmanli 
arşiv belgelerinde 18. yüzyilin başlarindan itibaren yerel ipek istihsalinin 
yapildiği açiktir.

1833 tarihli belgede Kibris’ta hasil olan ipeğin Lefkoşa’da mizana ge-
tirilmesi ve mukataa emini tarafindan vezninin yapilarak resm-i mirisinin 
belirlenip alinmasi sonrasinda ticaretine müsaade edilmesi istenmiştir. Zira 
bu dönemde bazi iskelelerden vergisiz ürünler sevk edildiği belgede belir-
tilmektedir. Mizanda tartilan ipeğin beher kiyyesinden 9 para resm alinma-
si istenmiştir. (BOA, MAD.d.., 9932)15 1744 tarihli bir diğer belgede ise 
Kibris mizan-i harir mukataasinin Fatih Sultan Mehmed evkafina kayitli 
olduğu, Sadrazam Seyyid Abdullah Paşa’ya ait bir Sadrazam Hassi iken 
kendisi tarafindan Fatih Sultan Mehmed evkafina iltizam edildiği belirtil-
mektedir. (BOA, C..EV..,  481 – 24316) 1766 tarihine ait bir belgede mi-

14  Mehmed Efendi uhdesindeki mukataa, ipekten alinan tüm vergileri, pamuk, kirmizi kumaş 
boyasi ve Kibris’tan üretilen kumaşlarin damga vergisini içermektedir.
15  Belgede mizan-i harirle birlikte boya-i sürh (kirmizi kumaş boyasi) vergisi ve damga-i 
akmişe mukataasi bedeli toplam 4.124 kuruş 36 akçedir. 
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zan-i harir değeri 1.750 kuruş olarak belirtilmiştir. (BOA, TS.MA.d,  2410) 
1797 yilina gelindiğinde mizan-i harir mukataasinin 12.414 kuruşa iltiza-
ma verildiği görülmektedir. (BOA, C..BLD., 16 – 752) 1806 yilinda ham 
pamuk, kirmizi boya ve damga-i akmişe mukataalariyla beraber Kibris mi-
zan-i hariri de belirtilmektedir. İngiltere ve Fransa tüccarlari Magosa’dan 
boya ve ham ipek satin almaktadirlar. Ham ipek Lefkoşa’da tartilmasi fer-
man edilmişken sebebi bilinmeyen bir husustan dolayi Tuzla iskelesinde 
vezn olunmasi istenmiştir. (BOA, C..ML..,493-20051) Buradaki ipeğin 
Misir’dan baharat yolu istikametinde gelen ipek olmasi kuvvetle muhte-
meldir. Çünkü belgede ziyade rüsum talebinden bahsedilmektedir. 1816 
yilina ait bir belgede mizan-i harir bedelinin 38.086 kuruş iken 35.586 ku-
ruş ile iltizam olduğu belirtilmektedir. (BOA, C..ML.., 496 – 20169) Bel-
geden tam olarak anlaşilamasa da 38.086’lik eski bedelin 2 yillik olmasi 
ihtimali vardir. Kuruş üzerindeki büyük enflasyona rağmen iltizam bedeli 
düşmüştür. 1821 yilina ait belgede mizan-i harir mukataasinin yine tersa-
ne hazinesine bağli olduğu belirtilerek bütün Osmanli yurdundaki mizan-i 
harir gelirleri siralanmaktadir. Kibris ve kazalarinin mizan-i harir gelirleri 
38.086 kuruştur. Osmanli yurdundaki mizan-i harirlerin toplam gelirleri 
281.936 kuruştur. (AE.SMHD.II.,108-9179: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19)16 
Kibris mizan-i harir gelirleri Osmanli yurdundaki toplam mizan-i harir 
gelirlerinin %15’ine yakin bir miktardir. Amasya gibi önemli bir ipek üre-
ticisi şehrin 33.500 kuruş olduğu, yine Mora eyaletindeki toplam mizan 
gelirlerinin 34.000 kuruş olduğu düşünülürse bu miktar oldukça önemli bir 
miktardir. Ancak Kibris mizan-i haririnde tartilan ipeğin önemli kisminin 
ticari güzergah üzerinde olmasindan dolayi ithal olduğu düşünülmelidir. 
1826’ya gelindiğinde Kibris Mizan-i Hariri’nin yine Tersane-i Amire mül-
hakatindan olduğu belirtilerek 38.086 kuruşa iltizam edildiği kaydedilmiş-
tir. (BOA, C..BH..,95-4583)

4. Diğer Mukataa Gelirleri ve Ticaret

Coğrafi konumu gereği Osmanli merkezleri içinde ticaret açisindan en 
önemli birkaç kavşak noktasindan biri Kibris adasidir. 1579 tarihli bir bel-
gede Kibris beylerbeyine ve defterdarina yazilan hükümde Kibris mukataa-
lari içinde olan Magosa gümrüğü Baf, Tuzla gümrükleriyle Baf şekerhanesi 
mukataalari iltizam edilen kimselerin bu mukataalari idare edemeyeceğinin 
anlaşildiği, zimmetlerindeki miktarlarin tahsil edilmesi ve yazili olan mu-

16  Belge 1821 tarihlidir. Belgede Osmanli Devleti’ndeki ipek üretim merkezlerinin mizan-i 
harir gelirleri siralanmiştir. Birkaç önemli ipek üretim merkezi dişinda neredeyse Osmanli Dev-
leti’ndeki tüm ipek üretim merkezlerinin mizan-i harir gelirleri ve toplam mizan-i harir geliri 
belirtilmiştir. Belgeye göre: Tirnova ve tevabii 12.000 kuruş bedel-i iltizam, Eğriboz ve kazalari 
7100 kuruş, Yenişehr-i fener 7.000 kuruş, Şam-i şerif kazalari 57.250 kuruş, Edirne ve Filibe 
kazalari 15.000 kuruş, Aydin ve sancaği kazalari 13.000 kuruş, Amasya sancaği kazalari 33.500 
kuruş, Halep eyaletinde vaki kazalar 35.000 kuruş, Mora eyaletinde vaki kazalar 34.000 ku-
ruş, Kibris ve kazalari 38.086 kuruştur. Osmanli yurdundaki mizan-i harir gelirlerinin toplami 
281.936 kuruştur.
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kataa şartlari gereğince iltizam etmek isteyen zimmilere sağlam kefillerle 
ihale edilmesi istenmiştir. (BOA, A.{DVNSMHM.d..., 36 – 891) Kibris’ta 
ticaretiyle öne çikan kazalar Baf, Değirmenlik, Evdim ve Magosa’dir. (Co-
bham, 1969: 372, 373, 425) Magosa, Baf ve Tuzla gümrükleri Kizildeniz 
istikametinden Misir’in İskenderiye limani vasitasiyla cereyan eden baharat 
yolu ticari periferisiyle ilgilidir. Yine 1807 tarihli bir belgede Kibris mukata-
alarinin, Darphane-i Amire17 hazinesine bağli olduğu belirtilmektedir. Kib-
ris mukataalarinin 24 adet olduğu belirtilerek 35.000 kuruşa iltizam edildiği, 
belgenin devaminda ise mültezimin bu 24 kita mukataayi ayri ayri kişilere 
iltizama verdiğinden bahsedilmektedir. Ancak bölge ahalisi durumdan şika-
yetçi olmuştur. (BOA, TS.MA.e, 1265 – 24) 1812 tarihindeki bir belgede 24 
kita mukataa içinde yer alan Lapta karyesi mukataasinin bu defa Darpha-
ne-i Amire belirtilmeden Harem-i Şerif mukataalarindan olduğu belirtilerek 
konumu diğer mukataalardan ayrilmiştir. (BOA, HAT, 725 – 34538) 1826 
yilina ait bir belgede ise Kibris mukataasi muhassilliğinin tersane hazinesine 
bağli olduğu belirtilmektedir. Tersane hazinesi, Kibris mukataasi muhassil-
liğini Divan-i Hümayun’dan Hocagân Ali Efendi’ye iltizam etmiştir. Kibris 
mukataasinda 20 adet mukataa ile beraber mizan-i harir mukataasi, cizye ve 
avariz gelirleri, Limason gümrüğü ve alkollü içkilerden alinan rüsum-i zec-
riye belirtilmiş; 1 yillik bedel olarak 18 yük 79.115,5 kuruşa (1.879.115,5) 
ihale edilmiştir. (BOA, C..ML..,  9 – 369) Mukataa içinde gümrük gelirleri 
önemlidir. Bu dönemde Kibris limanlarinin ticari açidan oldukça hareketli 
olduğu bu yönüyle de belirgindir. Sekiz yil sonrasi 1834 yilina ait bir belgede 
ise Kibris muhassilliğina ait mukataalarin evvelce Kaptan Paşa marifetiyle 
Tersane Hazinesi tarafindan idare edildiği belirtilerek hazineye devroldu-
ğundan bahsedilmektedir. Kibris muhassilliğina bağli mukataalarda cizye, 
avariz gelirleriyle Limason gümrüğü, 20 adet mukataa, mizan-i harir mu-
kataalari ve yine alkollü içkilerden alinan rüsum-i zecriye belirtilmektedir. 
Mukataalar Kibris muhassili El-Hac Mehmed Ağa’ya Kaptan-i Derya Meh-
med Tahir Paşa tarafindan ihale edilmiştir. Bedeli 18 yük 10.877 (1.810.877) 
kuruştur. (BOA, C..BH.., 45 – 2130) 1843 tarihine ait belgede ise Limason 
ve Tuzla kazalari pazar rüsumunun 6.775 kuruş bedelle ihale edildiği belir-
tilmektedir. (BOA, C..ML.. 439 – 17719)

5. Vergiler

İncelenen belgelerde ürünlerin beher birimlerine isabet eden vergi 
miktarlari belirtilmektedir. Belirlenen miktarlar 19. yüzyila ait belgeler-
den tespit edilmiştir. 1740 yilinda bir İngiliz tüccar Kibris’tan İzmir’e 31 
denk ipek sevk etmiş İzmir gümrüğü emini ahitnameye aykiri olarak tek-
rar gümrük vergisi istemiştir. Buna mani olunmasi istenmektedir. (BOA, 
AE.SMHD.I.., 100 – 7008) 1805 tarihli belgede Fatih Sultan Mehmed vak-

17  18. yüzyildan itibaren darphanenin önemi gittikçe artmiştir. Bu dönemden itibaren bir ki-
sim mukataalarin darphane-i amireye bağlandiği anlaşilmaktadir. (Sahillioğlu, 1993: 503)
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fina ait olan Kibris Mizan-i Hariri’nde ipeğin beher tefesinin 7-8 kuruşa sa-
tilmasi ve 1 tefesinden 30 akçe resm alinmasi, 15 akçe dellaliye18 alinmasi 
istenmiştir. Yine ayni belgede beher ipeğin vukiyyesinden 11 para, pamu-
ğun her kantarindan 77’şer para ve kirmizi boyanin her kantarindan 130 
para kadimden beri alina geldiği belirtilerek ziyade vergi talep edilmemesi 
tembihlenmiştir. (BOA, C..EV.., 411 – 20810) 1808 tarihli belgede tersane 
hazinesinin masraflari için tüm Osmanli yurdunda olduğu gibi Kibris’ta 
hasil olan ipeklerin beher kiyyesinden de 60’ar para resm alinmasi Kibris 
muhassilina iletilmiştir. (BOA, C..ML.., 271-11123) 1816 tarihli belgede 
Kibris ve tevabii kazalarinda hasil olan ipeklerin beher kiyyesinden 60’ar 
para resm-i mizan alinmasi istenmiştir. (BOA, C..BH.., 130 – 6283) Yine 
1829 tarihli belgede Tersane-i Amire hazinesine bağli olan Kibris muka-
taalari içinde bulunan pamuğun bir kantarindan 90 para, ipeğin beher kiy-
yesinden 10 para, Kumandariyye19 adli şarabin her bir kiyyesinden 2 ve 
diğer şaraplarin 4 kiyyesinden 1 para resm alinmasi istenmiştir. Belgenin 
devaminda pamuğun 180 kiyyesinin 1 kantar olduğu ve beher kantardan 
90 para alinmasi gerektiği, ipeğin beher kiyyesinden 10 para, Kumanda-
riyye cinsi şarabin 2 kiyyesinden ve bayaği olarak nitelendirilen şarabin 4 
kiyyesinden 1’er para, rakinin beher kiyyesinden 1’er para vergi alinmasi 
istenerek daha önce belirtilen miktarlar güncellenmiştir. (BOA, C..ML.. 
70 – 3210) 1859 tarihinde İsveç konsolos vekili Antonaki’nin kariştiği bir 
usulsüzlükte Avrupa’ya sevk etmek üzere sigortalanarak gümrük vergisi 
ödenmeden gece vakti gizlice 23 balya ham ipek gemiye yükleniyor ve 
gemi Rodos’ta batiyor. Gümrük defterlerinde kaydi olmadiği için Tuzla 
kazasi meclisi marifetiyle durumun araştirilmasi isteniyor faillerin kanun-i 
hümayunun 230. maddesinin zeylinde yazili olan adi sarik yani hirsizlik 
suçuyla yargilanmalari gerekiyor. Bu madde hükmünce 6 ay hapis gerek-
mektedir. Mültezim kaçirilan verginin 2 katiyla tazminini talep ediyor. Bu 
durumlarin araştirilmasi belgede belirtilmiştir. Konsolos vekilinin sefareti-
ne şikayet edilmesi de istenmiştir. 1861 tarihli iki belgede ise faillere hapis 
cezasinin verildiği belirtiliyor. (BOA, A.}MKT.UM.., 357 – 84; BOA, A.}
MKT.MVL. 134-87; BOA, HR.SYS. 2937-49) Yine 1865 tarihli bir belge-
de Fransiz, İngiliz ve Venedik balyoslarinin Ermenilerin ellerinde bulunan 
ipek ve pamuğu değerinin altinda satin almak istedikleri anlatilmaktadir. 
Ayni belgede Lefkoşa ahalisinin memalik-i ecnebiyyeye ipek ihracinin en-
gellenmesi talebi belirtilmektedir. (BOA, C..İKTS 27-1331 - 22)

18  Dellalliye resmi, İpekli kumaşlarda alici ve satici arasinda komisyonculuk yapan dellallar 
için küçük bir miktar olarak aliniyordu. Fahri Dalsar Türk Ticaret ve Sanayi Tarihinde Bursa’da 
İpekçilik isimli eserinde, 1805 tarihine ait bir belgeyi kaynak göstererek mizan resmi ve dellali-
yenin birlikte alindiğini anlatmaktadir. Dalsar, bahsettiği belgede 600 dirhem ipekten dellaliye 
resmi ile birlikte mizan resmi olarak 3 kuruş alindiğini anlatmaktadir. (Dalsar, 1960: 248) 
19  Kumandariyye adada üretilen en kaliteli şaraptir. Venedik ile Trieste’ye satilmaktadir. 19. 
yüzyilin ortalarina doğru Kibris’tan ihraç edilen ürünler içinde ağirliği oldukça artmiştir. 1853 
yilinda Kibris’tan Akdeniz ülkelerine bir milyon okka miktarinda şarap ihraç edilmekteydi. 
(Samani, 2017: 793; Jennes, 1962: 73)
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Sonuç

Kibris konum olarak Osmanli Devleti’ne bu kadar yakin mesafede 
bulunmasina rağmen aslinda oldukça geç sayilabilecek bir dönemde Os-
manli Devleti’ne katilmiştir. Bu durumun kendine özgü sebepleri vardir. 
Muhtemelen en önemli nedeni Osmanli Devleti’nin Venedik ile kurmuş 
olduğu özgün ticari ilişkilerdir. Öte yandan Kibris kimin etkinlik sahasinda 
olursa olsun jeopolitik önemi içinde Kizildeniz istikametinden ve Misir 
üzerinden gelen Baharat Yolu’nun denizlerdeki en önemli ticari uğrak nok-
tasidir. Savunulmasi açisindan müstahkem konumu da jeopolitik durumu 
içinde en önemli üstünlüktür. Süveyş Kanali’nin 1869’da açilmasina kadar 
Hindistan üzerinden getirilen ticari ürünler İskenderiye limanina karadan 
nakledilir buradan da gemilerle Marsilya başta olmak üzere bati limanla-
rina taşinirdi. Süveyş Kanali sonrasi, Kibris’in ticari periferideki ağirliği 
olağanüstü bir duruma yükselmiştir.

Yürütülen araştirmanin genel itibariyla Osmanli arşiv vesikalarina 
dayanmasi daha yalin ve daha sade bir bakiş açisi için tercih edilmiştir. 
Karşilikli yazişmalarinin kendi ruhu ve iklimi çerçevesinde bu hedefin 
sağlanabildiği görülmektedir. Bunun en önemli sebebi Osmanli arşivinde 
konuyla ilgili oldukça fazla sayida belge bulunmasi ve belgelerin içerikle-
rinin zenginliğidir. Belgelerin geneli Osmanli Devleti’nin merkez ve yerel 
iç bürokrasi yazişmalaridir. Bu yazişmalardaki mali değerlendirmeler çok 
değerli bilgileri içermektedir. Üstelik belgeleri hazirlayan görevlilerin hiç-
bir yönlendirici saikle değil sadece mevcut durumu net olarak açiklayan 
ve bir görev bilinci içinde oluşturulan objektif metinlerdir. Bizatihi araşti-
rilan zamanda ve zeminde kaydedilmiş olan belgelerin içerikleri dönemin 
şartlarini birebir yansitmaktadir. Akdeniz ticareti ile ilgili araştirmalarin 
genelinde, Kibris’in uzun süre Venediklilerin elinde bulunmasindan dolayi 
Venedik arşivi ve diğer ikincil kaynaklarin oldukça yoğun kullanildiği göz-
lenmiştir. Araştirmanin Osmanli arşiv vesikalari üzerinden yürütülmesinin 
en önemli nedeni de konu çerçevesinde hissedilen Osmanli belgelerine 
dair yoksunlukla ilgilidir.

Kibris mukataalarinin dönem dönem farkli kurumlara bağlandiği bel-
gelerde tespit edilmiştir. 1744 tarihli bir belgede Kibris’taki genel mukata-
alar belirtilmeden, Kibris Mizan-i Haririnin Fatih Sultan Mehmet Evkafina 
bağli olduğu belirtilmiştir. Yine 1805 tarihine ait bir belgede Kibris muka-
taalarinin Fatih Sultan Mehmet Evkafina bağli olduğu belirtilmiştir. 1807, 
1811 ve 1812 yillarina ait üç belgede ise Kibris mukataalarinin Darphane-i 
Amire’ye bağli olduğu dönemler konu edilirken, 1811 yilina ait bir belge-
de Tersane-i Amire ’ye bağli olduğu belirtilmiştir. 1808 tarihinde Darp-
hane-i Amire ‘ye bağli olmasina rağmen ayni tarihli belgede Tersane-i 
Amire hazinesi için tüm Osmanli yurdundaki Mizan-i harirlerden olduğu 
gibi Kibris Mizan-i Haririnden dahi beher kiyyesinden 60 para resm alin-
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masi istenmiştir. Bu durumda iki ihtimal belirginleşmektedir. Ya Darphane 
hazinesine bağlanmadan kisa bir süre Tersane hazinesine bağlanmiştir ya 
da Darphane hazinesi üzerinde zaten Tersane hazinesinin olduğu bir yapi-
lanma mevcuttur. Tersane hazinesi için olağan dişi bir vergilendirilmenin 
olduğu da hesaba katilabilir. 1812 tarihli bir belgede Lapta karyesi mukata-
asinin Harem-i şerif Evkafina bağli olduğu belirtilmiştir. Yine Fatih Sultan 
Mehmed Evkafi ve Harem-i Şerif Evkaflarina da dönem dönem bağlandiği 
tespit edilse de Tersane-i Amire ile ilgili oldukça fazla sayida belge vardir. 
Yine 1826 tarihli bir belgede tersane hazinesi Kibris mukataasi muhassil-
liğini, divani humayandan Hocagan Ali Efendiye verildiği konu edilmiştir

Kibris mukataalari içinde değer olarak en külliyetli olani, ipeğin tar-
tilarak vergilendirildiği mizan-i harir mukataasidir. 1766 tarihine ait bir 
belgede mizani harir mukataasi 1.750 kuruş, 1797 tarihine ait belgede ise 
12.414 kuruştur. 1821 tarihine ait belgede ise Kibris Mizan-i Harir mukata-
asinin değeri 38.086 kuruş ile Amasya gibi önemli ipek üreticisi bir şehir-
den ve Mora gibi oldukça geniş alanda ipekçilik faaliyetinin yürütüldüğü 
bir bölgeden daha yüksek değere ulaşmiştir. Bu miktar belgede belirtilen 
mizan-i harirlerin toplam geliri olan 281.936 kuruşun % 15’ine tekabül 
etmektedir. Kuşkusuz bunun en önemli nedeni Kizildeniz ve Misir istika-
metinden gelen baharat yolu üzerindeki ithal ham ipektir. Çünkü coğrafi 
alan olarak her ne kadar oldukça yoğun dut bağliklari bulunsa bile Mora 
ile kiyaslanmasi mümkün değildir. Belgelerde mizana götürülmeden ver-
gisiz olarak Avrupa devletlerine götürülen usulsüz ipek ticareti ile ilgili de 
oldukça fazla sayida hadise belirtilmiştir. Yine 1871 tarihli bir belgede Baf 
kazasi merkezinde yilda bir defa kurulacak panayir ile ipek ölçüm ve satiş 
işelmlerinin takip edilmesi istenmiştir. Kibris’ta mizanda tartilan ipeğin bir 
kisminin ithal ipek olma ihtimalini artiran hususlardan biride 1806 yilina 
ait bir belgede mizanda ziyade rüsumdan bahsedilmesidir.   

Mizan-i Harir gelirlerinden sonra önemli vergi kalemlerinden biri de 
Kibris’ta yetiştirilen ürünlerden alinan öşür vergisidir. En yüksek miktardaki 
öşür vergilerinin Kibris’ta yetiştirilen ipek ve revgan-i zeyd olarak belirtilen 
zeytinyaği öşür mukataasidir. Kibris’a ait belgelerde ilk dönemlerden itiba-
ren hasil olan ipek ve zeytinyağindan bahis vardir. İpekle ilgili en erken ta-
rihli belge 1719 tarihine aittir. Muhtemelen Bizans döneminden intikal eden 
ve mor ipek olarak adlandirilan ilkel ipekçilik altyapisi Kibris’ta vardi. 16. 
yüzyilin son çeyreğinde Osmanlilarin adayi almasindan sonra ipekçilik alt-
yapisinin kültive edildiği anlaşilmaktadir. Çünkü belgelerde özellikle beyaz 
ipekten bahsedilmektedir. Rumeli coğrafyasinda da mor ipek ve beyaz ipek 
belgelerde belirtilmiştir. Beyaz ipek kültive edilmiş ipek böceği ve morus 
alba denilen dut ağaci ziraatinin bölgede yapilmasiyla mümkün olabilir. 
1847 yilina ait bir belgede harir aşari 6 yük 82.500 kuruş bedel belirtilmiştir. 
1878 yilina ait bir belgede ise harir aşari 256.600 kuruştur. 
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Zeytin ağacinin Akdeniz ikliminde doğal yetişme imkâni bulmasi 
nedeniyle belgelerde zeytinyağinin üretimine ipek ve diğer ürünlerinden 
önce karşilaşilmiştir. Miktar olarak da zeytinyaği mukataasi önemli mik-
tarlardadir. Yine boya-i sürh denilen kirmizi kumaş boyasi oldukça fazla 
sayida belgede belirtilmiştir. Miktar olarak külliyetli oranda vergi geliri 
elde edildiği anlaşilmaktadir. Kibris adasinda yetiştirilen üzümlerden Ku-
mandariyye denilen bir şarap üretilmektedir. Pek çok belgede şarap muka-
taasi belirtilirken Kumandariyye şarabinin özellikle belirtildiği görülmüş-
tür. 1829 yilina ait bir belgede kumadariyenin her kiyyesinden 2 para diğer 
şaraplarin 4 kiyyesinden 1 para alinmasi ile ilgili yönerge belirtilmiştir. 
Kumandariyye şarabiyla ilgili bir belgede İngiliz gemilerine 44.496 kiyye 
şarap yüklendiği belirtilmiştir. Yine 19. yüzyilin başlarindan itibaren Kib-
ris’ta yerli kahve üretiminin yapildiği ve bu kahvenin vergilendirildiği gö-
rülmüştür. Kahve vergisi de önemli miktarlardadir. Yerel kahve üretimini 
düşündürecek en önemli belirtilerden bir tanesi 1820 yilina ait bir belgede 
Kahve-i Kibris olarak nitelendirilen kahvedir. 

Yine Kibris mukataalarinin döneme göre değişen şekilde 20 civari 
mukataaya ayrildiği görülmektedir.1807 tarihine ait bir belgede 24 adet 
mukataa belirtilmiştir. 1826 tarihine ait bir belgede ise 20 adet mukataa 
belirtilirken, mizan-i harir mukataasi, cizye ve avariz mukataasi, limason 
gümrüğü ve alkollü içeceklerden alinan zecriye gelirleri belirtilmiştir. Bu 
mukataalar içinde en önemlilerinden birkaçi da gümrük mukataalaridir. 
Kibris’in ticari yollar aği kavşağinda bulunmasi nedeniyle gümrük gelir-
lerinin oldukça yüklü olduğu açiktir. Gümrük gelirlerinin geneli zahire ve 
şaraptan hasil oluyor olmaktadir. Mukataalar iltizama verilirken adet ol-
duğu üzere pek çok belgede kefil şartlari siralanmiştir. Hububat ürünleri 
ve pamuk Kibris’ta yetişen, tarim ve ticareti yapilan önemli ürünlerdir. Bu 
ürünlerden alinan aşar miktarlari genelde %10 civaridir. Ancak bir belgede 
zahire ve şaraptan %12 vergi alindiği, yaşanan çekirge istilasindan dola-
yi bunun da tehir edildiği anlatilmaktadir. 1805 yilina ait belgede ipeğin 
beher tefesi 7-8 kuruşa satildiği belirtilirken, her tefeden 30 akçe resm(-
mizan)alinmasi gerektiği belirtilmiştir. İpeğin değeri ile kiyaslandiğinda 
bu miktarin %3,25 karşilik geldiği anlaşilmaktadir. Yine dellaliye vergisi 
15 akçe olarak alinmasi gerektiği belirtilmiştir. Bu miktarda ipeğin değeri 
le kiyaslandiğinda %1.62’ye karşilik gelmektedir. 1829 yilinda pamuğun 
1 kantarindan 90 para vergi alinirken belge devaminda pamuğun 180 kiy-
yesi 1 kantar olduğu belirtilmiştir.  1829 kumadariyenin her kiyyesinden 
2 para diğer şaraplarin 4 kiyyesinden 1 para, rakinin kiyyesinden 1 para 
alinacaktir. Yine birkaç belgede 16. yüzyilin sonlarindan 19. yüzyila kadar 
dönem dönem yaşanan çekirge istilalarina değinilmiştir. Kibris’ta üreti-
len kumaşlardan damga-i akmişe adi altinda vergiler alinmaktadir. Yine 
pamuklu kumaştan üretilen kirpas-i badban da belgelerde belirtilmiştir. 
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Kibris mukataalarinin önemli oranda gelirleri vardir. 1571 tarihli belgede 
Kibris mukataalarinin değeri 318.000 filori olarak belirtilirken, 1826 da 18 
yük 79.115,5 ihale edilmiştir. 1844 te 3800 kese (1.583.270) kuruş, 1845 
yilinda ise 9 yük 75.542 kuruşa ihale edilmiştir. 1846-1847 yillarinda se-
neliği 682.500 kuruşa ihale edilmiştir. 

18. yüzyilda yabanci tüccarlarin Osmanli iç pazarlarinda gemilerle 
yürüttükleri deniz ticareti ve iç taşimaciliğa işaret eden belgeler vardir. 18. 
yüzyildan itibaren yabancilarin Osmanli ticareti üzerindeki varliği peyder-
pey artmiştir. Bunun yaninda yabanci tüccar ve diplomatlarin da zaman 
zaman müdahil olduklari Kibris iskelelerinden vergi vermeden kaçirilan 
ürünler belgelere yansimiştir. Osmanli Devleti’nin vergilendirme usulleri-
nin bölgelerin iç dinamiklerinden haberdar ve oldukça ayrintili ve sistema-
tik bir yapiya sahip olduğu anlaşilmaktadir.
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Giriş 

Siyasal katilimin vatandaşlarin kendi toplumlari içindeki siyasal ko-
nulara olan ilgisini gösterdiğinden dolayi son zamanlarda önemli siyasalar 
konulardan biri olduğunu ifade eden Alelaimat (2019: 1) bu durumun ilgi, 
destek, ret, protesto veya gösteri gibi çeşitli şekillerde olabileceğini belirt-
mektedir. Siyasal katilim Aybek’in (2015: 73) ifadesiyle vatandaşin siyasal 
sistem karşisindaki durumunu, tutumunu ve davranişlari göstermektedir. 
Dolayisiyla siyasal sistem ve vatandaş arasindaki ilişki ve iletişimin de bir 
boyutunu siyasal katilim oluşturmaktadir. 

Siyaset, insan için yapildiğina göre siyasetin bulunduğu her alanda 
doğrudan veya dolayli bir şekilde katilimdan bahsetmek mümkündür. Yö-
netim şekli ne olursa olsun hemen her sistemde bir şekilde katilim vardir. 
Bu katilimin biçimi ve düzeyi elbette ki yönetimin şekline göre farklilik 
göstermektedir. Dahl’a göre (2019: 19) vatandaşlarin önemli bir kisminin 
katilimini sağlayan hükümet sistemleri MÖ 500 yillarinda klasik Yunan 
ve Roma’da o kadar güçlü temeller üzerine kurulmuştu ki, ara sira yapilan 
değişimlerle yüzyillar boyunca ayakta kaldilar. Dahl’in bu değerlendirme-
sine göre meşruiyetini halktan alan yönetimler bir başka ifadeyle halkin 
katiliminin sağlandiği sistemler uzun süre ayakta kalabilmişlerdir. Bu an-
lamda halkin bir şekilde yönetime katilimi hem meşruiyet sağlamlamakta 
hem bu sayede uzun süre ayakta kalma imkâni sunmaktadir. Güler (2020: 
356) siyasal katilim ve demokrasi kavramlari iç içe geçmiş olsa da de-
mokratik olmayan sistemlerde egemenler iktidarlarini meşrulaştirmak için 
halkin desteğini almak isteyeceklerini ifade etmektedir. 

Erdoğan (2014: 41) ise, eski Türk devletlerinde yönetimi kabul ede-
rek meşru hale getiren ya da reddeden, teklifleri görüşen, yeni kanunlar 
çikaran ve mevcut kanunlari değiştiren kurultay olduğunu ifade eder. Bu 
değerlendirmeler eski çağlardan bugüne kadar halkin katiliminin bir şe-
kilde olduğunu göstermesi bakimindan anlamlidir. Gerçek anlamda bir 
siyasal katilimdan ancak demokratik yönetimlerde söz edilebilir. Siyasal 
katilim, vatandaşlarin birer seçmen olarak siyasal karar alma süreçlerine 
rol almasidir. Demokraside siyasetin öznesi seçmen/birey olduğuna göre 
siyasal katilimin etkinliği de vatandaşlarin sürece etkin bir şekilde katilimi 
ile değerlendirilebilir. 

Dahl (2019: 47) etkin katilimi demokratik sürecin kriterlerinden biri 
olarak değerlendirmektedir. Siyasal katilim oy vermeden, siyasal faali-
yetlere katilma, parti ya aday için siyasi çalişmada bulunmadan medyada 
siyasal tartişmalari takip etmeye kadar çeşitli düzeylerde gerçekleşebil-
mektedir. Schulz’a göre (2005: 4) oy verme, kampanya çalişmalari için 
gönüllülük, partilere üyelik, göreve aday olma veya protesto faaliyetleri, 
siyasi katilimin farkli biçimleridir. Siyasal katilimin en yalin hali oy kul-
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lanmak olarak değerlendirilmektedir. Siyasal katilim bağlaminda her ne 
kadar genellikle “oy verme” düzeyine bakilsa dahi aslinda siyasal katilim, 
oy vermenin çok ötesinde vatandaşlarin siyasal sistem içerisinde aktif ola-
rak katilimini ortaya koyan önemli bir olgudur.  

Siyasal katilimi etkileyen çeşitli faktörler vardir. Hiç şüphesiz bunlar-
dan biri de kitle iletişim araçlaridir. Kitle iletişim alaninda yaşanan geliş-
meler bireyin siyasal katilim düzeyini ve biçimini de etkilemiştir. Bireyler, 
kitle iletişim araçlarinin henüz yayginlaşmadiği dönemlerde oy kullanarak 
ya da siyasi parti çalişmalarinda çeşitli düzeylerde yer alarak siyasal kati-
lim göstermekteydiler. Kitle iletişim araçlarinin yayginlaşmasiyla birlikte 
bireyler medyadan siyasal gelişmeleri takip ederek siyasal katilim göster-
me ya da medyadan gelişmeleri takip ederek elde ettiği bilgiler çerçevesin-
de siyasi tartişmalarda bulunma gibi katilim biçimleri göstermiştir.

Yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medyanin kullanima başlanma-
siyla birlikte daha etkin bir siyasal katilim bağlaminda yeni siyasal katilim 
biçimleri ortaya çikmiştir. Sosyal medya ile bireyler siyasal paylaşimlarda 
bulunabilmekte, karar alma süreçlerinde paylaşimlari ile karar vericileri 
etkileyebilmekte, gündem oluşturabilmektedir. Sosyal medyanin kullanimi 
hem yeni siyasal katilim biçimlerini ortaya çikarmiş hem de siyasal katili-
min etkinliğini artirmiştir. Sosyal medya uygulamalari ile sürece daha et-
kin bir şekilde katilim imkâni bulan bireyler, arzu ettiği ya da ihtiyaç duy-
duğu bilgiye daha rahat ve hizli bir şekilde ulaşabilmekte, siyasal aktörler 
ile etkileşimde bulunabilmekte, siyasal gruplara dâhil olarak faaliyetlere 
katilabilmektedir. 

Sosyal medyayi yaygin olarak kullanan gruplarin başinda gençler gel-
mektedir. Dolayisiyla gençlerin siyasal katiliminda sosyal medyanin ne 
düzeyde ve ne şekilde etkinsin olduğu da önemli araştirma konularindan 
biridir. 

 Bu değerlendirmeler işiğinda bu çalişmada, üniversite gençlerinin si-
yasal katiliminda sosyal medyanin rolü,  kullanim amaci ve kullanim dü-
zeyi bağlaminda analiz edilmektedir.

1. Siyasal Katılım

Siyasal alanin önemli çalişma konularindan biri olan siyasal katilim 
kavrami üzerine mutabakata varilmiş bir tanimlama olmamakla birlikte, 
genel eğilim oy vermeden başlayarak çeşitli katilim biçimlerini de içine 
alan tanimlamalar yapilmaktadir. 

Demokraside siyasi katilim, temsilcilere düzenli araliklarla oy ver-
mekten referandumlarda politikalara oy vermeye, siyasi gruplar oluştur-
maya ve yasal veya yasadişi protestolara katilmaya kadar birçok biçimde 
olabilir (Weitz-Shapiro ve Winters, 2008: 4). Siyasal katilim, bir siyasal 
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toplumda bireylerin yerel ve ulusal düzeyde siyasal yöneticileri seçme 
ve yöneticilerin kendi istek ve çikarlari doğrultusunda karar almalarini 
sağlamak amaciyla gösterdikleri her türlü davraniş ve eylemleri ifade et-
mektedir (Balci vb. 2013: 38). Bu tanimlarda yöneticileri seçmek için oy 
kullanma, yöneticilerin karar alma sürecinde etkide bulunabilme ile yasal 
olan ve olmayan siyasal eylemlere katilma şeklinde değerlendirmelerde 
bulunulmaktadir.

Diğer yandan Taşdelen (2011: 166) ise, siyasal katilimi, vatandaşlarin 
siyasi hayatta aktif bir şekilde, karar alma sürecinde etkili olacak tarzda, 
mahalli ve ülke seviyesinde, bilgi sahibi olmasi, tutum ve davranişlarda 
bulunmasi şeklinde tanimlanmaktadir. Bu tanimda ise, karar alma sürecin-
de etkinliğin yaninda bilgi sahibi olma durumu dikkat çekmektedir. 

Bu tanimlar çerçevesinde genel bir değerlendirmede bulunduğumuz 
da; 

siyasal katilim, vatandaşlarin kendini yönetecek ya da yerel veya ulu-
sal karar organlarinda temsil edecek temsilcileri seçme, gerektiğinde bu 
görevlere aday olma, kendi beklentileri doğrultusunda karar almalarini 
sağlama, bunun için siyasal aktörlerle iletişimde bulunma,  bu süreçlerde 
aktif olarak yer almasina imkân verecek siyasal bilgiye sahip olma, siya-
sal tartişmalara katilma şeklinde ortaya çikan tutum ve davranişlar olarak 
tanimlanabilir.

Siyasal katilim, gerek toplumlar arasinda gerekse ayni toplumun kat-
manlari arasinda farkli düzeylerde ve biçimlerde gerçekleşmekte, fakli 
toplumsal değişkenler tarafindan etkilenmektedir (Özer ve Meder, 2008: 
11). Alelaimat (2019: 3) siyasal katilimda yaş, cinsiyet, eğitim,  gelir, yer-
leşim yeri, aile, sosyal ilişkiler, işsizlik gibi sosyal ve ekonomik faktörlerin 
etkili olduğunu ifade etmektedir.  

Çoğu toplumda kadinlarin siyasal katilimi, yalnizca gelişmekte olan 
ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de erkeklerinkinden daha azdir Alela-
imat (2019: 4). Kadinlarin her düzeyde siyasete katilimlari erkeklere ki-
yasla her toplumda az olmasina karşin toplumlarin yapisina göre kadinlar 
arasinda siyasete katilimin boyutlari ve yoğunluklari değişmektedir (Balci 
vd., 2013: 48). Kadinlarin siyasal katilimi demokratik standartlarin yük-
sekliği ile de ilgilidir. Kadinlarin karar alma süreçlerinde (parlamento, 
yerel meclisler vb.) daha fazla yer almasi durumunda kadinlarin katilimi 
da artiş gösterebilmektedir. YSK’ya (2019: 34) göre 29 Mart 2019 yerel 
seçimlerinde kadin ve erkek seçmenler birbirine yakin oranlarda seçime 
katilim sağlamişlardir. Oy kullanma bağlaminda kadin ve erkek arasinda 
bir birine yakin düzeyde bir durum söz konusu iken, belediye başkanli-
ği, belediye meclis ve il genel meclis üyeliği adayliğinda kadinlarin orani 
%13,27 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka ifadeyle kadinlar oy kullanma 
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bağlaminda erkeklere yakin oranlarda siyasal katilim gösterirken yönetici 
olarak bir göreve aday olma bağlaminda çok daha düşük düzeyde siyasal 
katilim göstermektedirler.   

Yaş faktörü de siyasal katilimi etkileyen faktörlerden biri olarak de-
ğerlendirilmektedir. Tatar’a (2003: 338)  göre oy verme davranişinin orta 
ve ileri yaş grubunda gençlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ale-
laimat ise (2019: 2) gelişmekte olan ülkelerde gençlerin siyasi katiliminin 
siyasi değişimi getirmede hayati bir rol oynadiğini, bu ülkelerde gençler 
en büyük çoğunluğu temsil etseler de, seçimlerde oy kullanmalarinin çok 
zayif olduğunu dile getirmektedir 

Gelir ise siyasal katilimi hem olumlu hem olumsuz şekilde etkileyen 
bir değişkendir. Gelir arttikça siyasal katilma düzeyinin yükseldiği buna 
karşin politikayla en ilgisiz kişilerin en düşük gelir gruplarinda toplandik-
lari görülmektedir (Özer ve Meder, 2008: 25).  Effing ve arkadaşlarinin  
(2011: 27 ) yaptiği araştirmaya göre, Web’deki politik aktifler, nispeten 
yüksek gelirli ve hatta nispeten yüksek yaştaki iyi eğitimli erkeklerdir de-
ğerlendirmesi yapilmaktadir. Bir başka araştirmada, yaş ile çevrimdişi/
geleneksel siyasal katilim arasinda doğrudan bir ilişki olduğu ve özellikle 
18-22 ve 23-26 yaş arasindaki öğrencilerin geleneksel siyasal katilimda 
daha aktif olduğu tespit edilmiştir (Zaheer, 2016: 293). 

Aile ve ailenin yapisi da siyasal katilim üzerinde etkili olabilmektedir. 
Zihinsel, ahlaki ve hiyerarşik yapiya ilişkin kodlarin ilk edinildiği yerin 
aile olduğu düşünülürse, siyasal katilimin düzeyinin de bu çerçevede et-
kilendiği söylenebilir (Balci vd., 2013: 58) Ailenin yapisi toplumun tipi-
ni belirleyen bir faktör olsa da, daha geniş, ataerkil aile üyeleri çekirdek 
aile bireylerine göre her düzeyde siyasete daha az dahil olurlar ve daha az 
ilgilenirler (Turan ve Tiraş, 2017: 109). Bunlarin yaninda yerleşim yeri, 
siyasete ilgi düzeyi, siyasal bilgi düzeyi gibi değişkenler de siyasal katilimi 
etkilemektedir. Siyasete ilgi düzeyi ve siyasal bilgi düzeyi artikça siyasal 
katilim da artmaktadir. 

2. Sosyal Medyada Siyasal Katılım

Sosyal medya, sosyal etkileşimi kolaylaştiran, paydaşlar arasinda iş-
birliğini olanak taniyan ve müzakereyi mümkün kilan teknolojilerdir (Br-
yer and Zavattaro, 2011: 327). Bu yönüyle sosyal medya siyasal alan için 
kiymetli bir araçtir. Sosyal medya yaşamin her alanini etkilediği gibi siya-
sal alani da etkilemiş, yeni imkân ve firsatlar sunmuştur. Effing vd. (2011: 
26) siyasi partiler gibi kuruluşlarin da bu değişen ortama ayak uydurmaya 
çaliştiğini dile getirmektedirler. Siyasi partiler, adaylar, parlamenterler, se-
çilmiş siyasal aktörler siyasal alanin tüm bileşenleri sosyal medyayi yaygin 
bir şekilde kullanarak seçmenlerini bilgilendirmek ve ikna etmek çabasin-
dadirlar. 
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Sosyal medya, siyasi partilere ve adaylara seçmenlere ulaşmak için 
sunduğu imkânlar dolayisiyla siyasal kurumlar ve siyasal aktörler tarafin-
dan yaygin olarak kullanilmaktadirlar. Siyasal partiler ve liderlerin top-
lantilari veya açiklamalari sosyal medyadan canli olarak yayinlanmakta, 
sosyal medya üzerinden söyleşiler gerçekleştirilmekte, e-mitingler yapil-
maktadir. Siyasal aktörler, geleneksel medyada ulaşamadiklari kitlelere 
sosyal medyadan ulaşabilmektedir. Bu nedenle özellikle seçim dönemle-
rinde sosyal medya uygulamalarina önemli kaynaklar aktarilmakta, seç-
meni ikna etme çabalari içerisinde sosyal medya kullanimi önemli bir yer 
tutmaktadir.

Sosyal medya, ayni zamanda seçmenlere de yeni ve daha etkin bir 
katilim ortami sunmaktadir. Seçmenler, sosyal medyada siyasal gelişmele-
ri daha rahat takip edebilmekte, siyasal bilgiye daha etkin ulaşabilmekte, 
siyasal aktörler ile iletişimde bulunabilmekte, siyasal tartişmalara düşün-
celerini paylaşarak katilabilmektedir. Bu yönüyle sosyal medya geleneksel 
iletişim araçlarina göre yeni bir sosyal katilim biçimi olan online/çevrimiçi 
katilimin gerçekleşmesine imkan vermektedir. 

Sosyal medya ve siyasal katilim arasindaki örüntüyü inceleyen birçok 
farkli çalişma mevcuttur, bu çalişmalardan bazilarinin sonuçlarina aşağida 
değinilmiştir.

Balci ve arkadaşlari (2016: 124) tarafindan Konya’da yapilan bir çaliş-
mada siyasal bilgilenme sürecinde üniversite öğrencilerinin diğer araçlara 
göre internet, sosyal medya ve televizyonu daha etkili gördükleri sonucuna 
ulaşilmiştir. Ahmad’in (2019: 6-7) gerçekleştirdiği bir çalişmada katilim-
cilarin çoğunluğunun çevrimiçi medyayi kullandiklarina ve siyasi konu-
lardan haberdar olduklarina kesinlikle katildiklari; sosyal medyayi siyasi 
bilgi ve tartişmalar için kullandiklari belirlenmiştir. 

Yapilan bir başka araştirmada gençlerin siyasal görüşlerini etkileyen 
faktörlerde geleneksel medyanin (%40,7), sosyal medyaya göre (%34,2)  
daha etkili olduğu görülmüştür (Zaheer, 2016: 293). Burada sosyal medya-
da geçirilen süre önemli olarak dikkat çekmektedir. Zaheer’e göre (2016: 
294) Facebook’ta daha fazla zaman geçiren öğrenciler, daha çok siyasi 
amaçlar için kullanmakta ve bu amaç için kullanan öğrencilerin çevrimiçi 
ve çevrimdişi siyasi etkinliklerin daha aktif katilimi söz konusu olmak-
tadir. Benzer şekilde Kim ve Chen (2016: 320) araştirmasina göre blog 
ve sosyal ağ siteleri kullaniminin çevrimiçi siyasi katilimla pozitif ilişkili 
olduğu görülmüştür. 

Kamiloğlu ve Erdoğan (2014: 74) Facebook çerçevesinde yaptiklari 
çalişmada katilimin üç farkli boyutunu tanimlamanin mümkün olduğunu 
ifade etmektedirler. Bunlardan birincisi, kullanici siyasal görüşlerini ya-
yinlayarak, paylaşarak ve takip ederek bir katilim gösterebilir. İkincisi, 
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siyasi adayin hayrani olarak veya ondan hoşlanarak siyasi pozisyonunu 
açikça ifade etmeyi tercih edebilir. Üçüncüsü ise, arkadaşiyla mesajlaşarak 
veya sohbet ederek siyaset tartişabilir. Siyasi grup oluşturmak veya siyasi 
bir gruba katilmak bu boyut altinda toplanmaktadir.

Şener ve arkadaşlarina (2015: 75-98) göre, Türkiye’de, yeni medya 
olanaklarinin yayginlaşmasi sosyal medya üyeliği ve kullanilmasinda etki-
li olsa da siyasal anlamda katilimin sağlanmasi için yeterli değildir. Sosyal 
ağlarin kişilerin siyasi katilimina göreceli bir etkisinin olduğu, yaş, eği-
tim durumu, sosyo-ekonomik düzey, kişilerin siyasete olan ilgi düzeyinin 
çevrim içi siyasete katilimda önemli etkenler olduğu ve bireylerin sosyal 
medya da aktif olmak yerine pasif olmayi tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

Olkun vd. (2018: 991) tarafindan yapilan başka bir araştirmada; genç 
nüfusun yoğunlukta olduğu ülkemizde, 2017 yilinda gerçekleşen referan-
dum döneminde üniversite öğrencilerinin siyasal katilim açisindan sosyal 
medyanin üstlendiği rolü incelemeye çalişmiştir. Bu amaca yönelik olarak 
Selçuk Üniversitesinde eğitim gören 400 öğrenciden anket yoluyla bilgiler 
toplanmiştir. Araştirma sonucunda katilimcilarin; politik aday veya partiyi 
beğenme, siyasetle ilgili olayin fotoğrafini paylaşma, son dakika gelişme-
lerini takip etme, siyasi bir anket yapma ya da ankete katilma, gibi aktivi-
teleri sosyal medyadan daha sik gerçekleştirdikleri görülmüştür.

Bir başka araştirma sonucuna göre siyasal katilim açisindan gençler 
arasinda en çok oy verme davranişinin yer aldiği görülmüştür. Beraberinde 
yer alan siyasal katilim biçimi, siyasetle ilgi bilgilenme sürecinde medya 
kullanimi yer alirken, gençlerin siyasal katilim içeren davranişlari daha 
yoğun sergilemedikleri ortaya konmuştur. Araştirma sonucunda gençlerin 
siyasal katilma davranişlari arasinda en önemli faktörün sosyal medyada 
siyasal paylaşim olduğu görülmüştür (Kutlu, 2018: 104).

Türkiye’de ya da dünyanin farkli ülkelerinde yapilan araştirmalar gös-
termektedir ki sosyal medya yeni bir siyasal katilim ortami olarak özellikle 
gençler tarafindan kullanilmaktadir. Sosyal medyanin siyasal bilgi edinme, 
siyasal aktörleri takip etme, bunlarin paylaşimlarini beğenme, siyasal pay-
laşimda bulunma, siyasi bir gruba katilma, siyasal tartişmalarda bulunma 
gibi çeşitli siyasal katilim amaçlariyla kullanildiği, bu sürecin etkisinin de-
mografik faktörlerin yaninda sosyal medyada geçirilen zaman, siyasete ilgi 
düzeyi, siyasal güven vb. unsurlarin etkili olduğu söylenebilir. 

3. Yöntem

3.1. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklemi

Bu çalişmada alan araştirmasi yöntem olarak esas alinmiş ve evren, 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri olarak belirlenmiştir. Ça-
lişma evreninin büyüklüğü 30.127 kişidir. Örneklem olarak ise, Erbaa 
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yerleşkesinde iki fakülte iki yüksekokulda farkli bölüm ve programlarda 
eğitim gören öğrencilere yer verilmiştir. Basit tesadüfî örnekleme yöntemi 
ile evrendeki sinif, program dağilimini gözetecek şekilde 402 örnekleme 
ulaşilmiştir. Anketler yüz yüze anket tekniği ile uygulanmiştir.  

3.2. Verilerin Toplanması ve Analizi

Üniversite öğrencilerinin siyasal katilim sürecinde sosyal medyanin 
rolünü belirlemek amaciyla, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa yer-
leşkesindeki öğrencilerine sorulmak üzere farkli sorulardan oluşan anket 
formu hazirlanmiştir. Çalişma kapsaminda veri toplama formu katilimcilar 
tarafindan anlaşilabilecek şekilde, konu ile ilgili daha öncesinde Balci ve 
Saritaş (2014) ve Göçmen (2018) tarafindan yapilan çalişmalardan yarar-
lanilarak düzenlenmiştir. Hazirlanan anketler Tokat Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştirmalari Etik Kurulu 14.01.2022 
tarihinde alinan Etik Kurul onayi ile 17-28 Ocak 2022 tarihleri arasinda 
uygulanmiştir.

Anket formunun girişi bölümünde üniversite öğrencilerinin yaş, cinsi-
yet, sinif ve gelir dururumu gibi sosyo-demografik niteliklilerini gösteren 
sorulara yer verilmiştir. Anket formunda araştirmaya katilanlarin sosyal 
medya kullanim amaçlarini, siyasal siyasal bilgi katilim düzeyleri ile sos-
yal medyayi siyasal katilim bağlaminda ne şekilde kullandiklarini belirle-
meye yönelik sorulara da yer verilmiştir. 

Elde edilen veriler, bilgisayar ortaminda SPSS 26 programi kullani-
larak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Frekans Analizinin yani sira 
değişkenler arasindaki ilişkilerin tespit edilmesi amaciyla da Ki Kare testi,  
Bağimsiz Örneklem T-Testi ile uygulanmiştir. 

3.3. Araştırma Soruları

	Üniversite öğrencilerinin siyasal katilim sürecinde sosyal medya-
yi hangi amaçlarla kullanmaktadirlar?

	Üniversite öğrencilerinin siyasal katilim sürecinde cinsiyete göre 
sosyal medya kullanma amaçlari farklilik göstermekte midir?

	Üniversite öğrencilerinin siyasi karar sürecinde iletişim araç ve 
yöntemlerinin etki düzeyleri nedir?

	Üniversite öğrencilerinin sosyal medyadaki siyasal katilim fa-
aliyetleri neler olmuştur ve cinsiyete göre farklilik göstermekte 
midir?

	Üniversite öğrencilerinin siyasal katilim düzeyi nedir?
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4. Araştırma Bulgularının Analizi

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Tablo 1: Verilere ait Tanımlayıcı İstatistikler

Sosyal Medya 
Kullanimi

Sosyal Medyada 
Siyasal Katilim

Mean ( Ortalama) 2.13 3.76
Median (Medyan) 2.10 4.00
Variance (Varyans) .572 1.31
Std. Deviation (Standart Sapma) .756 1.14
Skewness (Basiklik) .218 -.947

Çalişmada uygulanan anket sonucu elde edilen verilere ait tanimlayici ista-
tistikler Tablo 1’de yer almaktadir. Tablo 1’de yer alan sonuçlara göre sos-
yal medya kullanim amacina yönelik ölçeğin tanimlayici istatistik sonuç-
lari şu şekildedir; aritmetik ortalama, (2.13), medyan (2.10) varyans (.572) 
standart hata ise .756 olarak tespit edilmiştir. Sosyal medyada siyasal ka-
tilim ölçeğin tanimlayici istatistik sonuçlari; aritmetik ortalama. (3.76), 
medyan (4.00), varyans (1.31), standart hata ise 1.14 olarak bulunmuştur. 
Tespit edilen bulgular bir bütünlük olacak şekilde değerlendirildiğinde 
çalişmada kullanilan değişkenlerde varyans ve standart hata değerlerinin 
birbirine yakin tespit edilmesi serilerde uç değerlerin olmadiği ve serilerin 
ortalama etrafinda normal dağildiği söylenebilir.

4.2. Normallik Testleri

Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanim amaci ve sosyal 
medyada siyasal katilim faaliyetlerini tespit etmeye yönelik ölçeklerin bo-
yutlarinin sosyo-demografik değişkenlerden etkilenme düzeyi test edilme-
sinden önce, veri setlerinin normallik testleri yapilmiştir. Üniversite öğren-
cilerinin sosyal medya kullanim amaci ve sosyal medyada siyasal katilim 
ölçeklerinin alt boyutlari açisindan normallik testi sonuçlari Tablo 1’de yer 
almaktadir. 

Tablo. 2: Normallik Testi Sonuçları

Boyutlar
Kolmogorov-Smirnov. Shapiro-Wilk.

Statistic. df Sig. Statistic. df Sig.

Sosyal Medya 
Kullanim Amaci .069 402 .000 .963 402 .000

Sosyal Medyada 
Siyasal Katilim .0153 402 .000 .881 402 .000

Tablo2’de yer alan Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri için 
yokluk hipotezi serilerin normal dağildiği, alternatif hipotez ise serilerin 
(değişkenlerin) normal dağilima uygun olmadiği şeklinde kurulmuştur. 
Test sonuçlarindan elde edilen bulgulara göre t değerlerinin olasilik değer-
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leri (p<0.05) olduğundan her iki test içinde yokluk hipotezi reddedilmek-
tedir. Buna göre örneklemi oluşturan alt boyutlarin ortalama dağilimlari 
normal dağilima uygun bir dağilim sergilememektedir. 

Çalişmada kullanilan alt boyutlara uygulanan Kolmogorov-Smirnov 
ve Shapiro-Wilk testleri sonucunda serilerin normal dağilima uygun ol-
madiğina karar verilmiştir. Bunun yaygin sebebi ise anketlerde kullanilan 
likert ölçeği cevaplarinin kisitli olmasindan kaynaklanmaktadir. Çalişma-
da tanimlayici istatistiklerin yer aldiği Tablo 1’de Sosyal Medya Kullanimi 
alt boyutu için basiklik 0.218 ve çarpiklik değeri -0.825, Sosyal Medyada 
Siyasal Katilim alt boyutu için ise basiklik değeri -0.947 ve çarpiklik de-
ğeri 0.054 olarak tespit edildiğinden alt boyutlarin ortalamalarin normal 
dağilim gösterdiği kabul edilmiş ve örneklem testleri yapilmiştir. 

Tablo 3: Katılımcıların Cinsiyeti

F. %.
Kadin. 204 50.7
Erkek. 198 49.3
Toplam 402 100.0

Katilimcilarin %50.7’si kadin, %49.3’ ü erkektir. Türkiye nüfusu den-
geli cinsiyet dağilimina sahip olduğu düşünülürse, örneklemin cinsiyet da-
ğilimi bu dengeyi koruyacak düzeydedir. 

Tablo 4: Katılımcıların Yaşı

F %
18-19 108 26.9
20-21 186 46.3
22-23 73 18.2
24-25 22 5.5
25 ve üzeri 13 3.2
Toplam 402 100.0

Katilimcilarin %46.3’ü 20-21 yaş araliğinda, %26.9’u 18-19 yaş 
araliğinda, %18.2’si 22-23 yaş araliğinda, %5.5’i 24-25 yaş araliğinda 
%3.2’si 25 yaş ve üzerindedir.

Tablo 5: Katılımcıların Eğitim Düzeyi

F %
Fakülte 143 35.6
Ön lisans 259 64.4
Toplam 402 100.0

Katilimcilarin %64.4’ü Fakülte düzeyinde, % 35.6’si Ön lisans dü-
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zeyinde eğitim görmektedir. Ön lisans düzeyinde eğitim gören katilimci 
sayisi örneklemde daha yüksek düzeyde yer almiştir.

Tablo 6: Katılımcıların Sınıfı

F. %.
1. 206 51.2
2 151 37.6
3 35 8.7
4 10 2.5
Toplam 402 100.0

Tabloda da görüldüğü üzere çalişmaya her sinif düzeyinde katilim ol-
muştur. Araştirma kapsaminda ön lisans ve lisans düzeyinde öğrencilerin 
katiliminin sağlanmasi önemli olarak düşünüldüğünden bu konuda özen 
gösterilmiştir.  

Tablo. 7: Katılımcıların. Fakülte. ve Yüksekokullara. Göre Dağılımı

F. %.
Finans Bankacilik ve Sigortacilik Bölümü. 21 5.2
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü. 81 20.1
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 21 3.2
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapimciliği Bölümü. 4 1.0
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 41 10.2
Pazarlama ve Reklamcilik Bölümü 10 2.5
Tasarim Bölümü 17 4.2
Sağlik Bakim Hizmetleri Bölümü 13 3.2
Tibbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 57 14.1
Hemşirelik Bölümü 27 6.7
Sağlik Yönetimi Bölümü 33 8.2
İletişim ve Tasarim Bölümü 67 16.7
Türk Dili ve Edebiyati Bölümü 13 2.5
Toplam 402 100.0

Katilimcilar Erbaa yerleşkesinde yer alan Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi, Sağlik Bilimleri Fakültesi; Erbaa. Meslek. Yüksekokulu, Erbaa 
Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokullarinda eğitim gören öğrencilerden 
oluşmaktadir. Bu çalişmada hem fakülte düzeyinde hem de meslek yükse-
kokul düzeyindeki bölümlerden öğrencinin örneklemde yer almasina itina 
gösterilmiştir. 
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Tablo 8: Katılımcıların Gelir Durumu

F %
1400 ve alti 37 9.2
1401 ve 2500 75 18.7
2501 ve 3500 96 23.9
3501 ve 4500 95 23.6
4501 ve üstü 99 24.6
Toplam 402 100.0

Katilimcilarin gelir durumunun verildiği tabloya göre,  %27.9’u 2500 
TL altinda bir gelire sahiptir. Katilimcilardan, 2501 ve 3500 arasi gelire 
sahip olanlarin orani %23.9; 3501 ve 4500 arasi gelire sahip olanlarin orani 
%23.6’dir. Katilimcilarin %24.6’si ise 4501 ve üstü gelire sahiptirler.

Tablo. 9: Katılımcıların Ailesinde Siyasi Parti Üyeliği Bulunma Durumu

F. %.
Evet. 19 4.7
Hayir 383 95.3
Toplam 402 100.0

Tablo 9’a göre katilimcilara yöneltilen “Ailenizde siyasi parti üyesi 
var mi?” sorusuna %95.3 gibi yüksek oranda hayir cevabi ile ailesinde 
siyasi parti üyeliği olmadiği ifade edilirken, %4.7 gibi düşük bir oranda ise 
ailesinde siyasi parti üyeliği bulunduğu belirtilmiştir.

Tablo 10: Katılımcıların Ailede Siyasal Tercihe Karar Verme Durumu

F %
Baba 31 7.7
Anne 2 .5
Anne ve baba 13 3.2
Anne, baba ve çocuklar 15 3.7
Herkes kendi kararini verir 341 84.8
Toplam 402 100.0

Tablo 10 incelendiğinde katilimcilarin aile içinde siyasal tercihe kimin 
karar verdiği yönündeki soruya verilen cevaplar arasinda %84.8 yüksek 
oranda ‘herkes kendi kararini kendi verir’ seçeneği öne çikmaktadir. Bu-
radan anlaşilmaktadir ki üniversite öğrencilerinin siyasi katilim sürecinde 
çoğunlukla kendi tercihleri doğrultusunda şekillenmektedir. 
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Tablo 11: Katılımcıların Siyasete İlgi Düzeyi

F %
Hiç ilgim yok 125 31.1
Çok az ilgiliyim 110 27.4
Biraz ilgiliyim 107 26.6
Oldukça ilgiliyim 51 12.7
Çok ilgiliyim 9 2.2
Toplam 402 100.0

Katilimcilar %31.1’i siyasete hiç ilgi duymadiklarini belirtirken, 
%27.4’ü çok az ilgili olduğunu ve %26.6’si biraz ilgili olduğunu belirtmiş-
tir. Katilimcilar üniversite eğitim alan bir kitle olmasina rağmen siyasete 
ilgi düzeylerinin orta derece olduğu görülmektedir. Örneklem grubunda 
siyaset hiç ilgisi olmayan katilimcilarin orani diğer seçeneklere oranla 
yüksek bulunmuştur.

Değişkenler arasinda ilişkiyi analiz etmek amaciyla yapilan Ki-Kare 
testi sonucuna göre eğitim düzeyi ile siyasete katilim düzeyi arasinda an-
lamli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Siyasetle ilgilenmeyen orani önlisans 
düzeyinde lisans düzeyine göre daha yüksek iken sadece oy verme, siyasal 
partinin düzenlediği mitinglere katilma gibi siyasal katilim biçimlerinde 
lisans düzeyinde eğitim görenlerin orani daha yüksektir. Benzer bir sonuç 
eğitim düzeyi ile siyasal ilgi düzeyi arasinda da görülmektedir. Lisans dü-
zeyinde eğitim görenlerin siyasete ilgi düzeyi önlisans düzeyinde eğitim 
görenlere göre daha yüksek olarak belirlenmiştir. 

Tablo 12: Katılımcıların Siyasi Parti Üyeliği 

F %
Evet 15 3.7
Hayir 387 96.3
Toplam 402 100.0

Üniversite öğrencilerinin Tablo 12’de yer alan siyasete ilgi düzeyle-
rinin düşük olmasi durumunu destekleyen bir sonuca varilmiştir. Katilim-
cilarin sadece %3.7’si bir siyasi partiye üye olduğunu ifade etmektedir. 
Siyasi parti üyeliği ile siyasete ilgi duyanlar arasinda anlamli bir ilişki bu-
lunmaktadir. 

Tablo 13: Katılımcıların Siyasal Faaliyette Bulunma Durumu

F %
Gösteri yürüyüşüne katildim 11 2.7
Mitinglere katildim 57 14.2
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Bir siyasal partinin seçim 
kampanyasinda aktif olarak yer 
aldim

12 3.0

Hayir, hiçbir siyasal faaliyette 
bulunmadim 322 80.1

Toplam 402 100.0

Tablo 13’e bakildiğinda katilimcilara yöneltilen ‘Şimdiye kadar ne tür 
bir siyasal faaliyette bulundunuz? sorusuna verilen ‘hayir hiçbir siyasal 
faaliyette bulunmadim’ cevabi %80.1 yüksek oranda öne çikmaktadir. Si-
yasal katilim açisindan değerlendirildiğinde üniversite öğrencilerinin siya-
sete ilgi düzeyinin düşük olmasi ve beraberinde hiçbir siyasal faaliyette bu-
lunmamalari birbirini destekleyen iki sonuç olarak karşimiza çikmaktadir. 
Üniversite öğrencilerinin %14.2’si mitinglere katildiklarini belirtmektedir. 

Tablo 14: Katılımcıların Siyasal Katılım Düzeyi

F %
Siyasetle pek ilgilenmiyorum 152 37.8
Sadece oy veririm 204 50.7
Siyasi mitinglere katilirim 32 8.0
Siyasetle ilgili bir sivil toplum kuruluşuna üye oldum 4 1.0
Bir siyasi partinin sivil toplum kuruluşunda yer aldim 6 1.5
Sosyal medya üzerinden siyasal katilim sağlarim 4 1.0
Toplam 402 100.0

Üniversite öğrencileri siyasal katilim düzeyi ile ilgili soruya, yüksek 
oranda Sadece oy veririm (%50.7), Siyasetle pek ilgilenmiyorum (%37.8) 
maddeleri öne çikmaktadir. Katilimcilarin siyasi katilim düzeyinde en dü-
şük oranda sosyal medya üzerinden siyasal katilim sağlarim (%1.0) tespit 
edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin siyasal katilim düzeyini ortaya koyan 
tabloda da görüldüğü üzere katilimcilarin %50.7’sinin sadece oy vererek 
bir siyasal katilimda bulunduğunu belirtmesi siyasal katilim düşük düzey-
de gerçekleştiğini ortaya koymasi bakimindan önemlidir. 

Tablo 15: Katılımcıların İnternet Kullanma Sıklığı

F %
Her Gün 381 94.8
2-3 Günde Bir 10 2.5
Hafta da Bir 2 .5
Ayda Bir 6 1.5
Hiç Kullanmam 3 .7
Toplam 402 100.0
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Üniversitede eğitim gören katilimcilarin %94.8’i her gün interneti 
kullandiklarini ifade etmeleri dikkat çekmektedir. Dijital çağda üniversite 
gençliği gündelik yaşamin interneti yoğun olarak kullanmaktadir. Eğitim 
düzeyi ile internet kullanma sikliği arasinda anlamli bir ilişki görülmüş-
tür. Katilimcilardan önlisans düzeyindekilerin internet kullanma sikliği 
lisans düzeyindekilere göre daha yüksektir. Benzer bir anlamli ilişki inter-
net kullanma sikliği ile siyasal katilim düzeyi arasinda görülmüştür. İnter-
neti 2-3 günde bir kullananlarin siyasal katilim düzeyleri diğer kullanim 
durumlarina göre farklilik göstermektedir.

Tablo 16: Katılımcıların Sosyal Medya Hesabı Bulunma Durumu

F %
Evet 390 97.0
Hayir 12 3.0
Toplam 402 100.0

Sosyal medya hesabi bulunana katilimcilarin orani %97 iken hesabi 
bulunmayanlarin orani %3’tür. Buna göre katilimcilarin çok büyük bir bö-
lümünün sosyal medya hesabinin bulunmasi çeşitli amaçlarla ve çeşitli dü-
zeylerde sosyal medyayi kullandiklari göstermesi bakimindan anlamlidir. 
Katilimcilarin sosyal medya hesabi sahipliği ile siyasal katilim düzeyi ve 
siyasal ilgi düzeyi arasinda anlamli bir ilişki bulunamamiştir. 
Tablo 17: Katılımcıların Siyasal Konularda Sosyal Medya Araçlarını Kullanım 

Sıklığı (%)

Facebook. Twitter. Instagram
Hiç Kullanmam 70.1 24.6 33.6
Haftada 1-2 Gün 14.7 17.2 14.2
Haftada 3-4 Gün 6.5 14.4 10.2
Haftada 5-6 Gün 1.7 6.7 6.2
Her Gün Düzenli 7.0 37.1 35.8
Toplam 100.0 100.0 100.0

Katilimcilar, sosyal paylaşim ağlarindan Twitter (%37.1) ve Instag-
ram’i (%35.8) Facebook’a göre (7.0) daha yüksek oranda her düzenli 
olarak kullandiklarini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda üniversite öğrenci-
lerinin Twitter ve Instagram’i, Facebook’a göre daha düzenli kullandiği 
sonucuna varilabilmektedir.  Katilimcilarin %70.1’inin Facebook’u hiç 
kullanmadiğini ifade etmesi de dikkat çekmektedir. Sosyal medya araç-
larinin kullanim sikliği ile siyasete ilgi düzeyi arasinda anlamli bir ilişki 
görülmüş, düzenli olarak sosyal medya kullanan katilimcilarin siyasete ilgi 
düzeyi diğer kullanma zamani sikliklarina göre daha yüksektir. 
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Tablo 18: Sosyal Medya Kullanım. Amaçlarına. İlişkin. Maddelerin. İstatistikleri

Sosyal Medya Kullanim Amaçlari N X SD

Arkadaşlarimla İletişimde Bulunmak 402 1.54 .80

Mesaj Göndermek ya da Mesaj Almak 402 1.64 .85

Olaylar ve Kişiler Hakkinda Bilgi Sahibi Olmak 402 1.72 .93

Eğlenmek ve Rahatlamak İçin 402 1.59 .68

Tanidiklarimin Fotoğraflarina Bakmak ya da Fotoğraf Yüklemek 
İçin 402 1.73 .86

Tanidiklarimin Fotoğraflarina Bakmak ya da Fotoğraf Yüklemek 
İçin 402 2.02 1.12

İnsanlarin İletişim Bilgilerine Ulaşmak İçin 402 2.73 1.39

Tanidiklarimin Duvarina Yazmak ya da Yazilanlari Okumak İçin 402 2.84 1.42

Kişisel Sunum ve Profil Bilgilerini Paylaşmak İçin 402 2.70 1.39

İnsanlari Daha İyi Tanimak İçin 402 2.79 1.45

Not: Sosyal Medya Kullanim Amaçlari Ölçeğinde 1=Kesinlikle Katiliyo-
rum, 5=Kesinlikle Katilmiyorum olarak kodlanmiştir.

Tablo incelendiğinde siyasal katilim sürecinde öğrencilerin sosyal 
medyayi daha çok tanidiklarinin duvarina yazmak ya da yazilanlari oku-
mak için (X=2.84), insanlari daha iyi tanimak için (X=2.79), insanlarin ile-
tişim bilgilerine ulaşmak için (X=2.73), kendi sunum ve profil bilgilerini 
paylaşmak için (X=2.70) kullandiklari ortaya çikmaktadir. Diğer yandan 
sosyal medya üniversite öğrenciler tarafindan arkadaşlarla iletişimde bu-
lunmak ve eğlenmek ve rahatlamak için daha az kullanilmaktadir. 

Tablo 19: Cinsiyete Göre Sosyal Medya Kullanım Amacı Düzeyindeki Farklılık
Sosyal Medya Kullanim Amaçlari Cinsiyet. N X SD t-value Sig.

Arkadaşlarimla İletişimde Bulunmak
Kadin. 204 1.54 .758

.141 .888
Erkek 198 1.55 .846

Mesaj Göndermek ya da Mesaj Almak
Kadin, 204 1.64 .798

.39 .961
Erkek 198 1.64 .917

Olaylar ve Kişiler Hakkinda Bilgi Sahibi 
Olmak

Kadin, 204 1.73 .866
-.142 .887

Erkek 198 1.72 .998

Eğlenmek ve Rahatlamak İçin
Kadin 204 1.68 .689

-2.77 .006
Erkek 198 1.49 .659

Tanidiklarimin Fotoğraflarina Bakmak ya da 
Fotoğraf Yüklemek İçin

Kadin 204 1.69 .767
.828 .408

Erkek 198 1.76 .950
Tanidiklarimin Fotoğraflarina Bakmak ya da 
Fotoğraf Yüklemek İçin

Kadin 204 2.00 1.12
.447 .655

Erkek 198 2.05 1.13

İnsanlarin İletişim Bilgilerine Ulaşmak İçin
Kadin 204 2.76 1.40

.643 .652
Erkek 198 2.70 1.37

Tanidiklarimin Duvarina Yazmak ya da 
Yazilanlari Okumak İçin

Kadin 204 2.84 1.40
.466 .917

Erkek 198 2.83 1.45
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Kişisel Sunum ve Profil Bilgilerini 
Paylaşmak İçin

Kadin 204 2.76 1.42
.436 .415

Erkek 198 2.65 1.35

İnsanlari Daha İyi Tanimak İçin
Kadin 204 2.86 1.45

.496 .370
Erkek 198 2.73 1.46

Araştirmaya katilan öğrencilerin siyasal karar sürecinde sosyal medya 
kullanim amaçlarini cinsiyete göre bakildiğinda eğlenmek ve rahatlamak 
için (t=-2.77;p<.05) etki düzeyi anlami farklilik göstermektedir. Kadinlar 
erkeklere göre sosyal medyayi; olaylar ve şahislar hakkinda bilgi sahibi 
olma isteği, insanlarin iletişim bilgilerine ulaşma, tanidiklarinin duvarina 
yazmayi ya da yazilanlari okumayi, kişisel sunum ve profil bilgilerini pay-
laşmak, insanlari daha iyi tanimak amaciyla daha fazla kullandiklari sonu-
cu tespit edilmiştir.

Tablo 20: Siyasal. Karar. Verme. Sürecinde. İletişim. Araç. Ve Yöntemlerinin. 
Etki. Düzeyleri.

İletişim Yöntem ve Araçlari En az En çok X SD
İnternet 1 5 3.58 1.51
Sosyal Medya 1 5 3.66 1.43
Aile Üyeleri 1 5 2.64 1.41
Televizyon Yayinlari 1 5 2.68 1.33
Arkadaş Grubu ve Yakin Çevre. 1 5 2.32 1.30
Adaylarin Gezi ve Mitingleri 1 5 2.17 1.39
Gazeteler 1 5 1.92 1.20
Kamuoyu Araştirma ve Sonuçlari 1 5 2.48 1.43
Seçim Afişler, İlan ve Broşürler 1 5 2.06 1.36
Radyo Yayinlari 1 5 1.75 1.16

Tabloda da görüldüğü üzere katilimcilarin siyasal karar süreçlerinde en 
etkili iletişim araçlari sirasiyla sosyal medya (X=3.66), internet (X=3.58), 
televizyon yayinlari (X=2.68). Radyo yayinlari (X=1.75) ve gazeteler 
(X=1.92), siyasal karar alma sürecinde üniversite öğrencileri tarafindan en 
az etkiye sahip olan araç ve yöntemler olarak değerlendirilmiştir. Sosyal 
medyanin siyasal karar alma sürecinde birinci derecede dikkate alinan bir 
iletişim araci olduğunu belirtilmesi kayda değerdir. 

Tablo 21: Katılımcıların Sosyal Medyada Hangi Siyasi Hesapları Takip Etme 
Durumu

F %
Siyasi Parti Lideri 66 16.4

Siyasi Parti Resmi Hesabi 41 10.2

Milletvekili 13 3.2

Belediye Başkani 81 20.1

Siyasi Parti İl Başkani 23 5.7
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Örnek Aldiğim Siyasi Kişilik 178 44.3

Toplam 402 100.0

Katilimcilarin tamami sosyal medya da bir siyasi hesabi takip ettiğini 
ifade etmektedir. Katilimcilarin %44.3’ü “Örnek aldiği siyasi kişiliği”, 
%20.1’i “Belediye başkanini” %16.4’ü “Siyasi parti liderini” takip et-
mektedir. Katilimcilarin sinifi ile takip edilen siyasal hesaplar arasindaki 
ilişki incelendiğinde 1. ve 2.  ve 3. siniflar daha yüksek oranda örnek 
alinan siyasal kişiliği takip ederken, 4. Siniflar daha yüksek oranda siyasi 
parti il başkanini takip ettikleri görülmüştür. 

Tablo 22: Cinsiyete Göre Siyasal Karar Sürecinde İletişim Araç ve 
Yöntemlerinin Düzeyindeki Farklılık

İletişim Araç ve 
Yöntemleri Cinsiyet N X SD t-value Sig

İnternet
Kadin 198 3.53 1.50

.675 .500
Erkek 204 3.63 1.52

Sosyal Medya
Kadin 198 3.64 1.42

.345 .730
Erkek 204 3.69 1.45

Aile Üyeleri
Kadin 198 2.63 1.38

.100 .921
Erkek 204 2.65 1.44

Televizyon Yayinlari
Kadin 198 2.84 1.33

-2.36 .019
Erkek 204 2.53 1.32

Arkadaş Grubu. Ve Yakin 
Çevre.

Kadin. 198 2.24 1.28
.467 .207

Erkek 204 2.40 1.31
Adaylarin Gezi Ve 
Mitingleri

Kadin 198 2.15 1.38
.442 .693

Erkek 204 2.20 1.40

Gazeteler
Kadin 198 1.94 1.20

.418 .789
Erkek 204 1.90 1.20

Kamuoyu Araştirma ve 
Sonuçlari

Kadin 198 2.51 1.46
.343 .649

Erkek 204 2.45 1.40
Seçim Afişler, İlan ve 
Broşürler

Kadin 198 2.12 1.37
.814 .429

Erkek 204 2.01 1.35

Radyo Yayinlari
Kadin 198 1.82 1.16

.280 .237
Erkek 204 1.68 1.15

Araştirmaya katilan öğrencilerin cinsiyetine göre siyasal karar alma 
sürecinde televizyon yayinlari (t=-2.36; p<0.05) anlamli farklilik göster-
mektedir. Erkekler, kadinlara göre siyasal kararlarini şekillendiren inter-
net, sosyal medya, aile üyeleri, yakin çevre ve arkadaş grubu, adaylarin 
miting ve gezileri sonuçlarini etkili bulmaktadir.

Tablo 23: Sosyal Medyada Siyasal Katılım Faaliyetlerinin Eğilim İstatistikleri

Sosyal Medyada Siyasal Katilim Faaliyeti En az En çok X SD

Son dakika siyasal gelişmeleri takip etme 1. 5. 2.89 1.46

Bir politik aday veya partiyi beğenme 1. 5. 3.46 1.42

Siyasi bir olayin fotoğrafini paylaşma 1 5 3.74 1.34

Siyasi bir anket yapma veya ankete katilma 1. 5 3.76 1.30
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Siyasi bir içeriğe yorum yapma 1 5 3.78 1.33

Siyasi bir kişi, aday ya da liderin fotoğrafini 
paylaşma 1 5, 3.86 1.29

Siyasi içerik taşiyan bir durum güncellemesinde 
bulunma 1 5 3.84 1.27

Siyasi bir link paylaşma 1. 5. 3.89 1.26

Siyasi konularda ya da adaylarla ilgili videolar 
paylaşma 1, 5 3.84 1.26

Başkalarina siyasal konularda cevap yazma/davet 
gönderme 1 5 3.91 1.26

Siyasi bir belge paylaşma 1 5 3.93 1.25

Sosyal medya profiline siyasi haber ekleme veya 
silme 1, 5 3.91 1.26

Siyasi bir uygulamayi ekleme veya silme 1 5 3.91 1.26

Sosyal medyada anlik sohbet uygulamasinda 
siyasi bir bilgiyi tartişma 1 5 3.79 1.31

Sosyal medyada mesaj uygulamasinda siyasi bir 
bilgi tartişma 1 5 3.76 1.32

Siyasi bir gruba katilma veya gruptan ayrilma 1 5 3.93 1.26

Not: Sosyal Medya Siyasal Katilim ölçeğinde 1=Kesinlikle Katiliyorum, 
5=Kesinlikle Katilmiyorum olarak kodlanmiştir.

Tabloya bakildiğinda; siyasi bir gruba dâhil olma veya gruptan ay-
rilma (X=3.93), siyasi bir belge paylaşma (X=3.93), başkalarina siyasal 
konularda cevap yazma/davet gönderme (X=3.91), sosyal medya profiline 
siyasi bir haber ekleme veya silme (X=3.91), siyasi bir uygulamayi ek-
leyip silme (X=3.91)üniversite öğrencilerinin sosyal medyada siyasal ka-
tilim sürecinde daha sik gerçekleştirdikleri siyasal katilim faaliyetleridir. 
Diğer yandan son dakika siyasal gelişmeleri takip edilmesi (X=2.89), bir 
politik aday veya partiyi beğenme (X=3.46), siyasi bir olayin fotoğrafini 
paylaşma (X=3.74) üniversite öğrencileri tarafindan sosyal medya da daha 
az gerçekleştirilen siyasal katilim faaliyetleridir.

Tablo 24: Cinsiyete Göre Sosyal Medyada Siyasal Katılım Faaliyetlerinin 
Merkezi Eğilim İstatistikleri

Sosyal Medyada Siyasal Katilim Faaliyeti Cinsiyet N X SD t-value Sig.

Son dakika siyasi gelişmeleri takip etme
Kadin 204 2.92 1.47

-.429 .668
Erkek 198 2.86 1.47

Bir politik aday veya partiyi beğenme
Kadin 204 3.54 1.42

-1.23 .216
Erkek 198 3.37 1.41

Siyasi bir olayin fotoğrafini paylaşma
Kadin 204 3.85 1.28

-1.61 .106
Erkek 198 3.63 1.39

Siyasi bir anket yapma veya ankete katilma
Kadin 204 3.86 1.26

-1.62 .106
Erkek 198 3.65 1.35
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Siyasi bir içeriğe yorum yapma
Kadin 204 3.91 1.40

-2.03 .042
Erkek 198 3.64 1.24

Siyasi bir kişi, aday ya da liderin fotoğrafini 
paylaşma

Kadin 204 3.98 1.21
-1.92 .055

Erkek 198 3.73 1.36
Siyasi içerik taşiyan bir durum 
güncellemesinde bulunma

Kadin 204 4.01 1.17
-2.74 .006

Erkek 198 3.66 1.35

Siyasi bir link paylaşma
Kadin 204 4.04 1.18

-2.40 .017
Erkek 198 3.74 1.32

Siyasi konularda ya da adaylarla ilgili 
videolar paylaşma

Kadin 204 4.00 1.19
-2.48 .013

Erkek 198 3.68 1.32
Başkalarina siyasal konularda cevap yazma/
davet gönderme

Kadin 204 4.08 1.16
-2.71 .007

Erkek 198 3.74 1.34

Siyasi bir belge paylaşma
Kadin 204 4.08 1.18

-2.46 .014
Erkek 198 3.77 1.30

Sosyal medya profiline siyasi haber ekleme 
veya silme

Kadin 204 4.02 1.19
-1.91 .056

Erkek 198 3.78 1.32

Siyasi bir uygulamayi ekleme veya silme
Kadin 204 4.05 1.20

-2.40 .017
Erkek 198 3.75 1.30

Sosyal medyada anlik sohbet uygulamasinda 
siyasi bir bilgiyi tartişma

Kadin 204 3.92 1.24
-2.10 .036

Erkek 198 3.65 1.36
Sosyal medyada mesaj uygulamasinda siyasi 
bir bilgi tartişma

Kadin 204 3.89 1.27
-1.97 .049

Erkek 198 3.63 1.36
Siyasi bir gruba katilma veya gruptan 
ayrilma

Kadin 204 4.05 1.20
-2.07 .038

Erkek 198 3.79 1.31
Tabloya göre katilimcilarin siyasal karar alma sürecinde sosyal medyada 
cinsiyete göre siyasal katilimda bulunma durumu farklilik göstermektedir.  
Tablo genel olarak değerlendirildiğinde kadin katilimcilar erkek katilimci-
lara göre farkli siyasal katilim davranişlarini ortaya koymada daha yüksek 
düzeyde bir farklilik gösterdikleri belirlenmiştir. Bu veriler literatürde yer 
alan (Balci vd., 2013; Alelaimat, 2019) genel eğilimlerden farkli olarak 
görülmektedir. 

Sonuç

Siyasal katilim, sosyal medya ile birlikte yeni katilim biçimleriyle de 
değerlendirilmeye başlanmiştir. Sosyal medya ile online–ofline ya da gele-
neksel katilim-sosyal medyada katilim gibi çeşitli siniflandirmalar yapmak 
mümkün olabilmektedir.  Sosyal medya tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de de özellikle genç nüfusun yoğun olarak kullandiği bir mecradir.  Genç-
ler sosyal medyayi gündelik yaşam pratikleri içerisinde çeşitli amaçlarla 
kullandiklari gibi siyasal amaçlarla da kullanmaktadirlar. 

Bu çalişma üniversite gençliği arasinda siyasal katilim sürecinde 
sosyal medyanin oynadiği rolü ortaya koyamaya çalişmaktadir. Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa yerleşkesinde iki fakülte ve iki mes-
lek yüksekokulunda eğitim gören öğrenciler örnekleminde yapilan bu ça-
lişmanin sonuçlarinda; katilimcilarin siyasal karar alma sürecinde sosyal 
medya, internet ve televizyon yayinlari en fazla etkiye sahip araçlar olarak 
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siralanmiştir. Karar verme sürecinde en az etkiye sahip olduğu düşünülen 
iletişim yöntem ve araçlari arasinda radyo yayinlari ve gazeteler dikkat 
çekmektedir. Erkek katilimcilar internet, yakin çevre ve arkadaş grubu, 
sosyal medya, aile üyeleri, adaylarin miting ve gezileri gibi iletişim araç ve 
yöntemlerini daha etkili bulmaktadir. Katilimcilarin ailesinde siyasi parti 
üyeliği düşük oranda olduğu, ailede siyasal tercihe herkesin kendi kararini 
verdiği sonucu ortaya çikmiştir. Ayrica siyasal katilimin önemli bir kismini 
oluşturan siyasi parti üyeliği düzeyi üniversite öğrencileri arasinda olduk-
ça düşüktür. Üniversite gençliğinin örnek aldiği siyasal kişiliği takip etme 
düzeyi diğer siyasal aktörlere göre daha yüksek olmasi, örnek alma ile ta-
kip etme arasinda bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadir. 

Siyasal katilim sürecinde sosyal medya ağlari, genç katilimcilar tara-
findan tanidiklarinin duvarina yazmak yazilanlari okumak, insanlari daha 
iyi tanimak, insanlarin iletişim bilgilerine ulaşmak, kişisel sunum ve pro-
fil bilgilerini paylaşmak için kullandiklari bir kitle iletişim araci olmuştur. 
Diğer yandan siyasi bir gruba katilma ve gruptan ayrilma, siyasi bir bel-
ge paylaşma, diğerlerine siyasal konularda cevap yazma/davet gönderme, 
sosyal medya profiline siyasi bir haber ekleme veya silme, siyasi bir uygu-
lamayi ekleme veya silme üniversite öğrencilerinin sosyal medya da daha 
sik gerçekleştirdikleri siyasal katilim faaliyetleri olmuştur. 

Cinsiyet açisindan bakildiğinda kadin üniversite öğrencileri; siyasi 
bir olayin fotoğrafini paylaşma, son dakika siyasi gelişmeleri takip, sosyal 
medyada anlik sohbet uygulamasinda siyasetle ilgili bilgilerin tartişilma-
si, siyasi bir kişilik, aday ya da liderin fotoğrafinin paylaşilmasi, politik 
bir aday veya partinin beğenilmesi, siyasi konular ya da adaylarla ilgili 
videolarin paylaşilmasi, siyasetle ilgili bir konuda anket yapilmasi veya 
ankete katilma, siyasi bir içeriğe yorum yapilmasi, siyasetle ilgili bir içe-
riği kapsayan durum güncellemesinde bulunma, siyasi bir link paylaşma, 
başkalarina siyasal konularda cevap yazma/davet gönderme, siyasi bir 
belge paylaşma, sosyal medya profiline siyasi haber ekleme veya silme, 
siyasi bir uygulamanin eklenmesi veya silinmesi, siyasi bir gruba dâhil 
olma veya gruptan ayrilma aktivitelerini daha sik gerçekleştirdiklerini be-
lirtmektedirler.
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Giriş

İlk insan var olduğu andan itibaren var olan en kadim ve temel kurum ai-
ledir. Bu kurum var olduğu ilk günden itibaren içinde bulunan üyelerin farkli 
olma ve ait olma duygularinin senteziyle oluşmaktadir. Bu köklü kurum alan 
yazinda birçok farkli tanimi bünyesinde barindirmaktadir. Bu tanimlarin or-
tak olarak buluştuğu temel nokta ise ailenin evrensel olmasinin yani sira her 
toplumunda kendi bünyesinde barindirdiği farkli dinamiklerin, beklentilerin 
ve işlevlerin olmasidir (Bozkurt, 2005: 259; Canatan, 2013: 21; Nazli, 2016: 
106). Aile, tek başina bir bireyin tüm ihtiyaçlarini eksiksiz olarak yerine ge-
tirebilecek olan, bireyi tüm boyutlariyla kuşatan, birçok sosyal kurumun iş-
levini bünyesinde barindiran alternatifsiz yegâne bir kurumdur. Bu yönüyle 
de evrensel olarak tüm dünya ülkelerinde temel yasa olarak kabul görmekte 
ve birçok anayasa ve metinde toplumun temeli (çekirdeği) olduğu vurgusu 
yapilmaktadir. Yine geçmişten günümüze bu kurumu güçlendirmeye yöne-
lik birçok farkli politika da üretilmektedir  (Güngör, 2016: 13).

Toplumun en temel yapi taşi olmasi bu kurumun önemini ve bakiş 
açisini da derinleştirmektedir. İnsanoğlu diğer canlilara nazaran dünyaya 
geldiği ilk andan itibaren uzun süren bir bakima ihtiyaç duymaktadir. Aile 
kurumu ise bireyin ihtiyaç duyduğu tüm temel bakimlarinin yaninda bi-
reyin iyilik halini arttirabilecek tüm psiko-sosyal ihtiyaçlari da tek başina 
karşilayabilmektedir. Bu durumda ayni zamanda bu kurumu kendi içinde 
birey için biricik ve ender de kilmaktadir. Yine bu durum aile kurumuna 
birçok işlev de yüklemektedir. Kir (2011: 381-404) bu işlevleri yedi farkli 
kategoride siralamaktadir. Bunlar: biyolojik, psikolojik, sosyal (toplum-
sal), kültürel, eğitim, dini ve ekonomik işlevlerdir. Biyolojik olarak neslin 
devam etmesini sağlarken (üreme yoluyla), aitlik, birlik, beraberlik duy-
gusu sağlayarak psikolojik, üyelerinin varliğiyla yalnizlik duygusunu gi-
dererek toplumsallaşma, kültürel, dini ve ahlaki değerlerin kazandirilmasi 
ve gelecek nesillere aktarilmasi yoluyla kültürel, eğitim ve dini, bireylerin 
maddi anlamda yoksunluklarini gidererek ekonomik işlevleri yerine getir-
mektedir. Günümüz modern toplumlarinda ailenin yerine getirdiği birçok 
işlevi modern kurumlar devir alabilecek konuma gelme yetisine sahip olsa 
da birincil ilişkilerin devam ettiği bu kurum öneminden herhangi bir azal-
ma gösterdiği düşünülmemektedir.

Sistemli bir yapiya sahip olan aile kurumu ait olduğu bu sistemler içe-
risinde çeşitli alt sistemlerle birlikte bir bütünü oluşturmaktadir. Bu alt sis-
temler içerisinde ebeveyn ve çocuk/larin kendi arasinda oluşturduğu ilişki 
ve iletişim aği bir yaşam döngüsü ağinin da temellerini oluşturmaktadir. 
Bu ağ Duvall tarafindan ilk aşamada dört basamakli olarak geliştirilmiş 
akabinde sekiz aşamaya çikarilarak son halini almiştir. Duvall’in aile ya-
şam döngüsü çalişmasi aşağida yer aldiği şekilde sunulmuştur (Duvall, 
1967; akt: Baran, 2016: 10):
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Tablo 1. Duvall’ın Aile Yaşam Döngüsü Modeli

Aile Yaşam Döngüsü 
Evresi ve Süresi

Bireylerin Aile İçindeki 
Rolleri

Ailenin Kritik Gelişmesi 
Görevi

1. Evli Çiftler (Çocuksuz) 
2 yil 

Kari- Koca • Karşilikli doyurucu bir 
evlilik 
• Hamileliğe ve anne-
babaliğa uyum sağlama

2. Bebekli Aileler (30 Aylik 
bebeği olan aileler)
2-5 yil

Kadin-anne 
Koca-baba
Küçük kiz/erkek çocuk

• Küçük çocuğun 
gelişimine uyum sağlama

3. Okul Öncesi Dönemde 
Çocuğu Olan Aileler
 3-5 yil

Kadin-anne 
Koca-baba 
Kiz çocuk-kiz kardeş 
Erkek çocuk-erkek kardeş

• Okul öncesi dönem 
çocuğunun kritik ilgi ve 
ihtiyaçlarina uyum sağlama

4. Okula giden çocuğu olan 
aileler 
7 yil

Kadin-anne 
Koca-baba 
Kiz çocuk-kiz kardeş 
Erkek çocuk-erkek kardeş

• Okul çağinda çocuklari 
olan ailelerle uyum içinde 
olma 
• Çocuklarin eğitsel 
başarilarini destekleme

5. Ergenlik Çağinda 
Çocuğu Olan Aileler
7 yil

Kadin-anne 
Koca-baba 
Kiz çocuk-kiz kardeş 
Erkek çocuk-erkek kardeş

• Özgürlük ve sorumluluk 
arasinda denge oluşturma

6. Hareket Eden Merkezler 
Olarak Aile (Birinci çocuk 
evden ayrilmiş, son çocuk 
evden ayriliyor) 
8 yil

Kadin-anne-büyükanne 
Koca-baba-büyükbaba 
Kiz çocuk-kiz kardeş-hala 
Erkek çocuk-erkek kardeş 
amca

• Genç yetişkinleri askerlik, 
okul ve evlilik için özgür 
birakma

7. Orta Yaşli Anne 
Baba (Boşalmiş evden 
emekliliğe) 15 Yil+

Kadin-anne-büyükanne 
Koca-baba-büyükbaba

• Evlilik ilişkilerini tekrar 
inşa etme 
• Kendisinden daha yaşli 
ve daha genç kuşaklarla 
bağlarini sürdürme

8. Aile Üyelerinin 
Yaşlanmasi (Emeklilikten 
her iki eşin ölümüne)
 10-15 yil+

Dul erkek/kadin
Kari-anne-büyükanne
Koca-baba- büyükbaba

• Yalniz yaşama ile baş 
etme
• Emeklilik sonrasi uyum 
sağlama

Ailelerin bu sistematik yaşam döngüsü bilhassa artan boşanma oranla-
ri ile birlikte büyük oranda kirilma yaşamaya başlamiştir. Boşanma oranla-
rindaki artişi somutlaştirmak adina Nüfus ve Vatandaşlik İşleri Genel Mü-
dürlüğü aracililiğiyla elde edilen, TÜİK tarafindan sunulan ve araştirmaci 
tarafindan sorgulatarak oluşturulan 2001-2021 yillarina ait evlenme sayisi, 
kaba evlenme hizi, boşanma sayisi, kaba boşanma hizi verilerine aşağida 
yer verilmiştir.
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Evlenme sayisi, kaba evlenme hizi, boşanma sayisi ve kaba boşanma hizi, 2001-2021
 Yil Evlenme Kaba Evlenme 

Hizi
Boşanma Kaba Boşanma 

Hizi

2001  544 322 8,35  91 994 1,41
2002  510 155 7,73  95 323 1,44
2003  565 468 8,47  92 637 1,39
2004  615 357 9,10  91 022 1,35
2005  641 241 9,37  95 895 1,40
2006  636 121 9,18  93 489 1,35
2007  638 311 9,10  94 219 1,34
2008  641 973 9,04  99 663 1,40
2009  591 742 8,21  114 162 1,58
2010  582 715 7,97  118 568 1,62
2011  592 775 7,99  120 117 1,62
2012  603 751 8,03  123 325 1,64
2013  600 138 7,88  125 305 1,65
2014  599 704 7,77  130 913 1,70
2015  602 982 7,71  131 830 1,69
2016  594 493 7,50  126 164 1,59
2017  569 459 7,09  128 411 1,60
2018  554 389 6,81  143 573 1,76
2019  542 314 6,57  156 587 1,90
2020(r)  488 335 5,86  136 570 1,64
2021  561 710 6,68  174 085 2,07
Kaynak: TÜİK, Evlenme ve 
Boşanma İstatistikleri, 2021
*2020 yilina ait veriler 
revize edilmiştir.

Verilerden de anlaşilacaği üzere 2001 yilindan 2021 yilana gelene 
kadar evlenme hizinda bilhassa 2020 yilina gelene kadar hizli bir düşüş 
olmuştur. 2001 yilinda 544 bin 322 olan evlenme sayisi, 2020 yilina ge-
lindiğinde 488 bin 335 olmuş, kaba evlenme hizi da benzer biçimde ‰ 
8,35’den ‰5,86’ya düşmüştür. 2021 yilina gelindiğinde oranlarda bir 
kirilma olduğu görülse de boşanma hizi ve kaba boşanma yüzdesi 2001 
yilindan en son güncel 2021 oranlarina kadar hatiri sayilir bir yükseliş gös-
termiştir (TÜİK, 2021).

Boşanma oranlarinin artişinin aile yapilarinin çözülmesinde önemli bir 
parametre olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle çiftleri boşanmaya götüren 
etmenlerin değerlendirilmesi de gerekmektedir. Özgüven (2017: 280-290) 
bu etmenleri genel olarak aşağida yer aldiği şekilde siralanmaktadir:
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1. Evlilik birlikteliğinde boşanma riskini arttiran unsurlardan biri, 
evlilik öncesi dönemde eşlerin birbirlerini gerektiği kadar taniyamamiş 
olmasidir. Bireylerin evlenmeden önce eşini kendi seçme firsatina sahip 
olamamasi ya da duygusal açidan yaklaşarak tüm yönleriyle birbirlerini 
taniyamamiş olmalari da evlendikleri zaman hayal kirikliği yaşamalarina 
neden olabilmektedir. 

2. Eşler arasindaki uyumu güçlendiren önemli bir etmende farkli sos-
yal, ekonomik ve kültürel çevreden gelmelerinden kaynaklanmaktadir. Bu 
durum çiftlerin farkli değer yapisina sahip olmasina, yaşanan durum ve 
olaylari birbirlerinden apayri şekilde algilayip yorumlamasina neden ola-
bilmektedir.

3. Eşlerin birbirlerinin yaşam alanlarina dâhil olmalari, bu alanlarin 
daralmasina, özgürlüklerinin kisitlanmasina ve bu sebepten birçok iletişim 
probleminin yaşamasina neden olabilmektedir. 

4. Evlilikte eşlerin iletişim ve sorun çözme becerilerine sahip olmama-
si ilişkinin zarar görmesine neden olmaktadir. Bu durum, anlaşilmadiğini 
düşünen eşin daha çok kizginlik duymasina ve ilişkiye daha çok zarar ver-
mesine yol açabilmektedir.

5. Eşlerden herhangi birinin aile üyesinin, çiftlerin yaşam dinamik-
lerine müdahil olmasi, aile bağlarinda birçok sorunun oluşmasina ve bu 
sorunlarin kolaylikla büyümesine neden olabilmektedir. 

6. Ekonomik sorunlar başta olmak üzere yaşanan sosyal sorunlarla da 
birlikte, aile üyelerinin beklenti düzeyleri farklilaşabilmekte bu durum ise 
yaşanan problemlerin farkli boyutlara çekilmesine ve evlilikten beklenen 
gereksinimlerin yerine getirilememesine neden olabilmektedir.

7. Kadinlarin eğitim düzeyinin artmasi, istihdam alaninda daha aktif 
rol almasinin önünü açmiş bu durum özgürlük duygusunun ve evlilikten 
beklentinin artmasina yol açmiştir.

8. Eşler arasinda yaşanan kiskançlik duygusu uyumlu ve mutlu bir 
ilişkinin kurulmamasina neden olmakta ve çiftlerin arasindaki güven ve 
hoşgörüye zarar vererek ilişkinin bitmesine neden olabilmektedir.

Timurturkan (2016: 207-208)’ da benzer biçimde boşanma olgusunun 
hissedilir olmasinda modernleşmenin getirilerine paralel olarak toplumsal 
hayatta yaşanan ekonomik ve kültürel değişimlerin önemli bir belirleyici 
olduğunu ifade etmiştir. Bunun yaninda aile içi rollerin ve fonksiyonlarin 
değişimi, eşlerin eğitim düzeyi ve aile ekonomisine katkisinda yaşanan 
değişim, boşanma olgusuna karşi bakiş açisi ve değerlerdeki değişim ve 
özgürlük duygusu ve alanlarinda meydana gelen değişimin de etken oldu-
ğunu yinelemiştir.
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Mavili Aktaş (2009: 48) ve Nazli (2016: 416) çalişmalarinda, Türki-
ye’nin bilhassa 1990 ve 2000’li yillardan sonra hizli bir boşanma sürecine 
girdiğini ifade etmişlerdir. Ayrica Mavili Aktaş kaleme aldiği çalişmasin-
da, 2007 yilinda evlenen 600 bin çiftten 3000’inin evliliğinin ilk yilinda 
boşandiğini, boşanan çiftlerin büyük bir çoğunluğunun büyük kentlerde 
yaşadiğini ve boşanmalarin %48’inin evliliğin ilk beş yili içerisinde ger-
çekleştiğini belirtmiştir. Yine artan boşanma oranlarinin önemli bir sebebi 
olarak çiftlerin “iletişim kurma ve anlaşma” konusunda başarisiz olmalari 
ve boşanmayi kolay bir yol olarak görmeleri de gösterilmiştir. 

Hizla çözülen aile yapilari yeni aile türlerinin oluşumunu meydana 
getirmektedir. Bu durum ise sistematik bir işleyiş mekanizmasina sahip 
olan aile türlerine ve dinamiklerine hâkim olmayi elzem kilmaktadir. Yine 
bu durum oluşturulmak istenen politikalarda da yol göstericiliği kolaylaş-
tirmakta ve meydana getirilmesi planlanan yeni politikalarda da aile ya-
pilarinda kirilmalar meydana gelmeden önce risklerin öngörülebilmesine 
imkân tanimaktadir. Bu nedenle çalişmanin bir sonraki bölümünde modern 
dönem öncesine atfedilen aile türlerinden başlanilarak günümüz toplumla-
rinda hâkim olan ve birçok farkli sosyal sorunun oluşuma da yol açan aile 
türlerine yer verilmiştir.

1. Geniş Aile

Alan yazinda modern dönem öncesi aile ya da geleneksel aile ola-
rak da geçen geniş aileler; birkaç kuşağin ayni çati altinda yaşadiği aile 
türüdür. Bu çati altinda genellikle; anne-baba, çocuk/lar, kuzen/ler, büyü-
kanne ve büyükbaba, kardeş/ler, amca/lar, hala/lar, dayi/lar gibi kan baği 
olan aile fertleri bulunmaktadir. Bu aile türünde yakin ilişkilerin yani sira 
dayanişma hâkim olmaktadir. Yine ekonomik koşullara bağli olarak bir 
arada yaşamini idame ettirmek ve bu koşullara adapte olabilmek önemli 
olmaktadir (Anderson ve Taylor, 2002: 421; Özgüven, 2017: 28; Yildirim, 
2013: 71-74).

Geniş aileler sahip olduklari özelliklerine göre siralamaya tabi tutul-
duğunda aşağida yer alan özellikler öne çikmaktadir. Buna göre:

1. Tarim, hayvancilik, merkezlerde de zanaatkârlik (esnaflik) temel 
geçim kaynağidir. Geleneksel ve dini değerler önemini korumaktadir. İliş-
kilerde dayanişma kültürü hâkim olmaktadir. 

2. Hem üretim hem de tüketim birimi olmaktadir. 

3. Dini pratiklerin yerine getirilip getirilmediği denetlenmektedir.

4. Erkek egemen yapi hâkim olmaktadir. Buradan hareketle erkekler 
evin yöneticisi ve temel gelir sağlayicisi konumundadir. 

5. Kadin ev işlerinden, eşin, çocuklarin ve varsa yaşli ve hasta birey-
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lerin bakimindan sorumludur. 

6. Çocuklarin bakimindan ebeveynler sorumludur. 

7. Neslin devamliliğinin sağlanmasi ve aile soyunun sürmesi, çocuğun 
varliği ile ilişkili olmaktadir. 

8. Çocuk büyüdüğünde ebeveynine bakmakla yükümlüdür.

 9. Akrabalik ve komşu ilişkileri gibi yakin ilişkiler büyük önem taşi-
maktadir. 

10. Aile bütünlüğünü ve birlikteliğini sağlama çabalari baskin olmak-
tadir. 

11. Aile üyeleri arasinda bireysel sorumluluklar azalmaktadir. 

12. Aile içi kurallara uyma konusunda sorumluluklar artmakta ve 
davranişlar kisitlanmaktadir (Yildirim, 2013: 72-74; Zeybekoğlu Dündar, 
2016: 49-50).

Geniş aileler modern dönem öncesi ailesi olarak alan yazinda yer al-
masinin yani sira modern dönemin uyumsuz ailesi olarak da anilmakta ve 
zihinlerde bu yönlü çağrişimlarda bulunmaktadir. Lakin bu aile yapisinda 
dayanişma kültürünün yaygin olmasi ve yakin ilişki dinamiklerinin aileyi 
kuşatmasi, hizla kirilmakta ve çözülmekte olan aile yapilari adina olumlu 
bir gelişimi de bünyesinde barindirmaktadir. Attar-Schwart vd. (2009: 67) 
tarafindan yapilan bir çalişmada, geleneksel geniş ailelerde yaşayan (özel-
likle hanede büyük anne/babanin var olduğu geniş ailelerde) ergenlerin, 
yeniden yapilanan1∗ (üvey) ya da tek ebeveynli ailelerde yaşayan ergenlere 
kiyasla daha az uyum sorunu yaşadiği sonucunu ortaya koymaktadir. Yine 
bu ailelerdeki ergen bireylerin diğer aile türlerine nazaran kurallara daha 
fazla uyum gösterdiği ve daha az duygusal sorun yaşadiği da elde edilen 
bulgular arasinda yer almaktadir. 

Elde edilen bulgulardan hareketle geniş ailelerin özünde olumlu bir-
çok yaninin da olduğu ve aile türleri analiz edilirken derinlemesine bir 
değerlendirme yapilmasi gerektiğini de ortaya koymaktadir. 

Son otuz yillik zaman dilimi içerisinde aile yapilarinda belirgin deği-
şimler ön plana çikmiş olsa da geniş aile imaji etkisini hâlâ göstermektedir. 
Günümüz toplumlarinda kadinlar her ne kadar çalişma yaşaminda kendine 
yer bulabilmiş olsa da çocuğun bakimi ve evin sorumluluklari gibi bazi 
hane içi roller de kadinin sorumluluğu belirgin olarak devam etmektedir. 
Bu durum aile gibi temel bir kurumun belli başli kaliplara siğdirilamaya-
cağini, geniş bir perspektiften ve çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini 

1 ∗  Üvey aile kavraminin zihinlerde olumsuz (damgalayici) bir çağrişim uyandirmasindan 
dolayi alanda birçok uzmanin görüşü alinarak ve kavramin İngilizce kullaniminin da karşiliğina 
en uygun olarak “üvey aile” yerine “yeniden yapilanan aile” kavrami kullanilmiştir.
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göstermektedir. Her aile türünün, kendine göre hassas ve kirilgan geçişlere 
sahip olmasi, kendi içerisinde biriciklik taşidiğini da bir kez daha ön plana 
çikarmaktadir (Sülü Akgül, 2020: 14).

2. Çekirdek Aile 

Alan yazinda modern dönem ailesi ya da kent ailesi olarak geçen çe-
kirdek aileler; anne, baba ve çocuklardan oluşan birimin adidir. Cinsel iliş-
kilere ilişkin çeşitli kisitlamalar uygulanmaktadir. Bu aile türünde kişiler 
birbirine kan baği ile bağlidir bunun yaninda kişi sayisi da azdir. Çekirdek 
aileler geniş ailelere benzer birtakim özellikler taşimaktadir. Bu bağlam-
da tipki geniş aileler gibi çocuklarin sosyalleşmesi, kültürün korunmasi 
ve gelecek nesillere aktarilmasinda kilit bir role sahip olduğu saptanmiştir 
(Gladding, 2012: 6; Özgüven, 2017: 28). 

Zeybekoğlu Dündar (2016: 46)’a göre de bu aileler; hanede yaşayan 
kişi sayisi bakimindan sinirli olan, kentsel alanda yaşamani sürdüren, sana-
yi, ticaret ya da hizmet sektörüyle geçimi sağlayan, akrabalik ilişkilerinin 
nispeten daha az önemli olduğu, karar alma sürecinde tüm aile fertlerinin 
sürece dâhil edildiği, geleneksel yaşam tarzindan uzaklaşarak yaşamini 
idame ettiren aile türüdür. Çekirdek aileler çoğunlukla Bati endüstriyel 
toplumlari ile özdeşleştirilmektedir.

Çekirdek aileler sahip olduğu özelliklerine göre siralamaya tabi tutul-
duğunda aşağida yer alan özellikler öne çikmaktadir. Buna göre Yildirim 
(2013: 75-77):

1. Hanede yaşayan kişi sayisi azdir.

2. Bireyler geniş ailelere nazaran daha ilerleyen yaşlarda evlenmek-
tedir.

3. Kadin ve erkek arasinda belirli ve eşit rol dağilimlari vardir. 

4. Kent hayatina uyumlu yerleşme düzeni ve sosyal ilişkilere sahiptir.

5. Sanayileşmenin getirilerine paralel olarak kadin iş hayatina girmiş-
tir. 

6. Çocuklarin bakimindan anne ve baba eşit oranda sorumludur. 

7. Bireyin özne olarak varliği ve sinirlari vardir. 

8. Cinsel ilişkileri sinirlayarak düzenlemektedir. 

10. Aileye ait olan bazi fonksiyonlar kurumlar tarafindan da karşila-
nabilmektedir.

Her ne kadar modern dönem ailesi olarak anilsa da çekirdek ailelere 
modern dönem öncesinde (sanayileşme öncesi dönem) de rastlanabilmek-
tedir. Dolayisiyla bu aile tipolojisinin sadece Batili aile özelliklerini ser-
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gilediği genel kanisinin da doğru olmadiği anlaşilmaktadir (Vergin, 1990 
ve Kurt, 1998; akt. Yildirim, 2013: 71). Yine, üye sayisi ve rol paylaşimi 
açisindan baskin bir biçimde modern dönem özelliklerini taşimaktadir, 
lakin modern dönem öncesi olarak siklikla zikredilen dönemde de varli-
ğindan söz etmenin mümkün olduğu düşünüldüğünde, aile gibi temel bir 
kurumun belirli kaliplara siğdirilamayacaği varsayilmaktadir (Sülü Akgül, 
2020: 15).

3. Çocuksuz Aile

Çocuksuz aileler, eşlerin kendi tercihleri doğrultusunda ya da belirli 
sebeplerden ötürü çocuk sahibi olmadiği aile türüdür. Çiftlerin kendilerinin 
çocuk sahibi olmayi istememesinin dişinda, çocuk sahibi olmak için çaba 
harcayan ancak yaşlari veya tibbi/biyolojik durumlari çocuk sahibi olmaya 
uygun olmayan çiftler bu aileleri oluşturmaktadir (Gladding, 2012: 7). 

Houseknecht (1987: 375-395) çocuksuz aile olma nedenlerini aşağida 
yer aldiği şekilde siralamaktadir:

1. Çocuk sahibi olmanin evliliğin kalitesini etkileyebileceği düşünce-
si, 

2. Özgürlük duygusu ve bireysel tatmin, 

3. Kariyer planlari ve ekonomik kaygilar, 

4. Çocuklari sevmeme ya da hoşlanmama,

5. Nüfusun büyümesi konusunda kaygilar,

6. Doğum ve sonrasi dönemde toparlanma konusunda kaygilar, 

7. Erken sosyalleşme deneyimleri ve ebeveynlik becerisi hakkinda du-
yulan endişe,

8. Olumsuz ve dengesiz hayat şartlarinda çocuk yetiştirme kaygisi.

Bireyleri çocuk sahibi olma hususunda kaygi düzeyini arttiran birçok 
farkli etmen bulunmaktadir. Özellikle kadinin eğitim ve iş hayatina atilma-
si neticesinde artan sorumluluklarinin da bu kaygiyi tetiklediği anlaşilmak-
tadir. Kadinlarin doğum kontrol yöntemleri konusunda bilinç düzeylerinin 
artmasi da çocuk sahibi olmamayi etkileyen unsurlar arasinda yer almakta-
dir. Yine çocuk sahibi olmak istemeyen bireylerde; toplumsal rol ve statü 
kaygilari, çocuklukta taciz gibi olumsuz istismar durumlari ile karşi karşi-
ya gelme, sosyal çevre desteğinin eksikliği, daha az strese maruz kalarak 
yaşama isteği, kendilerine harcayabilecekleri daha çok maddi kaynak ve 
zaman düşüncesi (seyahat etme, çeşitli maceralar yaşama) ve topluma hiz-
met de dâhil birçok alanda etkinlikte bulunma düşüncesi de çocuksuz bir 
aile olma durumuna etki eden sebepler arasinda yer almaktadir. Gelişmiş 
ve hizla gelişmekte olan ülkelere bakildiğinda her dört kadindan birinin 
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çocuksuz olduğu gözlemlenmektedir (Gold ve Wilson, 2002: 70-74). 

Gillespie (1999: 45-50) tarafindan yapilan çalişmada ise kadinlarin 
seçimleri aktif ve pasif seçimler olarak değerlendirilmiştir. Aktif seçim ya-
pan kadinlarda, anneliği bir yaşam döngüsünün sonucu olarak reddetme 
duygusu varken (sonradan oluşan yaşam koşullarina bağli olarak), pasif 
seçim yapan kadinlarda başlangiçtan itibaren anneliğe karşi düşük bağlilik 
duygusu ve alternatif kimliklere karşi daha fazla açiklik duygusu vardir. 
Gerek aktif gerekse de pasif seçimlerin genellikle annelikten uzaklaşma 
sonucunu pekiştirdiğini göstermektedir.

Toplumsal hayatta bu aileler, çeşitli zorluk ve kolayliklarla karşi 
karşiya kalmaktadirlar. Yaşamlarinda daha fazla rahatlik, kendine zaman 
ayirabilme, daha az stres, özgürlük gibi kolayliklar yaşayabilen çocuksuz 
aileler; daha fazla yalnizlik, arkadaşlik eksikliği, sosyal baskilara ve dam-
galanmalara maruz kalma, özlem duyulan deneyimler ve duygular, verdiği 
karardan ötürü tereddütler, sahibi olmadiği çocuğun yasi gibi olumsuzluk-
lari da daha fazla yaşayabilmektedirler. (Bulcroft ve Teachman, 2004: 322; 
Mc-Goldrick ve Walsh, 1999: 190-200). 

4. Yaşlı Aile 

Uzun soluklu aileler olarak adlandirilan bu ailelerde, üyeler altmiş beş 
yaş ve üzeri yaştadir. Yaşli ailelerde, sağlik, emekliliğe geçiş, dul kalma, 
cinsel işlev bozukluklari, torunlarla ve yetişkin çocuklarla ilgilenme, başka 
bireylere tecrübeleri yoluyla rehberlik etme gibi özellikler ön plana çik-
maktadir (Mc-Goldrick ve Walsh, 1999: 310- 320). 

Yaşli ailelerde, yaşlilik olgusunun getirdiği fiziksel, psikolojik ve sos-
yal sorunlardan kaynakli birtakim olumsuzluklar yaşanabilmektedir.

Bu bağlamda yaşli aile fertlerinde siklikla; Alzheimer gibi demans 
hastaliklari, bunama gibi zihinsel bozukluklar yaşanmakta, bağişiklik sis-
temi, fiziksel görünüm, hareket, duygusal gelişim, dolaşim sistemi gibi te-
lafisi mümkün olmayan kayiplar ve gerilemeler görülebilmektedir. Ayrica 
bu dönemde bireyler, yaşaminin son evresini yaşayan, ölümü karşilama 
döneminde olan bireyler olarak görülmektedir. Yaşli aile bireyi, yaşamini 
değerlendirmeye tabi tuttuğunda, üretken geçirilen bir yaşamin sağladiği 
doyum ile memnuniyetsiz geçirilen bir yaşamin mutsuzluğu arasinda ka-
labilmektedir (Gençtan, 2006: 16; Berk, 2013: 44). Bu bağlamda yaşli aile 
bireyi, kendini daima mutsuz ve umutsuz hatta kaygi dolu bir aile hayatinin 
içerisinde bulabilmektedir. Hatta yaşlilik döneminde bulunan aile bireyle-
ri; yalniz başina ölme, ölümcül hastaliğa yakalanma ve akabindeki süreçte 
aci çekme, ihmal veya istismar korkularini yaşayabilirler. Ayrica yaşli aile 
bireyi, hane üyelerinin veya yakin çevresinin kayiplarini yaşamiş, yas süre-
cinde de olabilmektedir. Ölüme ilişkin algilar kültürden kültüre, bireyden 
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bireye değişiklik göstermekle birlikte ölüm ve beraberinde yaşanilan sevi-
len birinin kaybi ve hüzün duygulari ortaklik taşimaktadir (Morris, 2002: 
36; Cüceloğlu, 2003: 16; Santrock, 2012: 12). Tüm bu durumlar, aile kuru-
munun sağlikli (fonksiyonel) ya da sağliksiz (fonksiyonelsiz) işlemesinde 
doğrudan etkili olmaktadir. Özellikle yaşli ailelerde çocuk sahibi olma ya 
da olamama veya sahip olunan çocuklardan ayri yaşama gibi durumlar da 
yaşli aile fertlerini derinden etkileyen unsurlarin arasinda yer almaktadir. 
Görüldüğü üzere uzun soluklu evlilikler sonucu oluşan bu aileler kendi 
içerisinde belirli parametreleri ve çeşitli dinamikleri içermektedir.

5. Gey ve Lezbiyen Aile2

Kişinin kendi cinsiyetine karşi duygusal, fiziksel ve cinsel yönden 
yöneliminin bulunmasi durumunda gey ve lezbiyen ifadeleri kullanilmak-
tadir. Bu bağlamda lezbiyen; kadinin başka bir kadina karşi olan ilişki du-
rumunu ifade ederken, gey kavrami da benzer şekilde erkeğin hemcinsine 
karşi yönelimini ifade etmektedir. Gey-lezbiyen aileler ise ayni cinsiyetten 
partnerlerin oluşturduğu aile türünün adidir. Gey ve lezbiyen aileler hiç 
çocuk sahibi olmayan, önceki ilişkiden çocuk sahibi olan veya sonradan 
(yapay döllenme gibi yollarla) çocuk sahibi olan aileleri de içermektedir 
(Johnson ve Colucci, 1999: 56).

1990 yilindan sonra Amerika’da cinsel davranişlarin kabulü, eşcinsel 
bireylerin sayisinda artişa yol açmiştir. Özellikle son yillara ait yapilan ça-
lişmalarda, Amerika’nin eyaletlerinin %99’unda eşcinsel çiftlerin yaşadiği 
tespit edilmiştir (Blechinger, 2016: 3-21; Twenge vd., 2016: 1713-1720). 
Gey ve lezbiyen bireylerin kabulü, evliliklerinin artmasina, toplumda 
onaylarin oluşmasina sebebiyet vermiştir. Ama sosyal normlar, cinsel dav-
ranişlari etkileyen değerler, ekonomik ve sosyal faktörlerdeki çeşitlilikler, 
yaşanilan bölge, irk, dini inançlar ve eğitim düzeylerindeki farkliliklar gey 
ve lezbiyen ailelere yönelik tutumlari etkilemektedir (Twenge vd., 2015: 
2273-2280). Yapilan çalişmalar, Amerika nüfusunun yarisina yakin bir di-
liminin (%49) eşcinselliğin kötü olmadiğina inandiğini, ayrica Amerika’da 
650 bin eşcinsel çiftin %19’unun on sekiz yaş alti çocuğa sahip olduğu so-
nucunu ortaya çikarmiştir. Yine 2004 yilinda yürütülen toplum temelli bir 
çalişmada gey lezbiyen birlikteliğinin kabul edilebilir bir yaşam tarzi ol-
duğuna inanan Amerikali yetişkinlerin yüzdesinin 1981 yilinda %14, 2003 
yilina gelindiğinde ise %46’ya yükseldiğini ortaya koymuştur. Diğer dün-
ya ülkelerinde yapilan toplum temelli çalişmalara bakildiğinda ise (Avust-
ralya 2005 yili, Kanada 2005 yili, İngiltere 2009-2010 yillari arasi ve Nor-
veç 2010 yili) bu oranin farkli yillarda çeşitli verilerine ulaşilmiştir. Buna 
2 Postmodern aile olarak da tanimlanan bu ailelerden bir kisminin özü itibariyle aile vasfi 
taşimadiği ve toplumsal olarak kabul gören aile kurumunun kutsalliğina da zarar verdiği dü-
şünülmektedir. Lakin alanin bilhassa yabanci kaynakli ve güncel yazinlarinda yer aldiği için 
çalişmanin farkli yönünü de ortaya koymak adina ilgili başlik altinda gey ve lezbiyen ailelere 
ve bir sonraki başlik altinda ise birlikte yaşayan ailelere yer verilmiştir.
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göre gey ve lezbiyen orani sirasiyla; %0,9 , %1,1 , %1,0 ve %0,7 olarak 
tespit edilmiştir (Herek, 2004: 6-24; Gates, 2011: 1-9; Twenge vd., 2016: 
1713-1730). Yapilan çalişmalara gey ve lezbiyen ailelerin sayisi açisindan 
bakildiğinda Amerika’nin bu dilimin büyük bir kismina sahip olduğu anla-
şilmaktadir. Gey ve lezbiyen ailelerine ilişkin diğer bir önemli husus ise bu 
ailelerin ‘çok kuşaklilik’ göstermesidir. Her bir birey, çocuk ve diğer aile 
fertleri içinden geldikleri kültürden etkilenmiştir ve bu etkilerle yüzleşmek 
zorundadirlar. Nasil ki, her aile türünün kendine özgü dinamikleri mevcut 
ise gey ve lezbiyen aileler içinde bu durum geçerli olmaktadir. Tek tip bir 
gey-lezbiyen aileden bahsetmek ve sorunlarini kategorize etmek mümkün 
olmamaktadir. (Laird, 1993: 285). Ayrica bu aileler diğer aile türleriyle ki-
yaslandiğinda onlara nazaran daha düşük oranda algilanmiş-sosyal destek 
gördüklerini bildirmişlerdir (Houts ve Horne, 2008: 240-248). Bu durum 
onlarin ailenin ihtiyaçlarina yanit verebilme ve çatişma durumlarinda aile 
üyelerinin ihtiyaçlarini giderecek ‘kimin, neyi, ne zaman, nerede, nasil ya-
pacağina karar verme’ unsurlarini kendi karar mekanizmalari ile harekete 
geçmeye itmektedir (Laird, 1993: 308).

6. Birlikte Yaşayan Aile

Birlikte yaşayan aileler ise resmi bir biçimde aralarinda evlilik ilişki-
sinin bulunmadiği, beraber yaşayarak ayni evi paylaşan bireylerden oluş-
maktadir. Bu oluşumla meydana gelen aileler, daha çok genç, hiç evlenme-
miş veya boşanan bireylerden oluşmaktadir. Çoğunlukla birlikteliğin kisa 
süreli olduğu gözlemlenmektedir (Dirimeşe, 2016: 20). Birlikte yaşayan 
aileler bu birlikteliklerinden çocuk sahibi olabilmektedirler. Artan moder-
nleşme yapisinin Batililaşma olarak algilanmasi ve akabinde hizla yükse-
lişe geçen boşanma oranlari, evliliğin getirdiği sorumluluklardan kaçin-
ma, resmi bir bağlayiciliğin getirilerinin olmamasi, özgürlük duygusunu 
yaşama isteği gibi nedenleri körüklemiş, geçmişe nazaran bu birlikteliğin 
daha fazla tetikleyicisi olma görevini üstlenmiştir. Nitekim Doğan (2009: 
151)’a göre de sanayileşmenin toplumsal hayata empoze ettiği özgürlük 
konularindan biri de ‘cinsellikle ilgili’ olmaktadir. Zamanla ‘cinsel özgür-
lük’, ‘cinsel devrim’ sloganlariyla gittikçe güncelleşen toplumsal bir hare-
kete dönüşen eylemlerin kirilma noktasini 1960’li yillar oluşturmaktadir. 
Özellikle sanayileşme sonrasi toplumda oluşan rahatlama ve cinsel konu-
lardaki baski ve tabularin azalmasi bu ilişki biçimini daha gözle görünür 
kilmaktadir. Yine bu dönem ve beraberinde getirdiği; kadinin iş hayatina 
atilmasi, eğitim düzeylerinin (başta kadinlarda olmak üzere) artişa geçme-
si, artan refah düzeyleri ve gebeliği önleyici yöntemlerin gelişmesi akabin-
de boşanma oranlarinin gözle görülür hale gelmesini ve birlikte yaşama 
oranlarinin artişini körüklemiştir. Birlikte yaşayan ailelerin, aile kurumuna 
bakişinda bir diğer önemli etmen ise süreci, evlilikten önceki deneysel bir 
aşama, deneme-test etme evliliği olarak değerlendirmeleridir. Çiftler ken-
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dileri için uygun gördükleri maddi, manevi kaynaklara eriştikleri ve yeterli 
sosyal desteğin oluşacağina inandiklari zamana kadar da birlikte yaşama 
isteklerini devam ettirebilirler. Bununla birlikte evlilikten önce birlikte ya-
şamanin uzunluğu artmakta ve gitgide daha fazla birey birlikte yaşamayi 
bir tercih olarak görmektedir. Birlikte yaşamayi evliliğe giriş olarak değil 
bir son olarak gören bireylerin sayisi da hatiri sayilir oranda artiş göster-
meye başlamiştir (Giddens, 2008: 275; Seltzer, 2000: 1247-1260). Bu sonu 
oluşturan etmenlerin başinda; duygusal problemler, arkadaş çevrelerindeki 
bazi faaliyetlerde bulunma firsatlarini yok etme, aile ve yakin çevrelerinin 
çeşitli tutumlarini reddetmeleri ya da onaylamamalarindan kaynakli çeşitli 
korkular, kendi yaşam düzenlemelerini gizlemek zorunda kalma, boşanma 
oranlarini daha fazla yaşama (evlenmeden önce birlikte yaşamayan çiftlere 
kiyasla) gelmektedir (Benokraitis, 1993: 5-12).

7. Tek Ebeveynli Aile

Özellikle Bati toplumlarinda sayisi siklikla artiş gösteren aile türü 
olan tek ebeveynli aileler, Türkiye’de de boşanma oranlarinin hizla art-
masi ve aile kurumunda meydana gelen kirilmalarin yaygin hale gelmeye 
başlamasi ile görünürlüğünü arttirmiştir. Gladding (2012: 75)’e göre tek 
ebeveynli aileler, anne ya da babandan herhangi birinin tek başina olduğu 
ve çocuk bakimindan sorumlu olduğu ailelerdir. Ayrica tek ebeveynli aile 
terimi birden çok aile tipini ifade etmek için kullanilmaktadir. Bu aileler, 
boşanma, ölüm, evlilik dişi hamilelik, terk etme, ebeveynlerden birinin ha-
piste olmasi, evlat edinme ve askeriyede eşlerden birinin uzak bir yerlere 
veya savaş alanina sevk edilmesi gibi kontrol edilemeyen durumlarin so-
nucunda oluşan aileleri ifade etmek için de kullanilmiştir. Tek ebeveynli 
ailelerin genel bir prototipini oluşturmak oldukça güçtür. Çünkü bu aileler-
deki kişi sayisi, aile üyelerinin kaynaklari ve kökenleri,  aile şeklinin birey 
ve aile yaşam döngüsünün hangi aşamasinda ortaya çiktiğina bağli olarak 
etkileşim örüntüleri ve dinamikleri çeşitli farkliliklar göstermektedir. 

Tek ebeveynli aileler, ana ya da babadan herhangi birinin ailenin di-
şinda kaldiği aile türüdür. Tek ebeveynli ailelere bakildiğinda, kadinlardan 
oluşan tek ebeveynli ailelerin sayisi, erkeklere oranla daha büyük sayisal 
değer taşidiği anlaşilmaktadir. Sanayi sonrasi artan modernleşme ile birlik-
te boşanma oranlarinda hizli bir artiş gözlenmiş, artan boşanma oranlari ise 
tek ebeveynli aile sayisinin artmasina ivme kazandirmiştir. Tüm bunlara ek 
olarak, eşlerden birinin kaybi, evliliğin getirdiği sorumluluklari taşiyama-
ma ve gayri meşru ilişkilerden meydana gelen çocuklar gibi nedenlerde de 
ortaya çikan bir aile türüdür (Dirimeşe, 2016: 20). Tek ebeveynli ailelerin 
dünya genelinde oranina bakildiğinda en sik boşanma, ölüm ve tercih so-
nucunda ortaya çikan aile türü olduğu saptanmiştir. Tercih sonucu ortaya 
çikan tek ebeveynli aileler ise üç durumda oluşmaktadir. Bunlar:
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1. Kasten evlilik dişi çocuk sahibi olma, 

2. İstemeyerek evlilik dişi gebe kalma ve sonrasinda çocuğu dünyaya 
getirmeye karar verme, 

3. Bekâr yetişkinlerin evlat edinmesidir. Tercih sonucu oluşan tek ebe-
veynli ailelerde çocuk aileye dâhil olmadan önce ebeveyn kendisini bu 
duruma hazirlayacak zaman bulabilmekte ancak kendi kaynaklari dişinda 
diştan bir destek görmemektedir (Gladding, 2012: 76-82). 

Hem anne hem de baba olma zorluğu taşiyan bu aile türünde yukarida 
sayilan tüm bu durumlara ek olarak, Türkiye’de yaygin olmayan bir yöntem 
ile de ortaya çikabildiği görülebilmektedir. Özellikle Bati toplumlarinda 
yaygin olan sperm bankasindan donör alinarak tek başina kadinlarin gebe 
kalarak çocuklarini dünyaya getirme yöntemi de kasten evlilik dişi çocuk 
sahibi olmanin diğer bir boyutunu teşkil etmektedir. Türkiye’de yasal ola-
rak bu yöntem kullanilmamaktadir ve bir sperm bankasi bulunmamaktadir. 
Fakat yakin ülkelere giderek bu yöntemi uygulayan ve gebe kalan kadin-
lar da bulunmaktadir. Özellikle Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti’nde bu 
durumun yasal olmasi ve sperm bankalarinin bulunmasi bu yöntemi daha 
kolay kilmaktadir (Sari, 2016: 36). Sperm bankalari yoluyla elde edilen 
bu çocuklarin babalarinin kimliklerini bilmemeleri durumu, sosyal hizme-
tin bu hususta eğilmesi gereken ayri bir noktayi işaret etmektedir. Gerek 
anne gerekse çocuk açisindan belirli güçlükler taşiyacak bu durum ileride 
farkinda olmadan yaşanacak ensest ilişkisine de zemin hazirlayabilmekte-
dir. Sperm bankalarinin bilgilerini paylaşmama protokolü, ayni babadan 
meydana gelecek çocuklarin bu durumdan haberdar olmadan evlenebil-
me risklerini de içerisinde barindirmaktadir. Aile kurumunun her geçen 
gün değişen değerleri tek ebeveynli ailelerin daha gözle görülür olmasini 
kolaylaştirmiştir. Özellikle Bati toplumlarinda daha yaygin olan bu aile 
türünün Amerika’da yaklaşik her dört aileden birinde, Britanya’da 2003 
yilinda elde edilen bulgularda ailelerin yaklaşik yüzde on birine denk gel-
diği tespit edilmiştir. Ayrica ebeveyninin bakimina ihtiyaç duyan çocuklara 
sahip olan ailelerin yaklaşik yüzde yirmi beşinin de tek ebeveynli aileler-
den oluştuğu sonucuna ulaşilmiştir. Elde edilen bulgular, kadinlarin hatiri 
sayilir bir yüzdeye sahip olduklarini da göstermiştir (Browne, 2005: 228; 
Thompson ve Hickey, 2005: 387). Tek ebeveynli ailelerde aile kurumunun 
getirdiği sorumluluklar özellikle de çocuğun bakimina ait sorumluklarin 
ebeveynlerden birinin daha fazla yüklenmesine sebebiyet vermektedir. Bu 
durum ise gerek ebeveyn, gerekse çocuk açisindan büyük sorunlara ve yi-
kimlara yol açmaktadir. Özellikle ebeveyn çocuk arasindaki ilişkileri ze-
delemekte, sosyal, psikolojik ve manevi anlamda ayri bir değerlendirmeye 
tabi tutulmasini gerekli kildiği düşünülmektedir. 

Fevzioğlu ve Kuçcuoğlu (2012: 99) tarafindan yapilan bir çalişma-
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da tek ebeveynli ailelerin genel dağilimina bakildiğinda kadinlarin sayisal 
olarak ön planda olduğu, bu durumun ise herhangi bir sorunla karşilaşma 
durumunda yalniz ve boşluğa düşmüş hissi duymalarini kolaylaştirdiği so-
nucunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlara ek olarak, ayrilan ya da boşanan 
kadinlarin, mutlu bir evliliği devam ettirmeyi başaramadiklari düşüncesi-
nin onlarda daha çok mutsuzluk ve burukluk duygusu yaşattiğini; eşi vefat 
eden kadinlarin ise eşlerini bir daha göremeyecekleri düşüncesinin onlarda 
daha çok üzüntü ve aci hissi uyandirdiğini ifade etmişlerdir. Ayni kadin-
lar yaşanan olaylardan çocuklarinin olumsuz etkilenebileceği düşüncesi 
ve durumu onlarla paylaşma konusunda da çeşitli kaygilar yaşadiklarini 
da belirtmişlerdir. Kendini rahatlamiş ve huzurlu hisseden kadin sayisi ise 
oldukça az olmaktadir.

Yine konu ile ilgili yapilan araştirmalar, yalniz kalan erkeklerin kadin-
lara oranla daha az araştirildiklarini ve daha korumasiz durumda oldukla-
rini da ortaya koymuştur. Ek olarak, yalniz kalan erkeklerin evli erkeklere 
oranla daha az eğitim oranina sahip olduğunu ve iş sahibi olmaya daha az 
meyilli olduklarini ortaya çikarmiştir. Bu ailelerde ebeveyn ve çocuk ara-
sindaki ilişki gözlemlendiğinde, durumun karmaşik bir yapi sergilediği ve 
yalniz kalan ebeveynin evlenmeye yönelik bir tutum sergilediğinde çocu-
ğun bu durumu kabullenme sorunu yaşadiği ve ilişki dinamiklerinin ciddi 
oranda hasar gördüğü ortaya çikmiştir. İlaveten evlenmeyi tercih etmeyen 
yalniz ebeveynlerin ise çocuklariyla geçmişe oranla daha düğümlenmiş (iç 
içe) ilişkiler sergileyebileceği sonucu da ortaya çikmiştir (Amato, 2000: 
149- 172; Brown, 2000: 203-220; Lino, 1995: 99-114). 

Alan yazinda da görüldüğü üzere tek bir prototipi olmayan tek ebe-
veynli aile türünde; ebeveyn ve çocuklar arasindaki ilişkiler analiz edil-
diğinde karmaşik bir ilişki ağinin olduğu anlaşilmaktadir. Daha çok anne 
ve çocuklarin incelendiğinde tek ebeveynli aile türünde her bir hane bireyi 
kendi içerisinde birçok farkli sorun ile karşi karşiya kalabilmektedir.

Tek ebeveynli aile üyesi olarak babalar ile ilgili yapilan çalişmalar, 
annelere oranla daha azlik göstermekte lakin kadinlar özellikle ekonomik 
sorunlar ve çocuğun bakimi gibi problemlere yukarida da değinildiği üzere 
daha fazla maruz kalmaktadir. 

Tek ebeveynli ailelerde yaşanabilecek tüm bu sorunlara ek olarak

Gladding (2012: 93) tek ebeveynli ailelerde yaşanabilecek sorunlari 
genel hatlariyla çalişmasinda yer vermiştir. Buna göre:

1. Tek ebeveynli aile üyesi kadinlarla yapilan çalişmalar erkeklere na-
zaran daha fazla olmaktadir. Mevcut durumda kadinlarin erkeklere kiyasla 
daha dezavantajli konumda olduğu anlaşilmaktadir.

2. Tek ebeveynli aile üyesi kiz çocuklarinin erkek çocuklara nazaran 
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daha fazla akademik başari elde edebildiği gözlemlenmiştir.

3. Tek ebeveynli aile üyesi çocuklarin kimlik kargaşasini daha fazla 
yaşayabildiği gözlemlenmiştir. 

4. Tek ebeveynli aile üyesi çocuklar karşi cinsteki bireyler ile ilişki 
kurmakta zorlanabilirler. 

5. Tek ebeveynli ailelerde ekonomik güçlükler oldukça fazla yaşan-
makta hatta birçok aile yoksulluk sinirina yakin şartlarda yaşamini devam 
ettirebilmektedir.

6. Tek ebeveynli aile fertleri depresyon başta olmak üzere diğer birçok 
olumsuz ve psikolojik sorunla baş etmek zorunda kalabilmektedirler. 

Alan yazindan anlaşildiği üzere tek ebeveynli aile üyeleri günümüz 
toplumlarinda sik karşilaşma olasiliği yüksek yeni dönem aileleri çatisi 
altina konulabilecek aile türü arasinda yer alabilmektedir. Yine bu aileler 
başta ekonomik problemler olmak üzere iletişim ve ilişki problemlerine de 
siklikla maruz kalabilmektedirler. 

8. Yeniden Yapılanan Aile (Üvey Aile)

Terminolojide farkli birçok tanimi ve kavram olarak kullanimi olan 
yeniden yapilanan aileler çalişmanin özgünlüğü ve araştirilma hususunda-
ki hassasiyeti de ön plana çikarmaktadir.

Bu bağlamda alan yazinda; üvey aileler, yeniden-oluşturulmuş-yapi-
lanan-yapilandirilmiş-yapilanmiş aileler, yeniden eşleşen aileler, yeniden 
evlenen aileler, birleşik aileler, yamanmiş aileler, karişmiş aileler, yeni ge-
niş aileler, eklemli aileler, karma aileler, iki çekirdekli aileler, yeniden ya-
pilandirilmiş çekirdek aileler ifadelerinin kullanildiği tespit edilmiştir. An-
cak gerek kavramin İngilizce çevirisi dikkate alindiğinda gerekse alaninda 
uzman kişilerin görüşlerine başvurulduğunda en uygun ifadenin “yeniden 
yapilanan aile” olduğu kanisina varilmiş ve araştirma kapsaminda kavram 
bu başlik altinda detayli analizlere tabi tutulmuştur. Yeniden yapilanan ai-
leler ise en az bir eşin daha önce evlenmiş olduğu ve en az bir eşin eski 
evliliğinden çocuğunun olduğu yeniden evlenme ile oluşan ve ayni haneyi 
paylaşan aile türünün adidir. (Baxter vd., 1999: 292; Giddens, 2008: 273-
274; Gladding, 2012: 95; Sayin, 1990: 21; Nichols, 2013: 217; Yildirim, 
2013: 80; Özabaci ve Erkan, 2017: 2). 

Birçok farkli tanimlamanin olmasi yeniden yapilanan aile formunun 
günümüz toplumlarinda sik karşilaşilmayan ve yeni adapte olunmaya baş-
lanilan bir yapidan kaynaklandiğini düşündürmektedir. Özellikle toplum-
sal değişmelerin hiz kazandiği dünyada yeni aile formlarinin oluşumu ka-
çinilmaz bir hal almaya başlamiştir. Modernleşme sonrasi süreç içerisinde, 
ailede olan dönüşümü resmedebilmenin en somut örneği ise farkli aile tür-
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lerinde olan değişim ve bu değişimin yönünü önceden tespit edebilmekten 
geçmektedir.

SONUÇ

Artan sanayileşme akabinde birçok farkli yapilanmayi ve değişimi 
tetiklemiş, özellikle aile kurumu başli başina bir değişim döngüsünün içe-
risinde kendini bulmaya başlamiştir. Boşanma oranlarinin hizla artişi da 
yeni aile tiplerinin alan yazinda ve toplumda yer edinmesini ve aile kuru-
munun kirilmasini kolaylaştirdiği anlaşilmaktadir. 

Bilhassa yeniden yapilanan aileler üzerine Bati toplumlari Türkiye’ye 
kiyasla 1990’li yillarda mevcut çalişmalarini siklaştirmiş ve gerekli sos-
yal hizmet eylem planlarini oluşturmuştur. Fakat Türkiye için bu aile for-
malarinin çözülmesi Bati toplumlari kadar hizli olmamiştir. Daha öncede 
belirtildiği üzere artan boşanma oranlari, toplumsal çözülmeler, boşanma-
lara karşi toplumun bakiş açisindaki değişim, modernleşmenin Batililaşma 
olarak algilanmasi ve Bati toplumunun yansimalari gibi temel etmenler bu 
yapilanmanin en büyük tetikleyicisi olmuştur. Türkiye için yeni bir risk ve 
müdahale alanini tek ebeveynli ve yeniden yapilanan ailelerin oluşturduğu 
düşünülmektedir. 

Biyo-psiko-sosyal ve spiritüel bir varlik olan insanoğlunun anlaşila-
bilmesi ancak kapsamli bir bakiş açisiyla sorgulama ile mümkün olmak-
tadir. Bu durum aile türleri içinde geçerli olmaktadir. Aileler klasik bakiş 
açisinin dişina çikilarak gelecekte bünyesinde barindiracaği riskleri ve 
oluşumlari da göz önünde bulundurarak değerlendirilmeye tabi olmalidir.
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Giriş

1950’li yillardan itibaren Türkiye’de şehirler büyük göç aldi ve fiziki 
olarak da hizla büyüdüler. Ne yazik ki şehirlerin alt yapilari, sosyo-kültürel 
gelişimi ve eğitim yatirimlari, artan nüfus yoğunluğu ve fiziksel büyümey-
le paralel bir gelişim göstermediği söylenemez. Kentlerin planlanmasi ve 
yönetimi ile ilgili sorunlar, insan yaşamini birçok yönüyle etkilemektedir. 
Günümüzde bu süreçlerin getirdiği araç trafiğine cevap veremeyen cadde 
ve sokaklar, kaçak imar sorunlari, mimari anlayiştan yoksun yapilar, açik 
alan dinlenme yerlerinin azliği gibi birçok sorunla karşilaşilmaktadir. Bu 
sorunlardan biri de çocuklarin kent içindeki park ve diğer açik yaşam alan-
larini kullanmalariyla ilgilidir. 

Kentsel alanda çocuklarin boş veya tasarlanmiş açik alanlara duydu-
ğu ihtiyacin Batman kent merkezi içindeki kapasitesinin konu edildiği bu 
çalişmada, ilkokul birinci ve ikinci kademede okuyan çocuklarin ebeveyn-
lerinin görüşlerine başvurulmuştur. Çoğunlukla çocuklari park, bahçe veya 
oyun salonlarina götüren annelerin görüşleri ve deneyimleri, çocuklarin 
açik ve/veya çocuklar için tasarlanmiş alanlar hakkinda bize ilk elden bil-
giler sunulacaği umulmuştur.

20. yüzyilin modernleşme anlayişinin ürünü olan kentsel planlamala-
rin çocuklarla ilişkisinin sorgulanmasi ise oldukça yaygin bir gündem oluş-
turmaktadir (Ruck, Peterson-Badali ve Freeman, 2017). Toplumun küçük 
vatandaş üyeleri olarak çocuklarin daha fazla kamusal alanda görülmeleri, 
park, bahçe, oyun alanlari, sanat ve kültür etkinliklerinden yararlanma ve 
bu konularda karar alma süreçlerine katilma haklari vardir (Thomas, 2000; 
Derr, Chawla ve Mintzer, 2018). Ayrica küresel dünyada artan terör, salgin, 
göç, doğal afetler gibi çok yönlü ve etkili olaylar, çocuk refahini koruma 
ve güçlendirmeye yönelik daha fazla çocuk odakli kent yönetimi için neler 
yapmamiz gerektiği sorusunu önümüze getirmektedir. 

Türkiye’de iç ve diş göçlerin yani sira yenidoğan sayisina bağli olarak 
illerin nüfus artişi hizi ve sebepleri farklilik göstermektedir. Ancak Güney-
doğu Anadolu illerinde yenidoğan nüfusun bu artişta Türkiye ortalamasi-
nin üstünde bir orana sahip olduğu görülmektedir (TÜİK,2021a). Dolayi-
siyla bu illerin çocuk nüfus sayisinin il nüfus sayisina oranina binaen bu 
illerdeki çocuk alanlari ihtiyaçlarini önemli kilmaktadir.

Türkiye’de kentlerin yönetimi ve planlamasi da birçok açidan tartişma 
konusu olmaktadir. Bunlardan biri de son dönemde sikça gündeme gelen 
çocuklarin kentsel yaşamda ve kent yönetim politikalarindaki yeridir (Ça-
kirer Özservet ve Küçük, 2015). Açik park ve oyun alanlari da çocuklarin 
ev dişindaki şehir hayatinin odağinda yer almaktadir. Batman son yirmi 
yilda fiziksel (Alaeddinoğlu, 2010; Biçen, 2011) ve nüfus açisindan bü-
yük bir büyüme göstermiştir (TÜİK, 2021a; Türkiye’nin toplam nüfusu 



 .469Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

içindeki 0-17 yaş grubu, 2000 yilinda 408 820, 2020 yilinda ise 620 278 
olmuştur. 

Batman’in toplam nüfusu içindeki çocuk nüfusu orani ve Batman’in 
fiziksel iskâni içinde çocuklarin yararlanabileceği park ve açik alanlarin 
oldukça küçük bir alan teşkil etmesi, bu alanlari çocuklar ve kentsel po-
litikalar açisindan sorunsallaştirmamizin sebepleridir. Çocukluk dönemi 
yaşlarinda çocuklarin sosyal ortami kadar fiziksel çevresinin zenginliği de 
çocuklarin sosyal ve zihinsel gelişimini önemli oranda etkilemektedir. Bu 
öneme binaen, Batman’da çocuklarin park bahçe ve çocuklarin yararlan-
diği diğer açik alanlarin ihtiyaca ne kadar cevap verdiği, bu araştirmanin 
temel sorularindan bir tanesidir.

Çocukların Park ve Diğer Açık Alanlarla İlişkisine Dair Literatür 
Değerlendirmesi

Gerek çocuklar gerekse de kent, disiplinlerarasi bir alan olduğu için, 
çocuk-kenstsel alanlar ilişkisi de çok yönlü olarak ele alinmaktadir. (Çok 
yönlü bir bibliyografya için bakiniz: McKendrick, 2000). Bu bağlamda 
üretilen çocuk odakli kent politikalarin ürünü olarak “çocuk dostu şehir” 
anlayişi, kent yönetimleri için yol gösterici olarak sunulmaktadir (UNİ-
CEF, 2014). Bir kentte “çocuklarin iyi olma hali” ise sadece yaşam alan-
larinin nicel ve nitel varliği, çocuklarin kent planlamalarindaki yeri kadar, 
sosyal ve kültürel politikadaki yeri, eğitim, sağlik, beslenme gibi birçok 
konudaki hak ve yeterlilikleriyle de ilişkilidir (Ben-Arieh et al, 2001; 
Ben-Arieh et al., 2014; Brandshaw ve Richardson, 2009; Fattore et al., 
2019; Nerse, 2020a).

Büyük Amerikan kentleri örneğinde Jane Jacobs’un (2011) gösterdiği 
gibi, şehirlerin konut ve nüfus değişimlerinden insan ilişkileri son derece 
etkilemektedir. Özellikle suç oranlari artmakta, insanlar birbirlerine daha 
mesafeli davranmakta ve çocuklarin da ev dişinda zaman geçirmesi gittik-
çe riskli olmakta ve daha az keyifli olmaktadir (Jacobs, 2011). Şüphesiz 
çocuklarin kentsel alanlardaki yaşam sinirlari kisa zamanda oluşmuş de-
ğildir. Küçük birer satici, atölyede yardimci, alişveriş yaparken, iş yasalari, 
çocuk haklari, eğitim politikalari gibi farkli etkenlerle çocuklarin modern 
kentlerde gittikçe kentsel kamusal alanlardan çekilerek daha fazla ev ya-
şamina mahkûm olmalari uzunca bir döneme yayilmiştir (Nasaw, 1985). 
1960’lardan itibaren, özellikle 1970’li yillarda, çocuk-kent, çocuk-oyun ve 
çocuk-mahalle ortami ile ilgili araştirmalarin ABD’de hizla arttiği görülür. 
21. Yüzyilin ilk çeyreğine geldiğimizde ise bu ilginin genişleyerek ve ge-
lişerek farkli disiplinlerin katkilariyla devam ettiği söylenebilir (2000’lere 
kadar McKendrick, 2000’lerden sonrasi için Holloway ve Valentine, 2000; 
Christensen ve O’brien, 2003; Spencer ve Blades, 2005 örneklerine baki-
labilir. Türkiye’de çocuk-şehir ilişkisi üzerine yapilmiş akademik çalişma-
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larin bir değerlendirmesi için bakiniz: Çakirer Özservet).

Barre ( 1984) de çocuğun bireyselleşmesini ve toplumsallaşmasini bir-
likte gerçekleştirmek istediğini, farkliliğinin taninmasini ve ona toplumda-
ki yerinin verilmesini talep ederken, özgün yanlarini ilan eder, öte yandan 
da bağli olduğu topluluğa siğindiğini belirtir. “Bireysel” ile “toplumsal”, 
“içerisi” ile “dişarisi” ayiriminin modern toplumun bir tezahürü olduğunu 
ima eden Barre, çocuğun ev dişinda toplumla nasil iç içe olduğunu ifade 
ederken, günümüzde olmayani da anlatmiş oluyor: 

“Çocuk eskiden her yaştan bireylerin bir arada bulunduğu geniş bir 
ailenin bağrinda yaşardi. Seyrek ve sakincasiz taşit araçlari, sokakta insan-
larin, saticilarin ve oyun oynayan çocuklarin bir arada bulunmalarina el-
veriyor, çocuk komşularini ve mahallesini yavaş yamaş keşfedebiliyordu. 
Küçük bir özel mekân ve serbest bir genel mekan arasinda yer alan bir dizi 
yer ve kişi, birey ile toplumu, aile ile kenti birbirine bağliyordu. Günümüz 
kentlerinde yaşayan çocuklar bu ilişki biçimlerinin ve bu yerlerin tümüyle 
yabancisidirlar”.

Çocuklarin diş mekân ve serbest oynayabilecekleri ve doğayi taniya-
bilecekleri alan ihtiyaci eğitim felsefesi ve pedagoji açisindan da takdir 
edilmektedir. 

“Açik hava oyun ortamlari, çocuklarin fiziksel ve sosyal çevre ile ken-
di müzakerelerini bağimsiz olarak düzenleyebilecekleri ve daha sonraki 
yaşamlarinda gezinmek için gerekli benlik netliğini kazanabilecekleri tek 
yer olabilir” (Perry 2001, s. 118). Ernest Casirer (1980) ise,  çocuğun oyu-
nunun hazirlayici bir değer taşidiğini şöyle açiklamaktadir: “Oyun bize bir 
eğlenme ve yeniden yaratma olanaği verir ama ayni zamanda değişik bir 
ereğe hizmet eder. Oyunun gelecekteki etkinlikleri önceden yaşama gibi 
genel dirimbilimsel bir uygunluğu vardir” (s.156).

Thomson ve Philo (2004), çocuklarin oyunlari ve diş mekân kulla-
nimlari üzerine yaptiklari araştirmalara dayanarak, yetişkinlerin çocuk 
oyunlarina ilişkin kavramlarinin, genellikle çocuklarin oyun gerçeklikleri-
ni yeterince yakalamayan belirli fikirler etrafinda döndüğünü ileri sürerler. 
Diğer yandan, çocuklarin oyun ve oynayacaklari diş mekân seçimlerini 
bireysel, fiziksel ve sosyal faktörler etkilemektedir (Aziz ve Said, 2017). 
Genel olarak, çocuklarin doğal element çeşitliliği mevcut olduğunda, onla-
ri inşa edilmiş oyun öğelerinden daha fazla tercih etme eğilimi gösterdiği 
ve zamaninin önemli bir bölümünü doğal unsurlar üzerinde veya bunlarla 
oynayarak geçirmeyi tercih etmektedir (Sargisson ve McLean, 2012). 

Günümüzde kentlerin gelişip dönüşmesi, yeni teknolojilerin hayati-
miza girmesiyle değişen yaşam tarzlari ve gereksinimler, oyun, oyuncak 
ve oyun alanlarina da yansimaktadir (Kahya Canli ve Demirarslan, 2020). 
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Teknolojik gelişmeler ve çağin gereksinimleri, insanlarin yaşam tarzlari ve 
hayatta kalmak için duyulan ihtiyaçlar oyuna, oyuncaklara, oyun alanlarina 
da yansimiştir. İnternet ve dijital oyunlarin yayginlaşmasi ile sokak oyun-
lari giderek unutulmaktadir ve dijital oyun bağimliliğinin getirdiği fiziksel 
ve psikolojik rahatsizliklar artan bir hizda çocuklari tehdit etmektedir.

Kentsel alanda çocuk oyun alanlarini farkli yönleriyle konu edinen 
çalişmalar mevcuttur. Bu çalişmalarda, çocuk oyun alanlarinin çocuklarin 
gelişimindeki yeri (Ünal, 2009; Erten ve Demir, 2019), oyun alanlarinin 
tarihsel gelişimi (Kahya Canli ve Demirarslan, 2020) oyun alanlarinin gü-
venliği (Bulut ve Kiliçaslan, 2011; Kisakürek, 2019; Onay ve Kuş Şahin, 
2019), oyun alanlarin sağliği (Gül, 2012; Özkul, 2019), oyun alanlarinin 
dizayni veya ölçütleri (Türel, 1995; Bayraktaroğlu ve Büke, 2015; Çetin 
ve Özdemir, 2021; Demir vd. 2021); ebeveynlerin çocuk oyun alanlariyla 
ilgili görüşleri değerlendirmiştir (Ulutaş ve Şimşek, 2014; Gül, 2012). 

Kentsel alanlarda güvenli bir şekilde çocuklarin keyif alarak zaman 
geçirmesini sağlayan birçok unsur vardir. Örneğin, ebeveynlerin izin ver-
diği zaman ve koyduğu sinirlar, çocuklarin açik alanlarda oyun oynamak 
için yeterince cazip ortam olmalidir.

Çocuklarin yaşamini ve haklarini dikkate alan bir şehir hayatinda ço-
cuklarin şehirlerde nasil öğrenmelerini ve büyümelerini istediğimiz ve bu-
nun için düşünmenin, kentsel tasarim planlama ve politikalarimiza nasil 
dâhil edeceğimiz temel bir soru olarak önümüze gelmektedir.

Batman’da Çocuklar İçin Potansiyel Doğal ve Açık Alanlara İliş-
kin Bir Ön Değerlendirme

Gelişmekte olan ülkelerdeki yeni doğan nüfus artişinin ihtiyaçlari-
na, başta ekonomik ve yönetimsel sorunlar olmak üzere, birçok neden-
den dolayi cevap verilememektedir. Kentsel yönetim ve kent içinde çocuk 
yaşaminin iyi olma düzeyi de bundan etkilenmektedir. 2020 Yili Türki-
ye’nin toplam nüfusundaki toplam çocuk nüfusu orani %27,2 oldu.(TÜİK, 
2021b) . Yillara göre bu oran düşse de, toplam nüfus içindeki oran oldukça 
yüksektir. Gelecek on yillarla ilgili yapilan projeksiyonlarda toplam nüfus 
içindeki çocuk nüfusunun önemini koruyacaği öngörülmektedir. 

4680 km² yüzölçümü olan Batman’in nüfus yoğunluğu km² başina 
133 kişi düşmektedir. Çok katli binalarin yoğun olduğu yeni mahallelerde 
kamuya açik ya da site içi çocuklarin oynayabildiği alanlarin nüfusun üçte 
birine yakini teşkil eden çocuk yaştakilerin (%27,2) ihtiyaçlarina cevap 
vermesi mümkün değildir. Kent merkezi nüfusu, şehir fiziki alani ve top-
lam çocuk sayisi göz önünde bulundurulduğunda ise bu yoğunluğun daha 
fazla olduğu söylenebilir. 
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Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden alinan bilgiye 
göre kamuya açik parklarin toplam m² alani 632.205’tir.  Bu parklarin 56’si 
1000 m²’nin altinda ve çocuklarin yararlandiği oyun alet ve düzenekleri 
yoktur. Geriye kalan 101 adet park alaninda ise belirli oyun araç ve düze-
nekleri vardir. Bu parklarda,  kaydirak, salincak, tahterevalli gibi kauçuk 
ağirlikli sinirli sayida kurulu oyun araç ve düzenekleri mevcuttur. En bü-
yük alana sahip Yaşar Kemal, Kine Em, 8 Mart Kadinlar Parki ve Atatürk 
Parki’nda ise az da olsa farkli oyun araç ve düzenekleri görmek müm-
kündür. Bunlarin kirik, sökük olanlarini yer yer görmek mümkündür. Ge-
rek sorunlu olan oyun düzenekleri, gerek ise büyük alanli parklarin içinde 
bulunan yetişkin jimnastik aletlerini çocuklarin da kullanmaya çalişmalari 
tehlikeler yaratmaktadir.

Tablo-1: Batman’da toplam nüfus ve çocuk nüfusu

Batman İl nüfusu 620.278

Batman Merkez Nüfusu 445.874

Batman İl Genel Nüsusu içinde Çocuk (0-17)Sayisi ve orani 249 121   % 39,5

Çocuk Nüfusunun Hane Halki İçindeki Orani% 80,01 (Türkiye siralamasi 4)

Kaynak: Bu tablo 2020 verilerinden yararlanilarak hazirlanmiştir (TÜİK, 
2021b)

Bir ülke ya da şehir için çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki orani-
nin yüksek olmasi kategorik olarak sorun şüphesiz yaratmaz. Çocuklar için 
yürütülen politikalar ve yaratilan imkânlar refahin da sorunlarin da kayna-
ği olabilir. Batman’da çocuk nüfusunun yararlanabildiği kentsel açik alan-
larin niteliği ve niceliğinin yeterliliğini de bu bakiş açisindan ele aliyoruz.

Araştırmanın Metodolojisi ve Veri Toplama Süreci

Sosyal bilimsel araştirmalarda, incelenecek sosyal süreç ya da olgu-
nun “ne olduğu”, “nasil olduğu”, ne anlama geldiği veya “deneyimleyen-
lerin hangi ortak anlamalarla algilandiğini” anlamak amaciyla nitel araş-
tirma tiplerinden fenomenolojik yaklaşim tercih edilir (Creshwell, 2013, 
s.78-83; Tekindal ve Uğuz Arsu, 2020). Fenomenolojik desendeki nitel 
araştirmalarda, ayrintili ve derin bir anlayişa sahip olmadiğimiz olgulara 
odaklanir. Bu olgular, olaylar, deneyimler, algilar ve ya durumlar günlük 
yaşantimizda farkli şekillerde karşimiza çikar. Bir olguyla ilgili veri topla-
mada, görüşme, gözlem, doküman analizi teknikleri kullanilmaktadir (Yil-
dirim ve Şimşek, 2016). 
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Bu araştirmada da fenomenolojik araştirma anlayişiyla, Batman’da 
çocuk sayisi ve aktif olarak kullanilan park ve diğer açik alanlara dair ön 
bilgi ve gözlemlerden yola çikilarak ebeveynlerin söz konusu alanlarin ço-
cuklar için önemi, yeterliliği, gördükleri sorunlar ve beklentileri araştiril-
miştir. Araştirma alani, konusu ve veri kaynaklari nispeten belirli olduğu 
için yari yapilandirilmiş görüşme sorulari kilavuzluğunda annelerle yüz 
yüze görüşmelerin yapilmasi tercih edildi. Sorulara verilen cevaplarin kod, 
kategori ve temalari oluşturularak cevaplarin analizi yapilmiştir.

Çocuklar için açik hava alanlarini konu edinen bir çalişmanin veri 
kaynaklari ile ilgili ilk akla gelen şey çocuklarin fikirleri olacaği açiktir. 
Hala patriarkal bir çocuk yetiştirme anlayişinin yaygin olduğu Türkiye’de, 
Batman’da bu anlayişin daha fazla baskin olduğu gözlenmiştir. Bu sebeple, 
çocuklarin park ve diğer açik alanlariyla ilgili düşüncelerinin ve bu alan-
lardan yararlanmasinda ebeveynlerin belirleyici olduğu söylenebilir. Özel-
likle on yaş alti çocuklarin park ve açik alanlari kullanmalarinda ebeveyn-
lerin düşünce ve yönlendirmelerinin etkili olmasindan dolayi ebeveynlerin 
görüşlerine başvurulmuştur. Bu gerçeğe rağmen çocuklarin iyi olma du-
rumuyla ilgili her konuda çocuklarin fikirlerinin birincil derecede önemli 
olduğuna inaniyoruz. 

Bu çalişmada, çocuklarin iyi olma durumunun çocuk oyun ve iyi vakit 
geçirme alanlarinin yeterliliğiyle ilişkisi, kent politikalari ve çocuk haklari 
ve ihtiyaçlari çerçevesinde tartişilmiş, daha sonra Batman şehrinin çocuk-
larin yararlanabildiği açik ve doğal alanlarin nicel ve nitel yeterlilikleri 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede, kişisel gözlemler, resmi kurum-
larin verileri ve 2-14 yaş arasi çocuk sahibi ebeveynlerle yapilan görüşme-
lerden elde edilen verilerden yararlanilmiştir. Daha fazla açik alana sahip 
kenar mahalleler ve okul bahçelerindeki park ve oyun alanlari dişarida 
birakilmiş, merkez mahallelerdeki parklari içerecek şekilde amaçli örnek-
lem tercih edilmiştir. Görüşmeler, çocuklarini parka getiren ebeveynlerle 
yapilmiştir. Parktaki çocuklarin 12-13 yaş ve üstü olanlarin kendi başina, 
daha alt yaşlardaki çocuklarin ise ebeveynleri tarafindan parka getirildikle-
ri gözlendi. Görüşülenlerin 5 tanesi çalişan olup, 7 tanesi ise ev hanimidir. 
Verilen cevaplarla görüşülenlerin yaşi, mesleği ve aylik geliri arasinda bir 
korelasyon görülmediğinden bu yönde bir değerlendirme yapilmamiştir.

Görüşlerine başvurulan kişilerle park ortaminda görüşülmüştür. Park 
ortaminin görüşülenlerin pratiklerinden bahsetmesinde kolaylik sağlaya-
caği düşünülmüştür. Park ortaminda çocuklara refakat edenlerin neredeyse 
tamaminin çocuklarin anneleri olduğu gözlenmiştir. Bunun sebebinin kül-
türel olduğu söylenebilir. Babalar çalişirken, anneler genellikle ev işleri ve 
çocuk bakimiyla ilgilenmektedirler. Babalarin çocuklarla parklarda görül-
memesinin ataerkil kültürün bir görünümü olduğu söylenebilir.
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Tablo 3: Katılımcıların Profilleri

Katilimci/
Cevap 
niteliği C

av
id

an

Te
vh

id
e

M
er

ve

T
ür

ka
n

İn
ci

Z
an

a

Fe
ry

al

L
em

an

C
an

an

Y
ild

iz

M
er

ca
n

H
ur

iy
e 

Yaş 32 43 47 40 28 36 28 24 28 36 38 32

Gelir/Bin 8 3 5 4 1,6 3,5 4,5 4 4 5 ?* 2

Çocuk 
Yaşlari 6,8 6,4 6 5,6,15 6 3,6 5 3 ? (2)** (3) (3)

Günlük 
dışarı 

izni/saat
*** 1 **** 1 1-2 2 1-2 4-5

1-2 
gün, 

1-2 saat
2 ***** 2-3

*Gelirini belirtmemiştir. **İki çocuğunun olduğunu belirtmekle beraber, 
yaşlarini belirtmemiştir. ***Çaliştiği için haftada iki üç defa dişari çikar-
tabildiğini belirtmiştir. ****Çocuğunun dişariyi sevmediğinden genelde 
evde olmayi tercih ettiğini belirtmiştir. ***** Çocuklar firsat bulduğu her 
an dişariya çikmaktadirlar.

VERİLERİN ANALİZİ

Ailelerin Çocukların Dış Mekânlardan Yararlandırma Eğilimleri

Görüşülen annelerin tamamina yakininin ev kadini olmasi, onlarin 
çocuklari dişariya çikarmalarini etkilemektedir. Ev işlerinden arta kalan 
zamanlarinda ya da planli olarak çocuklarini parklara çikarabilmektedirler. 
Annelerin bu anlamda bir planlamaya bağli olarak çocuklarin açik hava 
ihtiyaçlarini giderdikleri söylenemez. Bu yönde kullanilan ifadelerin “ya-
pabildikleri zaman” çocuklarini dişariya çikardiklari anlaşilmaktadir.

“Genelde her gün bir saat çıkartmaya çalışıyorum. Daha fazla çıkart-
mak istiyorum ama vaktim olmuyor maalesef. Ama elimden geldiği kadar 
her fırsatta çıkartıyorum”(Türkan, 40).

“Günde bir saat, en fazla. Genelde çocuğum evdedir. Ev işi yapıyo-
rum. Sürekli kontrol edemediğim için çok çıkartamıyorum.” (Tevhide, 43).

“Hergün 2 saat çıkartıyorum bahçeye o kadar daha fazla vaktim ol-
muyor” (Zana, 36).

“Ödevlerini yaptıları zaman ödül olarak veriyoruz. Günde en fazla 
2-3 saat daha fazlasına izin vermiyorum” ( Huriye, 32 ).

“Günde bir iki defa çıkartıyorum o da ben yanında olduğum sürece 
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tek başına çıkartmıyorum çünkü daha küçüktür” (İnci,28 ).

“Ancak haftada iki üç defa o da tatil günlerimde çıkartabiliyorum. 
Ben çalışan bir anne olduğum için sık sık çıkartamıyorum”(Cavidan,32 ).

“Haftada bir iki gün birkaç saat sadece başkada çıkartmıyorum” 
(Canan,28 ).

Görüldüğü gibi, çocuklarin düzenli olarak bahçe, park veya evin yaki-
nindaki herhangi bir açik alanda oynamalarina izin verilip verilmemesinin 
sebepleri değişmektedir. Bu sebeplerin bir bölümünün annelerin şartlari-
na bağli olduğu anlaşilmaktadir. Diğer bir bölümünün ise çocuklara bağli 
şartlarin etkili olduğu görülmektedir. 

“Benim çocuğum çok dışarıyı sevmiyor. Bu yüzden çok çıkmak istemi-
yor genelde, evdedir. Bir tek okula gittiğinde çıkıyor o kadar onun dışında 
sürekli evdedir” (Merve,47 ).

“Çocuklarımın dışarıda eskiden çok sık oynamalarını isterdim ama 
dışarıdaki insanlardan ve insanların artık ne yapacağını bilmediğimden 
dolayı biraz azalttım.. Günde 2 saat en fazla ondada ben nöbette bekliyo-
rum balkonda hâlbuki rahat rahat oynasalar daha güzel olurdu ama işte 
dünya çok kötü olmuş”(Yıldız,36 ).

“Çocuğum her fırsatta çıkıyor arkamı döndüğüm an sokakta engel 
olamıyorum. Kızıyorum da. Ne yapsam da engel olamıyorum” (Mercan, 
38).

Ailelerin site, müstakil ev ya da apartman dairesinde oturmalarina 
bağli olarak, çocuklarin dişarida vakit geçirmelerini etkilediği gibi dolayli 
olarak ailelerin çocuklara tanidiği zaman ve güvenlik endişeleri ile ilgili 
tutumlarini da etkilemektedir. Örneğin, herkese açik park ve açik alanlar 
yerine daha güvenli görülen kendi evlerinin bahçelerine ya da evin önünde 
çocuklarinin oynamalarina izin verilenler de vardir.

“Çocuğum genelde ev ortamında oyuncaklarıyla oynuyor arada ha-
valar güzel olursa çocukları da çıkarırız 1-2 saat sadece onun dışında sü-
rekli evin önündeki dar bahçede oynuyor” (Feryal, 28). 

“Çocuğum gün içinde 4-5 saat bahçede oynuyorlar. Bahçemiz olduğu 
için o yönden avantajlıyız” (Leman,24). 

Çocuklarin açik hava ihtiyacini gidermeleri, mekân değişikliği yapa-
rak psikolojik rahatlama, temiz hafa alarak sağliklarini destekleme, akran-
lari ile buluşarak sosyal kültürle ilişki kurmalari,  çevreyi fiziksel kabili-
yetlerini test ederek fiziksel çevreyi tanimalari ve bazi pratiklere bağli ola-
rak yeni deneyimler kazanmalari açisindan da önemlidir. Ailelerin değişen 
imkânlarina rağmen çocuklarinin bu ihtiyaçlarinin farkinda olduklari ve bu 
ihtiyaçlarini giderme çabasi içinde olduklari anlaşilmaktadir.
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Çocukların Açık Alanları Kullanma İmkân, Tercih ve Amaçları

Araştirmada, ailelerin çocuklarin diş mekân ihtiyaçlarini nerede gi-
derdikleri ve kullandiklari alanlarda ne tür etkinlikler yaptiklarini tespit 
etmek üzere bazi sorular yönelttik. Verilen cevaplar, parklardaki gözlem-
lerimizin dişinda farkli bilgileri içermediğini gördük. Tabi ki ebeveynlere 
sorduğumuz sorular, gözlemlerimizin teyidi için değil, parklarin sunduğu 
imkânlar ve çocuklarinin hangi etkinlikleri yaptiklari ve bunlari nasil an-
lamlandirdiklariydi. Verilen cevaplara baktiğimiz zaman, bunlari üç gruba 
ayirmak mümkündür: Birincisi, firsat bulduklari zaman parklari kullanan 
ailelerin ayrica aliş veriş merkezleri (AVM) ve kendilerinin ya da yakinla-
rinin köylerine giderek çocuklarina farkli bir mekânsal ve sosyal deneyim 
yaşatmaya çaliştiklari anlaşilmaktadir: 

“Parka götürüyorum, bazen köye götürüyorum, Avm ye götürüyorum. 
Geçen gün köye götürdüm, piknik yaptık köydeki çocuklarla top oynadı, 
çimenlerde koşturdular çok mutlu olmuştu Avm ye götürdüğümüzde çar-
pışan arabalara bindirdik. Lünaparka götürdük dönme dolaba bindirdim 
çok mutlu oldu” (Türkan, 40).

“Biz emekli TOKİ’de oturuyoruz oranın parkı var orda salıncakla-
ra biniyor, kaydıraklara biniyor yada bahçesinde taşla toprakla oynuyor” 
(İnci, 28).

“Biz Tilmas Tokide oturuyoruz oranın parkı var, bizim kendi bahçemiz 
var geniş orada bisiklet sürüyorlar, sukutur (scooter demek istiyor) sürü-
yorlar. TOKİ’nin oyun parkında oyuncaklara biniyorlar (Zana, 36). 

“Genellikle parkta oynuyorlar. Orada ki kaydıraktır, salıncaktır, top-
rakla, çimenle, oynuyorlar. Onlardan kendilerine çok farklı oyunlar uydu-
ruyorlar” (Yıldız,36 ).

“Genellikle parka götürüyorum yada bisiklet sürebileceği rahat ha-
reket edebileceği geniş alanlara götürmeye çalışıyorum” (Cavidan, 32).

Çocuklarin ev dişinda zaman geçirdikleri yerler arasinda mahalle 
parklari ilk akla gelen yerler olsa da parklara farkli sebeplerle çocuklarini 
götür-e-meyen aileler, çocuklarin diş mekân ihtiyacini karşilamak üzere 
başka seçenekleri de kullanmaktadirlar. Çocuklarin parklarda yaptiklari 
etkinliklerin ayni ya da benzer olduklari anlaşilmaktadir. Yaptiğimiz göz-
lemlerde de farkli renk ve şekillerde olsa da park oyun alanlarinin tek düze 
araçlarla donatilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun parklarin çocuklara 
ve tabi ailelere çekici gelmesinde etkili olduğu anlaşiliyor.

Açik hava tercihleri ve kullanilan alanlarin kullanim biçimleriyle il-
gili ikinci bir gruba göre ise parklarin çekici olmalari açisindan çocuklara 
sunduğu pek bir şey yoktur. Dolayisiyla parklar, çocuklar kendi evlerinin 
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bahçesinden veya sokaklarindan sikildiklarinda alternatif yerler olarak 
kullanilmaktadir.

“Sadece evin bahçesiyle yetiniyoruz yakınlarda park olmadığı için 
bahçe ve sokakta oynuyor genellikle” (Leman, 24).

“Genelde bina bahçesi veya yakında bir park var, o da koşturmaktan 
öteye geçemiyor. Parkta hiçbir şey yok ne bir salıncak nede kaydırak hiçbir 
şey yok”(Canan, 28).

“Apartman bahçesinde genelde oynar ve yakın mesafede bir park var 
havalar güzel olunca oraya da götürmeye çalışıyorum. Çocuk dışarıda 
kumla, çimenle, parktaki salıncaklar da kaydıraklardan oynuyor” (Feryal, 
28).

“Çocuğum dışarı sadece okula gitmek için çıkıyor. Okulun bahçesinde 
top oynuyorlar onun dışında evdeyken hiç çıkmıyor. Avm yi seviyor oraya 
götürüyorum o kadar” (Merve, 47).

Üçüncü grup ailenin ise çocuklarini parkalardan yararlandirma is-
tek veya alişkanliklarinin olmadiği anlaşilmiştir. Bu ailelerin bazilari için 
AVM’lere çocuklarini götürmek daha eğlenceli olup, akranlariyla görüşme 
işçin okul günlerinin yeterli olduğu düşünülmektedir. Bazilari için ise ço-
cuklarini parklara götürmemeleri, parklarin olmamasi ya da çekici olma-
masinin etkisi kadar, evlerinin bahçesi, sokaği ya da evlerinin yakininda 
oynayabilecekleri başka boş alanlarin olmasinin etkili olduğu söylenebilir.

“Çocuğumun oyun oynadığı alan sokaktır o da güvenli değil başkada 
oyun alanı yok. Sokakta top oynuyor genelde başka bir şey yok” (Tevhide, 
43).

“Sokak, kapının önündeki küçük boş alan buralardadır genellikle. So-
kakta top oynuyor, çamurla oynuyor, oyuncakları var onlarla oynuyor” 
(Mercan, 38).

“Çocuklar genelde kapının önündeki bahçede oynarlar arda bir par-
kada götürüyorum. Ama sık sık götüremiyoruz” ( Huriye, 32 ).

Parklar çoğunlukla tek düze bir tasarima sahip olsalar da çocuklara yö-
nelik oluşturulan kamusal alanlar olduğundan isteyen ailelerin bunlari tercih 
etme eğilimleri vardir. Ancak, bazi ailelerin parklardan yararlanmayi tercih 
etmemeleri ya da çocuklarinin parka gitmek istememesi birçok faktöre bağ-
li olduğu söylenebilir. Bazi aileler çocuklarinin okulda okul arkadaşlariyla 
oynamayi sevdiğini, ancak parka gitmeyi sevmediğini belirtmesi ilginç olsa 
da anlaşilabilir bir durumdur bu. Çünkü parklarda çocuklar yalniz oynamak 
yerine çoğunlukla bir grup arkadaşla anlaşarak oynamaktadirlar. Ancak ço-
cuklarin birlikte oyun oynamalari ancak daha önce birbirlerini tanimalari ve 
bir birlerine yakinlik duyduklarinda mümkün olmaktadir. 
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Çocukların Açık Alanları Kullanmasının Önemi

Parklardaki çocuk oyun alanlari ve araçlari genel olarak birbirinin 
ayni veya çok benzeri olsa da çocuklarin parklarda oynadiklari oyun çe-
şitleri oldukça fazladir. Çocuklarin parklarda vakit geçirmeyle ilgili duygu 
ve düşüncelerini soramazsak da ev ortamindan farkli olarak açik alanlar-
da-parklarda yaşadiklarinin çok farkli olduğunu annelerinin ifadelerinden 
de anlayabiliriz.

“Açık hava doğa her zaman çok önemlidir. Doğal hayat, doğal yaşam, 
yeşillik insan yaşamının sağlığı açısından çok faydalıdır. Çocuklar dişarida 
doğayi öğrenir, hayata bir ön hazirliktir ayni zamanda” (Tevhide, 43).

“Sağlık açısından çok önemli ama benim çocuğum çok çıkmak istemi-
yor. Bende dışarıdan çok korktuğum için işime geliyor açıkçası” (Merve, 
47).

“Hava alması, ortama alışması, yaşıtlarıyla oynaması sosyalleşmesi, 
özgüveni gelişmesi için dışarısı çok önemlidir” (Türkan, 40). 

“Sosyal hayat için, içine kapanmaması için, etrafı bilmesi için, hayatı 
anlaması için, bir de çocukları görünce çok mutlu oluyor” (İnci, 28).

Bu ifadelerden de annelerin çocuklar için açik havanin önemi, akran-
lariyla buluşup sosyalleşmesi ve gerçek hayati öğrenmesine vurguladiği 
görülmektedir. Ayrica, park ve açik alanlarin ev ortamindan farkli olarak 
hangi yararlari sağladiğini, parklarda bireysel ve akranlariyla iletişime 
geçtikleri zaman (Nerse, 2020b) çocuklarinin yeni yetenek ve özellikleri-
nin ortaya çiktiğina da dikkat çektiler.

“Benim iki tane çocuğum var evde sürekli didişirler ama parkta bir-
birlerini koruyup kolluyorlar. Ya da evin içinde sabit oyunlar oynuyorlar 
ama dışarı çıktıkları zaman çok farklı oyunlar oynuyorlar hayal güçlerini 
genişletiyor. Birde benim küçük oğlum evde düştüğü zaman saatlerce ağ-
lar ama dışarıda düştüğü zaman kalkıp hiçbir şey olmamış gibi oyununa 
devam eder. Bir nevi hayata başlangıçtır dışarıda oynamak. Dış mekân 
bağımsızlıktır çünkü sen onun yanında olduğun zaman sürekli senden bek-
liyor ama dışarıda her şeyi kendi hallediyor”(Yıldız, 36).

“Kendi yaşıtlarıyla iletişim kuruyorlar. Onlarla olan iletişim anne-ba-
bayla olan iletişimden farklı oluyor. Biz onunla aynı dili konuşmuyoruz. 
Onlar birbirlerini daha çok anlıyorlar, daha kaliteli vakit geçiriyorlar. Ay-
rıca çocuklar artık evdeki oyuncaklardan çok sıkılıyorlar. Çocuğum artık 
tencereyle tavayla oynuyorlar sıkılıyorlar çünkü evde o enerjiyi atamıyor-
lar. Dışarıda 2 saat bile o enerjiyi atmalarına yetiyor” (Zana, 36).
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Park ve Açık Alanlardan Yeterince Yararlanılmamasının Sebeple-
ri: Mesafe, Hijyen, Kaçırılma, Taciz ve Trafik.

Ebeveynlerin genel olarak çocuklarinin psikolojik, sosyal ve fizik-
sel gelişimi için açik havada vakit geçirmelerini önemsediği görülse de 
yeterince park ve diğer açik alanlardan faydalanmamasinin önünde hangi 
engellerin olduğunu öğrenmeye çaliştik. Öncelikle parklarin oturulan eve 
uzakliğinin etkisini sorduk.

“Daha yakında bir park olsaydı sürekli götürürdüm ama uzak benim-
de vaktim olmuyor sürekli götüreyim” (Türkan, 40).

“Bizim eve yakın park yok. İmkânlarımız da sınırlı götürelim parka. 
Hep kapının önündeki küçük bahçedeler” (Mercan, 38).

“Mesafe tabi ki de önemli çocuklar genelde evin bahçesinde oynarlar. 
Park bizden çok uzakta olduğu için sık sık gitme imkânımız olmuyor” ( 
Huriye, 32 ).

Gidebilecekleri kisa yürüme mesafesinde olanlarin parklardan yarar-
landiklari, ancak göreli olarak oturulan sokağa daha uzak olmasi, ailelerin 
parklari daha az kullanmasinda etkili olmaktadir. Diğer yandan, oturdukla-
ri eve parkin yakin olmasi, kendileri için birer şans olarak görülmektedir. 
Gidilen parkin yakin olmasi, çocuklarinin evden kontrolünü de kolaylaştir-
maktadir. Parklarin uzak olmasi durumunda ise, çocuklarin daha çok evin 
bahçesinde ya da sokakta oynamalarina izin verilmektedir. Kimi annelerin 
evin bahçesinden kastinin evin önündeki kaldirim ve sokak olduğunu an-
ladik.

 “Biz şanslı olan ailelerden oyun oynama alanları bize birkaç dakika-
lık mesafede ve mesafe bizim için oldukça önemli” (Canan, 28).

“Görüş açımda olacak görecem ben onu oynadıkları alanlar zaten 
bizim binanın önündeki bahçe.  O yüzden mesafe benim için çok önemli” 
(Zana, 36).

Mesafe çok önemli ben şanslıyım o açıdan çünkü kapımın önü park 
hemen ama buna rağmen korkuyorum sürekli balkondan onları izliyorum. 
Daha uzak olsaydı hayatta yollayamazdım (Yıldız, 36).

Yukaridaki örneklerde de görüldüğü gibi, anneler parklarin yakin olup 
olmamasini çocuklarini gözetebilmeleri açisindan önemsemektedirler. Ai-
lelerin çocuklarini parklardan (ve de evin sokağindan, bahçesinden) yarar-
landirma sikliği ve süresini etkileyen başka etkenler de vardir. Bunlar ise, 
park ve bahçelerin, sokağin, güvenliği, çocuklar için yeterince eğlenceli ve 
çekici olup olmamasidir. 

“Salıncaklar ve kaydıraklar çok uygun değil ama uydurmaya çalışıyo-
ruz idare ediyoruz” (Cavidan, 32).
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Yaşına uygun olan oyuncaklara bindiriyorum parkta o da en fazla 2-3 
taneden fazla değildir” (Türkan, 40).

“Uygun bence hem zaten çocuklar her zaman daha fazlasını istiyor” 
(İnci, 28).

“Uygun çünkü park var, bahçesi var ona çok faydası oluyor. Gelişimi-
ni daha iyi tamamlıyor” (Zana, 36).

“Şimdilik evet. İleriki yaşlarda yeterli olmayacak. Çocuklar yavaş ya-
vaş doyumsuz oluyorlar” (Canan, 28 ).

Aileler, çocuklarini park oyun alanlari ve oyun elemanlarindan yarar-
landirsa da, gerek yaşlari gerekse parktaki oyun elemanlarinin sayisi ve 
işlevselliği açisindan parklari çocuklarin ihtiyaçlari açisindan tatmin edi-
ci bulmamaktadir. Çocuklarin açik havada vakit geçirmelerini bir zaruret 
olarak görüldüğü de açiktir. Bu zarureti gidermenin bir yolu olarak, tüm 
yetersizlik ve olumsuzluklara karşin çocuklarini evin bahçesi, sokaği ya 
da daha dar bir giriş alaninda oynamalarina izin verenler ise bu alanlarin 
çocuklarin yaşina uygun olmamasina, dar olmasina ve tehlikelerine vurgu 
yapmaktadirlar:

“Çocuğun oyun alanı sokaktır. Sokakta çocuğun yaşına uygun değil. 
Çocuğun oyun oynayabileceği hiçbir oyuncak yok” (Tevhide, 43).

“Bahçe dar geliyor çocuğum bazen koşup oynamak, bisiklet sürmek 
istiyor. Ancak yeterli büyüklüğe sahip olmadığı için çok oynayamıyor” 
(Feryal, 28).

“Bahçe uygun ama sokaklar çocuğum için tehlikeli ama mecbur oyun 
alanı olmayınca mecburen göndermek zorunda kalıyorum” (Leman, 24).”

“Oyun alanı yok sokak var o da çocuklar için uygun değil hep araba-
lar geçiyor” (Mercan, 38).

“Şuan bahçe yeterli ama çocuklar büyüdüğünde yetmeyecek çünkü 
daha geniş alanda oynanan oyunlar oynamak isteyeceklerdir” ( Huriye, 
32 ).

Park ve diğer açik alanlardan yararlanma eğilimlerinde bu alanla-
rin hijyen boyutuyla ilgili ailelerin düşüncelerini de öğrenmeye çaliştik. 
Yaptiğimiz gözlemlerde ailelerin çocuklarini parklardan yararlandirmanin 
sağlik ve sosyal sonuçlari açisindan farkli düşündüklerini anladik. Bu fark-
liliğin ise parklarin durumu, çocuklarinin hassasiyeti ve ailelerin öncelik-
lerinden kaynaklandiğini değerlendirdik. Bazi aileler çocuklarinin sik has-
talanmasindan şikâyet ederken, bazi ailelerin ağir olmayan hastalanmayi 
normal görüyor ve açik alanda çocuklarin enerjilerini atmasini çok önemli 
olduğunu düşünüyorlar.
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“Sokakta her türlü sağlık sorunları olabilir. Benim çocuğumun bünye-
si hassas bu yüzden sürekli grip oluyor. Bende hastalanmasın diye temizli-
ğine ve sıkı giydirmeye çok önem veriyorum” (Leman, 24).

“Valla bizim mahalle çok kirlidir. Hayvan atıkları çok var, pis sular 
var dışarıda. Çocuk sürekli enfeksiyon kapıyor. Benim bir tane çocuğum 
çok hassastır sürekli hastadır. Hastanelerdeyiz sürekli götürüyoruz” (Mer-
can, 38).

“Dışarısı her zaman tehdit oluşturur ama çocuğun hayatı öğrenmesi 
için gereklidir. Çocuğun düşmesi lazım ki ayağa kalkmayı öğrensin. Sağ-
lığını korumak için çok sık yollamıyoruz zaten o konuda dikkat ediyoruz” 
(Huriye, 32 ).

“Çocuğumu korumak için hiç kimsenin elinden bir şeyler yiyip içme-
yin derim yabancıların elinden hiçbir şey alınmaz. Ya da parkta çok kirli 
sular birikiyor o çok tehdit yaratır. Hasta olmamaları için çok dikkat ede-
rim kıyafetlerine, el ve yüz temizliğine dışarıdan geldiği gibi ellerini ve 
yüzlerini yıkayıp kıyafetlerini değiştiririm” (Yıldız,36 ).

“Çocuğumun düşüp bir yerini incitmesi, yaralanması o tarz şeyler 
tehdit eder onun dışında hastalanması bir tehdit oluşturmaz. Çünkü ço-
cuklar hastalanarak hastalığa direnci artar. Çok aşırı bir hastalık değil 
ama çok kötü bir hastalığa yakalanırsa korumak için dışarıya yollamam” 
(Cavidan, 32).

“Dış mekân çok tehdit etmez. En önemli şey evden kurtarmaktır. Ço-
cuk eve gelir gelmez Telefona ya da tablete sarılıyor. Dış mekân çocuğu 
teknolojiden kısa bir süreliğine de kurtardığı için bence sağlığa faydası 
bile vardır” (Tevhide, 43).

Aileler, çocuklarini parklardan ve oyun oynadiklari diğer açik alanlar-
dan yararlandirirken,  başta çocuklarinin yabancilar tarafindan kaçirilmasi 
olmak üzere, taciz, trafik, uyuşturucu saticilari ve düşüp yaralanabilecek-
lerinin endişesini yaşamaktadirlar.

“Benim çocuğum sokakta oynadığı için en başta arabalardan korku-
yorum. Ara yol olduğunu bile bile aşırı hız yapan sürücülerden korkuyo-
rum. Diğer bir korkum istismar haberlerde görüyoruz hep çocuklara ne 
yapıyorlar” (Tevhide, 43).

“Çağımızın hastalığı var sapıklık, dışarıda bir sürü psikolojisi bozuk 
sapık var onlardan korkuyorum onun dışında çok korktuğum bir şey yok” 
(Zana, 36).

“Dışarısı yeterince güvenli gelmiyor. Güvenlik yok bir an gözümü 
ayırsam sanki alıp kaçıracaklar gibi geliyor bana her şeye ben müdahale 
etmeliyim” (Feryal, 28).
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Çevreye güvenmiyorum. Sürekli başina bir şey gelecek korkusu yaşi-
yorum” (Canan, 28 ).

“Yabancılardan gelecek kötü şeyler mesela küçük çocuklara yiyecek 
diye uyuşturucu madde verebilirler. Ya da pedofili biliyorsunuz ki çağımı-
zın hastalığı bu ve çocuğumu yalnız bırakamıyorum hiç bu yüzden. Ya da 
parkta düşebilir, yaralanabilir, bir yerlerini incitebilir” (Yıldız, 36 ).

“Dışarda çok kötü insanlar var haberlerde görüyoruz çocuklara ne 
kadar kötülük yaptıklarını. Ayıca trafik çok kötü burada tek şerittir, çok 
hızlı gidiyorlar. Çocuğuma Allah korusun bir araba çarpacak diye çok kor-
kuyorum” (Mercan, 38).

“Yollar tehlikeli, insanlarda çok tehlikeli, ağızlarına pis bir şey atabi-
lirler. Dışarısı kötülüğün ana kaynağı neredeyse. Çocuklarda çabuk kandı-
rılacak durumdalar” ( Huriye, 32 ).

Yukarida siklikla belirtilen endişelerden dolayi ailelerin açik alanlarla 
ilgili belli başli korkularinin olduğu ve bu korkulardan dolayi da çocuklar-
la ilgili oldukça koruyucu bir tutum göstermektedirler. Bu durum, kentsel 
mahallelerde geleneksel sokak kültürünün ve çocuklarin akranlariyla iliş-
kilerinin ortadan kalktiğini ya da oldukça azaldiğini göstermektedir. Genel 
olarak, kentin gittikçe güvensiz, olduğunu, mevcut çocuk yaşam alanlari-
nin daraldiğina dair başka araştirmalar da doğrulamaktadir.

Örneğin, Cevher Kalburun (2014), Denizli ilindeki okul öncesi ço-
cuklarin diş mekânda oyun oynama firsatlari ve ebeveynlerin bu konudaki 
görüşlerini incelediği çalişmasinda, çocuklarin oyun alani olarak çocuk 
parki ve evin/apartmanin bahçesinin tercih ettiği ve çoğunlukla günde bir 
defa diş mekânda oynarken çocuklarin yetişkin veya büyük kardeş tarafin-
dan gözlendiği saptanmiştir. Çocuklari diş mekânda oynarken ebeveynler, 
çoğunlukla trafik, kötü niyetli yabancilar, kaçirilma ve yaralanma ile ilgili 
kaygilarini belirtmiştir. Ebeveynler, ayrica, çeşitli alternatifler içeren çocuk 
parki ve yeşil alanlarin yayginlaştirilmasi ve çocuklarin oyun ortamlarin-
da güvenliğin arttirilmasiyla ilgili taleplerini dile getirmişler. Çocuklarin 
kentsel mekânlardaki varliğinin yeni medya haberlerindeki yansimasindan 
yola çikarak çocuklarin kent içerisinde ne tür sorunlar yaşadiklarini ve 
karşilaştiklari tehditleri araştiran bir diğer araştirmada (Kurt, 2020), ço-
cuklarin kent içerisindeki kamusal alanlari kullanirken benzer tehditlerle 
karşilaştiklari sonucuna ulaşmiştir.

Ensarioğlu’nun Bursa’nin Nilüfer ilçesinde yaptiği araştirmada da ço-
cuklarin şehirde en fazla yeşil alan ve parklarin olmasini olumlu bulduk-
larini, ayni zamanda en fazla önemsedikleri sorun ise parklarin ve yeşil 
alanin azliği ve nitelikli olmamasi, trafik problemi, çevre ve hava kirliliği 
yaninda sosyal imkânlarin azliği olmuştur (Ensarioğlu, 2021).



 .483Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar

Kentsel dönüşüm projeleriyle değişen geleneksel mahalle yapilari ve 
insan ilişkileri, çocuklar açisindan da sosyal çevrenin anlamini değiştirdi 
(Özkul ve Aydin, 2019; Yilmazöz, 2010; Yilmaz, 2019). Çocuk parklari 
ve oturulan konuta yakin açik alanlar, çoğunlukla ailelerin çocuklari için 
planlanmiş zaman içinde yararlandiği yerler olmaktadir. Bu açidan ba-
kildiğinda; parklarin çocuklar için ne kadar fiziksel çevre ve akranlariyla 
kaynaşma için önemli olup olmadiğini önemli bir soru olarak öne çikar-
maktadir. Jane Jacobs (2011), öncü çalişmasinda şehirlerde kamusal alanin 
daralmasinin bir sonucu olarak “kamusal karakterlerin ve kaldirim hayati-
nin bulunmadiği yerlerde haberler etrafa yayilamiyor” (s.89).

Jacobs’a göre (2011), çocuklarin birbirlerinden haber almasi, dene-
yimlerini paylaşmasi ve farkliliklara hoşgörüyle bakmalari için onlarin bir 
araya gelmeleri gerekir. Ancak onlarin tehlikelere karşi korunabilmeleri 
ve dayanişma içinde olmalarinin kaldirim hayatinin bulunduğu yerlerde 
mümkün olduğunu göstermektedir. Çocuklar için tasarlanmiş mahalle ve 
toplu konut parklarinda çocuklarin daha fazla tehlikelerle karşilaştiklari-
ni ve çocuklar arasinda dayanişmanin olmadiğini belirtir. Çözüm olarak, 
kamusal hayattan yoksun, özellikle şehir alanlarinin değil (özellikle özel 
sitelerin), farkliliklarin “şerefli ve mahrem koşullarda bariş içinde bir arada 
oturmasina yetecek bünyevi donanimin bulunmasiyla mümkün ve normal 
olabilmektedir” (s.94-96).

Harvey’in (2003, s. 939) “kent hakki” bahsettiği şeyin sadece var ola-
na erişim hakki değil, kenti istediğimiz gibi değiştirme hakkini da içerir. 
Bunun yaninda, çocuklarin kamusal alanda yetkilerine uygun hak ve so-
rumluluklari olan aktörler olduklari görüşünü de desteklemektedir (Akta-
ran Karsten and Vliet, 2017, s. 533). 

Çocuklar, ev dişinda vakit geçirebilecekleri park gibi yapilandirilmiş 
alanlar ve boş arsalar, apartman ve site bahçeleri gibi açik alanlardan ya-
rarlanmaktadirlar. Ancak yapilandirilmiş alanlar daha çok yetişkinlerin ter-
cihlerini yansitmaktadir. AVM’ler ise, jeton ya da biletle yararlanilan oyun 
alanlari dâhil bu anlamda daha fazla yetişkin tercihlerini yansitmaktadirlar. 
Başka bir ifadeyle, çocuk oyun alanlarinin tasarimi sürecinde çocuklarinin 
görüşü alinmamaktadir. Ayrica çok sayida park için çikilan ihaleler aracili-
ğiyla alinan park oyun araç ve gereçlerinin tek tip ya da sayica az çeşitlilik 
göstermesi de parklarin çocuklar için daha az cazibeli olmasini etkileye-
biliyor.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Plansiz kentleşme, birçok kamu hizmetini ve şehir yaşamini olumsuz 
etkileme potansiyeline sahiptir. Günümüzde çocuk haklari ve kent politi-
kalari daha sik birlikte gündeme gelse de Türkiye’de çocuklarin kentsel 
yaşam alanlari ile ilgili ihtiyaçlarinin karşilandiği söylenemez. Çocuklara 
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yönelik yapilan faaliyetler yapisal değil, dönemsel ihtiyaçlari gidermeye 
yönelik olmaktadir. Bu amaçla yerel yönetimlerin çocuklar için yaptiği fa-
aliyetlerin daha çok kapali alanlarda sanatsal ve kültürel kurslar yaninda 
okul derslerine yardimci ek ders veya kurslar açtiklari görülmektedir. Aile-
lerin de okul saatleri dişinda bu kurslara yoğunlukla çocuklari gönderme-
leri ayrica bir tartişma konusudur.

Türkiye’de birçok şehirde örnekleri görülebileceği gibi, Batman’da da 
bazi mahalleler açik alanlar açisindan avantajli görünürken, bazi mahalle-
lerin ise yeterli açik alanlardan yoksun olduğu, var olanlarin ise genişlik, 
içerik, güvenlik ve sağliğa uygunluk açisindan yetersiz olduğu görülebilir. 
Kentsel genişleme süreçlerinde kamuya açik yaşam alanlarina imar planla-
rinda yeterli alan birakilmamasi ve bu alanlarda daha sonra kamulaştirma 
ihtiyaci doğduğunda hem hukuki hem de mali anlaşmazliklarla karşilaşil-
maktadir. İmara açilacak yeni alanlarda ve kentsel dönüşüm planina alina-
cak mahaller için nüfus yoğunluğu, çocuk sayisi ve park ve diğer yararla-
nilan açik alanlarinin oranlari yasa ve yönetmenliklere bağlanabilir. 

Doğal yeşil alanlarin çeşitli deneyimlere olanak verecek şekilde ço-
ğaltilarak, geleneksel oyunlarin da oynanabileceği ortamlar yaratilmalidir. 
Parklarin sadece bir seçenek olarak sunulmamasi ayni zamanda sokaklarin 
da bir yaşam alani olarak çocuklar için güvenli hale getirilmesi gerekir.

Kentsel açik alanlardan çocuklarin yeterince yararlanabilmeleri bir-
çok faktöre bağlidir. En başta, kent politikalari ile ilgili karar alma süreç-
lerinde çocuklarin katilimi ve görüşlerinin dikkate alinmasi, ilgili uzman-
larin araştirma ve görüşlerine başvurulmasi gerekir. Park, bahçe ve diğer 
açik kamusal alanlarin dengeli dağilimi (km²/çocuk sayisi) ve bu alanlarin 
oluşturulmasinda çocuklarin görüşleri dikkate alinmali ve ihtiyaçlarina yer 
verilmelidir.

Batman’da yeni binalarin büyük oranda çok katli olarak inşa edilme-
si, buna karşin park ve açik kamusal alanlarin azliği önemli yapisal bir 
sorundur. Çocuklarin kent nüfusu içindeki yüksek orani göz önünde bu-
lundurulduğunda, mevcut parklarin sorunlari ve ihtiyaçlari tespit edilmeli, 
çocuklarin daha fazla doğayla temas kurabileceği, temiz, güvenli, yaratici 
ve farkli yetenek ve duyularini kullanabileceği daha fazla açik alanlar oluş-
turulmalidir. Yetkili kurumlarin kentsel yenilemelerde ve yeni imara açilan 
arsalarda bu yönde daha yüksek standartlar koyabilirler.

Kentler büyürken çocuk yaşam alanlari gittikçe küçülmekte ve ço-
cuklar kentsel yaşamdan daha da izole edilmektedirler. Fakat genişleyen 
kentsel alana paralel olarak çocuklarin da daha fazla kentsel yaşami öğren-
meye ve daha geniş çerçevede yaşamaya hakki vardir. Bu hakkin kullanimi 
bağlaminda kentsel politikalari hayata geçirilmeli.
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Çocuklarin yetişkin vatandaşlardan farkli ama onlar kadar vatandaşlik 
haklari vardir. Bu haklarin yeterince kullandirilmasi onlarin birçok yönden 
iyi olmalarini (refahina) sağlayacak ve olumlu etkileri olacaktir. Bunun 
için de kentsel politikalarda çocuklarin tüm hizmet alanlarinda dikkate 
alinmalari için gerekli yasal düzenlemeler yapilmalidir.
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